STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
1/2018

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám všem popřáli úspěšný a klidný
nový rok 2018, hodně štěstí, zdraví a spokojenosti ve Vašem
osobním i profesním životě.

PF 2018

starostka s členy zastupitelstva a zaměstnanci obce

Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 17.1.2017
od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Setkání s občany se koná ve středu 3.1.2018 od 18.00 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
- MUDr. Shepelyak bude v naší obci ordinovat v pondělí 15.a 29.ledna, vždy
od 9.00 hodin. Od tohoto měsíce bude již lékař ordinovat v nových
prostorách v přízemí budovy obecního úřadu proti poště.
- Upozorňujeme všechny občany, že poplatky za psy budou vybírány
v úředních hodinách, a to od pondělí 8.ledna 2017, stejně tak budou
prodávány známky na popelnice. V tomto roce lze od ledna zakoupit i
známku na vývoz bioodpadu. Poplatek za psy je splatný do 31.března
každého kalendářního roku.
- Žádáme všechny občany, aby v ulicích parkovali v tomto období vždy po
jedné straně, aby nebránili průjezdu traktoru s radlicí na odklízení sněhu.
V případě, že auta budou stát tak, že zúží průjezdnost, nemohla by být ulice
uklizena.

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA
Starostka obce Stehelčeves
podle § 34 odst. 1 písm. a) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje:
1.
Volba prezidenta České republiky se koná:
• v pátek dne 12. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
• v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.
2.
Místem konání voleb je sál KD, Hlavní 45, 273 42 Stehelčeves
3.
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým
nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem

nebo platným občanským průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti
stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací
lístky.
5.Ve dnech volby prezidenta na žádost voliče okrsková volební komise
vydá za chybějící nebo jinak označené hlasovací lístky nové.
V Stehelčevsi dne 28.12.2017
Jaroslava Štancová
Starostka obce Stehelčeves
Pokud se bude konat II. kolo volby prezidenta České republiky, bude
probíhat ve stejné místnosti ve dnech
v pátek dne 26. ledna 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2018
Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno –
Mělník, a.s. ze dne 26.10.2017 Vám oznamujeme, že s účinností od
1.1.2018 se ceny vodného a stočného pro rok 2018 nemění, zůstávají ve
stejné výši takto:
Ceny v Kč/m3
Bez DPH
Včetně DPH (15%)
vodné
46,30
53,24
stočné
34,50
39,68
celkem
80,80
92,92
Ceny jsou jednotné pro všechny odběratele vodného a stočného.
Na základě veřejného průzkumu, kdy někteří spoluobčané připomínali
nedostatek chleba a pečiva v odpoledních hodinách, nabízí Koloniál
Růža možnost objednat si chléb a pečivo telefonicky na čísle
311 320 513.
Těšíme se na Vaši návštěvu a zároveň přejeme vše nejlepší v novém
roce 2018.
Kolektiv Prodejny

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

který se koná
1.ledna 2018 v 18.00 hodin
v parku před obecním úřadem
Srdečně zveme všechny občany ke společnému přivítání roku 2018 a setkání
všech občanů na tuto, již tradiční, novoroční akci.
V Domečku bude pro Vás připraven i novoroční punč na zahřátí.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka se ve Stehelčevsi
uskuteční v sobotu 6. 1. 2018 v
dopoledních hodinách. Prosíme občany o vlídné přijetí koledníků
do svých domovů.
Z finančních prostředků získaných ve sbírce podpoříme
•
•

rozvojový projekt Naše děti v Kongu (Farní charita Kralupy)
projekty Arcidiecézní charity Praha: 1. Humanitární středisko
na Praze 2. Azylový dům v Brandýse nad Labem pro pomoc
matkám s dětmi 3. Vybudování komunitního centra Harfa
Farní Charity Vlašim 4. Podpora České nemocnice v Ugandě
Za organizátory sbírky Markéta Debroise

Obecní knihovna Stehelčeves
Všem čtenářům a návštěvníkům naší knihovny přeji mnoho štěstí,
zdraví a spokojenosti v roce 2018 a těším se spolu s Vámi na nové tituly
v naší knihovně a další setkávání nad dobrou knihou.
G.Mrňová
Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN
V SOBOTU 6.1. OD 9.00 HODIN V OBECNÍM DOMEČKU
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky, masérky a kadeřnice
Můžete se i objednat na určitou hodinu u paní Hurdálkové
z pošty ve Stehelčevsi

Sbor dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi
Zve všechny své členy a příznivce na výroční valnou
hromadu, která se koná v sobotu 20.1.2018 od 16.00
hodin v sále KD ve Stehelčevsi.

SDH ve Stehelčevsi
pořádá

HASIČSKÝ PLES
v sobotu 20.ledna 2018

od 20.00 hod.

v sále KD ve Stehelčevsi
Hraje: Jaromír Hora

vstupné 100,-Kč

Všechny občany srdečně zve výbor SDH Stehelčeves

Mikulášské vstupné pro Rozárku a Karolínku
Výtěžek z dobrovolného vstupného na Mikulášské nadílce a
vánočních trzích
byl
předán
mamince
Rozárky
a
Karolínky jako
příspěvek
občanů naší obce
k využití
na
rehabilitační
pobyt
pro
děvčátka.

V měsíci lednu slaví:
FROŇKOVÁ Olga

12.1.

70 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
KOPECKÝ Václav

73 let

Inzerce:
Koupím starší funkční televizor, úhlopříčka minimálně 80 cm.
Nabídky na telefon: 604 372 672
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