STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
9/2014
Září
Už
nastal
dlouho
očekávaný den našich dětí,
začíná nový školní rok 2014 –
2015.
Pro některé děti je to jejich
první školní den, který se jim
uchová dlouho v paměti, pro ty
starší jen první den po
prázdninách a pro ty nejstarší je
prvním dnem posledního roku
jejich školní docházky. Ať tak
či onak, vždy je to pro naše děti
den, od kterého něco očekávají.
Stejně
tak
i
členové
zastupitelstva obce očekávali
s nadějí tento den, kdy bylo
naplánováno
zprovoznění
zpomalovacího semaforu na
příjezdu do obce ve směru od
Prahy. Aby to bylo reálné, již
v loňském roce jsme svolali
místní šetření se zástupci SÚS a
odboru dopravy MMK i
projektanta. Dohodli jsme se
mimo jiné i na tom, kam
semafor umístit, naplánovali
jsme místa přechodů a řešení
křižovatky u OÚ a u školy.

Další místní šetření proběhlo
13. února letošního roku. Zde
byly upřesněny některé detaily,
které ve svém sdělení shrnul p.
Fridrich z odboru dopravy a
služeb s tím, že je nutné
pokračovat v projektování a na
základě toho jsme podepsali
smlouvu o dílo s firmou Gemos.
Ta
zpracovala
potřebné
podklady a obrátila se mimo
jiné 19.2. i na odbor dopravy
kladenského
magistrátu
o
vyjádření k umístění semaforu. I
když jsme vyjádření mnohokrát
urgovali, pan Tlacháč celkem
pravidelně jezdí pro slíbené
vyjádření (při místním šetření
bylo přislíbeno kladné vyjádření
bez problémů), do dnešního dne
ho nemáme. To je vlastně jediný
zádrhel, kvůli kterému zatím
nebylo započato s pracemi.
Firma nemá problém se
započetím prací, jen úřední šiml
stále řehtá a my jezdíme a
telefonujeme stále na stejné
číslo a výsledek stále není.

Usnesení ze zasedání ZO dne
13.8.2014
1. Zastupitelstvo obce souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení,
které provede firma p. Outraty.
Osloveny následující firmy:
IMPERCOMM, Moresta, Hora
Company, MAO.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí
s provedením stavebních prací
v ZŠ
a
MŠ
Stehelčeves
v příštím roce.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí
s připojením
kamerového
systému obce Dřetovice na
služebnu Obecní policie ve
Stehelčevsi. Veškeré náklady
s tím spojené uhradí obec
Dřetovice.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí
se zadáním zpracování žádosti
do Projektu rozvoje výukových
kapacit
Mateřských
a
základních škol zřizovaných
územně samosprávnými celky
společnosti ACCON. Zároveň
pověřuje
starostku
obce
podpisem smlouvy.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí
s výběrem firmy na opravu
schodiště z ulice V.Moravce do
ulice U hřiště.
Práce
provede
firma
IMPERCOMM.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí
s uzavřením
Smlouvy
o
smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě
s firmou Anglický Resort, s.r.o.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí
s opravou místních komunikací
dle nabídky firmy DIPOS
v celkové ceně 85. 000 Kč.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí
s předloženým
rozpočtovým
opatřením č. 5.
Zprávy z obecního úřadu
- MUDr. Jeřábek bude
ordinovat v naší obci
v pondělí 1., 15. a 29. září,
vždy od 8.00 hodin.
- Příští
zasedání
Zastupitelstva
obce
Stehelčeves se koná ve
středu 17.9.2014 od 18.00
hodin v zasedací místnosti
OÚ.
- Připomínáme
všem
občanům, kteří dle OZV
platí poplatek za odpady
ve dvou splátkách, že
druhá část poplatku je
splatná do 30.9. daného
roku.
- Dle
sdělení
zástupce
Povodí
Vltavy
bylo
vypsáno výběrové řízení
na dodavatele a po jeho
ukončení by mělo dojít
k vyčištění
toku
Dřetovického
potoka,
opravám
břehovek
a
odstranění
náletových
dřevin.

V měsíci srpnu odevzdaly Tetra
pack obaly tyto děti:
Jan Klimeš
Adam Karbus
Miroslav Hrach
David Svoboda
Martin Šimovič

560 obalů
355 obalů
278 obalů
86 obalů
58 obalů

Všem sběračům děkujeme a
posíláme odměny.
Další svoz těchto obalů se
uskuteční v sobotu 20.září od
9.00 do 11.00 hodin.
Linka Koleč – Praha
Od 1.září byl zahájen zkušební
provoz na lince Koleč – Praha
přes Dřetovice a Stehelčeves.
Tento spoj má zastávku i Na
Brůdku. Do Prahy odjíždí od
Brůdku 6:53, 9:18 a 15:33, od
OÚ o minutu později.
Z Prahy Dejvická zastávka č.3
vyjíždí: 7:30, 14:10 a 16:20 a
ještě jeden spoj za stanice
K Letišti ve 22:15, tento spoj
končí u OÚ ve Stehelčevsi.
Mikroregion Údolí Lidického
potoka
Jak jsme již informovali, MÚLP
vypisuje druhé kolo Malého
dotačního titulu pro organizace
obcí na svém území. O tento
dotační titul mohou žádat

zájmové organizace, sdružení a
kroužky,
které
fungují
v jednotlivých obcích mikroregionu. Za organizace, které
nemají právní subjektivitu může
požádat obec. Žádosti je nutné
podat do 30.9. do sídla MÚLP,
tj. MěÚ Buštěhrad.
Podrobnosti na vaše dotazy
sdělí, případně pošle tiskopisy a
podmínky dotace, starostka
obce.
MAS Přemyslovské střední
Čechy
Jak jistě víte, je naše obec
členem MAS Přemyslovské
střední
Čechy,
která
je
spolupořadatelem
velmi
zajímavé akce „Varhany znějící
2014“. Festival prostřednictvím
série exkurzí a koncertů
představí zajímavé nástroje
v regionech
Slánsko
a
Sedlčansko. Cílem je podnítit
zájem veřejnosti o záchranu
varhan, neboť v rámci projektu
se podaří restaurování pouze
dvou z nich. A samozřejmě i
zprostředkovat nezapomenutelný kulturní zážitek, neboť rok
2014, stejně jako všechny roky,
jejichž letopočet končí na
čtyřku, je Rokem české hudby.“
Bližší informace o tomto
projektu najdete na webu
www.varhany.slansko.cz

Komunální volby v pátek 10. a sobotu 11.října 2014
V naší obci se tentokrát konají volby v obecní knihovně
v budově OÚ a to v pátek 10.října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu
11.října od 8.00 do 14.00 hodin.
Občany, kteří by měli problém s chůzí do schodů, navštíví na
jejich žádost členové volební komise s přenosnou urnou. Předem
můžete zavolat na OÚ na tel. 311 320 550, nebo v den voleb na tel.
721 947 022.
(Omlouváme se za změnu volební místnosti, ale sál KD byl na
tento termín pronajat na výstavu, ještě před vyhlášením voleb a tato
akce již nešla přeložit. Děkujeme za pochopení!)

Vítání občánků
se koná v sobotu 20.září od 10.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi.

Přivítáni budou:
Zemanová Sára
Schnabl Dominik
Fenclová Nella
Lešikarová Nela
Hafenrichter Filip
Mytych Jakub
Zemanová Amálie

25.4.2014
28.5.2014
25.6.2014
8.7.2014
10.7.2014
15.7.2014
22.7.2014

Přijďte i vy přivítat naše nejmenší do života v naší obci.

V září slaví:
Bayer Josef
Princlíková Ludmila
Souček Karel
Podráská Ludmila
Rejdíková Stanislava
Ševčíková Alžběta
Basel Vladislav

10.9.
15.9.
17.9.
20.9.
25.9.
28.9.
30 9.

75 let
60 let
70 let
94 let
60 let
70 let
65 let

Srdečně blahopřejeme!

Schůzky kolektivu mladých hasičů budou zahájeny v týdnu od
8.9.2014.
Dobráci pondělí od 16.00 hodin
Dráčata úterý od 16.00 hodin
Soptíci středa od 17.00 hodin
Pozdravy z prázdnin

Farní charita Kralupy n. Vlt. vás zve:

P. Jean-Martin NLANDU,
ředitel sirotčince v Kongu,

přijde mezi nás.
I vy se s ním můžete osobně setkat a položit mu své dotazy.

Kdy?

V sobotu 13. září v 17h00

Kde?

V prostorách obecního úřadu ve Stehelčevsi

Naše děti v Kongu:
http://charita.nasefarnost.cz/view.php?cisloclanku=2013090001

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

Václav Erben (2. listopadu 1930 Náchod –
19.dubna 2003 Dobříš)

Byl český spisovatel, známý zejména svými detektivními příběhy s
kapitánem Exnerem.
Narodil se 2. 11. 1930 v rodině holiče a kadeřníka v Náchodě, kde
také navštěvoval obecnou i měšťanskou školu. Dále absolvoval
divadelní dramaturgii a rozhlasovou režii na pražské DAMU. Pracoval
jako novinář, redaktor a do roku 1990 jako dramaturg ve Filmovém
studiu Barrandov. Psal od poloviny 60. let, debutoval povídkami
psanými pro rozhlas. Kromě detektivek, z nichž mnohé byly
zfilmovány nebo inscenovány v Československé televizi, psal také
psychologická a historická díla.
V listopadu 1989 se stal předsedou České asociace autorů detektivní
literatury. Od roku 1993 působil tři roky jako tiskový mluvčí předsedy
ČSSD. V roce 1996 neúspěšně kandidoval do Senátu ve volebním
obvodě Ústí nad Orlicí. Od roku 1997 do února 2000 byl členem Rady
České televize za ČSSD.
Jeho ostatky jsou uloženy na hřbitově v rodném Náchodě.
Ve fondu knihovny jsou:
 Efektivně mrtvá žena
 Týden žurnalisty Kronina
 Trable anglického šlechtice v Čechách

Z kroniky školy (pokračování)
Ohromnou práci
konají také úřady od
nejvyššího
počínaje,
všude
se
pracuje
horečně, vše je v napjaté
součinnosti, aby skvělý
výsledek
korunoval
úžasné a podivuhodné dílo obrany,
kterou podnikáme za své i potomků
bytí a aby marným bylo usilování
nepřátel o rozbití říše a potlačení
národů.
Věnce vavřínové vije sobě
naše slavná a mohutná armáda
v úporných bojích na hranicích i
mimo ně. Krev svou obětuje na oltář
vlasti a jako od tvrdé hradby železné
odrážejí se od ní mohutné útoky
nepřátel, kteří hledí se zmocniti zemí
našich. Válčí se na zemi i pod zemí,
na moři i pod mořem, válčí se ve
vzduchu, vše proniká děs války.
Však také všude naši chrabří
vojínové se zdatnými svými vůdci,
bijí se jako lvi a na útěk obracejí
zástupy nepřátelské. Hrdinným
obráncům vlasti, kteří obětují své
drahocenné životy za nás, děkujeme
vroucně a
jim nadšeně Slávu
z vděčné mysli provoláváme. Však i
ostatní všechno obyvatelstvo zasahá
mocně v lítý zápas, a to hlavně
pomocí hmotnou a nejvyšším
uskrovňováním
se
ve
všech
potřebách životních. Je zásadou
nepřátel, že nejprve nutno střední
velmoci evropské vyhladověti ve
všech směrech a pak že vítězství
vojenské samo se dostaví. Však

Bohu dík, ukázněnosti našeho lidu,
vyplnění té zásady se nedostavuje-.
Pochopujeme
bídné
úmysly
protivníkovy a spokojujeme se s tím,
co s největší obezřetností nám na
všech potřebách vyměřeno jest a tak
kazíme plány svých odpůrců, kteří
počítali, že vyhladovění bude
nejjistější
prostředek
k našemu
zničení a dá Bůh, že vytrváme
v tomto klidném a mohutném
sebezapření až ku slavným a
vítězným koncům.
Naši přátelé a nepřátelé
K našim přátelům přibyl dále
čtvrtý člen a to chrabré Bulharsko,
jež došlo náhledu, že by mu
neutralita aneb přiklonění se k našim
nepřátelům
jenom
škodu
nenahraditelnou, ba i záhubu
přineslo a tak po jeho přístupu ku
středním mocnostem společně se
brání říše naše , Německo, Turecko i
Bulharsko
proti
tak
zvané
čtyřdohodě – Anglie, Francie, Itálie,
Rusko – k níž přidalo se po zániku
Srbska a Černé Hory i věrolomné
Rumunsko. To čekalo na příznivou
dobu a když bylo přesvědčeno, že
jeho činnost podkopnická bude
poměrně snadná a kořist velecenná,
prohlásili říši naší válku a se silami
svěžími vrhlo se proti nám, proti té
říši, jíž má tolik děkovati, podobně
jako Itálie, za své zmohutnění a
zbohatnutí.
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