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Květen
Májová vlažička - naroste travička;
májový deštíček - poroste chlebíček

Přichází máj, měsíc, od kterého si všichni slibujeme příchod
pěkného počasí, abychom už konečně mohli ven bez svetrů a deštníků.
V obci se již kope poslední část kanalizační sítě a začaly opravy sálu
KD, který si je už určitě zasloužil. A tak se, při chystaných oslavách
700. výročí založení naší obce, sejdeme v nově opraveném sále KD, kde
bude hlavně nová elektroinstalace, takže se už nemusíme obávat, že
uprostřed zábavy vypadnou jističe a zůstaneme po tmě nebo bez hudby.
Součástí oslav bude i setkání rodáků, na které bychom chtěli
pozvat všechny bývalé obyvatele naší obce. Pokud byste chtěli někoho
pozvat i vy a nejste si jisti, že je na našem seznamu, kontaktujte OÚ,
nebo paní Hurdálkovou na poště. Určitě vám pozvánky během měsíce
května poskytneme.
V rámci této akce proběhne několik akcí, které určitě budou velmi
zajímavé, ať už to bude samotný program oslav, nebo sportovní utkání,
či první ročník soutěže v řezání motorovou pilou,
výstava z historie obce, den otevřených dveří
v knihovně, hasičárně, či obecním klubu, kde mimo
jiné bude vystaven i obecní Betlém a práce našich
dětí.
A tak se těšíme na červen, kdy se všichni
určitě uvidíme při některé z akcí pořádaných
v souvislosti s oslavami nebo přímo v sobotu
18.června na akci:

DEN OBCE STEHELČEVES.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce dne 20.4..2016
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2015 (celoroční
hospodaření) bez výhrad.
3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za
rok 2015 a schvaluje účetní závěrku obce sestavenou ke dni 31.12.2015.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje hospodářský výsledek školy ve výši 222.502,83
a navrhuje rozdělení takto : částka ve výši 74.363,81 Kč (zisk MŠ Dřetovice)
bude převeden na účet Obce Dřetovice, zbytek ve výši 148.139,02 bude převeden
do rezervního fondu školy.
5. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce podpisem smlouvy na prodej
lustrů ze sálu KD nejvyšší nabídce.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s pořízením digitálního povodňového plánu a
ochranných prvků ve spolupráci s městem Kladnem.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením nabídky na prodej pozemku p.č.
112/2 v k.ú. Stehelčeves o výměře 155 m2 (zahrada) za cenu minimálně 100
Kč/m2. Pozemek bude prodán nejvyšší nabídce.
8. Zastupitelstvo obce navrhuje odstranění kůlny v zahradě školy, která je
využívána jako sklad pro sběr papíru. Zastupitelstvo obce pověřuje p. M.
Svobodu vyřízením povolení k odstranění stavby.
9. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.1/2016 o místním poplatku.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje OZV č.2/2016 o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí s cenovou nabídkou č.9/2016 na kanalizační
přípojky k nově budovanému kanalizačnímu řádu a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
12. Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem č.1 k Dohodě o vybudování
kanalizační přípojky pro nemovitosti, kde je v současné době v provozu domácí
ČOV v předloženém znění a pověřuje starostku podpisem těchto dodatků.
13. Zastupitelstvo obce souhlasí s dohodou o provedení kanalizace
v předloženém znění a pověřuje starostku podpisem dohody.
14. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem nebytových prostor v přízemí
domu č.p. 45, ulice Hlavní 27342, Stehelčeves (Večerka) paní Věře Čacké pro
provozovnu cukrárny.
Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 18.5. od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci pouze v pondělí 9.a
23.5., vždy od 8.00 hodin.

- Upozorňujeme občany, že nebezpečný odpad bude v naší obci svezen
v sobotu 7. května od 9.00 do 12.00 hodin. Vzhledem k omezenému místu
žádáme občany, aby tento odpad sváželi až v daný den.
- V měsíci dubnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
HARTMAN Jan
11,0 kg
HRACH Miroslav
6,7 kg
HOJDÍKOVÁ Nikola
1,4 kg
ŠIMOVIČ Martin
1,1 kg
BOUCHALOVÁ Ella Anna
1,0 kg
Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 21.5.. od 9.00 do 11.00 hodin ve
sběrném dvoře OÚ.
- V sobotu 7.5.2015 od 9.00 proběhne brigáda na čištění požární nádrže. Kdo
se rád chodí koupat a odpočívat do tohoto areálu, jistě rád přijde pomoci.
Členové SDH rádi uvítají každého, kdo bude chtít přiložit ruku k dílu.
- SDH ve Stehelčevsi pořádá v neděli 15.5.2016 sběr železného šrotu. Odpad
můžete umístit před svůj dům, hasiči budou od 9.00 hodin objíždět obec.
Pokud máte šrotu více, nebo těžké kusy a potřebujete pomoci, volejte na
OÚ nebo na tel. 731587411.
- Termíny svozu BIOODPADU (hnědé popelnice) v obci Stehelčeves:
Bioodpad bude vyvážen každý sudý pátek, tj. 6.5., 20.5.
- V pátek 6.4. v 10.00 hodin položíme květiny k pomníkům padlých v obou
světových válkách. Sraz účastníků v 10.00 hodin před Obecním úřadem ve
Stehelčevsi.
- Ve středu 11.5.2016 od 15.00 do 16.30 proběhne očkování psů před
kulturním domem. Cena za očkování jednoho psa je 130,- Kč.
- Vše pro bezpečnost našich dětí:
Upozorňujeme rodiče dětí, které chodí na hřiště v Panské zahradě, že byla
v tomto objektu nalezena použitá injekční jehla. Žádáme všechny, kdo by
viděli někoho podezřelého v této lokalitě (případně na jiných hřištích), aby
ihned kontaktovali obecní policii na tel. č. 725 811 968, případně Policii
ČR.
- Dne 18.6.2016 proběhnou v naší obci oslavy 700.výročí od první písemné
zmínky o obci a oslavy 120.výročí otevření nové budovy školy. Žádáme
všechny občany, kteří mají jakýkoliv materiál (foto, dobový tisk, různé věci
ze starší doby) související s historií naší obce, jejími spolky a organizacemi,
aby nám tento materiál zapůjčili k historické výstavě o obci. Vše v pořádku
vrátíme. Můžete nás kontaktovat přímo na OÚ či tel. na 311 320 550-2
nebo mailem na ou@obecstehelceves.cz.

Program těchto oslav bude zveřejněn v příštím zpravodaji.
Děkujeme všem občanům za zapůjčení fotografií i spolupráci.

Upozornění OP Stehelčeves
Vážení občané, vzhledem k tomu, že v průběhu měsíce dubna 2016 došlo v obci
Stehelčeves k několika nezákonným vniknutí na soukromé pozemky občanů a
následným krádežím, varují strážníci OP všechny občany obce Stehelčeves a
okolí. Zabezpečujte lépe svůj majetek, zamykejte sklepy, kůlny atd.,
neusnadňujte nenechavcům přístup. V souvislosti s těmito krádežemi se
pohybuje podezřelé motorové vozidlo zn. Mazda 121, červené barvy, RZ: 1SM
8234. Podezřelou posádku vozidla tvoří pravděpodobně, dle zjištěných poznatků,
muž a žena.
V případě zjištění jakýchkoliv poznatků k výše uvedeným krádežím, nebo i
výskytu podezřelého vozidla či jeho posádky, neprodleně informujte strážníky
OP Stehelčeves na tel. čísle 725 811 968 a v případě jejich nepřítomnosti místně
příslušné OO PČR Kladno - venkov na tísňové lince 158.

Staré tonery pro KLUBÍČKO
Berounská neziskovka Klubíčko Beroun o.p.s., která poskytuje komplex
sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit dětem i
dospělým se zdravotním postižením, byla vybrána mezi devět
organizací z celé ČR do ekologicko-charitativního projektu Sbírejtoner.cz.
Z každého toneru vhozeného do sběrného boxu získá Klubíčko finanční
částku za jejich recyklaci.
V naší obci je sběrný box na tonery umístěn v 1. patře budovy OÚ,
hned proti schodišti!
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat - www.klubicko-ops.cz

LÉKÁRNA MEDINA BRANDÝSEK

otevíráme již 2.května
OTEVÍRACÍ DOBA
Po 8:30 16:00
Út 8:30 13:00
St 8:30 13:00
Čt 8:30 17:00
Pá 8:30 13:00
Máme pro vás přichystáno mnoho výhod našeho klientského programu:
● bonus 2% za každý nákup, který můžete čerpat s dalším nákupem formou
slevy
● sleva 10% z doplatku léků na recept
● Inzulíny a mnoho dalších léků zcela bez doplatku
● jsme „SUNAR“ lékárnou, což znamená výhodné ceny pro naše nejmenší a
jejich maminky
Přijďte si i Vy pro Vaši bonusovou zákaznickou kartu ☺
Tel. 730 778 111
medina.brandysek@gmail.com
Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ

DEN,

v sobotu 7.5.2016 od 9.00 hodin v Obecním klubu nad Večerkou.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice, tentokrát bude náš den
rozšířen i o služby masérky a kosmetičky
Objednávky na určitou hodinu přijímá paní Martina Hurdálková na poště ve
Stehelčevsi. Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami, které
o sebe chtějí pečovat!
Vzhledem k tomu, že o tuto akci je stále větší zájem, bude se od měsíce března
konat zcela pravidelně, a to každou první sobotu v měsíci. Takže příště se
sejdeme již v sobotu 4. června 2016.

15. výročí
založení
Mikroregionu údolí Lidického potoka.
Ano, je tomu tak, Mikroregion Údolí
Lidického Potoka (dále MÚLP), byl protokolárně založen před 15 lety, v dubnu
2001. Tento článek, ale i vlastní oslava tohoto výročí, která se bude konat dne
7.5.2016 v obci Hřebeč, mají proti termínu založení MÚLP malé zpoždění. Bylo
dohodnuto, připomenout si toto výročí až v rozkvetlém měsíci květnu.
Smyslem tohoto článku není vyjmenovat a bylo by to asi nereálné, vše, co se za
oněch 15 let stalo a podařilo udělat. Tento článek chce říci, že MÚLP je tady,
pracuje a snaží se pomoci rozvoji regionu, ve kterém se nachází jeho členské
obce, chce podle svých možností přispívat ke zlepšování životního prostředí
obyvatel a také ke zlepšení komunální práce. Je jedním z mikroregionů, které
jsou registrovány v rámci Středočeského kraje.
Ale než se vrátíme o oněch 15 let zpět, bylo by dobré, aby se MÚLP čtenářům
nejprve představil. Toto Dobrovolné sdružení MÚLP tvoří 10 obcí. Geograficky
od západu na východ jsou to následující obce a město. Obec Pletený Újezd, se
starostou panem Jaroslavem Kolbekem, Obec Velké Přítočno, se starostou panem
Janem Burgerem, Obec Malé Přítočno se starostou panem Lubošem Košákem,
obec Dolany, se starostou panem Luďkem Bartošem, Obec Hřebeč, se starostkou
paní Petrou Piskáčkovou, Obec Lidice, se starostkou paní Veronikou Kellerovou,
město Buštěhrad, se starostkou paní Ing. arch. Danielou Javorčekovou, Obec
Makotřasy, se starostou panem Bohumilem Procházkou, Obec Stehelčeves, se
starostkou paní Jaroslavou Štancovou, Obec Číčovice, se starostkou paní
Jaroslavou Čtrnáctou.
Mikroregion má také své vedení. Předsedkyní je paní Ing. Jana Nedvědová,
dlouholetá starostka a nyní místostarostka obce Dolany. Místopředsedkyní je
paní Jaroslava Štancová, starostka obce Stehelčeves. Předsedou Kontrolní a
revisní komise je pan Jaroslav Kolbek, starosta obce Pletený Újezd.
Grafické rozložení mikroregionu, včetně znaků uvedených obcí, je možné vidět
na mapě v sídle mikroregionu, ve městě Buštěhrad, která je umístěna před
vchodem do areálu MěÚ, anebo na jeho webových stránkách (mulp.cz).
Než pohovoříme o předmětu činnosti a práci mikroregionu, vraťme se do doby,
kdy byl mikroregion založen. A protože si připomínáme 15. výročí jeho založení,
čtenáři jistě budou souhlasit, že právě tomuto, lze říci již historickému datu, je
v tomto článku věnováno trochu více místa.

Psal se 26. březen 2001, kdy se konala Valná hromada (VH) Dobrovolného
svazku obcí (DSO), na které byly schváleny tři zakládající dokumenty. Byla to
„Smlouva o vytvoření DSO Mikroregionu“, která ale byla schválena na
ustavující schůzi již 5.3.2001 na MěÚ Buštěhrad. Tuto Smlouvu podepsali
představitelé sedmi obcí, jako zakladatelé mikroregionu. Jsou to obce: Lidice
(starosta pan V. Zelenka), Makotřasy (starosta pan M. Pulec), Okoř (starostka
paní B. Dezortová), Hřebeč (starosta pan Ing. J. Burger), Číčovice (starosta pan
J. Holiš), Dolany ( starosta pan J. Votava), Buštěhrad (starosta pan P. Dütsch).
Dále to byly Stanovy, vypracované také již 5.3.2001. I když se Stanovy
mikroregionu v průběhu času upřesňovaly a právě v současnosti se tak děje, jde o
základní, pracovně právní dokument, který definuje práci mikroregionu.
Poslední verze Stanov mikroregionu je v současnosti schvalována zastupiteli
členských obcí a bude možné se s nimi seznámit na webových stránkách
mikroregionu, případně na stránkách zpravodajů, vydávaných obcemi. Dalším
přijatým dokumentem, byl Návrh na zápis do registru Okresního úřadu v Kladně,
ze dne 26.3.2001. Tento Návrh byl schválen Rozhodnutím Okresního úřadu,
referátem vnitřních věcí 25.4.2001. Tímto úředním krokem, byl mikroregion
zaregistrován. Výše uvedená VH zvolila svého prvého předsedu, stal se jím pan
Petr Dütsch, starosta města Buštěhrad. Místopředsedkyní byla zvolena paní
Barbora Dezortová, starostka obce Okoř, (Okoř není již členskou obcí). VH
jmenovala také tajemnici mikroregionu, paní Ing. E. Přibíkovou CSc. S uznáním
je třeba říci, že uvedené dokumenty a volba vedení mikroregionu svědčí o tom,
že mikroregion měl o své budoucí činnosti jasno a i díky tomu si dnes můžeme
15 let od jeho založení připomínat.
V této části článku je třeba říci, že prvotní snahou MÚLP je dosáhnout ještě
lepšího propojení své činnosti s členskými obcemi s jejich kulturními,
sportovními a dalšími neziskovými organizacemi. Tedy s co nejširším počtem
jeho obyvatel, aby o jeho práci věděli, ale také mu byli nápomocni v péči o
rozvoj regionu, ve kterém společně žijeme.
Úspěšným krokem v tomto směru bylo založení tzv. Malého dotačního titulu
(MDT), jehož prostřednictvím navázal mikroregion konkrétní spolupráci s řadou
výše uvedených organizací. Tento titul má svá pravidla, uvedená na webových
stránkách MÚLP. Pro ilustraci je možné uvést, že jarní kolo MDT 2016
uspokojilo celkem 33 neziskových organizací a přispělo na jejich akce finanční
částkou 85.000,-Kč. Patří se poděkovat místopředsedkyni mikroregionu paní J.
Štancové, starostce obce Stehelčeves a příslušné komisi, kteří se o MDT starají.
Důležitým zaměřením činnosti mikroregionu je péče o rozvoj jeho venkovské
infrastruktury, ochrana životního prostředí, ale jsou to i další aktivity, o nichž
bude zmínka dále. To vše v kontextu s tím, že MÚLP se nachází v mimořádně
exponovaném území, mezi dvěma velkými aglomeracemi Kladnem a Prahou.
Tato skutečnost s sebou přináší při některých pozitivech i negativní dopady na

životní prostředí obyvatel mikroregionu. Jde např. o reaktivaci „Průmyslové zóny
Kladno východ“, která je velkým konglomerátem celého spektra problémů
z hlediska životního prostředí, překračujícím lokální rozměr, přímo, anebo
nepřímo dopadajícím na život obyvatel členských obcí mikroregionu. Obdobná
situace je i v případě „Průmyslové zóny Kladno jih“, kde se dopravní situace na
komunikacích I/ 61 a III/10188 stává kritickou. S tím souvisí i zhoršující se
dopravní infrastruktura s dopadem na celý mikroregion. Důležitou součástí práce
mikroregionu, je pravidelné setkávání představitelů obcí na Valných hromadách,
na nichž je stanovován směr a konkrétní činnost mikroregionu. Ale je zde také
možnost si vyměňovat zkušenosti z komunální práce v jednotlivých obcích. Jde i
o sounáležitost s celým regionem, což je nenápadný, ale důležitý moment v práci
mikroregionu. Jde o to, podílet se na řešení některých problémů, které překračují
možnosti obcí.
Činnost mikroregionu, za poměrně dlouhou dobu jeho existence, je možné
doložit, bez časové souslednosti, některými příklady. Na základě spolupráce se
Středočeským krajem se mikroregion v minulých létech finančně podílel na
výstavbě či rekonstrukci chodníků v obcích mikroregionu. Za významnou lze
považovat uzavření spolupráce s Českou zemědělskou universitou, Katedrou
zemědělství a krajinné architektury. Výstupem z této spolupráce bylo zpracování
studií extravilánů a intervilánů všech členských obcí, které byly prezentovány na
semináři v obci Lidice. Velmi úspěšnou akcí bylo historicky první setkání
mikroregionů Středočeského kraje, kterého se zúčastnil velký počet zástupců
mikroregionů Středočeského kraje a přední odborníci z akademické i státní sféry.
Toto setkání v plném rozsahu zorganizoval mikroregion. Jako dobrou lze
hodnotit i spolupráci mikroregionu se Svazem měst a obcí, uspořádáním
seminářů s aktuální tématikou pro zastupitele členských obcí. Za důležité lze
považovat i stanoviska mikroregionu k tak rozsáhlým investičním akcím, jakými
jsou na příklad výstavba nové letové dráhy na Letišti Václava Havla Praha, a.s.
K této akci mikroregion vystoupil se svým stanoviskem na semináři s celostátní
účastí. Jde ale i o stanoviska mikroregionu k takovým akcím, jakým byla snaha o
výstavbu BPS ve městě Buštěhrad, nebo k plánované dopravní infrastruktuře,
která se dotýká většiny členských obcí mikroregionu. Úspěšně se podařilo
uskutečnit řadu zájezdů, v jejichž rámci vždy došlo k setkání s místními
mikroregiony, ale i s představiteli komunální sféry a výměně názorů na
nejrůznější témata. Mikroregion navázal svým členstvím spolupráci s Místní
akční skupinou Přemyslovské Střední Čechy, kde půjde o spolupráci ve využití
Integrovaných regionálních operačních programů. V minulosti byla navázána
také spolupráce s Agenturou pro zemědělství a venkov. Se Středočeským
krajským úřadem se podařilo vybudovat cyklostezku ze spojnice HřebečHostouň, směrem na Dolany. Tady je možné na tuto aktivitu navázat, protože
mikroregion rozhodl o zpracování „Generelu cyklostezek na území

mikroregionu“. Tedy investičním záměru, který propojí členské obce
cyklostezkami mimo silniční dopravu. Práce na tomto projektovém úkolu byly již
zahájeny a představují finanční objem 100.000,-Kč, které mikroregion zajistil.
Nezanedbatelnou se jeví i přímá finanční účast mikroregionu při odstraňování
následků povodní v obcích Dolany a Číčovice v roce 2013. Patří sem ale i
Výstavba kanalizace a ČOV v obcích Dolany a V. Přítočno, kterou MÚLP
zastřešil jako investor. Mikroregion v současnosti pracuje na vytvoření tzv.
Databáze občanů, kteří se zabývají výrobou a prodejem nejrůznějších výrobků
své profese, s cílem jejich zviditelnění a umožnění jejich uplatnění na trhu.
Za zcela výjimečnou a úspěšnou lze označit spolupráci s Letištěm Václava Havla
Praha a.s., která byla zahájena na základě podepsání Smlouvy o spolupráci již
v roce 2010. Jde především o problém dopadů provozu Letiště Praha a.s. na
životní prostředí mikroregionu, s cílem jeho perspektivního zlepšování. Sem
nesporně patří i otázka výstavby nové přistávací a vzletové letištní dráhy.
Samotná smlouva dává mikroregionu možnost spolupráce v širokém spektru, ale
dominantní je zlepšování životního prostředí ať již přímo, nebo nepřímo na
základě některých aktivit. Vyjmenovat všechny projekty a jejich realizaci
v členských obcích, na kterých se mikroregion od roku 2010 finančně podílel,
nebo podílí, není z hlediska rozsahu tohoto článku reálné. Z tohoto širokého
spektra akcí je možné jmenovat například, výsadbu stromů a obecně zeleně,
úpravu a rekonstrukci parků, dětských hřišť a sportovních areálů, nejrůznější
stavební rekonstrukce, opravy
ulic, vybudování kanalizačních přípojek,
rozšiřování kapacit ZŠ a MŠ, opravy střech objektů, integrace mateřské školy
do nového objektu, řešení místních osvětlení, odstranění následků povodní,
zabudování měřičů rychlostí v obcích, až po nákup některých mechanizmů pro
péči o zeleň, nákup rybníka do vlastnictví obce. Bylo by možné vyjmenovat i
velký počet dílčích kulturních a sportovních akcí, nebo výročí, připomínajících
nejrůznější významná a historická data, spojená s členskými obcemi. Tento
výčet, jejichž finanční objem od roku 2010 představuje částku kolem 15 miliónů
korun, a lze předpokládat, že na konci roku 2016 to bude 18 miliónů korun, je
dostatečně vypovídající skutečností. Je výsledkem cílevědomé práce
mikroregionu, starostů a zastupitelů členských obcí, neziskových organizací, ale i
občanů, kteří aktivně mikroregionu pomáhají.
Co říci na závěr? Mikroregion chce i do roku 2016, ale věřme i do dalších let,
vykročit s odhodláním plnit úkoly, které si předsevzal. Jejich prioritou je udělat
vše, na co bude mít síly a finanční prostředky, ve prospěch občanů členských
obcí. Dobrá zkušenost je, že mikroregion za celé dlouhé období pracoval
v duchu dobré spolupráce a chce věřit, že tomu tak bude i nadále.
RNDr. Miroslav Oplt, CSc.

Zprávy z fotbalu
Jarní fotbalová sezóna je opět v plném proudu. Starší přípravka
doposud sehrála 2 turnaje, na kterých skončila na výborném druhém místě.
Musím dále zmínit velký úspěch mladších, kteří v Kamenných Žehrovicích
zvítězili 25:5. Karty se obrátily a naše děti začínají sklízet ovoce a stávají se
z nich obávané týmy. Není to jen díky zkušenostem, které doposud získaly, ale
také kvůli děvčatům, která v týmech vydržela. Veronika Lapáčková, Barbora
Dvořáková a Táňa Šemelíková byly vybrány na hostování do BOHEMIANS
PRAHA 1905. Je to jistě pro nás, ale hlavně pro ně velký úspěch a my jim tímto
gratulujeme.
Jak vidíte hřiště v naší obci je opravdu velmi frekventované a zatěžované,
tréninky a zápasy dětí, A mužstva, pracovní dopoledne a v neposlední řadě i
kulturní akce mu dávají opravdu zabrat a ještě k tomu všemu partička mladých
výrostků, kteří nám ho devastují (viz článek níže od předsedy SK).
Krutá zima stehelčevská
Po zimě se pomalu rozjíždí nová fotbalová
sezóna a my musíme konstatovat, že pro nás
byla letošní zima krutá velice velmi. Počasí
nás sice hodně šetřilo, vandalové však
nikoli. Pár rozkopaných košů, dvě rozbité
lavice a nepořádek na nohejbalovém hřišti
považuji ještě za „normální zábavu“
nudících se výrostků. Hodně obdivuhodné
vynalézavosti a důvtipu však museli
vandalové vynaložit při přehazování
tréninkové branky přes dvoumetrový plot do retenčky v poli za silnicí a jejich
pozornosti neušla ani retenčka na hřišti. Na několika místech protržená fólie či
rozebrané rošty na plošině a hlavně
rozebrání
antoníčka
a
naházení
betonových kvádrů do vody (muselo to
pěkně čvachtat) je určitě stálo mnoho sil,
i když nejspíše méně, než nás při opravě
napáchaných škod. Ten nejtěžší kvádr se
nám
ještě
nepodařilo
vytáhnout.
Trpělivost a manuální zručnost pak naši
výtečníci trénovali při rozebírání a
sešlapávání plůtku okolo dětského hřiště. A tam nás také zasáhli nejcitlivěji.

Přijde mi smutné, že naše snahy a také dobře míněná pomoc obce a evropských
úředníků přichází vniveč (hřiště jsme vybudovali díky dotaci z evropských fondů
a plůtek nám věnovala obec).
Přátelé, věřte, že náš klub opravdu nemá peněz nazbyt. Z prostředků, které máme
k dispozici sotva pokryjeme provoz areálu a každá podobná škoda nás dostává do
finančních problémů. Peníze na opravu musíme vzít z jiné kapitoly našeho
skrovného rozpočtu. A to již nemluvím o čase, kterého máme každý nedostatek a
který musíme obětovat při opravách napáchaných škod.
Nejsmutnější však na tom je, že indicie, které máme, vedou k jedné povedené
partičce ještě sotva pubertálních výrostků, bohužel naše důkazy jsou právně
neprokazatelné. Jen pro informaci. Způsobená škoda několikanásobně převyšuje
částku, kdy se již nejedná o přestupek. Jde tudíž o trestný čin. V současné době
dolaďujeme strategii, jakým způsobem chránit náš majetek, abychom případné
další škody mohly vymáhat na vinících.
Vratislav Kaválek, předseda SK Stehelčeves

Fotbal na hřišti SK
 Ml. přípravka
13. 5. 2016 od 17:00 SK x Tuchlovice
27. 5. 2016 od 17:00 SK x Tuchlovice x Stochov
 St. Přípravka
1. 5. 2016 od 10:15 SK x Zlonice x Braškov
15. 5. 2016 od 10:15 SK x Švermov A x Velké Přítočno
 Ml. žáci
14. 5. 2016 od 10:15 SK x Vinařice
28. 5. 2016 od 10:15 SK x Doksy
 A mužstvo
14. 5. 2016 od 17:00 SK x Neuměřice

ŽELEZNÝ SOPTÍK HŘEBEČ
V sobotu
9.
dubna jsme ráno
odjeli do Hřebče
na
závody
ŽELEZNÝ
SOPTÍK. Na trati
dlouhé 112 m závodníci musí splnit čtyři
disciplíny. Spojit a roztáhnout hadice, přenést
ruční hasicí přístroj, na bucharu nabouchat
kladivem určitý počet úderů a přenést barely
s vodou. Tyto disciplíny se dělají v úseku
přesně ohraničeném a celý tento závod je na čas. Ten kdo ví, jak jsou hadice
těžké a kolik váží hasičák, si určité umí představit, jak je tento závod fyzicky
náročný. Všechny naše děti se s tímto závodem popraly na výbornou. Všechny
pokusy měly platné a tak si naše mladší družstvo vybojovalo krásné 4. místo z 18
družstev a naši starší závodníci skončili na výborném 2. medailovém místě.
Všem moc gratulujeme.
Olga Šťáhlavská

POŽÁRNÍ ÚTOK VRANÝ
V sobotu 16. dubna jsme opět měli závody.
Tentokrát závodila družstva tři. Mladší, starší
a dospělí. Protože má každá kategorie jinak
dlouhou dráhu a kategorie se průběžně
střídaly, strávili jsme celý den přenášením
mašiny,
hadic,
savic
a
všeho
potřebného k závodu sem tam. To nám ale
vůbec nevadilo, protože jsme se na útok
všichni těšili. Po vyčerpávajícím dnu jsme se
celí zmáčení, obalení blátem, ale šťastni, že
jsme to zvládli, dočkali výsledků. Mladšímu

družstvu se moc nedařilo, skončilo na 5. místě z osmi. Starší se opět umístili na
bedně, tentokrát byli 3. ze sedmi. Naši dospělí se svým smíšeným družstvem
obsadili v kategorii muži 1. místo z 9. Již se těšíme na další závody.
Olga Šťáhlavská

POŽÁRNÍ ÚTOK LHOTA
Než se týden s týdnem sešel, máme tady zase
závody. V sobotu 23. dubna ráno odjíždíme do
Lhoty opět na požární útok. V pondělí starší a
ve středu mladší děti na schůzce dopilovaly
poslední nedostatky a s chutí do útoku. Hned po
prvním pokusu bylo vidět, že si děti vzaly výtky a
rady od vedoucích k srdci. Po druhém pokusu bylo
jasné, že bez medaile se domů nevrátíme. A byla to
pravda. Starší si odvezli stříbrný pohár a medaile,
mladší si vybojovali bronzový pohár a medaile. To
bylo radosti, jsou to v tomto složení jejich první
úspěchy. Obě družstva čeká na jejich schůzkách
oslava a opět do práce a příprav na další závody.
Olga Šťáhlavská

Tento měsíc slaví:
PODRASKÁ Ivana
PODRASKÁ Markéta
HAFENRICHTEROVÁ Blanka
HAVLÁTOVÁ Věra

3.5.
3.5.
9.5.
23.5.

55 let
55 let
50 let
60 let

Srdečně blahopřejeme!

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Zikmund Winter
( 27.12.1846 Praha- 12.6.1912 Bad Reinchehall Německo)
Narodil se v rodině Antona Wintera, zvoníka kostela sv.
Ducha na Starém Městě v Praze a Marie, rozené
Procházkové. Rodina se stěhovala podle otcova působiště v
různých pražských kostelech.Vystudoval Akademické
gymnázium, po němž se rozhodl stát knězem a začal studovat teologii pod
záštitou rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou. Po roce těchto studií
zanechal a začal studovat historii na Filozofické fakultě Karlo-Ferdinandovy
univerzity. Po absolvování studia nastoupil 1. října 1873 na své první učitelské
místo na reálku v Pardubicích, kde jako jednoroční suplent vyučoval dějepis,
zeměpis, češtinu, němčinu a logiku. Zde se seznámil a 7. 1. 1876 oženil s Marií
Annou Šedou (*1852). Na závěr pardubické suplentury složil státní zkoušku a
dosáhl tak učitelské způsobilosti. Od 1.října roku 1874 deset let učil na reálce v
Rakovníku. Roku 1884 přesídlil do Prahy, byl jmenován c.k. školním radou a
jako středoškolský profesor češtiny a latiny vyučoval na Akademickém
gymnáziu. Od roku 1895 rodina Winterových se synem Jaroslavem (*1877) a
dcerou Josefou (*1883) bydlela na Vinohradech v domě čp. 618 (617), dnešní
Legerově ulici. Žili poklidným rodinným životem a Winter si několikrát na
gymnáziu vzal dlouhodobou tvůrčí dovolenou, aby se mohl věnovat psaní.
Byl český spisovatel, historik a učitel. Zůstával ve stínu populárnějšího Jiráska,
ale jeho dramatický talent, zábavnost a smysl pro humor oceňují čtenáři dodnes.
Povídky i stati ze svých kulturně-historických spisů publikoval časopisecky,
například v časopisu Zlatá Praha. Ke knižnímu vydávání se dostal až po
penzionování v letech 1906-1912, další soubory vyšly až posmrtně. Zpracovával
dějiny českých měst, kulturní historii a dějiny řemesel, zajímal se o dějiny
vysokých škol. Jeho historické povídky i romány se soustředí na krátký časový
úsek, zpravidla v 16. - 17.století. Představují měšťany, často mimořádné postavy
intelektuálů, umělců, ale i duševně rozvrácených lidí, které končí tragicky.
Příběhy jsou tajemné, odehrávají se zpravidla v pohusitské, rudolfínské nebo v
pobělohorské době.
Ve fondu knihovny jsou:
 Rozina sebranec a jiné prózy
 Mistr Kampanus

Z obecní kroniky:
Obecní znak a vlajka:
Dlouho zvažovala Zastupitelstvo obce Stehelčeves pořízení obecního znaku
a vlajky. V roce 2007 zadalo zpracování tohoto znaku heraldické kanceláři
„Dauphin“ z Roudnice nad Labem.
Zastupitelstvu obce byly předloženy čtyři návrhy, některé v různých variantách.
Členové ZO vybrali návrh č.1, tak jak obecní znak znáte. Ve stříbro-červeně
děleném štítě nahoře letící stehlík obecný přirozené barvy, dole dva zlaté
zkřížené býčí rohy.
Stehlík je mluvícím znamením odvozeným od jména vsi. Býčí rohy jsou
inspirovány erbem vladyků ze Stehelčevsi. Stříbrno-červená kombinace vychází
ze stříbrno-červeně polcené orlice pánů z Kolovrat.
Z historie – První zmínka o Stehelčevsi je nepřímá. V roce 1316 se připomíná
šlechtic Jan ze Stehelčevsi. První přímá zmínka o vsi je činěna k roku 1345,
z které vyplývá, že svůj majetek zde měla kapitula při kapli Všech svatých na
Pražském hradě. Onen stehelčevský majetek společně s dědictvím ve Vrapicích a
podacím právem ke kostelu v Hospozíně a ke kostelu sv. Jana Křtitele na Starém
Městě Pražském daroval kapitule Jindřich farář ve Štěpánově. Někdy koncem
15.století se Vrapice a s nimi i Stehelčeves dostaly do držení pánů z Kolovrat,
majitelů panství se sídlem v Buštěhradě. Posledním z Kolovratů byl Jan Zbyněk,
který
držel také Zákupy a Košátky. Oženil se s Annou Magdalenou
z Lobkowicz. Po jeho smrti se vdova provdala za Julia Jindřicha vévodu ze
Sachsen-Lauenburgu. Po vévodech ze Sachsen-Lauenburgu se vlastníkem
panství stali vévodové bavorští a nakonec Habsburkové jako čeští králové.

Obecní znak a vlajka
V roce 2008 projednal návrh znaku a vlajky výbor pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu, podvýbor pro heraldiku a vexilologii tohoto výboru
Poslanecké sněmovny a dne 1. dubna 2008 převzal místostarosta obce, pan Pavel
Pobříslo od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka
Rozhodnutí č. 28 ze dne 30.11.2007 o udělení znaku a vlajky obci Stehelčeves.
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