STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
7/2014

Čas prázdnin a dovolených
Konečně
nastal
vytoužený čas „velkých“
prázdnin.
Děti
uložily
školní
brašny,
sbalily
batůžky
a
hurá
na
prázdniny.
I my dospělí se
snažíme
naplánovat
zaslouženou dovolenou tak,
abychom si ji mohli
vychutnat podle svého. Ať
už doma nebo v zahraničí.
Všem
občanům
přejeme krásné prožití
prázdnin, dovolených i
odpočinku a hlavně klidný
a bezpečný návrat domů.
Protože děti nejen
rády cestují, užívají si
sluníčka a hledají nové
zážitky, komise pro děti a
mládež vyhlásila pro děti
soutěž o nejvtipnější pozdrav z prázdnin. Až do konce srpna budeme
čekat na pohlednice a psaníčka, která pošlou děti ze svých cest nebo
třeba od babičky a napíší sami (nebo za ty malé maminky) svůj
pozdrav pro ostatní. Pozdrav nemusí přijít poštou, děti ho mohou na
OÚ i donést. Nejvtipnější pozdravy budou otisknuty v zářijovém
zpravodaji a jejich autoři obdrží malou odměnu.

Zápis
ze
zastupitelstva
28.5.2014

zasedání
obce dne

1. Zastupitelstvo obce schvaluje
závěrečný účet obce za rok
2013 (celoroční hospodaření)
bez výhrad.
2. ZO bere na vědomí
informace, týkající se účetní
závěrky za rok 2013 a schvaluje
účetní
závěrku
obce,
sestavenou k 31.12.2013.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje
hospodářský výsledek školy ve
výši 55.533,20 Kč a navrhuje
rozdělení takto :
částku 10.000 Kč ponechat
v rezervním fondu – MŠ
Dřetovice
- částku 31.893,31 Kč použít
v roce
2014
na
úhradu
provozních nákladů střediska č.
1 – Dřetovice
- obec Stehelčeves uhradí ztrátu
ve výši 14.794,11 Kč na účet
školy
- zisk ze školní jídelny převést
do provozu Stehelčeves ve výši
1.122 Kč
- zisk ze školní jídelny převést
do provozu MŠD ve výši 1.121
Kč
- zisk z doplňkové činnosti ve
výši 24.000 Kč převeden do
rezervního fondu a zbytek ve
výši 2.191 Kč přesunuto do
provozu ZŠ.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje
účetní závěrku PO ZŠ a MŠ

Stehelčeves, sestavenou ke dni
31.12.2013.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2014
6. Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyvěšením záměru pronájmu
(pachtu) části pozemku p.č.
21/1. (Zjištění přesné výměry
provede p. Tlacháč.)
7. Zastupitelstvo obce souhlasí
s prodejem pozemku p.č. 712/9
v k.ú. Dřetovice za kupní cenu
1.369 Kč
8.
Zastupitelstvo
obce
v současné době není zásadně
proti zamýšleným úpravám
stávajícího
rybníka,
ale
závěrečné stanovisko obec sdělí
po vyjádření dotčených orgánů
a po předložení projektové
dokumentace.
9.
Zastupitelstvo
obce
Stehelčeves
souhlasí
s příspěvkem na nákup branek
ve výši 5.000 Kč pro žákovské
družstvo SK Stehelčeves.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí
s výpovědí servisní smlouvy
s firmou SAT-AN CableNet a o
firmě, která bude nadále
spravovat IT obce bude
rozhodnuto na příštím zasedání
ZO.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí
se
stanovením
členů
zastupitelstva v současné výši,
to je sedm členů.
12. Zastupitelstvo obce navrhuje
oslovit další pojišťovnu a
požádat o zpracování pojistné
smlouvy na pojištění majetku

obce a oslovit i současnou
pojišťovnu, aby aktualizovala
svou nabídku. O další smlouvě
bude rozhodnuto na dalším
zasedání ZO.
13.
Zastupitelstvo
obce
souhlasí, aby opravu kabeláže
čerpadel dešťové vody provedla
firma Pešaut-montáže kabelů
s.r.o.
14. Zastupitelstvo obce souhlasí
s čerpáním sociálního fondu ve
výši 1.000 Kč na životní výročí
zaměstnance č. 40.
15. Zastupitelstvo obce souhlasí
s přijetím dotace od Krajského
úřadu Středočeského kraje na
nákup čerpadla pro SDH
Stehelčeves ve výši 40.000 Kč.
16. Zastupitelstvo obce souhlasí
s čerpáním rezervního fondu
dle návrhu ředitelky školy.
17. Zastupitelstvo obce souhlasí
s pořízením
oddělovacího
geometrického plánu na tok
potoka na pozemku p.č. 49/1.
18. Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyvěšením záměru prodeje
části pozemku 49/1.

Usnesení
ze
zasedání
zastupitelstva obce dne
18.6.2014
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s
prodejem částí pozemků p.č.
300/1
a
323
podle
geometrického
plánu.

Zastupitelstvo obce souhlasí
s koupí částí pozemku p.č. 298.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením smlouvy s novou
firmou P.Vostřák – HW&SW.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí
s likvidací obecního rozhlasu,
likvidační komise podá o
průběhu likvidace zprávu.
Zprávy z obecního úřadu
MUDr. Jeřábek bude v naší obci
ordinovat v pondělí 7. a 21.
července, vždy od 8.00 hodin.
Další zasedání zastupitelstva
obce Stehelčeves se koná ve
středu 16.července od 18.00
hodin v zasedací místnosti OÚ.
V měsíci červnu odevzdaly
Tetra pack obaly tyto děti:
Debroise Michal
582 ks
Hrach Miroslav
517 ks
Karbus Adam
406 ks
Krupička Zbyněk
280 ks
Všem dětem děkujeme a
posíláme odměny.
Příští sběr těchto obalů se koná
v sobotu19.července od 9.00 do
11.00 hodin ve sběrném dvoře
OÚ.
V době prázdnin, od 30.6. do
31.8. budou zkráceny pondělní
ordinační hodiny MUDr. Skály
v Buštěhradě pouze do 15.30
hodin.

Informace z Mikroregionu Údolí Lidického potoka
Dovolte nám, abychom vás, občany obcí, které patří do
Mikroregionu Údolí Lidické potoka seznámili s vyhodnocením
žádostí o „Malý dotační titul“. Tento dotační titul se valná hromada
MÚLP složená z 10 zástupců jednotlivých obcí rozhodla vyhlásit
proto, abychom podpořili činnost zájmových spolků a organizací,
protože si uvědomujeme, že mnohdy nedostatek financí velmi
omezuje jejich aktivitu.
Prostřednictvím svého starosty nebo pověřené osoby byly
jednotlivé spolky a organizace obcí seznámeny s podmínkami výše
uvedeného dotačního titulu a k uvedenému datu uzávěrky, tj. 2.5.2014
se sešlo 15 žádostí o podporu činnosti spolků.
Vzhledem k tomu, že šlo o první kolo tohoto dotačního titulu,
byli, alespoň částečně, uspokojeni všichni žadatelé. Některé žádosti
vykazovaly formální chyby (chybějící podpis, zakládací dokument,
podrobný rozpočet akce atd. - žadatelé byli na tyto nedostatky
upozorněni). Protože šlo o první žádosti, a termín byl celkem krátký,
přiznala hodnotící komise finanční příspěvek všem žadatelům.
V dalším ročníku však již takto benevolentní nebude a žádosti
s nedostatky budou vyřazeny. Proto již přemýšlejte a připravujte své
další akce, abyste na vyplnění žádostí měli dostatek času.
Další termín podání žádostí o dotaci v „Malém dotačním titulu“ je
30. 9. 2014. Nejpozději v tento den musí být žádost se všemi
přílohami předána do podatelny sídla mikroregionu v zalepené obálce
s nápisem „Malý dotační titul“.
V prvním kole přijímání žádostí organizace naší obce podaly 5
žádostí o tento titul a všechny byly uspokojeny, takže celkem obdržely
částku 14 400,- Kč na svou činnost.
Poděkování – Dětský den
Komise pro děti a mládež by ráda touto cestou poděkovala p.
Kocajové za perníčky, p. Kuthanové a Moravcové B. za dorty, p.
Baxové za přívěsky a mýdla, p. Vykoukalové za dárečky dětem,
hasičům za hudbu a velkou pomoc při přípravě a v neposlední řadě
všem, kteří nám pomáhali na stanovištích.
Za komisi Dana Dobešová

Střípky z fotbalu
V sobotu 14.6. 2014 se uskutečnil na našem hřišti
fotbalový turnaj žákovských mužstev. Pozvání přijaly
týmy ze Zákolan a Brandýsku. Každý tým byl
rozdělen na starší a mladší a tak byly tyto souboje opravdu
vyrovnané. Za velké podpory rodičů se našim dětem opravdu dařilo.
Starší děti skončily na krásném druhém místě a mladší na třetím.
Nejlepší střelkyní byla bezpochyby Kačka Lapáčková se vstřelenými
osmi brankami během celého turnaje. Po tak úspěšném zakončení
sezóny se děti ve středu 18. června sešly a slavnostně sezónu
zakončily utkáním proti svým rodičům. Zápas dopadl nerozhodně 2 :
2. Společně jsme si užili sportovní odpoledne plné srandy a zábavy.
Opekli jsme si špekáčky a zazpívali při kytaře. Děti přišel podpořit i
předseda SK Stehelčeves pan Vratislav Kaválek, který jim poděkoval
za jejich výdrž a popřál hodně sportovních úspěchů.
Všem dětem přejeme krásné prožití prázdnin a přejeme jim, aby s
těmito výkony pokračovaly i nadále.
Do konce prázdnin nás ještě čeká fotbalové soustředění a víkendový
výlet do Přerova, kde bude sehráno přátelské utkání. Tréninky pro tuto
sezónu končí, uvidíme se zase v září.

MYŠÁČEK
1.června zahájila paní Michaela
Jírová dnem otevřených dveří provoz
svého hlídacího centra pro děti.
Všichni, kdo se přišli podívat, kde bude
nová služba pro rodiče z naší obce i
okolí fungovat, byli jistě velmi
překvapeni útulným prostředím, které
slouží k pobytu a hrám dětí.
Nově upravený domek i venkovní
prostory jsou veselé a lákají k pobytu a
společným hrám všechny děti, od těch
nejmenších až po děti mladšího
školního věku.
Jsme rádi, že právě v naší obci se
nabízí nová možnost pro rodiče malých dětí, kteří potřebují své
ratolesti pohlídat, ať už na pár hodin, aby mohli bez starostí navštívit
divadelní představení, kino či zajít na návštěvu k přátelům, nebo třeba
na hlídání v době prázdnin, kdy je zavřená školka a prarodiče nejsou
po ruce.
A tak přejeme paní Jírové, aby její skvělý nápad přinesl
očekávané ovoce, protože myšlenka založení centra pro hlídání dětí
pomůže určitě mnoha rodičům z obce i okolí.

Některé kulturní a společenské akce v regionu:
19.7. od 16.00 hod. Zpívání u vody ve Stehelčevsi
19.7. od 12.00 hod. Letní festival – letní parket Holubice
25.-27.7. Anenská pouť- Smečno
16.8. Open air festival 2014
16. a 30.8. Po svatých místech – sakrální památky – Infocentrum
Slaný (start)
25.8. houslový koncert – Jan Hrubý - Libuše, Zákolany
30.8. 130.výročí ZŠ pod Budčí – Zákolany
30.8. od 20.30 Tajemná noční vycházka pro děti – pověsti,
povídačky – Infocentrum Slaný
Sbor dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi
pořádá
v sobotu 19.července 2014 od 16.00 u požární nádrže

ZPÍVÁNÍ U VODY
hraje

BUŠTĚHRADSKÁ DRÁHA
Přijďte si zazpívat a poslechnout country s námi
Občerstvení zajištěno.

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…
Svatopluk Čech (21. února 1846 Ostředek – 23. února 1908
Praha )

Narodil se v Ostředku u Benešova, jako
nejstarší ze 16 dětí. Jeho otec byl panský správce,
český vlastenec.
V Praze Svatopluk Čech vystudoval piaristické gymnázium a
později práva. Přispíval do almanachu Ruch a časopisu Květy, od roku
1871 byl redaktorem Světozoru. V roce 1873 byl členem advokátní
kanceláře ve Slaném, téhož roku však praxe zanechal a věnoval se jí
až v letech 1876–1879, kdy byl členem advokátní kanceláře v Praze.
Řádným členem České akademie věd a umění byl zvolen dne 3.
července 1890, svého členství se vzdal v roce 1895.
Hodně cestoval, navštívil Kavkaz, Chorvatsko, Dánsko, Polsko,
Itálii, Paříž. V letech 1895 až 1903 žil v Obříství u Mělníka. Konec
života trávil v Praze na Skalce. Jeho dílo je žánrově velmi bohaté. Psal
především eposy s mnoha přirovnáními a popisy, jimiž je přerušován
děj, ale také sociální, politickou a alegorickou lyriku, satiry, povídky a
romány.
Svými Výlety pana Broučka se stal jedním z průkopníků science
fiction v české literatuře. Napsal také velké množství humoristických
povídek, črt a fejetonů, ke kterým čerpal často náměty z advokátního
prostředí.
Ve fondu knihovny jsou:
 Jestřáb contra Hrdlička
 Výlety a pestré cesty pana Broučka a společníků
 Písně otroka

I v době prázdnin bude knihovna ve Stehelčevsi otevřena každou
středu od 16.00 do 18.00 hodin!

Z kroniky školy:
Kronika školy ve Stehelčevsi byla psána od září 1915. Z této kroniky jsme zatím
v našem zpravodaji zápisy neuveřejnili, proto jistě uvítáte nové, zajímavé
informace o naší obci.

Školní rok 1915/16
Světová válka trvá. Válečná lítice zuří dále a zatíná své spáry stále
hlouběji a účinněji do veškerého organismu a ženouc se za heslem – Zničit,
vyhubit - ničí kde který zdravý kořen existence národů, zemí a celých říší.
Nutná jest obrana a to obrana všeobecná, pronikající ve všem a všude a
k této obraně jest mobilizována celá naše říše, jak vojensky, tak i
hospodářsky. Proto také možno i školní rok 1915/16 nazvati opět rokem
válečným bez výminky a bez výhrady a bylo se škole přizpůsobovati
různým požadavkům a nutnostem, jež obrana a čest vlasti kázala. Škola
řídí se příkladem a vzorem osob, úřadů a okolí svého a nejžárnějším
příkladem jsou jí skutkové nejvznešenějšího a nejslavnějšího mocnáře Jeho
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. S láskou otcovskou zhlíží
On z výše Svého trůnu na Své věrné poddané, za ně vysílá nejvroucnější
modlitby a prosby k Všemohoucímu Pánu nebes i země, aby ukrotil hrůzy
válečné, pro své národy pracuje celou Svou silou, jež Mu v míře
neztenčené i v Jeho věku vysokém jest popřána, povzbuzuje a radí,
podporuje každý vznešený čin, ulevuje v bídě tisícům a tisícům a sdílí
radosti i žalosti Svých dítek – četných národů naší slavné a mohutné říše
rakousko-uherské.
Jako otec ku svým dítkám a jako dítky ku svému otci, toť je poměr mezi
naším nejmilostivějším mocnářem a Jeho národy. A jako dítky milují
svého otce, tak i my lneme s láskou nejvroucnější ku svému vladaři, za
nějž denně modlitby k Bohu vysíláme, na nějž v každém okamžiku svého
bytí s vděčností vzpomínáme a Jemuž obětujeme život i jmění své. Je tato
vzájemná láska světlým bodem v chmurných dobách válečných a jsme
šťastni, že z hloubi duše, z přesvědčení nejopravdovějšího a z lásky
nehynoucí volati můžeme oddaně a vroucně:“Zachovej nám Hospodine
našeho nejvznešenějšího císaře a krále Františka Josefa I.a jeho
nejslavnější rod Habsburský. Jemu čest a sláva , jemu láska naše a
oddanost nejhlubší!
Vznešení členové staroslavného panovnického rodu našeho závodí, aby se
spojenými silami svými uplatnili v těžkých bojích války světové a to, jak
na bojišti, tak i v přímých a bezprostředních službách lidskosti,
v nemocnicích, v ústavech a zřízeních lidumilných – každý z nich je
v první řadě na Svém místě a Jich vznešený příklad volá k následování,
Jejich oběti konány jsou s nadšením a láskou na obranu mocnáře a vlasti.
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