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STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Informace z obce
V návaznosti na současou situaci je konání kulturních akcí
v obci do odvolání pozastaveno.



3. 4. začal svoz bioodpadu pro
letošní rok. Termíny svozu (sudý
týden – pátek):
1. 5., 15. 5., 29. 5., 12. 6., 26. 6.,
10. 7., 24. 7., 7. 8., 21. 8.,
4. 9., 18. 9., 2. 10., 16. 10., 30.10.



se můžete u paní Hurdálkové na
poště.
Veřejné zasedání zastupitelů
obce se koná 20. 5. 2020
v 18. hodin v zasedací místnosti na
obecním úřadu.



Očkování psů proběhne dne
13. 5. od 15 – 16:30 h před KD ve
Stehelčevsi. Cena 150,- Kč.Kdo
bude mít zájem o čipování,
kontaktuje OÚ na tel. čísle
601 333 454.

SDH Stehelčeves pořádá sběr
železného šrotu v neděli 24. 5.
od 8:00 hod. Pokud chcete něco
odvézt, rádi to za vás uděláme.
Stačí to připravit před dům. Pokud
potřebujete pomoci něco vynést,
kontaktujte nás na tel. 723 146 432
(T. Kučera) nebo pište na
sdhstehelceves@seznam.cz.

Omlazovací den v „Domečku“
proběhne dne 16. 5. Objednávat

Výtěžek ze sběru bude použit pro
kolektiv mladých hasičů.







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.


Rádi bychom vás informovali
o spuštění nových webových stránek obce, adresa zůstala stejná:
www.obecstehelceves.cz.



Na základě doporučení konkursní komise zastupitelé jmenovali do funkce ředitelky ZŠ
a MŠ Stehelčeves paní Mgr. Anetu Zemanovou. Nová paní ředitelka svoji funkci převezme
1. 8. 2020.


Blahopřejeme
Otevírací doba od 4. 5. 2020 - pošta Stehelčeves
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 10:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

13:00 – 15:45
13:00 – 15:45
14:00 – 18:00
13:00 – 15:45
13:00 – 15:45

tel. číslo: 954 227 342

Dobešová Zdeňka – 70 let
Ševčík Karel – 55 let
Honzíková Alenka – 85 let
Trojanová Klára – 55 let
Horecká Martina – 55 let

Opustil nás navždy:
Hartman Karel – 77 let

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 05/2020
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 30. 4. 2020
Uzávěrka příštího čísla: 20. 5. 2020
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Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. ledna 2020































1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Rozpočtové opatření 11/19 - Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 11/19.
3. Plánovací smlouva_návrh - Zastupitelé obce souhlasí s Plánovací smlouvou 1/2020.
4. Veřejnoprávní smlouva SK - Zastupitelé obce souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou SK 2/2020.
5. Veřejnoprávní smlouva SDH - Zastupitelé obce souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou SDH 1/2020.
6. Smlouva příkazní_ForDogs - Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy příkazní ForDogs.
7. Výběr dodavatele akce Chodníky I. etapa - Zastupitelé obce souhlasí s přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku stavby „Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa“ firmě AVE
Kladno s. r. o.
8. Obecně závazná vyhláška č. 3 Požární řád - Zastupitelé obce souhlasí s Obecně závazná vyhláškou
č. 3/2020 Požární řád.
9. Žádost o příspěvek AVES - Zastupitelé obce souhlasí se zasláním příspěvku AVES ve výši 5.000,- Kč.
10. Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ - Zastupitelé obce nesouhlasí s projevem solidarity a nepřipojují se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
11. Žádost o souhlas s podáním žádosti o navýšení kapacity ZŠ - Zastupitelé obce Stehelčeves souhlasí
s podáním žádosti o navýšení kapacity základní školy k 1. 9. 2020 ve Školském rejstříku na 110 žáků.
12. Žádost o souhlas s kritérii pro přijímání do MŠ - Zastupitelé obce souhlasí se zařazením výše zmíněného
kritéria jako tzv. Doplňkové kritérium k přijímání do mateřské školy. Kritérium schvaluje v tomto znění:
Ředitelka školy má právo při přijímání dětí přihlédnout k důvodům hodným zvláštního zřetele – (např.
dítě samoživitele/samoživitelky; osiřelé dítě; dítě, kterému v důsledku nepříznivé sociální situace hrozí
sociální vyloučení, dítě zaměstnance školy, jež je pro provoz MŠ nebo školy prospěšný, apod).
13. Žádost o souhlas s podáním žádosti o dotaci - Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti ZŠ a MŠ
Stehelčeves o dotaci z rozpočtu Stř. kraje s názvem „Les ve škole, škola v lese“.
14. Žádost o dopravní značení parkování u školy - Zastupitelé obce v současné době nesouhlasí s vyznačením parkovacích míst pro zaměstnance a služební vůz školy. Vyznačení vyhrazeného parkoviště bude
možné až po dokončení stavby „Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa“. Ukončení stavby
je plánováno na 4Q 2020.
15. Žádost o příspěvek na festival VoBrKo - Zastupitelé obce žádost o příspěvek na festival VoBrKo
zamítají.
16. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby - Zastupitelé obce
nemají dostatek informací k výše zmíněné stavbě, proto rozhodnutí odkládají na některé z dalších
zasedání.
17. Schválení podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci Stehelčeves – II. etapa“.
- Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Výstavba chodníků v obci Stehelčeves
– II. etapa“.
18. Smlouva o dílo na administraci akce „Výstavba chodníků v obci Stehelčeves – II. etapa“. - Zastupitelé
obce souhlasí se Smlouvou o dílo na administraci akce „Výstavba chodníků v obci Stehelčeves
– II. etapa“.
19. Stanovení členů zastupujících obec Konkursní komise na ředitele/ku ZŠ a MŠ Stehelčeves. - Zastupitelé
obce souhlasí, aby členové konkursní komise na ředitele/ku ZŠ a MŠ Stehelčeves byly paní Vagenknechtová a paní Schrőderová.
3

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 19. února 2020
























1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Rozpočtové opatření 1/2020 - Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2020.
3. Stavební úprava křižovatky Hlavní x Vrapická – výběr dodavatele PD - Zastupitelé obce souhlasí
s nabídkou společnosti ALMAPRO, s.r.o. v ceně 137.153,50 Kč včetně DPH.
4. Smlouva o vytvoření webových stránek - Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o vytvoření
webových stránek od společnosti Galileo Corporation s.r.o.
5. Smlouva o provozu webových stránek - Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o provozu
webových stránek od společnosti Galileo Corporation s.r.o.
6. Smlouva o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu - Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení a provozu Rozklikávacího rozpočtu od společnosti Galileo Corporation s.r.o.
7. Kupní smlouva o koupi nemovité věci - p. p. č. 577/112 - Zastupitelé obce souhlasí s podpisem
Smlouvy o koupi nemovité věci - p. p. č. 577/112.
8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provedení úschovy peněz advokátem - Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o provedení úschovy peněz advokátem.
9. Oprava mostku Na Brůdku – výběr dodavatele stavby - Zastupitelé obce souhlasí, aby opravu mostku
Na Brůdku provedla stavební společnost HOBST a.s. v ceně 192.528,- Kč bez DPH.
10. OZV 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Stehelčeves – návrh - Zastupitelé obce schvalují OZV 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Stehelčeves.
11. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les – L. L. - Zastupitelé obce žádosti o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les pana L.L. nevyhovují.
12. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les – K. L - Zastupitelé obce žádosti o povolení kácení dřevin rostoucí mimo les pana K.L. nevyhovují.
13. Žádost o neinvestiční dotaci Přemyslovské střední Čechy o. p. s. - Zastupitelé obce souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 5,- Kč na obyvatele pro MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.
14. VPS Přemyslovské střední Čechy o. p. s. - Zastupitelé obce souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 5,- Kč na obyvatele MAS Přemyslovské střední
Čechy o.p.s.
15. Darovací smlouva AVES - Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Darovací smlouvy s finančním darem
5.000,- Kč pro AVES, z. s.
16. Technický dozor investora a BOZP na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa
– výběr dodavatele - Zastupitelé obce souhlasí s nabídkou firmy Provádění a dozory staveb s.r.o. na
stavební dozor na akci „Rekonstrukci chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa – výběr dodavatele“ –
25.000,-Kč/měsíc a BOZP – 30.000,-Kč/měsíc a pověřují starostku obce podpisem smlouvy.
17. Zrušení Nařízení zastupitelstva obce Stehelčeves 4/03 o zákazu spalování některých tuhých paliv - Za
stupitelé obce ruší Nařízení zastupitelstva obce Stehelčeves 4/03 o zákazu spalování některých tuhých
paliv.
18. Smlouva o dílo – Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa - Zastupitelé obce souhlasí
s podpisem Smlouvy o dílo 1/2020.
19. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IE-12-6009459/V/2, název stavby: Stehelčeves V. Hermacha obnova kNN - Zastupitelé obce nesouhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s bodem 6 čl. III a navrhují jednorázovou náhradu ve výši 307.200,- Kč. Cena je stanovena takto: 1 m kabelového vedení NN 1.200,- Kč
– 206 m, 1 ks přípojková skříň 10.000,- Kč – 3 ks, 1 ks rozpojovací skříň 15.000,- Kč – 2 ks.

Celé zápisy jsou k dispozici na OÚ.
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Rekonstrukce chodníků v naší obci - I. etapa

V

polovině měsíce dubna započaly práce na akci „Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves
– I. etapa“. Realizační firma AVE Kladno s. r. o. začala se stavbou chodníku Na Brůdku. Vznikne
zde chodník, po kterém se pohodlně dostanou např. maminky s kočárem ke škole. Dále se bude budovat nový vyvýšený přechod u školy, aby mohli naši školáci bezpečně přecházet silnici. Poslední část, ulice
Hlavní, by měla být rekonstruována od 20. 5. 2020. Fotky z realizace stavby budou průběžně k dispozici
na našich webových stránkách www.obecstehelceves.cz.

5

6

květen/červen 2020

Poslední únorový den, v rámci měsíčního tématu předmětu Vědy,
se vydal 2. stupeň na vzdělávací program do SŠ a VOŠ
zdravotnické v Kladně. Předem připravený program pro naše žáky
byl velmi zajímavý, poučný, zábavný i akční. Skupinek, které žáci
vytvořili, se ujali studenti střední školy a za jejich asistence a
výkladu si vyzkoušeli například ošetření v případě otevřené
zlomeniny či tržné rány. Aby byl výklad a simulace první pomoci
autentičtější, byla k dispozici i umělá krev. Na interaktivní figuríně si
vyzkoušeli první pomoc v případě zástavy dechu nebo ošetření při
nehodě motocyklisty, u kterého museli řešit přítomnost přilby na
hlavě. Další částí programu byla návštěva nemocničního pokoje,
kde se dozvěděli mnoho užitečných informací o sluchu, zraku,
měření krevního tlaku, také vyšetření zraku. Dozvěděli se, jak
pečovat a udržet si zdravé cévy bez ukládání tuku, zdravé srdce i
jak poznat infarkt myokardu, jak vzniká a co se při něm děje. Vše

Vzdělávací program pro žáky 2. stupně

Dne 11.2.2020 se žáci 1. - 5. ročníku zúčastnili preventivního
programu s názvem Kamarádi. Tento zážitkový program pomáhá u
dětí nastavit správné hodnoty a posilovat vztahy žáků v třídním
kolektivu, a zároveň slouží jako prevence šikany. Jak se k sobě
vzájemně chovat si žáci mohli vyzkoušet pomocí interaktivních a
zážitkových metod, modelových situací či jednoduché diskuze.

Preventivní program Kamarádi

Po delší odmlce se opět vracíme s aktualitami z naší školy a školky.

ZŠ a MŠ Stehelčeves

Školáček - strana 2

5.
března
proběhla
další
návštěva prvňáků u předškoláků.
Tento den byl zaměřený na
zrakové vnímání. Předškoláci si
vyzkoušeli zábavné hry jako
Pictureka, ve které musí najít
určitý obrázek na herní desce
nebo hru Grabolo, ve které hledají kombinace barev a čísel.
Skládali také panáčky nebo obrazce z dřívek podle vzoru.

Předškolička

probíhalo pod odborným dohledem pedagogů zdravotnické školy,
kteří informace doplňovali nezbytnými a důležitými detaily. Celý den
utekl jako voda a my jsme školu opouštěli s velmi dobrým pocitem,
že se nám to líbilo, jak mnozí říkali… dokonce jsme zaznamenali i
nejeden jasný názor na budoucí středoškolské studium: “Mám
naprosto jasno, kam půjdu ze základky, bylo to super!” Tak uvidíme,
jestli to nadšení a odhodlaný názor na vybranou profesi vydrží. Na
další témata předmětu Vědy jsme měli naplánováno mnoho
zajímavých exkurzí a vzdělávacích programů, ale bohužel nynější
celosvětová situace, týkající se pandemie nemoci, nám překazila
plány. Místo toho jsme usedli k počítačům a učíme se distančně na
dálku. Doufáme, že se brzy vše uklidní, sejdeme se zase v lavicích
a budeme dále plánovat podobné akce jako byly ty předešlé.

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Školáček - strana 3

Naše škola začala učit online konferencemi (prostřednictvím
videohovorů) hned první den, kterým byl pro nás 16. březen,
protože předtím jsme měli jarní prázdniny. Nečekali jsme na žádné
návody a nařízení.
Výuku jsme zaměřili na hlavní předměty v rozsahu 2 hodiny denně
+ půlhodinové individuální konzultace a pravidlem pro zadání
samostatné práce maximálně na další hodinu denně.
Naskočit do rychlíku s názvem online video výuka prostřednictvím
Google Suite (např. aplikace Meet, Učebna či Jamboard) a jiných
online učebních portálů pro nás nebyl problém. Naše škola je v této

Online výuka v ZŠ

V pátek 17. dubna 2020 se konal tak trochu netypický a smutný
zápis do 1. ročníku. Smutný proto, že se konal pouze na
administrativní úrovni a bez dětí. Tak alespoň rodičům na cestu na
školní zahradu, kde jsme vyřizovali nezbytné podpisy, svítilo
sluníčko na jasné obloze.
K zápisu do prvního ročníku bylo v pátek přihlášeno 21 dětí. Z toho
je 11 dětí s trvalým pobytem ve spádovém obvodu Stehelčevsi a
jedna žádost o odklad povinné školní docházky. Ostatní zájemci byli
z nejrůznějších okolních měst a vesnic, včetně Prahy, Kralup nad
Vltavou, Brandýsku, Buštěhradu nebo Kladna. Bohužel kapacita
1.ročníku může být pouze 12 dětí vzhledem k prostorám, které
škola má k dispozici. Pro naše děti je to zatím dostačující. Jsme
tomu rádi, protože jsme nemuseli přistoupit k losování, abychom
rozhodli, které z místních dětí bude chodit do Stehelčevsi a kdo do
Brandýsku.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Vzhledem k tomu, že všechny úkoly byly ve formě her, bavily
bezpochyby všechny předškoláky.

Školáček - strana 4

Vzhledem k situaci, která se mění téměř každý den, to úplně
nevíme. Naši žáci i rodiče dostávají informace prostřednictvím
vnitřní informační sítě. Rádi bychom se vrátili do školy co nejdříve.
Co víme jistě, tak nás v červnu čeká realizace dotace EU a v jejím
rámci “dohánění” projektů a exkurzí, neboť konečný termín jejího
ukončení je k 31. 8. 2020.
Co určitě víme je, že provoz mateřské školy rozšíříme na celý
červenec 2020, abychom vyšli vstříc rodičům, kteří potřebují do
práce.

Co nás ještě čeká do konce školního roku?

oblasti poměrně zdatná a povinnost učitelů sdílet a spolupracovat v
tomto prostředí se nám konečně vyplatila.
Učíme tímto způsobem od 4. ročníku. Žáci mají školní účet od
3.ročníku, ale zde postupujeme pomaleji s ohledem na věk. Nyní už
se na dálku a s pomocí rodičů zapojili i prvňáci a druháci.
Dětem, které vybavení neměly, jsme poskytli k zapůjčení techniku,
na kterou by se jinak několik měsíců prášilo.
Tato výuka je velmi náročná pro všechny. Učitelé první týdny hlásí
delší pracovní dobu i více než osm hodin. Od rodičů máme ale
dobrý ohlas, že díky nám mají děti ráno důvod vylézt z postele a
učesat se, což nás velmi těší.
A ano, my učitelé se těšíme zpátky do tříd, protože kromě
sociálních kontaktů s dětmi i kolegy jsou témata a učivo, které je s
dětmi lepší dělat reálně pomocí názorných pomůcek.
O výuce s využitím digitálních technologií na naší škole v současné
době vyšel rozhovor s ředitelkou školy, Š. Holečkovou nejprve v
úterý 14. 4. 2020 v Lidových novinách, pak se opakoval na internetu
na stránce www.rodicevitani.cz a v elektronickém vydání průvodce
světem vzdělávání “bEDUin” na www.eduin.cz.
Velmi si vážíme nasazení našich pedagogů v základní škole i
podpory rodičů, kterou denně dostáváme.

KVĚTEN 2020
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Manuál třídění odpadu - Jak likvidovat roušky?

Z

ákon si s něčím takovým
jako je rouška podomácku šitá neumí poradit.
S ničím takovým se dosud
v zákoně nepočítalo… nicméně
zachovejme chladnou hlavu,
zdravý selský rozum a především
ohleduplnost. I obyčejná doma
šitá rouška chrání okolí před vykašlanými infekčními částicemi.
Zatímco lidé bez roušky vykašlali
podle studií v průměru 200 infekčních kapének, lidé s vlastnoručně vyrobenou rouškou pouze
43. Doma vyrobená rouška tedy
může zachytit téměř 80% všech
vykašlaných infekčních částic
a to je podle mého opravdu dobrá zpráva! Proto nosme roušky
a buďme ohleduplní ke druhým
i sami k sobě! Vyplatí se nám to!
A nyní už zpátky k těm našim
rouškám…
Rouška je totiž potenciálně infekční odpad, takže by bylo dobré,
abychom to nepodceňovali. Když
bychom to vyhnali do extrému,
jednalo by se o nebezpečný infekční odpad. Něco, co je víc nebezpečné než plastové lahve a pleny
dohromady.
Zacházejme tedy s rouškami velmi
opatrně. Nikdo z nás nevíme, kdo
je a není nositelem viru, tudíž třeba
právě naše rouška může být pro
ostatní časovanou bombou.
- Roušky nenechávejte doma jen
tak povalovat! Zejména máte-li
děti.
- Roušky nevhazujte volně do
odpadkových košů, ať už jsou u
vás doma nebo veřejné.
- Roušky vkládejte do dobře uzavíratelného plastového pytle,
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ideálně do dvou, uzavřít,
a jejich povrch následně vydesinfikovat, stejně jako ruce.
Pytlík s rouškami vhoďte do kontejneru na směsný odpad. Můžete
je také spálit doma v kamnech,
pokud je tedy máte.
Přestože jste si ušili roušku z biomateriálů, rozhodně ji nevhazujte
na kompost, ani do kontejnerů
na bioodpad!
Pokud máte roušku z látky
a nechcete ji hned vyhazovat, což
chápu, je potřeba se o ní dobře postarat, abyste ji zbavili bakterií.
Jak se o ni starat?
Nejjednodušší způsob, jak se
i já starám o své roušky je vyvařit
je. Nechte vodu s rouškami projít
minimálně 5 minut varem a usušte.
Lze je prát i odděleně v pračce ideálně na 90 stupňů, což mi
ale přijde, jako zbytečné plýtvání
vodou i energiemi. Zatím nemám
tak velký rouškový šatník a pevně
věřím, že ani mít nebudu.

Před jakoukoliv manipulací
s rouškami je vhodné mít umyté
a ideálně vydezinfikované ruce
a snažit se dotýkat pouze okrajů roušky, co nejméně sahat na
střed a přední část ústenky.
Roušky je potřeba vyžehlit,
ideálně párou. Pokud nemáte parní
žehličku, pak na nejvyšší stupeň po
dobu cca 5 minut.
Své roušky uschovávám ve vlastní
osobní krabičce, která je vydezinfikovaná.
Rouška by se měla měnit ideálně
každou hodinu, zejména pokud se
pohybujete mezi větším množstvím
lidí. Vyměnit je jí potřeba i v případě navlhnutí, protože tím vzniká
plodné místo pro vnik kapének.
Rouškám zdar a držte se, to
zvládneme!

Text: Michaela Klapalová, Lidice
Zdroj: www.trideniodpadu.cz
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Úsporné žárovky - kam s nimi?

Ú

sporná žárovka je zdroj
světla. To ví každý. Ale
pojďme si upřímně říci,
zda je žárovka něco, co třídíme.
Podle všeho nikoliv. Až 60 %
z nás úsporné žárovky netřídí.
Sběrem vysloužilých úsporných
žárovek se v České Republice
zabývá společnost Ekolamp. Díky
tomu systému se v roce 2017 recyklovalo 727 tun použitých světel.
Tedy téměř 5 milionů zářivek a
výbojek. To představuje až 25 kg
rtuti.
Úsporná zářivka jako odpad
obsahuje i nebezpečné látky,
například rtuť. A to samo o sobě
by mělo být dobrým důvodem
proto, abychom tyto žárovky
odevzdávali na místa k tomu
určená. Když vám taková žárovka
doma praskne, alespoň na 15 minut
vyvětrejte. Rtuť je totiž kumulativ-

ní jed. Říká se, že rtuť obsažená
v jedné jediné úsporné žárovce
dokáže kontaminovat několik
tisíc litrů vody nad takzvaný bezpečnostní limit.
Krom toho obsahují žárovky
i spoustu znovu využitelných materiálů a o ty je škoda přicházet.
Dalším z důvodů proč to dělat je,
protože jsme si za to zaplatili. Ano,
pokud si žárovku koupíte, platíte
automaticky i recyklační poplatek.
Z celkového odevzdaného množství vyřazených žárovek dokáží
firmy napojené na Ekolamp zužitkovat materiálově v ideálním
případě přes 90 % materiálů.
Z průmyslových svítidel pak něco
přes 80 %. Větší množství zpětně
získaných svítidel se očekává i do
budoucna. Společnost Ekolamp
proto neustále rozšiřuje síť svých
sběrných nádob a vytváří edukační
kampaně.

Společnost Ekolamp má i svou
vlastní aplikaci dostupnou jak pro
Android, tak i pro Apple, jmenuje
se „Kam s ní?“ Tam najdete, které žárovky recyklovat, které ne,
a hlavně kam je odevzdat.
Pro příklad ty úsporné lze odevzdávat na sběrných dvorech, do
speciálních kontejnerů k tomu
určených, ale například to lze
i v prodejně, a to při nákupu
nové zářivky!
Aplikace obsahuje i mapu sběrných
dvorů, kde lze odevzdat. A jako
bonus obsahuje i malý kvíz, kde si
můžete vyzkoušet, zda tyto odpady
třídíte správně

Text: Michaela Klapalová, Lidice
Zdroj: www.trideniodpadu.cz
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Významné osobnosti v historii naší obce

Karel VLASÁK
Od 1. ledna 1948 psal obecní
kroniku Karel Vlasák. Byl to velmi
uznávaný kronikář, který získal za
vedení kroniky velká ocenění.
Karel Vlasák se narodil 12. srpna
1897. Jeho otec, také Karel, se
narodil v roce 1857 a matka Anna
rozená Vajgrtová v roce 1862. Náš
kronikář vychodil trojtřídní školu
obecnou ve Stehelčevsi a v letech
1924-27 navštěvoval dvouletou
pokračovací školu pro horníky
v Kladně. Nahradila mu školu měšťanskou, která tehdy byla v Kladně, ale kam nemohl chodit, protože
byl z osmi dětí, výdělky byly malé
a otec byl často nemocen. Nedostatek ve vzdělání si nahrazoval četbou knih, kterých, ačkoliv byl silně
krátkozraký, přečetl velmi mnoho.
Byla to jeho jediná vášeň.
Po ukončení školy obecné v roce
1911 nastoupil na práci v dole
„František Josef“ po té se jmenoval
„Ant. Zápotocký“, kde pracoval
až do roku 1952, kdy byl penzionován. Pod zemí pracoval 27 let.
V roce 1922 se oženil s Amálií
rozenou Komersovou, se kterou
měli jediného syna Jiřího. Bydleli
v domku čp. 108, dnes ulice Ant.
Dřevy.
Obecní kroniku vedl od 1. ledna
1948 do konce roku 1967, v říjnu
1968 byl oceněn diplomem za
dlouholetou práci s obecní kronikou na aktivu Osvětových besed
v Kladně. Vlastně pro svou oční
vadu připravoval pro zápis do
kroniky podklady a vlastní zápis
prováděl pan Alois Vandírek. Ale
tak jako každý kronikář, který se
o svou práci zajímá, měl jeden
10

velký sen, a to napsat dějiny Stehelčevsi od jejích počátků, kam až
je možné historii vysledovat, až do
své současnosti.
A tak vznikl svazek kroniky psaný
rukou tohoto skvělého kronikáře,
který zaznamenává historii obce od
první písemné zmínky o ní, tj, od
roku 1316 až do roku 1891. Dál se
ve svém náročném díle nedostal.
Na úvod tohoto svazku napsal:
Tuto knihu počal jsem psáti roku
1958 v říjnu, po desetiletém vedení
kroniky obecní, kde zapisuji běžné
události v obci. Kroniku obecní
píši s velkou láskou a z lásky ke své
rodné obci, k svým spoluobčanům
a zvlášť pak pro příští generace.
Příštím generacím chci zachovati

nezkreslený obraz života našeho
a přál bych si, aby to, co je v ní
dobrého následovaly, chyb našich
pak by se vystříhaly. Můžeme zde
vysledovat majitele a nájemce jednotlivých gruntů, výnosy polí
a pachtů a mnoho dalších zajímavostí, jako jsou počty obyvatel,
školství v obci i pohyb vojsk přes
náš katastr a úryvky z farní kroniky.
Karel Vlasák zemřel 13.7.1978.

Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1954

Místní jednotka požární ochrany
zápasí s nedostatkem mladých členů.
Letos vyměněna byla motorová stří Při hloubení jam pro výsadbu
stromů u drůbežárny, původní č. kat. kačka za výkonnější, výměnu provedl ONV. Předseda Fišer Václav č.p.
439, nalezeno několik slovanských
119,
velitel Kučera Václav č.p. 13.
kostrových hrobů z 10. a 11. století.
Hroby byly částečně obloženy des Rada žen při MNV pracuje dobkami břidly a dřevěnou schránkou.
ře. Vedoucí Marie Hášová č.p. 91.
U lebek koster nalezeny drobné záušničky, zakončené esovitým očkem.
 Svaz uspořádal 12. prosince ve
Jest to typický slovanský šperk, ale
své místnosti č.p. 65 výstavu pošspíše to byly vlásničky. Na prsou
jedné z koster ležela dětská kostřič- tovních holubů svých členů, kteří
jsou držiteli různých cen a diplomů
ka, pod chodidly téže v jamce byla
za výkony jejich poštovních holubů.
složena jiná kostra. Snímek tohoto
hrobu má číslo 11019.
 AVNF zasahuje do života obce
při různých příležitostech např.
 Dále tamtéž nalezen kostrový
volby,
podpisová akce, oslavy aj.
hrob ze střední doby železné z tzv.
předseda Rudolf Hofman č.p. 194.
období laténského – z běhu 2.
a 1. stol. před n. l. Je to hrob, kte Osvět. beseda je iniciátorem
rý po národnostní stránce patří již
historickým národům Keltů (Gallů), všeho kulturního dění v obci. Všechny akce i podniky plánuje vždy, za
dnes již zaniklým. Hrob byl vybaúčasti zástupců všech složek Nár.
ven četnými bronzovými šperky
fronty
na 3 měsíce ku předu, správa dvěma lignitovými náramky. Ligcem OB Šindler Josef řed. Národní
nitové náramky byly v tu dobu vyráběny na Novostrašecku z mladého školy.
uhlí tzv. ,,švartny“ a to ve velkém
Odstřel zvěře:
a bylo jimi obchodováno na velké
vzdálenosti. Snímek tohoto hrobu
Zajíců 403, koroptví 262 a 64 koromá číslo 11015.
ptve chycené, na vývoz, bažantích
kohoutů
84. Na své střelnici konali
 Třebaže tyto hroby tvoří menokres. přebory ve střelbě. Předsedou
ší i větší pohřebiště, nebyl zde již
Novotný
Václav.
další hrob objeven. Je také možné,
že ostatní hroby byly již splaveny,
Různé:
neboť je zde svahová poloha.
Sokol je z nejlepších v okrese, připravuje se na spartakiádu,
8. května uspořádal Běh vítězství,
jehož se zúčastnilo 23 členů. Předsedou je Saska Rudolf č.p. 107.



SČSP kromě jedné přednášky
v měsíci SČSP Sovětského přátelství
nepracuje vůbec. Předseda Alois
Vandírek č.p. 13.




V lednu bylo na nově vybudované nádrži veselo. Mládež hraje tam
hokej, s. Průša dívá se na mládež
a šťasten se usmívá. V prosinci 1954
bylo nad kluziště instalováno elektrické světlo, ovšem zase svépomocí.

v zemi. Dva vrty provedeny v tzv.
Kyselém dolíku, tj. u dolní cesty ze
Stehelčevsi k bývalému Středočeskému pivovaru.
2. dubna vrátil se z vězení Prajzler Otto pekařský dělník z č.p. 131.
V roce 1945 odsouzen byl k doživotnímu žaláři za spolupráci s Němci.
Propuštěn pro dobré chování.


30. června bylo u nás viditelné
částečné zatemnění slunce. Vrchol
zatmění byl ve 13.00 hod. Zatmění
bylo pozorováno všemi občany se
zájmem. Dnes už lidé nevidí
v zatmění nějaké zlé znamení.



31. července dopravován byl
přes naši obec, do Prahy k Postoloprtům, obrovský bagr 75 tun těžký.
Pro velikou výšku bagru muselo být
všude odstraněno elektr. vedení nad
silnicí. Bagr budil obdiv u občanstva.



V říjnu byla znovu otevřena,
před lety zasypaná studna na louce (při silnici do Vrapic) občana
Hampla Pavla z č.p. 129. Studnu
vyhloubil na počátku tohoto století
Středočeský pivovar, ale po nalezení
lepší vody na Bůhzdaři tuto zasypal.
Vody z této studny bude použito
k plnění požární nádrže. Kromě této
studny byly směrem k Vrapicům
ještě tři studny. Jedna nachází se na
levé straně (u vořechu), dvě poblíž
lávky v těsném sousedství potoka.




Průměrná roční teplota v r. 1954
činí + 8,03°C. Teplota i deštivé srážky byly měřeny kronikářem
v č.p. 108 na jižní straně obce.
Máme již svůj dešťoměr.



V okolí Vrapic a Stehelčevsi
jsou prováděny průzkumné vrty
za zjištěním nerostného bohatství
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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 pivná zavařená
Nakrájej černý chléb na kostečky a nech je v pivě rozmočiti, když se tak stalo, rozkverluj vše řádně, přistav
k mírnému ohni a nech to pozvolna vařiti. Přidej pak ještě trochu piva, nech vše povařiti, přidej něco soli, kousek čerstvého másla a když pak se to přestalo vařit, vraz do polévky tři nebo čtyři žloutky. Polévka tato hodí se
zvláště pro pozdravující se osoby neb pro takové, kteří namáhavou prací, dalekou chůzí nebo jinou námahou
jsou znaveni. Každého, byť i zvětralého piva a nejtvrdšího chleba lze k polévce této upotřebiti.
Paštičky mozečkové
Ustrouhej půl cibule a nech ji na kuse másla zpěnit, dej k tomu půl ustrouhané žemličky, a když nabývá to žluté
barvy, vlož do toho dobře očištěný a všech mázdříček zbavený telecí nebo vepřový mozeček, přidej k tomu
drobně usekané zelené petržele, trochu tlučeného pepře, osol to a nech to chvilku dusit, pak přidej k tomu dobře
rozmíchané vejce, jakož i drobně rozsekané, na másle dušené hříbky nebo žampiony a nadívej tím paštičky.
Paštičky: asi 30 deka krupice nech ve vodě s kusem másla vařiti, když pak je krupice dost měkká, smíchej ji
ještě s 15 dekagramy másla a tolikéž strouhaného parmazánského sýra a nech to vychladnout. Z kaše této udělej malé koláčky, omoč je v rozmíchaném vejci, obal ve strouhané žemličce, nech je dozlatova usmažiti. Ještě
teplé naplň a podávej na stůl.
Farářovy bramborové tyčinky
Stačí 3 brambory na jeden plech. Uvařené brambory oloupeme a nastrouháme na jemném struhadle. Osolíme
podle chuti, přidáme lžíci sádla a asi 20 dkg polohrubé mouky. Vypracujeme jemné těsto. Uděláme z něho váleček, nožem nasekáme na malé kousky a z těch vyválíme válečky, jen tak mezi prsty. Dáme na pomazaný plech,
potřeme rozšlehaným vejcem a posypeme kmínem, nebo mákem. Potom už jen upečeme hezky dozlatova ve
středně vyhřáté troubě. Těsto navrch nesolíme.
Nákyp z kyselé smetany
Utři 6 dekagramů čerstvého másla, utluč 14 dekagramů sladkých mandlí, 14 dekagramů cukru, dej oboje do
toho másla, vraz k tomu 8 žloutků a vmíchej do toho sníh ze 6 bílků, pak k tomu přidej 4 sběračky husté kyselé
smetany, dej do toho drobně rozkrájenou citronovou kůru a tři vše společně nejméně čtvrt hodiny. Potom to
nech hezky do žluta upéci, posyp cukrem a dej to na stůl.
Piškoty mandlové
Ušlehej 28 dekagramů cukru s 21 dekagramy sladkých a 3 dekagramy hořkých mandlí, jež jsi před tím v bílku
jemně byla utloukla s 10 vejci v měděném kotlíku na velmi mírném ohni tak, aby kotlík zůstal jen teplým, což
trvá půl hodiny. Na to odstav kotlík od ohně, ale těsto šlehej dále a přitom přidej k němu poznenáhla 10 až 14
dekagramů pšeničné mouky, těsto toto dej do formy a nech je při mírném ohni hodinu v troubě péci.
DOBROU CHUŤ!
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Něco pro nejmenší na ukrácení dlouhé chvíle v karanténě

JM

JM
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Kvíz pro chytré hlavičky
Vzhledem k tomu, že naše děti pravidelně navštěvují kroniku, chtěla by paní kronikářka tento
kvíz věnovat právě jim. Aby byl zajímavější, tak všechny děti, které pošlou své správné odpovědi do konce měsíce května na adresu zpravodaj@obecstehelceves.cz budou odměněny upomínkovými předměty
naší kroniky.
Správné odpovědi najdete v příštím čísle Stehelčevského zpravodaje.

1)

Kdy byla první písemná zmínka o naší
obci?
a)
b)
c)

2)

3)

b)
c)

14

do Buštěhradu
do Lidic
do Kladna

V kterém domě nikdy škola nebyla?
a)

a)
b)
c)
6)

1896
1956
1996

Kam chodily děti do školy před zřízením
školy ve Stehelčevsi?
a)
b)
c)

4)

1216
1316
1416

Kdy byla postavena nová budova školy?
a)
b)
c)

5)
Před školou stojí kamenný kříž. Řídící učitel měl povinnost se zde s dětmi modlit ...

v domě čp. 33 (dnes ulice Hlavní proti
kulturnímu domu)
v čp. 43 (dnes Obecní úřad)
v čp. 45 (dnes Kulturní dům)

Která část Kladna patřila ke Stehelčevsi?
a)
b)
c)

7)

pro dobrou úrodu
aby děti nezlobily
aby děti měly dobré známky

Rozdělov
Kročehlavy
Vrapice

Kde byla archeology odkryta osada a staré
hroby?
a)
b)
c)

V Panské zahradě
Na Homolce
Pod haldou

www.zoopark-zajezd.cz * info@zoopark-zajezd.cz

100 druhů zvířat
Oblíbení lemuři a surikaty
Největší kolekce chameleonů
Dětský koutek a Ušákov
Akce a možnost krmení
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.
9

ZOOPARK ZÁJEZD

RODINNÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA

KVĚTEN 2020
číslo 5

INZERCE

15

INZERCE

