STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
9/2016

ŘÍJEN
Říjen hodně větrů, dešťů mívá,
někdy přece vesele se dívá.
Přicházejí kratší dny a s nimi dlouhé večery, kdy občas řešíme, co právě
teď budeme dělat. A to je právě ten správný čas na
dobrou knihu, nebo na setkání se sousedy, přáteli a
známými.
S oběma variantami vám můžeme pomoci. Naše
obecní knihovna se těší na vaši návštěvu a paní
knihovnice je připravena nabídnout vám bohatý
výběr literatury z fondu naší knihovny i výměnného
fondu z knihovny kladenské.
I setkávání s ostatními spoluobčany vám můžeme zajistit. Ženy,
které mají vztah k ručním pracím, se setkávají každý čtvrtek od 18. hodin
v obecním klubu, kdy každá může pracovat na svém výrobku, nebo
vytváří něco společně, ale může se k nim připojit kdokoliv, kdo má
podobné zájmy. Každý sudý čtvrtek od 17. hodin se v klubu setkávají od
října opět děti ve své rukodělné dílničce. Ženy, které mají zájem o služby
manikérky, pedikérky, masérky, kosmetičky a kadeřnice se zde setkávají
každou 1. sobotu v měsíci od 9. hodin. Ale tento klubový prostor bude
využíván v zimních měsících i k různým besedám, výstavám a dalším
akcím, které každý měsíc budou probíhat. Přesto je možnost využití
těchto klubu pro setkávání i dalších skupin obyvatel. Pokud budete mít
zájem, určitě se na propůjčení klubu domluvíme. Zprávy o kulturních
akcích konaných v obci i okolí naleznete na vývěsce vedle výkladní
skříně klubové místnosti. Další akce budou probíhat i v sále KD ve
Stehelčevsi. Nejbližší z nich je setkání s hercem Václavem Vydrou
v pátek 14.října od 19.00 hodin.

Usnesení ze Zasedání zastupitelstva obce Stehelčeves dne 21.9.2016
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 8
2. Zastupitelstvo obce v současné době nechystá změnu územního
plánu obce, ale žádost o změnu bude evidována a zařazena do příští
změny ÚP.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením nabídky na pronájem
restaurace v čp. 45 v předloženém znění.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 899 o
rozloze 2 m2 v k.ú. Stehelčeves za cenu 100,-Kč/m2.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 900 o
rozloze 40 m2 v k.ú. Stehelčeves za cenu 100,-Kč/m2.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 93/1
za cenu 5 Kč/m2 ročně.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s pokračováním projektu výsadby
zeleně kolem nových cest.
8. Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním projektové dokumentace
pro projekt „Stehelčeves, chodníky v ulici V.Hermacha“ dle
nabídky firmy NOZA ze dne 5.9.2016.
9. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu obce zajištěním
dopravního značení dle stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích – na sil. III/10145 a místních
komunikacích v obci Stehelčeves.
10.
Zastupitelstvo obce souhlasí s organizací školního roku 201617 v ZŠ a MŠ ve Stehelčevsi.

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
19.10. od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci v pondělí
10. a 24.10., vždy od 8.00 hodin.
- Upozorňujeme občany, že z důvodu špatného stavu stromů
v Panské zahradě a u požární nádrže, bude prováděno odstranění

těchto stromů a následná výsadba nových. Prosíme o zvýšenou
opatrnost v těchto místech v době provádění prací.
- V měsíci září odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Dobrocsányi Lukáš
4,0 kg
Plachá Nikola
2,8 kg
Janošová Zdeňka
2,5 kg
Dětem děkujeme a posíláme již tradiční odměny.
- Další sběr těchto obalů proběhne v sobotu 15.10. 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. 7. a
21. 10. 2016.
- Dětská rukodělná dílnička – tak jako minulý ro, tak i letos
otvíráme dílničku pro děti, kde si mohou vyrobit mnoho krásných
předmětů a hraček. Dílnička se koná každých 14. dní, vždy ve
čtvrtek od 17.00 hodin v obecním klubu. Poprvé se s dětmi
sejdeme ve čtvrtek 6. října. Poplatek činí 50,-Kč za dítě.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
Vážení a milí spoluobčané,
naše obec čítá (k 1. 1. 2016) 775 obyvatel. Věkový průměr obyvatel
obce je 37 let. V naší obci ale žijí i občané starší, kteří se neobejdou bez
částečné nebo úplné pomoci jiných. Potřebují pomoci při běžných
domácích pracích, při hygieně, při stravování. Jednou z možností, jak
těmto spoluobčanům pomoci, je zřízení obecní pečovatelské služby.
Vzhledem k tomu, že jsme obec malá, s nízkým rozpočtem obyvatel, je
nutné zřízení pečovatelské služby dobře promyslet a zvážit. Je nutné
zjistit, zda ji budou naši občané využívat. Proto vás prosím, kdo by měl
zájem využít pečovatelskou službu, zanechte na sebe kontakt na
obecním úřadu, budeme vás co nejdříve kontaktovat.
Petra Vagenknechtová
Předseda Kulturně – sociální komise

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starostka obce Stehelčeves
podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje se konají:
 v pátek dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 v sobotu dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku obce Stehelčeves je volební
místnost - Hlavní 45, 273 42 Stehelčeves (sál kulturního domu)
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Stehelčeves
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
5. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za
chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
V Stehelčevsi dne 21.9.2016
Jaroslava Štancová
Starostka obce Stehelčeves

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 1.10.2016 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!

Kulturní komise OÚ ve Stehelčevsi
pořádá
v sobotu 8.října od 8.30 do 11.00 hodin v obecním klubu

PODZIMNÍ PRODEJNÍ AKCI
podzimních dekorací a přebytků ze zahrady
(chryzantémy, dekorace, jablka, zelí, zelenina atd…)
pokud máte zájem prodávat své přebytky, prosíme o rezervaci u paní
Hurdálkové na poště ve Stehelčevsi (počet prodejních míst je omezen).

Kulturní komise při OÚ Stehelčeves
pořádá

14. 10. 2016 OD 19 H
V SÁLE KULTURNÍHO DOMU VE STEHELČEVSI
BESEDU S VÝZNAMNOU HERECKOU OSOBNOSTÍ

panem Václavem Vydrou

pan Vydra bude vyprávět veselé příběhy nejen z natáčení

VSTUPNÉ: 50 Kč
OBČANÉ STARŠÍ 65 LET VSTUP ZDARMA
ZPRÁVY Z FOTBALU:
Poděkování
Vážení přátelé, v minulém vydání Stehelčevského
zpravodaje jsem zapomněla poděkovat všem
sponzorům, kteří přispěli žákům na letošní
soustředění. Jmenovitě J. Balíčkové, B.
Donovalové, R. Mayerovi, P. Donovalovi st., P.
Rejdíkovi ml. a J. Kolaříkovi.
Děkujeme.

Fotbal dětí na hřišti SK
30. 9. 2016 od 17.00 Stehelčeves x Slatina (ml. přípravka)
30. 9. 2016 od 17:00 Stehelčeves x Hostouň (ml. žáci)
8. 10. 2016 od 10:15 Stehelčeves x Hostouň (st. přípravka)
14. 10. 2016 od 16:30 Stehelčeves x Stochov (ml. žáci)
16. 10. 2016 od 13:30 Stehelčeves x Slaný (st. žáci)
22. 10. 2016 od 10:15 Stehelčeves x Hostouň (st. přípravka)
28. 10. 2016 od 15:30 Stehelčeves x Nové Strašecí (ml. žáci)
28. 10. 2016 od 15.30 Stehelčeves x Slatina (ml. přípravka)
Rozloučení s prázdninami a
Memoriál Heleny Kozákové
V sobotu 27. 8. 2016 proběhl
již druhý ročník akce s názvem
Rozloučení s prázdninami, kdy
se děti i s rodiči sešly na hřišti
SK ve Stehelčevsi. Stejně jako
minulý rok se postavilo stanové
městečko, poté proběhl zápas rodičů proti dětem, po jehož ukončení se
zapálil oheň, na kterém se opékaly špekáčky a za tónů kytar Los
Hospodos Bandu započal krásný večer posledního prázdninového
víkendu.

Následující den, tedy v neděli ráno 28. 8. 2016, jsme se po snídani vrhli
na přípravu Memoriálu Heleny Kozákové, připravovala se hřiště,
kabiny, zázemí pro hráče a stánek s občerstvením. Kolem půl deváté se
začali scházet všichni hráči SK Stehelčeves, Velvar, Brandýsku a
Nového Strašecí. Počasí nám přálo, až nám bylo dětí líto, že v takovém
vedru musejí hrát, přesto ze sebe vydaly vše, co mohly. Boje to byly
převeliké, i přes velkou snahu našich borců si prvenství odnesli hráči
Nového Strašecí. Celé dopoledne proběhlo v poklidné a příjemné
atmosféře a chvilku po poledni jsme se rozešli do svých domovů.
K. a P. Müllerovi

Tento měsíc slaví:
MRÁZ Miroslav
STEHLÍK Jiří
KRUTTA Miroslav
MOTYČKA Václav

3.10.
5.10.
13.10.
21.10.

55 let
55 let
55 let
50 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:

RŮŽIČKOVÁ Blanka

91 let

Mistr pily 2016 - Velké poděkování
Jak jistě víte, na začátku září se konalo na našem fotbalovém hřišti klání
o titul mistra pily roku 2016. Spolu s tímto kláním se konala také soutěž
o „Buchtu roku“.
Je tedy na místě poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu těchto
akcí podíleli a kteří podali pomocnou ruku a přispěli s nemalým
nasazením a zcela bez nároku na odměnu, ve svém volném čase, svou
podporou této akce.
Jako hlavnímu sponzoru celé akce velice děkujeme společnosti
Husqvarna - potažmo jejich obchodnímu zástupci panu Moravci za to,
že nejen poskytl ceny pro účastníky hlavní soutěže a spolu s kolegou
představili nejnovější hračky pro dospěláky z dílny této společnosti, ale
také za to, že s nekonečnou trpělivostí pomáhali všem dětským
soutěžícím při náročném slalomu na motorových traktůrcích.
Dále pak velké díky panu Petru Brožovi, který přispěl na realizaci
nemalým finančním darem. Občerstvení, které bylo k dispozici, jako
jsou křupavé pochutiny, nealko nápoje, špekáčky na večerní opékání a
také ceny pro buchtu roku ochotně věnovala za společnost TESCO, za
což patří také velká poklona. S velkou podporou jsme se také setkali u
pana Douši z místní pily, který věnoval kmeny a „ větve „ pro hlavni
soutěž.
Dále patří poděkování těmto společnostem:
Thajský ráj - za dárkové poukazy na Thajské masáže pro většinu
výherců.
Aqua palace Praha - za poukázky do vodního světa.
Premier wines a jejímu zástupci Filipu Ježovi - za opojné ceny pro
tatínky výherců.
Kobe restaurant a Café Buddha - za poukazy na večeři.
Samozřejmě je také na místě poděkovat jmenovitě panu Dejmovi a
Kaválkovi za velkou pomoc při přípravách, dále pak paní Katce
Műllerové , Petru Műllerovi, Petře Vagenknechtové a několika dalším
dobrovolníkům za pomoc v průběhu soutěže.
Celou akci provázela nejen vůně nejúžasnějších a nejchutnějších
domácích buchet, což lahodilo zejména nejmenším účastníkům, ale také
omamná vůně motorových pil, která rozproudila nejednoho návštěvníka
z řad tatínků.

Adrenalin také provázel závody traktůrků a souboje na vodní skluzavce
s vodními děly a salta na skákacím hradě.
Mnozí z vás si měli možnost zavzpomínat na zápasy ve starém ruském
kuželníku a oživit si tento dávno zapomenutý „ sport „ našich mladých
let.
Závěrem tohoto upřímného poděkování mi dovolte ještě jeden malý
stesk.
Odměnou každému, kdo někdy našel tolik času a amatérského nadšení a
dal si tu práci s uspořádáním veřejné akce pro všechny věkové kategorie
, je účast místních obyvatel a především mládeže.
Prosím tedy všechny, kdo v budoucnu budou číst o nějaké další akci,
kterou pořádá obec či místní sdružení, neváhejte a zkuste také přijít a
podpořte byť jen účastí takovéto podniky.
Děláme všechno pro to, aby v naší obci, kde jsme se všichni rozhodli
dobrovolně žít, bylo co nejvíce takovýchto akcí a bujel kulturní a
společenský život.
Ze srdce bychom si přáli, aby i naše obec opravdu žila a vy s ní, nejen
vedle ní.
S přáním co nejkrásnějšího dne předseda KŽP Tomáš Mytych

INZERCE:

NABÍDKA
k pronájmu nebytových prostor
Obec Stehelčeves, na základě rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne
21.9.2016, nabízí k pronájmu:
Prostory restaurace v přízemí objektu čp. 45 v k.ú.Stehelčeves
(restaurace u TŮMŮ)
Cena pronájmu: min. 11.000,-Kč
Využití: RESTAURACE
Podmínky pronájmu:
Vzdělání v oboru (minimálně výuční list v oboru + praxe v oboru min. 5
let)
Smlouva na dobu neurčitou se zkušební dobou 1 rok
Zahájení provozu nejpozději od 1.1.2017
Zajištění všech akcí konaných v sále KD
Zajištění provozu kiosku u požární nádrže (červen - září)
Provoz předzahrádky (květen - září)
Bližší informace podá OÚ Stehelčeves: po dohodě možnost prohlídky
pronajímaných prostor – volejte 311 320 550-2, nebo mobil
602 312 934.
Pondělí: 8,00 – 17,00 hod.
Středa : 8,00 – 12,00 hod.

14,00 – 18,00 hod.

Nabídky obsahující podnikatelský záměr a doklad o kvalifikaci
doručte na OÚ Stehelčeves v zalepené
obálce s nápisem
„NEOTVÍRAT–pronájem restaurace“
nejpozději do pondělí 17.10. do 15.00
hodin.
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