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Srpen
Protože otvíráme druhou polovinu prázdnin, chtěli bychom
poděkovat dětem, které nám již zaslaly svůj prázdninový pozdrav, a
stále čekáme na další vtipné pozdravy od vás ostatních.
Pro ty děti, kterým naše prvotní výzva unikla, chceme
zopakovat, že budou vyhodnoceny všechny vtipné prázdninové
pozdravy od našich dětí, které pošlou, nebo sami donesou na obecní
úřad. Ty nejpovedenější budou odměněny a otisknuty v obecním
zpravodaji.

Usnesení ze zasedání ZO dne
16.7.2014
1. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s rozpočtovým
opatřením č.4.
2. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřením
smlouvy
o pojištění
s Českou pojišťovnou.
3. Zastupitelstvo
obce
souhlasí s opravou části
komunikace v ulici V.
Moravce. Opravu provede
firma
IMPERCOMM,
spol. s.r.o.
4. Zastupitelstvo
obce
souhlasí, aby stavební
dozor při opravě části
komunikace v ulici V.
Moravce prováděl p. Vít
Procházka.
5. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřením
smlouvy
o
smlouvě
budoucí o zřízení věcného
břemene na pozemku p.č.
337/1.
6. Zastupitelstvo
obce
souhlasí se zakoupením
nového PC dle předložené
nabídky p. Vostřáka.
7. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s návrhem
likvidační
komise
o
vyřazení
obecního
rozhlasu.
8. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s výstavbou
rodinného domu se třemi

bytovými jednotkami na
pozemku p.č. 576/30.
9. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s odpisem
pokutových
bloků
v hodnotě 5.600 Kč.
Zprávy z obecního úřadu
- MUDr. Jeřábek bude tento
měsíc ordinovat v naší
obci v pondělí 4. a 18. 8.,
vždy od 8.00 hodin.
- Další
zasedání
zastupitelstva obce se
koná ve středu 20.8. od
18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
- Z důvodu dovolené bude
ve středu 6.8. uzavřena
místní knihovna.
- V měsíci
červenci
odevzdaly Tetra pack
obaly
tyto
děti:
Hrach Miroslav
224 ks
Štanc Lumír
130 ks
Sběračům děkujeme a
posíláme odměny.
Příští sběr těchto obalů
proběhne
v sobotu
23.8.2014 od 9.00 do
11.00 hod. ve sběrném
dvoře OÚ.
- MÚLP
nabízí
všem
drobným
řemeslníkům
bezplatnou prezentaci na
webových
stránkách
mikroregionu. Stačí pouze
na OÚ donést nebo poslat
spojení na sebe a 2-3 foto
svých výrobků. Bližší
informace na OÚ.

Sbor dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi
pořádá
v sobotu 9. a 23. srpna 2014 od 17.00 hod. u požární nádrže

ZPÍVÁNÍ U VODY
Hraje

p. Jaromír Hora
Přijďte si zazpívat a poslechnout muziku s námi
Občerstvení zajištěno.

Informace z Mikroregionu Údolí Lidického potoka
Ani o prázdninách se práce mikroregionu nezastavila a tak
během letních měsíců probíhá vyúčtování jarního kola „Malého
dotačního titulu“, kterého se zúčastnilo a dotaci obdrželo 5 organizací
v naší obci. Všechny aktivní organizace a kluby se mohou již
připravovat na podání žádosti o tento dotační titul do podzimního
kola. Uzávěrka k podání žádostí je 30. září. Podrobnosti k tomuto
dotačnímu titulu a možnosti čerpání se dozvíte na OÚ.
Mikroregion plánuje i další aktivity, aby podpořil malé
řemeslníky ve svých obcí. V současné době chystá spuštění webových
stránek MÚLP, jejichž součástí bude i prezentace drobných
řemeslníků v mikroregionu a okolí.
Omlouváme se všem, kteří oslavili své kulatiny v měsíci červenci.
Z technických důvodů nebyla tabulka s jejich jmény uveřejněna.
Proto to napravujeme nyní a všem ještě jednou srdečně
blahopřejeme.

V červenci oslavili:
Šmídová Růžena
Tůmová Věra
Mareš Jiří
Zázvorka Zdeněk
Špalek Jaroslav
Fejfarová Ludmila

3.7.
9.7.
14.7.
20.7.
27.7.
28.7.

55 let
65 let
70 let
55 let
70 let
55 let

V srpnu slaví:
Kozůbek Zdeněk

1.8.

Všem srdečně blahopřejeme!

50 let

Letní pobytová akce kolektivu mladých hasičů v Sosni
Jak se již stalo tradicí, tak i
letos, vyrazili mladí hasiči na
týdenní letní pobytovou akci,
do Sosně u Jesenice. V Sosni
jsme již třikrát byli, pak jsme
navštívili jiná rekreační
zařízení, ale po tříleté pauze
jsme se do Sosně vrátili.
V letošním roce se této
pobytové akce účastnilo 30
dětí ve věku 5 – 14 let. Děti
byly rozděleny do třech
věkově smíšených družstev.
Celý
týden
provázela
celotáborová hra „Po stopách
knížete Huberta“. Proto i náš
první výlet vedl k loveckému
zámečku Hubert, stojícímu 3
km od našeho tábora. Tam
byly děti seznámeny s hrou a mohlo se začít. Každý den plnily jednu
ryze hasičskou disciplínu, za kterou družstva mohla získat „ťapičku“,
která vedla k pokladu. Další „ťapičku“ mohly děti získat za vzorné
chování družstva. Všichni se s úkoly snažili porvat, jak nejlépe uměli.
Některému družstvu šlo lépe to, jinému ono. Všechna tři družstva se
ale statečně předháněla a doháněla v získávání „ťapiček“ pro dosažení
pokladu. Mimo hasičských
úkolů měly děti plné ruce práce
i s ostatními aktivitami, jako
třeba
batikováním
triček
v kotlíku
nad
ohněm,
malováním
hrnečků
nebo
výrobou obrázku na plátek
břízy. Všechny tyto dárečky si
děti vezly pro své blízké, jen ta
trička mají pro své potěšení.
Nebyla totiž vytvořena jen tak –
na táboře značila barvu družstva, ve kterém se děti nacházely. Měli

jsme družstvo Modrých, Červených a Oranžových – tyto barvy si děti
zvolily a provázely je celou hrou. Samozřejmě i barvy jejich „ťapiček“
byly stejné, aby se i ti nejmladší (a těch bylo 10), mohli dobře
orientovat.
Lesy, lesy a lesy – to je to, co obklopuje celý tábor, takže většina
dne probíhala tam. „Brtník“ nesměl chybět, na toho už se starší děti
velice těšily, ale i ti malí, byli velice
zdatní. Domečky se stavěly jako
každoročně v hojném počtu a jen
velmi těžce se vyhodnocovaly ty
nejhezčí. I raněného v lese děti našly a
správně ošetřily – to byl jeden
z hasičských úkolů a nebyl zrovna
moc lehký. Ale po správném zásahu
našich hasičů a s plnými náručemi
dřeva jsme se vrátili do tábora, chystat
„táborák“. Buřtíky nad ohněm
chutnaly všem, i těm, co je jinak nejí –
no ono to všechno na táboře chutná
tak nějak lépe. Jedlíků jsme tam totiž
měly plnou jídelnu. U okénka na
přidání byla neustále fronta. Aby ne, být celý den na čerstvém
vzduchu – to dá zabrat. A co teprve noční bojovka. To bylo něco.
Všichni se jí v letošním roce statečně zúčastnili. I ti nejmladší se
vydali na vyznačený okruh sami a jen s baterkou v ruce. Starší měli
trasu delší a čas od času někde něco „šustlo“, ale stateční byli opravdu
všichni. Za to si také zasloužili odměny a diplomy. Jak pro některé
bylo těžké jít na bojovku, tak pro některé bylo těžké vystoupit před
ostatními kamarády v disciplíně „Soseň hledá talent“. Ale protože se
jednalo o získání „ťapičky“ pro družstvo, vystoupili opět všichni. A
jak úžasná čísla to byla, to bych Vám přála vidět.
No shrnu to asi tak – ten týden
byl krátký. Naplněný aktivitami pohybovými, ale i uměleckými, ale
hlavně zaměřený na spolupráci mezi dětmi různých věkových
kategorií. A to se myslím povedlo. Nikdo neplakal, že chce jet domů.
Společně jsme počítali dny, kolik jich ještě společně strávíme.
Dokonce jsme se setkali s nejedním přáním, být tam alespoň ještě o
týden déle. Ale v nejlepším je vždy dobré přestat, a proto i tento náš

týden byl tak akorát. I přes návštěvu hygieny, kterou jsme též zvládli
bez újmy, jsme si náš pobyt náležitě užili. Děti si přivezly plné kufry
odměn a zasloužené diplomy.
Tímto bych velice chtěla poděkovat VŠEM, kteří nám pomohli
s odměnami pro děti. Sešlo se nám jich opravdu hodně, ať už to byly
čepice, tužky, hračky, omalovánky, hrnečky atd. Dále patří
poděkování obci Stehelčeves a Mikroregionu „Údolí Lidického
potoka“. Ještě jednou všem moc děkujeme, udělali jste dětem radost.
No a kam příště? To se ještě uvidí…
Více fotek naleznete na Rajčeti.
Miroslava Štancová

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

Ota Dub
(8. 2. 1909 Hradec Králové - 17. 5. 1987 Praha)
V rodném městě, kde byl jeho otec
obchodníkem, absolvoval gymnázium (mat. 1927).
V Praze vystudoval Lékařskou fakultu UK (1933)
a poté se stal asistentem nemocnice na Bulovce.
Okupaci prožil v Praze jako úředník, dělník
a ošetřovatel. Po osvobození nejprve pracoval jako
primář interního oddělení liberecké nemocnice, od 1953 jako krajský
internista; 1955–78 působil ve stejné funkci v Ústí nad Labem (CSc.
1962, docent 1966). Po odchodu do důchodu žil v Praze. V odborném
tisku publikoval četné studie z oboru interního lékařství. Literárně
debutoval již roku 1926 překladem povídky M. Dortua v Právu lidu,
v následujících letech publikoval jen sporadicky.
Prosadil se teprve v 70. letech, kdy napsal řadu románů
a povídek, v nichž bylo zobrazeno lékařské prostředí – ať již šlo
o práci lékaře v „terénu“ při osídlování pohraničí (Přísahám a slibuji),
nebo ve výzkumných ústavech a klinikách, v nichž se profesionální
etika jedince dostává do konfliktu s kariérismem a korupcí (Profesoři).
Problém vztahu mezi profesí a soukromým životem se Dub snažil
ztvárnit ve většině knih.

Ve fondu knihovny jsou:





Doktorka
Profesoři
Byt na Vinohradech
Doktorské a jiné příběhy
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