STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
11/2016

LISTOPAD
Začátkem-li listopadu sněží,
mívá sníh pak výšku věží.
Už nadchází listopad, který snad bude přeci jen hezčí, než letošní
dlouhý a ubrečený říjen.
Hned začátkem tohoto měsíce dojde ke konečné
úpravě povrchu ulice Hlavní v úseku výstavby
kanalizační sítě. Oprava bude probíhat v týdnu od
27.10.2016 a trvat bude cca týden. Doprava bude
řízena semafory. Proto v tyto dny žádáme všechny občany o
zvýšenou pozornost při jízdě a pohybu v této části obce.
Listopad přivítáme s našimi Drakiádou hned první sobotu
odpoledne na hřišti SK. Pokud bude příznivé počasí, tak doufáme, že
draci vzlétnou a my budeme moci vybrat toho největšího i
nejoriginálnějšího.
Poslední listopadovou sobotu zahájíme Advent na vsi a to hned
několika akcemi. Od 9.00 bude otevřena v obecním klubu Domeček
výstava „Advent na vsi“, kde si můžete prohlédnout adventní zvyky a
obyčeje, a podívat se na výstavku Betlémů z různých materiálů, starých
a netradičních vánočních ozdob a přitom se zahřát pravým vánočním
punčem. Odpoledne v sále KD proběhne Mikulášská nadílka pro děti a
celý tento den zakončíme již tradičně rozsvícením vánočního stromu
v parku proti OÚ a samozřejmě i zde bude na zahřátí připraven lahodný
punč.
Potom se již budeme těšit z adventní pohody a čekat na klidné
vánoční období.

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
16.11. od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí
7. a 21.11., vždy od 8.00 hodin.
- V měsíci říjnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
DRAGOUNOVÁ Eliška
HORÁK Tomáš
ŠTANC Václav
DEBROISE Martin

19,9 kg
18,1 kg
2,7 kg
1,5 kg

Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny.
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 19.11. od 9.00 do 11.00
hodin ve sběrném dvoře OÚ.
- Upozorňujeme všechny občany, že sběrný dvůr je od měsíce
listopadu do měsíce března otevřen pouze v sobotu od 9.00 do
11.00 hodin.
- Upozorňujeme občany, že ode dne 27.10. do 13.11. budou probíhat
závěrečné práce a asfaltování na komunikaci ulice Hlavní (finální
úprava po výstavbě kanalizace), provoz bude v tento čas omezen
na jeden jízdní pruh a řízen semafory.
- Termíny svozu BIOODPADU (hnědé popelnice) v obci
Stehelčeves: Bioodpad bude vyvážen i v listopadu každý sudý
pátek, tj. 4. a 18. 11. 2016. Pátek 18.11. bude posledním
svozovým dnem biologického odpadu v tomto roce, proto
nezapomeňte vyprázdnit před zimou své hnědé popelnice.

- Zastupitelstvo obce Stehelčeves na svém zasedání dne 19.11.2016
vybralo nového nájemce na restauraci v čp.45 (Restaurace U
Tůmů).
V termínu byly doručeny tři nabídky, ze kterých byla vybrána
nabídka pana Velebila, který má dlouholeté zkušenosti s provozem
srovnatelného zařízení.
- Zastupitelstvo obce pověřilo ředitelku ZŠ a MŠ Stehelčeves
provedením průzkumu u rodičů žáků naší školy, zda by měli zájem
o zřízení druhého stupně ZŠ.
- Společnost AVE nabízí obcím zřízení svozu slabých plechových
obalů. Vzhledem k tomu, že by roční náklady na zřízení jednoho
svozového místa byly 4.020,-Kč, chtěli bychom zjistit, zda by o
tuto službu byl zájem. Pokud byste tuto službu využívali, prosíme
o sdělení na OÚ, možno i SMS zprávou na č. tel. 601 333 454
případně na našich webových stránkách www.obecstehelceves.cz
v odkazu „Průzkum“.
Děkujeme za Vaši spolupráci

Připomínáme
všem majitelům kotlů na tuhá paliva
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, upozorňuje na
novou povinnost kontroly technického stavu a provozu kotlů na tuhá
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW a vyšším, které slouží
jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato
povinnost je stanovena v § 17 odst. 1, písm. h) zák.č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.
První kontrola, dle tohoto zákona, musí být provedena do
31.12.2016 a po té prováděna vždy jednou za dva kalendářní roky.
Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, jejichž seznam dle
jednotlivých výrobců zařízení je umístěn na internetových stránkách
Asociace podniků topenářské techniky http://www.aptt.cz/ v záložce
„kontroly kotlů“.

Odborně způsobilá osoba pak vystaví doklad o tom, zda je anebo
není stacionární zdroj instalován, provozován a udržován v souladu s
pokyny výrobce zařízení a zákonem o ochraně ovzduší. Tento doklad
pak může být vyžadován k předložení orgánu ochrany ovzduší obce s
rozšířenou působností. Případné nepředložení tohoto dokladu je
přestupkem dle zákona o ochraně ovzduší, který je možné sankcionovat
až do výše 20 000,- Kč.
Rovněž upozorňujeme provozovatele lokálních topenišť, že palivem
nikdy nemůže být chemicky ošetřené dřevo (dřevo nalakované,
dřevotřísky apod.), oleje nebo jakýkoliv jiný odpad.
VRANSKÝ HASIČSKÝ DVOJBOJ
Prázdniny skončily a hurá do práce. Začala nejen škola, ale i závody
mladých hasičů. Hned v sobotu 10. září
jsme měli první. Ve Vraném se konal
hasičský dvojboj. Je to štafeta 4x 60m
s překážkami a požární útok. Jeli jsme
s oběma závodními družstvy, mladším i

starším. Závody začaly štafetou a
obě družstva měla oba pokusy
platné. Požární útoky dopadly také
na výbornou a potom už se čekalo
jenom na vyhlášení výsledků. Oba
tyto závody se sčítají dohromady.
Po sečtení výsledků se mladší
družstvo umístilo na 2. místě a
starší na 3. místě. Z medailí a
pohárů jsme měli všichni ohromnou radost. Všem závodníkům
gratulujeme.
Olga Šťáhlavská

ZÁVODY VE HŘEBČI
Další závody, které nás čekaly, byl
Memoriál J. Haška a M. Thotha ve
Hřebči. V sobotu 24. září jsme celí
natěšení odjeli do Hřebče na závody
v požárním útoku. Starší družstvo
obhajovalo loňské vítězství o putovní
pohár. Po prvním pokusu bylo na prvním
místě. Mladším se první pokus moc
nepovedl, ale měli ještě jeden. Po
druhých pokusech již bylo jasno.
Mladší družstvo nemělo svůj den a
skončilo na 8. místě. Zato starším se
podařilo loňské vítězství obhájit a
putovní pohár máme opět v našem
sboru. Za toto vítězství jim děkujeme
a gratulujeme.
Olga Šťáhlavská

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 5.11.2016 od 9.00 hodin v nově otevřeném Obecním klubu
v bývalé prodejně květin proti OÚ.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky, kadeřnice a masérky či
kosmetičky
Objednávky na určitou hodinu přijímá paní Martina Hurdálková
z pošty ve Stehelčevsi.
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!

Komise pro děti a mládež
pořádá v sobotu 5.11. od 14.00 hodin
na hřišti SK ve Stehelčevsi

DRAKIÁDU
Přijďte se s námi pobavit a vypustit své draky
Proběhne soutěž o největšího, nejoriginálnějšího a nejmenšího draka,
podmínkou soutěže je, aby drak vzlétl a udržel se alespoň minutu ve
vzduchu.
Dobrou náladu vezměte s sebou!!!

Kulturní komise ve Stehelčevsi
zve všechny občany
na výstavu

ADVENT NA VSI
Která s koná v sobotu 25.11.2016 od 9.00 hodin až do rozsvícení
vánočního stromu v obecním klubu Domeček
Najít zde můžete zvyky adventních dnů a vánoc, výstavku Betlémů
z různých materiálů, formičky na pečení, vánoční ozdoby a dekorace
z mnoha materiálů a časů

Komise pro děti, mládež a sport
pořádá

v sobotu 26. listopadu 2016 od 15.00 hodin
v sálu KD ve Stehelčevsi

MIKULÁŠSKÉ ČERTOVINY

Zveme všechny děti i dospělé na zábavný program
ukončený nadílkou.

Po ukončení nadílky rozsvítíme stromeček před
obecním úřadem.
Těšit se můžete na výborné občerstvení.
Vstupné: 50 Kč, děti zdarma

ZPRÁVY Z FOTBALU:

SK Stehelčeves
Vás srdečně zve
na

Rozlučku s fotbalovou
sezónou 2016
12. listopadu od 17. hodin
na sále KD ve Stehelčevsi

Tento měsíc slaví:
SCHRÖDER Karel
ČERNÁ Jarmila
VESELSKÁ Jaroslava
KÁCHA Miroslav

10.11.
12.11
26.11.
30.11.

50let
85let
65 let
75 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
NOVÁČEK Josef

89 let

Inzerce:

Z obecní kroniky:
Pověst o kaštanu
Před vraty statku čp.20 stojí mohutný strom – kaštan, jediný,
nejstarší pamětník doby roboty a poddanství. Kdyby mohl vyprávět,
pověděl by nám mnoho radostného, ale jistě i mnoho bolestného, co vše
za ten půldruhého sta let viděl a slyšel. Po císařské silnici , u níž strom
ten stojí, projelo již mnoho formanů, kteří tenkrát, než železnice ovládla
dopravu, do Prahy i z Prahy zboží vozívali. Kolem něho projelo i prošlo
mnohé nepřátelské vojsko, které jenom utrpení, bídu a strádání
přinášelo. Prošli tudy císařští, táhnouce na Prahu v roce 1620, ale již
Prušáci hledali stín pod jeho košatou korunou v roce 1866. Bolestně by
nám vyprávěl o těžké době národa českého v roce 1938, kdy zrádci
národa nedovolili lidu, hájit svoji svobodu. Smutni, s hlavami
svěšenými, táhli tudy obránci našich hranic, aby v plen vydali tu
krásnou svoji vlast vyznavačům hákového kříže.
Když pak kolem něho 15. března 1939 projížděla nacistická
soldateska, tu zahlédl v mnohém oku slzu bolesti u našeho pracovitého
lidu, ale zahlédl i sevřené pěsti. 10. června 1942 zachvěl se kaštan až ve
svých kořenech. To nacističtí hrdlořezi ubíjeli nevinné lidické občany a
pokojnou obec Lidice rovnali se zemí.
Bylo toho mnoho neradostného, co pamatuje ten náš němý svědek,
ale byly i věci krásné, radostné.
A bylo i těch radostných událostí o nichž by nám on mohl
vyprávět. Tenkrát, když byla zrušena robota v roce 1848, to byl náš
kaštan ještě štíhlý mladík. To bylo nějakého jásotu a radosti z nabyté
svobody. Neradovali se však všichni, byli tu ještě lidé, kteří ještě dlouho
museli bojovat o svá práva, byli to soudruzi a dělníci, kteří i nadále byli
vykořisťováni. Chodívali tito utiskovaní kol něho v průvodech a zpívali
revoluční písně. V roce 1905 slyšel mnoho o rovném, přímém
hlasovacím právu, jež si chudí vybojovali, ale z bídy se neosvobodili.
Nejsmutnější bylo, že vykořisťovateli se stali ti, kteří v roce 1848 se
radovali ze svobody.
V roce 1918 viděl mnoho praporů, slávy a zpěvu, ale opět zklamání
a znovu boje vykořisťovaných. Svobodu, pravou svobodu tu prý si
vybojovali( jak zaslechl z vyprávění besedníků za letních večerů pod

svojí korunou) v Sovětském svazu. A slyšel slova plná naděje a víry. I u
nás tak jednou bude, i my budeme svobodni.
Dočkal se i toho radostného dne 9. května 1945, ač už byl stařík
věkem sešlý. Tolik jásotu a radosti nezažil za celý věk svůj. Také tolik
vojska nikdy neprojelo po silnici, u níž on už je přes sto let na stáži.
Však i jemu v tom krásném jaru se líbilo na světě. Jaké radostné první
máje potom viděl, radostně zpívat slyšel a té skutečné svobody se přece
jen dočkal.
Chtěl jsem Vám vyprávět o tom, jak se dostal kaštan před vrata
statku čp. 20, ale trochu jsem si s ním pobesedoval a na osud jeho, i
toho, kdo jej zasadil, bych málem zapomněl. Tož poslouchejte:
Na počátku století devatenáctého, kdy na statek přišel první z rodu
Benešů, se datuje naše vyprávění. Antonín Beneš, sedlák z čp. 20, byl
tři dny v týdnu povinován potažní robotou na panství buštěhradském.
Bylo to na jaře, hodně práce v polích a ještě ta robota. Chtěl dosít jedno
pole, a tak na robotu že pojede až zítra. Copak kdyby pršelo. Jel tedy až
druhý den. Pan vrchní na zámku Buštěhrad zle se rozzlobil, a že si to
s Benešem vyřídí. Slíbili mu za zpoždění „odměnu“ a poslali ho
s potahem odvézt mladé stromky, k výsadbě u silnice do Prahy vedoucí,
určené.
Jeden ze stromků se Antonínu Benešovi zvlášť líbil, byl to krásný
vysoký kaštan. Vzal si ho tedy domů a zasadil u vrat. Páni ze zámku
zavolali si Beneše do Buštěhradu a tam jej odsoudili za obojí provinění,
za meškání roboty i za zcizení stromku k dvaceti pěti ranám lískovkou.
Týden si chudák nemohl ani sednout, neboť dráb byl v těchto věcech
nemilosrdný. Draho přišel kaštan Benešovi. Snad proto již čtvrtá
generace opatruje s takovou láskou ten draze zaplacený kaštan. Však
také narostl do výše i do šířky. Objem jeho kmene měří tři metry. Je už
hodně vykotlaný a jeho větve obrovské ohrožují stavení.
(Pozorný čtenář si jistě všiml některých nesrovnalostí, ale tak je
zaznamenáno v kronice obecní v zápise z let 1840 – 47. Záměrně
přepisuji kroniku doslovně, aby vynikl i jazyk, kterého naši předkové
používali.)
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