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Duben
Mokrý duben a máj chladný
k sýpkám, senu přístup žádný.
Začalo jaro a do naší obce přineslo opět čilý ruch. Obyvatelé zvelebují své domy
a zahrádky, obecní zaměstnanci uklízejí veřejná prostranství a sluníčko nám
začíná svítit a hřát.
Tato doba ale přináší i některá omezení. Od pondělí 4.dubna začíná výstavba
kanalizace v lokalitě nové zástavby ve směru na Prahu. Protože začíná právě na
Hlavní ulici, bude doprava v této části obce omezena semafory, které budou
pouštět auta střídavě v jednom pruhu. Doufáme, že všichni toto opatření pochopí
a přizpůsobí se této dopravní situaci. Vždyť už je to poslední část obce, kde se
bude kanalizace kopat, a tím budou ukončeny všechny zemní práce, které
v uplynulých letech v obci probíhaly.
Jen pro připomenutí, od 90. let se nejprve kopalo z důvodu pokládání telefonního
kabelu, následoval plynovod a teď končíme kanalizační rozvody po obci. Tím by
měly být hotové všechny sítě a v dalších letech začneme s rekonstrukcí místních
komunikací a chodníků. Nejbližší akcí by měla být výstavba chodníku od mostu
u OÚ směrem ke škole, a v ulici V.Hermacha část od ulice Hlavní na Brůdek a
přes park opět ke škole. Součástí této akce budou i nové, osvětlené přechody pro
chodce a dopravní značení.
Na tuto akci již máme stavební povolení a požádali jsme o dotaci. Pokud nám
bude přidělena, ihned vypíšeme výběrové řízení a započneme se stavbou.
Druhou etapou je zbezpečnění křižovatky ulic Hlavní x V.Moravce x Vrapická,
kde je již hotová dokumentace pro územní řízení a plynule budeme pokračovat
dál ke stavebnímu povolení a podání žádosti o dotaci.
Současně s těmito velkými stavbami budeme postupně opravovat povrchy
místních komunikací a chodníků tak, jak nám finanční prostředky dovolí. Na tyto
akce v současné době není vypsán dotační titul, proto budeme pokrývat
financování těchto akcí pouze z rozpočtu obce, případně využijeme dalších
dotačních možností tak, jak budou přicházet.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce dne 16.3.2016
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 provedené
starostkou a souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s umístěním sídla SDH Stehelčeves do požární
zbrojnice, Hlavní čp.45, 273 42 Stehelčeves.
4. Zastupitelstvo obce 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 pozemků chodníkem ve vlastnictví Středočeského kraje.
Jedná se o část pozemku p.č.590/1 s předpokládanou výměrou 200 m , část
pozemku p.č.29/2 s předpokládanou výměrou 378 m2 a pozemek p.č.32/1 s
předpokládanou výměrou 9 m2.
5. Zastupitelstvo obce odkládá rozhodnutí o schválení hospodářského
výsledku školy na dubnové zasedání a pověřuje starostku obce zjištěním
stanoviska obce Dřetovice (odloučené pracoviště školy).
6. Zastupitelé obce souhlasí se Smlouvou o zřízení věcného břemene –
služebnosti IV-12-6018283/1 Stehelčeves – V.Poláka kNN k p.č. 570/41.
7. Zastupitelé obce souhlasí s čerpáním sociálního fondu pro zaměstnance,
kteří v letošním roce oslaví životní jubileum a dle statutu SF mají nárok na
odměnu.
Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 20.4. od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci pouze v pondělí 11.
a 25.4., vždy od 8.00 hodin.
- Upozorňujeme občany, že nebezpečný odpad bude v naší obci svezen
v sobotu 7.května od 9.00 do 12.00 hodin. Vzhledem k omezenému místu
žádáme občany, aby tento odpad sváželi až v daný den.
- V měsíci březnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Horák Tomáš
Bouchalová Ella
Hartman Jan
Hurdálek Kryštof

15,8 kg
14,4 kg
10,7 kg
2,2 kg

Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny

- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 23.4. 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, od měsíce dubna do října 2016.
Termíny svozů: 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 1.7., 15.7., 29.7., 12.8.,
26.8., 9.9., 23.9., 7.10., 21.10.2016. Ceny za svoz jsou stejné jako v roce
minulém, to je za nádobu 140 l – 690,- Kč a 240 l – 890,-Kč. Prodej
známek na tyto nádoby probíhá na obecním úřadě.
- Upozorňujeme všechny občany, že od měsíce dubna je sběrný dvůr opět
otevřen i v pondělí, a to od 16.00 do 18.00 hodin, v sobotu zůstávají
otvírací hodiny beze změny, tj. od 9.00 do 11.00 hodin.
Poděkování za účast na ve sběrové soutěži
Jak již bylo zmíněno v lednovém čísle našeho zpravodaje, objem hliníkových
nápojových plechovek, jenž byly během celého roku sesbírány a odevzdány je
vskutku úctyhodný.
Je skutečně vidět, že zacházení a třídění druhotných surovin a potažmo i životní
prostředí nás všech není velké části našich občanů lhostejné.
Proto bychom rádi i nadále zachovali pro tento rok stejně nastavený systém sběru
hliníkových obalů, abychom snížili množství vyhazovaných plechovek do
směsného komunálního odpadu.
V souvislosti s tímto programem prosíme všechny pilné sběrače, aby plechovky,
které odevzdávají, byly sešlapány a tím ušetříme jak skladovací prostory, tak i
náklady na dopravu.
Ještě jednou tedy velké díky všem stávajícím i novým sběračům a stále dost chuti
pokračovat v této činnosti dále a jít příkladem.
Komise životního prostředí Stehelčeves
Vážení spoluobčané,
vzhledem k měnící se dopravní situaci a stížnostem řidičů hromadné dopravy,
dostala obecní policie za úkol nejdříve upozorňovat a v současné době již
pokutovat, parkování na zastávce autobusu. Pro každého, kdo vlastní platný
řidičský průkaz, není žádnou novinkou, že v prostorách autobusové zastávky se
neparkuje, ale pro připomenutí (viz. § 27 odstavec 1 písm. f zák.361/2000 u
zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez nástupního ostrůvku v úseku,
který začíná dopravní značkou "Zastávka autobusu", "Zastávka tramvaje" nebo
"Zastávka trolejbusu" a končí ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam,
kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m před a 5 m za
označníkem zastávky; je-li prostor zastávky vyznačen vodorovnou dopravní
značkou "Zastávka autobusu nebo trolejbusu" nebo "Zastávka tramvaje", platí
tento zákaz jen pro vyznačený prostor)

Obdobným způsobem bude obecní policie postupovat i v případě obytných
zón, jejichž začátek a konec je označen dopravní značkou ,,obytná zóna.“ a
,,konec obytné zóny“ (zak.361/2000 §39 odst. 3 v obytné a pěší zóně smějí
chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce. Hry dětí na pozemní
komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h -1. Přitom
musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě
nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako
parkoviště.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům jízdu. To platí i
pro děti hrající si v obytné zóně.
Platí, že všechny nově postavené nemovitosti mají ve stavebním povolení
podmínku zbudování dvou parkovacích míst na svém pozemku. Ve staré
zástavbě, kde parkovací místa nejsou, budou pro tyto nemovitosti po dohodě
vyhrazena vhodná parkovací místa.
Dále bych chtěl upozornit majitele dronů a kvadrakoptér, že nalétávání nad
nemovitosti a pořizování obrazového záznamu je hrubým porušením soukromí a
přestupkem proti zákonu 101/2000 Sb.
Petr Tlacháč místostarosta obce, pověřený vedením obecní policie
Zprávy z Mikroregionu Údolí Lidického potoka

Výlet pro seniory
Mikroregion již po druhé připravuje výlet pro seniory svých členských
obcí. V letošním roce to bude zájezd na zámek Libochovice a okolí. Příspěvek
činí 100,-Kč za osobu.
Stejně jako v loňském roce si prohlédneme navštívená místa a společně se
naobědváme ve skvělé restauraci.
Výlet se uskuteční v úterý 17. května, podrobnosti akce budou uveřejněny
v květnovém zpravodaji. Přihlášky nutno doručit na OÚ nejpozději do 15.4 na
obecní úřad paní Karbusové.

15 let trvání MULP
V tomto roce oslaví Mikroregion Údolí Lidického potoka již 15. výročí
svého založení. Slavnostní setkání proběhne 7. května 2016 od 15.00 hodin v KD
ve Hřebči.

Malý dotační titul
V jarním kole Malého dotačního titulu MULP byla přidělena podpora ve výši
3.000,- Kč těmto stehelčevským organizacím: ZŠ a MŠ Stehelčeves, SK
Stehelčeves, SDH Stehelčeves, Rodičovské sdružení Školáček, Klub šikovných
rukou a Kronika Stehelčevsi.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 2. dubna v 10.00 hodin přivítáme v sále KD ve Stehelčevsi nové malé
občánky
Přivítáni budou:
HAMOUZ Martin
MACHMADALIJEV Amirchan
RŮŽIČKA Matyáš

22.12.2015
7. 1.2016
12. 1.2016

Srdečně vás zveme na tuto akci!

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 2.4.2016 od 9.00 hodin v Obecním klubu nad Večerkou.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice, tentokrát bude náš den
rozšířen i o služby masérky a 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!
Vzhledem k tomu, že o tuto akci je stále větší zájem, bude se od měsíce března
konat zcela pravidelně, a to každou první sobotu v měsíci. Takže příště se
sejdeme již v sobotu 7.května 2016.

V měsíci březnu slavili:
HATAŠOVÁ Blanka
FENCLOVÁ Eva
JURÁNKOVÁ Iveta

8.3.
16.3.
19.3.

70 let
60 let
50 let

3.4.
10.4.
10.4.
26.4.

55 let
85 let
55 let
70 let

Srdečně blahopřejeme!

Tento měsíc slaví:
ZÁZVORKOVÁ Vlasta
HONZÍK Antonín
VYDROVÁ Květuše
TOKHYAN Alvina
Srdečně blahopřejeme!
Odešli navždy:
Princlíková Ludmila

62 let

Omlouváme se všem oslavencům měsíce března, že jsme neuveřejnili jejich
jubilea včas, bohužel nám tato stránka z tisku vypadla.

Oslavy 700.výročí obce Stehelčeves a 120.výročí
otevření nové budovy školy ve Stehelčevsi
Oslavy proběhnou v měsíci červnu a jejich součástí bude několik akcí,
které proběhnou i mimo hlavní oslavy dne 18.června.
V tuto sobotu proběhne i setkání rodáků a bude k nahlédnutí výstava
historie Stehelčevsi.
Žádáme všechny občany, kteří mají spojení na stehelčevské rodáky, aby
je poskytli pořadatelům akce (stačí předat na poště nebo OÚ), abychom
mohli všechny na oslavy pozvat.
Dále žádáme, pokud má někdo doma staré fotografie, případně jiné
zajímavé předměty či dokumenty, aby je zapůjčil na tuto výstavu
(dokumenty a foto okopírujeme a v pořádku vrátíme majiteli).
Několik ukázek ze získaných fotografií:

Děti z MŠ u požární nádrže

Párovka ve statku u Pomajzlů

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

Ludmila Vaňková ( 9.5.1927 Praha)
Česká prozaička a autorka románů
zejména s historickou tematikou. Narodila se
jako druhá dcera do pražské rodiny vrchního
ředitele Národní banky JUDr. Václava Vaňka.
Ten byl však roku 1942 popraven gestapem.
Zatímco její sestra Blanka Vaňková absolvovala
operní zpěv na Pražské konzervatoři, ona sama
vystudovala sociologii a psychologii na
Universitě Karlově. Roku 1948 byla z FF UK z politických důvodů
vyloučena a doktorát dokončila až po více než dvaceti letech v roce
1971.
Měla vřelý vztah k divadlu. Po absolvování reformního reálného
dívčího gymnázia roku 1945 studovala Pražskou konzervatoř, kterou
však nedokončila. Později se neúspěšně hlásila na DAMU, nadále
však působila v ochotnickém divadle. Jejím spisovatelským debutem
se stala divadelní hra Princezna a šašek, kterou publikovala roku 1954
v časopise Divadlo.
Nejprve pracovala jako sekretářka v různých nakladatelstvích;
Evropský literární klub, Československý spisovatel, a později v
redakci časopisů Nový život a Divadlo. V letech 1964–1972 byla
redaktorkou nakladatelství Albatros. Roku 1968 vstoupila do KSČ, ale
následujícího roku ze strany vystoupila. V letech 1973 až 1977 tak
pracovala jako výhybkářka v železniční stanici Karlštejn. V redakci
Československého spisovatele se seznámila se svým budoucím
manželem, výtvarníkem Josefem Paukertem (syn Jan Paukert je
programátorem a příležitostným hudebním skladatelem,
dcera
Ludmila je překladatelkou).
Po roce 1990 byla členkou městského zastupitelstva v Řevnicích.
Ve fondu knihovny jsou:
 Žena pro třetího krále
 Domeček na Vesuvu

Z obecní kroniky:
Filmování ve Stehelčevsi:
Rok 1960
– v měsíci květnu natáčela se v naší obci část filmu „Lidé
jako ty“.“ Scénář napsal Vladimír Bor, Jan Procházka,
režie Pavel Blumenfeld, kameraman Václav Huňka,
hudba Jiří Šust, herci – Josef Bek, Rudolf Deyl ml.
František Hlavatý, Otto Motyčka a Věra Tichánková.
Z našich občanů se filmování zúčastnil žák Antonín
Černý z čp.169.

Foto z filmování – zde A .Černý vpravo s herci J.Bekem,
F.Hlavatým a režisérem filmu
Natáčelo se u čp. 54, 37 a 32, u Homolky a u drůbežárny.
Pro malé a velké byla to událost v obci poprvé k vidění.
Mnohá rodina neměla tenkrát uvařený oběd. Všichni
vedoucí pracovníci i herci se nám podepsali do kroniky.
Zajímavý je zápis indický od Šarad Pavara, který je zde
na praxi jako režisér.
Stehelčevský zpravodaj
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