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STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Informace z obce


Omlazovací den v Domečku proběhne: 5. 10. - objednat se můžete na poště u paní Hurdálkové.

 Veřejné zasedání zastupitelů obce se koná 16. 10. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na
obecním úřadu.
 19. 10. 2019 bude ve 13 hodin u Kulturního domu probíhat
čipování psů panem MVDr. Konětopským. Cena čipování bude
cca 430 Kč. Máte-li zájem, nahlaste se do 10. 10. 2019 na e-mail
ou@obecstehelceves.cz nebo tel.: 601 333 454.

Plánované akce ve zkratce
11. 10. Retro disco, KD 20:00 hod.
1. 11. Lampionový průvod, náves 18:00 hod.
30. 11. Adventní trhy, KD 9:00 hod.
1. 12. Mikulášská a slavnostní rozsvícení
vánočního stromku, KD 16:00 hod.
1. 1. Novoroční ohňostroj, 18:00 hod.
Pro více informací sledujte zpravodaj,
obecní web, facebookové stránky a plakáty
v obci.

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 10/2019
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 10. 2019
Uzávěrka příštího čísla: 21. 10. 2019
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Usnesení ze zasedání ZO Stehelčeves ze dne 21. 8. 2019
1. Zastupitelé obce souhlasí s doplněním programu.
2. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6/19.
3. Zastupitelé obce souhlasí s doplněním žádosti o přidělení finančních prostředků
Sportovnímu klubu a souhlasí s vypracováním dodatku k VPS 1/2019.
4. Zastupitelé obce souhlasí s pronájmem kulturního sálu dne 24. 8. 2019 za těchto podmínek:
nájemné činí 6050 Kč/den. Na den před a po konání akce stanovují nájem na 2420 Kč.
Vratná záloha 20 000 Kč.
5. Zastupitelé obce souhlasí s pronájmem kulturního sálu dne 15. 5.- 17. 5. 2020 za těchto
podmínek: nájemné činí 6050 Kč/den. Na den před a po konání akce stanovují nájem na
2420 Kč. Vratná záloha 20 000 Kč
6. Zastupitelé Obce souhlasí se Smlouvou o umístění zařízení pro kamerový systém.
7. Zastupitelé obce souhlasí s Pojistnou smlouvou na havarijní pojištění pro malotraktor od
pojišťovny Kooperativa.
8. Zastupitelé obce ruší usnesení č. 5 ze zasedání 4/2019 – festival byl zařazen do OZV
4/2017, kde není vymezena doba nočního klidu.
9. Zastupitelé obce ruší usnesení č. 11 ze zasedání 5/2019 – ZO, nemohou zkrátit dobu
nočního klidu z důvodu svatby, neboť krácení doby nočního klidu může být stanoveno
pouze OZV.
10. Zastupitelé obce ruší usnesení č. 3 ze zasedání 1/2019. OZV nenabyla platnosti ani
účinnosti.
11. Zastupitelé obce souhlasí s OZV 2/2019 noční klid.
12. Zastupitelé obce souhlasí s OZV 1/2019 stanovující pravidla pro pohyb psů
a hospodářských zvířat na veřejném prostranství na území obce.
13. Zastupitelé obce pověřují starostku obce zajištěním 3 nabídek na opravu mostu Na
Brůdku.
14. Zastupitelé obce souhlasí s prodejem části p. p. č. 299 p. Kučerkové. Kupující na vlastní
náklady zajistí geometrickou výměru prodávané části pozemku.
15. Zastupitelé obce souhlasí s prodejem částí p. p. č. 849, 299, 848 p. Kocajovi. Kupující na
vlastní náklady zajistí geometrickou výměru prodávaných částí pozemků.
16. Prodej pozemku p. č. 850, 851 a části pozemků p. č. 849, 300/1, 299, 848 se přesouvá na
příští zasedání.
17. Zastupitelé obce obdrželi nabídky na opravu spodní části schodů v ul. V. Moravce:
Fimorek stavební a obchodní společnost s r. o. – 282.556 Kč bez DPH, Impercomm, spol.
s r.o. – 300.162 Kč bez DPH, Silnice Slaný spol. s r. o. – 320.100 Kč bez DPH.
Zastupitelé souhlasí, aby opravu části schodů provedla Fimorek s r. o.
18. Zastupitelé obce ruší usnesení č. 12 ze zasedání 5/2019 z důvodu nenabytí platnosti
a účinnosti.
19. Zastupitelům obce byly předloženy nabídky na opravu chodníku ul. Hlavní: spol. Verlag
Dashofer – 253.537,58 Kč, firma Polák – 260.081 Kč, firma Michal Zikmund – 287.811 Kč
a spol. Fimorek 225.816 Kč. Zastupitelé souhlasí, aby opravu chodníku provedla
společnost Fimorek.
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Stehelčevské ulice
Ulice Řánkova
Poslední ulicí v naší obci je ulice Řánkova, která vede od ulice Hlavní kolem školy až k bývalé cihelně
a na křižovatku Hlavní silnice a cesty k bývalému kravínu. Ulice je z důvodu bezpečnosti dětí uzavřena závorou nad bývalou cihelnou a je tedy slepá.
A proč Řánkova?
Na památku Pavla Řánka, který položil svůj mladý život v době
2. světové války. O této tragické události se píše v naší kronice
takto: Dne 16. 11. 1941 byl zatčen Řánek Pavel, odvlečen do koncentračního tábora a tam svůj mladý život dokonal. Zatčen byl
v Kladně, kde v napilosti něco prořekl, co jej stálo život. Tolik
zapsal po válce kronikář Al. Sklenář.
		
							
										
						
Řánek Pavel

Řánkova ulice - pohled ze střechy školní budovy

						

6

Jaroslava Štancová

ŘÍjen 2019

číslo 10

Střípky z obecní kroniky

Rok 1953
Hospodářské poměry
 JZD Stehelčeves vedli
v tomto roce tito funkcionáři:
Předseda: Emingerová Alžběta
čp. 58
Místopředseda: Hofman Václav
čp. 31, též vedoucí rostlinné
výroby
Jednatel: Porazil František čp. 23,
vedoucí živočišné výroby
Účetní: Palas Josef ml. z čp. 171
(po své práci)
Výňatek ze zprávy předsedy JZD
při výroční schůzi:
Členská základna JZD byla
zmenšena na 20 členů, aby družstevníci mohli být zásobováni při
lístkovém systému. Situace se
zhoršila při nesplnění dodávek
v roce 1952. Družstevníkům
nebyly vydány potravinové
lístky ani šatenky. Po mnohých
intervencích lístky i šatenky obdrželi, ale až těsně před měnovou
reformou v květnu 1953. Pozdě,
zatím nám vystoupilo z družstva
8 soudružek, a to JZD velice
oslabilo.
 Rok 1953 znamená pro JZD
velké zlepšení, hlavně pokud se
týče výstavby. Dostavena byla
vyvařovna pro vepře u vepřína
čp. 1, stavba drůbežárny proti
mlýnu čp. 32 se značně prodloužila, než se očekávalo, přece však
nám ještě v tomto roce hodně
pomohla v plnění dodávky vajec.

 V usedlosti čp. 30 instalován byl nový dojící přístroj ze
Švédska, pro 100 dojnic a zřízena
mlékárna s chladícím bazénem.
Přístroj však stojí nevyužit
a dojičky dojí ručně.
 Všechny práce na stavbách
JZD dělá několik starých penzistů, kteří ani zedníky nejsou
a dělají i práce tesařské. Proto
snad stavby trvají delší dobu,
ač hodně zavinil i špatný přísun
materiálu.
 V rostlinné výrobě bylo
mnoho obtíží. Jedna z obtíží byla,
že 70 ha polí nebylo na zimu zoráno. Přesto bylo zaseto i osázeno
v agrotechnických lhůtách. Potíž
byla též s osivem. Pšenice sela se
téměř všechna až na jaře. Semeno
pšenice mělo pomalou počáteční
vegetaci a její přihnojení ledkem
stálo 50.000 korun ve staré měně.
Deště, které pak přišly v pravý
čas, vše zachránily, takže výnosy
byly celkem dobré.
 V senoseči projevil se nedostatek pracovníků a tak se zčásti
častými dešti znehodnotily sena
i vojtěšky.
 Také ošetření cukrovky na jaře
nebylo to lepší. Nebyly pracovní
síly, bylo nutno volat brigády
z Vrapic a Dubí a ty byly pro
JZD velmi drahou pomocí. Řepa
byla špatně ošetřena, neproorána
a neorána. Mnoho zavinily trvalé
deště. Následek byl menší hektarové výnosy.

 Žně a zvláště výmlat, projevily
se opět nedostatkem pracovních
sil. Projevila se malá uvědomělost členů strany, že nechali JZD
v úzkých. Mnozí vymlouvali
se, že prý v roce 1952 nedostali
všechny své vydělané peníze. Nechápali, nebo nechtěli pochopit
tíživou situaci družstva.
 Stejně tak bylo při vybírání
brambor. Zatím co ženy z Vrapic,
Dubí, Újezda pod Kladnem
a Brandýska pomáhaly JZD, naši
lidé nečinně přihlíželi. Družstvo,
aby včas brambory sklidilo,
bylo nuceno přidávati na jeden
pracovní den 10 kg brambor.
Zajímavé bylo, že při sklizni řepy
cukrové se naše ženy o „věrtele“
přímo rvaly. Kdyby ženy i při jarním ošetření řepy takto se činily,
mohly být výnosy vyšší.
Některé ženy na své stáří, jako
například soudružka Marie Černá
75letá, udělala 21 věrtelů – také
ale i na jaře – dělaly hotové
rekordy.
 Nepříznivý vliv na finanční
hospodaření mělo špatné úkolování práce, řada prací prováděla
se v hodinové mzdě. Pracovní
jednotka pro rok 1953 byla stanovena na 84 Kč. Ve staré měně,
v nové 16,80 Kč. Hodinová mzda
byla 1,70 Kč, 2,20 Kč, 3 Kč až
3,50 Kč v nové měně, ale nikdo
nechtěl za tyto mzdy pracovat.

- pokračování příště -
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Jak se vede, sousede? ... aneb, zeptali jsme se za Vás ...

K

atka Kaválková
– Bez zvířat by byla nuda

Kaválkovi bydlí ve vsi od roku 2003. Paní Katka
je známá ve vsi svými výtvory patchworku a ne
jednou se představila na výstavách dovednosti našich občanů v kulturním domě. Hlavně je náruživá

pejskařka. V rodině bylo vždycky nějaké zvířátko.
Vše gradovalo před pár lety, když si pořídila prvního pejska s placatým čumáčkem - pekinéze.
Teď troška historie o plemeni psa. Pekinéz je
jedním z nejstarších plemen psů. Jeho historie
sahá do staré Číny, odkud pekingský palácový pinč
pochází. Je uváděno, že počátky chovu pekinéze
sahají k roku 2300 př. n. l. Pekinéz žil pouze
v areálu císařského paláce, obklopen mohutnou
zdí. Prostý lid ho nesměl spatřit, jinak hrozil trest
smrti…
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„Začínala jsem objíždět výstavy s Meginou, to
byla první fenka, ta už nežije. Moje chovná stanice
Imposant Spirit funguje od roku 2009. Čenda
získal nejvyšší titul Interšampion, oceněný ve
více zemích, je i několikanásobný otec, dnes je mu
deset let. Timur z Ruska je koupený přes internet,

Babetka je také z Ruska, Apache je ze španělské
Malagy. Věřila jsem nákupu přes internet, samozřejmě, že se může objevit skrytá vada. Vlastně jen
podle fotografie jsem vybírala štěně. Touto cestou
se prodávají psi po celém světě a mně to vždycky
vyšlo na výbornou. Dnes máme sedm pejsků a tři
perské kočky,“ dodala paní Katka.
Klub pekinézů dělá klubové výstavy dvakrát do
roka i v našem kulturním domě. Je výstavní referentkou a z výstav s prázdnou neodchází. Poháry
a ocenění mají v pracovně domu své místo. Posu-

ŘÍjen 2019

zování je nesnadné. Neodborník by řekl, že
všichni pekinézové jsou stejní. Existuje ale mezinárodní standard, to je otázka srsti, otevřeného
nosu, široké spodní čelisti a další. Pekinéz patří
k plemenům s vůbec nejnižší kohoutkovou
výškou a s celou škálou barev. Od bílé, krémové,
typické zlaté, černé až k vzácnému zbarvení
strakošů. Právě o jejich chov a rozšíření se paní
Katka snaží.
„Chov pekiňáků to je moje zábava. I tak musím
přemýšlet, že psi i já stárneme. Chodíme zkoušet

číslo 10

agility, kdy i já se proběhnu, ale rekordy nelámeme,“ řekla Katka.
„Co se mi v obci líbí, nebo naopak? Připadá mi,
že všude je špína a prach. Mám malé plemeno
a jsou úseky, kdy je musím přenášet. Do obecních
akcí se nezapojuju, tak nemůžu kritizovat. Až na
nějaké maličkosti se nám tady žije dobře,“ ukončila rozhovor Katka Kaválková.
/text Břetislav Kostka
foto: archiv KK/
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Rozpis fotbalových utkání SK Stehelčeves
Mladší přípravka
SO 05.10.2019 10:15

Hřiště
Stehelčeves x Velvary

Stehelčeves

PÁ 11.10.2019 16:30

Libčice x Stehelčeves

Libčice

SO 19.10.2019 10:15

Stehelčeves x Velvary x Libčice

Stehelčeves

PÁ 25.10.2019 16:00

Libčice x Stehelčeves x Brandýsek

Libčice

ČT 03.10.2019 17:00

Libčice x Stehelčeves x Pchery x Brandýsek

Libčice

PO 07.10.2019 16:30

Stehelčeves x Libčice x Pchery x Brandýsek

Stehelčeves

NE 20.10.2019 10:00

Pchery x Stehelčeves x Libčice x Brandýsek

Pchery

ST 23.10.2019 16:00
ČT 31.10.2019 15:30

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

Brandýsek
Libčice

Slaný B x Stehelčeves

SK Slaný

SO 19.10.2019 13:30

Stehelčeves x Zákolany

Stehelčeves

PÁ 25.10.2019 16:00

Zlonice/Hrdlív x Stehelčeves

SK Zlonice

ST 02.10.2019 17:00

Zichovec/Vraný x Stehelčeves

Zichovec

SO 05.10.2019 10:00

Mšec/Pozdeň x Stehelčeves

TJ SOKOL Mšec

SO 19.10.2019 10:15

Tuchlovice x Stehelčeves

AFK Tuchlovice

NE 27.10.2019 10:15

Stehelčeves x Slovan Kladno

Stehelčeves

Starší přípravka

Hřiště

Mladší žáci
PÁ 4.10.2019 17:00

Hřiště

Starší žáci

Hřiště

A muži

Hřiště

SO 05.10.2019 16:00

Žižice x Stehelčeves

Žižice

SO 12.10.2019 15:30

Stehelčeves x Uhy

Stehelčeves

NE 20.10.2019 15:30

Pozdeň B x Stehelčeves

Pozdeň

SO 26.10.2019 14:30

Koleč x Stehelčeves

Koleč

Kopaná pro dobrou věc
Sobota 7. září patřila na hřišti SK Stehelčeves jak jinak než fotbalu. Tentokrát se ovšem
za míčem nehonily děti ani naše A mužstvo
dospělých, ale utkaly se tři netradiční týmy:
Muži pod 100 kg, muži nad 100 kg a tým
stehelčevských žen.
Šlo nejen o pohyb a zábavu, ale především
o to spojit síly pro dobrou věc. Výtěžek
z dobrovolného vstupného totiž putoval
rodině Pavcových, a to na nákup logopedických pomůcek pro holčičky Karolínku a Rozárku. Podařilo se vybrat krásných 13 400 korun,
za což platí dík všem, kteří přispěli.
Tahle částka byla tou hlavní výhrou pro všechny, ale přece jen, byl to turnaj, a sluší se vyhlásit
vítěze. Tím se stal tým žen, které si (především díky galantnosti místních mužů) poradily s rychlostí
a fyzickou zdatností mužů pod 100 kg (patří jim třetí místo v turnaji), i technicky promyšlené hře
zkušených pánů nad 100 kg (ti získali stříbro).
Díky všem hrajícím i fandícím za krásné odpoledne plné zábavy, pohybu a smíchu, a zase někdy
nakopanou!								
/KM/
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Doplňovačka
Doplňte správné odpovědi, modře vyznačná políčka skrývají tajenku.
Řešení naleznete na str. 15
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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 houbová
Očisti několik hříbků, neb jiných tvrdých hub, červavé nedávej. Pak rozkrájej hříbky na malé kousky,
vyper je několikráte ve studené vodě a udus je v kastrole na kousku pěkného másla, petrželce a něco
kmínu, popraš je trochu moukou, zalej dostatečně slanou vodou a nech je za ustavičného míchání notně
povařit. Dříve než polévku neseš na stůl, přidej něco pepře a podle libosti i něco kysané smetany. Polévka
tato naleje se na usmažené žemličky nebo na černý domácí chléb.

Flíčky s houbami
Očisti dostatek hub, nakrájej je najemno, vypláchni v kolikeré vodě, osol a přidej kmínu a dus tak dlouho,
až ztratí vodu, přidej dobrého škvařeného sádla, a ještě chvilku podus na plotně. Uvař flíčky, které sis
včera připravila, ve slané vodě do měkka, slij z nich vodu, přidej lžičku sádla a vmíchej připravené houby. Podávej horké s okurkou nebo nakládaným zelím. (Fleky – děláme podle počtu strávníků a počítáme
na 2 lidi 1 vejce. Na 2 hrsti hrubé mouky 1 vajíčko a malý oříšek sádla, uhněteme hladké těsto jako na
nudle, vyválíme placku, kterou necháme zaschnouti a krájíme malé, pravidelné flíčky, které necháme na
čisté utěrce proschnouti.)
Nákyp kaštanový
Spař a oloupej 10 dekagramů sladkých mandlí, ustrouhej ¼ kila pečených oloupaných kaštanů a dej vše
do 14 dekagramů utřeného čerstvého másla, přidej k tomu 10 dekagramů tlučeného cukru, 6 žloutků,
drobně rozkrájenou citronovou kůru, trochu tlučené skořice, ze 3 bílků sníh, a vše dobře umíchej, pak to
vlij do máslem vymazané a žemličkou vysypané formy a nech to do žluta upéci, pak to vyklop a posyp
cukrem.
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O
R
T
E
R ISCO
D
hraje
DJ Veselá HUBA

LAMPIONOVÝ

číslo 10

pátek
11. 10. 2019
od 20:00 hod.
VSTUPNÉ 50,- Kč/osoba
sál KD Stehelčeves, Hlavní 45

LISTOPAD 2019
Č

PRŮVOD

1. 11. 2019 od 18:00
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÝSTAVU S NÁZVEM

od 9:00 do 16:00 hodin v sále KD
Stehelčeves
Těšit se můžete i na tvořivý koutek
a videoprojekci pohádek
Vstupné dobrovolné – výtěžek bude věnován
žákům ZŠ na nákup keramické hlíny.
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Řešení doplňovačky ze str. 11

INZERCE
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