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Slovo starostky
Vážení a milí spoluobčané,
poslední sníh opadl a v naší obci se „najednou“ objevily hromady
různých věcí, které rozhodně nepatří do přírody. Biologický odpad, jako
větve, hlína, tráva patří do bio popelnice nebo do kompostéru, nikoliv
na okraj pole, do keřů okolo obce nebo zatravněných pruhů okolo
chodníků.
Plechovky, obaly od sušenky a jiný směsný odpad patří do koše. Psí
exkrementy patří do košů, nikoliv na chodník nebo na okraj trávy.
Pejskaři prominou, ale argument, že v obci je málo košů mi nepřijde
relevantní. Kdo chce, exkrementy sebere a nese klidně několik desítek
metrů do koše.
Zaměstnanci obce odpadky uklízí, ale myslím si, že každý by si po sobě
měl odpad uklidit sám. Jedna ze slabých stránek naší obce (dle nedávno
realizovaného průzkumu) je nepořádek v obci. Čistotu obce můžeme
zlepšit i tím, že nebudeme odpad pohazovat po zemi, ale házet tam kam
patří.
Dobrá zpráva je, že sběrný dvůr bude od dubna otevřen v pondělí, ve
středu a v sobotu. V tyto dny můžete přivážet objemný odpad a vše, co
patří do sběrného dvora.

Važme si naší obce,
našeho domova a nedělejme z něj
skládku odpadu.

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 18.dubna od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Setkání občanů se starostkou obce se koná v úterý 3.dubna od
18.00 do 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Od měsíce dubna bude opět pravidelně vyvážen bioodpad
v hnědých nádobách, a to vždy v sudý pátek, tj. 6.a 20.4., 4.a 18.5.,
1.,15.a 29.6., 13.a 27.7., 10.a 24.8., 7.a 21.9., 5.a19.10.a poslední
letošní svoz proběhne v pátek 2.listopadu.
- Svoz nebezpečného odpadu proběhne v sobotu 7.dubna od 9.00
do 12.00 hodin u sběrného dvora. Likvidovat zde můžete staré
pneumatiky, barvy, ředidla atd…
- Od měsíce dubna bude otevřen sběrný dvůr v pondělí od 16.00 do
18.00 hodin, ve středu od 16.00 do 18.00 hodin a v sobotu od 9.00
do 11.00 hodin.
- Mikroregion Údolí Lidického potoka obdržel dotaci na
kompostéry. V současné době je vypsáno výběrové řízení na
dodavatele a během měsíce by měly být kompostéry dodány.
Jakmile budou doručeny do naší obce, budeme všechny zájemce,
kteří se v loňském roce přihlásili, kontaktovat.
- Upozorňujeme všechny majitele psů, kteří dosud nezaplatili
poplatek za psy, že tento poplatek je dle OZV splatný do 31.3.
daného roku. Žádáme o urychlené uhrazení tohoto poplatku.
- Od 16. dubna by měla probíhat rekonstrukce mostu u OÚ. Po dobu
rekonstrukce bude přes potok instalována lávka pro pěší. Objízdné
trasy budou značeny. Ulice V.Moravce bude průjezdná pouze pro
obyvatele naší obce. Byla oslovena PČR, která bude průjezd touto
ulicí kontrolovat.
- Na autobusové zastávce proti OÚ ve směru na Prahu je
nainstalován zásobník na reflexní terčíky, které si můžete
v případě, že se pohybujete v obci za snížené viditelnosti, nalepit
na oděv, abyste byli lépe viditelní pro řidiče. Upozorňujeme, že
zásobník je pod dohledem kamerového systému, aby nedocházelo

k jeho ničení a zneužití těchto terčíků, které mají občanům
pomáhat.
- Máme k dispozici vyhodnocení průzkumu a dotazníkového šetření,
které probíhalo v naší obci. Vzhledem k obsáhlosti dokumentu ho
však není možné uveřejnit ve zpravodaji, ale s výsledky se můžete
seznámit na našich webových stránkách nebo na facebooku obce.
K nahlédnutí je také v listinné podobě na obecním úřadu.
- Zkrášlovací den pro naše ženy se koná v sobotu 7.dubna od 9.00
hodin v „Domečku“. Objednat se můžete u paní Martiny
Hurdálkové z pošty ve Stehelčevsi.
- Mikroregion Údolí Lidického potoka pořádá opět zájezd pro
seniory členských obcí.
Tento rok navštívíme Muzeum skla v Kamenickém Šenově,
podíváme se na Panskou skálu (kamenné varhany, kde se točila
Pyšná princezna), poobědváme v České Kamenici a odpoledne si
individuálně prohlédneme historické centrum České Kamenice.
Mikroregion hradí cestovné, vstup do muzea a oběd pro každého
účastníka tohoto zájezdu.
Poplatek za tento výlet činí 150,-Kč za osobu.
Závazné přihlášky spolu se zaplacením poplatku přijímá paní
pokladní na OÚ ve Stehelčevsi nejpozději do 12.dubna do 9.00
hodin.

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ PRO ROK 2018
30. dubna od 18.00
10. června
22. června
7. října
2. prosince
8. prosince

Čarodějnice u požární nádrže
MDD – Olympijské hry trochu jinak
Letní kino u požární nádrže
Drakiáda
Mikulášská zábava pro děti a rozsvícení
vánočního stromu
Vánoční trhy

Velikonoční trhy
V sobotu 24. března se v sále KD konaly letošní Velikonoční trhy.
Občané si zde mohli zakoupit čerstvá vejce, velikonoční dekorace,
květiny, ale i šité hračky a
korálkové
náhrdelníky, košíčky nebo třeba víno
v moravských sklepů či krásně zdobené
perníčky.
Návštěvníci mohli ochutnat i velikonoční
dobroty a při kávě či čaji si popovídat.
A tak mnozí z nás zde strávili příjemné chvilky s jarní pohodou.
Vyhlášení soutěže pro naše děti
30.dubna od 18.00 hodin se u požární nádrže již tradičně pořádá

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018
a s ním spojené čarodějnické rojení
bude vyhodnocena soutěž o nejhezčí čarodějnici a to hned ve třech
kategoriích,
▪ pro děti předškolního věku,
▪ pro děti do 15 let
▪ a pak v kategorii dospělých, zasloužilých
čarodějnic.
Děti se mohou těšit na čarodějné soutěže,
lektvary, věštírnu a mnoho dalších aktivit.
A všichni návštěvníci této akce na skvělé občerstvení, které zajistí
kiosek, můžete si opéct první letošní špekáčky na ohni a hlavně se spolu
se svými dětmi, sousedy a známými pobavit.

Zveme vás v sobotu 14.4.2018 od 10.00 hodin na slavnostní vítání
nových občánků do života v naší obci.
Přivítáni budou:
HUŇÁČEK Oliver
HAVLÁTOVÁ Kristýna
BOBALÍKOVÁ Liliana
MLEJNEK Emily

26.11.2017
30.11.2017
19.12.2017
28.12.2017

Tento měsíc slaví:
OPLT Miroslav

2.4.

75 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 již po druhé
koná v úterý 23. dubna od 18.00 hodin v obecním DOMEČKU.
Toto naše setkání bude na téma „Stehelčeves – významné události a
osobnosti první poloviny 20.století“.
K nahlédnutí budou fotografie a dokumenty i různé předměty z tohoto
období, kroniky, a další artefakty.
Srdečně zve J.Štancová – kronikářka obce
Z obecní kroniky:
Jednou ze součástí kroniky obce jsou i obrazové přílohy. No a mezi
nimi je i sbírka pohlednic naší obce. Na těchto pohlednicích je dobře
vidět, jak se naše obce vyvíjela a rostla.
Pohlednice z roku 1910

Rok 1930

Zde
jsme
na
přelomu 20.a 30
let 20.století

Rok
1950
připomíná
tento záběr

Jak se měnil pohled na obec, tak se měnil i její název. A tak se
Stehelcewietz, Stelčeves i Stelčoves teprve zákonem z 14.dubna 1920 se
jméno obce vrátilo k původnímu tvaru – Stehelčeves.
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