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



Z důvodu dovolené od
29. 6. – 3. 7. 2020 nebude ordinovat MUDr. Nesterenko. Zastupující lekář: MUDr. Shepelyak – ordinace Buštěhrad (tel. 312 250 677).



Oznamujeme občanům, že ve
dnech 13.7. - 22.7.2020 bude
z provozních důvodů uzavřena pokladna Obecního úřadu Stehelče-



ves a omezen provoz kontaktního místa Czech POINT. V těchto
dnech bude prováděno přihlašování
k trvalému pobytu po předchozí
domluvě. Děkujeme občanům za
pochopení.
Veřejné zasedání zastupitelů
obce se koná 22. 7. 2020
v 18. hodin v zasedací místnosti na
obecním úřadu.



10. 7., 24. 7.,
7. 8., 21. 8.,
4. 9., 18. 9.,
2. 10., 16. 10., 30. 10.
Pro více informací nás sledujte
na nových webových stránkách
obce, adresa zůstala stejná:
www.obecstehelceves.cz.



Svoz bioodpadu pro letošní
rok (sudý týden – pátek):



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

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 07/2020
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 7. 2020
Uzávěrka příštího čísla: 20. 7. 2020
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Komise pro dopravu a stavbu
Vážení spoluobčané,
jak jste již jistě zaregistrovali, tak byla zahájena I. Etapa rekonstrukce chodníků v naší obci. Tato
etapa zahrnuje realizaci chodníků v okolí školy, ulice Hlavní směrem od školy ke křížení s ulicí
V. Hermacha a dále vpravo ve směru do centra obce až k mostu u obecního úřadu a v ulici V. Hermacha po levé straně od křížení s ulicí Hlavní směr na Dřetovice až za autobusovou zastávku U Brůdku.
Na určitou rozestavěnost a nepohodlí našich občanů si po nějakou dobu budeme muset zvyknout, protože obec mimo jiné ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic připravuje celou řadu dalších
projektů, které nás v ne úplně vzdálené budoucnosti čekají. Nejblíže budeme dotčeni úpravou křižovatky
Na Bouchalce, kde bude pravděpodobně již na podzim vybudován kruhový objezd, který z bezpečnostního hlediska velmi exponované místo ošetří, následovat bude pokračování výstavby chodníků, tentokrát
v ulici V. Hermacha směr Dřetovice, rekonstrukce křižovatky Hlavní Vrapická a navazujícího úseku
komunikace až k nově budovanému kruhovému objezdu Na Bouchalce včetně vybudování vjezdové brány na vjezdu do obce, která zpomalí nepřiměřenou rychlostí vjíždějící vozidla, zejména kamiony.
Termíny realizací akcí jsou bohužel ovlivněny nejen dotačními tituly, ale i koronavirovou situací, která
ovlivňuje momentálně veškeré dění.
Je zřejmé, že nás toho čeká opravdu hodně a již po zahájení prvního projektu narážíme v rámci
upřesňování realizační dokumentace stavby na chronické problémy s jednotlivými majiteli nemovitostí.
Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území řeší pravidla pro likvidaci dešťových vod. Velká část
nemovitostí však řeší likvidaci dešťových vod prostým vyústěním svodu na chodník, potažmo komunikaci a nikoliv na vlastní pozemek. Toto je samozřejmě nepřípustné a nejen z hlediska vlastní dešťové
vody, ale i z důvodu přesahu svodu na pozemek obce a tím zúžení průchozího profilu pro chodce.
S tímto samozřejmě bojujeme i v případě zateplení nemovitosti, kdy zeď budovy je sice umístěna na
hranici pozemku, nicméně vlastní zateplení v tloušťce až 18 cm je prostorově umístěno už na pozemku
obce, bez jakéhokoliv projednání a stavebního povolení. Zásadní dopad má toto na projekt, kdy často došlo k zateplení až po vzniku projektu chodníků a jistě pochopíte, že zúžení chodníku o téměř 20 cm je
legislativní problém, který je nutno řešit dodatečným zásahem projektanta, neboť došlo k zásahu do
průchozího profilu a je nutno individuálně každou situaci řešit projednáním s dotčenými orgány a to si
momentálně vynutilo stavbu přerušit.
Na nápravě všichni zainteresovaní intenzivně pracují a za obec mi dovolte Vás požádat o trpělivost s dočasnými omezeními v rámci stavby.
Ing. Martin Voch, MBA
Komise pro dopravu a stavbu

Velké poděkování
patří
paní Jaroslavě Horákové
za magnetky a píšťalky pro děti.
Brzy je využijeme.
Moc děkujeme.

Blahopřejeme
Josef Beranský – 55 let
Milan Najšel – 55 let
Jarmila Schnaubeltová – 65 let
Jiří Kacovský – 60 let
Martin Svoboda – 50 let
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Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20. května 2020















1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce souhlasí se smlouvou Organizace zadávacího řízení na akci: „Výsadba
části biokoridoru na parcele č. 1099 v k.ú. Stehelčeves“.
3. Zastupitelé obce souhlasí se smlouvou Manažerské řízení projektu pro vydání Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na akci: „Výsadba části biokoridoru na parcele č. 1099 v k.ú.
Stehelčeves“.
4. Zastupitelé obce souhlasí se smlouvou Administrace projektu: „Výsadba části biokoridoru
na parcele č. 1099 v k.ú. Stehelčeves“ .
5. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 172/2018
týkající se p. p. č. 879, 906, 963, 1079, 1099, 1100, 1102, 1103, 1104, 1136.
6. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem smlouvy na pronájem zmrzlinovače – měsíční
poplatek 2000,-Kč + 3,-Kč za vytočenou zmrzlinu.
7. Zastupitelé obce pověřují p. Korábovou k prostudování a následně dle doporučení budou
informace zapsány do Kroniky obce za rok 2019.
8. Zastupitelé obce souhlasí s pronájmem sálu v období 25. - 27. 9. 2020.
9. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Dodatku č.1 k Plánovací smlouvě ze dne 05. 02. 2020
10. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o budoucím provozováním kanalizace,
kterou převede investor do vlastnictví obce.
11. Zastupitelé obce souhlasí se zasláním finančního příspěvku ve výši 20.000,-Kč
společnosti EDA cz, z.ú. na činnost terénní služby rané péče, kterou poskytuje dvěma
klientům s bydlištěm na území naší obce.
12. Zastupitelé obce delegují jako zástupce obce na Valnou hromadu VKM starostku obce
paní Petru Vagenknechtovou.

Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 4. června 2020




1. Zastupitelé obce berou na vědomí návrh Závěrečného účtu obce Stehelčeves za rok 2019,
který bude vyvěšen na úřední desce a schválen na příštím zasedání Zastupitelstva obce.
2. Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením Smlouvy o odborné činnosti – kontrola příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Stehelčeves.

Celé zápisy ze zasedání jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním
úřadu.
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Zoopark Zájezd – za zvířaty a poučením do rodinné zoo

V

e větvích se prohání skupina lemurů s mláďaty,
naproti se majestátně tyčí
orli, za listy rostlin se schovávají
chameleoni a mohutní velbloudi
připomínají pouštní karavanu.
Takové výjevy působí dojmem,
že se právě nacházíte v některé
velké zoo mimo region. A přitom
je máte doslova - co by kamenem
dohodil!

Zoopark Zájezd je malá rodinná
zoo s již desetiletou tradicí. Jiří
Marek st. a Dana Fraňková
tehdy provozovali soukromé
chovné zařízení, které se rozhodli v roce 2010 zpřístupnit
veřejnosti. Díky zkušenostem
pana Marka z pražské zoo
a paní Fraňkové, která už
jednu zoo zakládala, se tak
povedlo otevřít nejmenší zoologickou zahradu v ČR, tehdy
se 70 druhy zvířat. Od té doby
se toho v zoo mnoho změnilo
(aktuálně chováme přes 100
druhů). Pojďme si říct něco
málo lemurech.
Lemuři jsou skupina poloopic,
kterou přirozeně najdete pouze na

Madagaskaru. Ten se
oddělil od pevninské
Afriky v druhohorách.
Zdejší fauna se tak
mohla vyvíjet po dlouhých 65 milionů let
izolovaně a díky tomu
dnes na tomto ostrově
najdeme neskutečnou
paletu organismů,
které nikde jinde nežijí.
Lemuři obsadili téměř
celý ostrov, rozšířili se
do pralesů i savan, žijí

v bažinatých i horských oblastech.
Díky úbytku přirozeného prostředí za
účelem získávání
zemědělské půdy
člověkem jsou dnes
tato unikátní zvířata
ohrožena vyhynutím.
V Zooparku Zájezd
se chovu lemurů věnujeme dlouhodobě.
Ostatně, ve znaku
máme portrét lemura
kata, který je všem
návštěvníkům jistě
dobře znám. Lemuři
kata se živí listy
a květy rostlin, ovo-

cem, občas okusují kůru
a olizují mízu. Relativně výjimečně si potravu zpestří nějakou živočišnou bílkovinou
v podobě hmyzu nebo drobného obratlovce (např. ptáci nebo
plazi). Žijí ve skupinách, které
vedou dominantní samice
a chrání je dominantní samec.
Na jejich těle najdete výrazné
pachové žlázy (např. na předloktí), jejichž sekretem si samci
značí teritorium. K typickým
znakům patří dlouhý pruhovaný
ocas, který pomáhá udržovat rovnováhu při doskocích na větve
a slouží také k dorozumívání ve
vysoké trávě jako vlajka. Samci
používají ocasy k ritualizovaným
soubojům.
Aktuálně najdete u našich lemurů dvojčata, která se narodila
v březnu a brzy se dočkají jmen
a křtu.Sledujte proto náš Facebook
a web, ať vám nic neunikne :)
My i lemuři se na vás moc těšíme!
Text a foto: Daniel Koleška
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MANUÁL TŘÍDĚNÍ ODPADŮ: POTRAVINOVÝ ODPAD

H

rozně nerada vyhazuju jídlo! Na tohle jsem
vážně pes. Vždy hledám
různé způsoby, jak zásoby, které
doma máme, spotřebovat.
A něco podobného bychom se
měli naučit všichni. Zbytečně
nenakupovat, zbytečně nevyhazovat…
Co je takový potravinový odpad?
Především jsou to odpady ze supermarketů, potravinářského průmyslu
a odpady z domácností. Doma jsou
to převážně věci, kterým prošla
lhůta čerstvosti a zkažené jídlo.
Hážeme je do směsného odpadu,
některé na kompost.
Alarmující je, že z domácností
pochází až 40 % veškerého potravinového odpadu! To je pro mě
neskutečně ohromné množství!
Plýtváme potravinami. Hodně…
Celosvětová roční produkce
potravin je kolem 4 miliard tun.
Odhaduje se, že zhruba 30-50 %
z tohoto množství vyjde vniveč
v důsledku nevhodných postupů
při pěstování, sklizni, skladování,
dopravě a při samotném prodeji.
A pojďme k dalším hororovým
číslům. Podle statistik vznikne
v EU na jednoho Evropana přes
170 kg potravinového odpadu
ročně, konkrétně u nás v republice je to odhadem přes 80 kg
za rok. Opravdu nepředstavitelné
množství!
A další ze statistik říká, že až jedna
třetina potravin se každým rokem
stane odpadem. Hodně vyrábíme,
hodně nakupujeme, málo jíme,
špatně skladujeme, zpracováváme nebo naopak nezpracováváme
vůbec, a pak vyhazujeme.
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Další statistika říká, že pokud by
množství potravinového odpadu
celosvětově kleslo o polovinu,
dopad na klima a skleníkový
efekt by byl stejný, jako kdyby
na Zemi přestaly jezdit všechny
vozy. No ty kráso!
A jaká je příčina enormního množství právě potravinového odpadu?
Nadspotřeba. Obchody nás naučily nakupovat více, než potřebujeme. Naučily nás kupovat laciné
věci,
v šílených akcích. Nedáváme přednost kvalitě, ale kvantitě, v tom to
vězí.
To, jak zacházíme s potravinami, je
jeden z největších problémů, které
v 21. století stále ještě dostatečně
intenzivně neřešíme! Tím spíše,
když si uvědomíme, kolik milionů
lidí na světě trpí opakem našeho
přebytku…
Jak z téhle zapeklité situace ven?
Nedá mi to, opět mi v téhle chvíli
vyskočil na mysl pořad „Herbář“
a návraty do dob našich babiček
a babiček jejich babiček…
Dobu, kdy k přírodě a všemu živému byla chována velká úcta
a v rámci této úcty se například
při takové domácí zabijačce spotřebovalo opravdu úplně všechno,
co zvíře dalo. Dobře se to uskladnilo, maso se sušilo, nakládalo…
Nebo se vyrazilo do přírody, kde se
nasbíraly byliny… A přesně tohle
bychom se měli naučit i nyní. Nemusíme se ihned stát sběrači
a lovci, stačí trocha úcty a vděčnosti za to, že můžeme dobře a kvalitně jíst.
A v rámci této vděčnosti nevyhazovat jídlo. Když to vezmu osobně:

vím, kolik mi dalo práce a času,
než jsem na svém vejminku vypěstovala ty dýně, jahody, česnek…
a nedovedu si představit, že by se
40 % mé úrody prostě vzalo
a vyhodilo. Pro mě je tohle velmi
neradostná představa. Proto jsem
vše dobře uskladnila, naložila,
zamrazila…a budu se z mých pěstitelských plodů těšit i v zimě
a na jaře…
Jak se s potravinovým odpadem
zachází? Supermarketům nezbývalo, než odvážet neprodané potraviny na skládky a do spaloven komunálního odpadu. Další možností
jsou potravinové banky, ty mají ale
určitá omezení, a bioplynové stanice. Ty jsou relativně optimálním
způsobem likvidace tohoto druhu
odpadu. Bohužel je jich, zatím,
v České republice velmi málo. Slovy pouhé dvě bioplynové stanice,
které jsou schopny zpracovávat
tuny potravinového odpadu.
Jedna taková bioplynová stanice
dokáže prý vyrobit až 70 megawatthodin energie. To by prý stačilo na roční provoz 1500 domácností. Také dokáže vyrobit přes 10
tisíc gigajoulů tepla ročně, a to by
pro změnu stačilo na zásobení teplem kolem 300 bytů. (Nehovoříme
zde o energii pouze z potravinového odpadu, ale i z dalších složek
bioodpadu). Dalším „výmyslem“,
především tedy americkým, jsou
drtiče odpadků. Tyhle vynálezy
ovšem nijak problematiku potravinových odpadů neřeší. Odpad
pouze nadrtí, ale dále je potřeba
postupovat stejně jako se směsným
odpadem, popřípadě kompostem.
K tomu bych už jen podotkla, že
kuchyňské odpadky rozhodně
nepatří do veřejné kanalizace!!

ČERVENEC 2020

A nyní ještě několik bodů, jak
neplýtvat potravinami:
1) Nákupy plánujte: vzpomeňte si na film Pelíšky, a naplánujte
si jídelníček, klidně podle toho,
co zrovna máte doma za zásoby.
Přikupujte jen nejnutnější chybějící
suroviny. Vykašlete se na slevové
akce, vyhledávejte kvalitu. Jo a
nechoďte na nákupy, když jste
hladoví, to je cesta do pekel.
2) Hlídejte si datum spotřeby:
a nejen doma, ale i v obchodě! Produkty, které jsou vepředu, budou
mít datum spotřeby kratší, než ty
nově naskladněné vzadu. Takže
pokud víte, že to nestihnete spotřebovat, hrábněte klidně dozadu, popřípadě to zatím nekupujte vůbec.
3) Myslete na svou peněženku
a výdaje: protože když plýtváte
potravinami, plýtváte také svými
penězi. Když vyhazujete nesnědené
nebo zkažené jídlo do popelnice,
uvědomte si, že jste do ní právě vyhodily vaše těžce vydělané peníze.

4) Udržujte ledničku a spíž
v dobrém stavu: a nejde jen
o správnou teplotu, ale především
o to, aby byly potraviny uloženy
přehledně, a vy jste věděli, co kde
máte.
5) Skladování: skladujte potraviny podle doporučení na obalech,
pokud nevíte jak přesně nějakou
věc skladovat, strýček Google to
určitě ví.
6) Sejde z očí, sejde z mysli:
aneb pokud nakoupíte nové potraviny, dejte je v ledničce nebo ve
spíži spíš dozadu, a ty starší dopředu, abyste je měli na očích a věděli
o nich. Jinak by se mohlo stát, že
se kdesi vzadu v lednici zkazí.
7) Servírujte menší porce: kdo
bude chtít, může si přidat. Nic se
takhle zbytečně nevyhodí a zbytek
se lépe uskladní.
8) Využívejte zásoby beze zbytku: prostě se snažte jídlo nevyhazovat. Co nesníte dnes, můžete si
dát ještě zítra, nebo zbytky využít

číslo 7

k dalšímu vaření, zamrazit…
Z přezrálejšího ovoce umixujte
koktejl nebo upečte koláč, ovadlejší zelenina skousne polévku…
9) Mrazák je velký přítel: úzce
souvisí s předchozím bodem.
Koneckonců i to přezrálejší ovoce
se může dát do mrazáku, a když ho
máme víc, uděláme ovocnou marmeládu. Když koupíte celý bochník
chleba, a víme, že ho nesníme,
můžeme část zamrazit, ale myslím,
že tohle všechno dobře známe.
10) Kompostujte: Je jasné, že
nějaký odpad z kuchyně nakonec
stejně zbyde. Kompost z ovoce
a zeleniny lze použít jako hnojivo
na zahrádku.

Text: Michaela Klapalová, Lidice
Zdroje: www.trideniodpadu.cz,
nataliri.cz
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Významné osobnosti v historii naší obce

Antonín KNOR -

archeolog, pracovník archeologického ústavu v Praze
* 24.1.1908 Stehelčeves u Kladna
+16.12.1971 v Prosečnici
Náš významný rodák, pan Antonín Knor se narodil ve Stehelčevsi, kde prožil celé své dětství.
V letech 1921 až 1927 vystudoval
a složil zkoušku na reálce v Kladně
a následně odchází pracovat do
tehdejšího Státního Archeologického ústavu v Praze. Ale již jako
žák vyšší školy v Kladně nalezl
Antonín Knor na poli pana Burgra
na Homolce hrob skrčence, o jehož
kostru se ucházelo město Kladno
pro své muzeum. To byl první z jeho
nálezů a od té doby ho archeologie
provázela celým jeho životem.
Ve Státním archeologickém ústavu
v Praze pracoval od roku 1928 až
do své smrti. A. Knor byl hned po
svém příchodu pověřen nejedním
záchranným výzkumem. Po získání
zkušeností v terénu mu byly svěřovány i dlouhotrvající výzkumy. To
potvrzují stovky zpráv v ústavním
archivu. „Výzkum musí být cele
a opravdově prožíván a jeho provádění se nesmí zvrhávat v prosté
řemeslo.“ To vštěpoval vědecký
pracovník Antonín Knor všem,
kteří se připravovali jít v jeho
šlépějích.
Za svého aktivního života se zúčastnil mnoha výzkumů v Čechách,
na Moravě i Slovensku. Zvláštní
pozornosti jinak všestranného archeologa se těšila zejména pozdní
doba kamenná a nejstarší období
starých Slovanů. Mnoho svých
výzkumů vedl nejen v rodné Stehelčevsi, ale i v okolních obcích,
ve Dřetovicích. Brandýsku, Ma8

kotřasech, Třebusicích, Vrapicích,
Smečně, Novostrašecku a dalších
místech. Byl také pořadatelem
archeologických sbírek kladenského muzea, tvůrcem pravěké části
stálé expozice kladenského muzea
otevřené veřejnosti v roce 1970,
autorem úspěšné výstavy Pravěk
Kladenska (1965) a popularizátorem archeologie na přednáškách
i v tisku.
U příležitosti 650 let od první písemné zmínky o Stehelčevsi, uspořádal několik přednášek o historii
naší obce, které měly velký ohlas
a byly hojně navštěvovány.
Pro zajímavost uvádím hlavně nálezy z našeho katastrálního území.
Antonín Knor se účastnil i vykopávek na Homolce, které ve spolupráci s archeologickým ústavem
prováděli pracovníci pensylvánské
univerzity v letech 1930-31
a v říjnu a listopadu 1954 vedl pokusné vykopávky ve Dřetovicích,
kde bylo objeveno velké sídliště asi
2000 roků staré.
Také ve Stehelčevsi byly objeveny
nálezy. U cihelny nalezen na poli,
původní č. kat. 409, kostrový hrob
s rozházeným tělem. U kostry byl
nalezen pazourkový (kamenný) nožík a kostěný kroužek. Nad kostrovým hrobem byly nalezeny spálené
kůstky, pravděpodobně žárový
pohřeb. Podle několika střepů nad
kostrovým hrobem náleží hrob na
sklonek mladší doby kamenné, a to
kočovnému národu, který nazýváme lidem šňůrovým. Pohřbíval své
mrtvé ve skrčené poloze.
Při hloubení jam pro výsadbu stromů u drůbežárny, původní
č. kat. 439, nalezeno několik slovanských kostrových hrobů z 10.
a 11. století. Hroby byly částečně

obloženy deskami břidly a dřevěnou schránkou. U lebek koster nalezeny drobné záušničky, zakončené esovitým očkem. Jest to typický
slovanský šperk, ale spíše to byly
vlásničky. Na prsou jedné
z koster ležela dětská kostřička,
pod chodidly téže v jamce byla
složena jiná kostra.
Dále tamtéž nalezen kostrový hrob
ze střední doby železné -z tzv.
období laténského- z běhu 2. a 1.
stol. před n.l. Je to hrob, který po
národnostní stránce patří již historickým národům Keltů (Gallů),
dnes již zaniklým.
Hrob byl vybaven četnými bronzovými šperky a dvěma lignitovými
náramky. Lignitové náramky byly
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Střípky z obecní kroniky
v tu dobu vyráběny na Novostrašecku z mladého uhlí tzv. „švartny“, a to ve velkém, a bylo jimi
obchodováno na velké vzdálenosti.
Třebaže tyto hroby tvoří menší
i větší pohřebiště, nebyl zde již
další hrob objeven. Je také možné,
že ostatní hroby byly již splaveny,
neboť je zde svahová poloha.
Na sklonku roku 1970 Antonín
Knor vážně onemocněl, několikrát
musel být hospitalizován a svůj boj
o život prohrál v prosinci 1971.
Poslední rozloučení s Antonínem
Knorem proběhlo v motolském
krematoriu v Praze.
V loňském roce Sládečkovo muzeum v Kladně uskutečnilo výstavu
„Ve stínu Impéria-Germáni
a doba římská na Kladensku
a Rakovnicku“, kde byl velký
prostor věnován i práci a nálezům
Antonína Knora.

Jaroslava Štancová
kronikářka obce

Upozornění na virtuální
výstavu
Sládečkovo vlastivědné
muzeum v Kladně zveřejnilo
k 75. výročí ukončení 2. světové války unikátní virtuální
výstavu „Než rozkvetly šeříky“.
Jedinečnou výstavu osvobození
Kladenska, naší i okolních obcí
si můžete v klidu domova prohlédnout na stránkách muzea
www.omk.cz.

Rok 1955
Veřejný život
9.5. V 5 hod. ráno nastala
v pochodu Rudé armády přestávka
trvající asi půl hodiny. Toto využil
oddíl ozbrojených nacistů, který
se chtěl probojovat od Kralup ke
Kladnu, tj. na západ, přes Brandýsek. Při průchodu Brandýskem ubili
nacisté několik tamějších občanů
a osvobodili zajaté tam nacisty
a německé uprchlíky.



ní síly, prostě pro všechny, kdo se
svou prací přičinili o zdar letošní
sklizně bohaté úrody. Hudba při
obědě vesele vyhrávala. Kromě
oběda podávána všem výše jmenovaným pracovníkům ještě vydatná
večeře. Vše zdarma.

O 14 hod. seřadili se naši pracující i hosté ve dvoře č.p. 30 (kancelář JZD) a odtud v průvodu odešli
-s hudbou- do hostince, kde se
konala vlastní dožínková slavnost.
Byla to spíše velká slavnostní
schůze JZD s přehledem vykonané
práce ve žních. Zasedání toto
 Místo ku Kladnu (na západ) dal
zahájil i vedl s. Zelenka Václav
se však oddíl nacistů ke Slanému
předseda kult. Komise při MNV.
(na sever) kde nad Brandýskem na
Jako
kulturní vložku předvedli děti
tak zvaných Rovinách střetl se opět
Národní školy tanečky na motivy
přijíždějícími Ruskými tanky. Po
krátké přestřelce a velkých ztrátách národních písní. Pak promluvili
na straně nacistů se tito vzdali ruské zástupci: za ONV s. Procházka, za
MNV s. Mareš, za patronátní závod
přesile.
důl Zápotocký s. Bejček a za JZD
Stehelčeves s. Josef Průša.
 Napodobením tehdejší srážky
vzpomínají občané Brandýska na
Všichni řečníci hodnotili průběh
dramatický průběh osvobozovážní. Z jejich referátů vyplývá, že
ní Brandýska Sovětskou Rudou
naši pracující skvěle obstáli, zklaarmádou.
mala však strojní stanice z Unhoště,
která mnoho slibovala, ale málo
 18.9. Letošní dožínky oslaveny
byly našimi pracujícími zvlášť oká- vykonala. Její vinou a ovšem také
deštivým počasím, prodloužily se
zale. Úroda byla velmi dobrá
žně
do poloviny září. Velkou pomoa proto bylo na místě radovati se
cí ve žních byla brigáda patronátnís úspěchů našeho JZD.
ho závodu – důl přes. Zápotocký -,
zaměstnanci administrativy.
Již několik dní předem bylo
v JZD jako v úle. Účetní JZD
Družstevníci odměnili své vedous. Špalkové se z toho točila hlava.
cí, s. Průšu a s. Chmela krásným
Byla hlavní iniciátorkou a také
věncem
z obilných klasů a soškami
hybnou pákou všeho denní. Také
všechny družstevnice i s předsedou symbolizujícími práci zemědělce.
Děkují jim za jejich práci pro JZD
s. Jos. Průšou byli v jednom kole.
V neděli pak 18.9. se od rána peklo, a žádají, aby i nadále věnovali své
síly ke vzrůstu družstva jako dosud.
vařilo a smažilo o sto šest.
Oba vedoucí funkcionáři toto slíbili,
ale žádali družstevníky o spolupráci.
O 12 hod. podáván byl v sále
hostince u Benešů společný oběd
- pokračování příště pro všechny družstevníky i námez9
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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.
Polévka, co dům dal
Do hrnku dáme vodu a přidáme kousek od vší zeleniny, co máme doma, brambor, česnek, cibuli, kopřivu
a necháme povařit, až je zelenina měkká. Poté ji vyndáme z vývaru a rozmačkáme vidličkou, vrátíme do vývaru, který zahustíme tím, co máme po ruce (nudličky, rýži či krupky), povaříme a dochutíme solí, pepřem,
a nakonec přidáme oříšek másla na zjemnění.
Rychlá rajčatová omáčka
Na másle zpěníme velkou cibuli, když je sklovatá, zasypeme 2 lžícemi cukru a necháme zkaramelizovat, přidáme bobkový list, celý pepř a nové koření a vhodíme omytá rajčata nakrájená na plátky. Dusíme do měkka.
Potom vše propasírujeme v jemném sítu, vrátíme na oheň, dosolíme, případně ještě dosladíme dle chuti. Měli-li
jsme rajčat dost, nemusíme již zahušťovati, pokud se nám zdá omáčka řídká, zahustíme máslovou jíškou.
Podáváme s knedlíkem, pokud nám zbylo maso z hovězí polévky, tak je přidáme, ale maso není nutné.
Houbové fleky
Houby podle chuti, (nejlepší je směs lesních hub) nakrájíme na kousky, dobře propláchneme, dáme na zpěněnou cibulku a vydusíme všechnu tekutinu, kterou houby pustí. Okořeníme kmínem, solí a pepřem. Když je
voda pryč, přidáme dle množství hub vejce (2-4). Mezitím, co jsme připravovali houby uvaříme fleky, ať už
domácí, nebo kupované, v osolené vodě, scedíme, vysypeme do pekáčku a pokapeme rozpuštěným vepřovým
sádlem. Přidáme smažené houby a dobře promícháme. Podáváme teplé s kyselou okurkou.
Cmunda s houbami
Připravíme si klasické těsto na bramborák a smažené houby (jako na fleky, jen nedáváme vejce). Cmundu nalijeme na pánev s rozpáleným sádlem a pozvolna pečeme, na horní stranu nandáme smažené houby a zalijeme
bramborovým těstem. Po 5 minutách placku otočíme a dopékáme asi 4 minuty po druhé straně. Jako příloha je
výborný rajčatový salát.
Rychlá bublanina z drobného ovoce
Připravíme si mísu, do které dáme 2 hrnky polohrubé mouky, hrnek krupicového cukru, 2 prášky do pečiva
a řádně promícháme. Pak přidáme 2 celá vejce, ½ hrnku oleje a 1 hrnek vlahého mléka. Zpracujeme vláčné
těsto, které vylijeme na vymazaný a moukou vysypaný pekáč, těsto rozetřeme, aby bylo stejně vysoké a poklademe je drobným ovocem (rybíz, angrešt, borůvky, maliny atd). Na ovoce dáme žmolenku a pečeme v dobře
vyhřáté troubě. Necháme vychladnout a nakrájíme řezy, které podáváme na talířku ozdobené šlehanou smetanou, ovocem a lístkem meduňky nebo máty.
DOBROU CHUŤ!
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Prádninový kvíz – místa známá/neznámá
Mohou se zúčastnit nejen děti, správné odpovědi, doručené na adresu:
zpravodaj@obecstehelceves.cz do 20.7., budou odměněny.
Správné odpovědi najdete v příštím čísle Stehelčevského zpravodaje.
1)

Kde byla studánka zvaná „U Jána“

6)

Kde byl „Pecník“?

a)
b)
c)

u Vrapického kostela
v lokalitě Na Brůdku před domem čp.10
pod Homolkou

a)
b)

2)

Kde stávala kaplička?

c)

v cihelně nad školou
mezi domy čp. 59 a 135 ve směru na Dřetovice
v ulici V. Moravce proti lesíku

a)
b)
c)

proti obecnímu úřadu
u čp. 1 na Hlavní ulici
v Panské zahradě

7)

Kde stála „Maškovská krčma“?

3)

Kde leží „Svatováclavské koleje?

a)
b)
c)

na místě dnešního kulturního domu
proti škole, dnes čp. 130
proti OÚ ve směru na Vrapice, dnes čp. 65

a)
b)
c)

na poli nad vsí směrem k Brandýsku
na poli nad vsí směrem k Zájezdu
na poli pod haldou

8)

Kde stál mýtný domek?

4)

Kde se říká „Ve Velhotce“?

a)
b)
c)

čp. 43, dnešní OÚ
čp. 45, dnes Koloniál Růža
na Brůdku

a)
b)

9)

Kde stála obecní pastouška?

a)

c)

pole v oblouku silnice u školy
Jsou to pole mezi větrolamy od obce směrem
k haldě.
pole u dálnice mezi Stehelčevsí a Brandýskem

5)

Kde se říká „Na bílých hlínách“?

b)
c)

Byl to dům čp. 9 na rohu ulic Hlavní a V. Hermacha.
Byl to dům čp. 65 ve směru na Vrapice.
Byl to zbouraný dům proti škole.

a)
b)
c)

pole u Vrapic
pole u Dřetovického mostu
ulice V. Pokorného a pole nad ní

10)

Kde býval obecní chudobinec?

a)
b)
c)

Byl to dům, který stával proti obecnímu úřadu.
Byl to dům čp. 1 na Hlavní ulici.
Byl to dům čp. 153, na hlavní ulici směrem na
Prahu, poslední dům vlevo ve staré zástavbě.

Správné odpovědi kvízu z minulého čísla 6/2020 jsou:
1a,b, 2a, 3b, 4b, 5b, 6c, 7c, 8a, 9a, 10b
Odměnu za zaslané odpovědi posíláme Martině Schrötterové.
Gratulujeme!
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