STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
7/2015

Červenec
Konečně začínají dlouho očekávané prázdniny pro naše děti, a pro nás
odrostlejší, čas dovolených.
Přejeme všem krásné prožití tohoto času, šťastnou cestu při Vašich letních
aktivitách a hlavně šťastný návrat domů.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 24.6.2015
- Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5/2015.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s odpisem nevymahatelných pohledávek.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s Interní směrnicí o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu v předloženém znění.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s Interní směrnicí pro schvalování a
rozhodování zadavatele při administraci veřejných zakázek v předloženém
znění.
- Zastupitelstvo souhlasí se Spisovým a skartačním řádem v předloženém
znění.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením pojistné smlouvy majetku obce.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s navrhovaným řešením č. 1 pro zklidnění
křižovatky ulic Vrapická x Hlavní x V.Moravce. Do příštího zasedání ZO
zajistí starostka obce návrh smlouvy na další etapu této akce.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 1 SoD ze dne 13.1.2015 na akci
„Stavební úpravy a půdní vestavba Mateřské a základní školy 1.etapa“
v předloženém znění a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č. 1 SoD 14.1.2015 na akci
„Revitalizace Mateřské a základní školy, Řánkova 87, Stehelčeves“
v předloženém znění a pověřuje starostku obce podpisem tohoto dodatku.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí dětského hřiště v Panské
zahradě a pověřuje paní Petru Vagenknechtovou zajištěním této akce.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním závory na komunikaci u hřiště a
pověřuje místostarostu obce vyřízením vyjádření dotčených orgánů.
- Zastupitelstvo obce nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 94/1 v k.ú.
Stehelčeves.
Zprávy z obecního úřadu
- MUDr. Jeřábek bude v tomto měsíci ordinovat v pondělí 20.7.2015 od 8.00
hodin.
- MUDr. Skála – dětské středisko Buštěhrad, oznamuje změnu ordinačních
hodin: v pátek 3.7.2015 ordinace bude od 9,00 do 11,30 hod. Odpolední
ordinace odpadá.
- Příští zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 15.7. od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Přerušení dodávky elektřiny – 7.7.2015 od 8.00 do 14.00 hodin – ulice
Hlavní – pouze domy za čp. 266.
- V měsíci červnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Hrach Miroslav
5,4 kg
Dragoun Vojtěch
4,1 kg

Janošová Zdenička 1,8 kg
Všem sběračům děkujeme a prvním třem sběračům posíláme již tradičně odměny
v podobě nákupních poukázek.
Další sběr těchto obalů bude v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin ve sběrném dvoře
OÚ.

EKO – KOM
Osvědčení o úspoře emisí:
V roce 2011 byla společností EKO – KOM, a.s. zpracována studie „Posouzení
vlivu sběru a recyklace využitelných komunálních odpadů včetně obalové složky
na životní prostředí“. Výsledky tohoto výzkumu prokázaly environmentální
přínos celého systému třídění a recyklace odpadů v ČR. Studie je každoročně
aktualizována.
V roce 2014 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových
kartonů v rámci tříděného sběru a využití odpadů z obcí v systému EKO – KOM
uspořeno 17 571 486 GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje
za rok téměř 200 000 domácností. V případě tolik diskutovaného globálního
oteplování přispěl systém tříděného odpadu z obcí ke snížení emisí o 745 270 tun
CO2 ekvivalentu.
K porovnání
přikládáme
výsledky
třídění
odpadů
v naší
obci:

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ ODPOLEDNE

VE ČTVRTEK 2.7. OD 15.00 HODIN
V Obecním klubu nad Večerkou
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice.
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!

Komise pro děti, mládež a sport OÚ Stehelčeves děkuje všem sponzorům
Dětského dne ve Stehelčevsi. Značnou měrou k úspěchu této akce přispěli nejen
členové komise, ale i SDH ve
Stehelčevsi,
který
pomáhal
s realizací akce a dětem věnoval
pitíčka, pan Mayorov udělal
radost
našim
dětem
se
zmrzlinovými kornouty, paní
Vykoukalová – Pestrá společnost
Praha o.s. věnovala jako odměny
pro děti malé plyšáky, paní
Stankeová drobné hračky, od obce
děti dostaly párek v rohlíku a pan
Pokorný sklidil velký ohlas svými
Staročeskými trdelníky. Úspěch měla i lukostřelba a další sportovní disciplíny.
Vzhledem ke krásnému počasí měl velký úspěch přechod po laně přes
požární nádrž, a vůbec největší legrace byl pád do vody. Nejprve se každý snažil
přejít suchou vodou, ale pak již děti záměrně padaly do vody a smíchu bylo
spousta.
A tak ještě jednou moc děkujeme všem, kteří se podíleli na úspěšném
odpoledni pro naše děti.

Plamen 2015
Tak jako již několik let, zakončily závodní děti Kolektivu mladých hasičů svou
sezónu hrou Plamen. Tentokrát
vyrazily do Plchova. Hned v pátek,
sotva přijely a ubytovaly se do již
připravených stanů, se začalo závodit.
První disciplína byla štafeta dvojic.
V této disciplíně získaly 3. místo. Po
večeři šup do pelíšků, aby načerpaly
síly na sobotu, protože ta je vždy
nejnáročnější. Po noci, která nebyla
zrovna nejteplejší, ale zachumlaní ve
spacácích jsme ji všichni zvládli,
nastala velká závodní sobota. Hned po
snídani začala štafeta 4 x 60 metrů s překážkami. V této štafetě byly děti první.
Ještě před obědem se začal běhat požární útok CTIF. I v této disciplíně získaly 1.
místo. Následovala štafeta CTIF. S krásným časem a opět bezkonkurenčně – 1.
místo. Uf – a šup do pelíšků. Bylo to velmi náročné, ale v neděli se pokračovalo.
Hned ráno se prováděly požární útoky. Tam šly děti na jistotu. Jejich dosavadní
rekord byl 27, 04 sekund. Budeme ještě lepší? Ano, byly. S časem 26,03 sekund
získaly ohromný potlesk od publika. Jak by ne? Vždyť další družstvo za nimi
mělo čas 32,88 sekund, což je v požárním útoku ohromný rozdíl. Rozhodují totiž
setiny sekund. Tak a bylo to. I dětem již bylo jasné, jak celý Plamen dopadne.
Vždyť kromě jednoho třetího místa byly vždy první. A tak sice bez překvapení,
unavení, ale s velikou radostí, jsme si opět odváželi 1. místo v celkovém
hodnocení Hry Plamen. Krásný pohár přibyl do naší sbírky. Oslava byla hned
v neděli na koupališti, a jaká...
A abych nezapomněla – ten druhý pohár na fotce je z Ligy mládeže, které
se úspěšně účastníme po celý rok.
Šikulky – jen tak dál!

130 let Sboru dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi
V sobotu 20. června oslavil náš Sbor dobrovolných hasičů již 130. výročí od
svého založení. Neděli před tímto datem jsme jeli do Terezína, abychom položili
kytici a uctili památku našeho velitele, který v době nacistické okupace v tomto
táboře zahynul. Kytici jsme položili ke hrobu č. 201 na Národním hřbitově, kde
odpočívá bývalý velitel SDH Stehelčeves pan Václav Ptáčník.

Ale vraťme se k sobotě 20.6., která se opravdu vydařila. I přes proměnlivé počasí
jsme se sešli u požární nádrže a v 10
hodin slavnostně zahájili oslavy. Po
úvodních proslovech převzali někteří
členové SDH ocenění za svou práci, a po
té paní Provazníková předala k užívání
sboru SDH ručně vyšívaný prapor, který
pro naše hasiče zhotovila jako vzpomínku
na prapor, který byl zničen v době druhé
světové války po zatčení vedení sboru.
Po položení kytic k pomníkům padlých si návštěvníci mohli prohlédnout
hasičskou techniku a výstavku historie hasičů u nás.
Odpoledne začalo slavnostním nástupem Kolektivu mladých hasičů, každé
družstvo pod svou vlajkou, a pak již se rozeběhl program, kdy děti předvedly, co
se všechno naučily, od štafety dvojic až po záchranu obyvatel při povodních a
samozřejmě nechyběly ani požární útoky. Hezkou vložkou v celém tomto
programu byly ukázky modelů bitevních lodí, které proběhly na vodách naší
požární nádrže.

No a celý den zakončila zábava za doprovodu Jaromíra Hory, děti i dospělí si
zatančili a pobavili se, tak jak na správné slavnosti má být.
Aby vše proběhlo dobře a bez nesnází, zajistili sami hasiči, děkujeme všem, kteří
se na přípravách akce podíleli, děkujeme i všem sponzorům, především OÚ ve
Stehelčevsi, firmám Resort Exit s.r.o., Kinex s.r.o., MAS Přemyslovské Střední
Čechy, MULP atd…

Turnaj „ O pohár starostky obce“
Velkolepá sportovní akce, která proběhla v sobotu 27. 6. 2015 na hřišti SK
Stehelčeves pod záštitou paní starostky Jaroslavy Štancové.
V pátek 26.6 přijel do Stehelčevsi pozvaný družební tým z Beňova u Přerova,
který jsme poctili svojí účastí na jejich turnaji v loni. Po ubytování se námi
pozvaní hosté přesunuli na hřiště SK, kde se ještě dokončovaly poslední přípravy
a úpravy hřiště a okolí. Poté probíhalo opékání špekáčků a posezení u táboráku,
spojené se zpěvem veselých písní za kytarového doprovodu.
V sobotu 27. 6. tedy
v den konání turnaje, jsme se
ráno sešli na zeleném pažitu,
kde se očekával příjezd dalších
pozvaných týmů Brandýska,
Zákolan
a
Buštěhradu.
Pochopitelně naši malí borci
byli společně s beňováky, již
netrpěliví a soupeře nedočkavě
vyhlíželi. V 9:00 byl zahájen
turnaj slavnostním projevem
paní starostky a mohlo se začít.
Po úvodním hvizdu, kdy se
spustilo sportovní klání mezi školičkami, přípravkami a mladšími žáky panovala
mezi přihlížejícími diváky výborná nálada, pochopitelně spojená s kvalitním
výkonem nejen našich nejmladších. Boje byly urputné a, i když se našim moc
nedařilo, rozhodně se nemusí stydět za svůj předvedený výkon, kdy do zápasů
dali opravdu všechny své síly. Hrálo se průběžně na 3 hřištích ve třech
kategoriích, školička, přípravka a mladší žáci, kteří se nedávno spojili
s mužstvem Zákolan a tudíž to byla jejich premiéra. Poslední zápas byl odehrán
zhruba kolem 15 hodiny a mohlo dojít k vyhlášení výsledků a předání cen. Na
tento okamžik se těšili všichni malí i velcí fotbalisté. Je nutné podotknout, že
naši nejmenší se umístili na krásném, 2 místě, přípravka na 3 a mladší žáci na 4.
Naši pozvání přátelé zvítězili ve všech kategoriích a velkou odměnou jim byly
krásné poháry od pana Krupičky a upomínkové předměty. Velkým překvapením
pro nás všechny bylo poděkování od předsedy fotbalového klubu Beňova za
pozvání a rozdání pamětních, ručně dělaných medailí. Po celý den bylo pro
všechny připraveno bohaté občerstvení, které také přispělo k dobré náladě. Po
skončení turnaje měli děti možnost si v dovednostní soutěži vykopat
z pokutových kopů sladkou odměnu v podobě nápoje Coca-Cola, které nám
sponzorsky obstarala paní Martina Ouborná. Po rozebrání veškerých cen se
uskutečnil benefiční zápas maminek proti žákům SK, který skončil zajímavě

nerozhodně 3:3. Děti to maminkám opravdu neusnadňovaly, naopak velmi
ztěžovaly. Poté se uskutečnil další zápas tentokráte tatínků proti jejich
ratolestem, jenž skončil stejným skóre. Když se otcové vydýchali, byl zapálen
oheň, zahnána žízeň a započalo se večerním programem vystoupením Los
Hospodos Band s hosty Slávou Kostkou a Janou Žandovou. Za účasti dětí se
zapělo několik pohádkových písní, což některé děti uvedlo do blahého snění.
Zpívalo se do pozdních večerních hodin a nálada byla výborná, poté jsme se
rozešli ke svým domovům.
V neděli 28. 6. se po snídani
mužstvo
Beňova
vypravilo
přistaveným autobusem k domovu.
Všichni jsme rádi, že se akce
vydařila, počasí nám víceméně také
přálo a snad i naši přátelé z Moravy
byli spokojeni, stejně jako všichni,
kdo se turnaje zúčastnil jako hráč či
divák.
Ještě jednou bychom touto cestou rádi poděkovali našim sponzorům, kteří se
podíleli na zaštítění této akce a také všem, kteří nám pomohli s přípravou jak
rodiče tak i děti. DĚKUJEME !!!

Tento měsíc slaví:
BERANSKÝ Josef
1.7.
NOVÁKOVÁ Blanka
9.7.
NAJŠEL Milan
9.7.
VRŠNÍKOVÁ Marie
13.7.
SCHNAUBELTOVÁ Jarmila 18.7.

50 let
60 let
50 let
65 let
60 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
VORLÍČKOVÁ Alena

77 let

Poděkování:
Děkuji zastupitelům obce za milé přání a dárkový balíček k mým 90.
narozeninám i za návštěvu starostky obce a paní Martinky Hurdálkové, která mě
opravdu potěšila.
Blanka Růžičková

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…

František Nepil
8.9.1995 Praha)

(10.2.1929 Hýskov –

František Nepil byl český spisovatel a scenárista,
bytostný vypravěč v psaném i mluveném projevu.
.Narodil v Hýskově u Berouna v rodině zedníka. Jako dítě vyrůstal ve Sv. Janu
pod Skalou a na samotě Výbrnice u Nižboru. Nastoupil na obchodní akademii v
Berouně, ale poté, co se rodina odstěhovala do Prahy, dokončil studium na
obchodní akademii v Praze, kde roku 1948 úspěšně odmaturoval. Po maturitě se
Nepil stal propagačním referentem a pracoval také jako textař. V roce 1969
nastoupil do redakce vysílání pro děti a mládež v Československém rozhlase.
Dlouhá léta působil jako autor a osobitý vypravěč fejetonů. Od roku 1972 se pak
plně věnoval jen spisovatelskému povolání.
František Nepil psal pro dospělé i pro děti a mládež. Vedle několika románů
napsal především četné drobné prózy, fejetony, sloupky a pohádky. Je také
autorem řady scénářů a televizních pohádek. Svou vlastní tvorbu četl v rozhlase.
K nejznámějším a nejoblíbenějším relacím Františka Nepila patřily jeho fejetony
v Československém rozhlase "Dobré a ještě lepší jitro", které nezaměnitelně
interpretoval. Spolupracoval také s divadlem Spejbla a Hurvínka, pro které psal
divadelní hry.

Ve fondu knihovny jsou:

Dobrá a ještě lepší jitra
Pohádky z pekelce

Z obecní kroniky:
Počátky školy ve Stehelčevsi
Ve školních dějinách obce se dočítáme, že po třicetileté válce byla obec
„přiškolena“ k Lidicím. Neschůdnost cesty a vzdálenost školy přimělo občany
stelčovské žádati slánský vikariátní úřad o zřízení školy ve Stelčovsi. Žádosti té
bylo r.1794 vyhověno a zřízena jedna třída, která zůstávala stále jako část farní
školy v Lidicích. První škola byla tam, kde je nyní číslo popisné 33. Do školy
chodilo asi 12 dětí, jež seděly u podlouhlého stolu, na prknech položených na
třínohých židlích.
Rozvoj uhelen v okolí měl vliv na vzrůst obyvatelstva a tak již 1829 byla školní
místnost malá. Byl tedy tento domek prodán za 600 zlatých a zakoupen mýtní
domek erární čp.43, ( dnes budova OÚ)za 787,30 zlatých, v němž zůstala škola
až do roku 1896.
V roce 1853 byla ustanovena škola jako samostatná a v roce 1869 zvětšena
přístavbou. Otevíráním nových dolů nedaleko Stelčovsi přibylo tolik dětí, že
jedna třída nepostačovala. Když v r. 1877 navštěvovalo školu 156 dítek, byla
povolena druhá třída. Při komisi dne 21. října 1878 byly uznána dosavadní
budova za vhodnou a ku zřízení druhé třídy měla se rozšířit o poschodí.
Přestavba se odložila na rok 1880 a po dobu přestavby byla najata od 1.ledna
1880 místnost v čísle 54. Po ukončení přestavby nákladem 4522 zlatých a 80
krejcarů byla 6. září 1880 otevřena druhá třída.
V další době dál přibývalo žactva a třídy byly přeplněny. Vyzvala tedy c.k.
okresní školní rada dne 21.srpna 1890 místní školní radu o zřízení třídy třetí.
Poněvadž v té době se proslýchalo, že přestane dobývání uhlí na dole „Vítovka“,
čímž bylo očekáváno i klesnutí počtu žactva, vyžádala si místní školní rada
přípisem ze dne 13. září 1890 odklad, který však c.k. okresní školní rada
nepovolila. Když zastavením „Vítovky“ dne 19.ledna 1891 pokles počtu žactva
nenastalo, byl výnosem zemské školní rady ze dne 1.září 1891 otevřena třída třetí
v najaté místnosti v domě číslo 24. V dalším jednání se usnesla místní školní rada
dne 8. března 1895 vystavěti budovu novou.
Dne 9. dubna 1895 uznáno místo za vhodné a dne 16. dubna 1896 počala stavba
a již 8. září téhož roku byla škola vysvěcena. Celkový náklad obnášel 15 tisíc
zlatých.
Škola ve 20.století (všechny údaje čerpány z obecní kroniky)
Škola oslavila své stopadesátileté (1796?) svého trvání a postavení 50leté nové
školy dne 29.9.1946. Při této příležitosti byla ve škole uspořádána výstavka
učebních pomůcek, starých knih a fotografiích.
V roce 1948 byla provedena reforma školství v ČSR a i naše škola, dosud
„Obecná škola“, přejmenována na Školu národní neboli školu I. stupně. V roce
1949 mezipatře školy vestavěna nová okna ze skleněných cihel. Práci tuto

provedl předseda MŠR zedník Antonín Tatíček za pomoci ředitele Budila a člena
školní rady K. Vlasáka z čp.108. Všichni pracovali zdarma. Cena materiálu činila
Kčs 6000. Ve II. třídě položena nová podlaha tesařem Františkem Krátkým ze
Stehelčevsi, za Kčs 12.500. Pomocné práce provedeny 27 občany zdarma a
odpracováno 319 hodin. Tím ušetřeno asi Kčs 4780. Z dotace KNV Praha
zakoupeno pro školu stehelčevskou 36 školních lavic kovových, nový rozhlasový
přijímač v ceně Kčs 7290, s amplionem pro přenos do II.třídy za Kčs 750.
Tělocvičná jednota Sokol ve Stehelčevsi darovala místní škole částku Kčs 7500
na zakoupení elektrického gramofonu a hodnotných desek. Školní rozpočet,
rovněž poslední jako samosprávný, činil pro r. 1949 Kčs 64 380. Školní děti
sebraly letos 5454 kg starého papíru a 785 kg kostí.
V roce 1954 byla v národní škole č.p.87 vyměněna v době prázdnin všechna
okna na jižní straně budovy a opravena střecha.
V roce 1955 ve škole čp. 87 jest dvoutřídní Národní škola v prvním patře, tam je
též obřadní síň sňatková. V přízemí nachází se vpravo kabinet s pomůckami pro
školu a v levé straně je nyní Mateřská škola, dále je tam byt, kde bydlí nyní
školnice Božena Kabátová. Jeden z pokojů bytu připadne mateřské školce jako
jídelna. Ve škole opravena střecha komunálním podnikem z Kladna, ale tak, že
po celou zimu byl v obřadní síni promočen strop. Dále vyměněna všechna okna
na jižní straně budovy, na sever jen některá, celkem vyměněno 30 oken.
Ve školním roce 1955/1956 z 57 dětí 3 děti nepostoupily. Průměr prospěchu dětí
jest 2 – 2 ½.. Náboženství se v naší škole vůbec nevyučuje, nikdo z dětí se
k vyučování nepřihlásil.
Vlastním školním promítacím přístrojem promítány jsou jednou za tři týdny
dětem poučné filmy. Dvakrát v roce koná škola zájezd do Maňáskového divadla
v Kladně. 2.6. u příležitosti Mezinárodního dne dětí konán byl táborový oheň na
cvičišti Sokola, na němž děti přednesly básně a zpívaly národní písně. Účast
občanstva velká.
V roce 1957 byla opravena znovu střecha na školní budově čp. 87, kterou loni
komunální podnik z Kladna špatně opravil. Při tom opraveny i krovy. Koupena
nová železná vrata, zařízení pro školní vodovod, klosety pro nové záchody,
plánované pro r.1958. Také zahrada školní upravena, byla velmi zanedbána. Po
odchodu řídícího učitele Kuchaře, v.r. 1921, nebyla zahrada v takovém pořádku,
v jakém ji míval on. Kuchař pěstoval stromky, velký včelín měl a vůbec naše
škola byla nejlepší v kladenském okrese.
Založení mateřské školy
Dne 1.4.1950 zřízena byla při zdejší Národní škole Mateřská školka. Pro
nedostatek místa nachází se v jedné místnosti s Poradnou matek a dětí. Učitelka
ošetřuje 28 dětí.
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