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Jaký byl rok 2012?
V roce 2012 jsme ukončili dvě velké
akce, a to odkanalizování staré zástavby obce
Stehelčeves a nástavbu budovy obecního
úřadu. K tomu všemu jsme upravili bývalý
školnický byt na učebnu a školní družinu.
Vzhledem k finanční náročnosti těchto akcí na
tento rok akci takového rozsahu neplánujeme.
K prvnímu lednu 2012 žilo v naší obci
687 obyvatel, k 1. 1. 2013 již 708 obyvatel
mimo cizinců. Z tohoto počtu je 364 mužů a
344 žen. Osob starších 80 let žije v naší obci
21. Nejstarší občance bude 93 let, nejstaršímu
muži 86 let.
Dětí do 6 let je v obci 98, od 6 do 15
let 47 a od 15 do 18 let věku 28 dětí.
Průměrný věk u mužů je 37 let, u žen
38. Takže průměrný věk v obci je 37,3 roku.
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Nejčastěji používaným mužským
jménem v naší obci je Jiří (24), následuje
Martin (20) a o pomyslnou třetí příčku se dělí
Josef a Pavel (19).
Nejčastějšími ženskými jmény jsou
Jana a Marie (16), dále Jaroslava a Lucie (12) a
na místě třetím Kateřina a Martina (10).
V loňském roce zemřeli 3 občané (2
muži a 1 žena). Narodilo se 14 dětí, 8 děvčátek
a 6 chlapců. Do obce se přistěhovalo 44 osob a

23 se jich z obce odstěhovalo. Zkolaudováno
bylo 5 domů.
4x jsme se sešli s novými rodiči a
jejich miminky při „Vítání občánků“, kde jsme
uvítali do života v naší obci 14 dětí.
Zástupci obce a sociální komise
navštěvovali i v loňském roce naše starší
spoluobčany, od 75 let, s přáním a malým
dárkem při jejich jubileu. Vždyť to byli právě
oni, kdo pro naši obec mnoho udělali.

Komise pro děti a mládež pořádala
každý měsíc akci pro děti, ať už to bylo
v sále KD (maškarní rej, diskohrátky,
vystoupení kouzelníka), nebo venku
(bobování, výlet, oslavy MDD), komise
sociální a kulturní pak pořádala posezení
při muzice pro naše seniory u příležitosti
Mezinárodního dne seniorů či Advent na
vsi, kdy byla zpřístupněna veřejnosti i nová
přístavba budovy obecního úřadu. Všichni
společně pak zajistili Mikulášskou zábavu
pro děti, která vyvrcholila slavnostním
rozsvícením vánočního stromu v parku
před OÚ.
Sál kulturního domu je využíván
téměř denně. Jednak slouží jako tělocvična
pro děti ze ZŠ, v době nepříznivého počasí
jej využívali mladí hasiči a sportovci ke
svým schůzkám, večer zde probíhají
tréninky tanečního klubu, ženy chodí cvičit
a o víkendech se zde pořádají zábavy
jednotlivých organizací v obci, ale je i
pronajímán občanům k soukromým akcím
a svatbám.
Dalším místem, které se opět
probouzí k činnosti, je obecní knihovna, jíž
byla uvolněna další místnost, aby bylo
možné
zkvalitnit
služby,
které
s půjčováním knih a přístupem na internet
souvisí.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
dne 19. 12. 2012
1. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
vyrovnaný rozpočet obce na rok na rok
2013 ve výši 11 092 500 korun.
2. Zastupitelstvo
obce
schvaluje
rozpočtové opatření č. 9 a souhlasí
s tím, že pokud dojde do konce roku
2012
k překročení
závazných
ukazatelů, provede změny starostka
obce
a
předloží
zastupitelstvu
podrobnou zprávu na lednovém
zasedání zastupitelstva obce.
3. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s provedením změny územního plánu
obce v souvislosti se záměrem
výstavby řadových domů v lokalitách
Nemovitosti I. a nemovitosti II.
namísto bytových domů.
4. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s podpisem dohody o spolupráci mezi
městem Buštěhrad, obcí Lidice, obcí
Stehelčeves a OS Za životní prostředí
Stehelčevsi v předloženém znění.

3. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s oslovením 2 firem na úpravu
veřejného prostranství před KD, a to:
firmy Moresta Jan Tůma a KlikaDvořák Kladno.
4. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s oslovením 2 firem k provedení změn
územního plánu obce dle zadání.
Budou to firmy: Prisvich a Ateliér
Charvát, s.r.o.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zastoupením zřizovatele p. Jaroslavou
Štancovou, Světlanou Schröderovou a
Renatou Dobrou ve Školské radě při
ZŠ a MŠ Stehelčeves.
6. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s provedeným rozpočtovým opatřením
č. 10/2012.
Zprávy z obecního úřadu
-

Zasedání
Zastupitelstva
obce
Stehelčeves se koná ve středu 20.
února od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.

5. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s dodatkem č. 1 nájemní smlouvy
s Koloniálem Večerka, v předloženém
znění.

-

Připomínáme všem občanům, že od 1.
února musí mít na popelnici vylepenou
novou známku, jinak jim popelnice
nebude vyvezena.

6. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na část
pozemku 21/1 v k. ú. Stehelčeves
s paní B. Růžičkovou.

-

Od února je možné na OÚ uhradit
poplatek za nádobu na bio odpad.
Ceny jsou stejné jako v loňském roce,
tj. 890,-Kč za nádobu 240 l a 690,-Kč
za nádobu 140 l.
Termíny vývozu těchto nádob budou
upřesněny dodatečně.

8. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zveřejněním záměru pronájmu části
pozemku 28/1 v k. ú. Stehelčeves.

-

MUDr. Jeřábek bude v naší obci
ordinovat v pondělí 11. a 25. 2. 2013,
vždy od 8.00 hodin.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce
Stehelčeves ze dne 16. 1. 2013

-

Upozorňujeme občany, že i letos
mohou vánoční stromky a větve
z prořezu stromů vozit na pozemek
k požární nádrži, kde nudou spáleny o
čarodějnicích. Skládejte je však na
určené místo, aby bylo možné
následně s nimi manipulovat a u
požární nádrže nebyl nepořádek.

-

Tetra pack obaly odevzdaly v lednu
tyto děti:
Štanc Václav
129 obalů
Šimovič Martin
55 obalů

7. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy
pozemku 238/1 paní S. Čopákové.

1. Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s pronájmem části pozemku p. č. 28/1.
Nájemce si plochu oplotí, na základě
oplocených metrů mu bude vyměřen
poplatek ve výši 5 Kč/m2. Nájemní
smlouva bude podepsána až po
oplocení části pozemku 28/1.
2. Zastupitelé obce souhlasí s ukončením
činnosti DSO STE-LI.

Sběračům děkujeme a posíláme již
tradičně dárkové poukázky.
V roce 2012 jsme, díky našim dětem,
odevzdali 23 183 kusů Tetra pack obalů,
které shromáždilo 16 sběračů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Hrach Miroslav
Debroise Michal
Dragoun Vojtěch
Karbus Adam
Kmošek Pavel
Štanc Václav
Kracíková Andrea
Součková Martina
Krch Roman
Vašťáková Mich.
Donovalová Anna
Klimeš Jan
Černáková Renata
Budínová Klára
Hanzlíková Leon.
Šimovič Martin

5 286 obalů
3 652 obalů
3 587 obalů
2 831 obalů
1 552 obalů
1 421 obalů
1 328 obalů
783 obalů
718 obalů
612 obalů
450 obalů
311 obalů
247 obalů
194 obalů
135 obalů
76 obalů

2. Kolo prezidentských voleb
Počet voličů registrovaných
534
1. Místo Zeman Miloš Ing
Hlasů 193
58,30%
2. Místo Schwarzenberg Karel
Hlasů 138
41,69%
K volební urně přišlo 331 voličů. Volební
účast byla 61,99%

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,
v prvé řadě Vás chci pozdravit jako
nová knihovnice a popřát Vám do nového roku
2013 mnoho krásných přečtených knížek.
Těším se na Vás ve stejné výpůjční době jako
dosud, tj. pondělí od 17.00 do 19.00hod.
Dále je tu pro Vás jedinečná možnost
vybrat si a odnést domů knihy vyřazené z
fondu knihovny. Jsou vystaveny v knihovně a
jsou zcela zdarma, takže neváhejte a přijďte,
protože kdo dřív přijde,....

Děkujeme všem dětem za jejich snahu a píli.

Gisela Mrňová

Tříkrálová sbírka

Výsledky prezidentských voleb
v naší obci
1. Kolo prezidentských voleb
1. místo Karel Schwarzenberg
87 hlasů
24,72%
2. místo Jiří Dienstbier
84 hlasů
23,86%
3. místo Miloš Zeman
77 hlasů
21,88%
4. místo Jan Fischer
46 hlasů
13,07%
5. místo Vladimír Franz
31 hlasů
8,81%
6. místo Zuzana Roithová
10 hlasů
2,84%
7. místo Přemysl Sobotka
9 hlasů
2,56%
8. místo Taťana Fischerová
5 hlasů
1,42%
9. místo Jana Bobošíková
3 hlasy
0,85%
V naší obci bylo na volebním seznamu
zapsáno 536 voličů, k volbám se dostavilo 352
voličů. Volební účast 65,67%.

Děkujeme všem, kteří otevřeli své
domy koledníkům letošní Tříkrálové sbírky, i
všem, kteří na tuto sbírku finančně přispěli.
V naší obci jsme vybrali 8 250,-Kč,
které byly odeslány na účet Arcidiecézní
charity v Praze.
Na
internetových
stránkách
www.praha.charita.cz můžete najít bližší
informace o využití shromážděných finančních
prostředků.
Zároveň patří velký dík dětem –
koledníkům a dospělým, kteří je doprovázeli.
Bez jejich nadšení a ochoty by se sbírka v naší
obci neuskutečnila.
Markéta Debroise

Valná hromada SK Stehelčeves
Sk Stehelčeves zve všechny své členy a příznivce na Valnou hromadu, která se koná v sobotu
dne 3. března 2013 od 12.00hod v klubovně na hřišti. V případě velké účasti se valná hromada bude
konat v sále KD.

Komise pro děti a mládež při OÚ Stehelčeves
pořádá dětský

MAŠKARNÍ REJ
který se bude konat v sobotu 16. 2. 2013 od 15:00 hod.
v sále KD Stehelčeves

vstup dobrovolný

zábava zaručena

V únoru slaví:
Kršák Petr

21. 2.

Srdečně blahopřejeme!

60 let

ŽIJÍ MEZI NÁMI aneb lidé v naší obci

Barbora Klimešová
Mladá maminka dvou čiperných klučinů
se přistěhovala do naší obce před šesti lety se
svým manželem do domku na břehu
Dřetovického potoka. A protože je velmi
činorodá, zabývá se kromě péče o děti, domácnost
a zvířecí mazlíčky hlavně ručními pracemi. Před
čtyřmi lety jsme mohli poprvé vidět její obrazy,
které vyšívala podle plakátů Alfonse Muchy.
Na otázku proč zrovna zvolila tento
námět, odpověděla: „ Mucha se mi líbí a plakáty
má doma každý, tak jsem si je prostě vyšila.“
Barbora Klimešová
A tak vznikly 2 série po 4 obrazech s tématy: drahé kameny a múzy. Pak Bára zjistila, že se jí
na zeď další obrazy už nevejdou a hledala další aktivity. A protože již její babička i maminka dělaly
spoustu ručních prací, vyzkoušela je i ona. Pletla a háčkovala, paličkovala a předla na kolovratu,
vyzkoušela i krosienkování.
Potom se vrhla na drhání a macramé. Z této techniky udělala několik aplikací na šaty. Ty se
pak dozdobovaly korálky a to ji zaujalo. A tak začala pátrat po různých technikách korálkování.
Nakonec se začala věnovat šití z korálků.
Napoprvé vznikla souprava náhrdelníku a náramku technikou tkaní
na rámu. Nejdříve své výrobky dělala jen pro kamarádky a známé na
objednávku. Teď však začíná vytvářet náhrdelníky podle svých
návrhů. A protože má ráda souměrné a dobře vypracované věci,
vzniká pod jejíma rukama jeden unikát za druhým. Radost pohledět.
Svůj „ateliér“ má na okně
v obývacím pokoji. Zde si rozloží kelímky
s korálky a šije své náhrdelníky. Při tom
kouká do zelena a snad právě pro to je
Bára stále tak pohodová a usměvavá.

Chmelová réva
černo-stříbrná Očka
Free form

A protože ji v její činnosti manžel podporuje, dýchá z jejich domova velmi příjemná a
pohodová atmosféra. V každém koutě je vidět zásah dovedných rukou paní domu. Tak se můžeme
těšit na další ročník výstavy „Zlaté české ruce“, kde jistě bude prezentovat své práce. Ke korálkování
v dohledné době přibydou i další techniky, které se jí velmi líbí a lákají k tomu, aby je Bára
vyzkoušela.
Takže se budeme těšit na další výrobky a nové nápady této mladé maminky, která neví co je
nuda a dovede svůj volný čas využít opravdu nápaditě a smysluplně.

Zvon z kapličky u č. p. 1
Kdy byla kaplička postavena a vysvěcena se nepovedlo zjistit, ale mohl to být rok 1736 dle
architektury a hlavně zápisu z vrapickém farní kroniky, která upozorňuje na stav věřících v naší obci a
vysvěcení zvonu pro kapličku.
Stav obce Stehelčeves
Tuto obec mohu nyní málo pochváliti, málo doporučiti. Abych však
zachoval pověst, pomlčím, toliko pravím se sv. Pavlem:“ Mám vás chváliti?
V tomto vás nechválím“. Posléze františkánské bohoslužby, které se konají ve
Vrapících, špatně stehelčevští světí a nadmíru zakládají si na zbožnosti.
Doufal jsem v nějakou změnu pro zvon, který si titíž obstarali roku
1736 dne 15. května a dali posvětit od Nejjasnějšího a nejdůstojnějšího pána
Jana Rudolfa hraběte Šporka z Boží a Apoštolské stolice milosti biskupa
Adraténského a sufragána pražského, ke cti sv.Jana Nepomuckého a Floriána
(jak jsem o tom správně obdržel osvědčení). Ale onen zvon ve skutečnosti
zvoní mnohým hluchým, aniž je probudí z chyb. Bůh třikrát nejlepší a
největší, který nechce, aby někdo zahynul, kéž nás osvítí a smiluje se nad námi. (potud zápis v kronice
fary Vrapice).
Přesto zvon v kapličce vyprovázel na poslední cestě mnoho stehelčevských občanů a hlásil
požár i jiné nebezpečí. Dokonce byl svědkem mnoha událostí v naší obci a posléze i svědkem
poškozování a likvidace kapličky. Viz zápis z obecní kroniky z května 1959.

Výňatek zápisu:
13.května 1959 dva mladíci vypili o skleničku víc než
snesli a ve své bujnosti usoudili, že se do kapličky nikdo
modlit nechodí, není jí tedy třeba. Rozbili všechno zařízení
včetně obrazů a kříže a rozdělali si oheň. K tomu si zvonem
zvonili, aby to bylo slavnostnější. Sousedé však neměli
pochopení pro jejich půlnoční obřad a mládencům v jejich
zábavě zabránili a oheň uhasili.
Za tuto kratochvíli jim soud vyměřil: pro VP, 29.
letého horníka půl roku vězení podmíněně na 3 roky a pro
pětadvacetiletého MK nápravné řízení, tj. 12 měsíců bude mu
z výdělku na závodě sráženo 15%.
Od těch dob kaplička stále chátrala, až v červenci
1979 byla i s domem čp. 1 zbourána. Zvon z kapličky se
přestěhoval k bývalé tajemnici MNV, paní M.Veselé, která mi
ho předala 12.března 1997. Od té doby ležel zvon v depozitáři.
V loňském roce
jsem požádala majitele
kovářství pana Jiřího
Kacovského, zda by nám
mohl na zvon udělat
nějaký
podstavec,
abychom
ho
mohli
důstojně vystavit v nové
místnosti obecní kroniky.
A opravdu, pan Kacovský zrestauroval zvon a vyrobil
na něj krásnou zvoničku. A co víc, své dílo věnoval obci před
vánoci zcela zdarma. To byla nadílka.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat panu
Kacovskému za záchranu staré obecní památky a jeho nezištný
dar.
Stehelčevský zpravodaj
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