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Informace
 Od června je v občerstvení u požární
nádrže v nabídce kavárenský sortiment
a točená zmrzlina z Opočna.
Otvírací doba: pondělí-neděle 11-20 hod.
 Od července je změna telefonního čísla na
poštu 954 227 342.
 Veřejné zasedání zastupitelů obce se koná
21. 8. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na
obecním úřadu.

Blahopřejeme

Růžena Šmídová
3. 7.
60 let

Aleš Hurdálek
27. 7.
50 let

Jiří Mareš
14. 7.
75 let

Ludmila Fejfarová
28. 7.
60 let

Zdeněk Zázvorka
20. 7.
60 let

Aloisie Čopáková
29. 7.
80 let

SK Stehelčeves děkuje paní Papranec za míče
pro fotbalisty.
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Dětský den - 2. 6. 2019
V neděli 2. června jsme se sešli na fotbalovém hřišti a oslavili společně Mezinárodní den dětí.
Oslava to byla jaksepatří veselá a plná zábavy. Děti si užily skákací hrad, jízdu na elektrických
vozítkách a vyzkoušet mohly bodyzorbing fotbal. Největší úspěch však mělo, jako obvykle, malování na obličej a nově také fotokoutek s úžasnými rekvizitami. Nechyběly ani nafukovací balónky
a prima písničky. Počasí nám vyšlo opět skvěle a náladu nám nezkazil ani toho dne stávkující stroj
na točenou zmrzlinu, zachránil nás pan Maiorov, který dětem na osvěžení daroval žvýkačky, výborné nanuky a pitíčka.
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O pohár starostky obce - 6. ročník 15. 6. 2019

T

urnaje se zúčastnily 4 týmy, přičemž
každý s každým odehrál dva zápasy.

Konečné pořadí mladší přípravky:
1. AFK Tuchlovice
2. SK Stehelčeves

Tento zápas dopadl bez porážky, výsledkem byl
stejný počet bodů jako 1. Tuchlovice, o pořadí
tak muselo rozhodnout skóre - rozdíl vstřelených a obdržených branek, nakonec jsme se tak
umístili na druhém místě i přesto, že náš tým

utržil za celý turnaj (6 zápasů) pouze 3 branky,
i proto byl vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje v této kategorii náš brankář Mikuláš
Holan, nejlepším hráčem turnaje rovněž hráč
SK Stehelčeves Lukáš Vaverčák, kterého od výborných výkonů na hřišti neodradil ani vypadlý
zub při zápase. Nejlepším střelcem našeho týmu
byl Lukáš Krejcar. Díky za fotbalové výkony
ale patří všem našim zúčastněným hráčům Jáchym Zazvonil, Honza Mašek (oba odehráli
celý turnaj bez střídání), Zdenda Veselý, Štěpán
Šopík, Tomáš Horák, Štěpán Svoboda. Možná
tím pověstným jazýčkem na vahách směrem
k prvenství na turnaji mohla být i absence Míši
Procházky nebo Davida Svobody, kteří také patří
do týmu mladší přípravky.
3. FK Brandýsek
4. TJ Baník Švermov
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Fotbalisté ze všech zúčastněných týmů hráli
naplno i přes horké letní počasí. Díky za
povedenou akci patří nejen všem zúčastněným
týmům, ale i všem, kteří se na organizaci turnaje
podíleli. Kladné ohlasy zazněly i od zúčastněných týmů, což je asi pro organizátory ta
nejlepší pochvala.
Tým mladší přípravky, tak úspěšně završil
celou fotbalovou sezónu 2018/2019, ve které se
dokázal kvalifikovat i na závěrečný turnaj osmi
nejlepších týmů okresu Kladno, který se konal
9. 6. 2019 ve Švermově. Titul mistra okresu se
klukům tento rok sice vybojovat nepodařilo, ale
s těmi nejlepšími soupeři bojovali statečně
a nakonec obsadili na tomto turnaji 7. místo
před Hostouní. Svou roli možná sehrála i nervozita, protože svými výkony v průběhu sezóny
mohli kluci pomýšlet i na vyšší pozice. Celkem
se letošního soutěžního ročníku mladších přípravek zúčastnilo téměř 30 týmů z okresu Kladno.
Další souboje o prvenství vybojoval tým mladších žáků SK Stehelčeves a Mini školičky také
od nás. Poháry tedy zůstaly v domácích týmech.
Nejlepším gólmanem byl jmenován M. Müller
a J. Šmejkal a nejlepším hráčem z týmu starších
D. Najšel.
Díky všem za skvělé výkony, organizátorům za
perfektní práci a obci za podporu.
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Stehelčevské ulice
Ulice Aloise Sklenáře
Tato ulice se nalézá v nové zástavbě v lokalitě U Viničky, napojuje se na ulici V. Poláka asi v 1/3,
pokračuje směrem na Panskou zahradu, po několika desítkách metrů
se stáčí v pravém úhlu doprava a opět ústí do ulice V. Poláka.
Kdo byl Alois Sklenář?
Alois Sklenář byl jako horník prvním dělnickým starostou naší obce.
Zároveň byl i prvním kronikářem naší obce na jehož práci navazovali
ti další. Kroniku naší obce psal od roku 1923.
Nejlépe ho snad vystihnou jeho vlastní slova z roku 1931
Přestávám psáti kroniku a vzdávám se vší činnosti v oboru
samosprávy, za příčinou stáří a pak osudem, který mě potkal úmrtím
mé manželky a tím pozoruji, že nemám té energie, které je třeba na to
vésti tak zodpovědné místo jako je místo obecního starosty. Snad není kronika psána slohem učence
a snad se najdou pravopisné chyby, ale musí mě býti odpuštěno, neb jsem byl na úřad starosty a kronikáře jen se vzděláním dvou třídní obecné školy ve Stehelčevsi. Zaměstnáním jsem byl horník, který
pracoval 41 let přes 500 metrů pod zemí. Doufám, že jsem úřad, mě svěřený, co starosty obce vedl po
12 let a 4 měsíce k všeobecné spokojenosti a že jsem vědomě žádnému bez výjimky politického
a náboženského přesvědčení jak radou i finančně neublížil.
Svému nástupci v povolání co starosty obce přeji mnoho zdaru a radím mu, aby vždy měl na
zřeteli „Činíš –li jinému dobře, nikdy odměny od něho nečekej“ a dbal by po něm zůstala dobrá pověst, neb ta vyváží všecky poklady světa.
Ve Stehelčevsi dne 17. listopadu 1931

Sklenář Alois

Avšak pan Sklenář se k psaní kroniky obce na přání obecního zastupitelstva vrátil a psal ji až do konce
roku 1947, kdy mu bylo již 76 let a předal kroniku panu Karlu Vlasákovi.
								Jaroslava Štancová

Ulice Aloise Sklenáře
v době svého vzniku v roce 2010
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1952
Poměry kulturní
 V Národní škole, ve třídě,
kde se nyní nachází mateřská
školka, položena nová podlaha.
Podlaha nebyla vyměněna od
postavení školy v roce 1896.
 Učitelé zapojili se dobře
do života obce. Vedou osvětovou besedu, účinkují při všech
slavnostech v obci, výročních
schůzích KSČ a podobně s dětmi
Národní školy, nebo pionýry
v kulturních vložkách.
 Školní děti provádí sběr
odpadových surovin.
 Okresní komise pro podporu
spoření poslala Národní škole
ve Stehelčevsi Čestné uznání za
úspěšnou účast na spoření mládeže ve školním roce 1951 – 52,
kterým žáci podporují budování
5. pětiletého plánu budování
socialismu v naší vlasti a tím
přispívají k uhájení míru.
 29. června uspořádána byla
v Národní škole výstava knih.
Výstava byla hojně navštívena
a prodáno mnoho knih.
 V červnu ustavena byla ve
Stehelčevsi újezdní Osvětová beseda pro obce: Dřetovice, Zájezd
a Libochovičky.
 Osvětová beseda ve Stehelčevsi obdržela od KNV Praha
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10 000,- Kč na vybavení kulturní
jizby, která byla zřízena
v bývalém hostinci „U Šťastných“ čp. 130. V sále tohoto
bývalého hostince má Sokol svoji
cvičebnu a spolkovou místnost.
 Okresní Osvětová komise
v Kladně uspořádala v hostinci
„U Benešů“ 11. dubna „Estrádní
večer“ jako odměnu za včasné zakončení jarních prací na
polích našeho JZD, jak řekl ve
svém proslovu okresní osvětový
inspektor s. Řízek. Na tomto
krásném večeru účinkoval ČSM
gymnasistů z Kladna, pěvecký
sbor SONP Kladno za řízení
s. K. Hofmana a hudba mladých
ČSM Buštěhrad za řízení ppor.
Hlavatého. Konferenciér večera
byl s. Vlček z Kladna. Estrádní
večer byl hojně navštíven a naši
zemědělci se zaslouženě dobře
pobavili.
 V březnu bylo vyměněno
zařízení místního rozhlasu za
výkonnější, který jsme dostali
ze Švermova. Naše dosavadní
zařízení rozhlasové předali jsme
obci Zájezdu. Výměnu provedla
okresní osvětová komise
v Kladně.
 Koncem roku nachází se
v naší knihovně 1156 svazků
knih. Z toho je svazků: 139
politické, 84 zemědělské, 29 pro
mládež, 646 zábavné literatury.
Čtenářů bylo 102, výpůjček 1164.
Nejvíce se čtou knihy sovětských
spisovatelů, cestopis Hanzelky

a Zikmunda, z českých spisovatelů Jirásek.
Zdravotní poměry
 Poradnu navštěvovalo 166
dětí do 1 roku a 47 dětí ve stáří
1 – 6 roků.
 Z infekčních nemocí
vyskytla se v obci ve větší míře
žloutenka. Učiněna byla všechna
ochranná opatření
 15. července v 13,10 hodin
vznikl ve stodole statku rolníka
Josefa Rubeše čp. 25 oheň.
Stodola, v níž bylo uloženo 70
žebřinových vozů kvalitní suché
vojtěšky JZD, úplně vyhořela.
K hašení se dostavili tyto
hasičské sbory: Stehelčeves,
Dřetovice, Buštěhrad, Kladno,
Cvrčovice, Olšany a Vrapice.
V zastoupení okresního velitele
hasičů přítomen byl a záchranné
práce řídil s. Dvořák z Kladna.
Oheň byl založen dětmi, které si
u stodoly hrály. Na rodiče dětí
bylo podáno trestní oznámení.
Stodola tato prý vyhořela také asi
před 50 lety, jak vypravují starší
občané.
 Sbor dobrovolných hasičů
dostává v letošním roce nové
pojmenování: Místní jednota
Československé požární ochrany
ve Stehelčevsi.

-pokračování příště-
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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 RÝŽOVÁ S PARMAZÁNSKÝM SÝREM
Dvanáct deka přebrané a dobře v několika vodách vyprané rýže poleje se dobrou hovězí polévkou
a nechá do měkka uvařit. Buď však při tom opatrná, aby rýže zůstala celou. Pak nastrouhej na mísu
parmazánského sýra a dej to na stůl zároveň s polévkou.
Omáčka šťovíková
Dvě hrsti šťovíku jemně usekej, dej ho do čerstvého másla udusiti, přidej dva natvrdo vařené žloutky
a nech to pozvolna vařiti v půl litru vody. Krátce před jídlem vezmi kyselé smetany, něco octa, jakož i na
nudličky nakrájené bílky z vejcete, přimíchej to do omáčky a nech řádně provařiti. Omáčka tato velmi
chutná s knedlíkem
Mandlové flíčky
Ze dvou celých vajec a dvou žloutků udělej těsto, vypracuj a vyválej je jako na nudle, nakrájej z toho velké čtyřhranné flíčky, které nech ve slané vodě vařit. Pak je oceď. Do máslem vymazané formy vlož pak
vrstvu flíčků, posyp je drobně krájenými mandlemi, cukrem a drobně usekanou zelenou petrželkou, na to
dej zase vrstvu flíčků, zase je posyp a tak pokračuj, dokud co máš. Na povrchu to oblož kousky čerstvého
másla, polej to sladkou smetanou, posyp to tlučeným cukrem a nech to v troubě při mírném ohni trochu
spejchnout.
Tyto recepty jsou čerpány z Praktické české kuchařky pro měšťanskou a občanskou domácnost od Anny Březohorské se
zvláštním zřetelem k domácímu hospodářství, kterou vydali C. a k. dvorní knihtiskaři Bedř. Winiker a Schickardt v Brně.
Bohužel rok tisku neznáme
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Ohlédnutí za závody - SDH Stehelčeves 2018/2019
V sobotu 22. 9. 2018 jsme se dvěma družstvy
mladších žáků vyrazili do Hřebče. Z disciplíny
požární útok jsme si sice medaile nepřivezli,
ale i přes nepřízeň počasí jsme si závod užili.

V neděli 23. 9. 2018 jsme vyrazili do
Brandýska, kde se nám dařilo o něco více, než
v sobotu. Starší žáci byli 4., mladší žáci 1.
a v závodu jednotlivců ve své kategorii získal Lumír Štanc 1. místo, Šárka Štancová 1. místo,
Hana Štancová 2. místo, Filip Šťáhlavský 2. místo, Tobiáš Martinek 1. místo, Jan Hartman
1. místo a Martin Šťáhlavský 2. místo.
V sobotu 6. 10. 2018 jsme byli v Braškově na
závodě ZPV. Vloni byla konkurence opravdu
silná, ale i přes to jsme vyhrávali. Mladší žáci
skončili na 2. místě a dorostenci, každý ve své
kategorii, skončili následovně: Šárka Štancová
2. místo, Jan Staněk 1. místo a Hana Štancová
2. místo.
V sobotu 19. 1. jsme vyrazili na první závody
roku 2019 do Pcher. Byl to závod nejen
dovedností, ale hlavně vědomostní. A je vidět,
že nám ani jedno nechybí, protože jsme si jako
družstvo mladších přivezli krásné 3. místo.
V sobotu 6. 4. jsme vyrazili do Lidic na
11. ročník Železného soptíka. A byli jsme
velice úspěšní. Mladší žáci vyhráli 1. místo
z 12 družstev, za jednotlivce ve své kategorii
Šárka Štancová 3. místo a Ondřej Ulrich také
3. místo.
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V sobotu 13. 4. se zadařilo v požárním sportu
dorostencům a dospělým. Z prvního kola
požárního sportu jsme přivezli stříbro získané
Šárkou za jednotlivce a zlato za disciplínu 100
metrů překážek v kategorii družstev. Nejrychlejší
čas ze všech závodníků měl Martin, Honza byl
hned v těsném závěsu.

V sobotu 11. 5. jsme se zúčastnili II. kola
v PS. Jako družstvo přivezli chlapi krásné
3. místo. I přes svůj věk zdárně konkurovali
ostatním, často o dost mladším družstvům
a v časech rozhodovaly jen setiny vteřin. Další
úspěch přivezla Šárka, která obhájila 1. místo
v jednotlivcích a opět jede reprezentovat
kladenský okres na krajské závody do Kutné
Hory.

Z celoroční hry Plamen si letos přivážíme
1. místo Zároveň s ním i diplom za nejrychlejší
štafetu 4x60, požární útok a štafetu CTIF.

V neděli 16. 6. jsme se zúčastnili soutěže
jednotlivců v Brandýsku. A jak slíbili, tak jsme
vám ty medaile přivezli. Ondřej Ulrich 1. místo
za přípravku chlapce, Jan Klimeš 2. místo za
mladší chlapce, Šárka Štancová 2. místo za starší dívky a 1. místo za střední dorostenky a Hana
Štancová 1. místo za starší dorostenky. Toto byly poslední závody před prázdninami, a jak se
povedly!
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Relax na prázdniny

Unavený k smrti
Starý, velmi unaveně vypadající pes se mi nedávno zatoulal do dvora.
Byl dobře živený a podle pěkného obojku a čistoty kožichu bylo
zřejmé, že o něj bylo dobře postaráno. Kývajíc přátelsky ocasem
a s hloupým úsměvem, jaký umí jenom psi, přišel pokorně za mnou
a nechal se pohladit po hlavě. Celý šťastný, že jsem ho neodmítl,
se oklepal a sledoval mě domů.
Kráčel pomalu po chodbě, pouze očichal nabídnutý pamlsek, lehnul si na koberec do kouta a za chvíli
už spal.
Po hodině spánku se postavil, oklepal, a znovu přátelsky přitom vrtíc ocasem odkráčel ke dveřím.
A já jsem ho pustil ven. Příští den se vrátil, znovu, mě pozdravil na dvoře, šel dovnitř na stejné místo
a v koutě zase asi hodinu spal. Tohle se opakovalo po několik týdnů...
Celý zvědavý jsem napsal a připnul mu na obojek kousek papíru se vzkazem:
„Rád bych zjistil, kdo je majitelem tohoto nádherného a milého psa a zeptal se, jestli víte, že skoro
každé dopoledne váš pes přijde do mého domu a hodinu se tu vyspí?“
Následující den se pes přišel vyspat s odpovědí připevněnou na obojku: „Jmenuje se Rusty a žije
v rušné domácnosti se šesti dětmi, dvě z dětí jsou méně než tříleté... snaží se jenom odpočinout si
a vyspat se. Mohla bych s ním zítra přijít i já?
Eutanázie
Včera večer jsme s mojí ženou vedli trochu hlubší rozhovor o různých životních situacích.
Přišla řeč na eutanázii.
K tomuto citlivému tématu o volbě mezi životem a smrtí jsem poznamenal:
- Nechci, abys mě nechala žít v takovém stavu, kdy bych byl závislý na přístrojích a živený tekutou
stravou z nějaké flašky. Kdybys mě někdy takhle viděla, vypni ty mašiny co mě drží naživu.
- Ona vstala, vypnula televizi, počítač i ledničku a vylila mi pivo do záchodu.

Zdroj: viral

10

ČervenEC 2019

číslo 7

Osmisměrka
Zbývající písmena čtená po řádcích tvoří tajenku – Místo v katastru naší obce
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KAMENÍK
KLASY
KOMORNÍK
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NÁSTAVEC
NOSAN
OSLE
ROKLE
RYBNÍK
SVÁR
ŠTÁBY
TRAŤ

SUDOKU

Řešení naleznete v příštím čísle
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