STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
12/2015

HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ
A SPOKOJENOSTI

Všem občanům
přeje
starostka obce spolu se všemi členy Zastupitelstva obce Stehelčeves
a
zaměstnanci obce

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.11.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 11.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu obce po úpravě
na rok 2016.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s Podpisovým řádem obce a podpisovými
vzory.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s ukončením výběrového řízení na výstavbu
kanalizace v nové zástavbě a pověřují starostku obce podpisem smlouvy se
Sdružením Stehelčeves, které nabídlo nejnižší cenu.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou dohodou o provedení práce na
inženýrskou činnost při odkanalizování obce a pověřuje starostku podpisem
této dohody.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s Příkazní smlouvou na stavební dozor při
stavbě – Odkanalizování obce a pověřuje starostku obce podpisem této
smlouvy.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby částka za odpady byla v příštím roce
ponechána ve stejné výši jako pro letošní rok, tj. trvale hlášený občan 760,Kč, dítě do 15 let a senior nad 75 let 380,- Kč. Majitel nemovitosti, kde není
nikdo hlášený k TP 760,- Kč.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem dárkových poukázek ve výši 1.500
Kč ze sociálního fondu obce pro všechny zaměstnance, kteří mají nárok ze
sociálního fondu čerpat.
9. Zastupitelstvo obce Stehelčeves souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu
části pozemku 21/1 v k.ú. Stehelčeves.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy o obstarání věci
– Azyl Naděje a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Zprávy z obecního úřadu
- V tomto měsíci bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí 7.a
21.prosince, vždy od 8.00 hodin.
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
16.prosince od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Na obecním webu je nově zveřejněna virtuální prezentace naší obce.
Najdete ji na www.obecstehelceves.cz.
- Žádáme všechny občany, kteří nemají na své nemovitosti umístěno číslo
popisné, aby tento nedostatek napravili, protože hlavně zaměstnanci pošty a
doručovatelé zásilek mají velký problém s hledáním vašeho domu. Stejně
tak absence poštovní schránky je problémem, protože pošta vložená za

kliku může odletět nebo zmoknout a vznikají vám i doručovatelům
zbytečné problémy.
- Každé pondělí od 18.30 se koná cvičení jógy pro ženy v klubovně nad
Večerkou. Přihlásit se můžete nejpozději den před cvičením na tel.čísle
602522711
- V měsíci listopadu odevzdaly hliníkové odpady tyto děti:
Tlacháč Adam 20,1 kg
Debroise Martin 3,5 kg
Horák Tomáš
3,5 kg
Hrach Miroslav 1,9 kg
Všem sběračům děkujeme a posíláme odměny.
Příští sběr těchto odpadů je v sobotu 12.prosince od 9.00 do 11.00 hodin ve
sběrném dvoře OÚ.
Vážení občané naší obce,
v předchozích dnech se na náš úřad obrátil jeden z majitelů pozemků
přímo sousedících s domy v části anglický resort - U viničky s prosbou o pomoc
v nepříjemné situaci, která nastala na jeho pozemcích. Jedná se hned o několik
nepříjemných skutečností, ale ta nejdůležitější
je, že někteří z majitelů novostaveb zcela
úmyslně a opakovaně vjíždějí automobily ke
svým zahradám ze zadní části, čili přes
soukromé pole, kde je vyseta řepka olejná a
tímto jednáním úmyslně způsobují majiteli pole
nemalou škodu.
S tím přímo souvisí i fakt, že někteří
majitelé domů v této lokalitě umísťují na toto
soukromé pole kompostéry, stará plastová
pískoviště, zbytky stavebních materiálů jako
jsou tvárnice, či jiné odpadky v plastových
pytlích.
A v neposlední řadě je potřeba
podotknout, že i svévolné vysazování stromků
na cizích pozemcích bez předchozí domluvy s majitelem je nepřípustné, na což
také majitel polí upozorňuje. Celá tato situace je ještě podtržena skutečností, že
většina nemovitostí má zadní vstup na zahradu umístěn také na stranu cizího
pozemku, což přímo vybízí k neoprávněnému vstupu a k tomu uklidit nepotřebně
věci pohodlně za plot. Asi málokomu z nás by se líbilo mít na vlastní zahradě
cizí odložené věci a vyjeté koleje od pneumatik.

Tímto prosí majitel zmíněného pole nejprve o smírnou nápravu tohoto stavu
a my bychom se přidali s přáním, aby se každý občan naší obce choval k cizím
věcem tak, jak chce, aby se druzí chovali k jeho vlastním.
S přáním hezkého dne bez sousedských sporů přeje komise pro ŽP.

Informace k výměně průkazů osob se zdravotním postižením
V průběhu roku 2015 bude Úřad práce postupně měnit průkazy osob se
zdravotním postižením
Nejdříve by se měli dostavit:
Klienti, kteří jsou držiteli průkazu mimořádných výhod (papírový průkaz
s platností kratší než do 31.12.2015), držitelé průkazu mimořádných výhod
(papírový průkaz s platností déle než do 31.12.2015 a trvale či neomezeně) a dále
pak držitelé dočasného průkazu osob se zdravotním postižením s datem
vydání v roce 2013 (zalaminovaný průkaz), a jsou zároveň poživateli příspěvku
na mobilitu.
Úřad práce zaslal těmto klientům výzvu k prokázání dalšího nároku na průkaz
osoby se zdravotním postižením. Ve výzvě jsou uvedeny veškeré informace,
které se výměny týkají. Bude nutné předložit občanský průkaz, průkaz osoby se
zdravotním postižením a aktuální fotografii. V případě pochybností bude nutné
předložit i rozhodnutí, kterým byly žadatelům přiznány mimořádné výhody
příslušným městským úřadem.
Držitelé dočasného průkazu osob se zdravotním postižením s datem vydání
2014 a 2015 se mohou dostavit k výměně průkazu během celého roku 2015.
Při vydání nového průkazu bude vybírán správní poplatek ve výši 30,-Kč.

Rekonstrukce WC v přísálí KD
Vzhledem k tomu, že již toto sociální zařízení neodpovídalo hygienickým
požadavkům,
rozhodlo
zastupitelstvo
obce,
že
využije finančního daru
z MULP
k rekonstrukci
těchto prostor. Při této akci
byly vyměněny rozvody vody
i elektrorozvody, které byly
ještě z hliníku, instalován

boiler na ohřev vody, vyměněny odklady i dlažba, provedena výměna dveří atd…
Všechny práce byly provedeny během měsíce a v požadované kvalitě. A tak sál
kulturního domu má i kulturní hygienické zázemí, které odpovídá dnešním
požadavkům.
V příštím roce oslaví naše obec již 700. výročí od první písemné zmínky a tak
bychom chtěli k tomuto výročí i opravit sál KD, aby byl důstojným kulturním
stánkem pro naše akce. Proto v jarních měsících chystáme další rekonstrukci
právě v tomto sále.

BLUDIČKY
Tak jako každý rok i letos se naše závodní
družstva těšila na závody ve Zlonicích na
„BLUDIČKY“. Konaly se v sobotu 7.
listopadu. Vybaveni svačinou, baterkou a
pořádně oblečeni jsme se sešli v půl čtvrté
před naší hasičárnou, všech dvacet dětí
usadili do aut a vyjeli jsme závodit.
Chodit s baterkou a přitom plnit různé
disciplíny jako poznat uvázání uzlů, určit
topografické značky, uhodnout hádanku
a spoustu
jiných
úkolů, je
vážně

dobrodružství. Na stanovištích se děti setkaly např. s ježibabou, nebo
s vodníkem, moc se jim líbila muchomůrka a čert. Všechny disciplíny splnily a
odměnou za to dostaly diplomy a každý ještě dostal muffinu nazdobenou jako
strašidlo. Myslím, že si děti tyto závody opravdu užily.

SDH Stehelčeves
přeje všem svým členům, příznivcům i všem obyvatelům naší obce krásné prožití
svátků vánočních a hodně štěstí a zdraví do nového roku 2016.

SK Stehelčeves
Turnaj miniškoliček 15. 11. 2015
Poslední nečekaný fotbalový turnaj se uskutečnil v neděli 15. listopadu na
hřišti ve Stehelčevsi za ne příliš příznivého počasí. I přesto, k překvapení všech,
dorazily děti ze Zákolan a
Brandýsku v hojném počtu za
podpory svých rodičů.
Hrálo se zhruba od 10:00,
vystřídala se všechna zúčastněná
mužstva miniškoliček a mladších
přípravek. Některé týmy hrály
dokonce i mezi s sebou. Utkání to
byla velmi dramatická a napínavá,
padlo několik výjimečných gólů,
za které by se nemuseli stydět ani
prvoligoví hráči. Naše děti k překvapení všech, zvítězily téměř ve všech
utkáních, jen 1 prohrály.
O výsledku turnaje rozhodl vzájemný zápas 1. a 2. mladší přípravky
Stehelčeves, ve kterém zvítězila B ml. přípravka nad A ml. přípravkou a tím
vyhrála celý turnaj. Odměnou za jejich mimořádné výkony jim byly sladkosti a
velký aplaus od rodičů.
Počasí nám vůbec nepřálo, ale to nás neodradilo od dobré nálady, fandění a
úžasných sportovních výkonů.
Je nutné podotknout, že
k výborné náladě velkou měrou
přispěli rodiče z Brandýsku,
kteří přivezli na občerstvení
koláčky
ze
Cvrčovické
pekárny, která je jejich sponzorem.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě turnaje podíleli,
trenérům, rodičům a hlavně dětem.

Čertovská veselka
V neděli 29.listopadu jsme se v 16. hodin sešli v sále kulturního domu, abychom
spolu s našimi dětmi přivítali Advent mikulášským posezením. Děti přivítal čert
s Andělem a čertík je provázel soutěžemi, hrami a zábavou celé odpoledne. Děti

se zapojili do jeho řádění beze strachu a všem se čertí řádění moc líbilo. Sice se
objevilo i pár slziček, ale opravdu jen trošíčku. Ty pak
osušily malé dárky, které si děti od Mikuláše odnesly.
Mikulášskou nadílkou naše odpoledne ale nekončilo.
Všichni jsme šli do parku proti OÚ, kde jsme slavnostně
rozsvítili vánoční strom a letos poprvé bylo rozsvíceno
osvětlení budovy OÚ.
A krásnou vánoční atmosféru dokreslilo vystoupení LOS
HOSPODOS bandu ve složení: Děti: Kateřina a Veronika
Lapáčkovi, Viktorie Rejdíková, Adéla Lišková, Jan
Hartman, Nela Rejdíková, Lucie Donovalová, Matyáš
Müller a Renatka Šubínová a dospělí: Lenka Jozífová,
Martina Šubínová, Kateřina Müllerová a Petr Müller. České koledy se malebně
nesly obcí, voněl pravý vánoční punč, lidé vzpomínali a i přes nepříznivé počasí
jsme si užili opravdu slavnostní chvíle.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto hezkého odpoledně, panu
Mayorovi za pitíčka a zákusky pro naše děti, panu Pokornému za skvělý vánoční
punč i LOS HOSPODOS bandu za krásné vystoupení pod vánočním stromem.

VÁNOČNÍ
TRHY
Obec Stehelčeves pořádá vánoční trhy
v sobotu 12. 12. 2015
v sále kulturního domu

Od 9:00 pro vás budou připraveny stánky s vánočním zbožím, čerstvá vejce,
med, koření, zelí, perníky, vánoční cukroví, dorty, vánoční pečivo, vánoční
dekorace, dárky, svíčky a další zboží
Těšíme se na Vaši návštěvu

V sále KD bude při této příležitosti
vystaven

HÁČKOVANÝ BETLÉM

Zveme všechny občany
již po druhé

na

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
který se koná
1.ledna 2016 v 18.00 hodin
v parku před obecním úřadem

V měsíci listopadu slavili:
BURGROVÁ Dagmar
KÁCHOVÁ Jiřina
PTÁČNÍKOVÁ Věra
KOTT Jiří

2.11.
5.11.
28.11.
28.11.

60let
65 let
85 let
65let

4.12.
4.12.
12.12.

50 let
55 let
50 let

Srdečně blahopřejeme!

Tento měsíc slaví:
KORÁBOVÁ Monika
ADAMOVÁ Galina
HATAŠ Stanislav
Srdečně blahopřejeme!
Odešli navždy:
ŠŤASTNÁ Marie

88 let

Omlouváme se všem oslavencům měsíce listopadu, že jsme neuveřejnili jejich
jubilea včas, bohužel nám tato stránka z tisku vypadla.
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem občanům, kteří se celý rok podíleli na činnosti výborů a komisí
OÚ. Děkujeme za jejich nezištnou práci, kterou vykonávají pro rozvoj naší obce.
Zastupitelstvo obce

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

František Stavinoha ( 10.7.1928 Zášová u Vsetína –
8.4.2006 Kladno)
Prozaik, publicista, horník
Narodil se jako poslední ze sedmi dětí valašského pasekáře. Po absolvování
měšťanské školy ve Valašském Meziříčí (1942) se učil pekařem a knihařem,
později byl zaměstnán v různých manuálních profesích (dělník v cihelně,
přidavač na stavbě, hlídač aj.). Roku 1950 byl odsouzen za pobuřování k
pětiměsíčnímu trestu vězení, který vykonával v jáchymovských dolech; v témže
roce byl povolán k výkonu základní vojenské služby, kterou absolvoval u
Pomocného technického praporu (PTP) na dole Zápotocký v Kladně a dole
Gottwald v Libušíně. V roce 1953 podepsal pětiletý úvazek práce v hornictví, na
jehož základě byl z vojenské služby propuštěn. Od té doby žil v Kladně. Pracoval
v místních dolech, nejprve jako horník, později signalista a těžmistr, od roku
1975 ze zdravotních důvodů v povrchovém provozu; do důchodu odešel v roce
1983. V letech 1994–1998 byl v Kladně členem městského zastupitelstva; 2003
mu zde bylo uděleno čestné občanství.
V 60. letech publikoval soudničky v časopisech, po roce 1973 přispíval
články, fejetony a povídkami do periodik. Od 80. let spolupracoval s
Československou televizí: podle vlastních námětů napsal scénáře k inscenacím a
filmům Pravda neroste na višni, Hvězdy nad Syslím údolím, Pohled z hlubin,
Kolotoč a devět vnuků a k řadě epizod pro televizní pořad Bakaláři. Podle jeho
předloh byl natočen povídkový film Figurky ze šmantů.
František Stavinoha byl členem Unie českých spisovatelů. Roku 1995 mu
byla Výborem národní kultury udělena Cena Jiřího Wolkera.

Ve fondu knihovny jsou:




Hvězdy nad Syslím údolím
Podbeskydské pastorále
Figurky ze šmantů

Z obecní kroniky:
Kaplička u čp.1
Kaplička stávala od 1.poloviny 18.století u silnice u čp.1. Sloh kapličky byl
pozdně barokní, v kapli byla pozdně gotická socha
sv.Petra (1.polovina 16.století). Kdy byla kaplička
přesně postavena nevíme, ale zvon byl roku 1736
posvěcen
hrabětem
Šporkem,
biskupem
Adraténským a sufragánem pražským, ke cti sv.
Jana Nerpomuckého a sv. floriána.
Silnice v obci byla vybudována již v roce
1713, takže kaplička byla postavena až poté.
V padesátých letech 20.století byla kaplička
(podle obecní kroniky) systematicky ničena
„neznámými vandaly“. 5.srpna 1957 bylo její
zařízení zničeno a vyházeno ven. Zachoval se
pouze zvon, kterým se kdysi zvonilo klekání a
jehož hlas doprovázel občany obce na jejich
poslední cestě.
V roce 1979 byla kaplička
zbourána
z důvodu
bezpečnosti
provozu Podoba kapličky se dochovala
jen na fotografiích, ale zvon je nadále
v majetku naší obce.
Mnoho let ležel zvon v depozitáři
obce, ale po dostavbě půdní vestavby
v budově OÚ byla zřízena místnost pro
obecní kroniku, kde má tento zvon
vyhrazené čestné místo.

Důstojný podstavec pod tento zvon zhotovil
pan Jiří Kacovský v roce 2012 a věnoval ho
obci.
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