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Červenec
Na svatého Eliáše dopoledne léto,
odpoledne podzim
- na svatého Jakuba, dopoledne léto,
odpoledne zima.

Právě nadešel ten nejhezčí den pro naše školáky, první den prázdnin.
Datum 1. července je každoročně toužebně očekáváno a děti si dnes
mohou říci: “No konečně!“ Nastává čas cestování, letních táborů,
pobytů u prarodičů a množství zážitků s tím vším spojené.
Všem dětem přejeme krásné prázdniny, mnoho nových zážitků, ať
už doma, nebo v zahraničí a hlavně úspěšný návrat do nového školního
roku bez úrazů a nemocí, které jim v letních měsících často hrozí. No a
Vám všem přejeme krásnou a klidnou dovolenou a hlavně odpočinek od
každodenních povinností.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce dne 15.6.2016

1. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením VPS o poskytnutí
neinvestiční dotace MAS Přemyslovské střední Čechy ve výši 5 Kč na 1
obyvatele obce Stehelčeves.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu
s firmou ČEZ a.s. č. IV-12-6019568.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu či
prodeje pozemku p.č. 802 v k.ú. Stehelčeves.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním nabídky zpracovat ověřovací
studii „Stehelčeves, zklidňující prvky a chodníky podél silnice II/101 ul.
V. Hermacha“ firmě NOZA.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s dosavadním
dodavatelem el. energie firmou Amper Market, a.s. a firmou SPP CZ,
a.s. na dodávku plynu od 1.7.2016 a pověřuje starostku podpisem
dodatků smluv.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženým rozpočtovým opatřením
č. 5.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením uličky mezi nemovitostmi
čp. 16 a čp.17 pro špatný stav schodů a štítu čp.17.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyřazením odznaků z majetku obce a
použitím jako propagační materiál při oslavě výročí obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem současných pohlednic obce za
cenu 5 Kč/ks včetně DPH.
Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
20.7. od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci pouze
v pondělí 4.a 18.7., vždy od 8.00 hodin.
- V měsíci červeu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:

Kolářová Marie
Štanc Václav
Hojdíková Nikola
Mareš Jakub

4 kg
3,8 kg
2,36 kg
2 kg

Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 23.7. od 9.00 do 11.00
hodin ve sběrném dvoře OÚ.
- Termíny svozu BIOODPADU (hnědé popelnice) v obci
Stehelčeves: Bioodpad bude vyvážen každý sudý pátek, tj. 1., 15.
a 29.7.2016
Zastupitelstvo obce Stehelčeves děkuje všem, kdo se spolupodíleli
na zdárném průběhu oslav 700. výročí od první písemné zmínky
o obci a 120. výročí otevření nové budovy školy.
Děkujeme i všem účinkujícím, vystupujícím dětem i dospělým a
skupině LOS HOSPODOS band, členům SDH Stehelčeves, SK
Stehelčeves i strážníkům OP Stehelčeves. Bez těchto
dobrovolníků by se nám nepodařilo úspěšně zajistit tuto akci.
Oslavy 700.výročí obce Stehelčeves a 120.výročí nové budovy školy
V sobotu 18.června 2016 proběhly v naší obci oslavy, které jsme již
dlouho připravovali. Úderem desáté hodiny se rozezvučela hasičská
siréna a paní Vagenknechtová přivítala všechny návštěvníky, kteří se
shromáždili před kulturním domem. Po deštivých dnech vysvitlo
sluníčko, a tak všude vládla pohoda. Starostka obce připomenula historii
naší obce a všechny zúčastněné pozvala na prohlídku výstavy v sále KD
i v dalších obecních objektech. Poté i ředitelka školy pozvala všechny
zúčastněné k prohlídce nově zrekonstruované budovy školy a nastínila i
plány do budoucna. Také starosta SDH a předseda SK Stehelčeves všem
připomněli historii hasičského a sportovního hnutí v naší obci a nastínili
své vize do dalších let.

Po slavnostním zahájení byly položeny kytice k pomníkům padlých
v obou světových válkách a návštěvníci začali proudit po obci, aby si
prohlédli jak historickou výstavu, tak školu, ale i obecní klub nad
Večerkou, kde hlavně ženy obdivovali háčkovaný Betlém i práce našich
žen i dětí. Cesta některých vedla i na obecní úřad a do knihovny. Děti
zase lákala velká nafukovací skluzavka a cukrová vata či stánek
s cukrovím a suvenýry. Celý dopolední program doprovázela skupina
LOS HOSPODOS band, kterou si všichni se zájmem, alespoň chvílemi,
poslechli.

Čas se pomalu nachyloval a po 15.hodině se začal plnit prostor u
požární nádrže, kde své umění předvedli mladí hasiči. Všem se jejich
vystoupení moc líbilo, ať už své záchranářské práce předváděli ti
nejmenší - Dráčata, nebo opravdový požární útok ti větší – Soptíci a
Dobráci. Potlesk sklidila i námořní bitva modelů lodí a dokonce i náš
hasič – dorostenec Martin, protože zachránil ponorku, která se nechtěla
už vynořit (asi se jí v naší nádrži líbilo). No a samozřejmě úspěch měla
i lukostřelba, kterou si všichni mohli vyzkoušet. Pak ještě zbylo trochu
času na opečenou klobásu nebo párek v rohlíku a už jsme spěchali na
hřiště SK, kde naši mladí fotbalisté sehráli své utkání. Našli si ale i čas
na jízdu v elektrických vozítkách, která na ně čekala na tréninkovém
hřišti.
Ale to už se připozdívalo a čekal nás kulturní program v sále KD, kam
jsme si už přišli i trochu odpočinout. K tanci a poslechu hrála skupina
Ikaros, ale my jsme se těšili na vystoupení mladých fotbalistů, kteří
všechny ty, kteří jejich vystoupení ještě neviděli, velmi mile překvapili.
Po sportovcích vystoupily Číčovické Dračice, jejichž vystoupení bylo
úžasné a velmi vtipné.

Potom následovalo vystoupení žen ze Hřebče, které nás pobavily jako
„Holky z naší školky“ a po přestávce i vystoupením „Ruská Máša“.

Nakonec tohoto programu vystoupila Lenka Chuchutová jako tanečnice
s křídly. Tímto vystoupením se celková nálada zklidnila a všichni jsme
se přesunuli před obecní úřad, kde byl na závěr tohoto dne odpálen
slavnostní ohňostroj. Tím jsme oficiální část oslav ukončili, ale ti
vytrvalejší se ještě vrátili na sál KD, aby si ještě zatančili a ukončili
zábavu po svém.

Byl to velice náročný den, který se opravdu pěkně vydařil a tak příště za
dalších 100 let……..
OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN
Tak jako každý rok, i letos se
konalo Okresní kolo hry
Plamen.
V pátek 27. 5. dopoledne odjeli
někteří vedoucí na Braškov, kde
se závody konaly, aby zde
připravili zázemí pro naše
závodníky, kteří zde až do
neděle 29. 5. budou bojovat o

co nejlepší umístění. Letos jsme poprvé jeli s mladším i starším
družstvem. V pátek odpoledne se závodilo ve ŠTAFETĚ DVOJIC.
Starší skončili na 7. místě a mladší na 4. Začátek závodů nebyl tedy nic
moc. V sobotu od rána se závody rozjely na plno. ŠTAFETA 4x60m
vyšla lépe starším, skončili na 2. místě a mladší až na 7. Další
disciplínou byl PÚ CTIF, kde starší družstvo obsadilo 2. místo a mladší
4. Ve ŠTAFETĚ CTIF se zadařilo oběma družstvům, starší skončili třetí
a mladší druzí. Vyvrcholením třídenních závodů byl v neděli PÚ. Na ten
jsme se všichni těšili a měli jsme proč. Starší družstvo skončilo na 2.
místě a mladší si vybojovali zlato. Po sečtení všech výsledků si naše
starší děti z těchto závodů odvezly celkové 4. místo z 10 družstev a
mladší děti se celkově umístily na 3. místě z 11. Mladší si ještě přivezly
diplom za nejlepší PÚ v kategorii mladších. Všem gratulujeme a
děkujeme za příkladnou representaci našeho sboru.
KRAJSKÉ ZÁVODY DOROSTU
V neděli 26. 6. se na Kladně na Sletišti konaly
Krajské závody jednotlivců dorostu. Na tyto
závody se probojoval z okresního kola náš
dorostenec Martin Šťáhlavský. V konkurenci
12 závodníků se v disciplíně 100m
s překážkami umístil na 7. místě a ve dvojboji
skončil 9. I přes to, že se neumístil na
předních místech, mu gratulujeme. Je to
v historii sboru první závodník, který se na
tyto závody dostal.
Děkujeme všem vedoucím mladých hasičů za jejich celoroční práci
s dětmi i všem členům SDH, kteří pomáhají se zajištěním akcí pro
děti i dospělé a hlavně dětem blahopřejeme k jejich úspěchům a
úspěšné reprezentaci naší obce.
Starostka obce a členové zastupitelstva
O Pohár starostky obce
V sobotu 25.6 2016 nás čekal, v pořadí již 3. ročník dětského
fotbalového
turnaje“
O
Pohár
starostky
obce“.

V 8. hodin ráno byl sraz na hřišti SK, kde bylo potřeba dopřipravit
několik maličkostí neb hlavní věci, tedy příprava hřišť proběhla již v
pátek odpoledne, kdy se připravovala tři hřiště. Během těchto příprav se
začali scházet borci ze Stehelčevsi, Zákolan, Velvar a Brandýsku.
Následovalo slavnostní zahájení turnaje podáním informací co, jak a
kde se bude dít. Poté započalo sportovní klání, kde se musely naše děti
potýkat nejen s kvalitními soupeři, ale i s narůstajícím vedrem. Naštěstí
jsme prozíravě připravili kbelíky s vodou, k dispozici byla i sprcha,
která nám vždy na chvilku poskytla úlevu a osvěžení. V neposlední řadě
nás pokropili hasiči z SDH Stehelčeves, kterým bychom tímto chtěli
poděkovat, neboť pro děti to byl jistě nevšední zážitek.
K dispozici měli občerstvení, vynikající bramboráčky od Jany
Balíčkové, dále hranolky, klobásy, párky, hot-dogy, v klubovně SK
potom sušenky, brambůrky a osvěžující studené pivo i nealko nápoje.
Výsledky:
Školička: 1-2 místo obsadily SK Stehelčeves a Brandýsek
Mladší žáci: 1. Velvary
2. Stehelčeves
3. Stehelčeves – ladyes
Starší přípravka: 1. Velvary
2. Stehelčeves
3. Stehelčeves – junior
Mladší přípravka: 1. Zákolany
2. Stehelčeves
3. Brandýsek
4. Velvary
Ve finálovém duelu o trofej nejcennější porazily Zákolany družstvo
Velvar a staly se tak celkovými vítězi celého turnaje a patří jim velká
gratulace.

Rádi bychom tímto poděkovali všem dětem a v neposlední řadě jejich
rodičům i příznivcům fotbalu, kteří vyměnili pohodu bazénů a koupališť
a přišli všechny mladé fotbalisty podpořit, děkujeme Vám. Zároveň je
třeba si trochu postesknout, že se akce zúčastnilo tak málo rodičů z naší
obce, každopádně je to škoda, ale tito rodiče se připravili o pěkný
zážitek, který se bude opakovat až příští rok, takže se na Vás všechny
budeme znovu těšit.
P. Müller

Poděkování za tuto krásnou akci patří nejen organizátorům,
trenérům a všem, kteří s realizací pomáhali, ale hlavně našim
dětem, které s vervou hrály v tom největším vedru a vůbec se
nešetřily, aby ukázaly, co se naučily.
Děkuji za skvělou reprezentaci naší obce.
Dále děkuji trenérům a dobrovolníkům z řad rodičů za celoroční
práci s dětmi.
J. Štancová

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 2.7.2016 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.
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!
V měsíci srpnu z důvodu dovolených se tento den nekoná, takže příště
až v září na shledanou.

SDH ve Stehelčevsi zve všechny občany, členy i příznivce dobré zábavy
na

ZPÍVÁNÍ U VODY
V sobotu 2.7.2016 hraje
V sobotu 23.7. 2016 hraje
V sobotu 30.7.2016 hraje

Jaromír HORA
Z.E.M.
Jaromír HORA

Začínáme vždy od 17.00 hodin u požární nádrže!!!
Vstup dobrovolný!

Tento měsíc slaví:
ŽANDOVÁ Jana
BOMBALOVÁ Josefa

2.7.
16.7.

50 let
65 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
PTÁČNÍKOVÁ Věra

Z obecní kroniky:
Nejen fyzické věci a stavby jsou součástí naší historie, ale i různé kulturní
počinky a písemnosti. Před sto lety měla snad každá mladá dívka svůj
památníček. A v naší historické sbírce jich máme hned několik. A právě z jednoho
z nich je tato vzpomínka.
Ilustrace pochází z téhož památníku.

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

Jaroslav Žák Z obecní kroniky:
( 28.11.1906 Praha – 29.8.1960 Praha)
byl prozaik, autor humoristických a satirických próz.
Narodil se v Praze do rodiny poštovního úředníka. Už ve
svých třinácti letech napsal svou první povídku Pancéřová loď
(1919) se sci-fi námětem. Otištěna byla až dlouho po jeho smrti.
V Praze absolvoval základní i klasické gymnásium, pak i v letech 1925–1929
úspěšně Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Vystudoval latinu a
francouzštinu. Stal se učitelem jazyků, napřed v Praze, od roku 1932 ve Dvoře
Králové, pak na Slovensku v Liptovském Mikuláši. Odtud se vrátil na 10 let učit
do české Jaroměře.
V letech 1945–1948 byl lektorem, scenáristou Československého státního filmu v
Praze a také novinářem. V deníku Svobodné slovo publikoval na pokračování
román Ve stínu kaktusu reflektující soudobou situaci v Československu. Satira
novým pánům moc nevoněla. Prorežimní kritici označili Žáka za „tvůrce bez
odpovědnosti, který kazí mladou inteligenci recesí“. Záhy byl vyloučen ze
syndikátu spisovatelů, propuštěn z Barrandova a další publikační činnost mu byla
na dlouhou dobu znemožněna. Díla Konec starých časů a Na úsvitě nové doby
zesměšňující únorový puč psal bez naděje na jejich publikaci. V roce 1952 byl
zaměstnán ve vedení zdravotnické dokumentace.
Je skutečností, že jméno Jaroslava Žáka je dnes spojováno především s
„pamětníckými filmy“. Podle svých populárních knih Študáci a kantoři (film
Škola základ života) a Cesta do hlubin študákovy duše Žák napsal (spolu s
režisérem filmů Martinem Fričem) filmové scénáře. Tyto filmy si oblíbily
generace diváků.
Ve fondu knihovny jsou:
 Konec starých časů
 Študáci a kantoři
 Bohatýrská trilogie
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