STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
9/2016

Září
Jaké počasí o Jiljím panuje,
takové celý měsíc se ukazuje.

Už je to tady!!! Ano, nadchází 1. září, kdy naše děti jdou do školy.
Pro
někoho
je
to
již
samozřejmost, ale naši prvňáčci
se jistě těší nejvíce. Budou se
chlubit
svými
novými
aktovkami, penály a dalšími
pomůckami, které jsou pro ně
nové a velmi lákavé. Tak ať se
jim v jejich školní docházce daří
a do školy jdou vždy s takovým
elánem jako poprvé.
Nejen prvňáčci, ale i ti
starší se již těší na své
kamarády, s kterými se neviděli
celé dva měsíce a jsou zvědaví,
co dělali o prázdninách.
A ti nejstarší? Ti si uvědomují, že třeba ten letošní rok je ten
poslední, který stráví ve školních lavicích a pak už začne opravdový
„dospělácký“ život. Jaký asi bude? Na toto přemýšlení je však ještě celý
rok čas a proto hodně studijních úspěchů všem dětem, ať je pro ně tento
školní rok co nejhezčí, aby na něj rády vzpomínaly.

Usnesení ze Zasedání zastupitelstva obce Stehelčeves dne 17.8.2016
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí se zakoupením nového počítače pro
obecní policii.
3. Zastupitelstvo obce nepřistupuje k projektu „Obec občanům.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemku
p.č. 899 o rozloze 2 m2.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru prodeje pozemku
p.č. 900 o rozloze 40m2.
6. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 802, vyzve
dosavadního uživatele k vyklizení pozemku do konce října t.r.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí se studií Stehelčeves, zklidňující prvky a
chodníky podél II/101“ a pověřují starostku, aby vyzvala firmu NOZA
k podání nabídky na zpracování dokumentace.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7/2016
doplněným na straně výdajů o 37.000 Kč.
9. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem prostor v objektu čp. 45 s panem J. Holubem, který zde otevře
prodejnu se smíšeným zbožím.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy na zhotovení
pasportu komunikací s ing. Fléglem.
11. Zastupitelstvo obce souhlasí s opravou části ulice K Homolce za
předběžnou cenu 30.000 Kč.
12. Zastupitelstvo obce souhlasí s vybudováním kanalizačních přípojek
na náklady obce i k nemovitostem, které nemají podepsánu smlouvu o
připojení. Poplatek za připojení bude zaplacen při podání žádosti o
připojení.
13. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru dlouhodobě
pronajmout část pozemku p.č. 93/1.
14. Zastupitelstvo obce Stehelčeves souhlasí se stavbou „Dopravní
řešení křižovatky ulic Vrapická x Hlavní x V.Moravce“ v obci
Stehelčeves a dále souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí
darovací o bezúplatném převodu zastavěné části pozemku chodníkem
z vlastnictví Středočeského kraje. Jedná se o část pozemku p.č. 589/23
v k.ú. Stehelčeves s předpokládanou výměrou 2,01 m2.

15. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene a právu stavby s firmou ČEZ –
č.IV-12-6019930/VB/1.
16. Zastupitelstvo obce souhlasí s oslovením p. Jiráskové a zhotovení
dokumentace k čp. 45.
17. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s panem
Brožem na pozemky pod komunikacemi v nové zástavbě směrem na
Buštěhrad.

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
21.9. od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí
12. a 26.9. vždy od 8.00 hodin.
- V měsíci srpnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Kozák Filip
Vinšová Natálka
Štanc Václav

2,6 kg
2,4 kg
1,0 kg

Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny.
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 17.9. od 9.00 do 11.00
hodin ve sběrném dvoře OÚ.
- Termíny svozu BIOODPADU (hnědé popelnice) v obci
Stehelčeves: Bioodpad bude vyvážen každý sudý pátek, tj. 9. a
23. 9. 2016.
- Upozorňujeme všechny občany, kteří hradí poplatek za odpady ve
splátkách, že dle OZV je nutno zbylou část poplatku uhradit do
30.9.

- Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 3.9.2016 od 9.00 do
12.00 hodin u sběrného dvora OÚ. Odložit zde můžete staré
pneumatiky, barvy, laky, ředidla, oleje apod… Využijte tento
termín, další svoz tohoto odpadu bude až v jarních měsících 2017.
- Od září se opět začnou scházet naše ženy Klubu šikovných rukou,
tentokrát již v nově otevřeném obecním klubu, umístěném
v bývalém květinářství, aby se mohly účastnit i ženy, které mají
problém s chůzí do schodů. Poprvé se při našem tvoření sejdeme
ve čtvrtek 8.září v 18.00 hodin. Přijďte mezi nás a vytvořte si
zajímavé podzimní dekorace, nebo se přijďte jen tak podívat a
vypít s námi dobrou kávu.

Upozornění pro majitele kotlů na tuhá paliva
Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, upozorňuje na
novou povinnost kontroly technického stavu a provozu kotlů na tuhá
paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW a vyšším, které slouží
jako zdroje tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Tato
povinnost je stanovena v § 17 odst. 1, písm. h) zák.č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší.
První kontrola, dle tohoto zákona, musí být provedena do
31.12.2016 a po té prováděna vždy jednou za dva kalendářní roky.
Kontrolu provádí odborně způsobilá osoba, jejichž seznam dle
jednotlivých výrobců zařízení je umístěn na internetových stránkách
Asociace podniků topenářské techniky http://www.aptt.cz/ v záložce
„kontroly kotlů“. Odborně způsobilá osoba pak vystaví doklad o tom,
zda je anebo není stacionární zdroj instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce zařízení a zákonem o ochraně ovzduší.
Tento doklad pak může být vyžadován k předložení orgánu ochrany
ovzduší obce s rozšířenou působností. Případné nepředložení tohoto

dokladu je přestupkem dle zákona o ochraně ovzduší, který je možné
sankcionovat až do výše 20 000,- Kč.

Rovněž upozorňujeme provozovatele lokálních topenišť,
že palivem nikdy nemůže být chemicky ošetřené dřevo
(dřevo nalakované, dřevotřísky apod.), oleje nebo jakýkoliv
jiný odpad.
„Za plotem to není moje“
To je krédo některých našich spoluobčanů, kteří svůj dům a
zahradu udržují ve velmi pěkném stavu, ale přitom jim vůbec nevadí,
když odpad ze zahrady prostě vyhodí za plot nebo do zeleného pásu u
silnice či do větrolamu.
Bohužel obec nemá kapacity
na to, aby po těchto našich
spoluobčanech
jejich
nepořádek uklízela, a tak
leckde
najdeme
kopku
posekané trávy či ořezaných
větví, lidé se na tímto
nepořádkem pozastavují, ale
když přijde na lámání
chleba, klidně zase za plot
vyvezou svůj odpad. A přitom
je řešení tak jednoduché. Stačí
si na svém pozemku založit
kompost nebo si zaplatit
hnědou nádobu na svoz
bioodpadu a firma AVE svoz
zajistí za Vás. Upozorňujeme
tyto
spoluobčany,
kteří
nedodržují OZV o likvidaci odpadů, že budeme uplatňovat zákonné
sankce. Proč většina obyvatel bude stále doplácet na ty, kteří nedbají
základních povinností?
(zo)

pozvánka pro děti, jejich rodiče, všechny
nadšence motorových pil a domácí buchty
Vážení příznivci a fanoušci práce s pilou a sekerou,
máte jedinečnou příležitost shlédnout nultý ročník klání o

MISTRA PILY 2016, kde se předvedou zkušení borci při
práci s motorovou pilou a sekerou.
Oslní vás při demoliční soutěži a
dalších
pološílených
disciplínách,
které budou místy brát dech, jindy
zase budit obdiv.
Naše akce bude trvat zhruba dvě hodiny. A pak se
rozpoutá volná zábava zalitá pivem, zakousnutá pečeným
buřtem na ohni a osvícená světlem z táborového ohně.

Traktůrkové závody
Závodů
na
těchto traktůrcích
se může zúčastnit
každý
výrostek,
který
je
dost
starý na to, aby
se
udržel
na
traktůrku a projel
krátký slalom mezi
kužely.

Na každého úspěšného závodníka čeká sladká odměna a na
vítěze samozřejmě mnohem větší. A až to děti přestane
bavit, můžou si zařádit na nafukovacím hradě, nebo si
opéct buřty na táborovém ohni.

Buchta roku 2016
Aby
měly
možnost
si
zasoutěžit také vaše maminky,
babičky a manželky, v tentýž
čas začíná soutěž o nejlepší
buchtu roku.
Účastníci všeho věku, pohlaví i vyznání, nechť donesou
na místo konání svoji domácí buchtu, bublaninu, řez či
bábovku, která se dá rozdělit alespoň na 20 malých kousků
pro anonymní ochutnávku porotě, složené z návštěvníků.
Pro výherce jsou připraveny hodnotné ceny od našich
sponzorů.

Vše začíná 3.9.2016
tj. sobota od 10:00 hod do cca 12:00 hod
+ - na fotbalovém hřišti ve Stehelčevsi.
Tak neseďte doma a přijďte si užít srandy plnými hrstmi i
s vašimi dětmi.
Srdečně zve KŽP Stehelčeves.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 3.9.2016 od 9.00 hodin v nově otevřeném Obecním klubu
v bývalé prodejně květin proti OÚ.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky, kadeřnice a masérky či
kosmetičky
Objednávky na určitou hodinu přijímá paní Martina Hurdálková na
poště ve Stehelčevsi.
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!

NOVÉ KNIHY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Pro knihovnu ve Stehelčevsi byly zakoupeny nové
tituly:
Matlockovo pověření
Vyřídit si účty
Nechte ďábla spát

Maigretovo pařížské léto
Lipová alej
Poslední Lucemburk

Náš život mezi pěti kruhy
Poprask v sýrové uličce

Dobře mi tak
Prokletí brněnských řeholníků

a pro dětské čtenáře:
Z deníku kocoura Modroočka
Štuclinka a Zachumlánek
Na čtenáře se i po prázdninách těší vaše knihovnice
ZPRÁVY Z FOTBALU:
Rozpis Mužstva "A"
4.9. NE
11.9. NE
18.9. NE
25.9. NE

17:00
17:00
17:00
16:30

SK Třebichovice
Zákolany SK
SK Hrdlív "B"
Olovnice SK

Soustředění dětí SK Stehelčeves
Ve dnech 13.8-20.8 2016 proběhlo další soustředění žákovského
mužstva SK Stehelčeves. Po roční pauze jsme se vrátili na místo našeho
prvního pobytu, tedy na rekreační zařízení Štědronín, kde jsme byli
uvítáni slovy paní kuchařky „…já jsem věděla, že se vrátíte….“. Po
nenáročné cestě novým autobusem Jakuba Kořínka jsme stanuli na
místě činu. Trenéři určili obsazení chatek a následovalo ubytování, poté
kochání se nádhernou krajinou Orlické přehrady a bědováním nad
kopcovitým terénem. Dále následovala večeře, kdy jsme ocenili
kulinářské umění paní kuchařek, nutno vyjmout Honzíka Maška, který
se po druhém přidání jídla stal oblíbencem paní kuchařky. Nutno
podotknout, že kuchyně tam byla skutečně vynikající.
Další dny se už nesly v tréninkovém duchu, ráno rozcvička, po
snídani tréninkový program na místním hřišti, a poté, neboť nám počasí

výjimečně přálo, užívaly děti kouzla průzračného bazénu, kde se
uskutečnila i dvě utkání ve vodním ragby, pod odborným vedením
Ladislava Kozáka. Navečer, kdy slunce už tolik nepražilo, probíhaly
běžecké disciplíny „na čas“, dětmi milovaný „pahorek“ a čtyřikrát běh
na necelé 3 kilometry. Pravdou je, že se všichni zúčastnění velmi
snažili.
Nešlo však jen o dřinu, aby se zlepšily časové výsledky
jednotlivých dětí, podnikly jsme i celodenní výlet, který, popravdě
řečeno, mnoho dětí dost unavil. 4,5km pěšky na překrásný hrad Zvíkov,
kde proběhlo nalodění směr zámek Orlík. Tlačenici jsme zdárně
přečkali a prohlídka zámku proběhla celkem v poklidu, rád bych zde
všechna děcka pochválil, neboť paní průvodkyně se nám potom svěřila,
že zpočátku se obávala neukázněnosti dětí, ovšem byla mile překvapena
jejich pěkným chováním. Při zpáteční cestě se několik děcek prospalo a
po přestoupení na další loď jsme se všichni v pořádku vrátili zpět na
základnu, kde všichni netrpělivě vtrhli do jídelny na večeři.

Jinak proběhly všechny dny v tréninkovém duchu, kdy všechny
děti mají můj obdiv, že to „daly“. Co se týče kulturního vyžití, bylo
maškarní disco s tématem osobnosti 20. století. Všichni zúčastnění se

mohli setkat s Jejím Veličenstvem Alžbětou II., Putinem, Obamou,
spoustou slavných fotbalových hvězd, byla tam i Petra Kvitová v podání
Verči Lapáčkové, dokonce popová hvězda 80. let Samantha Fox
propagovaná Káťou Lapáčkovou, dvojmo se zúčastnil i Fredie Mercury
a hvězda hvězd, slavná Marilyn Monroe, Jaromír Jágr nás navštívil hned
4x. Největší senzací byl příchod Dalajlámy, prezentovaného Jiříkem
Klimešem.
Následovaly i táborové ohně, kde jsme zapěli známé country a
pohádkové písně, opekli jsme si špekáčky. Na závěrečném táboráku,
spojeném s bojovkou se k nám připojily i gymnastky z Písku a byl
z toho příjemný rozlučkový večer. Děti si poté vyrobily pamětní
medaile, které si odvezli s sebou domů.
Co podotknout na závěr? Akce byla úspěšná, počasí jsme si
nemohli přát lepší, hlady jsme rozhodně netrpěli, čímž na dálku ještě
jednou děkujeme kolektivu kuchyně a všem zaměstnancům, kteří se o
nás starali. Neposlední dík patří Katce Müllerové a Hance Mouchové,
které s mateřskou láskou zaopatřily ty úplně nejmenší účastníky
soustředění, trenérům Pavlu Dejmovi a Ladislavu Kozákovi za otcovský
přístup ke svým svěřencům.

Za žákovský oddíl SK Stehelčeves, kulturní atašé Petr Müller

Tento měsíc slaví:
SCHNAUBELT Jiří
KAFTANOVÁ Irena
PODRÁSKÁ Ludmila
KRŠÁKOVÁ Marie
HORÁKOVÁ Jaroslava

6.9.
7.9.
20.9.
20.9.
26.9.

65 let
65 let
96 let
60 let
75 let

Srdečně blahopřejeme!

V sobotu 17.9.2016 od 10.00 hodin se koná v sále KD ve
Stehelčevsi

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
přivítáni budou:
PAVCOVÁ Karolína
PAVCOVÁ Rozálie
PĚTNÍK Arpád
MÍLOVÁ Karolína
KUNOVÁ Gabriela

1.3.2016
1.3.2016
4.5.2016
15.6.2016
18.6.2016

Přijďte s námi přivítat nové občánky do naší obce.
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