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Proč se kácí TOPOL v Panské?
Rád bych popsal důvody, které
vedly k rozhodnutí kácet.

U všech výše uvedených stromů
je závěr jednoznačný - odstranit.

Na základě upozornění pozorného spoluobčana (moc děkujeme),
že je v kmeni prasklina ve výšce
cca 3 metry, jsme strom prohlédli
a zjistili, že má prasklin několik.

Konkrétně u TOPOLU v Panské,
který stojí v těsné blízkosti místní
komunikace a dětského hřiště:
Na kmeni je patrná mechanická
nestabilita, náznak pukliny, v koruně proschlé větve. Odspodu byl
v mládí odvětvován. Jedinec je
však vitální a na větvích dobře
viditelné přírůstky. V současné
době hrozí odlomení a ulomení
díky tlakovému větvení a díky
křehkosti rychle rostoucí dřeviny,
kdy právě velký tlak působí na
koncové větve v době plnohodnotného zalistění.

Na základě tohoto zjištění jsme
se rozhodli objednat odborný
dendrologický posudek. Protože
je v obci více poškozených
stromů (VRBY u požární nádrže),
tak jsme se dohodli, že bude ekonomické nechat udělat odborný
posudek na všechny podezřelé
stromy.
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Ač to byl jeden z nejkrásnějších
a nejmajestátnějších stromů
v obci, tak je z bezpečnostních
důvodů nezbytné jeho odstranění.
Byl bych moc rád, pokud se nám
podaří jeho krásný kmen ještě nějak využít. Pokud by měl někdo
nápad, dejte nám vědět.
M. Pokorný

Vítání občánků

Antonín Langr
29. 10. 2018
Kristián Bohačik
2. 3. 2019
Stela Kolorosová
21. 3. 2019
Kristýna Mílová
10. 5. 2019
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Informace
 Omlazovací den v Domečku proběhne:
7. 9. - objednat se můžete na poště u paní
Hurdálkové.

Vzhledem k omezenému místu, žádáme
občany, aby tento odpad sváželi až v daný
den“.

 Veřejné zasedání zastupitelů obce se
koná 18. 9. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na obecním úřadu.

 Nově byla spuštěna mobilní aplikace
„Hlášení závad ve Stehčevsi“.
Zatím je ke stažení jen pro
Android na tomto odkazu:
https://1url.cz/fMSPs

 Dne 29. 9. od 9-12 bude před budovu
OÚ přistaven kontejner na nebezpečný
odpad. Vyhodit můžete barvy, laky, ředidla,
oleje atd....

Rozšíření sortimentu
v občerstvení u požární nádrže
ledová káva, palačinky, zmrzlina,
utopenec, nakládaný hermelín
OTEVŘENO:
pondělí - neděle 11-20 hodin

VYZVĚTE SVÉHO
SOUSEDA
NA
STEHELČEVSKÝ 5BOJ
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KDY? 22. 9. 2019
OD 15:30 HOD.
KDE? FOTBALOVÉ
HŘIŠTĚ
Více informací na
facebookových stránkách
obce

3

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

4

ZÁŘÍ 2019

číslo 9

5

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

6

ZÁŘÍ 2019

číslo 9

7

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Manuál třídění odpadu - 4. část - OSTATNÍ RŮZNÉ ODPADY
! JEDNORÁZOVÉ PLENY
Jednorázové pleny jsou dost
kontroverzní vynález. Na svět
přišly někdy v 50. letech minulého století a od té doby se
stávají druhem odpadu, který
zabírá čelní příčky především
v množství. Statisticky bylo
vypočítáno, že po každém miminku, které tyto plenky nosí,
zbývá kolem tuny odpadu, a to
je opravdu hodně!

Je tedy nějaká možnost pleny recyklovat? Ne u nás a ve
většině světa. Jedná se o velmi specifický odpad a hlavní
roli mimo extrémní ekologické
náročnosti, tu hrají i hygienická omezení. Nicméně v USA,
Anglii a Austrálii již byly linky na recyklaci jednorázových
plen spuštěny.
Odhaduje se, že zhruba 10 %
matek v ČR volí klasické pleny a v tomto dokonce patříme

Je to zapříčiněno i tím, že díky
pohodlnosti jejich používání,
nechává mnoho maminek své
děti používat pleny déle, než
by dopustily, kdyby je musely
prát.
Bohužel jsou ale jednorázové
plenky dost problematický
odpad, nejsou rozložitelné
a ve své podstatě téměř ani
recyklovatelné - směs plastu,
moči, stolice a polyabsorpčních polymerů. Tento odpad
se pálí a skládkuje. Potíž dělá
především vlhkost.

na špičku ve vyspělých ekonomikách! Materiály, ze kterých
jsou klasické pleny vyráběny,
jsou také vysoce absorpční
a jejich výrobci tvrdí, že je
jejich efekt s jednorázovými
plenami srovnatelný. A jelikož
dnes za nás perou pračky,
neexistuje žádná zásadní
překážka, proč je nepoužívat.
Ale je to samozřejmě každého
osobní věc. V každém případě,
používání klasických plenek
vyjde levněji a jsou naprosto
dokonalé, mrkněte například
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sem:
https://www.bamboolik.cz/
Jo a samozřejmě jednorázové plenky patří do směsného
odpadu. (Jen pro pořádek.)
! ZDRAVOTNICKÝ ODPAD
U VÁS DOMA
Již předpokládám, že plastové
obaly od léčiv, vitamínů a doplňků stravy správně vytřídíme
do žlutého kontejneru. Papírové obaly, ve kterých tyhle
kouzelné lahvičky přineseme,
zase spolu s nesrozumitelnými příbalovými letáčky do
modrého. Skleněné lahvičky
a ampulky do zeleného kontejneru. To už všechno víme.
Ale kam putují nespotřebované léky? Všechny ty vitamíny,
antibiotika, sedativa, sirupy,
mastičky, vodičky, tabletky?
Pokud to náhodou nevíte, tak
ty by se měly vrátit zpět do
lékáren! Za jejich odevzdání
se nic neplatí. Lékárny mají
povinnost zbytky farmak od
vás odebrat. Následně je pak
předávají oprávněné firmě,
která se postará o jejich likvidaci v souladu se zákonem.
Tedy o jejich bezpečné spálení. Do lékáren ale nenoste
injekční jehly, ty už patří do
směsného odpadu. Samozřejmě pořádně zabalené. Pokud
jde o rtuťové teploměry, je
třeba se vždy v lékárně předem
informovat.
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Ano, na první pohled se může
zdát, že vyhodit zbytky
nedobraných antibiotik do
odpadkového koše ničemu
neuškodí. Ani ten zbytek
hormonální antikoncepce
v záchodové míse, však se
rozpustí…. Nicméně je třeba
si uvědomit, kolik lidí takhle
přemýšlí a koná (dle statistik
18 % populace). Lékaři denně
předepíší tisíce léčiv
a tisíce léčiv si kupujeme sami
bez jakéhokoliv předpisu…
Tuny medikamentů. Veliký
byznys… Podle údajů České
lékařské komory se do lékáren
ročně odevzdává v průměru
kolem 500 tun nepoužitých
léčiv!!! Jejich odhadovaná
hodnota je cca 2 miliardy
korun! Z celkového množství
léčiv prodaných na našem trhu
je to však jen pouhý zlomek.
Odpověď na otázku, kolik léků
se skutečně využije a kolik jich
skončí ve směsném odpadu či
ve výlevkách, nikdo nezná.
V dnešní době asi nedokážeme kvalitně posoudit, zda
předepsané či doporučené léky
skutečně potřebujeme. Tlak
farmaceutických koncernů je
v tomto byznyse opravdu
velký a jejich jediný cíl je prodat. Co ale dokážeme, je
rozhodnout se, zda se budeme
chovat zodpovědně a zbytky
léčiv vyhodíme do odpadkového koše, nebo zda je odevzdáme v lékárně. Výzkum z roku
2015 říká, že zpět do lékáren
vrací léky něco kolem 64 %
zákazníků/pacientů. To není
špatné číslo, pojďme ho ale
ještě zvýšit!

13 % léky porůznu hromadí
doma pro strýčka „Příhodu“
a 18 % populace se neobtěžuje
léky ani vracet, ani je někde
skladovat. Prostě je vyhodí do
popelnice, nebo spláchne do
výlevky. Je možné spekulovat,
že skutečně vydaných a spotřebovaných léků pro ty, kteří to
opravdu potřebují, nebude ani
polovina z celkového množství
vyrobených, koupených a vyhozených léčiv. Když už léky
z jakýchkoli důvodů konzumujeme, buďme alespoň zodpovědní a nakládejme s jejich
zbytky odpovědně. Vhozením
zbytků léčiv do směsného odpadu nebo záchodu
riskujete, že se ocitnou někde
na skládce nebo v pitné vodě
(jsou těžko čistitelné a zbytky
zůstávají ve vodě i přes vodu
prohnanou přes čističku) či
v půdě, kde se pěstuje zelenina či ovoce. A to nechcete,
věřte mi.
Pro ty, které to ještě nenapadlo: nespotřebovaná, prošlá
léčiva a medikamenty, které
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již nepotřebujete, uschovávejte
někde v krabici mimo dosah
malý dětí, domácích mazlíčků
a jednou za čas je odneste
do lékárny. Uděláte tím pro
životní prostředí víc, než když
zasadíte strom.
Ale nejde jenom o životní
prostředí. Tyto léky, volně
dostupné ze směsného odpadu
jsou mnohdy vítaným zdrojem
materiálu pro narkomany,
popřípadě mohou inspirovat
malé děti k různým experimentům, na které ani nechcete
pomyslet.
Takže jelikož je opakování
matka moudrosti, si dovolím
ještě jednou apelovat: Nevyhazujte použitá a nespotřebovaná léčiva do směsného
odpadu, ale vracejte je do
lékáren.

Text: Michaela Klapalová, Lidice
Materiály použity z webu
www.trideniodpadu.cz
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Jak se vede, sousede? ... aneb, zeptali jsme se za Vás ...

I

rena Kaftanová
- Fantazie funguje jen při klidu a pohodě

… možná je to pravda, možná, že si to lidi vymysleli, ale povídalo se, že před dávnými léty tady
na zemi žili obři a také pidi lidi a ti prý byli ještě
menší než ti nejmenší trpaslíci na světě. Žili na
pokrajích lesů, kde měli své pidi chaloupky. Měli
svůj pidi svět a pidi hospodásřtví a také své pidi
děti. A já vám dnes o jedněch takových dětičkách
chci povídat. Malíček a Malenka bydleli na kraji
lesa pod jasmínovým keřem...
Naše povídání se spisovatelkou pohádek Irenou
Kaftanovou, která žije v naší obci jsme začali
krátkým úryvkem.

Manželé Kaftanovi bydleli v Praze. Poslední roky
pečovala paní Irena o svou nemocnou matku
a tchýni a to bylo velmi náročné období. V roce
2009 koupili hrubou stavbu domku ve Stehelčevsi. „Jako malá jsem četla bratrovi pohádky
a hodně si přitom vymýšlela, na základce jsem dokonce psala scénáře k fiktivním divadelním hrám,
psala jsem texty k písničkám a hrála na kytaru,“
takové byli začátky v dětství.
První rukopis pohádky vznikl až v roce 2006.
Dodala si odvahu a dala prvotinu přečíst své známé, loutkařce paní Šárce Váchové. Ta po přečtení
pohádky O veliké jahodě byla nadšená a to vlastně
dalo paní Ireně impuls v psaní pokračovat. Vrhla
se do obesílání pražských nakladatelství. Jako
neznámá autorka to měla velmi těžké. Autorku
odmítali, přitom posílali dobré recenze, ale smlouvy byly v nedohlednu, až se ozvalo nakladatelství
Blug. Dnes spolupracuje s Ottovým nakladatelstvím.
„První pohádka v knižní podobě mi vyšla v roce
2009 - Rarášci ze mlejna. Do dnešní doby vyšlo
deset knížek a dvě vyjdou ještě letos. Pohádka
Eda a Ferda je pohádka o našem psu a psu našich
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známých, Jak Malíček s Malinkou vařili puding,
to je zážitek můj a bratrův. V pohádkách vystupují
princezny, Šťovíček, Rybízek, obři, kouzelník, Rarášci, Anděl Celestýn a jiní. Knížku prodávají ilustrace a já měla vždycky štěstí na krásné malůvky
v pohádkách například od malíře Josefa Quise,
Edity Plickové či Dagmar Ježkové. Od pohádky
k pohádce, Pohádky z jasmínového keře, Příběhy
lesních skřítků, Skřítkové z kamenné hůrky, Jak se
kouzlí v pohádkách jsou tituly, které se dětem musí
líbit. Psaním pohádek se ale uživit nedá. Knížky
pro děti vycházejí v nákladu do třiceti tisíc kusů.
Do románů, nebo tolik oblíbených krimipovídek se
nepouštím,” svěřila se paní Irena.
Nápad na chytlavý pohádkový příběh dostane
třeba na procházce se psem, náměty jsou všude
kolem nás i v písníčkách. A když je v úzkých
a neví jak dál, pokládá pero. Píše zásadně, jen
když je sama a ručně na papír.
„Hodně těžké téma je psaní o Ježíškovi. Nechci
kazit dětem iluze, tak se příběh odehrává jako sen.
Dostala jsem zakázku psát pohádku na kresbu
a to je velmi obtížné. V šuplíku mám pracovní titul
pohádky O Ajce, Majce a lakomém sedlákovi Ždibci. Jen krátce náznak příběhu - sedlák je zlý, hodná
babička umí čarovat, ale děti to nevědí.... Hlavu si
vyčistím křížovkou, prací na zahrádce, nebo
i besedami se čtením pohádek pro malé děti u nás
ve škole a v Dřetovicích a odpovídám na zvídavé
otázky nejmenších.“
Manžel, který je pro paní Irenu velkou oporou,
po zaměstnání oblékne montérky a kutí, to je jeho
velký koníček, vlastně domek dostavěl. „Jsme
v obci spokojeni, máme výborné sousedy, nic nám
zde nechybí,” dodala nakonec spisovatelka Irena
Kaftanová.
/text a foto Kostka/
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Rozpis fotbalových utkání SK Stehelčeves
Mladší přípravka

Hřiště

PO 02.09.2019 17:00

Slaný x Brandýsek x Stehelčeves

Slaný

PÁ 13.09.2019 17:00

Brandýsek x Velvary x Stehelčeves

Brandýsek

SO 21.09.2019 10:15
ÚT 24.09.2019 17:00

Stehelčeves x Brandýsek
Velvary x Slaný x Stehelčeves

Stehelčeves
Velvary

ČT 05.09.2019 17:00

Libčice x Stehelčeves x Pchery x Brandýsek

Libčice

PO 09.09.2019 17:00

Stehelčeves x Libčice x Pchery x Brandýsek

Stehelčeves

NE 22.09.2019 10:00
ST 25.09.2019 17:00

Pchery x Stehelčeves x Libčice x Brandýsek
Brandýsek x Pchery x Stehelčeves x Libčice

Pchery
Brandýsek

Stehelčeves x Libušín
Stehelčeves x Buštěhrad

Stehelčeves
Stehelčeves

NE 01.09.2019 10:15

Stehelčeves - Zvoleněves

Stehelčeves

NE 15.09.2019 10:15
NE 29.09.2019 10:15

Stehelčeves x Kročehlavy
Stehelčeves x Hrdlív-Zlonice

Stehelčeves
Stehelčeves

Stehelčeves x Blevice
Stehelčeves x Dřetovice

Stehelčeves
Stehelčeves

Starší přípravka

Hřiště

Mladí žáci
SO 14.09.2019 14:00
SO 28.09.2019 14:00

Hřiště

Starší žáci

Hřiště

A muži
SO 14.09.2019 13:30
SO 28.09.2019 16:00

Hřiště

Fotbalové soustředění 2019
V malebné krajině Nymburska jsme strávili krásných 7 dní, ve vesničce Seletice, která má bohatou
fotbalovou minulost a nyní i díky mladým i fotbalovou budoucnost. Po příjezdu jsme se rozdělili
na pokoje a ubytovali, pro některé to bylo úplně poprvé, ale obavy a úzkost brzo hodili za hlavu
a užívali si to s ostatními. Tréninky byly rozděleny dvoufázově na dopolední a odpolední, starší
žáci to měli ještě doplněné každodenním běháním. Ráno v 7:00 budíček a rozcvička, některé děti
jsme museli doslova tahat za nohu z postele, dopolední trénink,
oběd, polední klid, odpolední trénink, volné aktivity, večeře, hygiena a ve 22:00 večerka. A tak to bylo každý den, ale aby to nebylo
tak stereotypní, měli jsme pro děti připravené volnočasové aktivity
jako např. etapovou hru, noční bojovku, výlet na zámek Loučeň,
zpívání u táboráku a opékání špekáčků, návštěvu Seletické farmy,
kde se všem moc líbilo. Myslím, že někteří viděli krávu poprvé
v životě na vlastní oči. Největší úspěch mělo crazy odpoledne, kde
děti plnily bláznivé úkoly, za něž dostávaly „seletické penízky“, za
které si pak mohly nakoupit v krámku.
Až na několik karambolů hned první den můžu říct, že soustředění
bylo vydařené, počasí nám přálo, děti byly spokojené, plné dojmů
a zážitků. A o to jde. 			
						
/KM/
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Osmisměrka
Po vyškrtání výrazů v osmisměrce tvoří zbývající písmena - čtená po řádcích - tajenku,
opět jde o místo v naší obci.
Řešení naleznete na str. 15

AKSAMITNÍK, ALOE, ASTRA, AZALKA, BLECHA, BOBR, BOROVICE, BROKOLICE,
BRSLEN, BŘÍZA, CEJN, CELER, CESMÍNA, ČEKANKA, ČILIMNÍK, ČOČKA, DRAČINEC,
DUDEK, DURMAN, HEŘMÁNEK, HLEDÍK, HROZEN, HROZNÝŠ, HRUŠKA, HŘIB,
CHLEBOVNÍK, CHMEL, CHOROŠ, JABLKO, JASAN, JAVOR. JIŘINA, JÍVA, JMELÍ, KALINA,
KÁNĚ, KAPUSTA , KAŠTAN, KLAS, KLEN, KOČKA, KONĚ, KOSATEC, KOZA, KUKUŘICE,
KVĚTÁK, LANĚ, LEV, LEVANDULE, LILEK, LILIE, LIST, LIŠKA, LOPUCH, MÁK,
MAKOVICE, MALVICE, MRKEV, MORUŠE, NÁPRSTNÍK, OLIVA, OLŠE, OROBINEC,
OŘECH, OVES, PÁMELNÍK, PAMPELIŠKA, PAPRIKA, PETRŽEL , PŠENICE, PUŠKVOREC
RÁKOS, REBARBORA, REZEDA, RMEN, RYBÍZ, RŮŽE, ŘEŘICHA, SASANKA, SELE,
SLÍVA, SMRK, SOSNA, ŠÁCHOR, ŠEŘÍK, ŠIŠKA, ŠVESTKA, TAVOLNÍK, VARAN, VČELY,
VEVERKA, VIKA , VLK, VRBA, VŘES, ZAJÍC, ZÁZVOR, ZELÍ, ZRNÍČKO, ZRNO, ŽALUD
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1953
 Ještě neminuly dny smutných vzpomínek na J. V. Stalina
a již nás ohromuje další zpráva,
že prezident Klement Gottwald,
po návratu z pohřbu J. V. Stalina
v Moskvě, těžce onemocněl.
Sklíčenost našeho lidu se ještě
zvětšila. S bolestí v srdci sledoval
každý zprávy o stavu jeho nemoci, jež byly pražským rozhlasem
vysílány několikrát denně.
 13. ledna provedeno
slavnostní jmenování pomocníků při bezpečnostním sboru
za přítomnosti SNB a všech
složek NF v obci. Poručík SNB
s. Novák odůvodnil zřízení této
instituce, k němuž nás nutí vnitřní
i zahraniční situace, je třeba chránit lidově - demokratické zřízení
proti sabotérům, záškodníkům
a diverzantům.
 2. února konala se instruktáž
MNV z obcí Stehelčeves, Dřetovice, Zájezd a Libochovičky.
Přednášel předseda ONV Josef
Šícha. Instruktáž konala se ve
Stehelčevsi
 1. března, nastoupil do služeb obce nový tajemník, Hlinka
Josef 24letý syn železničáře
z Buštěhradu. Vl. Špalková, která
toto místo prozatím zastávala
k spokojenosti občanstva, zůstává
jako výpomocná síla při zásobovacím oddělení MNV.
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 14. března zemřel první
dělnický prezident Československé republiky Klement Gottwald.
„To není možné, abychom ještě
i našeho prezidenta ztratili, proč
osud tak nelítostně trestá náš
národ.“ Tak a podobně hovořili
naši občané. A přece tu strašnou
pravdu potvrdily znovu vyvěšené
vlajky na půl žerdi a obrazy prezidenta, se smuteční páskou,
v oknech všech domů obce.
 15. března sešlo se naše
občanstvo na smuteční schůzi
k uctění památky drahého
zesnulého i aby vyslechlo pokyny
MNV a KSČ stran pohřbu.
MNV dal obecní pozemky do
obhospodařování JZD. Jsou to
menší kousky půdy, horší kvality,
které dříve měli dělníci od obce
pachtovány.
 KNV Praha předal v prosinci MNV Stehelčeves Čestné
uznání za velmi dobrý průběh
prací v akci 5M. Ve schůzi
MNV poděkoval předseda Josef
Hofman soudruhovi Průšovi Josefovi, který má největší zásluhy
o výstavbu v této akci a přál mu
mnoho úspěchů v další práci.
Výstavba obce
 Letos dostavěna byla požární nádrž, jen okolí je třeba ještě
upravit. Pro napouštění vody do
této nádrže provedena přípojka
na vodovod SONP a je vedena
od jámy u rohu domu čp. 28 přes
silnici, pak podle domů čp. 41,
29, a 43. Za čp. 43 uhýbá vlevo
do nádrže.

 JZD vybudovalo letos proti
mlýnu čp. 32 novou moderní
drůbežárnu. Dále byla zčásti provedena adaptace vyhořelé stodoly
v čp. 25 na porodnici prasnic.
 V bývalém hořejším vjezdu
do statku čp. 5 přistavěno bylo
k sálu hostince nové stálé jeviště.
Hostinec tento je dnes střediskem
všeho kulturního dění v obci.
Dosud hráli ochotníci jen na
dřevěném jevišti, které však bylo
v okupaci špatným uskladněním
zničeno. Práce byla na této stavbě
provedena převážně brigádníky
zdarma. Stavbu vedli Průša Josef
a kulturní referent Janoušek
Jaroslav. Při zvedání těžkých
stropních trámů se přetrhlo tažné
lano a tři brigádníci, Svoboda
Josef, důlní z čp. 28, Moravec
Josef, hutník z čp. 73 a Antoš
Karel, horník z čp. 94 pádem
z vysoké zdi se těžce zranili.
 V tomto roce bylo vysazeno
6.500 lesních stromků na Homolce, na Hradčanech a na Zantýblu.
Podle silnice k Dřetovicům bylo
vysazeno 53 švestek. Stráň nad
domkem čp. 162 (nad Panskou
zahradou) osázena javory a jinými okrasnými stromy. Soukromí
zahrádkáři vysázeli 54 ovocné
stromky.
 Mezi potokem a čp. 99, na
bývalé louce, zřízena byla školka
na pěstování stromoví. Školku
tuto ošetřují soudruh Karbus
Václav z čp. 150, Link Josef z čp.
162 a Šmíd Josef z čp. 155.
- pokračování příště -

ZÁŘÍ 2019
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Stehelčevské ulice
Ulice Pivovarská
Tato ulice je vlastně jediná ulice ležící mimo intravilán naší obce a spojuje křižovatku u ČOV Vrapice
se státní silnicí Praha – Slaný. Zároveň je nejdelší stehelčevskou ulicí. A proč pivovarská? Protože
vede okolo bývalého Stelčovského pivovaru, kde má dnes sídlo firma KMITEX, dříve KINEX.
Na tomto místě byla v letech 1871–1875 vyhloubena Stehelčevská šachta hluboká 161 m.
Z této šachty se uhlí netěžilo, ale sloužila jako větrací pro důl „Vítovka“.
Poté zde byla postavena sladovna a roku 1901
byl akciovou společností pro středočeské pivovary a sladovny vybudován pivovar. Obilí na slad
a chmel nakupoval pivovar z okolních statků buštěhradského a kladenského panství. Voda na výrobu piva byla čerpána ze zatopeného dolu. Pivovar byl v provozu do roku 1930, kdy byla výroba
zastavena. Ale až do roku 1940 zde byla stáčírna
pivovaru Krušovice. V době plného provozu byl
výstav asi 250 000 hektolitrů ročně.
Bývalý pivovar počátkem 20. století

Šipka ukazuje ulici Pivovarskou

Řešení ze strany 13, tajenka osmisměrky: Na Bílých hlínách
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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.
Tmavý oukrop
Na omastku osmahneme dvě najemno nakrájené cibule, přidáme hlavičku rozetřeného česneku se solí
a zaprášíme hladkou moukou. Smažíme do zlatova, pak zalijeme zeleninovým vývarem od včerejška.
Necháme chvilku povařit, dochutíme špetkou pepře. Odstavíme z ohně, zjemníme lžičkou másla a přidáme v dlani rozemnutou majoránku. Polévku lijeme do talířů na špetky nakrájeného tmavého chleba.

Falešná cmunda
Namočíme střídu z půlky starého chleba do vody, když se nasákne tak vodu vymačkáme, střídu dáme do
mísy, přidáme rozetřený česnek dle své chuti, osolíme, opepříme, klepneme do toho 2 vajíčka a rozemneme majoránku. Zaděláme těsto asi tak husté jako na cmundu z brambor, pokud je těsto husté, můžeme
přidat trochu mléka. Z těsta smažíme na sádle placky do zlatova.
Knedle se švestkami
Asi ½ kg hrubé mouky dáme do mísy, osolíme, přidáme kvásek z droždí a mlékem zaděláme těsto na
knedle. Necháme na teplém místě vykynout. Pak přendáme těsto na vál, rozdělíme na kousky, z kterých
uděláme malé bochánky a necháme ještě chvilku kynout. Zatím si vyloupeme švestky, místo pecky dáme
mandli (nemusí být). Do každého bochánku zabalíme celou švestku a hotové knedle vhodíme do vroucí
vody asi na 5 – 6 minut. Když vyplavou nahoru, měly by být vařené akorát, ale pro jistotu jeden rozkrojíme. Jsou-li v pořádku vyjmeme je z vody a každý propíchneme vidličkou. Dáme na talíř, posypeme
mletým mákem s cukrem nebo mletým perníkem a polijeme rozpuštěným sádlem nebo máslem dle chuti.
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poøádá

FOTBALOVé KLÁNÍ

Kdy: 7.9.2019 od 14 hod
(hráèi od 13 hod)
Kde: hrištì SK Stehelèeves
Hraje se ve 4 kategoriích (startovné 100,- Kè)
- muži pod 100 kg
- muži nad 100 kg
- ženy
- hasièi Døetovice
Vstupné dobrovolné.
Pøíspìvek bude použit na naše holèièky
Rozárku a Karolínku na nákup logopedických pomùcek.

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

INZERCE

rancouzština
Buštěhrad
Pojďte se učit francouzsky na Buštěhradě. Oprašte své znalosti, překonejte lenost,
přidejte se k nám a rozšiřte řady buštěhradských frankofilů.
Nabízím malý počet studentů ve skupině, příznivé ceny, důraz na rozvoj slovní zásoby a
komunikačních dovedností.

Kurzy začínají již 2.října.

Sraz vždy před začátkem kurzu u vchodu do nové budovy ZŠ Buštěhrad.

První, ukázková hodina zdarma.

Loňští začátečníci(A1+) – pokračování loňského, jarního kurzu, vhodné pro falešné
začátečníky a ty, kteří francouzštinu měli před pár lety a již zapomněli – každou středu od
16:30
Mírně pokročilí (A2) – každou středu od 17:30
Pokročilí (A2-B1) – kurztrvající 1,5 hod pro pokročilé, se zaměřením na rozvoj slovní
zásoby a její využití v praxi, příprava na mezinárodní zkoušku DELF B1 – každou středu
od 18:30
Konverzace pro velmi pokročilé (B2 – C2) – vhodné ty, kteří nějakou žili nebo studovali ve
francouzsky mluvící zemi, či francouzštinu ovládali velice slušně, ale nyní nemají
příležitost ji využívat.
Zaměřeno na aktuální dění ve frankofonních oblastech a frankofonní literaturu – každou
středu od 20:00
Více na: https://www.facebook.com/francouzstina.bustehrad/
Kontakt: francouzstina.bustehrad@gmail.com
Tel: 736 442 613
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ARCHITEKTURA
PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB
Nabízím práci autorizované osoby v oboru pozemních staveb.
Konzultace, pasport staveb, legalizace staveb, studie proveditelnosti, nástavby a
přístavby, renovace, dispoziční úpravy, novostavby a autorský dozor na Buštěhradě a
v okolí.
Možnost konzultací v ranních a večerních hodinách.

Ing. arch. Lukáš Stříteský,
autorizovaný architekt ČKA 4446, A: obor architektura (A.1),
Pražská 634, Buštěhrad, 273 43;
IČO: 749 92 503,
tel: +420 608 058 908, lukas@archstr.cz, https://archstr.cz/
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