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Informace z naší obce
V sobotu 04. 01. 2020 od
10 hodin se bude v naší obci konat
tradiční Tříkrálová sbírka.
     Výtěžek sbírky bude věnován
na opravy azylového domu pro
matky s dětmi v Kralupech n.
Vltavou a na projekty Arcidiecézní
charity Praha.


Svoz bioodpadu proběhne
v pátek 10. 01. 2020.



První setkání s naší obecní
kronikou v roce 2020 se bude
konat v úterý 21. ledna v 18. hodin
v obecním Domečku.
     Tentokrát se budeme zabývat tématem opravdu obsáhlým a tím je
nechvalně známá Buštěhradská halda. Na setkání s vámi všemi, kdo
se o historii obce zajímáte, se těší                                                        
J. Štancová, kronikářka obce.


Veřejné zasedání zastupitelů
obce se koná 22. 01. 2020



v 18. hodin v zasedací místnosti
na obecním úřadu.
Svoz odpadu měsíčních známek (bílé barvy) proběhne
29. 01. 2020.



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


Blahopřejeme

Plánované akce ve zkratce
• 01. 01. (středa) Novoroční
ohňostroj, 18:00 hod. před OÚ

• 31. 01. (pátek) Slam poetry
show, 20:00 hod. sál KD

• 05. 01. (neděle) Výšlap na
haldu, 10:00 hod. sraz před
sálem KD

• 29. 02. (sobota) Masopust
a masopustní večerní zábava,
14:00 hod. před sálem KD

• 11. 01. (sobota) Dětský karneval PRAVĚK, 15:00 hod. sál
KD

Pro více informací sledujte zpravodaj, obecní web, facebookové
stránky a plakáty v obci.



Budín František, 03. 01.      50 let



Schnabl Václav, 24. 01.       80 let
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Cena známek za svoz komunálního odpadu, bioodpadu a popl. ze psa na rok 2020

Cena známek za svoz komunálního odpadu na rok 2020

1x týdně (červená)

1680 Kč

svoz - středa

Zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní (zelená)

1350 Kč

říjen – duben 1x týdně, květen – září 1x za 14 dní

1x za 14 dní (žlutá)

990 Kč

svoz – sudé týdny – středa

1x měsíčně (bílá)

490 Kč

Jednorázová známka

55 Kč

Cena známek za bioodpad na rok 2020
Nádoba 240 l

890 Kč

Nádoba 140 l

690 Kč

Cena poplatku ze psa na rok 2020 (splatný k 31.3.2020) dle platné Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2020
za jednoho psa
za druhého a každého dalšího psa

200 Kč
200 Kč

Poplatky budou vybírány od středy 15.1.2020 pouze v době úředních hodin.
Lze platit hotově nebo bezhotovostně (kartou).

Úřední hodiny OÚ:
Pondělí

8 -12

13 – 17

Středa

8 -12

14 – 18

Upozornění! Známky z roku 2019 jsou platné do konce měsíce ledna 2020.
3

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Obecně závazné vyhlášky obce
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Pozvánka na valnou hromadu SDH
Valná hromada SDH Stehelčeves se koná v sobotu 25. 1. 2020
od 17.00 hodin v sále kulturního domu.
Srdečně zveme všechny členy i příznivce hasičů ve Stehelčevsi.
V roce 2020 hodně zdraví, štěstí a pohody přeje
						
Výbor SDH Stehelčeves



Řešení doplňovačky
z prosincového čísla 2019

Řešení doplňovačky
z tohoto čísla na str. 15
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SK Stehelčeves - sezóna 2019
Vážení spoluobčané,
     rád bych vám představil naše
týmy, a to, co se nám v roce 2019
povedlo.
Školička, děti ve věku 4 až 6
let pod vedením trenérky Karen
Dolejší nám dělají velkou radost,
už zvládají vedení míče a další herní dovednosti, které jim pomáhají
fotbalově se rozvíjet. Držíme jim
palce v dalším rozvoji.
týmů, kde budou hrát o vítěze okresu. Držíme palce hoši, ať se vám
to povede.
Mladší žáci pod vedením trenérů Pavla Dejma, Petra Mouchy
a Jiřího Záruby vstoupili do sezóny velmi dobře, devět výher, dvě
remízy a tři prohry. Umístili se na
čtvrtém místě, čímž si vybojovali
účast v jarní části mezi nejlepšími
14 týmy okresu, kde budou bojovat
o co nejlepší umístění, přeji svým
svěřencům co nejlepší výsledky.
Mladší přípravka pod vedením trenérů Petra Horáka a Jana
Mládka, děti ve věku 6 až 8 let, se
poprvé zúčastnily soutěže a od samého začátku soutěžních kol se jim
dařilo. Zvládají herní dovednosti
(přihrávku, kličku, útočnou
i obrannou činnost). Jen tak dál,
ať se vám daří.

Starší přípravka pod vedením
trenérů Pavla Hafenrichtera a Jana
Krejcara začala také hrát první
14

sezónu soutěž starších přípravek
a vedla si znamenitě. Kluci svou
skupinu suverénně vyhráli a na jaře
se utkají s vítězi ostatních skupin.
Mají velkou šanci se probojovat na
závěrečný turnaj nejlepších osmi

Starší žáci pod vedením Ladislava
Kozáka a Luďka Podraského se po
podzimní části sezóny umístili na
krásném třetím místě a v jarní části
sezóny jim držíme palce, aby

Leden 2020

potvrdili svou výkonnost a povedlo se jim i v tabulce pokročit výše.
A mužstvo, momentálně bez
trenéra, je jako na houpačce jednou si nahoře, jednou dole.
Pro vysvětlení - minulou sezónu
bojovali dospělí o postup do
okresního přeboru a nyní bojují
o záchranu ve třetí třídě, aby nesestoupili do čtvrté. S devíti body
jsou po polovině sezóny na sestupovém místě, věřím, že v jarní
části se naši zkušení fotbalisté
dají dohromady a udrží se ve
třetí třídě.
Na závěr bych chtěl popřát
všem hezké prožití vánočních
svátků a šťastný nový rok.
Za SK Stehelčeves chci poděkovat všem sponzorům za finanční příspěvek na chod a činnost
klubu.

Pro gólmany SK je velkým
přínosem trenérská výpomoc
Hanky Sloupové, brankářky ženského týmu Sparty Praha, která má
přeci jen větší zkušenosti než já,
tudíž našim svěřencům více poradí.
     K výkonům jednotlivých brankářů: jistě v tuto dobu nejlepším
je Filip Cába, jehož výkony jsou
více než jisté, ikdyž ne vždy, ale to
se stává komukoli. Filip hraje nyní
poslední sezónu za starší žáky
a příští by již měl hrát za dorost.
Matyáš Müller a Mikuláš Holan
podávají ve svých kategoriích stabilní výkony, ale i na nich je vidět
jistý pokrok a zvyšující se jistota
při hájení svých svatyní. Dalším
novým členem brankářské sekce
je Jirka Tučka, který začal chytat
letos. Je na něm vidět, že ostatní
jsou o kus dále, nemá ještě jistotu
ve všech zákrocích, ale i to se jistě
zlepší. Potenciál vidím i v brankář-
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ce nejmenších, Elišce Dragounové, která se obětavě vrhá do střel,
míče se nebojí a při trošce dřiny
z ní bude skvělá gólmanka.
     Náš kolektiv na vlastní žádost
opustila Táňa Šemelíková, která
se rozhodla věnovat jiným aktivitám. Přejeme jí tedy mnoho zdaru
a štěstí a ať se jí nadále daří.
A co říci závěrem? Snad jen tolik,
že bych jménem svým i jménem
kolegyně Hanky chtěl všem brankářům SK poděkovat za jejich
obětavost a píli. Ikdyž někdy po
zápase byly i slzičky, obzvláště u
malých dětí. Přeji všem do nového
roku dobrý start a hodně pochytaných balónů.
			 Petr Müller
		
trenér brankářů

Rodičům a všem, co se účastní brigád na fotbalovém areálu
díky, že vám není prostředí, kde
se rádi všichni scházíme, lhostejné. Ještě jednou všem veliké
díky.
Pavel Dejm
sekretář a trenér mládeže
SK Stehelčeves

15

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Střípky z obecní kroniky

Rok 1953
Život spolkový
Po odchodu pionýrů naší Národní školy, do Střed. Školy
v Buštěhradě, činnost Pionýra
značně ochabla. Do té doby bylo
26 členů. Vedoucí jsou V. Hermach
a Hana Novotná, kteří pionýry
dobře vedou.



ČSM je stále nečinný, jen ve
žních pomáhá JZD při panákování
obilí.



Sokol vyvíjí dobrou činnost,
zvláště odbor kopané a stolního
tenisu. Naše jednota Sokol je z nejlepších v okrese a byla odměněna
Ú.V. Sokola částkou 1.000 Kčs.



S ČSP, místní odbočka nepracuje
takřka vůbec, jen v měsíci Československo – sovětského přátelství
pořádá nějakou přednášku a film.



LMS si vede celkem dobře.
Ošetřuje zvěř, vysazuje nové lesní
porosty a pomáhá JZD. Na Bůhzdaři zřízena byla střelnice pro
ostrou střelbu. 10. 5. 1953 konaly
se tam závody při nichž nejlepším
střelcem byl Josef Novák Stehelčeves č.p. 40.



Členové svazarmu, který má
místnost v bývalém hostinci č.p.  
65, věnují se cele holubářství, chovají především holuby poštovní,
a to s velmi dobrými výsledky.



Hasiči, nyní místní jednota, Čsl.
požární ochrany, provádí nábor
mezi mládeží, aby omladili svoje
řady.
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Výbor žen při MNV se dobře
osvědčil. V případě potřeby organizuje pomoc JZD.



Zástupce ONV uvedl stručně znění
nového zákona, předseda MNV
s. Hofman přednesl zprávu
o práci MNV od r. 1945 a výňatky
z obecní kroniky doložil, jak se dříve v naší obci žilo a jak pracovalo
tehdejší obecní zastupitelstvo.

1. ledna přejímají Kralupské mlýny
NP mlýn Alžběty Žákové č.p. 22
do své správy.

V diskusi o zákonech do MNV místo 4 na 6, v zájmu lepší práce
v radě. Schůzi té bylo přítomno
přes 100 občanů.



Různé
Letos odhlášeny byly další živnosti v naší obci:

1. ledna převedeno sedlářství Antonína Hudečka č.p. 14, do komunálního podniku OPUS, Hudeček je
zaměstnanec.
1. ledna zrušena hostinská živnost
Josefa Podzemského č.p. 27. Živnost řeznická převedena na Jednotu
Kladno. Podzemský provádí řeznictví jako zaměstnanec Jednoty.
1. února převedena hostinská živnost při č.p. 8 zvaná u Benešů na
Jednotu Kladno.

V dubnu otevřeno bylo v hostinci
u Benešů Agitační středisko, kde
se konaly všechny předvolební
schůze a přednášky, které byly
občanstvem hojně navštěvovány.
Patronát nad Agitačním střediskem převzalo okres. Velitelství
SNB Kladno, které středisko velmi
vkusně vyzdobilo a instalovalo tam
televizní přijímač. Menší knihovnu
a čítárnu zařídila Osvětová beseda
Stehelčeves.



V této předvolební době četl kronikář obecní kroniku za účasti
16. května pak hostinská živnost při 50 – 60 osob.
č.p. 45 zvaná u Kokošků, přechází
rovněž na Jednotu.

- pokračování příště -

Rok 1954
Veřejný život
V letošním roce bylo u nás
rušno. Volili jsme národní výbory
a poslance do Národního shromáždění. Volby do MNV, ONV a KNV
konaly se 16. května, do Národního shromáždění 28. listopadu.



2. února konala se v rámci Všenárodní diskuse o nových zákonech
do Národ. výborů, veřejná schůze
za přítomnosti zástupců ONV
a KNV.
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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.
I novoroční menu mívalo za první republiky svou tradici:
Polévka mandlová
Něco spařených, oloupaných mandlí, mezi nimiž několik hořkých, roztluč dobře s pěknou smetanou, přidej k tomu
vanilky a cukru a dle potřeby čerstvého mléka a nechej vše pořádně provařit. Dříve, než poneseš polévku na stůl,
rozkverluj do ní několik žloutků a nalej ji pak na žemličkové, v cukru opražené kostečky.
Štika s citronovou omáčkou
Trhnutou a oškrabanou štiku rozkrájej na špalíčky a uvař v slané vodě. Narovnej ji na rendlík, dej pod ni kousek
čerstvého másla, udělej bílou jíšku, nalej na ni polévky, v níž se štika vařila, proceď to sítkem na štiku, posyp to na
nudličky pokrájenou citronovou kůruou, přidej trochu květu a zakapej to citronovou šťávou.
Losos na modro
Do rendlíku nalej půl litru vody a polovici bílého vína, osol to hodně, přidej k tomu jednu, na tenké koláčky nakrájenou petržel, půl celeru, jednu velkou cibuli, kousek květu, několik bobkových listů, trochu citronové kůry, a nech
to chvíli vařit, pak do toho vlož pěkný kus lososa, když jsi ho dříve vařícím octem polila, aby zmodral a nech ho tři
čtvrtě hodiny vařit. Vyndej ho pak na mísu, proceď na něj omáčku, nech ho vystydnout
a oblož ho pak citronovými koláčky.
Koroptve dušené
Koroptve dobře očisti, trochu osol a vlož na rendlík, dej k nim kousek slaniny, dymián, bobkové listí, cibuli, hřebíček, zázvor a pepř, též kousek másla a kus telecího masa, žaloudečky a jatýrka od koroptví a nech to vše do tmava
dusit. Pak na to nalej tři díly polévky, jeden díl vinného octa a nech to povařit. Potom vyndej telecí maso, jatýrka
a žaloudečky a se zelenou petrželkou, kaprlemi a citronovou kůrou je drobounce usekej. Nyní dejte koroptve na jiný
kuthan, omáčku zapraš červenou jíškou a proceď ji na koroptve, přidej k tomu sekaninu a nech to ještě chvíli povařit.
Na to udělej pěkný věnec z máslového těsta, přidej k tomu kousek do hněda usmaženého
a kousek bílého cukru a nes to na stůl.
Košíčky se šodó
K úpravě tohoto pokrmu nejprve si opatři železné formičky s držátkem, jež v každém skladě s kuchyňským nářadím
dostati můžeš. Pak udělej těsto na způsob následující: Do hrnečku vraz jedno celé vejce a tři žloutky, rozmíchej je
s moukou jako na kapané těsto, dej k tomu čtyry lžíce sbíraného mléka, čtyry lžíce vína a trochu tlučeného cukru
a rozmíchej to tak, aby z toho bylo těsto jako na štrudle. Nyní nech formičky ohřát v přepuštěném másle, pak je
omoč v těstě a spěšně ji strč do másla, kdež ji tak dlouho podrž, až je košíček pěkně do žluta usmažen. Nejprve upeč
košíčky, pak víčka. Když to pak chceš nésti na stůl, urovnej košíčky na mísu, dej do nich šodó
a přikrej je víčky.
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Doplňovačka a labyrint
Vyznačená políčka skrývají tajenku - tajenkou je jméno starosty obce a prvního kronikáře Stehelčevsi
Řešení naleznete na str. 13
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Výstava ve Sládečkově muzeu
v Kladně
Kdo sleduje zprávy z obecní kroniky, ten
si jistě vzpomene na jméno našeho významného archeologa a našeho rodáka, pana
Antonína Knora (1908 – 1971).
     A. Knor zachránil v bývalé Žákově cihelně část významného germánského pohřebiště s unikátními předměty (včetně římských
importů). Proto si dovoluji vás upozornit na
výstavu kladenského muzea „Ve stínu impéria“ (Germáni a doba římská na Kladensku
a Rakovnicku), kde bude část stehelčevských archeologických nálezů předvedena.
Tato výstava určitě stojí za shlédnutí!
J. Štancová, kronikářka obce
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kontinent
nepravděpodobná
vačnatec
nehoda
podnik ve Vysokém Mýtě
druh sovy
malé části
válet
hojně se vyskytující minerál
příloha k masu – nářečně
krmená mateřským mlékem
– napiš obráceně
křest a s tím spojená slavnost
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11. 01.
15:00
sál KD
Stehelčeves
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