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Informace z obce
Lampionový průvod (původně Objednávat se můžete, jako obvykle, u paní Hurdálkové na poště.
plánovaný na 1. 11.) se bohužel,
kvůli nouzovému stavu, konat
nebude, děkujeme za pochopení.
 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat
 Svoz bioodpadu v zimních
18. 11. 2020 od 18:00, místo
měsících: 27.11., 25.12., 29.1.,
konání bude upřesněno, sledujte
26.2., 26.3.
úřední desku OÚ a pozvánku.


Sběrný dvůr bude od 1. listopadu otevřen pouze v neděli od
9 – 12 hod.



Omlazovací den „v Domečku“ by se uskutečnil - za předpokladu rozvolnění vládních
nařízení - v sobotu 7. 11. 2020.


Plánujete soukromou oslavu či svatbu, atd. a rádi byste
využili náš Kulturní dům nebo
Domeček? Zarezervujte si je v novém rezervačním systému na webu
obce www.obecstehelceves.cz.



UPOZORNĚNÍ!!
Žádáme občany, aby sběrný
kontejner na oděvy používali
co nejméně. Již několik měsíců
máme problém s firmou, která
kontejner vyváží. Bohužel vlivem epidemiologické situace
firma nemá pracovníky na svoz
oděvů. Pokud trváte na likvidaci starých oděvů, přineste je na
sběrný dvůr obce.
Děkujeme za pochopení.

Blahopřejeme
Kopecká Zdeňka – 70 let
Káchová Jiřina – 70 let

NOVĚ OTEVŘENÁ ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE V OBCI
STEHELČEVES, ulice Hlavní 43

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY !!!

Kott Jiří – 70 let

KONTAKT PRO REGISTRACI u zdravotní sestry na telefonu 775 054 515

Jelínková Vladimíra – 65 let
Korábová Monika – 55 let

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, 11/2020
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 11. 2020
Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2020
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Sdělení kulturního spolku
Vážení spoluobčané,
pokud to - situace a vládní nařízení - trochu jen dovolí, rádi bychom letošní adventní trhy, mikulášskou a rozsvícení vánočního
stromečku uspořádali, i když v trochu omezeném provedení.
Vše by proběhlo venku v prostorách parku před obecním úřadem.
V sobotu 28. 11. v čase od 9-12 hodin tradiční adventní trhy.
V neděli 29. 11. v podvečer od 17 hodin mikulášská nadílka
s čertem, mikulášem a andělem - bohužel tentokrát bez doprovodného programu. Ale nebojte, alespoň koledy, mošt a svařák budou :)
V 18 hodin by pak proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromečku.
Držme si palce, ať se můžeme potkat! Všem pevné zdraví!
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 9. 2020


1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.



2. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020.



3. Pan Martin Voch složil slib člena zastupitelstva, slib je přílohou tohoto zápisu.



4. Zastupitelé obce souhlasí, aby předseda Komise pro dopravu a stavbu byl pan Martin Voch.





5. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením záměru k prodeji částí pozemků p. č. 569/13, p. č. 940/2, p. č.
941/2, p. č. 938 a p. č. 939 v k.ú. Stehelčeves.
6. Obec schvaluje přijetí dotace z dotačního programu Středočeského Fondu obnovy venkova ve výši
888 000 Kč na projekt Oprava místní komunikace 1c, části ulice V. Moravce v obci Stehelčeves.



7. Zastupitelé obce souhlasí s realizací projektu OP VVV–ZŠ a MŠ Stehelčeves.



8. Zastupitelé obce souhlasí se založením Dobrovolného svazku obcí Kladensko.



9. Zastupitelé obce souhlasí se vstupem obce Stehelčeves do Dobrovolného svazku obcí Kladensko.





10. Zastupitelé obce pověřují starostku obce poptávkou na rozšíření obecního kamerového systému – dětské
hřiště „Panská“2 ks kamer, ul. V. Poláka 1 ks, Na Brůdku 1 ks, celkem 4 ks kamer.
11. Zastupitelé obce souhlasí s oslovením Ing. arch. Štěpána Mančíka a zadáním vypracování studie proveditelnosti na akci „Rozšíření kapacity ZŠ a MŠ Stehelčeves“.



12. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Provozního řádu dětského hřiště „Panská“.



13. Zastupitelé obce schvalují „Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“.



14. Zastupitelé obce schvalují Spisový řád Obecního úřadu Stehelčeves.





15. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 2 k Pachtovní smlouvě č. 172/2018
a pověřují starostku obce podpisem.
16. Zastupitelé obce souhlasí se Smlouvou o řízení projektu „Výstavba chodníků v obci Stehelčeves
– II. etapa“ a pověřují starostku obce podpisem.



17. Zastupitelé obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 7/2020.



18. Zastupitelé obce souhlasí s pronájmem sálu za účelem veřejného koncertu dne 22.10.2020 od 19-21 hod.

Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadě.
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Naši hasiči v Terezíně
SDH Stehelčeves v tomto roce oslavil 135. výročí svého založení. Proto jsme se rozjeli, tak jako každé
výročí založení SDH Stehelčeves, do Terezína, abychom uctili památku bývalého velitele, pana Václava
Ptáčníka.
V. Ptáčník vedl SDH k aktivitě a bezvadné činnosti až do osudného dne 25. ledna 1945, kdy byl zatčen a odvlečen do Terezína. Důvodem k jeho zatčení byla účast na schůzi hasičů v Unhošti, kde bylo Hellerem „mluveno
proti okupantům“. Zatýkání bylo provedeno po celém území okresů Kladno a Unhošť, byli zatčeni všichni
účastníci unhošťské schůze. Mnoho hasičů se již nikdy nevrátilo, mezi nimi i Václav Ptáčník ze Stehelčevsi.
Byl umučen 11.4.1945 v Terezíně.
Velmi nás potěšilo, že se tohoto vzpomínkového aktu zúčastnili mladí členové SDH, neboť to dokazuje, že
i v této těžké době myslí na ty, kteří položili život za nás, za všechny, abychom mohli v míru žít.
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ŠKOLÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2020/2021

Turistický kroužek
V sobotu 3.10.2020 se
uskutečnil první výlet v rámci
Turistického kroužku. Navštívili
jsme trampolínový a lanový
park na Sletišti v Kladně, našli
jsme v okolí dvě kešky a
nachodili jsme celkem 8
kilometrů. Cestou jsme také
našli 5 kamínků, které jsme
přivezli s sebou do Stehelčevsi
a poté poslali dále do světa. Nachodili jsme 12 470 kroků a
příjemně unaveni jsme se v 16:00 vrátili zpět domů. Věříme, že
se další společný výlet bude moci uskutečnit co ne nejdříve =)
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Kroužek vaření
V říjnu také proběhl první kroužek vaření, na kterém se sešli
děti napříč ročníky z prvního stupně. S velkým nadšením se
pustili do svého prvního receptu - rybičkové pomazánky a
výsledek dopadl na jedničku! Děti se po práci po zásluze
odměnily a žádné jídlo nepřišlo nazmar.

Školní družina
S příchodem podzimu jsme s 1.
oddělením školní družiny vyrazili na
sběr brambor, které jsme si v teple
školy sami upekli a snědli.
Zbylé brambory jsme využili na
výtvarnou činnost :)
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1. třída
Prvňáčci při motivační aktivitě v
hodině matematiky. Pomocí
puntíků a magického
trojúhelníku se učí znázorňovat
příklad. Za chvilku už budeme
umět čísla :)

V rámci prvouky jsme vyrazili na
sběr přírodnin v okolí školy a
následně jsme zavařovali
přírodniny do sklenic.

2. a 3. třída
Centra aktivit tentokrát v
podzimním kabátku. Žáci si v
centru tvořivosti vytvořili skřítka
podzimníčka, v centru vědy
zjišťovali z encyklopedií
informace o stromech a
plodech a v centru matematiky
pokládali parkety z kaštanů.
Poslední den před uzavřením
škol jsme se rozhodli vyvětrat
sebe i naše papírové draky.
Létali krásně!
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4. a 5. třída
V rámci hodin prvouky
čtvrťáci a páťáci výráběli
Lapbook na téma Moje
vlast.

V říjnu jsme v rámci
Center aktivit objevovali
zajímavá místa v České
republice. Učili jsme se
orientovat v mapě a jaké
všechny druhy map
existují. Pomocí nich
jsme poté vyhledávali
místa na slepé mapě
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6. a 7. třída
V měsíci říjnu žáci 2.
stupně zahájili v
předmětu Věda Centra
aktivit. ve skupinách
zjišťují a zpracovávají
informace týkající se
jednotlivých předmětů.
Například v Centru
Dějepis zjišťovali
informace k
Viktoriánskému období
( Vyzkoušeli si ztvárnit dobové písmo k tématu Deklarace
nezávislosti ). V Centru chemie se zabývali skupenstvím látek
a ve fyzice zkoušeli pokusy na téma atmosférický tlak.
Společně pak zhodnotili provedenou i neprovedenou práci a
zamysleli se nad tím, jak by mohli příště postupovat popř.
lépe :)
8. a 9. třída
V rámci on-line vyučování
žáci 8.a 9. ročníku dostali
za úkol doma uvařit podle
receptu Spaghetti
Carbonara. Jako kuchaři
by se jistě osvědčili :) A při
výtvarné výchově jsme si
ozdobili náš strom pomocí
použitých PET lahví.
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Sledujte aktuální dění ve škole
Facebook
ZŠ a MŠ Stehelčeves

Instagram
zsms_stehelceves
Webové stránky
www.skolastehelceves.cz
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Spolek Naše děti v Kongu
Před pár lety, v roce 2013, když
jsme s manželem poprvé navštívili
Demokratickou republiku Kongo
a začali spolupracovat s ředitelem
jednoho malého tamního sirotčince, jsem do stehelčevského zpravodaje napsala několik článků
o tom, jak se v této vzdálené zemi
žije a co pro děti ze sirotčince za
pomoci Farní charity v Kralupech
děláme. Potom jsem navštívila
Kongo ještě jednou a uspořádala
o své cestě přednášku, kterou si
pár z vás přišlo poslechnout. Také
část výtěžku z několika tříkrálových sbírek jsme věnovali na podporu projektu Naše děti v Kongu,
jak se pod hlavičkou kralupské
charity naše práce jmenovala.
Teď jsem byla požádána, abych
naši činnost znovu připomněla
a naše nové spoluobčany s ní
seznámila.
Čas běží a věci se mění. Děti
z našeho sirotčince jsou dnes
už většinou puberťáci, i když se
mezitím přidaly i nové menší děti.
Některé děti už úplně dospěly
a osamostatnily se nebo založily
rodiny. V minulém roce jsme se
z organizačních důvodů s naší
činností od Farní charity v Kralupech oddělili a založili samostatný
spolek se stejným názvem Naše
děti v Kongu se sídlem tady ve
Stehelčevsi. Hlavní náplní je shánění prostředků pro důstojný život
zhruba dvacítky dětí a mladých ze
sirotčince Panny Marie Lurdské ve
vesničce Loangu v západní části
DR Kongo. Není to ani tak na obživu, kterou si děti a jejich místní
podporovatelé z velké části vypěstují na svých polích sami, jako
spíše na lékařskou péči a hlavně
školné a výdaje se školou spojené.
To je nejpalčivější problém.
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Peníze získáváme díky práci našich 4 stálých dobrovolnic
a dalších příležitostných dobrovolníků. Pořádáme přednášky, ve
kterých se snažíme přiblížit život
našich dětí ze sirotčince. Dále
spolupracujeme s amatérským
divadelním spolkem Scéna
z Kralup, který pro nás hraje benefiční pohádku pro děti, nebo se
s naším „Kongo stánkem“, v němž
si lidé mohou zakoupit výbornou
africkou kávu a drobné výrobky
našich podporovatelů, účastníme
akcí v našem okolí (především ve
Velvarech a Kralupech). Pokud je
to možné, zveřejňujeme články,
navštěvujeme školky nebo školy,
pořádáme koncerty, ve Velvarech
pravidelné „Sousedské blešáky.“
Každý dělá, co je mu blízké nebo
pro něj časově možné. Všechny 4
jsme totiž pracující maminky
a aktivity spolku děláme ve svém
volném čase. Za ta léta práce jsme
si vysloužily důvěru zhruba 40 pravidelných přispěvatelů, kteří nám
posílají své dary měsíčně a mnoha
dalších, kteří nám pomáhají dle
potřeby a svých možností. Všechny
naše dárce pak informujeme
o dění v sirotčinci a o tom, co se
díky jejich podpoře podařilo, a to
hlavně v každoročním buletinu.
V Kongu je hlavním tahounem
sirotčince „mama Césarine“,
jak jí všichni říkají. 69letá žena,
která svůj život zasvětila výchově
sirotků. Již od svých 20 let sbírala
ve svém okolí děti, kterým zemřeli
rodiče, a neměl se o ně kdo starat.
Nejdříve se vždy snažila najít
a oslovit jejich vzdálenější příbuzné a dohodnout s nimi péči
o dítě. Když to jinak nešlo, starala se o tyto děti sama. Pokud je
dávala do pěstounských rodin, byla
s nimi vždy v kontaktu a snažila

se sehnat jim prostředky na školné
nebo zdravotní péči. Sama dodnes
pracuje jako zdravotní sestra
a zajišťuje dětem, o které se stará,
vše potřebné ze svého mizerného
platu a darů přátel. Jejím největším
pomocníkem je ředitel sirotčince,
její adoptivní syn a náš přítel,
díky němuž jsme se o sirotčinci
dověděli, otec Jean-Martin. Když
dospěl, stal se katolickým knězem
a vedle své práce duchovního se
také věnoval a dodnes věnuje péči
o děti bez rodičů.
Naši podporovatelé a dárci většinou oceňují to, že jsme malá organizace, která nemá žádné placené
zaměstnance, a veškeré nasbírané
prostředky jdou přímo na podporu dětí. Ty osobně známe (Osobně
jsem je 3x navštívila.) a víme,
s čím se právě potýkají nebo jaké
mají úspěchy. Také P. Jean-Martin
již 3x navštívil Českou republiku
a mnohé podporovatele sirotčince
zná osobně. Přestože máme oficiálně vyhlášenou veřejnou sbírku
a naši činnost a hospodaření kontrolují české i konžské úřady dle
platných zákonů, jedná se vlastně
o přátelskou pomoc, která je
přesně cílená tam, kde je jí potřeba. Nikdo na ní nevydělává, nevytváří drahé projekty. S prostředky,
které máme, děti podporujeme
a s jejich pečovateli se postupně
snažíme nacházet cesty, jak by se
co nejvíce mohli finančně osamostatnit a být více nezávislí na pomoci zvenčí. Proto už dnes sirotčinec hospodaří na svých polích nebo
chová vlastní hospodářská zvířata,
která se jim s naší pomocí podařilo
koupit.
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V tomto roce nás, stejně jako
i všechny ostatní, překvapila koronavirová pandemie. Nejenže byla
dětem kvůli nařízené karanténě na
několik měsíců úplně zamezena
školní docházka (V zemi, kde nefunguje přívod elektrické energie,
se učit na dálku nedá.), ale navíc
vzrostly ceny za studium. Vláda
sice od začátku tohoto školního
roku konečně vyhlásila bezplatnou
6letou základní školní docházku,
ale zároveň také čtyřnásobně zvýšila cenu studentům posledních dvou
ročníků SŠ. Aby mohli dohnat
karanténou zmeškaný čas, musí
studovat v internátech s každodenní dopolední i odpolední výukou.
Vzhledem k tomu, že v tomto
případě máme 3 děti, nemohli jsme

výdaje z peněz našich pravidelných
dárců pokrýt. Proto jsme rozeslali
maily s prosbou
o pomoc všem, kteří nás podporují
příležitostně. Velmi nás potěšila
vlna solidarity, do které se zapojila i obec Stehelčeves, která nám
doplatila 22 000 Kč, jež nám po
obdržení všech mimořádných

nám pomůže. Asi někdo jiný, než
ten, komu jsme pomohli, ale přijde.

darů chyběly. Tímto všem zastupitelům velmi děkujeme, že
v době, kdy i v naší zemi řešíme
velké těžkosti, jsou otevření
k pomoci jiným, kteří jsou v ještě
svízelnější situaci než my sami,
byť žijí na druhé straně světa.
Věřím, že když se sami snažíme
někomu pomoct v jeho nouzi, přijde i v době naší nouze někdo, kdo

Život našich dětí hezky ilustruje
krátký film z mé návštěvy sirotčince v červenci 2019, který najdete
na: https://www.youtube.com/watch?v=RhURkhc-RmI&t=619s

Pro ty z vás, kteří by se chtěli
o spolku Naše děti v Kongu dovědět více, uvádím naše webové
stránky: https://nasedetivkongu.
wixsite.com/ndvk a Facebook:
Naše děti v Kongu.

Markéta Debroise,
předsedkyně spolku
Naše děti v Kongu
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Významné osobnosti v historii naší obce

Václav MORAVEC
Narodil se 6. března 1898 ve Stehelčevsi čp. 73 jako syn Václava
Moravce a Kateřiny, rozené Dvořákové.
1. května byl přijat do učení k mistru sklenářskému, panu Františku
Čápovi, které ukončil 1.5.1915.
Dle data narození byl odvodní
ročník 1920. Odveden byl k Pěšímu pluku č. 5 T. G. Masaryka, rota
9. Činnou vojenskou službu konal
od 27. říjma 1921 do 23. listopadu
1921, pak byl přeřazen do I. zálohy.
10.6.1922 se oženil s Marií Francovou z Brandýska. Ve Stehelčevsi si
postavili domek čp. 148. Narodila
se jim dcera Vlasta.
V roce 1923 se stal členem SDH
Stehelčeves a ve sboru aktivně
pracoval až do své smrti.
V srpnu a září 1927 vykonával
vojenské cvičení ve zbrani. Další
vojenská cvičení mu byla prominuta a v roce 1938 byl přeřazen do
II. zálohy.
1. února 1945 by zatčen jako zástupce velitele SDH Stehelčeves po
unhošťské schůzi, kde bylo mluveno proti Němcům. Byl odvezen do
Terezína, kde se nakazil skvrnitým
tyfem, vrátil se sice 21. května
domů, ale 23. května byl převezen
do kladenské nemocnice, kde ještě
tentýž den zemřel.
20. října 1948 mu byl prezidentem
republiky udělen „in memoriam“
Československý válečný kříž 1939
v uznání bojových zásluh, které
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získal v boji za osvobození Československé republiky.
Po Václavu Moravcovi byla pojmenována ulice, kde léta žil, je
to ulice od obecního úřadu až na
křižovatku s ulicí V. Hermacha.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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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.

Výborná zelňačka
1 zelí kysané, 1 smetana, 3 brambory, bobkový list, nové koření, pepř, sůl, sladká paprika
cibule, mouka na zahuštění, klobása (nebo jiná uzenina, ale klobása je nejlepší)
Na oleji osmahneme na kostičky nakrájenou cibulku, přisypeme papriku, trochu orestujeme a dolijeme vodou.
Přidáme překrájené kysané zelí, které propláchneme, kuličky nového koření, pepře, bobkový list, na kostičky
nakrájené brambory. Vaříme, dokud není zelí a brambory měkké, pak přidáme nakrájenou klobásku (uzeninu)
a povaříme ještě tak 5 minut. Potom zalijeme smetanou a zahustíme. Ještě chvilku povaříme a je hotovo. Někdo má raději uvařené brambory zvlášť, ty se pak rozšťouchají, pak rozdělí na talíře a přelijí zelňačkou, případně dozdobí osmaženou cibulkou.
Zabíjačkový guláš
800 g libovějšího bůčku, 800 g vepřových drobů (ledvinky, játra), 400 g cibule, 100 g sádla, vývar z masa
česnek, mleté nové koření, muškátový květ, majoránka, pepř, sůl, tvrdší chléb
Do cibulového základu přidáme maso a droby pokrájené na kostky, osmahneme, osolíme, opepříme, přidáme
mleté nové koření a podlijeme vývarem z vepř. masa nebo vodou, dusíme. Když je maso měkké guláš zahustíme nastrouhaným chlebem, a ještě chvilku podusíme, až je omáčka hladká. Přidáme podle chuti prolisovaný
česnek, špetku muškátového květu, případně dosolíme a dopepříme. Nakonec přidáme majoránku a odsuneme
z ohně. Nejlepší je s čerstvým chlebem.
Koláčky tvarohový
4 žloutky, 1 sklenka cukru písek, 2 sklenky polohrubé mouky, 1 prášek do pečiva, 1 lžíce kakaa
½ sklenky oleje, sníh ze 4 bílků
Zpracujeme těsto, které je trochu měkčí, rozetřeme je na plech vymazaný tukem a vysypaný moukou.
2 červené tvarohy, ½ skleničky cukru, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky, 1 šlehačka a sníh z 2 bílků
Vše rozšleháme, naplníme do trubičky a nastříkáme na těsto do mřížky. Tam, kde se nám čáry kříží
můžeme dát ½ švestky nebo malou lžičku výrazné zavařeniny, ale není to nutné. Dáme péci do středně teplé
trouby.
DOBROU CHUŤ!
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1955
Rozdělení půdy v obci
Celkový stav půdy v obci je v r.
1955. 531 ha. Ještě se stále upravuje
katastr a proto počet ha není konečný.


v JZD zajišťováním pracovních sil.
Pravda, byly i případy které ruší
správný chod družstva. Je to především napjatý poměr mezi některými
členy MNV a vedením JZD, dále
pak státní traktor. Stanice, která ve
žních úplně zklamala, neboť její
strojní vybavení neodpovídalo úkolům jež na sebe přijala.

věřen funkcí vedoucího rostlinné
výroby. Během roku, vyskytly se
nám různé přírodní překážky, jarní
práce, přesto, že byly zdrženy, se
včas dohnaly. Pracovalo až 11 traktorů najednou. Sklizeň řepky byla
slibná, ale při výmlatu kombajnem
STS vznikly velké ztráty.
Žně již začaly 18.7. trpěly špatným počasím a nepřipraveností STS
Makotřasy. Pšenici sklidil kombajn
(německé značky), ale na plevách
a slámě bylo JZD velmi ochuzeno,
plevy i sláma zůstaly na poli ležet.



JZD mělo pouze jeden samovaz,
JZD má v držení
353,21 ha.
Koderová č.p. 82 soukr.
2,52 ha což je opravdu málo. Na pšenici
Knor Stan. č.p. 70 soukr.
1,96 ha byl sice kombajn, ale sláma z 52 ha
Drobní držitelé od 10 a. 33,18 ha zůstala na poli až do polovice listoDrobní držitelé do 10 a.
4,68 ha padu, část jí zůstalo vůbec na poli,
Obec má celkem půdy
17,26 ha ostatní byla poloshnilá, takže přes
Z toho pastvin
6 ha dobrou úrodu trpí JZD nedostatkem
Zemědělské půdy
412,81 ha steliva.


Sklizeň brambor byla slabá cca
62 q z hektaru. Kronikář k tomu poznamenává: sklizeň brambor mohla



Půda v JZD:
Celková výměra společ. půdy
353,21 ha z toho člen. 14 ha.
Celková výměra orné půdy
342,61 ha z toho člen. 14 ha
Záhumenky jsou jen dva ā
1 ha = 2 ha.
Jednotné zemědělské družstvo
V tomto roce udělalo naše družstvo opět slušný krok ku předu. Několik činitelů je, kteří se o to zasloužili. Je to především nové vedení
v JZD, dále dobrá úroda a konečně
zvýšená členská základna. Soudruzi,
Průša J. předseda družstva a Chmel
Fr. hospodář, s velkým elánem vrhli
se do této, pro ně takřka neznámé
práce. Hofman Václav, bývalý předseda JZD - nyní skladník, pomáhal
jim radou i skutkem. Účetní družstva s. Špalková je na svém místě,
obor účetní ovládá velmi dobře a tak
i po této stránce je družstvo dobře
vedeno.



KSČ, MNV a Výbor žen mají
velký podíl na zlepšení situace
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Jiným rušivým elementem jsou
lidé, kteří různými pomluvami berou chuť k práci jak soudruhům ve
vedení, tak i ostatním lidem v JZD
pracujícím. Účetní Špalková byla ve
schůzi napadena že má velký výdělek, ve skutečnosti má jen 603 prac.
jednotky. Dle stanov má mít 80 %
platu předsedy JZD. Přehled hospodaření ukáže nejlépe jak se situace
družstva lepší.



Soudruh Chmel hospodář JZD
říká ve své zprávě: Byl jsem po-



být větší, jen je svědomitě vybrat.
Lidé pak po sklizni napaběrkovali
spoustu brambor. Tak je každým
rokem.
Sklizeň cukrovky, byla poměrně
dobrá. Nejen že suché počasí jí přálo, ale i pochopení místních občanů
a brigádníků z Vrapic a Brandýska.
Výnos 320 q à 1 ha – prosenické
hnutí 360q po 1 ha, byl zásluhou
dobrého a včasného ošetření cukrovky.
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Přehled sklizně
Plán
Druh

plocha

sklizeň
skut.

Plán

Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Kukuřice
Hrách

56,50
17,80
58,20
19,90
5,2,-

56,50
10,58,20
19,90
5,2,-

Celkem

154,40

151,60

Řepka
Mák
Cukrovka
Brambory ranné
Brambory zimní
Pícniny
Směsky jar.

10,2,70,3,22,70
59,20
15,36

27
21,50
25,23,13,-

skut.

		

Celková

27,70
29,23,19,-

156,505,290,1338,60
378,10

3,-

dodávka
531,20
608,90

6,3.577,75

10,2,70,3,22,70
59,20
15,36

9,50

8,-

80,-

285,90,145,-

360,25,60,-

25.200,75,1.362,-

190,-

190,-

2.918,40

95,22.605,10

		
Vedoucí živočišné výroby
s. Porazil ve své zprávě uvádí: letošního roku, oproti loňskému, se naše
výroba živočišná poněkud zlepšila.
Dodáváme plynule ne kontingentní dodávky, tak že můžeme říci,
že nejen dodávky máme zajištěné,
ale je zajištěn i volný trh, čímž se
podstatně zlepší zásobování města
vesnicí. Zásluhu o to mají pracovníci v živočišné výrobě.


Stav hovězího dobytka
k 1.1.1955 byl 201 kusů z toho 83
dojnic.
Stav hovězího dobytka k 31.12.1955
byl 222 kusů z toho 84 dojnic.
Plánovaný stav pro rok 1955 je 220
kusů z toho 107 dojnic.
Během roku narodilo se 87 telat
z toho 8 uhynulo. Roční průměr
dojivosti na jednu ustájenou krávu
je 5 l denně.


Kontingentní dodávka v hovězím
mase splněna na 100 %.
Mnoho potíží máme tím, že hovězí dobytek je ustájen na několika
místech. Čekáme již netrpělivě na
nový kravín.


Stav vepřového dobytka k 1.1.1955
byl 381 kusů z toho 38 prasnic.
Stav vepřového dobytka
k 31.12.1955 byl 436 kusů z toho
44 prasnic.
Narozených selat bylo 452, uhynulo
či zalehnuto 31 kusů.
Kontingentní dodávka ve vepřovém
splněna byla na 100 %.
Na volný trh bylo dodáno 60 q
masa vepřového.
Mléka vyrobeno bylo 150.018,60 l
plán byl 154.270 l.

Na volný trh dodáno bylo 46.857 l.
Vajec bylo vyrobeno 47.182 ks,
plán 72.240 ks.
Jelikož nemáme plánovaný stav
nosnic a 260 slepic bylo vyřazeno,
nebyla dodávka vajec splněna.
Soupis zvířat.
JZD:
koně
kozel
slepice

22
1
598

ovce 7
husy 8

soukromí držitelé :
husy
15
kachny 44
koně
3
slepice 1044
krávy
4
ovce
1
kozy
33
-pokračování příště17
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DOPLŇOVAČKA na listopad :)
Tajenka tentokrát skrývá jméno řídícího učitele naší školy v letech 1923 – 1935.
- Řešení naleznete v dalším čísle zpravodaje.-

Správné řešení doplňovačky z minulého čísla 10/2020 je:
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Obec
Stehelčeves

Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

Vyplňte ústřižek vpravo

Kulturní a sportovní akce

Důležité informace

Oznámení obecního úřadu

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z obce.
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.obecstehelceves.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Pokud nemáte možnost odběru hlášení rozhlasu pomocí mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek a chcete
dostávat pouze SMS zprávy, tyto budou zasílány pouze na jedno telefonní číslo na číslo popisné.
Pro registraci k odběru SMS pošlete SMS zprávu
- ve tvaru STEHELCEVES JMENO PRIJMENI ULICE CISLOPOPISNE na číslo 774 724 136
- chcete-li dostávat jen některé druhy informací, doplňte jejich čísla do SMS (např. STEHELCEVES ….. INFO 1 3 5 )

Mimořádný způsob odběru - SMS

Na Facebooku vyhledejte Obec Stehelčeves a přidejte si tuto stránku k oblíbeným.

Přihlaste se přes Facebook

Nainstalujte si Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou najdete
na Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů
do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který Vám nabídne.

Nainstalujte si aplikaci

Přejděte na www.obecstehelceves.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Přihlaste se přes internet

Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

Kolik vás to bude stát? Nic! Tato služba je pro vás zcela ZDARMA

Bc. Petra Vagenknechtová, starosta obce Stehelčeves

Využijte komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz! Umožní vám přijímat zprávy pohodlně, rychle,
přehledně a jednoduše pomocí mobilní aplikace, e-mailu, SMS zpráv nebo Facebooku.
Preferujeme odběr pomocí mobilní aplikace a e-mailu, mimo výstražných informací. Běžné SMS
zprávy budou zasílány pouze na jedno telefonní číslo na číslo popisné.

Prodej
Očkování psů

7.
8.

Obraťte se na některý z těchto kontaktů:
ou@obecstehelceves.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Potřebujete poradit?

Preferujeme odběr pomocí e-mailu, mimo výstražných
informací. SMS zprávy budou zasílány pouze na jedno
telefonní číslo na číslo popisné.

Výkup, sběr

6.

5.

Opravy inženýrských sítí,
odstávky a odečty vody, elektřiny a plynu
Nepřítomnost lékařů,
změna ordinačních hodin

Sportovní akce

3.
4.

Kulturní akce

Oznámení obecního úřadu

2.

1.

Výstražné informace

Mám zájem o tyto informace:

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů
za účelem zasílání aktuálních informací z obce.
Je mi více než 16 let.

Podpis:

E-mail:

Telefon:

Ulice a č.p.:

Jméno a příjmení:

Registrace k odběru hlášení

SMSkou

chtěli byste být informováni o aktuálním dění v naší obci?

E-mailem

Vážení spoluobčané,
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