STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
12/2016

PROSINEC
Mléčná dráha v prosinci jasná,
bude v příštím roce úroda krásná.

VESELÉ VÁNOCE, HODNĚ ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍ VŠEM
OBČANŮM
přeje starostka spolu se členy zastupitelstva a zaměstnanci obce

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
21.12. od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí
5. a 19.12., vždy od 8.00 hodin.
- V měsíci listopadu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
HORÁK Tomáš
21,0 kg
JANOŠOVÁ Zdenička 2,9 kg
ŠTANC Václav
1,1 kg
Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny.
- Poslední sběr těchto obalů proběhne v sobotu 17.12. od 9.00 do
11.00 hodin ve sběrném dvoře OÚ. Od ledna již nebudou tyto
obaly vybírány vzhledem k tomu, že značná část výrobců již
nevyrábí plechovky hliníkové, ale plechové a zaměstnanci je pak
musí dlouze třídit. Určitě pro naše děti vymyslíme novou soutěž.
Ale více podrobností až v příštím roce.
- Připomínáme všem občanům, že sběrný dvůr je od měsíce
listopadu do měsíce března otevřen pouze v sobotu od 9.00 do
11.00 hodin.
- Zastupitelstvo obce odsouhlasilo návrh ředitelky školy na zřízení
druhého stupně základní školy ve Stehelčevsi.
- Poplatky za svoz odpadů v roce 2017 se budou vybírat ve stejné
výši jako v roce letošním, tj. 760 Kč za osobu nebo nemovitost,
kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu. Děti do 15 let a senioři
nad 75 let věku hradí poplatek ve výši 50%, tj. 380 Kč ročně.
Upozorňujeme ještě ty občany, kteří v tomto roce neuhradili
poplatek za odpady, aby tak učinili co nejdříve. Neuhrazené
poplatky jsou v následujícím roce vymáhány dle zákona. Zbytečně
se tak vystavujete navýšení poplatku.

Zprávy z obecní knihovny:
Do fondu knihovny ve Stehelčevsi byly zakoupeny
nové knihy, které jsou připravené pro naše čtenáře:
Bourneův záměr - Robert Ludlum
Dívka, která si hrála s ohněm - Stieg Larsson
Jáchymovští démoni - Vondruška
Lazarova vendeta - Robert Ludlum
Moskevský vektor - Robert Ludlum
Muži, kteří nenávidí ženy - Stieg Larsson
Vánoční komplet Daniele Steel BOX

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 3.12.2016 od 9.00 hodin v obecním „Domečku“ v bývalé
prodejně květin proti OÚ.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky, kadeřnice a masérky či
kosmetičky
Objednávky na určitou hodinu přijímá paní Martina Hurdálková
z pošty ve Stehelčevsi.
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!

Bludičky
Tak jako každý rok v listopadu i letos se naše závodní družstva těšila na
závody ve Zlonicích na „BLUDIČKY“. Vybaveni svačinou, baterkou a
pořádně oblečeni jsme se sešli
v půl
čtvrté
před
naší
hasičárnou, všech patnáct dětí
usadili do aut a vyjeli jsme
závodit. Chodit s baterkou, a
přitom plnit různé disciplíny
jako
jsou
topografické
značky, zdravověda, trefit se
míčkem do klauna, uhodnout
druhy ptáků a spoustu jiných
úkolů, je vážně dobrodružství. Na stanovištích se děti setkaly např.
s ježibabou a, nebo s čertem. Všechny disciplíny splnily a odměnou za
to dostaly diplomy. Starší za 1. místo a mladší se dělilo o 2.-3 místo.
Každý ještě dostal sladkou odměnu - muffinu. Myslím, že si děti závody
opravdu užily.
Rozlučka se sezónou 2016
V sobotu 12. listopadu jsme se všichni společně sešli na sále KD ve
Stehelčevsi, abychom ukončili a oslavili závěr fotbalové sezóny 2016.
Nejprve nám trenéři řekli několik slov o průběhu sezóny a o tom jak se
nám dařilo nebo nedařilo. Pro někoho to byla slova velmi příjemná a

pro některé zase ne. Musím zde vyzdvihnout velké úspěchy mladší
přípravky a mladších žáků, kteří si vedli v tabulkách velmi dobře.
Poté jsme shlédli prezentaci o SK Stehelčeves od Lucie Zalabákové,
která sice byla připravena na výročí obce a SK, ale hodila se i při této
příležitosti. Dětem se moc líbila, byly dokonce mile překvapeny, když
na ní uviděly své tatínky, maminky nebo dokonce dědečky a
pradědečky.
Po této oficiální části všechny děti dostaly medaile a drobné dárečky za
svou snahu a píli. Aby se děti nenudily tak jsme pro ně nachystali
soutěže o ceny a báječné občerstvení, o které se opět postaraly maminky
a
dotace
z Mikroregionu
údolí
Lidického
potoka.
Všem tímto děkuji za pomoc a přeji Vám překrásné vánoce.
K. Müllerová
OBEC STEHELČEVES POŘÁDÁ

10. 12. 2016 OD 9 DO 14 HODIN V SÁLU
KULTURNÍHO DOMU

VÁNOČNÍ
TRHY
ČEKAT NA VÁS BUDOU PRODEJCI Z CELÉHO REGIONU
S KVALITNÍM A ZAJÍMAVÝM VÁNOČNÍM ZBOŽÍM
Koupit zde můžete koření, vejce, med, zelí, vánoční perníčky, dekorace,
vánoční zboží, svíčky, kosmetiku, bižutérii atd…

Autogramiáda:
V rámci vánočních trhů proběhne v sále KD ve
Stehelčevsi autogramiáda dětské spisovatelky,
paní Ireny Kaftanové, která žije v naší obci.
Její knížky pro naše děti prodává Česká pošta a
můžete je zakoupit i na této akci.

OBEC STEHELČEVES
VÁS SRDEČNĚ ZVE
NA

III. NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
SEJDEME SE 1. 1. 2017 V 18 HODIN NA
NÁVSI PROTI OÚ

Přijďte přivítat nový rok velkolepým ohňostrojem!

Tento měsíc slaví:
ŠUBINOVÁ Jiřina

14.12.

60 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
PODRACKÝ Josef

73 let

Adventní věnec
Víte, že příprava adventního věnce je poměrně mladou tradicí? Její počátek
se datuje do první poloviny 19.století.
Nejstarší písemně doložená zpráva o adventním věnci pochází z roku
1838 z bohatého přístavního města Hamburku. Teolog Johann Heinrich
Wichern tehdy nade dveře sirotčince, který spravoval, pověsil na počátku
adventu velký věnec vyřezávaný ze dřeva. Každý den na něj upevnili jednu
zapálenou svíci. Pod věncem stála pokladnička, do které mohli zbožní věřící
házet vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Ze severního Německa
se zvyk rozšířil do dalších krajů především zásluhou evangelického hnutí
mládeže.
Mezi dvěma světovými válkami pronikl za hranice německy hovořících
zemí. Adventní věnce se už vyřezávaly nejen ze dřeva a barvily na zeleno,
ale zhotovovaly se také ze zelených větviček jehličnanů. Klasické adventní
věnce byly zavěšované na stuhách. V posledních letech (počátek 21.století)
je nahradily věnce které se kladou přímo na svátečně upravený stůl.

Symbolika věnců
Živé adventní věnce symbolizují věčný život, který věřícím přislíbil Ježíš
Kristus. Kruhový tvar věnce vyjadřuje jednotu společenství lidí a Boha,
plamen svíček připomíná Krista jako světlo ozařující plamenem lásky
každého člověka. Adventní čas začíná čtvrtou nedělí před Vánocemi, proto
se ustálil počet svící na adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli
se jedna z nich zapálí.
Protože liturgickou barvou je pro dobu adventu fialová, jsou svíčky na
adventních věncích většinou fialové. Některé
adventní věnce zdobí růžové svíčky, nebo jedna
růžová a tři fialové. Růžová je totiž barvou rouch,
oblékaných při mši třetí adventní neděle.
Symbolizuje předvánoční radost z blízkého
příchodu Spasitele. Růžová svíčka se většinou
zapaluje vždy o třetí adventní neděli, kterou věřící
znají jako Gaudete (Radujte se). Dnes se tyto věnce
objevují už i ve většině našich domácností a jsou
vyráběny z různých materiálů, záleží na fantazii tvůrce. Svíce mohou být
různě vysoké, různých barev, symetricky, nebo asymetricky rozmístěné.
Vánoční stromeček
Vánoční stromky měly ochranitelskou funkci. Ozdobené větve rozdávali i
koledníci. Podle tradice a taky podle první zmínky se stromek také
zavěšoval nad štědrovečerní stůl, ovšem špičkou dolů. Tradice zdobení
stromku, jak ji známe dnes, pochází z německých měst. Zpočátku nebyl
zdoben svícemi. Jedna z prvních zpráv o ozdobeném osvětleném stromku v
místnosti je v brémské kronice z roku 1570. Do soukromých prostor začal
pronikat až v polovině 17. století. V Česku nemá vánoční stromek dlouhou
tradici. Poprvé jej postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel pražského
Stavovského divadla Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Nový
zvyk se však začal prosazovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 19. století v
bohatých pražských měšťanských rodinách. Do venkovských stavení
pronikaly ozdobené vánoční stromečky ještě pomaleji. Až do první světové
války bývala v mnoha domácnostech pouze ozdobená smrková nebo jedlová
větev. Stromečky se zdobily především perníčky, ořechy a malými jablíčky.
Později i cukrkandlem baleným do barevných papírků.
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