STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
11/2017

Listopad
Když ještě v listopadu hřímá,
úrodný rok na to bývá.
Přichází listopad a s ním i mlhy a nepohoda. A to je právě ten správný
čas na setkávání s přáteli a na návštěvu různých
akcí a společenských setkání. V pátek 3.11. se
můžete od 19.00 hodin v hostinci Stehelčeves
pobavit a zazpívat spolu s Kudrnáči a jejich
hostem Katkou Eberlovou při Country večeru.
Hned v sobotu 4.11. pak se s našimi dětmi
můžete vydat na „Dušičkový lampiónový
průvod“, který se bude konat od 17:30 hodin. Sejdeme se před
hostincem (bývalých Tůmů) a půjdeme společně na hřiště SK
Stehelčeves, kde vypustíme lampionky štěstí a zapálíme svíčky, jako
vzpomínku na naše nejbližší, kteří již nejsou s námi.
Naše ženy se před tím ještě mohou nechat zkrášlit v „Domečku“, kde již
tradičně pokračují naše zkrášlovací soboty.
V neděli 19.11. se koná v sále KD další výstava psů a pak se již budeme
připravovat na akce spojené s vánocemi.
Také v okolních obcích chystají mnoho podzimních akcí, a tak se
můžete vydat do Makotřas na Martinské světélkování, které se koná
11.11. od 17. hodin a večer se koná Posvícenská zábava.
V Buštěhradu se v pátek 3. 11. uskuteční Strašidelný rej aneb Maškarní
bál pro nejmenší v Pelíšku. Rej začne v 15.00 odpoledne a končí v
17.00, pro odvážné děti (i jejich rodiče) je připraveno i přenocování na
místě činu. Ve spolkové místnosti městské knihovny Ve středu 8.11.
Buštěhradský filmový klub zve na rekonstruovanou verzi
dobrodružného animovaného filmu s herci, slavné sci-fi a fantasy Karla
Zemana - Baron Prášil.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne 18.10.2017
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí vyhlášení inventarizace
majetku obce, složení inventarizační komise a souhlasí s plánem
inventur.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.9/2017.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s navýšením nákladů na projekt na
chodníky v ulici V.Hermacha o 58.000,- Kč. Dle vyjádření
dotčených orgánů je nutné doměřit a zapracovat odvodnění
komunikace V. Hermacha do projektu od čp. 213 do konce obce
k dálnici a kolem do Dřetovického potoka.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem smlouvy s firmou Tendra
spol.s.r.o. na zpracování Rozhodnutí o poskytnutí dotace a
administraci po dobu udržitelnosti projektu „Výsadba části
biokoridoru na parcele č. 875 v k.ú. Stehelčeves.
5. Vzhledem ke zprávě statika je nutné při rekonstrukci v přízemí
budovy OÚ vyzdít nosné pilíře a umístit železné svařence. Z toho
důvodu se dokončení rekonstrukce posune.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem sálu KD na soukromou
oslavu.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu ZŠ a
MŠ na rok 2018 a rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ na r. 2019 –
2020.
8. Zastupitelstvo nesouhlasí s úhradou nákladů na rekonstrukci
klubovny v hostinci. Jedná se o podnikatelský zájem nájemce,
proto by si úpravy měl učinit na své náklady.

Zprávy z obecního úřadu
- Setkání s občany se koná ve středu 1.listopadu od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
- Zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
15.listopadu od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- MUDr. Shepelyak bude v naší obci ordinovat v pondělí 6. a
20.11.od 9.00 hodin.

- Vývoz bio odpadu proběhne v pátek 3. a bude přidán svoz
17.listopadu. Tento svoz bude v letošním roce poslední. Zároveň
svozová firma informuje, že v případě nižších teplot může dojít
k neúplnému vysypání nádob z důvodu zmrzlého odpadu. V těchto
případech náhradní svoz nebude uskutečněn.
- Sběrný dvůr bude v zimním období (listopad – březen) otevřen
pouze v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Pondělní otvírací hodiny
budou opět až od jarních měsíců.
- Zimní údržba v Anglickém Resortu
Po dohodě s občany z této lokality budou u lamp veřejného
osvětlení umístěny pytle s posypovou solí. Tento materiál můžete
kdykoliv použít. V případě, že budete potřebovat více soli, můžete
informovat zaměstnance obce nebo zavolat na tel. OÚ 601 333 454
a sůl doplníme.
- V posledním čase se množí stížnosti na chování dětí. Děti údajně
popíjejí alkoholické nápoje a kouří, a to i na hřišti v Panské
zahradě, kolem hřiště SK a ve větrolamu. Vzhledem k tomu, že
jednáme o uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Koleč na
zajištění ochrany veřejného pořádku její obecní policií, budou se
strážníci ihned po podpisu této smlouvy zabývat hlavně tímto
nešvarem. Žádáme rodiče dětí ve věku 10 – 15 let, kterých se to
nejvíce týká, aby své děti poučili o riziku, které z takového jednání
pro ně plyne. V minulých dnech jedna maminka upozornila
skupinku dětí (chlapců i dívek), které popíjely víno z krabice
v Panské zahradě, že by to pít neměly. Děti tím velmi pobavila,
byly na ní neslušné a ještě si celou situaci natáčely mobilem.
Bohužel nezavolala Policii ČR.
Doufáme, že to byl ojedinělý výstup a již se nebude opakovat.
Obec nemůže suplovat rodiče, kteří by měli alespoň občas
kontrolovat, kde a co dělají jejich děti.

Zprávy z fotbalu
2. velká brigáda na hřišti SK Stehelčeves
Dne 22. 10. 2017 proběhla na hřišti SK 2. velká brigáda

na úpravu hřiště. Jak postupně přestávalo pršet, přidávali se k nám další
a další pomocníci. Rozvážela a rozhrabávala se hlína po celém hřišti,
někdo sel trávu a někdo válcoval. Práce nám šla od ruky, a i počasí se
nakonec umoudřilo. K obědu jsme si dali výborný guláš, který nám
zajistila hospůdka na hřišti a po obědě buchtu od paní Debroise.
Děkujeme všem za pomoc a
žádáme všechny občany a hlavně
děti, aby nevstupovaly na nově
upravené hřiště.

Pozvánka:
Dovolujeme si Vás

pozvat na „Dušičkový lampiónový
průvod“, který se bude konat 4. 11. 2017
od 17:30 hodin. Sejdeme se před restaurací
(bývalých Tůmů) a půjdeme společně na
hřiště SK Stehelčeves, kde vypustíme
lampionky štěstí a zapálíme svíčky, jako
vzpomínku na naše nejbližší, kteří již nejsou
s námi.

Rozlučka se sezónou 2017
10. listopadu od 18:00 se bude konat na sále KD ve Stehelčevsi
Rozlučka se sezónou 2017. Dovolujeme si pozvat hlavně všechny mladé
fotbalisty a příznivce fotbalu.
Na programu: krátké zhodnocení uplynulé sezóny, shlédnutí krátké
prezentace fotek ze soustředění a potom volný program pro děti.
Prosíme maminky o malé občerstvení k této příležitosti.
Děkujeme.

SDH Stehelčeves
V sobotu 23. 9. 2017
jsme vyrazili závodit do
Hřebče, na požární útok,
a to v novém složení.
Družstvo
starších
přivítalo tři nové členy a
mladší žáci dokonce celé
družstvo, které ještě loni
závodilo za přípravku.
Tentokrát jsme měli velmi bohaté rodičovské publikum, které
povzbuzovalo v průběhu napínavých závodů. Nakonec jsme dopadli
následovně: mladší družstvo A – 5. místo, mladší družstvo B – 10.
místo a starší si už potřetí za
sebou obhájili Putovní pohár pro

vítěze.
Čtrnáct dní na to, tedy 7. 10. 2017, jsme byli ve Lhotě. Tentokrát jsme
otestovali nejen naše fyzické dovednosti, ale i naše vědomosti a to
v soutěži ZPV. Běžely se tři kilometry lesem s plněním úkolů… střelba
ze vzduchovky, topografické značky, ručkování, reálné předměty, čím
se co hasí atd. Nebylo to snadné a občas se nám skoro kouřilo z hlavy,
ale všichni jsme dělali, co jsme mohli, a proto mladší skončili na 3.
místě, starší na 1. místě a za dorost Martin Šťáhlavský 1. místo, Jan
Hartman 2. místo, Hana Štancová 2. místo.

Hned následující sobotu 14. 10. 2017 se jelo na obdobnou soutěž, a to
na Branný závod v Braškově, kde jsme měli krásné podzimní dopoledne
plné napětí, ale i zábavy. Na trati jsme stavěli ohně, vázali uzle,
ručkovali apod. Na této soutěži s námi bylo i již zmiňované mladší
družstvo B, které bylo na vědomostní soutěži
poprvé. Jejich snažení bylo vidět i na
výsledcích, protože se umístili na krásném 8.
místě.
Bohužel
družstvu
mladších A
se to moc
nevydařilo a
skončili na 6.
místě. A nakonec družstvo starších, kteří
opět nezklamali a vybojovali 1. místo. Nikdo
ale neodjel s prázdnou a každý si alespoň
odvezl nejednoho legového panáčka.
Hana Štancová

Kulturní komise vás zve
na

který se koná
v sobotu 4.11 2017 od 9.00 hodin v obecním DOMEČKU
můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice, na daný čas se
můžete objednat
u paní Hurdálkové z pošty ve Stehelčevsi
Moc se těšíme na další setkání s vámi

Tento měsíc slaví:
SOUČEK Karel
DONOVALOVÁ Marie
MIKL Petr

8.11.
20.11.
28.11.

50 let
60 let
50 let

Srdečně blahopřejeme!

Z obecní kroniky:
Rok 1954
V říjnu a listopadu prováděl archeologický ústav Praha, pod vedením
Ant. Knora, zaměstnance tohoto ústavu a našeho rodáka z č.p. 70,
pokusné vykopávky ve Dřetovicích, kde bylo objeveno velké sídliště asi
2.000 r. staré. Také ve Stehelčevsi byly objeveny nálezy. U cihelny
nalezen na poli, původní č. kat. 409, kostrový hrob s rozházeným tělem.
U kostry byl nalezen pazourkový (kamenný) nožík a kostěný kroužek.
Nad kostrovým hrobem byly nalezeny spálené kůstky, pravděpodobně
žárový pohřeb. Podle několika střepů nad kostrovým hrobem náleží
hrob na sklonek mladší doby kamenné, a to kočovnému národu, který
nazýváme lidem šňůrovým. Pohřbíval své mrtvé ve skrčené poloze. Zde
je kostra rozházena, z neznámých důvodů. Snímek tohoto hrobu je
v archivu kroniky pod č.11011.
Při hloubení jam pro výsadbu stromů u drůbežárny, původní č. kat. 439,
nalezeno několik slovanských kostrových hrobů z 10. a 11. století.
Hroby byly částečně obloženy deskami břidly a dřevěnou schránkou. U
lebek koster nalezeny drobné záušničky, zakončené esovitým očkem.
Jest to typický slovanský šperk, ale spíše to byly vlásničky. Na prsou
jedné z koster ležela dětská kostřička, pod chodidly téže v jamce byla
složena jiná kostra. Snímek tohoto hrobu má číslo 11019.
Dále tamtéž nalezen kostrový hrob ze střední doby železné-z t. zv.
období laténského – z běhu 2. a 1. stol. před n.l. Je to hrob, který po
národnostní stránce patří již historickým národům Keltů (Gallů), dnes
již zaniklým. Hrob byl vybaven četnými bronzovými šperky a dvěma
lignitovými náramky. Lignitové náramky byly v tu dobu vyráběny na
Novostrašecku z mladého uhlí t. zv. ,,švartny“ a to ve velkém a bylo
jimi obchodováno na velké vzdálenosti. Snímek tohoto hrobu má číslo
11015.
Třeba že tyto hroby tvoří menší i větší pohřebiště, nebyl zde již další
hrob objeven. Je také možné že ostatní hroby.
Stehelčevský zpravodaj
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