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Slovo starostky
Již je to měsíc, co jsem byla zvolena do funkce starostky. Již měsíc
se podrobně seznamuji s chodem naší rozvíjející se obce a vidím, že
v minulých letech se u nás hodně budovalo. Byť jsme o akcích
minulých psali v únorovém zpravodaji, nedá mi, abych je znovu
nepřipomněla. Dokončena byla poslední etapa kanalizace včetně oprav
komunikací, postavila se nová zeď spolu s vraty u školy, opravil se
chodník podél této zdi. V přízemí obecního úřadu vznikla krásná
vyšetřovna pro obvodního lékaře, proběhla výměna kotlů na vytápění a
rekonstrukce komínů. Obec zakoupila nemovitost č. p. 65 a byla
připravena první etapa biokoridoru. Vyjmenované akce byly dlouho
plánované a jsme rádi, že došly ke zdárnému konci a že se nám je
podařilo financovat bez finančních závazků. Z obecních finančních
zdrojů jsme investovali bezmála 7 mil. Kč a v dotacích jsme získali 6
mil. Kč
Letošní rok bude také ve znamení výstavby nebo alespoň její přípravy.
V plánu je výsadba II. etapy biokoridoru, věříme, že začne I. etapa
rekonstrukce chodníků, bude zpracována studie rekonstrukce budovy č.
p. 65, zahájí se příprava na revitalizaci vrchu Homolka, proběhne
oprava krytu komunikace v ulici V. Moravce.
Podle výše zmíněného je jasné, že se naše obec neustále se rozvíjí a
stává se přívětivější pro své obyvatele. Věřím, že
rozvoj obce vidíte i vy. Abyste se dozvěděli více o
dění v naší malebné obci sledujte obecní webové
stránky, Facebook a zpravodaj. Popřípadě se na
vás, milí spoluobčané, budu těšit při pravidelných
setkáních.
Byť nízké teploty posledních dnů tomu
nenasvědčují, jaro už je za dveřmi a naše obec
bude opět hýřit krásnými barvami. Přeji vám
pohodový vstup do krásného ročního období.

Z usnesení ZO dne 21.2.2018
- Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 802, ale až po
uplynutí pachtovní smlouvy (tj. na konci roku 2018) za
předpokladu, že zájemci odkoupí i kus cesty p.č. 803, sousedící
s pozemkem a na vlastní náklady zajistí oddělení pozemku.
Prodejní cena 200 Kč/1m2. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zveřejněním záměru prodeje těchto pozemků.
- Zastupitelé obce souhlasí se zvýšením odměn členům okrskové
volební komise takto:
Členové komise + 500 Kč, předseda komise +700 Kč, zapisovatel
+1800 Kč.
- Zastupitelstvo obce bere na vědomí riziko zvýšení nákladů na
odpadové hospodářství v příštích letech.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s příspěvkem záchranné společnosti
AVES Brandýsek ve výši 5.000 Kč.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s vypsáním výběrového řízení na
výsadbu biokoridoru na p.p.č.933 a podpisem smlouvy o dílo na
konání VŘ s paní Horkou. Členy výběrové komise budou –
p.Vagenknechtová, p.Mytych, p.Horká.
- Zastupitelstvo obce neuvažuje o prodeji nemovitosti čp.65,
v současné době je nemovitost nevhodná k bydlení. Obec hledá
projektanta na zpracování projektu k rekonstrukci této budovy.
- Zastupitelstvo obce projednalo stížnost p. Reinders a nesouhlasí
s odstraněním závory v ulici V.Poláka, k závoře bude připevněna
informační tabule s telef. číslem, kam v případě naléhavé potřeby
zavolat.
- Od 5.4. bude probíhat rekonstrukce mostu u OÚ. Mostek bude pro
dopravu zcela uzavřen. Objízdné trasy budou značeny. Oprava by
měla trvat do 31.7.2018.

Zprávy z obecního úřadu
- MUDr. Shepelyak bude v naší obci ordinovat každé pondělí od
9.00 hodin.
- Další zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 21.3. od 18.00
hodin v zasedací místnosti OÚ.

- Setkání občanů se starostkou obce se koná v úterý 6.března od
18.00 do 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Upozorňujeme všechny občany na svozové dny popelnic u
jednotlivých typů svozových známek:
Červená známka……………...…..každý týden
Žlutá známka……………………..1x za 14 dní (sudé týdny)
Zelená známka(kombinovaný svoz)……říjen – duben každý týden,
květen – září 1x za 14 dní (sudý týden)
Bílá známka…………………….1x měsíčně (28.3., 25.4., 23.5.,
20.6., 18.7., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11., 5.12., 3.1. a 31.1. 2019).
- Upozorňujeme občany, že sběrný dvůr je otevřený v zimním
období v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. Žádáme vás, abyste
neházeli odpady přes vrata do dvora!!
- Bohužel vás musíme upozornit na fakt, že se po obci potulují
vandalové, kteří vnikají neoprávněně na pozemky a kradou kolíky
na vytyčení pozemků. Majitelé nemovitosti si nechali pozemek
vytyčit geodety a opakovaně jim kolíky někdo vytahuje z
vytyčovacích bodů a krade.
- Zkrášlovací den pro naše ženy se koná v sobotu 3.března od 9.00
hodin v „Domečku“. Objednat se můžete u paní Martiny
Hurdálkové z pošty ve Stehelčevsi.
Výsledky druhého kola Prezidentských voleb ve Stehelčevsi
Celkový počet voličů zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů:
636
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů:
1. Jiří Drahoš
2. Miloš Zeman

467
467
466
267 hlasů
199 hlasů

Tříkrálová sbírka
Milí spoluobčané,
děkujeme za vaši štědrost při letošní
tříkrálové sbírce. V obci se vybralo
20 283 Kč, které podpoří projekt
Naše děti v Kongu a projekty
Arcidiecézní charity Praha.

Děkujeme také za milé přijetí ve vašich domovech a těšíme se na
shledání za rok.
Za všechny koledníky
Markéta Debroise

Srdečně Vás zveme na přednáškový večer s

Jakubem Vágnerem

o rybolovných expedicích
který se koná v úterý 27.3.2018 od 19.00 hodin
v sále Kulturního domu ve Stehelčevsi

Vstupné: dospělí150 Kč děti 100 Kč
Počet míst omezen
Předprodej vstupenek je možný
v úředních
hodinách
na
OÚ
Stehelčeves

Během přestávky bude možné
zakoupit propagační materiál

SK Stehelčeves
Začátek nového roku bývá časem bilancování. A protože pro náš
SK byl uplynulý rok veskrze úspěšný, chci touto cestou s našimi
výsledky a činností seznámit i veřejnost. Proti minulému roku se nám
opět podařilo navýšit členskou základnu. V současné době má náš klub
93 členů, do patnácti let máme 60 členů z toho je 18 dívek. Máme čtyři
družstva, která hrají pravidelnou registrovanou soutěž. Družstvo
dospělých hraje momentálně III. třídu, družstva starších žáků a starší
přípravky hrají okresní soutěže a futsalový tým hraje okresní soutěž
II.tř. Mimo to máme také družstva mladší přípravky a tzv. školičky. Ty
se pravidelně zúčastňují neoficiálních turnajů, ve kterých se střetávají s
mládežnickými týmy z okolních obcí. O mládežnická družstva se starají
vyškolení trenéři a potěšující je, že s tréninky a také s dopravou na
zápasy pomáhají i rodiče. A několikaletá práce s mládeží přináší i
výsledky, především starší přípravka patří mezi nejlepší na okrese a
jejich zápasy přinášejí kvalitní fotbal a dramatické zážitky.
A-mužstvu se podařilo po roční absenci postoupit zpět do III.třídy a
svými výsledky zatím nedává za pravdu skeptikům, kteří tvrdí, že tento
tým je již za zenitem své výkonnosti. Věkový průměr je proti jiným sice
vyšší, naší výhodou je však zkušenost. Bohužel musíme ještě nějakou
dobu posečkat, než budeme moci zařazovat mezi dospělé současné
žáky.
Doplňkovou záležitostí je pro hráče futsal, který má sezónu v zimní
přestávce a je vždy kvalitní přípravou na jarní část soutěže.
Tradicí se u nás stalo pořádání turnajů. Mimo neoficiálních pro
nejmladší, o kterých jsem se již zmínil, pořádáme dva dětské turnaje (v
červnu O pohár starostky obce a v srpnu Memoriál Helči Kozákové) a
v srpnu Memoriál Zd. Podraského pro dospělé. Pro děti jsme také
zorganizovali týdenní letní soustředění.
Naší snahou, vedle vlastní sportovní činnosti, je vytvořit v areálu
místo na setkávání lidí všeho věku. Proto klademe velký důraz i na

volnočasové aktivity. I tady upřednostňujeme práci s mládeží.
Každoročně se u nás na hřišti pálí čarodějnice, Memoriál Helči
Kozákové, který se koná v posledním srpnovém týdnu je pojatý jako
rozloučení s prázdninami a jeho součástí je i přespání na hřišti ve
stanech.
V letošním roce jsme poprvé uspořádali u příležitosti Svátku
zemřelých lampionový průvod s vypouštěním balónků štěstí. Akce měla
velký ohlas a rádi bychom z ní udělali tradici. V rámci naší fotbalové
komunity se častokrát scházíme dospělí i děti, opéci si vuřty a zazpívat
si společně s naší hudební skupinou Los Hospodos. Skvěle jsme se také
pobavili na rockovém a punkovém Raskwer festu. Náš areál také
využívá pro své akce obecní úřad a je plně k dispozici škole i Sboru
dobrovolných hasičů.
Neodmyslitelnou naší činností je i péče o náš sportovní areál.
K tomu je samozřejmě potřeba peněz. Po dlouhých letech, kdy jich do
sportu šlo ze státního rozpočtu málo, se situace začíná lepšit. Daří se
nám však získávat dotace i z jiných zdrojů, například z fotbalového
svazu, z České unie sportu či z Mikroregionu Lidického potoka. Mezi
naše podporovatele také patří obec. Díky dotacím a také díky práci
členů a některých rodičů, kteří nezištně odpracují ročně stovky hodin, se
nám postupně daří ještě v nedávné době značně zanedbaný areál
proměňovat k obrazu svému. Loni se nám konečně podařilo dokončit
rekonstrukci kabin a nyní se chceme soustředit na okolí hřiště. Prvotním
úkolem je oplocení celého areálu.
Naším cílem určitě není výchova vrcholových sportovců. O co se
však snažíme, je vštěpovat dětem smysl pro fair play a respekt k
odlišnostem. Chceme pro naši mládež vytvořit prostředí, ve kterém se
budou cítit dobře a pomocí pravidelného sportování, či ostatních aktivit
smysluplně zaplnit jejich volný čas a vypěstovat v nich pocit
sounáležitosti ke kolektivu, svému klubu a obci. Dovolte mi, abych
touto cestou poděkoval všem, kdo se na chodu klubu nějakým
způsobem podílejí, či jsou nám v naší činnosti nápomocní.
Vratislav Kaválek, předseda SK Stehelčeves

V měsíci březnu slaví:
TOMKOVÁ Klára
MRÁZOVÁ Dana

6.3.
23.3.

75 let
55 let

Srdečně blahopřejeme!

Kronika obce
Dovoluji si pozvat občany obce, kteří se chtějí dozvědět něco více
o historii svého bydliště, na posezení s kronikou, které se koná v úterý
20. března od 18.00 hodin v obecním DOMEČKU.
Naše první setkání bude na téma „Stehelčeves v hlubinách času“.
K nahlédnutí budou fotografie a dokumenty z vykopávek v naší obci,
kroniky a mnoho zajímavostí až do počátku 20. století. Další přednášky
by měly zahrnovat první polovinu 20.století, významná místa a stavby
v obci, významné osobnosti Stehelčevsi a mnoho dalšího…
Srdečně zve J.Štancová – kronikářka obce
Stehelčevský zpravodaj
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