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Červen
Netřeba o déšť v červnu prositi,
Přijde, jak začnem kositi.
Začíná červen a zahrádkářská sezóna je v plném proudu. A s ní i
téměř nerudovská otázka „…kam s ní?“
Abychom Vám pomohli vyřešit úklid trávy a zeleného odpadu z Vašich
zahrad, dohodli jsme se s obcemi Mikroregionu Údolí Lidického
potoka, že společně požádáme o dotaci na nákup kompostérů, protože
jako jednotlivé obce bychom nesplnily podmínky dotačního titulu
SFŽP. Výše dotace je 85% celkových nákladů, zbytek hradí obce.
To byl důvod, proč jsme urychleně rozeslali letáky, abyste mohli
vyjádřit svůj zájem o kompostéry a jejich velikost. Nyní bude
zpracována a podána žádost o dotaci a během léta bychom měli vědět,
zda nám dotace byla přidělena. Pokud ano, vypíšeme výběrové řízení na
dodavatele a nakoupíme kompostéry, které dostanete zdarma. Po dobu 5
let je budete mít propůjčené k užívání a potom přejdou do vašeho
vlastnictví (podobně jako tomu bylo u
popelnic).

Ukázkový kompostér si můžete prohlédnout
v přízemí OÚ, kde je vystavený a který dostane
jeden ze zájemců, jenž bude vylosován
z účastníků této ankety.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne
17.5.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru pronájmu části
pozemku p.č. 28/1 v k.ú. Stehelčeves („u chudobince“).
Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez
výhrad.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace týkající se účetní závěrky
za rok 2016 a schvaluje účetní závěrku obce sestavenou ke dni
31.12.2016.
Zastupitelstvo obce souhlasí s účastí a podáním žádosti o dotaci na
nákup kompostérů v rámci MULP.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci:
„Realizace výstavby, rekonstrukce a modernizace pěších komunikací
v obci Stehelčeves“.

Zprávy z obecního úřadu
- Ve středu 7.6. od 18.00 se v zasedací místnosti OÚ koná již třetí
„Setkání s občany“, kde je vítán každý, komu záleží na vzhledu a
fungování naší obce.
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
21.června od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- V tomto měsíci bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci
v pondělí 5. a 19.6. od 8.00 hodin.
- V červnu proběhne svoz bioodpadu v pátek 2, 16. a 30.6.
- Integrace dopravy – v květnu proběhlo na kladenském magistrátu
další jednání o integraci dopravy v této části Středočeského kraje.
Z tohoto vyplynulo, že integrace bude zahájena dne 20.8.2017, ale
pouze u linek, které zajišťuje ČSAD Kladno. (U nás to bude
současná linka MHD č.4 – od 20.8. linka č.604 a linky 323 nádraží
Veleslavín – Koleč, Zámek). Na integraci linek Praha – Slaný si
budeme muset počkat až do dubna příštího roku z důvodu
nedostatečnosti technického vybavení. Jakmile obdržíme konečné
znění nových jízdních řádů, linek 604 a 323, vyvěsíme je i na web
a FB obce. O postupu dalšího jednání o integraci Praha - Slaný vás
budeme informovat.

Zprávy z fotbalu
Fotbalová sezóna dětí se nám pomalu blíží ke zdárnému
konci, proto krátké shrnutí jejich výsledků. Za zmínku stojí
skvělý závěr minulého měsíce, kdy v poslední dubnový
víkend, naši mladí fotbalisté nastoupili k 6 soutěžním
zápasům a všechny vyhráli s impozantním skóre 43:8. V dalších
utkáních mladší a starší přípravky úspěšně bojují o 1 místa ve svých
skupinách, mladší žáci hrají o klidný střed tabulky, no a starší žáci zatím
sbírají
zkušenosti,
které
zúročí
v
příštích
sezonách.
Velké poděkování patří těm, kteří se účastní brigád na hřišti a pomáhají
nám ho zdokonalovat a vylepšovat. Toto by nešlo bez podpory
sponzorů, obce a dotacím od státu. Problémem jsou finanční prostředky,
kterých máme opravdu pomálu, a tak postupujeme pomalými krůčky.
Více než nedostatek peněz nás, ale trápí jiná věc, někteří z našich
spoluobčanů si pořád ještě pletou naše hřiště s prostranstvím určeným
pro venčení jejich domácích mazlíčků. Myslete prosím na to, že si zde
hrají děti a nenechte volně běhat své pejsky mezi nimi a uklízejte si po
svých miláčcích výkaly. Na sportoviště a dětské hřiště pejskové nepatří.
Děkujeme za pochopení.
Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na turnaj mladších přípravek „O pohár
starostky obce“, který se koná 17. 6. 2017 od 10. hodin na hřišti SK
Stehelčeves. Na programu: dopoledne zápasy dětí, odpoledne ženy x
muži a o večerní zábavu se postará Los Hospodos Band.
Kolektiv mladých hasičů SDH Stehelčeves
STŘEDOKLUKY - JEDNOTLIVCI
Jako každý rok i letos se 8. května konal
ve Středoklukách závod v běhu na 100m
s překážkami. Tohoto závodu se již
několik let pravidelně zúčastňujeme.
Letos se závodu zúčastnilo 13 našich

závodníků. V kategorii mladších dívek obsadila Marie Kolářová 18.
místo z 25. V kategorii starších dívek obsadila Šárka Štancová 1. místo
s časem 15.23 a získala putovní pohár za nejrychlejší závodnici celých
závodů (zúčastnilo se cca 100 závodníků). Budeme držet palce, aby
příští rok opět obhájila krásné 1. místo. V kategorii mladších chlapců si
vybojoval 4. místo Petr Kmošek, na dalších místech se umístili Michal
Uváček 11. místo, 14. místo Tomáš Šmíd, 15. místo Jan Klimeš, 16.
místo Daniel Procházka, 22. místo Štěpán Zazvonil a 29. Michael
Procházka z celkového počtu 39 zavodníků. V kategorii starších chlapců
se umístil na 3. místě Filip Šťáhlavský, 4. místo obsadil Pavel Kmošek,
5. místo Lukáš Svoboda, 8. místo Michal Šťáhlavský z 22 starších
chlapců. Uznejte, že v takové konkurenci byl úspěch našich dětí
opravdu veliký. Všem závodníkům gratulujeme.
Okresní kolo v požárním sportu a soutěž dorostu
V sobotu 6. 5. 2017 se naši dorostenci zúčastnili závodu na 100 m s
překážkami a dvojboje. Náš sbor reprezentovala Hana Štancová, Jan
Hartman a Martin Šťáhlavský. Hana Štancová ve své kategorii získala
1. místo, Jan Hartman ve své kategorii skončil na 2. místě. Martin

Šťáhlavský ve své kategorii dorostu obhájil své loňské vítězství a spolu
s Hanou náš sbor budou reprezentovat na krajských závodech, které se
letos konají v Kutné Hoře.
Všichni jim budeme držet palce.

Ze Žiliny s medailemi
V sobotu 13. května 2017 se
naši malí hasiči vydali na
závody v královské disciplíně
– Požární útok. Prvně na tuto
disciplínu vyrazila hned 3
družstva. Družstvo přípravky,
mladších a starších žáků. Pro
Dráčata (přípravku) to byla
premiéra a dost tvrdá. Při
prvním pokusu foukal pořádný protivítr a malým závodníkům voda u
terčů stříkala přímo do obličeje. Druhý pokus
se ale vydařil se značným zlepšením. Vše se
povedlo tak, jak mělo. Sací koš nasazen
jedna
radost,
zabrat za těžký
rozdělovač a šup
s vodou do terčů.
Zadařilo se a
přípravka získala zlato. Mladší družstvo,
Soptíků, také dělalo, co mohlo, ale tentokrát
to na zlato
nestačilo. Ale i
stříbrný pohár a
medaile děti i nás moc potěšily. A jak
dopadli Dobráci? Ti se ve druhém pokuse
„urvali“ a jejich výkon vzal dech všem
přihlížejícím. Bezkonkurenčně vyhráli a
zlatý pohár a medaile na krku hřály
všechny děti a nás také. Aby toho drahého
kovu nebylo málo, za odměnu si děti ještě
odvezli krásné dorty. Všem družstvům
moc gratulujeme a držíme palce na další závody, které se uskuteční 18.
června v Brandýsku, závody na 60 metrů s překážkami. Tam se zúčastní
opět všechna družstva, tentokrát i s dorostenci.

Zájezd pro seniory obcí MÚLP
Ve čtvrtek 18.května Mikroregion Údolí Lidického potoka pořádal již
potřetí zájezd pro seniory členských obcí mikroregionu, tentokrát na
Svatou Horu u Příbrami, která je po rozsáhlé rekonstrukci.
Téměř stovka účastníků dorazila na Svatou Horu zalitou sluncem asi
v 10 hodin. Rozdělili jsme se do dvou
skupin, první šla na prohlídku tohoto
krásného barokního areálu a druhá do
muzea. Všichni jsme obdivovali opravené
stavby, i jasnou zvonkohru, která je slyšet
každou lichou hodinu i v pravé poledne
široko, daleko. Po výtečném obědě,
podávaném přímo v refektáři kláštera, si
skupiny vyměnily cíl prohlídky a na závěr jsme ještě měli čas na
procházku ke prameni poutníka Procházky, a pak už nás čekala cesta
domů. Byl to opravdu pěkný výlet a je jen škoda, že této možnosti
využívá z naší obce jen málo lidí. Výlety pořádané MÚLP jsou
možností pro naše seniory podívat se na kulturní památky v příjemné
společnosti, pohodlně a beze spěchu, popovídat si s přáteli z okolních
obcí a za opravdu symbolickou cenu strávit hezký den.
Tak snad příští rok z naší obce pojede za českými památkami daleko
více lidí.
Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN
v sobotu 3.6.2017 od 9.00 hodin v obecním „Domečku“.
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!

Tento měsíc slaví:
MOTYČKA Václav
KORYNTA Josef
HLAVSOVÁ Hana

7.6.
13.6.
26.6.

70 let
90 let
85 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
KRAČMEROVÁ Anna

74 let

Víte že….
1.června 1917 se narodil Přemysl Kočí – operní pěvec, režisér a
politik? († 15. ledna 2003)
4.červne 1917 se narodil Jiří Pecka, kanoista, olympijský
medailista? († 12. května 1997)
7. června se narodil Leopold Korbař, swingový klavírista a
skladatel († 2. září 1990)14. června – Stanislav Novák, teolog,
kanovník Vyšehradské kapituly? († 2. října 2006)
19. června se narodil Zbyněk Žába, egyptolog ?(† 15. srpna 1971)
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