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Informace z obce
V neděli dne 14. 3. 2021 od
9 – 12 hodin bude před budovou
OÚ přistaven kontejner na nebezpečný odpad. Vyhodit zde můžete
barvy, laky, ředidla, oleje atd.
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat
ve středu 24. 3. 2021 od 18:00,
místo konání bude upřesněno,
sledujte úřední desku OÚ a pozvánku.

Svoz bioodpadu proběhne
v pátek 26. 3.
Poplatek ze psa je splatný
k 31. 3. 2021. Pokud již psa nevlastíte, musíte jej odhlásit, jinak
po Vás bude poplatek uplatňován.
Vybíráno v úředních hodinách OÚ.
Sběrný dvůr je do konce
března otevřen pouze v neděli
od 10 – 12 hod.

Obec má k dispozici krásnou,
ručně malovanou cyklomapu
Kladenska, na které se svými
kresbami podílely i děti z naší
základní školy. Mapa je zdarma
k vyzvednutí v úředních hodinách
na obecním úřadu.

Inzerce:
Prodám přívěsný vozík za auto. Kontakt 605 567 299.

Hlášení pOrucH:

Blahopřejeme

elektřina – 800 850 860
voda – 840 121 121
plyn – 1239

Hana Koláříková – 50let
Martin Dobeš – 50let
Eva Fenclová – 65let

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 3/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 3. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 3. 2021
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Plán investičních akcí na rok 2021

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle zpravodaje jste se mohli dočíst, co významného se v naší obci vybudovalo
v roce 2020. Nyní bych Vám chtěla přiblížit výhled na rok letošní.
V roce 2021 bychom chtěli realizovat opravu povrchu ve spojovacích úsecích ulic
A. Dřevy a V. Ptáčníka. S financováním této akce by měla pomoci dotace z programu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, o kterou jsme zažádali již v roce 2020. V plánu je realizace rekonstrukce
křižovatky Hlavní x Vrapická, na kterou jsme již získali stavební povolení. Tuto akci máme v plánu
předat k realizaci Krajské správě a údržbě silnic a letos nás tak čekají náročná jednání ohledně financí
a termínu realizace. Obdobná situace nás čeká v rámci koordinace projektové dokumentace a výstavby chodníků II. Etapa od ulice Hlavní směrem na Dřetovice.
Dále bylo zadáno vypracování projektové dokumentace na opravu povrchu v ulici Vrapická – slepé rameno (okolo parčíku ve středu obce), včetně vybudování nového veřejného osvětlení. Další řešené projektové dokumentace budou řešit postupnou obnovu veřejného osvětlení
v obci jako vynucené akce v koordinaci s obnovou vedení NN v majetku ČEZ. V plánu jsou i menší
akce, např. úprava dopravního režimu v ulici Ke Hřišti, úprava dopravního režimu v ulici
V. Moravce, úprava dopravního režimu v oblasti Anglický resort, údržba a čištění dešťové kanalizace v celé obci, projekt na úpravu prostranství před restaurací a parkovacího režimu. pokračovat bude I. Etapa rekonstrukce a výstavby chodníků, řešit budeme parkování pro základní
a mateřskou školu, včetně parkování pro učitele.
Nejdůležitější investicí letošního roku je ale vypracování studie a projektové dokumentace v dalších stupních potřebných k výstavbě nové budovy pro mateřskou školu, jejíž stavba je
pro naše děti velmi potřebná a která je i finančně nejnáročnější.
Přibližné investice do letošních akcí jsou ze strany obce cca 8 mil. Kč.
Plány máme smělé, ale uvidíme, jestli se nám je v dnešní době covidové podaří plnit.
Držte nám pěsti!
Petra Vagenknechtová,
starostka obce
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 20. 1. 2021
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 10/20.
3. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje pozemku p. č. 299/1 k. ú.
Stehelčeves za cenu 140 Kč/m2 .
4. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Dohody o zahájení prací ke vložení
vodohospodářského majetku do VKM, a.s.
5. Zastupitelé obce souhlasí se zněním OZV o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství.
6. Zastupitelé obce nesouhlasí s připojením se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 1. 2021
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelé podporují variantu č. 4 uvedenou ve studii proveditelnosti. V roce 2021
proběhne příprava projektové dokumentace pro výstavbu školky a bude podána žádost
o stavební povolení. Podoba rozšíření kapacit ZŠ bude nadále předmětem dalších jednání.
Celé zápisy ze zasedání jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním
úřadu.

Vážení spoluobčané,
v letošní Tříkrálové sbírce se do kasičky umístěné na OÚ v naší obci vybralo 4 680 Kč. Všem dárcům
mockrát děkujeme. Vybrané peníze poputují na opravu azylového domu pro matky s dětmi
Charity Kralupy n. Vlt. a na projekty Arcidiecézní charity Praha.
Také připomínáme, že je stále možné přispět do sbírky pomocí virtuální kasičky.
- Na webu www.trikralovasbirka.cz je až do 30. 4. 2021 zhotovena platební brána,
ve které si dárce podle PSČ najde svou nejbližší charitu a může na ni přispět.
Nicméně doufáme, že příští Tříkrálová sbírka už proběhne jako obvykle a my vás navštívíme ve vašich
domovech. Těšíme se na setkání s vámi, které nám letos chybělo.
Za všechny pravidelné koledníky
Markéta Debroise
4

Zpravodaj_3_2021_A4.indd 4

25.02.21 7:56

BŘEZEN 2021 číslo 3

www.scitani.cz

OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA.
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021
má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací
komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil ČSÚ v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci
a sběr listinných formulářů, při kterých dojde
k výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně, jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním formulářů.
V případě potřeby se však můžete obrátit na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat
na cca 800 kontaktních místech České pošty
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma.
Kontaktní místa budou provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR.
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby
omezené ve svéprávnosti a podobně provádí
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník
nebo osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik,
s výjimkou diplomatů nebo cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných pobočkách České pošty a všech krajských
správách Českého statistického úřadu. Poskytují
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost
veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, Podrobnější informace naleznete na webu
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt www.scitani.cz.
6

Zpravodaj_3_2021_A4.indd 6

25.02.21 7:56

BŘEZEN 2021 číslo 3

Zpráva velitele JPo za rok 2020
V minulém roce naše jednotka vyjížděla celkem k šesti událostem:
3x k požárům
1x spadlý strom
2x povodeň – záplava
K prvnímu výjezdu jsme vyjížděli dne 25. 1. 2020 do města Kladna, do ulice Americká k požáru panelového
domu.
K druhému výjezdu jsme vyjížděli dne 10. 2. 2020 mezi obcí Stehelčeves a městskou částí Kladno-Vrapice, kde
přes komunikaci ležel spadlý strom.
K třetímu výjezdu jsme vyjížděli dne 14. 2. 2020 k požáru šrotiště v lokalitě Kladno-Dříň.
K čtvrtému a pátému výjezdu jsme vyjížděli dne 14. 8. 2020 a 17. 8. 2020 do obce Stehelčeves do ulice V. Poláka č.p. 391 k záplavě domu, po lokální záplavě.
K šestému a poslednímu výjezdu jsme vyjížděli k požáru do Kralup nad Vltavou, do firmy NOWACO, kde
jednotka v obci Želenice zřídila čerpací stanoviště.
Z každého výjezdu se jednotka vrátila vždy v pořádku a zpět na naši základnu. A to od roku 2012, kdy
bylo nově složené družstvo JPO. Do roku 2020 jsme vyjížděli celkem k 38 událostem v naší obci i mimo náš
katastr.
Dovolte mi, abych za práci a čas všem členům JPO a za devět let obětavé práce pro JPO, poděkoval.
Přeji Vám všem v této nelehké situaci, hodně zdraví.
Tomáš Kučera,
velitel JPO
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ŠKOLÁČEK
ZŠ a MŠ Stehel eves

školní rok 2020/2021

Školní dru ina
V únoru nás po prázdninách provázelo
téma “Bílá peřina”. Vyráběli jsme sněhuláky,
četli jsme si pohádku “Země sněhu a ledu” a
naučili jsme se básničku o vr ě. Tvořili
jsme zimní křížovky a obrázky ze soli . Další
téma, kterému jsme se věnovali, byl
Masopust. Vyprávěli jsme si o tradicích,
které se k Masopustu váží a vysvětlili jsme si
významy jednotlivých masek. Vyrobili jsme
si jitrnice ze silonových ponožek a koláče
sypané kokosem. Děti si vyrobili i své vlastní
masky a dozvěděli jsme se, co to je a jak
probíhá pravá zabij čka.
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Mateřská škola
Chladný únor, který nám
dopřál spoustu sněhu, jsme
využili nejen na bobování a
stavění sněhulák , ale také
k připomenutí zimních
tradic a zvyk , s čímž nám
pomohla pohádka
“Chaloupka na vršku”.
Celé období jsme zako čili
masopustem, který jsme
oslavili jak se sluší a patří.
Úžasné masky nás
provázely už od samého
rána a mezi nimi nechyběla zvířátka, superhrdinové, kouzelníci, ale ani
kuchař nebo pirát. Kromě soutěží jako je podlézání lana, házení na terč
či závody s míčkem na lžičce, jsme si vyrobili masopustní koláče, které
byly od opravdových k nerozeznání.

1.třída
Prvň čci zažili na konci ledna
své první vysvědčení, na které
se moc těšili a i přes nepřízeň
karantény v prvním pololetí
byla všechna vysvědčení
krásná. Celý únor jsme se
věnovali tématu “Moje tělo”,
pojmenovávali jsme všechny
části těla a vyráběli jsme
kostlivce z vatových tyčinek.
Ukazovali jsme si, co všechno
patří do lékárničky a jak se
správěně obvazují rány. Učili
jsme se o zdravé stravě, sestavovali jsme jídelníček a ukazovali jsme si,
jak správně stolovat a držet příbor. V rámci tělocviku jsme si užili akční
radovánky na sněhu a děti si sníh náležitě užily. Začali jsme také s
novým předmětem “Všeználek - botanika” a hned při první procházce
jsme si ustřihli dřeviny ze tří strom . Ve třídě pozorujeme, jak se dřeviny
mění. Nikolka nám přinesla na ukázku i sv j vlastní herbář.

9
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2. a 3. třída
Celý tento měsíc nás provázelo
téma “Čas”. V centru tvořivosti
děti tvořily technikou koláže stroj
času. V centru chytrých hlaviček
učily třeťáčci druháčky hodiny. V
centru českého jazyka se každý
druháček naučil básničku na
jeden měsíc v roce a nakonec
nám z toho vznikla krásná
dlouhá báseň.
Na téma čas jsme si také užili prezentaci o Pražském orloji :)

10
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2.stupe
Smutným faktem dnešní doby
je, že nemáme již delší dobu
možnost navštěvovat galerie
a výstavy. Využili jsme proto
možnosti návštěvy virtuální
prohlídky výstavy s názvem
“Past/Minulost” jednoho z
nejvýraznějších malíř dnešní
doby – Martina Mainera.
Autor sám výstavu
komentoval a představoval
jednotlivé obrazy, ke kterým
se mnohdy pojila zajímavá
historie.
áci 2. stupně měli možnost se k výstavě vyjádřit, popsat pocity z
autorovy tvorby a případně položit jemu samotnému otázku. Této
možnosti jsme využili. Milým překvapením byla téměř okamžitá reakce
autora, který reagoval nejen na komentáře, ale i na položené otázky.
Myslím, že to bylo milé překvapení nejen pro žáky. Hezký pocit, který
vyvolá představu pomyslného mostu spojujícího opravdový výtvarný
svět se světem dospívající lidské fantazie. :)
Pro lepší představu ...

“Dobrý den paní Andreo,
jsem rád za zájem a vaši výuku. Odpovím bez problém na každou
otázku nejen týkající se malířství, každou otázku, to jim prosím přečtěte,
děkuji… Otázky a odpovědi jsou základem každé výuky a každého
opravdového vzdělání… Martin.”
Viktor ., 6. ro ník
“Nejvíce se mi líbilo dílo šedo černé, je tam takový potok. Co konkrétně?
Nazývá ho tím základním místem pro sebe i jeho rodinu. Tam kde trávil
čas a kde to miloval jako malý kluk.”
Reakce autora:
“Je to Lučina, louka do údolí k řece a mostu přes ní pro pěší Na nábřeží
v Havířově. ivot je o loučení, pouštění, odpuštění,
vypuštěný-rozpuštěný… co asi znamená slovo "loučení"?
Jan K., 7. ro ník
“Moc se mi líbí jeho nápad dokreslovat fotky. Je to moc hezké. Moc se
mi líbil obraz interiéru malíře, ulový balvan a obrazy skupiny Sama
doma.”
Reakce autora:
Díky… dokreslování fotek je staré jako fotky, nebo jako ve středověku a
renesanci, přenášení reálných obraz na plátna metodou kamery
obskury a dokreslování či kolorování kreseb je staré jako malířství
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samo, kresba, tah ruky štětcem nebo čímkoliv s barvou, to je malířství
,
mezi jiným…”
Tomáš Š., 8. ro ník
“Některá jeho díla byla zajímavá tím, jak dokonale dokázal namalovat
3D efekt např. eka Lučina.”
Reakce autora:
“3D efekt je perspektiva… perspektiva, jedna z přelomových věcí ve
vnímání lidí, naučení se vytvořit a vnímat perspektivní prostor v ploše
obrazu odpálilo technickou revoluci, která nyní nabírá digitální obrátky
vedoucí k vrcholu, umělé inteligenci… nic moc, to známe z film , umělé
inteligenci na nás nezáleží… poslední Terminátor je plný symbol
současnosti, symbol vždy symbolizuje něco, co je, existuje, nebo
zastupuje nějak něčím to, co není, není vidět, nebo existuje jen v myslích
mnoha lidí, takto symbolicky lze vyjádřit Nebe, Peklo, Ráj atd… nebo
třeba symbolizovat vrchního velitele Pekla pěticípou hvězdou hrotem
dol , tedy k Zemi… atd… pomocí symbol a jejich vnímání a chápání
(které se prý většinou děje okamžitě v podvědomí, aniž člověk symbol si
sám umí vysvětlit nebo ví-neví, co znamená...) lze snadno manipulovat
masy lidí…
Jindřich K., 8. ro ník
“Zajímalo by mě, jak dlouho mohla trvat tvorba grafiky Ornament, je to
dílo, co by zapadlo do dnešní doby.”
Reakce autora:
“Ornament zapadá naprosto do dnešní doby, byť je starý třicet let,
stejně tak já zapadám, i ty, byť jsme se narodili jindy než dnes, někdo
dříve, někdo ještě dříve atd. Kdo je živ, zapadá… nevím už jak dlouho,
nebyl to zas takový problém, měl jsem skvělé restaurátorské dlátko,
dnes normálně k dostání, tehdy jen v Německu, šest tisíc krát za minutu
sebou mrskalo, kujebalo a dlátovalo nádherně a právě i oblouk do
měkkého dřeva, laťovka, což je normálním dlátem skoro nemožné, nebo
velmi obtížné. Japonci proto nalepovali kresbu klihem na dřevo a až
pak řezali
,
právě kv i možnosti pak řezat přes leta bez prasknutí a
trhání oblouku atd...až bylo hotovo, kresbu namočili, sloupli a dřevořez
byl hotov k tisku…”

ZŠ a MŠ Stehelčeves přijme od září 2021 učitele/učitelku
na 1. stupeň. Zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy
Mgr. Anetu Zemanovou na emailové adrese:
zemanova@skolastehelceves.cz
.
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omalovánka pro relax

Správné odpovědi pro
březnový kvíz:
1c, 2a, 3a, 4c, 5c, 6b, 7a, 8c, 9a, 10b, 11c, 12b, 13a, 14b, 15c
13
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Korsak – liška ze stepi
V minulém čísle zpravodaje jsme
si přiblížili příběh rysa Blonďáka.
Tentokrát se podíváme jen o expozici vedle – ke korsakům. Ti totiž
okouzlili už nejednoho milovníka
psovitých šelem svou aktivní povahou a zvídavým výrazem. Určitě
je znáte. Obzvláště v odpoledních
hodinách totiž vítají všechny
návštěvníky, kteří míří od lemurů
směrem do druhé části zoo.

Liška korsak (Vulpes corsac) je
menší druh psovité šelmy. Pochází ze Střední Asie, kde obývá rozsáhlé stepní a polopouštní oblasti
od Bajkalu až po jihovýchodní
Evropu. Jeho kožich má krémové
zbarvení a teď v zimě je mnohem
delší než v létě. Živí se drobnějšími obratlovci jako jsou menší
druhy ptáků, hlodavci, plazi, ale
nepohrdne ani hmyzem. Jako
psovitá šelma si svůj jídelníček

Jejich expozice je hned první,
kterou uvidíte. Toto odpolední
vyhlížení má své opodstatnění – protože jsou tyto zajímavé
lišky v přírodě aktivní především
za soumraku a v noci, dostávají
svou krmnou dávku co nejpozději,
tedy těsně před tím, než chovatelé
opouštějí zoo. V domnění, že se
nese něco dobrého tedy korsaci
nadšeně zdraví každého kolemjdoucího.

doplňuje i různými plody, např.
bobulovinami. Většinu dne tráví
v norách, které si buď vyhrabává
sám nebo je zabírá jezevcům, a na
lov se vydávají za šera a v noci.
Korsaky chováme od jara 2015,
ale až od podzimu jsou k vidění
pro návštěvníky. Na nové prostředí
si chovný pár zvykal velmi dobře,
protože již v dubnu následného
roku nás mile překvapili svým prvním vrhem. A vůbec netroškařili -

bylo to rovnou 6 štěňat, z toho
4 kluci a 2 holky. Co nás také překvapilo byla starostlivost samce,
který byl v tomto období pohublý.

To proto, že většinu potravy nosil
samici do boudy nebo zahrabával na „horší časy“. Následný rok
byl skoro jako přes kopírák, opět
se narodilo krásných zdravých
6 mláďat, jen poměr pohlaví byl
opačný. Dlouho jsme váhali, jestli
roční puberťáky necháme s rodinou jako je tomu ve volné přírodě,
kde jsou zhruba do dvou let, nebo
jestli je neoddělit, aby měl chovný
pár naprostý klid na další mláďata.
Nakonec jsme se rozhodli puberťá-
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ky nechat s rodinou pod řádnýmdohledem a všechno probíhalo
přesně tak, jak tomu v rodinných
skupinách šelem být má. Jakmile
v šesti týdnech začala mláďata
častěji opouštět boudu, jejich roční
sourozenci jim dokonce neváhali
přenechat sousto, které ukořistili
před ostatními.

Pro návštěvníky jsou korsaci
atraktivní především svým skupinovým stylem života. V přírodě
může systém nor obývat početnější
rodina, jejíž teritorium může dosahovat velikosti až 40 km². Páření korsaků probíhá během zimy
a na jaře se rodí v průměru
5 mláďat.

Ta jsou nějakou dobu ponechávána
v noře, kterou po čase opouštějí
a vydávají se na krátké průzkumy
okolí.
Text: Daniel Koleška,
Jitka Jonáková
Foto: Jitka Jonáková

Pozvánka do Sládečkova muzea na virtuální výstavu
Rozsáhlá sekce virtuální výstavy o konci 2. sv. války na Kladensku
„Květnové povstání“ je ke shlédnutí na muzejních stránkách
http://www.omk.cz/…ani
obsahuje i zajímavosti z naší obce.
Doufáme, že se Vám výstava bude líbit.
15
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Významné osobnosti v historii naší obce

Otto Jeníček
- obecní tajemník v letech
1912-1948
Narodil se v roce 1887, žil
v Buštěhradě a později se přiženil do Kladna-Dubí. V roce 1957
na něj vzpomíná u příležitosti
jeho 70. narozenin obecní kronikář, pan Karel Vlasák takto:
Letos dožil se bývalý obecní tajemník ve Stehelčevsi, pan Otto
Jeníček, bytem Kladno Dubí, 70
let svého života. Při té příležitosti požádal jsem jej, aby mi něco
napsal o svém působení v naší
obci. Přesto, že už se mu těžko píše,
vyhověl mé žádosti a zde je opis
jeho dopisu.
Několik poznámek z historie
vedení administrativní agendy na
obecním úřadě obce
Stehelčeves-Vrapice.
1) Celou řadu let před měsícem
lednem 1916 vykonávala kancelářské práce za úřadování a pod dozorem starosty obce pomocná síla,
kterou si přibral k ruce a vyplácel
starosta ze své odměny, jež mu
byla přiznána a každoročně jistou
částkou do obecního rozpočtu zařazována. Agendu sestávající z prací
konceptních, účetních, pokladních
a manipulačních postupně vykonávali: B. Kuchař, řídící učitel
a J. Jedlička, vrchní četnický
strážmistr v.v. Tito se v létech 1911
a 1912 vzdali svých funkcí a také
starosta přijal nového nástupce
Otto Jeníčka, dosavadního kancelářského pomocníka městského
úřadu v Buštěhradě, který maje
potřebné předběžné školní vzdělání
a samosprávnou praxi za sebou,

ujal se dne 2. prosince
1912 prací, jemu
k vykonání svěřených.
Tato agenda rok od
roku stoupala, a tak na
povinnosti starosty
i přírůstkem písemností, byly kladeny
zejména v přenesené
působnosti (nadřízenými úřady) větší úkoly.
Nutno podotknouti, že
osoby shora jmenované, nebyly zaměstnanci
obce v pravém slova
smyslu.
2) Nadešel listopad
1915 a tu Otto Jeníček
s ohledem na svůj věk
a takřka tříletou
působnost v úřadě, zabýval se myšlenkou, jak získati trvalé zaměstnání, skýtající zajištěnou existenci
a zabezpečení pro případ stáří.
Podal si proto žádost na obecní zastupitelstvo o přijetí do služeb obce
za úředníka. Jeho žádost byla vyřízena 15. ledna 1916 takto: Obecní
zastupitelstvo se usnáší, že přijímá
do svých služeb Ottu Jeníčka roku
1887 narozeného v Buštěhradu, za
úředníka s titulem „Obecní tajemník“. Se zpětnou platností od
1. ledna 1916 v poměru definitivním, pro obor služby konceptní,
účetní, pokladní a manipulační.
Tímto usnesením bylo zřízeno první
místo úřednické v obci a zpráva
o tom podána Okresnímu úřadu
Kladno.
Po celých 36 roků docházel Otto
Jeníček do úřadu ve Stehelčevsi od
roku 1912 do roku 1924 z Buštěhradu, pak se přiženil do Kladna
-Dubí, a tak docházel z Dubí až do

15. 10. 1948, kdy na vlastní žádost
vstoupil do trvalé výslužby. A tak
po 36 letech poctivé práce zasvěcené obcím Stehelčeves-Vrapice rád
vzpomínal na obce i občany.
Potud tajemník Jeníček, nechtěl
se blíže vyjadřovat k jednotlivým
problémům s obcí a lidmi, ale jedno je jisté, byl to právě on, který
do vedení obce vnesl řád a po
celá léta spravoval obecní písemnosti, které ještě dlouho sloužily
potřebám obce a v archivu najdeme
mnoho dokumentů tvořených jeho
rukami.
Byl to systematický člověk, který
svou dlouholetou prací zanechal
nesmazatelnou stopu po sobě
i své práci.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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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.
ČESNEKOVá POLéVKA PrOTI NACHLAZENí
Do kastrolu dáme lžíci vepřového sádla, a s polohrubou moukou uděláme zlatavou jíšku. Do jíšky dáme utřený česnek se solí (podle chuti a množství), orestujeme a zalijeme slepičím vývarem, provaříme. Dochutíme
pepřem a solí, přidáme majoránku, s tou nešetříme. Na talíř dáme lžičku utřeného česneku, špetičky staršího
chleba a zalijeme polévkou. Musíme jíst hodně horké.
OMáČKA ZE SUšENýCH HUB
Do hrnce dáme hrudku másla a připravíme hladkou, růžovou jíšku, přidáme jemně pokrájenou cibuli, a ještě
chvilku smažíme, když nám jíška ztmavne, tak ji zalijeme zeleninovým vývarem a přidáme misku sušených
hub (asi dvě hrsti), které jsme před hodinou namočili do vlahé vody. Přidáme kmín, 3 kuličky pepře, 3 nové
koření a bobkový list a vaříme spolu do měkka. Když máme houby uvařené, zakloktáme kysanou smetanou.
Podáváme s knedlíkem nebo noky.
OKUrKy PLNěNé MLETýM MASEM
4 střední salátové okurky, 400 g mletého masa, 1 cibule, 1 lžíce másla, 4 lžíce strouhaného sýra, 1 vejce,
sůl, pepř
Oloupané okurky podélně rozkrojíme, lžičkou vybereme semena a dužinu, aby vznikly žlábky. Okurky osolíme
a naplníme připravenou směsí, posypeme strouhaným sýrem, vložíme do tukem vymazané zapékací mísy
a zapečeme.
Náplň:
K pokrájené cibuli zpěněné na másle dáme mleté maso, vydlabanou, prolisovanou dužinu bez jader, osolíme,
opepříme a chvíli dusíme. Směs při tom mícháme vidličkou, aby se rozdělila na kousky. Před plněním okurek ji
smícháme s rozšlehaným vejcem. Jako příloha jsou výborné vařené brambory.
CUKrOVí Z MrKVE
250 g 100% tuku, 300 g polohrubé mouky, 150 g mrkve
Mrkev jemně nastrouháme a vše zpracujeme v jemné těsto. Vyválíme placku a vypichujeme tvary, po upečení
obalujeme v moučkovém cukru.
šVéDSKý ČAJ
4 lžičky čaje, 8 dl vody, 200 g kondenzovaného mléka, cukr
Ve vlažné vodě rozmícháme kondenzované mléko, postavíme na oheň a krátce před bodem varu je nalijeme
do předehřáté konvice, do které jsme předem vložili čaj. Konvici přiklopíme a čaj necháme chvíli vylouhovat.
Nápoj scedíme do připravených šálků a podle chuti osladíme.
DOBrOU CHUŤ!
17

Zpravodaj_3_2021_A4.indd 17

25.02.21 7:56

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

Březnový kvíz / Jak znám svou obec?
1)

Kdy byl obci udělen obecní znak?

a)
b)
c)

v roce 1999
v roce 2005
v roce 2008

2)

Kolik obyvatel měla obec Stehelčeves k 1. 1. 2000?

a)
b)
c)

440 obyvatel
540 obyvatel
580 obyvatel

3)

V kterém roce byla přejmenována naše sportovní organizace (do té doby TJ Sokol)
na SK Stehelčeves?

a)
b)
c)

1990
1991
1992

4)

Kdy byla v naší obci zřízena pobočka České pošty?

a)
b)
c)

v roce 1947
v roce 1952
v roce 1957

5)

Kdy byl ve škole ve Stehelčevsi otevřen i druhý stupeň?

a)
b)
c)

v roce 1997
v roce 2007
v roce 2017

6)

Kdo byl Alois Sklenář?

a)
b)
c)

první velitel SDH ve Stehelčevsi
první starosta po vyhlášení samostatného Československa
ředitel ZŠ ve Stehelčevsi

7)

Kdo byl Vilém Polák?

a)
b)
c)

historicky první starosta naší obce
zakladatel spolku Vlastimil
velitel SDH Stehelčeves

8)

V naší obci léta pracoval spolek Svornost, co bylo jeho náplní?

a)
b)
c)

Byl to spolek vzájemně se podporujících dělníků.
Byl to spolek žen, které tvořily různá výtvarná dílka.
Byl to dramatický spolek, který v naší obci hrál ochotnické divadlo.
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9)

Kdo nebo co byl Vlastimil?

a)
b)
c)

Spolek vzájemně se podporujících dělníků, který v naší obci pracoval v letech 1871 – 1947.
sportovní spolek
spolek chovatelů holubů

10)

V naší obci byl jako první na Kladensku založen i spolek chovatelů:

a)
b)
c)

holubů
včel
loveckých psů

11)

V roce 1944 byla v naší obci zásluhou doktora Quido Jeřábka dětská ordinace. Byla umístěna
ve škole. Tento projekt se jmenoval:

a)
b)
c)

Poradna dětí a matek
Péče o matku a dítě
Ochrana matek a dětí

12)

Víte kolik má obec Stehelčeves v současné době čestných občanů?

a)
b)
c)

2
3
6

13)

Že v naší obci byly prováděny archeologické výzkumy na Homolce a zmapována eneolitická osada, to asi víme všichni, ale víte, kde v katastru naší obce byly ještě objeveny stopy starého osídlení?

a)
b)
c)

V cihelně
Pod Buštěhradskou haldou
Na Salavitě

14)

V 80. a 90. letech minulého století hrála při různých akcích v obci a okolí kapela:

a)
b)
c)

Stelčovská muzika
Stelčovanka
Stehelčevský band

15)

Kde stál hostinec U zeleného stromu?

a)
b)
c)

Byl to hostinec čp. 45, dnes je tam koloniál Růža.
Byl to hostinec čp. 65 po pravé straně ulice Vrapická.
Byl to hostinec čp. 8 v ulici Hlavní.

Řešení naleznete na str. 13
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