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Informace z obce
● Připomínáme občanům, že na
Obecním úřadě můžete platit
i bezhotovostně (kartou).
● Sběrný dvůr je od dubna
otevřen také ve středu od
16:00 – 18:00 hodin.
Otevřeno zůstává i v neděli od
10:00 – 12:00 hodin.
● Od dubna svoz bioodpadu
opět v sudé pátky.
Termíny svozů :
7. 5., 21. 5.,
4. 6., 18. 6.,
2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10.
● Termíny svozů tříděného odpadu:
Plast – pondělí, čtvrtek
Papír – úterý, sobota
Sklo – 1. úterý v měsíci
● Sčítání lidu, domů a bytů
2021 začalo o půlnoci
z 26. na 27. 3. 2021 do
11. 5. 2021.

elektronického formuláře na webu
nebo v mobilní aplikaci.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost do 11. 5. 2021
vyplnit a odevzdat listinný sčítací
formulář.
Kontaktní místo - Buštěhrad,
pobočka České pošty,
Kladenská 271/12, 273 43
Sčítací komisař pro obec
Stehelčeves - Kateřina Vorlíčková,
číslo průkazu 90-08-10861

● Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu
26. 5. 2021 od 18:00, místo konání bude upřesněno, sledujte
úřední desku OÚ a pozvánku.
BLAHOPŘEJEME
Ivana Podraská – 60 let
Markéta Podraská – 60 let
Blanka Hafenrichterová – 55 let
Věra Havlátová – 65 let

● Očkování psů proběhne
12. 5. 2021 od 15:00 – 16:30
hodin před KD ve Stehelčevsi.

NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V OBCI
STEHELČEVES, ulice Hlavní 43

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY !!!
KONTAKT PRO REGISTRACI u zdravotní sestry na telefonu 775 054 515

Ordinační doba:
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
10:00 – 13:00
13:00 – 18:00
7:00 – 10:00
10:00 – 12:00
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00

akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti

Těšíme se na Vaši návštěvu.
MUDr. Josef Jelínek
MUDr. Yaroslav Shepelyak
MUDr. Olga Nesterenko
Pavlína Godálová, zdr. sestra

Každý má možnost sečíst se do
11. 5. 2021 online prostřednictvím

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 5/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 30. 4. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 5. 2021
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 24. 3. 2021
● 1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
● 2. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Kontrolního výboru ze dne 25. 2. 2021.
● 3. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Jednacího řádu obce Stehelčeves.
● 4. Zastupitelé souhlasí s podpisem Směnné smlouvy pozemku 300/14 za pozemek 290/3.
● 5. Zastupitelé obce se seznámili s Rozborem hospodaření školy za rok 2020 a berou jej na
vědomí.
● 6. Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Stehelčeves, sestavenou ke dni
31. 12. 2020.
● 7. Zastupitelé obce souhlasí s převodem částky 75.134,10Kč z fondu doplňkové činnosti na
rezervní fond školy.
● 8. Zastupitelé obce souhlasí se zaslání finanční podpory ve výši 5.000 Kč neziskové
organizaci Zdravotní klaun, o.p.s. a pověřují starostku obce podpisem Darovací smlouvy.
● 9. Zastupitelé obce souhlasí se zasláním příspěvku v hodnotě 5.000 Kč pro zapsaný spolek
Linky bezpečí a pověřují starostku obce podpisem Darovací smlouvy.
● 10. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 5 Kč na obyvatele Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
● 11. Zastupitelé souhlasí s uzavřením Smlouvy o Sml. budoucí o zřízení věcného břemene
a umístění stavby č. IV-12-6025529/1_ČEZ Homolka.
● 12. Zastupitelé pro nedostatek informací od Elektromont Matějka, a.s. odkládají návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene ČEZ Brůdek na příští zasedání.
● 13. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Darovací smlouvy s finančním darem 5.000 Kč pro
AVES, z.s.
● 14. Zastupitelé souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy splaškové tlakové kanalizace evidenční
číslo EVIS 14-095 v ulici V. Poláka.
● 15. Zastupitelé souhlasí s podpisem Kupní smlouvy o koupi nemovité věci p. p. č. 849/4,
851, 850, 300/13, 299/3.
● 16. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje pozemku p. č. 299/1 k. ú.
Stehelčeves za cenu 100 Kč/m².
● 17. Zastupitelé souhlasí se vzorem „Souhlas s provedením výkopových prací“ a požadováním
správního poplatku 100 Kč za každý Souhlas.
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových sránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
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Zoopark Zájezd je opět otevřen!
To, na co jsme se tak dlouho těšili,
konečně přišlo. Brány Zooparku
Zájezd se v pondělí 12. dubna opět
otevřely veřejnosti. Kdybychom sečetli všechna uzavření od loňského
března, dostali bychom se hodně
přes 7 měsíců.

tovaná krmení jsou zatím také
zrušena – o jejich znovuzavedení
budeme informovat. Maximální
návštěvnická kapacita byla nařízením stanovena na 20 %. V případě Zooparku Zájezd to je 250 lidí
v jednu chvíli.

použít online rezervační systém
https://zoopark.reenio.cz/. Není to
příliš pravděpodobné, ale může se
stát, že s pěkným počasím se kapacita naplní a bez rezervace nebude
možné do areálu další návštěvníky
vpustit a poprosit je o trpělivost,
než někdo z dříve příchozích areál
opustí. Vstup do areálu je dle
platných nařízení možný pouze
s respirátorem. V zoo jsou rozmístěné dezinfekce a frekventovaná
místa v areálu jsou pravidelně dezinfikována. Občerstvení i kavárna
fungují jako výdejní okénka.
K dispozici je naučná stezka, dětské hřiště, vzduchová trampolína, dětská zoo s domácími zvířaty
i oblíbený Ušákov s obřími králíky.
Smysluplnost nařízení necháme na
posouzení každého z vás. Nicméně
prosíme o jejich dodržování,
abychom ukázali, že to jde, a co
nejdříve se vrátili do normálního
režimu.

V zoo mezitím započala rekonstrukce starých voliér, které už
přestaly sloužit svému účelu a hrozilo jejich zhroucení. Místo nich
v současnosti rostou nové expozice
pro druhy ze Střední a Jižní Ameriky. Vládní opatření, která významným způsobem ovlivnila rozpočet zoo, ale rekonstrukci posunula. Proto bude probíhat ještě v sezoně a část zoo tedy nebude návštěvníkům k dispozici. V současné
chvíli nedokážeme odhadnout jak
dlouho to bude, ale budeme se ze
všech sil snažit, aby si všichni návštěvníci prohlídku zoo náležitě
užili. Bez omezení v této části zoo
můžete navštívit lemury, surikaty,
mary slaništní nebo poštolky.
Jaká další opatření v současnosti
platí? Vnitřní pavilon Terária
musí zůstat po dobu platnosti nařízení uzavřen. Oblíbená komen4

Vstupenky je možné zakoupit na
pokladnách, ale doporučujeme

Moc se těšíme, že se opět setkáme
v zoo!

Text a foto: Daniel Koleška
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Máme

Foto: Jitka Jonáková

otev
přijeď řeno,
te!

www.zoopark-zajezd.cz • info@zoopark-zajezd.cz
Vstupenky rezervujte online na zoopark.reenio.cz
Podpořit Zoopark Zájezd můžete přes transparentní účet
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Významné osobnosti naší obce
Václav HRDLIČKA
Narodil se 28. 8. 1912 rodičům
Josefovi Hrdličkovi a Anně, rozené Pomajzlové, ve Stehelčevsi.
Pracoval jako horník, později
jako důlní dozorce na dole Zápotocký v Kladně-Dubí.
Se svou ženou Boženou, rozenou
Pokornou, žili v domku čp. 142 na
Bílých hlínách, dnes ulice
V. Pokorného, kde vychovali své
děti, syna a dceru.
Po smrti předsedy MNV pana Mareše převzal vedení obce a jako
předseda MNV působil do voleb
v roce 1957.
Do paměti občanů se ale zapsal
hlavně jako třetí kronikář, který
začal psát obecní kroniku po kronikáři Vlasákovi od 11. 5. 1967

a vedl ji vlastně až do počátku
90. let. Jeho krédem bylo: „Pokračuji v záznamech této kroniky,
abych zde pravdivě uvedl veškeré
dění, události, činnost MNV
a práci našich občanů.“
A stejně tak i jako činný, dlouholetý člen výboru Svazu požární
ochrany ve Stehelčevsi, kde
mnoho roků zastával funkci hospodáře.
Byl velmi činorodý, rád se
účastnil všeho dění v obci, ale
i rád jezdil na výlety po krajích
naší vlasti. Také hrál na harmoniku, s kterou obveseloval přátele
a známé.
Já si na něho vzpomínám jako na
„starého pána“, který rád a zajímavě povídal o obci, životě v ní
a vzpomínal i na svou práci na

šachtě. Bylo milé jeho vzpomínky poslouchat.
Pan Hrdlička zemřel 28. 9. 1991
v kladenské nemocnici ve stáří
79 let.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Sběr železného šrotu 2. 5. 2021

SDH Stehelčeves pořádá sběr železného šrotu v neděli 2.5.2021 od
8.00 hod. Pokud chcete něco odvést, rádi to za vás uděláme. Stačí to
připravit před dům. Pokud potřebujete pomoci něco vynést,
kontaktujte nás na tel. 723146432 (Kučera Tomáš) nebo pište na
sdhstehelceves@seznam.cz. Výtěžek ze sběru bude použit pro
kolektiv mladých hasičů.
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Zajímavosti z obecní kroniky
11. května tomu bude právě 120
let, kdy byl v naší obci založen
„Spolek včelařský pro okres kladenský se sídlem ve Stehelčevsi,
pošta Brandýsek“.
A jak k tomu došlo?
V polovině 19. století byl v Čechách jediný včelařský spolek, který v roce 1852 založil farář Jan Nepomuk Oettl. Byl to však spolek,
který sloužil včelařům v německých oblastech na severu Čech.
Ale čeští včelaři usilovali
o zřízení spolku českého. Ten byl
založen roku 1864 v Chrudimi
a brzy následovaly další.
I v Kladně chtěli mít včelaři svůj
spolek. Ve Stehelčevsi se v hostinci
u pana Poláka scházeli včelaři
nadšení touto myšlenkou. Sdružovali se kolem tamního učitele
Františka Svobody. A tak po vyřízení všech potřebných náležitostí
byl výnosem místodržitelství ze
dne 11. května 1901 pod číslem
82898 povolen „Spolek včelařský
pro okres kladenský se sídlem ve
Stehelčevsi, pošta Brandýsek“.
17. května 1901 byla svolána
schůze, na které byl zvolen prozatímní výbor. Předsedou byl zvolen
František Svoboda. Z této schůze
byla podána Zemskému ústředí
včelařského spolku v Praze tato
zpráva: “ V květnu ustanovil se
včelařský spolek pro okres kladenský, se sídlem ve Stehelčevsi,
p. Brandýsek a k ZÚVS v Praze
přistoupil a pro své členy spolkový časopis předplatil“.
První ustavující valná hromada
se konala 26. prosince 1901
v hostinci u pana Poláka. Přes nepříznivé počasí se sešlo mnoho
včelařů a hostí i ze vzdálených
míst. Na schůzi byly přečteny
stanovy a byl zvolen sedmičlenný
výbor:

František Svoboda, učitel ze Stehelčevsi – předseda
Jan Tauš, mistr zednický z Kladna
– místopředseda
Václav Střihavka, obchodník ze
Stehelčevsi – jednatel
Matěj Kabát, úředník z Vrapic
– pokladník
Členové výboru:
Jan Čapek, farář z Vrapic
Josef Sládek, dozorce z Dubí
Josef Krob, tesař ze Cvrčovic
Této schůze se dále zúčastnili:
Čeněk Včelák - obuvník z Dubí,
Antonín Šimandl – řídící učitel ze
Družce, Bohumil Kuchař, Matěj
Beneš – řídící učitel, František
Benda – statkář, V. Vintrich, J.
Knor – mlynář, František Pomajzl
– statkář, všichni ze Stehelčevsi.

se tehdejší členové podíleli na
uskutečnění výstavy. Protože
spolek neměl peníze, bylo potřeba vykonat svépomocí mnoho
práce. Spolek dosáhl i toho, že
místo na vystavování mu bylo
přiděleno zdarma. Za expozici na
této výstavě obdrželi včelaři nejvyšší uznání z úst Jeho Excelence, místodržitele okresního hejtmana
a čestný diplom.
V roce 1903 byl předseda František Svoboda přeložen jako řídící
učitel do Horního Bezděkova.
Z toho důvodu podal rezignaci a na
jeho místo předsedy organizace
nastoupil Jan Tauš. Místopředsedou se stal Josef Krob. Farář Jan
Čapek přešel na jinou faru a do výboru za něho nastoupil vrapický farář V. Brabec.

Pro nedostatek času byl jednatel
V. Střihavka v roce 1904 nucen
Kladenský spolek hned začal roz- vzdát se jednatelství. Pokladník
Matěj Kabát se nabídl, že je ochovíjet svoji činnost. Již v příštím
ten funkci jednatele převzít. Byl
roce, tj. roku 1902, se zúčastnil
jím tedy zvolen a vykonával funkci
spolu se spolkem slánským krajinné výstavy v Kladně. Ze zprávy jednatele i pokladníka zároveň.
z tohoto roku je patrné, jak ochotně Tehdy měl spolek 125 členů a 156
včelstev.
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V roce 1904 byl včelařský spolek
přeložen ze Stehelčevsi do Kladna. V důsledku toho přeložení byla
provedena změna stanov, která došla schválená c. k. místodržitelstvím v Praze pod číslem 138222.
Název organizace byl změněn na
„Včelařský spolek pro Kladno
a okolí“.
Chovatelé včel však ve Stehelčevsi zůstali a včelám se zde dařilo.
Ale s postupem času, jich
ubývalo.
V roce 1934 byli ve Stehelčevsi 4,
kteří se zabývali včelařstvím a
vlastnili 12 úlů včel a to Blatníková 2, Jilma Josef 4, Zrno Jan 2,
Dušek František 2 (součet nesouhlasí, ale tak je zapsáno v kronice).

horník v.v., 3 úly, Link Josef,
horník, 5 úlů a Tauberová Marie1úl.

polích, včelaři neuzavřeli včas úly.
Snůška byla malá, výtěžek medu
nepatrný.

1951 – včelaření v naší obci jest
na úpadku. Bývalo zde mnoho
včelstev před 30-40 roky, kdy jen
dva učitelé, Kuchař a Svoboda,
měli více úlů, než dnes je v celé
obci. Dnes jsou v obci pouze tři
chovatelé včel. Jsou to: Dušek Fr.,

1956 – JZD má 10 úlů včel v zahradě čp. 2. dále Oubrecht Václav
z čp. 120 má 4 úly, Dušek František z čp. 147 3 úly, Link Josef
z čp. 162 má 4 úly včel. Mnoho
včel uhynulo následkem pozdě
hlášeného postřiku plodin na

Ještě před 20 léty zde bylo několik
chovatelů, ale pokud je mi známo,
dnes již v naší obci nikdo včely
nechová.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Odloženo!! O novém termínu vás budeme informovat!
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Z kuchyně našich babiček

VÝBORNÁ ZELŇAČKA - RYCHLÁ
1 zelí kysané, ¼ litru smetany, 3 větší brambory, bobkový list, nové koření, pepř, sůl, sladká paprika,
kousek slaniny, cibule, mouka na zahuštění, klobása (nebo jiná uzenina, ale klobása je nejlepší)
Na oleji osmahneme na kostičky nakrájenou slaninu a cibulku, přisypeme papriku, trochu orestujeme a dolĳeme
vodou. Přidáme překrájené kysané zelí, které propláchneme, kuličky nového koření, pepře, bobkový list, na
kostičky nakrájené brambory. Vaříme, dokud není zelí a brambory měkké, pak přidáme nakrájenou klobásku
(uzeninu) a povaříme ještě tak 5 minut. Potom zalĳeme smetanou a zahustíme. Ještě chvilku povaříme a je hotovo. Někdo má raději uvařené brambory zvlášť, ty se pak rozšťouchají, pak rozdělí na talíře a přelĳí zelňačkou,
případně dozdobí osmaženou cibulkou.
SICILSKÁ ROŠTĚNKA
500 g hovězího masa z roštěnce, nebo zadní, 30 g hladké mouky, 5 lžic oleje, 100 g másla, 500 g brambor,
150 g zeleniny (mrkev, hrášek, celer, květák), pepř, sůl
Naklepanou roštěnou osolíme, opepříme, podlĳeme vývarem a dusíme. Šťávu zahustíme na másle opraženou
moukou a dodusíme. Nakonec přidáme čerstvé máslo. Mezitím nakrájíme brambory na plátky, rozložíme do pekáčku a v troubě upečeme, na nudličky nakrájenou zeleninu promícháme s olejem a navršíme na brambory asi
3 minuty před koncem pečení a osolíme. Brambory se zeleninou dáme na talíř, na ně plátek masa a přelĳeme
šťávou a posypeme sekanou zelenou petrželkou.
PEČENÉ FAZOLE
450 g bílých fazolí, 4 stroužky česneku, 200 g pečeného vepřového bůčku nebo ramínka, 40 g sádla,
pažitka, pepř, sůl
Den předem fazole namočíme do studené vody. Druhý den je upečeme v přiklopeném pekáčku v mírně vyhřáté
troubě. Mezitím pokrájíme vepřové maso na nudličky, které prohřejeme na pánvi. Česnek utřeme se solí, přidáme
do sádla v kastrolu a ohřejeme. Vmícháme fazole, připravené maso a sekanou pažitku. Směs podle chuti dosolíme
a opepříme. Porce podáváme se zeleninovým salátem.
RYCHLÁ BUBLANINA
Do mísy dáme dvě skleničky od hořčice (2 dcl) polohrubé, výběrové mouky, 1 prášek do pečiva nebo lžičku jedlé
sody, 1 skleničku krystalového cukru, nastrouhanou kůru z ½ citrónu, 2 celá vejce, ½ sklenice rostlinného oleje,
nebo stejné množství rozpuštěného margarínu, 1 sklenici mléka. Vše dobře propracujeme na řidší těsto, které
vylĳeme do vymazaného a moukou vysypaného pekáče. Jahody, višně nebo jiné ovoce omyjeme, necháme
okapat a poprášíme moukou, aby nám nepropadly ke dnu, pak je poklademe na těsto a pečeně v dobře vyhřáté
troubě. Po vychladnutí posypeme tlučeným cukrem a nakrájíme na úhledné řezy. Můžeme zdobit i šlehačkou
a čerstvým ovocem.

DOBROU CHUŤ!
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STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ
Doplňovačka na květen
V této doplňovačce najdete jméno 1.knihovníka ve Stehelčevsi
Doplňovačka

Správné řešení, kterým je jméno 1. knihovníka Stehelčevsi, naleznete v dalším čísle našeho zpravodaje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Suita, družina
2. Loď se silným motorem
3. Úvodní skladba k opeře
4. protivníkův tah
5. opodál
6. poradní sbor
7. vytvoření, udělání
8. přístroj na měření délky chůze
9. první výrobek, vzorek
10. jehličnatý strom
11. příslušník Národní strany svobodomyslné

Řešení doplňovačky z čísla 4/2021 - první doložený majitel naší obce (1316)
1

J

A

R

O

S

L

A

2

X

A

S

T

E

R

I

3

N

E

V

A

D

A

4

Z

R

A

D

A

5

E

Z

O

P

6

S

E

N

7

T

O

8

E

9

H

10
11

14
15
16
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K

E

G

E

L

T

L

A

Č

E

M

I

S

E

12
13

Ž

D

R

A

T

E

V

K

A

K

A

B

U

S

O

Z

O

R

O

Z

I

V
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S TE

HEL PRO
Č
PŘÍ EVSKÉ
ŠP Ě
DĚ
OD VEK TI
OÚ

Albíkova školka je vhodná pro děti 4-6 let.
Voda nás baví, Albíkův příměšťák a Malý objevitel pro děti 6-12 let.
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