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Říjen
V říjnu hodně žaludů a bukvic
oznamuje zimy víc.
Podzim se hlásí sychravým počasím, a tak je velmi
příjemné posedět si v teple a popovídat si s přáteli,
nebo se vydat na výstavu, do kina či do divadla.
Také v naší obci i okolí se chystají akce v pravdě podzimní.
Nejdříve to bude již 10.ročník výstavy „ZLATÉ ČESKÉ
RUCE,“ která se koná již v sobotu 7.října. Na této tradiční
výstavě můžete vidět výrobky občanů z obce a okolí a některé
výrobky si můžete i zakoupit. Najdete zde výrobky pletené,
háčkované, šité, dekorace z květin, hračky, kožené výrobky,
paličkované krajky, quiling, a mnoho dalšího. Děti se mohou
těšit i na velký model železnice a hračky ze všech možných
materiálů.
V Buštěhradu vzniká Kruh přátel hudby, jehož náplní je pořádání
koncertů, zejména klasické hudby, propagace hudebního umění a
muzicírování všeho druhu. První koncert se uskuteční již 3.10.
od 19.30 hod. v zámeckém sále.
Ve Hřebči se můžete podívat 13.10. v sále kulturního domu do
kina, nebo v Zákolanech na koncert „Sto zvířat“.
Informace o akcích v naší obci i okolí najdete na vývěskách
v obci, na webových stránkách obce Stehelčeves i na Facebooku.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne 13.9.2017
- Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí chodníku u školy
v ulici Řánkova. Práce provede firma Silnice Slaný, spol.s.r.o.
- Obci byla přiznána dotace na výsadbu biokoridoru ve výši 100%
uznatelných nákladů, to je 2.545.441 Kč. Biokoridor bude vysázen
kolem cesty, která je vyměřena od cesty na Bouchalku, kolem
Hlavní silnice k nové zástavbě „Brožovo“ a kolem ní k větrolamu.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním výběrového řízení na
výsadbu tohoto biokoridoru.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na další
etapu výsadby biokoridorů v extravilánu obce.
- Zastupitelstvo obce pověřuje starostku zajištěním nabídky na
zpracování žádosti o dotaci na rekonstrukci místní komunikace V.
Moravce.
- Zastupitelstvo obce, na žádost ředitelky ZŠ a MŠ Stehelčeves,
povoluje výjimku z počtu žáků v základní škole ve Stehelčevsi pro
školní rok 2017-2018.
- Zastupitelstvo obce souhlasí se zveřejněním záměru prodeje
pozemku p.č.153/3 v k.ú. Stehelčeves o celkové rozloze 15m2.

Zprávy z obecního úřadu
- Setkání s občany se koná ve středu 4.října od 18.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ.
- Zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 18.října
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- MUDr. Shepelyak bude v naší obci ordinovat v pondělí 9. a
23.10.od 9.00 hodin. Tato změna začátku ordinačních hodin potrvá
po dobu ordinace v KD. Po dokončení prací a kolaudaci ordinace
v přízemí OÚ budou zveřejněny nové ordinační hodiny v naší obci.
- Vývoz bio odpadu proběhne v pátek 6. a 20.října.
- Od 10.října bude probíhat rekonstrukce chodníku kolem školy.
Žádáme občany o zvýšenou pozornost v této lokalitě, aby nedošlo
k úrazu. Práce budou hotové do 27.10.

- Upozornění pro cestující autobusovými spoji na trati Praha –
Slaný. Na OÚ nám přišla nahlásit naše obyvatelka, že
v odpoledním autobuse na této lince mladý muž „osahával“ spící
ženy. Chtěla by tímto na toto nevhodné chování upozornit všechny
ženy, a hlavně dívky. Pokud by k něčemu podobnému došlo, ihned
to ohlaste řidiči autobusu, ten si s takovým cestujícím určitě poradí.
- Jak je to s kompostéry?
Již před prázdninami jste se přihlašovali k odběru kompostérů,
abychom měli podklad pro podání žádosti o dotaci pro celý
mikroregion. Žádost byla v pořádku podána, a byl vyhlášen termín
vyhodnocení. To je 29.1.2018. Jakmile se dozvíme, zda MULP
dotaci obdržel, budeme vás informovat. Pokud dotaci obdržíme,
vypíšeme výběrové řízení na dodavatele. Takže, když všechno
dobře dopadne, dostali byste kompostéry na jaře příštího roku.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
v pátek 20.října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21.října od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
Volební místnost je pro tyto volby v sále KD ve Stehelčevsi.

Stání na chodnících
Upozorňujeme všechny majitele automobilů, že v obci není povoleno
stání na chodnících. V nové zástavbě má každý majitel nemovitosti 2
parkovací místa na svém pozemku, která by měl prioritně využívat.
Parkováním na chodníku komplikuje pohyb chodců, matek s kočárky a
hlavně dětí, které musí vcházet do komunikace a tím jsou vystavovány
zvýšenému nebezpečí úrazu. Po dobu výstavby kanalizace jsme
parkování neřešili, protože mnohdy nebylo možné do některé lokality
zajet. Nyní má komunikace nový povrch, chodníky jsou opravené, a
přesto někteří řidiči parkují dále kde se dá. Nehledě na to, že chodníky
jsou neúměrně zatěžovány dopravou a ničeny, mnozí překáží právě
chodcům. Dalším místem, kde často parkují auta na chodníku je okolí
domu čp. 2 na ulici Hlavní. Zde je nebezpečí úrazu chodců, hlavně dětí,
vzhledem k husté dopravě ještě větší. Uvědomme si, že dbát o
bezpečnost našich dětí a vlastně všech obyvatel je naší prioritou, proto
se můžete dočkat toho, že Vaše vozidlo bude pro nesprávné parkování

odtaženo. PČR při svých hlídkách bude kontrolovat stání i v těchto
lokalitách. A samozřejmě i na zastávkách autobusů na Brůdku a proti
OÚ.
Kotlíkové dotace pro občany Středočeského kraje
Dne 31. 8. 2017 došlo k vyhlášení programu „Výměna zdrojů tepla na
pevná paliva v rodinných domech ve Středočeském kraji 2017 –
2019“. Díky ní si mohou obyvatelé Středočeského kraje zažádat o
příspěvek na výměnu kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním v 1. a 2.
emisní třídě dle ČSN EN 303-5. Podpořena tak bude realizace výměny
zdroje tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné
čerpadlo, kotel výhradně určený pro spalování biomasy, automatický
kotel na uhlí a biomasu či plynový kondenzační kotel. Dotace se pak
nevztahuje na výměnu kamen, krbových kamen a krbů, a to i v případě,
že slouží k primárnímu vytápění objektu. Finanční podpora může
dosáhnout výše 75 000 Kč až 120 000 Kč, a to podle kategorie nově
pořízeného tepelného zdroje.
Podmínkou k získání podpory je splnění směrnic EU (ekodesign) pro
nové zdroje. K prokázání emisní třídy 1. a 2. je žadatel dále povinen
přiložit k žádosti doklad o kontrole technického stavu a provozu kotle.
Jedná se o revizní zprávu, kterou byli všichni majitelé kotlů na tuhá
paliva o příkonu 10 – 300 kW napojeného do komína a otopnou
soustavu povinni si nechat zpracovat do konce roku 2016. Pokud
fyzická osoba tímto dokumentem nedisponuje, lze jej u zdrojů
nahrazených před 31. 12. 2016 zaměnit za jiný doklad prokazující třídu
kotle (fotografie štítku kotle, návod k obsluze či jiné
dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze
nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá.
Výměnu starého kotle na ruční přikládání mohou realizovat fyzické
osoby na území Středočeského kraje, a to pouze ve
vybraných objektech, kterými jsou rodinné domy, objekty k bydlení a
zemědělské usedlosti s maximálně třemi bytovými jednotkami podle

listu vlastnictví z Katastru nemovitostí. Dotace se naopak nevztahuje na
rekreační objekty. Zásadní novinkou je také to, že žádost o podporu se
nově podává pouze elektronicky. Příjem žádostí bude zahájen dne
4. 10. 2017 od 8,00 hod. a ukončen 29. 6. 2018 ve 14,00 hod., nebo do
vyčerpání určených finančních zdrojů. Všechny další informace se
můžete dozvědět na webových stránkách Středočeského kraje.

UPOZORNĚNÍ
k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst.3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném
znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž
vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované ČEZ
Distribuce, a.s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost
Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné
a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku ČEZ
Distribuce, a.s. (dále jen „zásah“).
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu dle níže
uvedeného rozsahu: Nebude-li zásah proveden do 15.listopadu tohoto
roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování
zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ
oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu.
Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková
dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad
na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10m od osy vedení
na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně
osloven, tak je třeba postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN
50110-1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani
nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě,
že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo
hrozí při pádu ořezané větve stromů dotek s vedením. V případě, že
zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení
distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená vzdálenost
větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:

U vedení nízkého napětí nn do 1 kV – 2m od holých vodičů a 1,5m od
izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u
kterých se předpokládá výstup osob, 1,5m od holých vodičů a od
izolovaných vodičů u stromů, kde se nepředpokládá výstup osob.
Doporučená vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění
zásahu je min 0,3m.
U vysokého napětí vn nad 1kV do 35Kv v rozsahu ochranného pásma:
vedení bez izolace 7m, izolované vedení 2m.
Doporučená vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění
zásahu je min. 1,5m.
U vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 Kv DO 110Kv v rozsahu
ochranného pásma:
Vedení bez izolace 12m.
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při
provádění zásahu je min. 2m.
UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechat růst porosty nad výšku 3m.
Vážení přátelé,
věnujte prosím pozornost tomuto sdělení. Obracím se na vás po
domluvě a v součinnosti s paní starostkou a vedením naší obce.
Žijeme společně ve Stehelčevsi. Někdo déle, někdo kratší dobu. Někteří
zde nemají ani trvalé bydliště, ale bydlí zde, což je rozhodující.
Naše obec se mění a rozvíjí, což je dáno pochopitelně především novou
výstavbou. Aby další rozvoj mohl být cílený a systematický, aby bylo
možné ho pozitivním způsobem ovlivňovat a řídit, je třeba zpracovat
nový plán strategického rozvoje našeho územního celku.
Se zpracováním takového nového plánu jsem se rozhodla v rámci svého
studia naší obci zcela zdarma pomoci. Ovšem pro vznik kvalitního a
optimálně využitelného materiálu potřebujeme vaši pomoc, údaje vás, o
vašich potřebách, zkušenostech a představách. Je nezbytné, abychom
znali i vaše názory a přání.
Pro naplnění tohoto cíle jsem připravila nenáročný dotazník, který si
vám dovolím jménem obce doručit a požádat o jeho vyplnění. Čím větší
bude návratnost vyplněných dotazníků, tím více bude provedený
průzkum reprezentativní a tím lepší plán strategického rozvoje vznikne.

Dotazník bude možné vyplnit a zaslat v případě zájmu i elektronicky.
Přibližně čtvrtina obyvatel bude oslovena vypomáhajícími studenty,
kteří na základě jednotlivých dotazů sami dotazník vyplní. Dotazníkové
šetření se uskuteční v průběhu měsíce října.
Vážení přátelé, milí spoluobčané, děkuji vám spolu s paní starostkou již
nyní za kladný přístup k chystané akci a ochotu pomoci naší obci
k dalšímu rozvoji dle představ nás všech. Současně vám přeji mnoho
štěstí, zdraví a úspěchů.
Michaela Bernášková, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha

Zprávy z fotbalu
Druhá část fotbalové sezóny je v plném proudu, trénují jak malí tak
i velcí. Starší děti se schází v pondělí, ve středu a v pátek od 17.00 a ti
mladší pouze v pondělí a ve středu ve stejnou dobu. Jak vidíte tak hřiště
ve Stehelčevsi je opravdu frekventované a ti co netrénují, sportují na
multifunkčním plácku vedle hřiště nebo si hrají na dětském hřišti.
Podařilo se nám stabilizovat trenérskou základnu, která se rozšířila
o další tři trenéry, ale ještě bychom potřebovali doplnit trenérskou
dvojici miniškoličky o jednoho člena, kdybyste měl někdo zájem,
budeme velmi rádi. Vzhledem k vysoké zátěži hřiště v naší obci nás do
budoucna čeká hodně práce, chtěli bychom upravit povrch hřiště, zavézt
díry hlínou a zasázet novou trávu.
Oplotit celý areál, vykácet suché stromy a položit zámkovou
dlažbu před kabinami. Děkujeme za přízeň a sponzorské dary všem
sponzorům, obci a také členům a rodičům dětí, kteří nás podporují.
Veškerá utkání s termíny a časy najdete na internetových stránkách
skstehelceves.webnode.cz/.

Tento měsíc slaví:
KOTTOVÁ Marie
KUČINOVÁ Miloslava
HÁJEK Ivan Ing.
HATAŠ Stanislav
SOUČKOVÁ Jiřina
BATĚK Libor

7.10.
8.10.
10.10.
11.10.
25.10.
31.10.

65 let
75 let
65 let
75 let
70 let
50 let

Srdečně blahopřejeme!

Vítání občánků
V sobotu 16.září jsme do života v naší obci přivítali 5 nových občánků.

60 let pošty Stehelčeves
1.října je tomu právě 60 let, co byla zřízena v naší obci. Z obecní
kroniky víme, že se o zřízení pošty jednalo již v roce 1952, ale až
1.10.1957 byla pošta otevřena.

Vedoucí pošty ve Stehelčevsi, paní Martina Hurdálková
Z kroniky obce:
Co předcházelo…
Pošta Brandýsek je vzdálená 4 km, dříve 2 km, byla totiž přestěhována
z blízkosti nádraží na severozápadní stranu obce do osady Olšany.
Poštovní zásilky, listovní i balíčky menších rozměrů, roznáší po naší
obci v poledních hodinách listonoš – žena z Brandýska.
Telefonní ústředna obvodní nachází se v Brandýsku na poštovním
úřadě. Telefonní stanice (Brandýsek číslo 2) pro Stehelčeves je
umístěna na MNV a je hodně používaná občanstvem. Rozhovor stojí
Kčs 8,- do Prahy Kčs 11,-.
Telegraf je rovněž na poštovním úřadě v Brandýsku a telegramy pro
Stehelčeves sdělují se telefonicky na MNV a dodání obstará obecní
posel.

1.října 1957 konečně u nás byla zřízena pošta. Je to pro naše občany
velká výhoda, neboť dosud jsme chodili na poštu až do Brandýska, 4
km vzdálené. Však to také dalo něco práce. Snad dva roky se nám pošta
slibovala. Poštovní úřad zřízen byl v budově MNV v čp. 43 (na stejném
místě je dosud), v místnostech v přízemních na levé straně při vstupu do
budovy ze státní silnice.
K naší poště náleží tento obvod: Stehelčeves, Dřetovice a Libochovičky.
Zaměstnanci pošty jsou: vedoucím Janda Václav, revident spojů, stáří
57 roků, původem z Brandýska. Posledně sloužil co vedoucí pošty ve
Vraném u Zlonic. V letech 1939-1951 byl doručovatelem pošty (tehdy
se říkalo listonoš) pro Stehelčeves a Dřetovice. Původním povoláním
byl Janda hutník.
Doručovatelem pošty pro Stehelčeves je Šmídová Anna 58letá žena
železničáře, je to dřívější zdejší kolportérka novin. Dnes dělá obojí.
Pro Dřetovice byla stanovená Vlasáková Anna bytem z Brandýska, stáří
49 let.
Do Libochoviček dochází vdova po bývalém předsedovi MNV
Marešovi, Marta – 44 letá. Je rovněž uklízečkou na poště.
Všechny doručovatelky roznášejí i veškerý tisk, takže kolportéři novin
odpadli.
Stehelčeves bývala v 19.století přidělena poštou do Středokluk. Asi
v 80.letech byla přidělena na Brandýsek, kam patřila až do 1.10.1957.
Vedoucí pošty ve Stehelčevsi:
1957-1965 Janda Václav (8 roků)
1965 – 1993 Rašlíková Trochová Marie (28 roků)
1993 – 1995 Eberlová Dana (2 roky)
1995 – 1996 Muselová Božena (1rok)
1996 – dosud Hurdálková Martina
Doručovatelé:
Stehelčeves

Dřetovice

Libochovičky

Janda Václav
Šmídová Anna

Vlasáková Anna
Horáková Anna

Marešová Marta
Kottová Vlasta

Marešová Marta
Kottová Vlasta
Schnaubeltová Jarmila
Eberlová Dana
Opltová Eva
Garayová Jarmila
Vosláčková Jaroslava
Štancová Vladimíra

Motyčková Stanislava
Tůmová Dagmara
Černá Eva
Garayová Jarmila

Rašlíková Mária
Kottová Vlasta
Štancová Jarosl.
Zemanová Jitka
Horáková Anna
Šmíd Oldřich
Eberlová Věra

Od roku 2013 byly funkce doručovatelů zrušeny a roznos zásilek
zajišťují motorizovaní pracovníci pošty Buštěhrad.
Pamětní zápis v kronice k otevření pošty ve Stehelčevsi dne 31.10.1957:

Nálepka na doporučenou zásilku vydaná k 60.výročí pošty Stehelčeves:
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