STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
4/2017

Duben
Svatého Marka deštivo
- sedm týdnů blátivo.
Jaro je v plném proudu a my se konečně můžeme radovat ze
sluníčka. Kolem nás začíná všechno rašit a kvést. Ptáci nás začínají
budit už po čtvrté hodině, ale příroda nám to vynahrazuje svým jarním
dechem.
A právě k tomuto období se vztahují i mnohé práce v přírodě. My
jsme se v letošním roce museli vypořádat se starými stromy v Panské
zahradě, které byly duté a ohrožovaly děti na hřišti, které je hojně
využívané. Dalším nebezpečím byly i stromy u požární nádrže, které
přerůstaly nad autobusovou zastávku a nad silnici. Bohužel ani stromy
nevydrží věčně a je třeba je porazit.
Taková práce je ale velmi drahá a celkový rozpočet byl cca
90.000,- Kč. Nakonec nám pomohli naši hasiči, kteří za pomoci
vysokozdvižné plošiny porazili stromy, nejprve v Panské zahradě a
posléze i u požární nádrže. Dříví rozřezali tak, aby si ho mohli občané
rozebrat, a dokonce se postarali i kolonii netopýrů, kteří spali v dutině
jednoho ze stromů a převezli je do Avesu, aby tam zimu dospali.
Chtěli bychom poděkovat všem členům SDH, kteří se na této práci
podíleli, věnovali obci dvě volné soboty, hodiny práce, a to všechno bez
odměny.
Samozřejmě děkujeme i těm občanům, kteří nám pomohli zlikvidovat
dřevo a uklidit dětské hřiště v Panské zahradě.
Byla to opravdu potřebná a náročná práce, která je provedena
dobře, rychle a obec ušetřila finance, které může použít na realizaci
dalších projektů.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne
15.3.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s nákupem 10ks odpadkových košů
a jejich instalací v obci.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemků p.č. 818 a p.č.831 v k.ú. Stehelčeves.
Vzhledem k tomu, že nájemce prostor v čp. 45, kde je prodejna
potravin, žádá o ukončení nájemní smlouvy, souhlasí zastupitelstvo
obce s tím, že tyto prostory budou nabídnuty p. Růžičkové, aby
přesunula svou prodejnu, a původní prostory v čp. 43 budou
zrekonstruovány.
-

Zprávy z obecního úřadu
- Ve středu 5.4. od 18.00 se v zasedací místnosti OÚ koná již druhé
„Setkání s občany“, kde je vítán každý, komu záleží na vzhledu a
fungování naší obce. Se svými nápady, nebo si jen tak poslechnout
nápady ostatních, může přijít každý z občanů naší obce. Starostka
se spolu s dalšími zastupiteli pokusí odpovědět na všechny dotazy.
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
19.dubna od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- V tomto měsíci bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci
v pondělí 10. a 24.4., vždy od 8.00 hodin.
- Upozorňujeme občany na změnu telefonního spojení na OÚ ve
Stehelčevsi. Od února již stará čísla nefungují. Připomínáme, že
nové telefonní číslo je 601 333 454, ostatní mobilní čísla jsou beze
změny.
- V sobotu 1.dubna od 9.00 do 11.00 hodin proběhne před obecním
úřadem sběr nebezpečného odpadu. Likvidovat zde můžete
pneumatiky, vyjeté oleje, staré barvy atd…
- Upozorňujeme všechny občany, že od měsíce dubna bude sběrný
dvůr na OÚ otevřen i v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin. Otvírací
hodiny v sobotu zůstávají nezměněny, tj. od 9.00 do 11.00 hodin.
- Připomínáme všem majitelům psů, že poplatek za psa byl splatný
do 30.března, majitelé domácích mazlíčků, kteří poplatek

-

-

-

-

-

neuhradili, jej mohou zaplatit do pokladny obce nejpozději do
15.4.2017.
Dále připomínáme úhradu poplatků za likvidaci odpadů pro rok
2017. Cena za vývoz je stejná jako v loňském roce, tj. 760,-Kč za
dospělého a 380,-Kč dítě do 15 let a důchodci nad 75 let.
Dále je možné zakoupit známku na popelnici na svoz bioodpadů. I
tento svoz je stejný jako v loňském roce, tj. za nádobu 140 litrů
690,-Kč a za nádobu 240 litrů 890,-Kč. Noví zájemci o svoz
bioodpadu se mohou přihlásit do 6.4., aby jim nádoba mohla být
vydána před 1.svozem. Nádoba je zájemci propůjčena zdarma.
První svoz proběhne v pátek 7. dubna a dále pak každý sudý týden.
Očkování psů proběhne ve středu 10.května od 15.00 do 16.30
hodin před kulturním domem. Cena za očkování jednoho psa je
140,-Kč.
Informace pro občany - na základě doručených informací bude
v období od 24.4.2017 do cca. konce roku, prováděna rekonstrukce
mostu na sil. III/00719 (Buštěhrad – Libochovičky) přes D 7
(Praha – Slaný). Vzhledem k uvedenému bude nejen neprůjezdná
trasa silnice přes D 7, ale v souvislosti se souvisejícími pracemi
bude docházet k omezování provoz i na D 7 – svádění do jednoho
či druhého jízdního pruhu, potažmo uzavřeny nájezdové/sjezdové
větve EXITu 9 podle omezení provozu, a tím samozřejmě i ke
změnám v provozu linkových spojů.
Postup prací a omezení budeme vyvěšovat na webu obce, FB a
místech obvyklých tak, jak nám budou doručeny. Prosíme o
sledování aktuálního dopravního značení, které se bude s postupem
prací měnit, stejně jako objízdné trasy.
Mikroregion Údolí Lidického potoka pořádá ve čtvrtek
18.května zájezd pro seniory členských obcí mikroregionu,
tentokrát na Svatou Horu u Příbrami. Odjezd autobusem kolem
8.hod. (bude upřesněn), návštěva Svaté Hory s průvodcem,
návštěva muzea, oběd v barokním jezuitském refektáři zajištěn.
Cena účastnického poplatku činí 150,-Kč za osobu.
Přihlášky spolu se zaplacením poplatku na OÚ ve Stehelčevsi
nejpozději do 10.4. do 12.00 hodin.

Vyhlašujeme další sbírku oděvů a textilu pro Diakonii Broumov,
která se koná až do 30.dubna 2017. Věci můžete přinést
v krabicích nebo pytlech na OÚ, stačí je odložit do chodby za
prodejnou, naši zaměstnanci je uloží, nebo přinést v sobotu od 9.00
do 11.00 a v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin na sběrný dvůr OÚ.
Seznam věcí ke sběru ošacení
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské):
Použitelné i poškozené
trika, mikiny, tepláky, šaty, kalhoty, rifle, košile, svetry, noční
košile, tílka, pyžama, šátky
pouze nepoškozené (funkční zip, neroztržené)
zimní bundy, kabáty, spodní prádlo, ponožky, halenky, čepice,
rukavice, šály, plavky, opasky, kabelky
Domácí textil:
použitelný i poškozený
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, látky, ubrusy, látky
(minimálně 1m2, ne odřezky)
pouze nepoškozený
záclony, závěsy
Drobné elektrické spotřebiče:
použitelné i poškozené
rádia, žehličky, mixery, toustovače, fény, …
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky:
použitelné i poškozené → kromě spacáků, ty pouze s funkčním
zipem a čisté
Obuv:
pouze nepoškozená → páry svázané nebo zabalené a zavázané
v igelitových taškách, aby se neztratily od sebe při manipulaci.
Hračky – plastové, plyšové:

pouze nepoškozené a čisté, pokud má hračka více částí
(stavebnice, lego, …), tak je potřeba dobře zabalit
Knihy:
Věci, které vzít nemůžeme
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z
ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí
silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní
textilní materiál
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán
lyže a lyžáky

Zprávy z Mikroregionu Údolí Lidického potoka
Za zcela výjimečnou a úspěšnou lze označit spolupráci s Letištěm V.
Havla Praha a.s., která byla zahájena na základě podepsání Smlouvy o
spolupráci již v roce 2010 a které bychom chtěli v tomto článku věnovat
trochu větší pozornost. Partnerství je založeno na společném záměru,
podporovat ekologické projekty a celkový rozvoj regionu. Do této
oblasti lze zahrnout i výstavbu vzletové a přistávací dráhy, která zajistí
minimální letový provoz nad naší lokalitou, ale i celkový efektivnější
provoz, šetrnější k životnímu prostředí a ke které mikroregion zaujal své
kladné stanovisko. Samotná smlouva dává mikroregionu možnost
spolupráce v širokém spektru. Bezpochyby nejvýznamnější je finanční
podpora Letiště V. Havla Praha, a.s. různorodých projektů našich
členských obcí. Od roku 2010 poskytlo Letiště V. Havla Praha, a.s.
mikroregionu finanční dar včetně tohoto roku, 21 milionů korun. Tyto
finanční prostředky jsou každoročně rozdělovány podle klíče, který má
svá kritéria a který schválila Valná hromada mikroregionu a také dárce,
tedy Letiště V. Havla Praha, a.s. Za celou, výše uvedenou dobu
spolupráce byly podpořeny projekty výsadby stromů a obecně zeleně,
úprava a rekonstrukce parků, dětských hřišť a sportovních areálů,
nejrůznějších stavebních rekonstrukcí, opravy ulic, vybudování

kanalizačních přípojek, rozšiřování kapacit ZŠ a MŠ, opravy střech
objektů, integrace mateřské školy do nového objektu, řešení místních
osvětlení, odstranění následků povodní, zabudování měřičů rychlostí
v obcích, až po nákup některých mechanizmů pro péči o zeleň, nákup
rybníka do vlastnictví obce. Bylo by možné vyjmenovat i velký počet
kulturních a sportovních akcí, nebo výročí, připomínajících nejrůznější
významná a historická data, spojená s členskými obcemi. Výše uvedené
projekty jsou výsledkem cílevědomé práce mikroregionu, starostů a
zastupitelů členských obcí, neziskových organizací, ale i občanů, kteří
aktivně mikroregionu pomáhají.
Nejinak tomu bylo i v roce 2016. Obec Pletený Újezd využila přidělené
finanční prostředky ve výši 249.785,- Kč, na oplocení multifunkčního
hřiště. V obci Velké Přítočno, byly finanční prostředky ve výši
171.301,- Kč, použity na výstavbu pergoly v areálu mateřské školy a na
opravu fasády při rekonstrukci ZŠ. Obec Malé Přítočno za integrované
finanční prostředky, které v roce 2016 činily 146.468,-Kč vybudovala
propojovací stezku pro pěší, s obcí Velké Přítočno. V obci Dolany byly
finanční prostředky ve výši 163.065,- Kč, využity na vybudování
nového bezbariérového přechodu pro chodce, a na přípojku splaškové
kanalizace. Obec Hřebeč, které byla přidělena částka 579.541,- Kč, se
v uplynulém roce přednostně věnovala dopravně bezpečnostním
opatřením na komunikacích v obci, v jejichž rámci byl posouzen stav
dopravního značení komunikací III. třídy v obci, byla provedena jejich
pasportizace, ověřovací studie „Hřebeč“, zahrnující zklidňující prvky a
chodníky na průtazích. Byla zpracována ověřovací studie na variantní
dopravní řešení křižovatky ulic Kladenská a Opletalova, dokončena
byla projektová dokumentace pro chodník ke hřbitovu, jako podklad pro
územní řízení. Součástí dopravních opatření je i projektová
dokumentace PDPS/DSP k opravě komunikace v Chaloupkách. Dále
byla provedena výměna dopravního značení. Obec Lidice provedla za
finanční částku 650.580,--Kč, opravu hráze rybníka „Nervák“. Hráz
tvoří přírodní hranici NKP pietního území Památníku Lidice. Hrozilo
zde její protržení, protože její stav neodpovídal technickým kriteriím.
Součástí prací bylo i vybudování nové výpusti a bezpečnostního přelivu,
včetně odpadu do koryta Lidického potoka. Realizovanými opravami
byl vytvořen ekologicky hodnotnější a stabilnější prvek v krajině, který

zlepšil životní prostředí a podmínky pro místní faunu a floru vázanou na
vodní prostředí. Obec Makotřasy finanční částku 109.624,- Kč, použila
na výsadbu nových stromů, prořez zeleně a odborné kácení. V rámci
700. výročí založení obce, byla provedena úprava okolí před místní
restaurací, dále dostavba místní příjezdové komunikace k přečerpávací
stanici kanalizačního řádu. Dále byly provedeny některé stavební
úpravy v okolí OÚ. Obec Číčovice za částku 146.468,- Kč, zrealizovala
redukci korun některých stromů a výsadbu ovocných stromů. Zajistila
projektovou dokumentaci na stavbu nové studny na hřbitově
v Černovičkách. Dále byly provedeny práce spojené s pomníkem
padlých. Obec pomohla svojí dotací občanskému sdružení „Číčo“na
akce dětí a taktéž pomohla ZŠ a MŠ Středokluky, na aktivity žáků.
Podařilo se zakoupit křovinořez. Obec Stehelčeves, pro oslavy 700.
výročí založení obce provedla náročnou rekonstrukci sálu kulturního
domu. Šlo o snížení stropu, nové elektrorozvody, osvětlení, obklady
stěn, rekonstrukci parketové podlahy. Byl vytvořen nový prostor pro
setkávání občanů, ale i členských obcí mikroregionu, který se na
uvedených pracích podílel částkou 163.130,- Kč. Město Buštěhrad,
finanční prostředky od mikroregionu, ve výši 696.127,- Kč, věnovalo na
zajištění projektové dokumentace na cyklostezku mezi Buštěhradem a
Lidicemi, dále na pořízení projektové dokumentace pro revitalizaci
sportovního areálu a též na navýšení kapacity ZŠ a MŠ Oty Pavla.
Poukázané finanční prostředky byly všemi členskými obcemi řádně
vyúčtovány, doloženy fakturami a fotodokumentací. Letiště V. Havla
Praha, a.s. zmíněné vyúčtování za rok 2016 pozitivně ocenilo jak po
stránce obsahové tak pokud jde o jejich formu. Ve svém rozpočtu počítá
mikroregion i s finančním pokrytím dalších aktivit. Na př. projektů,
zájezdu pro seniory, MDT a další akce.
Tato akce se pořádá za podpory
Mikroregionu „Údolí Lidického potoka“

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 1.4.2017 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!

Kulturní komise při OÚ ve Stehelčevsi pořádá v sobotu 1.4. 2017
v sále kulturního domu ve Stehelčevsi od 9.00 hodin
Velikonoční trhy,
kde si mohou občané koupit velikonoční výzdobu, perníčky,
výrobky občanů obce i okolí, květiny, vejce, zelí, sudová vína
z Mikulova a mnoho dalších věcí atd…
součástí této akce budou

Velikonoční dílničky
pro naše děti, aby si mohly vyrobit svou velikonoční dekoraci.

Zprávy z fotbalu
Zimní příprava byla skvělá, trenéři mají o sestavách jasno. Přípravy na
jarní sezónu jsou v plném proudu. Zahájili jsme ji přátelským turnajem
přípravek na Kladně, kde jsme skončili na báječném 4. místě. Velký
úspěch zaznamenala naše starší
přípravka, která sehrála přátelské
utkání ve Velvarech 11. března a
vyhrála 13:3. Gratulujeme!!!
Takové štěstí již neměli naši
mladší žáci, kteří hráli v sobotu
18. března také s týmem Velvar
a prohráli, 12:2.
V tentýž den probíhala na
hřišti SK od brzkého rána velká
brigáda. Počasí nám sice nepřálo, ale to nás neodradilo od jarního
úklidu na hřišti.
Na programu jsme
měli prostříhání
stromků a keřů
okolo
kabin,
příprava
na
zateplení a fasádu.
Prostříhání náletů
a šípku v plotu u
silnice a úklid
kabin. Sešlo se
nás
opravdu
hodně a práce nám
šla od rukou. K obědu jsme si opekli špekáčky a dojedli se výborným
gulášem. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kterým není osud našeho
hřiště lhostejný a maminkám za výborné buchty ke kávě a čaji.
Děkujeme.

Fotbal na hřišti v dubnu
Mladší přípravka
28. 4. 2017 od 17:00

Starší přípravka
29. 4. 2017 od 10:15

Mladší žáci
8. 4. 2017 od 10:15 SK x Zichovec
22. 4. 2017 od 10:15 SK x Smečno
Starší žáci
9. 4. 2017 od 14:30 SK x Vinařice
23. 4. 2017 od 14:30 SK x Novo Kladno

v sobotu 8.4.2016 se koná v sále KD ve Stehelčevsi.
Přivítáni budou:
V 10.00 hodin
HLOUŠEK Václav
RAJZÍKOVÁ Emílie
BRANDOVÁ Julie
PÁZLER Tadeáš Eduard

7. 8.2016
14.11.2016
18.11.2016
12. 1.2017

V 10.30 hodin
REILICH Adam
DOLEJŠÍ Evelína
BOMBALA Petr

3. 9.2016
17.11.2016
19. 1.2017

Přijďte s námi přivítat tyto děti do života v naší obci!

POZVÁNKA
Na prodejní velikonoční výstavu, která se koná v sále KD ve Hřebči
v pátek 7. dubna 2017 od 14.00 do 17.00 hodin
v sobotu 8. dubna 2017 od 8.00 do 15.00 hodin

Co Vás čeká:
velikonoční výzdoba - pomlázky, vajíčka, svíčky
patchwork, keramika, perníčky, háčkování a
další...
Těšíme se, že si uděláte hezký jarní den a přijdete
se podívat. Bude pro Vás připraveno i malé
občerstvení.
Kulturní komise při OÚ ve Stehelčevsi pořádá
v neděli 30.4. 2017
u požární nádrže ve Stehelčevsi od 18.00 hodin
již tradiční

Pro děti i dospělé je připraven zábavný program,
soutěž o nejhezčí čarodějnici,
malý oheň na opékání špekáčků
občerstvení zajištěno
DOBROU NÁLADU VEZMĚTE S SEBOU!

Tento měsíc slaví:
MOTYČKOVÁ Stanislava
FOŘSTOVÁ Magdalena
ČERNÝ Vítězslav
VOSLÁČKOVÁ Jaroslava
MAŠKA Richard

1.4.
2.4.
10.4.
14.4.
20.4.

70 let
65 let
50 let
50 let
60 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
VORLÍČEK Zdeněk

59 let

Víte že…
- 5.dubna 1937 bylo otevřeno letiště Praha – Ruzyně
- 10.dubna 1881 zahájila provoz první telefonní linka v Čechách,
spojující správní budovu dolu Hartman v Ledvicích s nádražím
v Duchcově?
- 14.dubna 1938 byly objeveny Javoříčské jeskyně na Moravě?
- 24.dubna 1912 byl založen Český skaut – Junák?
- 28.dubna 1900 byla v Libni vyrobena první česká lokomotiva?
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