STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
9/2017

Září
A je to tady. Přichází září a s ním i 1.školní den. Na ten se těší
zejména ti nejmladší školáčci, ale
jistě na své kamarády a
učitele myslí i ti starší.
Vždyť se dva měsíce
neviděli a musejí si
toho tolik povědět.
Léto prožili spolu
se
svými
rodinami,
navštívili
místa blízká i
vzdálená a teď už
je čeká nový školní
rok. Ať už je
první nebo poslední, mají před sebou deset měsíců pilné práce.

A tak jim přejeme hodně úspěchů, krásných zážitků a
nových vědomostí ve školním roce 2017 – 2018.

Zprávy z obecního úřadu
- Setkání s občany se koná ve středu 6.září od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
- Zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 13.září
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- MUDr. Shepelyak bude v naší obci ordinovat v pondělí 4.
(náhrada za 28.8.), 11. a 25.9.od 8.00 hodin.
- Vývoz bio odpadu proběhne v pátek 8. a 22.září.
- V sobotu 30. září proběhne svoz nebezpečného odpadu.
Kontejnery budou přistaveny u OÚ od 9.00 do 12.00 hodin.
Likvidovat můžete staré barvy, ředidla, pneumatiky, atd….
- Upozorňujeme ty občany, kteří platí poplatek za odpady ve
splátkách, že poslední termín k úhradě je do 30.září.
- Opět upozorňujeme občany na vyhlášku č. 1/2008, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci.
Vzhledem k tomu, že v minulých dnech došlo k pokousání 3 osob
volně pobíhajícím psem, ještě jednou zveřejňujeme tuto vyhlášku,
kterou jsou povinni dodržovat všichni majitelé psů.
Obecně závazná vyhláška
obce Stehelčeves
1/2008
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci Stehelčeves
Zastupitelstvo obce Stehelčeves se na svém zasedání dne 19.
listopadu 2008 usneslo vydat na základě ust.§ 24 odst. 2 zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. §10 písm. d), §35 a § 84 odst. 2) písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství v obci:
a) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze
k této obecně závazné vyhlášce, je možný pohyb psů pouze na
vodítku.
b) na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených na mapce
v příloze k této obecně závazné vyhlášce se zakazuje výcvik
psů
c) na ostatních veřejných prostranstvích v intravilánu obce je
možný pohyb psů bez vodítka. Pes musí být opatřen
náhubkem a být pod neustálým dohledem a kontrolou fyzické
osoby doprovázející psa. Tato osoba je za psa plně
zodpovědná
d) ustanovení odst. a) a c) se nevztahuje na psy služební a
záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy
speciálně cvičené jako průvodčí zdravotně postižených osob
e) ustanovení odst. a) a c) se nevztahuje na lovecké psy při
výkonu práva myslivosti ve smyslu zvláštních právních
předpisů
2. Splnění povinností stanovených v odstavci 1 zajišťuje fyzická osoba,
která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
3. Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník, či
doprovázející osoba.
Čl. 2
Účinnost
1. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni
jejího vyvěšení
Stehelčeves 24.11.2008

Prázdninové akce na úpravě
obce
I o prázdninách byl v obci čilý
ruch. Provedli jsme rekonstrukci
zdi u školní zahrady, byly
vystavěny nové pilíře a instalována
nová vrata. Ve volnočasové zóně
v části obce „Brožovo“ byl
dokončen
zastřešený
altán,
umístěny lavice se stolem a po obci
bylo instalováno deset nových košů
na odpadky.
V budově OÚ bylo provedeno
nové vyvložkování komínů a
instalovány nové kotle na vytápění.
Bylo vypsáno výběrové řízení na
dodavatele prací na rekonstrukci
prostor po prodejně v přízemí OÚ a
tento měsíc začnou práce. Od
listopadu letošního roku by měl
v těchto
prostorách
ordinovat
obvodní lékař.
Prázdniny našich dětí jsme
ukončily promítáním pohádky
„Anděl Páně 2“ u požární nádrže.

Kulturní a sociální komise
OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN
v sobotu 2.9.2017 od 9.00
hodin v Obecním domečku.
Můžete využít služeb
manikérky, pedikérky a
kadeřnice, masérky a
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!

Poděkování:
Děkujeme panu Bohumilovi Novosádovi za dopravu materiálu na
rekonstrukci zdi zahrady školy. Materiál přivezl v daný termín a zcela
bez nároku na odměnu.

Štědronín 12. - 19. 8. 2017
V tomto rekreačním zařízení nedaleko Orlíku jsme zahájili již
čtvrtou sezónu fotbalového soustředění, které se neslo v pirátském
duchu. V sobotu 12. srpna jsme se všichni společně nalodili do autobusu
a vydali se na dobrodružnou plavbu ve sportovním duchu. Na místo
jsme přijeli okolo 17. hodiny, ubytovali jsme se do chatek a vydali se na
večeři.
Hned následující den, i když byla neděle, jsme začali tvrdě
trénovat. Děti byly rozděleny do dvou skupin na mladší a starší a podle
toho jim byl také sestaven tréninkový plán, který byl zaměřen na
fyzickou zdatnost a běžeckou kondici. Běhání zde bylo na každodenním
pořádku, začínalo se v 7:00 ráno budíčkem a rozcvičkou a běhalo se
téměř 3x denně, kratší vzdálenost 1,5 kilometru a ta delší 3 kilometry.
Pro zpestření programu jsme pro děti připravili spoustu zábavy
například etapovou hru „ Hledání pirátského pokladu“, při které měly
děti za úkol pomocí odpovědí na dané otázky najít ztracený poklad nebo
opékání špekáčků u táboráku a zpívání při kytaře. Největší úspěch však
měla pirátská diskotéka, při které jsme se všichni výborně bavili. Ve
středu byl odpočinkový den, a tak jsme se všichni společně vydali na

celodenní výlet k hradu Zvíkov, kde nás na palubě lodi Lipno přepadli
piráti.
Velkým překvapením celého soustředění byly nejmenší děti, které
nás překvapily nejen tím, že ušly tak dlouhou trasu (10 km) na hrad, ale
hlavně výkony v běhu, které podávaly během celého pobytu.

Nálada byla výborná, většině z nás se ani nechtělo domů, ale
v pátek večer nastal čas, kdy jsme si museli zabalit kufry a v sobotu po
snídani jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Celé soustředění jsme
přežili ve zdraví a bez větších karambolů.
Začíná září a s ním i pravidelné aktivity našich dětí. Začnou se
scházet mladí fotbalisté na svých pravidelných trénincích, hasiči na
svých schůzkách i děti ke svým výtvarným aktivitám v „Domečku“.
Nyní se budeme těšit na všechny akce, které pro vás připravují naše
komise na podzim i na závěr celého letošního roku.

Tento měsíc slaví své narozeniny nejstarší občanka naší obce,
paní
PODRASKÁ Ludmila

20.9.

97 let

Srdečně blahopřejeme!
Odešli navždy:
VYDROVÁ Hana
KREZL Zdeněk

nedožitých 85 let
84 let

Vítání občánků
se koná v sobotu 16.9. od 10.00 hodin v sále KD
do života v naší obci budou přivítáni tito malí občánkové
PAVLOVIČOVÁ Ema
HAVLÍČEK Matěj
HAMOUZ Jan
NOVOSÁD Bohumil
HABADA Petr

27.1.2017
19.3.2017
21.4.2017
30.4.2017
20.5.2017

Přijďte s námi přivítat nové občánky do života v obci
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