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Informace z obce
Občerstvení u požární nádrže
- opět v provozu! Otevřeno denně
(pondělí-neděle) 11-20 hod.



Z provozních důvodů nebudou ve středu 3. 6. 2020 úřední
hodiny Obecního úřadu.
Děkujeme za pochopení.



Svoz bioodpadu pro letošní
rok (sudý týden – pátek):
12. 6., 26. 6.,
10. 7., 24. 7.,
7. 8., 21. 8.,



4. 9., 18. 9.,
2. 10., 16. 10., 30. 10.
Omlazovací den proběhne tentokráte v „Kulturním sále“
dne 27. 6. 2020. Objednávat se
můžete u paní Hurdálkové na
poště.


Veřejné zasedání zastupitelů
obce se koná 24. 6. 2020
v 18. hodin v zasedací místnosti na
obecním úřadu.



Naše obec podpořila
Zoopark Zájezd částkou
25 tisíc Kč
na krmení pro zvířata.

Obec má k dispozici (v omezeném množství) tašky na tříděný
odpad: sklo, papír, plast o objemu
40 l. Vyzvednutí zdarma je možné
v úředních hodinách OÚ.


Pro více informací nás sledujte
na nových webových stránkách
obce, adresa zůstala stejná:
www.obecstehelceves.cz.



Blahopřejeme
Jiří Pokorný - 70 let
Luděk Podraský - 65 let
Vladimír Karbus - 85 let

Chcete se také přidat? Využijte:
TRANSPARENTNÍ ÚČET
123-1632310247/0100

Josef Bombala - 75 let
Martina Hurdálková - 50 let

Opustili nás navždy:
Miroslav Veselský - 73 let
Blanka Hatašová - 74 let

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 06/2020
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 6. 2020
Uzávěrka příštího čísla: 20. 6. 2020
2

ČERVEN 2020

číslo 6

Slovo starostky
Vážení a milí,
situace s nemocí COVID-19 se začíná uklidňovat, a tak mi dovolte trochu bilancovat. Jak jistě víte, obce
neměly k dispozici žádné ochranné pomůcky a co víc, žádné nemohly ani nakoupit, neboť všechny pomůcky byly poskytnuty zdravotnickým zařízením a IZS. Proto jsme oslovili nám známé švadlenky v obci
a žádali je o pomoc. A ony velmi ochotně začaly šít roušky. K „našim“ švadlenkám se postupně přidávaly další ženy z naší obce a šily a šily a šily. Díky nim mohla obec rozdat 754 roušek. Rouškami jsme nejdříve zásobovali nejohroženější skupinu obyvatel (seniory) a pak byly roušky k dispozici všem obyvatelům.
Je mi ctí poděkovat p. Aleně Provazníkové a její rodině, p. Štolbové, p. Martině Hurdálkové,
p. Jaroslavě Štancové, p. Vendule Vycpálkové, p. Urbanové a p. Kerekové.
Dezinfekce... obec má k dispozici omezené množství dezinfekce AntiCovid. Také tu jsme rozdávali mezi
obyvatele, ale mnoho z Vás zájem nemělo. Rozdali jsme cca 3 litry. Dezinfekci poskytla, ve formě gelů
a mýdla, také společnost Anglický Resort s.r.o., za což jí patří velké díky.
Samozřejmě velké díky patří i Vám, obyvatelům naší obce. Chováte se zodpovědně, chráníte sebe i ostatní a možná proto nebyl v naší obci potvrzen žádný případ nemoci COVID-19. Jen tak dál.
Věřím, že to nejhorší už máme za sebou a že se brzy rozběhne i ochromený společenský život v naší obci.
Petra Vagenknechtová,
starostka obce

Uctění památky padlých
Vzhledem k letošní koronavirové epidemii jsme neuspořádali veřejné kladení věnců na počest osvobození
naší vlasti a ukončení 2. světové války. Ale samozřejmě jsme na všechny ty, kteří položili život za světový mír
nezapomněli. Za nás za všechny položila paní starostka Petra Vagenknechtová kytice k pomníku padlých
v obou světových válkách, k pomníku ruských vojínů, kteří zemřeli v naší obci i k pomníku zemřelých
hasičů, a tak uctila památku osvobození naší vlasti za všechny obyvatele naší obce. Na nás všech pak bylo,
abychom si toto výročí připomněli v bezpečí domova a vyvarovali se tak možnému ohrožení našeho zdraví.
Děkujeme všem, kteří na toto výročí mysleli a uctili je vzpomínkou, zapálenou svíčkou nebo kytičkou.
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Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. dubna 2020





























1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce berou na vědomí RO č. 2/2020.
3. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3/2020.
4. Zastupitelé obce v současné době s podpisem smlouvy týkající se pozemků p. č. 849/4,
851, 850, 300/13, 299/3 nesouhlasí. Smlouva bude podepsána až po podpisu Smlouvy
o předkupním právu na část pozemku p. č. 290/1, jak bylo dohodnuto s jejím majitelem.
5. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o koupi nemovité věci - pozemků p. č.
849/5, 299/2.
6. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Dodatku č. 12 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve vnitrostátní linkové osobní dopravě - linka PID č. 624.
7. Zastupitelé obce souhlasí s nabídkou firmy Ploty Unger na akci „Rekonstrukce oplocení
dětského hřiště v ul. V. Moravce“ – 226.678,10 Kč Bez DPH – byla jen závazná objednávka.
8. Zastupitelé obce se seznámili s Rozborem hospodaření školy za rok 2019 a berou jej na
vědomí.
9. Zastupitelé obce berou na vědomí doporučení Demografické studie obce Stehelčeves
a Dřetovice. Starostka obce vyvolá jednání s obcí Dřetovice, kde zastupitelé obcí budou
hledat společné řešení budoucí nedostatečné kapacity ZŠ a MŠ Stehelčeves.
10. Zastupitelé obce jsou spokojeni s poskytovanými službami, a proto souhlasí s podpisem
nové Smlouvy o poskytování právních služeb.
11. Zastupitelé obce nesouhlasí se Smlouvou o budoucím provozování vodovodu, jelikož
obec Stehelčeves není vlastníkem vodovodu.
12. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-6009459/VB/2 Stehelčeves V. Hermacha
obnova kNN.
13. Zastupitelé obce souhlasí se snížením nájmu na prostory sloužící k podnikání (hospoda)
a souhlasí s podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu prostor sloužících k podnikání ze
změnou výše nájemného 0,- Kč za měsíce duben a květen roku 2020.
14. Zastupitelé obce souhlasí se zasláním příspěvku v hodnotě 5.000,- Kč pro zapsaný spolek
Linky bezpečí a pověřují starostku obce podpisem Darovací smlouvy.
15. Zastupitelé obce souhlasí s poskytnutím cca 10 m2 na pozemku p. č. 453/1, na zkušební
dobu 1 roku.
16. Z důvodu neproběhnutí akce v souvislosti s opatřením COVID-19 zastupitelé obce věcný
dar neposkytnou.
17. Zastupitelé obce souhlasí se zasláním finančního příspěvku Zooparku Zájezd o. p. s. na
nákup krmení pro zvířata ve výši 25.000,- Kč.
18. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem VPS č. 4 o poskytnutí neinvestiční dotace na nákup
krmení pro zvířata.
19. Zastupitelé obce souhlasí s doporučením výběrové komise a navrhují jmenovat od
1.8.2020 ředitelkou ZŠ a MŠ Stehelčeves slečnu Mgr. Anetu Zemanovou.

Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo na obecním úřadu.
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Kácení vrb u požární nádrže 8. 5. - 10. 5. 2020

N

aši hasiči pokáceli dvě vzrostlé vrby u požární nádrže. Obec nechala zpracovat dendrologický posudek
několika stromů v obci a závěrem bylo doporučení pokácet všechny vrby u požární nádrže. Je nám
stromů velmi líto, jejich stín v horkých dnech byl neocenitelný, ale bezpečí obyvatel nám je přednější.

Součástí posudku je i návrh na náhradní výsadbu, kterou budeme realizovat co nejdříve.
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Začínáme spolu

D

ovolte nám představit Vám
naši novou paní ředitelku
ZŠ a MŠ
Stehelčeves Mgr. Anetu ZEMANOVOU

1. Kde jste doposud pracovala?
Pracovala jsem vždy ve školství. Po maturitě jsem pracovala
rok v mateřské škole na Kladně.
Poté jsem působila jako učitelka
1. stupně na ZŠ a MŠ Oty Pavla
Buštěhrad a nyní do Stehelčevsi
přicházím ze ZŠ a MŠ Kladno
Jiráskova.
2. Proč jste se přihlásila do
konkurzu na ředitele ZŠ a MŠ
Stehelčeves?
Po přihlášení do studia pro vedoucí
pedagogické pracovníky jsem se
začala poohlížet po škole, která by
se věnovala programu Začít spolu
či se snažila učit jinak. Hledala
jsem školu, kde bude menší počet žáků ve třídách a kde celková
atmosféra a smýšlení kolektivu
bude svým způsobem alternativní.
V lednu jsem narazila na vyhlášený
konkurz, jela jsem se podívat do
školy a navštívila vedení města.
Po načerpání atmosféry, rozhovoru s vedením školy a přečtením
Školního vzdělávacího programu
jsem měla jasno. ZŠ Stehelčeves je
přesně to, co jsem hledala.

Kde jsem se utvrdila v tom, že toto
je ta cesta, kterou chci jít. Principy
a hodnoty tohoto programu mi
dávají smysl a jsou přívětivé pro
žáky i rodiče. Učení v souvislostech, spolupráce i práce s chybou
je něco, co se bude dětem v životě
hodit.
4. Jaké předměty budete na naší
škole vyučovat?

Rozvrh hodin je momentálně
v procesu. Ještě tedy nevím, které
předměty konkrétně budu vyučovat, zaleží na domluvě s ostatními
pedagogy. Má specializace je
3. Zachováte současný vzdělávací 1. stupeň ZŠ a tělesná výchova.
Předpokládám tedy, že se bude
program školy Začít spolu?
jednat spíše o starší žáky prvního
stupně a případně nějaké hodiny
Rozhodně ano. Program Začít
spolu jsme částečně využívali už na tělesné výchovy. Ráda hraji na
kytaru, nebráním se ani hudební
ZŠ Buštěhrad, tam jsem se poprvé
výchově. Uvidíme, jak se nám poseznámila s tím, co to jsou centra
daří poskládat rozvrh hodin, který
aktivit. Poté jsem se zúčastnila
několika školení a následně týdenní je vždy náročnou výzvou.
letní školy programu Začít spolu.
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5. Jak trávíte svůj volný čas? (koníčky, záliby)
Svůj volný čas trávím převážně
sportem. Baví mě běhat, jezdit
na výlety a poznávat nová místa.
Během výletů se věnuji Geocachingu, který vás vždy zavede na
neobvyklá místa. Spoustu času
věnuji svému psovi, kterého mám
z nedalekého útulku Bouchalka a
je to neunavitelný divoch. Každé pondělí mě můžete vídat na
cvičení pro ženy v kladenském
fitcentru, kde předcvičuji již 8
let. Dále mě velmi baví vyšívání,
které dnes již není úplně moderním
koníčkem. Měla jsem však radost,
když si děti našly cestu i k tomuto
druhu zábavy v rámci kroužku,
který jsem na škole vedla. Mám
ráda všemožné tvořivé aktivity,
které jsou v učitelském povolání
nezbytné. Výrobou pomůcek do
různých předmětů trávím mnoho
večerů.

ČERVEN 2020

6. Odkud k nám přicházíte?
Většinu svého dosavadního
života jsem prožila ve Švermově. Chodila jsem do Švermova do
školy a následně i vyučovala na
vedlejší škole. Poslední dva roky
jsem hrdou obyvatelkou kladenské městské části Podprůhon.
Jedná se o velmi svéráznou
a alternativní část Kladna, která
mě vždy lákala. Vídat mě můžete

číslo 6

tedy i na Kladenských dvorcích,
které se tu každoročně konají. Letos bohužel rekonstruujeme dům,
tudíž se nemůžeme zúčastnit. Ale
příští rok se určitě opět zapojíme,
třeba i s nějakým školním projektem.

jsem absolvovala pětiletý obor
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na
Univerzitě Karlově v Praze
a na téže univerzitě jsem navázala
studiem Školského managementu
pro vedoucí pedagogické pracovníky.

7. Kde jste získala vaše vzdělání?

Děkujeme paní ředitelce za rozhovor
a přejeme mnoho úspěchů v její práci.

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Praze. Poté

			

7

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Významné osobnosti v historii naší obce

Václav ČERNÝ rolník a starosta
Narodil se 4. června 1896 Františku
Černému a Anně, rozené Rubešové, ve statku čp. 7 ve Stehelčevsi.
V letech 1931 – 1941 byl starostou
obce Stehelčeves s osadou Vrapice.
Václav Černý byl zvolen do obecního zastupitelstva ve volbách
27. září 1931 za stranu Republikánské domoviny domkářů a malorolníků. Ustavující schůze nového
zastupitelstva se konala
8. listopadu a starostou byl 14 hlasy zvolen pan Václav Černý, rolník
ze Stehelčevsi.
Za působení pana Černého jako
starosty obce byla přistavena škola
čp. 87 tak, že vznikly 4 třídy. I
když se z počátku učilo jen ve
třech. Mezi občany obce byl uznávaný a oblíbený, o jeho životě se
zachovalo i několik zmínek
v obecní kronice:
Dne 6. srpna 1938 byl kopnut
koněm jeho kočí a zraněn. Dne 7.
srpna v odpoledních hodinách,
když vezl píci z pole u nechráněného přejezdu na dráze u pivovaru,
narazil motorový vlak na povoz,
kde byl jeden kůň zabit a přeražena
oj. Na voze jely děti a manželka
starosty s dalšími, celkem pět osob.
Těm se naštěstí nic nestalo. Týž den
v devět hodin večer, utrhl se strop
v bytě jeho kočího, a štěstí bylo,
že ještě nespali a mohli se včas
zachránit. K dovršení všeho, při
skládání obilí, spadl z patra sám
Václav Černý a dosti Jak neštěstí
si dovede najít svoji příležitost,
ukázalo se u našeho starosty obce,
pana Václava Černého. vážně se
zranil.
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Dne 27. října 1942 byl odsouzen
obecní starosta Václav Černý,
statkář ve Stehelčevsi na 9 měsíců
vězení a nucené práce, že vyměnil
drobet pšenice a svým dělníkům dal
zdarma po 50 kg pšenice. Pšenici
vyměnil s Kohlíčkem Antonínem,
úředníkem z Vrapic za staré šachetní dříví. Kohlíček byl odsouzen na
6 měsíců vězení a nucené práce.
Černý Václav byl ze staré selské
rodiny a jeden z jeho předků byl též
majitelem dolu Vít“, jak je psáno
na desce, která se nachází vedle
hrobu rodiny Černých na starém
hřbitově vrapickém.
Václav Černý, bývalý rolník
z čp. 7, zemřel 13.12.1956
ve věku 60 let na selhání srdce.
Zemřel v kladenské nemocnici.

Zemřelý nebyl již jako dřívější
sedláci. Byl lidový. Hrál dobře
na housle a se svojí ženou Věrou,
hrající na klavír, hráli všem korporacím, převážně zdarma. V Sokole
i u Požárníků zastával čelné
funkce po dlouhá léta. Starostou
obce byl v letech 1931 – 1941.
Také jeho ostatky byly vezeny na
stříkačce a nad jeho hrobem promluvili čtyři řečníci, kteří vzpomněli jeho zásluh ve veřejném
životě obce. Že byl u občanstva
oblíben, dokazovala velká účast na
jeho pohřbu.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

ČERVEN 2020
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1955
Politické poměry
Tento rok byl na politické události velmi bohatý. Stačí jmenovati
jen ty nedůležitější: především je to
Francie, kde lid se bouří proti zavlečení Francie do Atlantického paktu
a kde komunistická strana svým
mírovým úsilím, získává pracující
masy na svou stranu.



Dále podepsání Rakouské nezávislosti a neutrality, které je úspěchem Sovětské politiky míru.



Velkou událostí, světového významu, bylo zasedání čtyř minister.
předsedů v Ženevě v červenci t.r.:
SSSR, Francie, Anglie a USA. Konference tato ukázala, že mezinárodní
konflikty je možno řešit cestou dohody. Přinesla velké uvolnění napětí,
které dosud trvalo.



Byla to tak zvaná, studená válka,
vedená západními mocnostmi, proti
státům lid. demokr. Především proti
Sovětskému svazu. SSSR vyvodil
z této konference důsledky a velkým
snížení počtu své armády ukázal, že
je možné snížení odzbrojení. Také
naše republika snížila stav svých
obraných sil. Zněl, že USA odpovídá na toto mírové jednání SSSR
i ostatních lid. demokr. zemí, vyzbrojováním západního Něměcka
a zřizováním nové Wermacht.



Byly to především návrhy na odzbrojení a zákaz zbraní hromadného
ničení, ani návrhy zástupce SSSR
o spojení západního a východního
německa ve stát demokratický, nebyly uskutečněny.



Anna, Horová Anna a Černá Marie.
Jako nejlepší pracovnice v obci byly
vyhodnoceny: Růžena Karbusová
a Bendová Marie. Odměněny byly
knihami a jinými věcmi.
První Máj oslaven opět průvodem do Buštěhradu, kterého
se zúčastnilo 268 našich občanů.
Dřetovice, Stehelčeves, Zájezd a Libochovičky tvořily jeden z průvodů
směřujících k Buštěhradu. Hlavním
řečníkem byl poslanec NS s. Václav
Bartoš. Jako symbol míru vypuštěno
bylo členy Svazarmu okolních obcí
několik set holubů. Táboru lidu
v Buštěhradě bylo přítomno přes tři
tisíce lidí. Májová oslava zakončena
byla večer taneční veselicí.



Všechny tyto i jiné události světového významu byly na schůzích
KSČ i složek NF řečníky přednášeny a v diskusích zaujímáno určité
stanovisko: úsilí Sovět. svazu
a lid. demokracií o mír přijímáno
s povděkem, odsouzena byla našimi
pracujícími politika západních kapitalistických států.



Schůze kde tyto politické události byly projednávány nebyly vždy
navštíveny tak jak by důležitost
jejich vyžadovala. Výtka tato týká
se především naší mládeže.



Veřejný život
Z událostí v obci, o nichž nutno
v kronice se zmínit jest i každoroční beseda s povolanci k vojenské
službě. Na besedě s nimi pohovoří
zástupci armády o dnešním životě
na vojně.



8.5. Desáté výročí osvobození
Sovětskou armádou oslaveno v před
večer výročí osvobození Prahy, průvodem občanstva od Národní školy
k oběma pomníkům. U pomníků
položeny kytice a vzpomenuto obětí
našich občanů umučených
v koncentračních táborech a padlích
se zbraní v ruce v době revoluce
1945 jakož i obětí dvou Sovětských
vojínů pohřbených u č.p. 86.


 Proslov u památníku Sov. vojínů
24. únor den vítězství pracujícípřednesl s. Alois Vandírek,
ho lidu 25. únor oslaven byl jen pro- u památníku našich padlých s. Vácslovem a recitací v místním rozhlase. lav Zelenka. Ve svých referátech
zdůrazňovali především naše odhod 2. března podpisová akce pro
lání hájit mír za každou cenu. Děti
mír a proti atomové válce na výzvu
Národní školy recitovaly příležitostSvětové rady míru. Tuto výzvu poné básně.
 Listopadová konference čtyř midepsalo všechno naše obyvatelstvo,
nistrů zahraničí, výše jmenovaných
tak jako ji podepsali miliony lidí na  8.5. Po skončení vzpomínkovémocností, potvrdila, kde je snaha po celém světě, což dokazuje, že lid na ho aktu v naší obci, mnoho našich
dohodě. Ministři západních velmocí celém světě si přeje mír.
občanů chodí každoročně do Branto byli, kteří úmyslně ničili mírové
dýska, kde zvláštním způsobem
úsilí sovět. svazu a zásadně se stavě-  6.3. Mezinárodní den žen oslaoslavují příchod Rudé armády.
li proti všem jeho návrhům
ven v naší obci vyznamenáním něo dohodu mezi národy.
kterých starších a zasloužilých žen.
Byly to: Burešová Marie, Müllerová
- pokračování příště 

9

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Z kuchyně našich babiček
Jak známo, naše babičky uměly uvařit výborné
pochoutky i ze zcela obyčejných surovin.
Chtěli bychom vám v této rubrice připomínat staré recepty, na nichž
si určitě pochutnáte i dnes.
Polévka z ovesných vloček a droždí
Ovesné vločky dáme vařit do osolené vody a uvaříme do měkka. Zvlášť zpěníme cibulku na sádle, přidáme
droždí za korunu /rozuměj 1 kostku - pozn. red./, které jsme rozdrolili a vše osmahneme do růžova. Směs přidáme do polévky, když jsou vločky měkké, a ještě pomalu přidáme jedno rozkvedlané vejce. Nakonec přidáme
hrst sekaných bylinek (kopřivy, petržel, pažitku, tymián, majoránku).
					

Mrkvový bramborák

Nahrubo nastrouháme jednu velkou mrkev a asi 4 brambory, přidáme česnek utřený se solí (podle chuti), sůl,
pepř a muškátový květ. Dobře promícháme a smažíme placičky. Nebojte se, drží pohromadě i bez vejce a mouky.
						

Opilé buřty

Rozkvedláme asi 2 vejce (podle množství buřtů) se ¼ litrem světlého piva, přidáme hladkou mouku, až vznikne hustší těstíčko. Buřty oloupeme, podélně rozkrojíme a obalujeme v těstíčku a ihned zprudka osmažíme na
rozpáleném sádle. Podáváme s vařeným hrachem nebo hrachovou kaší.
						

Dušená pečeně

Celý kus krkovice omyjeme a „prošpikujeme“ stroužky česneku (čím víc, tím líp). Do pekáčku dáme sklenici
zelí i s nálevem a pečeme pod poklicí, když je maso měkké, odklopíme a necháme ještě 10 minut v troubě zčervenat. Podáváme s pečenými novými bramborami nebo bramborovým knedlíkem.
						

Šalamounův řez

Do hrnce dáme ¼ litru teplé (ne horké) vody, ve které rozpustíme 1 máslo, 3 lžíce kakaa, ¼ litrový hrnek moučkového cukru a 1 vanilkový cukr. Dobře rozmícháme, aby nám vzniklo jemné těstíčko. Odlijeme si hrnek této
směsi a do celého zbytku postupně vmícháme 4 celá vejce, ¼ litru polohrubé mouky, jeden prášek do pečiva,
nalijeme do nižšího pekáčku a rychle upečeme. Horké zalijeme hmotou, kterou jsme si odlili a přidali do ní
strouhané ořechy a rum. Krájíme na řezy až po úplném vychladnutí. Můžeme při podávání řez polít čokoládou
a ozdobit šlehačkou, ale i bez toho jsou řezy výborné.
						

Strouhaný salát

Nastrouháme 4 jablka společně se ředkvičkami, promícháme se zakysanou smetanou dle chuti a sypeme najemno pokrájenou pažitkou.
DOBROU CHUŤ!
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Kvíz s odměnou – osobnosti v historii obce
Mohou se zúčastnit nejen děti, správné odpovědi, doručené na adresu:
zpravodaj@obecstehelceves.cz do 20.6., budou odměněny.
Správné odpovědi najdete v příštím čísle Stehelčevského zpravodaje.
1)

Kdo byl Alois Sklenář?

a)
b)
c)

1. kronikář obce
starosta obce
velitel hasičů

2)

Kdo byl Václav Černý?

a)
b)
c)

starosta obce
zakladatel Sokola v obci
ředitel Národní školy ve Stehelčevsi

3)
a)
b)
c)

Kdo byl Karel Budil?
Zakladatel spolku Vlastimil
Ředitel Národní školy ve Stehelčevsi
Spisovatel

4)

Kdo byl prvním velitelem hasičů ve
Stehelčevsi?

a)
b)
c)

Vilém Polák
Jan Polák
Václav Kučera

5)

Kdo z našich rodáků se podílel na archeologických vykopávkách v obci?

a)
b)
c)

Podracký Jan
Knor Antonín
Novák Antonín

6)

Zasloužilým umělcem byl jmenován náš
rodák

a)
b)
c)

Alois Sklenář
Vilém Polák
Antonín Novák

7)

Čestnou občankou obce Stehelčeves je
pouze jedna žena, je jí:

a)
b)
c)

Věra Černá
Marta Veselá
Alžběta Kabátová

8)

V naší obci byl dlouhá léta obvodním
lékařem:

a)
b)
c)

MUDr. Quido Jeřábek
MUDr. Karel Jirásek
MUDr. Jan Beneš

9)

Prvním vedoucím Pošty ve Stehelčevsi byl:

a)
b)
c)

Janda Václav
Rašlíková Marie
Vlasáková Anna

10)

Kdo nebyl ředitelem školy ve Stehelčevsi?

a)
b)
c)

Šindler Josef
Vystrčil Václav
Budil Karel

Správné odpovědi kvízu z minulého čísla 5_2020 jsou:
1b, 2a, 3b, 4c, 5a, 6c, 7b
Jedním z prvních, kdo zaslal správné odpovědi, je: Kamila HLAVSOVÁ
Gratulujeme a posíláme slíbenou odměnu.
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