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BLAHOPŘEJEME

Informace z obce
●
Od 1.11. do 31.3. bude
Sběrné místo otevřeno:

Jiří Hájek - 55 let
Karel Souček - 55 let
Marie Donovalová - 65 let

neděle

10:00 – 12:00

SETKÁNÍ S KRONIKOU
Klub kroniky i v letošním roce
pokračuje ve svých „Setkání
s kronikou“. Opět se sejdeme
v Domečku v úterý 1. listopadu
2022 v 18.00 hodin.
Těším se na setkání s vámi všemi
s kávou a obecní kronikou

●
Zasedání
zastupitelstva
obce – předběžný termín konání
16.11. – sledujte webové stránky
obce (Úřední deska).

Jaroslava Štancová
– kronikářka obce
NAVŽDY ODEŠLY

Harmonogram svozu tříděného

Hana Hlavsová - 90 let

odpadu:
plast – pondělí, čtvrtek

Zdeňka Růžičková - 78 let

papír – sobota, úterý
kov – v sudé měsíce
sklo – 1. úterý v měsíci

Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves
tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz

Ukliďme Stehelčeves

Vše o odpadech
tel.: 702 068 469
e-mail:
referent@obecstehelceves.cz
Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa:
8:00-12:00, 14:00-18:00
Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 11/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 11. 2022, foto na titulní straně: Ptačí život na Vrapickém rybníce - Jan Hora
Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2022
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 30. 8. 2022
●

1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým programem.

●

2.

●

3. Zastupitelé obce souhlasí s Provozními informacemi MŠ a ZŠ Stehelčeves pro školní rok 2022/2023.

Zastupitelé obce souhlasí s doporučením hodnotící komise a souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo na akci „Výstavba chodníků v ul. V. Hermacha v obci Stehelčeves“ se společností FIMOREK
– stavební a obchodní spol. s r.o. za cenu 3.846.880,00 Kč bez DPH.

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 9. 2022
●
●
●

1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce berou na vědomí Rozpočtové opatření č. 4/22.
3. Zastupitelé obce souhlasí návrhem Dodatku č. 2 ke SoD ze dne 12. 11. 2021 a pověřují
starostku obce k podpisu smlouvy.

●

4. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Smlouvy o nájmu části pozemku č. p. 815 a pověřují
starostku obce k podpisu smlouvy.

●

5. Zastupitelé obce souhlasí s příspěvkem 100 tis. Kč na realizaci dětského hřiště v areálu SK Stehel
čeves a se sepsáním Veřejnoprávní smlouvy o neinvestiční dotaci a pověřují starostku obce podpisem smlouvy.

●

6. Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 576/1, k. ú. Stehelčeves. Není v zájmu
obce prodávat pozemky, které nejsou historicky spjaty (např. plotem) se sousedním pozemkem.
Další důvod nesouhlasu je, že na pozemku je uložen kanalizační řad.

●
●

7. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru o pronájmu části pozemku p.č. 45 k. ú. Stehelčeves.
8. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Smlouvy o poskytování odborných činností BOZP a PO a pově
řují starostku obce k podpisu.

●
●

9. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Kontrolního výboru ze dne 8.9.2022.
10. Zastupitelé obce berou na vědomí Protokol Finančního výboru ze dne 5.9.2022.
Celé zápisy ze zasedání jsou k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ.

Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o výsledku ustavujícího zasedání zastupitelstva naší obce.
Starostkou obce i nadále zůstává paní Bc. Petra Vagenknechtová, MBA,
která bude funkci vykonávat jako uvolněný zastupitel.
Na post místostarosty byl zvolen pan Ing. Martin Voch, MBA. Ten bude funkci vykonávat jako
neuvolněný. Předsedou Finančního výboru zůstává pan Ing. Karel Ševčík.
Předsedkyní Kontrolního výboru zůstává paní Mgr. et Mgr. Monika Korábová.
V naší obci byly zřízeny tyto komise:
Sociální komise – předsedkyně paní Mgr. et Mgr. Světlana Schröderová.
Komise pro životní prostředí – předseda pan Jan Hartman.
Komise pro kulturu a sport – předsedkyně paní Bc. Kateřina Müllerová.
S pozdravem
Bc. Petra Vagenknechtová, MBA
starostka obce Stehelčeves
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Svoz kontejneru na bio v obci na listopad

SVOZ KONTEJNERU NA BIO V OBCI NA LISTOPAD 2022

Od 28.2. máte možnost likvidovat bioodpad do velkoobjemového
kontejneru, který bude přistaven na určených místech v obci vždy
od pondělí do středy do 10:00 h., poté bude převezen na další
určené místo dle harmonogramu, kde zůstane do pátku do 10:00 h.
Harmonogram od 31.10.2022 - 30.11.2022
31.10. – 02.11. - Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1
02.11. – 04.11. – před budovou OÚ – bod 2
07.11. – 09.11. – Brožovo (ul. A. Kabátové) – bod 3
09.11. – 11.11. - ul. V. Podrackého – bod 4
14.11. – 16.11. – ul. Řánkova – bod 5
16.11. – 18.11. – ul. Ant. Dřevy – bod 6
21.11. – 23.11. – u hřiště „Panská“ – bod 7
23.11. – 25.11 . – ul. V. Pokorného – bod 8
28.11. – 30.11. - Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1
V neděli od 10-12 hod. bude vždy k dispozici na Sběrném místě
Obecního úřadu – bod 9.
Sledujte stránky obce, rozpisy na další měsíce budou postupně
doplňovány.
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Harmonogram svozu odpadu
červená známka
- 1x týdně

žlutá známka
- 1x týdně - sudý týden

TÝDEN

TÝDEN

STŘEDA

bílá známka
- 1x za měsíc

STŘEDA

TÝDEN

STŘEDA

44

2.11.

44

2.11.

45

9.11.

45

9.11.

46

16.11.

49

7.12.

46

16.11.

48

30.11.

47

23.11.

50

14.12.

48

30.11.

52

28.12.

49

7.12.

50

14.12.

18.11.

2022

51

21.12.

30.12.

2022

52

28.12.

27.01.

2023

24.02.

2023

24.03.

2023

Svoz BIO v období
- 01.11.2022 - 31.3.2023

start na návsi, průvod přes
"Panskou" a Anglický resort
zakončený na fotbalovém hřišti
opékáním špekáčků
a v 19:00 hod. ohnivou show!!
špekáčky zajištěny :)
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Vážení obyvatelé,
jistě jste zaznamenali, že již několik let hovoříme a píšeme o výstavbě chodníků a dešťové kanalizace v ulici
V. Hermacha. Na zmíněnou akci jsme dokonce získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). Vzhledem k tomu, že plánovaná nová dešťová kanalizace (umístěná pod chodníkem) bude
odvodňovat i velkou část komunikace v majetku Středočeského kraje, oslovili jsme Kraj s požadavkem
výstavbu kanalizace spolufinancovat. Bohužel se nám do dnešního dne nepodařilo spolupráci vyjednat. Kraj Krajská správa údržba a silnic není schopna s námi na toto téma komunikovat. Rozhodli jsme se tedy
realizovat výstavbu chodníku pouze v místech, kde již dešťová kanalizace existuje (po č. p. 56), abychom
nepřišli o dotaci. V létě jsme tedy vypsali veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavby a těšili se, že
postavíme alespoň část chodníků. Těsně před podpisem smlouvy o dílo vybraný zhotovitel stavby odmítl
smlouvu o dílo podepsat. Takže stavět se v letošním roce nezačne. Přes zimu vypíšeme novou veřejnou
zakázku malého rozsahu a pevně věříme, že s příchodem jara začneme chodníky stavět. Uvědomujeme si, že se
hlavně obyvatelé ulice V. Hermacha velmi těší a snažili jsme se udělat vše pro jejich stavbu, ale ne vždy je
vše v naší moci.
Velmi Vám děkujeme za trpělivost.
Petra Vagenknechtová – starostka

KLUB KRONIKY
za podpory OÚ a MULP pořádá
retro výstavu

"NÁŠ ŽIVOT
V MINULÉM STOLETÍ"
11-13. listopadu 2022
sál KD Stehelčeves
11.11. pro školy
12.11. od 9-16:OO hod.
13.11. od 10-16:OO hod.
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Co možná nevíte ...
Nadšený fotograf přírody Jan Hora (36 let) jezdí k nám do Stehelčevse již několik let fotit opeřence. Jeho
nejoblíbenější objekty jsou Ledňáček říční a Chřástal vodní. Letošní sezónu se ukázal i hodně vzácný Chřástal
kropenatý s počtem párů v celé České Republice 40-80 párů.
Na svých procházkách tedy bedlivě pozorujte okolí, třeba se vám jejich spatření také poštěstí.

Poradna Včera Kladno
Představujeme Vám poradnu pro seniory a pečující nazvanou
PORADNA VČERA KLADNO. Poradna zajišťuje odborné sociální
poradenství a testy paměti. Pomáháme především tzv. neformálně
pečujícím, tedy těm, kdo se rozhodli pečovat o svého blízkého
v přirozeném prostředí domova.
Pomoc, kterou nabízíme, zahrnuje odborné poradenství, vyřizování
finančních přídavků jako příspěvek na péči či mobilitu, psychickou
podporu, rady ohledně správného stravování či konzultace týkající se
právnických služeb.
Klientům pomůžeme vyhledat a domluvit ostatní regionální sociální
služby jako je pečovatelská či odlehčovací služba. Pomůžeme třeba
i s výběrem Domova pro seniory.
Můžeme poradit i s volbou zdravotních pomůcek, s tím, kde je nejlépe
opatřit (a zda je výhodnější je koupit nebo půjčit), a které hradí zdravotní
pojišťovny.
Chápeme, že skloubit péči o blízkého člověka se zaměstnáním, osobním
životem a třeba péčí o domácnost je velmi fyzicky a psychicky náročné.
Požádat o pomoc proto není selhání, ale projev prozíravosti, který se
bohatě vyplatí.
Všechny naše služby jsou zdarma.

Jsme tu pro Vás na adrese:
Váňova 3180 - Kladno
každou středu od 12-17 hod.
nebo na mobilu
774 826 095 či mailu
poradna.kladno@dementia.cz.
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Stehelčevské toulavé
kočičky
Stehelčevské
kočičky
Dobrý den, dovolte mi prosím reagovat na nedávné dotazy vznesené na sociálních sítích ohledně
toulavých a opuštěných zvířat, ale především koček v naší vesnici.
Někteří z vás si evidentně všimli několika kočiček, které se potulovaly na okrajovém pozemku na
„Brožovu" podél hlavní ulice. Tentokrát se jednalo o dvě malinká koťátka a čtyři dospělé kočky. Dvě
kočičí mimina se podařilo umístit prakticky ze dne na den a teď už mají novou lidskou milující rodinu.
Povedlo se to díky jedné naší obětavé obyvatelce, která koťátka odebrala a nechala je přes noc u sebe
doma, načež druhý den ráno pro ně přijela paní Lafková z kladenské kavárny „U kočičích tlapek“, která
pro ně obratem jako vždy našla nové páníčky. No zkrátka ideální stav. Ne vždy to ale probíhá takhle
hladce.
Zbývající čtveřici jsem se za asistence manželky a dětí pokusil odchytit jako obvykle pomocí kočičí
konzervy a rybářského podběráku :-) I přes jejich neochotu spolupracovat, se mi nakonec tři kousky
podařilo dostat do přepravek a následně je - za pomoci dcery Kristýnky, která se ochotně nabídla - vezu
na veterinu k panu Fidlerovi do Slaného. Tady teprve začíná pořádná sranda. Kočky vyvádějí a už dostat
první z nich z přepravky mě stojí trochu krve a nadávek. Kočka začíná šílet a skákat v ordinaci po
stolech a první prst na mých nových bílých rukavicích se mezitím začíná barvit dočervena. Sakra!!!
Doktor se mazácky zasměje v koutku úst a napůl huby utrousí - to jsem zvědavej, jak ji udržíte? „Jako
já???" Ahááááá!!! Až doteď jsem si naivně myslel, že to přeci zmákne zkušená sestra a já budu pěkně
z povzdálí pozorovat průběh akce. No nic, už jsme zašli příliš daleko na to, abychom couvli.
Nasazuji opět dřevorubecké rukavice, které sice proti zubům na motorové pile fungují skvěle, ale proti
těm kočičím vůbec. Kruci!!! Další kousanec!!! Naštěstí už byl poslední. Chápu se opět podběráku
a lapám tu krvelačnou bestii do sítě, která teď kupodivu funguje jako svěrací kazajka. Rychle injekci
a šup s ní do přepravky. Po chvíli už číča zavírá oči a míří na operační sál, kde proběhne kastrace a já
můžu s hlubokým výdechem usednout na lavičku v čekárně. "Tak jednu máme " říkám svojí Kristýnce,
která mezitím hlídala další dva kousky a zvědavě nakukovala, co se to za těmi dveřmi asi odehrává.
Doktor mezitím přijímá další dva psí pacienty na očkování a my sjíždíme pohledem klienty, kteří už
zaplnili většinu čekárny. Po čtvrt hodince čekání na nás doktor houkne a začíná další kolo. Musím to
zkusit jinak. Sestřička už je přichystaná s injekcí v ruce, ale stejně udělá krok zpět a poodstoupí od stolu.
Tentokrát neváhám a využiju moment překvapení. Hlavně ji nepustit ze sítě, pevně držet kůži za krkem,
bacha na zuby, přitisknout ke stolu a pic ho. Super!!! Funguje to!!! Už i druhá šelma pomalu usíná
a já opatrně začínám věřit, že to dnes zvládnu i bez krevní transfuze a protitetanovky do zadnice. Opět
nastává chvíle oddechu.
Tak trochu závistivě pozorujeme lidi kolem nás, kteří jdou na rutinní prohlídky, sem tam očkování a po
slabé půlhodince nastupuju na další kolo v ringu. Využívám předchozí zkušenosti a nenechávám nic
náhodě. Paráda!!! Bezchybné hmaty a chvaty ve mě vyvolávají pocit, že teď už udržím snad i lva bez
anestézie.
Všechny kočky dostávám zpět v původním obalu, jen o pár deka lehčí, a každou zdobí jizva po zákroku.
„Všechny tři to byly holky", pronese doktor a po zaplacení odjíždíme do milovaného Stehna.
Pochopitelně také proběhlo odblešení a odčervení. Po třech hodinách z domu ukládáme pacienty na
verandu, kterou už žena připravila na jejich pooperační probuzení. Naše šestice koček zatím neochotně
čeká venku za dveřmi a zvědavě sleduje, kdože se to objevil na jejich území.
Po čase se ještě zastavuje sousedka bydlící od nás přes několik domů, aby si vyzvedla zapůjčené
přepravky. Je to stejný, né-li ještě větší blázen jako my do kočiček, a tak neodolá a dvě si po chvíli bere
rovnou domů. BINGO!!!
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Zbývá poslední, a tu pouštíme zpět na místo, kde jsme ji našli, tady ji čeká její větší brácha. Vítá ji
hlasitým mňoukáním a už už se o ní otírá. „Jen se mazli lumpe, příště dostanu i tebe!" Teď už se tady
další koťátka neobjeví, minimálně od téhle krasavice ne. A obec navíc kastraci uhradí, takže vyhráli
všichni.
Možná se teď ptáte, proč někdo tohle ve svém volném čase dělá? Proč to nedělají třeba obecní
zaměstnanci? Vždyť za tohleto jsou přece placení, ne? Ne nejsou! Těm náleží úplně jiná činnost.
Zajišťují všechny nepopulární, ale nezbytné práce, které mnohdy na první pohled nevidíte, a že jich je
nespočet. A pro ty věčně nespokojené: zajisté byste ocenili, že by obecní zaměstnanci nic nedělali a jen
číhali dlouhé hodiny u kočičích misek, že? Je to o tom, že to děláme rádi, protože chceme a není nám
to lhostejné… Nejsou nám ukradené životy ani lidí ani zvířat. Bylo by skvělé, kdyby se lidi namísto
sobeckého hledění sama na sebe, zkusili podívat i okolo sebe.
Ale kdo to vlastně jsme MY? Zkrátka všichni ti, kdo udělají alespoň něco. Alespoň trochu. Cokoliv. Jen
nezavírat oči a neházet veškerou odpovědnost jen na někoho jiného. Na dohled nám leží například
útulek Bouchalka, nebo záchranná stanice AVES. Pomoci není nikdy dost. Vážně tady nežijete sami! Za
to, že tady všichni žijeme, vděčíme přírodě okolo nás a je naší povinností ji udržet, ochraňovat a s ní
také všechny její obyvatele, pokud chceme být stále její součástí. Ona nám přece dokáže i vracet
v mnoha podobách. I ty kočičí mršky uloví nespočet myších škůdců a velmi rády se s nimi i pochlubí
a to i několikrát denně.
Tyhle řádky dopisuji bohužel i s trochou smutku. Před dvěma dny totiž jedna z našich dočasných
pacientek doplatila na svoji neopatrnost asi při střetu s autem a na cestě na „Panskou" ji už nikdy
s dětmi nepotkáme.
Apeluji na vás také těmito řádky a prosím vás o opatrnost. Ta otravná kočka na kraji cesty, co vás jenom
obtěžuje, totiž může být důležitá pro jiného člena rodiny, kterého nesmírně miluje.
S úctou
člen Komise pro životní prostředí obce Stehelčeves
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ŠKO ÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2022/2023

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
měsíc říjen se nesl ve znamení podzimu. S dětmi jsme se věnovali houbaření,
vyráběli jsme z listí a přírodnin, pozorovali proměny přírody a přípravu zvířat na
zimu. Uspořádali jsme také druhý projektový den, tentokrát na téma ,,Když se
kácí lesy”, kde se žáci věnovali globálním problémům kácení deštných pralesů.
Dále se zabývali otázkami významu lesů, co lesu škodí, kdo všechno tam bydlí a
jak lesy chránit.

1. třída
Ve středu 1. září se z nás stali
školáci. A co vlastně ve škole
děláme?

Povídáme

básničky,

říkanky s pohybem, zpíváme,
malujeme, cvičíme, ale také už
víme, jak si správně sednout ke
stolu, když chceme něco napsat,
jak máme držet tužku. Zvládli
jsme první skupinovou práci a
umíme pracovat i ve dvojici. Už
jsme si tu naši školu i celou prošli a prohlédli. V říjnu jsme se naučili další
nová písmenka. Dokážeme přečíst první věty. Sláva - jsou z nás čtenáři. A
abychom byli opravdu dobří čtenáři, musíme si číst denně alespoň chvilku.
V Písance už píšeme první slova. Zvládli jsme první opis písmen i slov a
první diktát písmen. Porovnáváme a sčítáme už do pěti, víme, jaké je teď
roční období, jak vypadá příroda na podzim i co všechno nám podzim
10
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přinesl. Pozorovali jsme podzimní přírodu a barvy podzimu v lese. Těšíme
se na první prázdniny - podzimní. Načerpáme nové síly a s chutí se pustíme
do dalšího nového dobrodružství ve škole.
A k tomu, aby se nám ve škole líbilo, potřebujeme pomoc i od našich rodičů.
Ničeho se nebojte, maminko a tatínku, a vydržte to s námi. Odměnou vám
bude zářící úsměv, kterým vás vždy potěšíme.

2.-3. třída
Naši druháčci a třeťáčci už mají za sebou tři společná centra aktivit.
Nejprve jsme se zabývali naší školou a jejím okolím, děti kreslily návrhy
nového znaku obce, zjišťovaly údaje z mapy a vyráběly rozcestníky. Jako
druhé velké téma jsme měli netradiční dopravní prostředky. Děti se
dozvěděly, co je to například rikša, rogalo, tuktuk nebo gondola. Společně
pak tvořily balony. Poslední centra jsme se seznamovali s říší zvířat konkrétně se savci a jejich znaky. Děti pracovaly s encyklopediemi,
zjišťovaly informace o různých zvířatech, tvořily prezentace a z
odpadového materiálu vytvořily největšího suchozemského savce - slona!

4.-5. třída
V letošním školním roce budeme
“cestovat” po krajích. Naučíme se
všechny
jejich

kraje
krajská

České
města,

republiky,
zajímavá

místa, hory i řeky. Kde jinde bychom
měli začít, než v našem kraji. První
centra aktivit jsme proto zaměřili
na poznávání okolí. V centru vědy
jsme zjistili, že na Homolce se našly
archeologické nálezy, a tak jsme si je v centru tvořivosti zkusili vyrobit. V
rámci poznávání okolí jsme navštívili Lidice. Prošli si muzeum a odnesli si
něco z této nepěkné historie. Dalším výletem, který nás čeká v listopadu,
budou katakomby v Plzni. Nejvíce času ale stále trávíme ve třídě. A aby i
tam nám bylo příjemně a pohodlně, ušili jsme si, za spolupráce některých
maminek, pěkné polštářky, které nám slouží pro výuku, ale i odpočinek.
11
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Dýňování ve školce
Zase po roce jsme se sešli na tradiční akci, která je mezi rodiči a dětmi velmi
oblíbená. Děti od začátku týdne nemluví o ničem jiném, hlavně jaké si vezmou
masky. Přišli čarodějové, víly, draci, příšery, Spiderman a Hulk. Paní učitelky pro
děti připravily bojovou hru s názvem „Už se nebojím", vedla po celé zahradě a děti
na ní plnily strašidelné úkoly. V jídelně jsme si vydlabali dýně, ochutnali jsme
dobroty upečené nebo uvařené z dýně, 3 nejchutnější dostali odměnou dáreček.
Ve třídě děti vyráběly netopýry, papírová strašidla, lampiónky z barevných papírů
a papírové dýně. Odpoledne bylo příjemné a pohodové, všichni jsme si ho užili.
Katka Müllerová
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Kniha od autora ze sousedních Dřetovic
V říjnu přišla na knižní trh nová kniha autorské dvojice Josef Schrötter
– Bohuslav Fultner „Putování po pražských nádražích – napojování
Prahy do železniční sítě“. Železnice znamenala obrovský dopravní
přelom a to jak v nákladní, tak i v osobní dopravě. První železnicí v Praze
byla koněspřežná železnice z Dejvic do Kladna. Ale první parostrojní
železnice do Prahy přĳela z Olomouce na tehdejší Státní nádraží, dnes
Masarykovo nádraží. U jednotlivých nádraží jsou uváděny všechen změny
jejich názvu v průběhu času. Stavba nového spojení významně ovlivnila
dopravní propustnost hlavního a Masarykova nádraží. Zrušení
seřaďovacího nádraží ve Vršovicích umožnilo zřízení nových železničních
zastávek Praha – Eden a Praha – Zahradní město. V příloze je řada
zajímavostí, mezi kterými je uvedeno například nasazování některých
zabezpečovacích zařízení v Praze. V knize jsou opět kouzelné obrázky
malíře, železničáře na penzi Bohuslava Fultnera. Kniha bude k dostání
u všech dobrých knihkupců nebo na emailové adrese:
eshop@albatrosmedia.cz
Spisovatel a publicista Ing. Josef Schrötter bydlí ve Dřetovicích již 20
let. Je to již jeho 16 kniha. S malířem Bohuslavem Fultnerem udělal již
10 populárně naučných knih o železnici. Udělali spolu také řadu stolních
a nástěnných kalendářů. Mimo to, je jeho koníčkem také alternativní
medicína a psychotronika. Již 20 let píše pro měsíčník Regenerace a ve
vydavatelství Eminent vyšlo 6 jeho knih o psychotronice a alternativní
medicíně.

Publikuje v řadě železničních
periodik, je ve správní radě
Středoevropského institutu pro
rozvoj dopravy a v dozorčí radě
Institutu
Jana
Pernera
v Pardubicích. Svůj profesní
život zasvětil práci pro železnici
a v penzi působí jako nezávislý
železniční expert.

Sofinka a kouzelná cukrárna 2
Novinářský inkubátor před dvěma roky vydal knihu nových českých pohádek o kouzelné cukrárně. Příběhy, které
novinář Tomáš Nídr původně vymýšlel pro dceru, se líbily. A tak napsal tucet dalších kapitol, které jeho
peruánská manželka Claudia ilustrovala.
Do 24. listopadu 2022 - 6:32 ráno můžete pomocí webových stránek hit-hit přispět na tento projekt a knížku
si pořídit. Více informací naleznete na odkazu: https://1url.cz/Dr3Cj
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Zajímavá místa v naší obci - Pomník padlých
POMNÍK PADLÝCH

I pomníky a památníky mají svou historii, která je mnohdy opravdu bohatá. I náš pomník padlých má
svou historii. Jakou? To se pokusím vám přiblížit.
V roce 1922 se Sbor dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi rozhodl postavit památník padlým vojínům ve
světové válce. Proto uspořádali sbírku, která vynesla 2.600 korun.
9. července 1923 byl dovezen kámen z nádraží v Brandýsku pro zhotovení tohoto pomníku. K tomuto
účelu poskytli povozy zdarma pan Pomajzl, Václav Rubeš a paní Benešová.
Dne 21. července dokončil práci sochař pan Jína Václav z Prahy s dohotovením památníku po padlých
a přikročeno bylo okamžitě k jeho postavení, k čemuž se věnovali občané Stelčovští, kteří byli přítomni,
a to dobrovolně. Listina pod památníkem v lahvi uschovaná a zazděná zní následovně:
Pamětní list
Prodchnuti láskou ke svým občanům, kteří byli nuceni nastoupiti válečnou službu proti své
vlastní vůli, by podporovali imperialistické cíle monarchie rakouské a německé, usnesl se Sbor
dobrovolných hasičů obce Stelčoves – Rapice ve své schůzi, konané 3. června 1922, by byl těmto obětem
z obce zdejší postaven památník, který by potomkům hlásal utrpení těchto mužů, jakož i celého národa
Československého, do kteréhož jej uvrhlo nadvládí rakouské.
Za tímto účelem sezval sbor ku společné schůzi místní korporace a to „Federovanou děl. Těl.
Jednotu“, „Tělocvičnou jednotu Sokol“ podporující spolek „Vlastimil“ odborovou organizaci horníků,
Republikánskou stranu českého venkova - sportovní klub „Slavoj“. Korporace tyto vesměs projevily
souhlas s tím, aby památník padlým ve Světové válce 1914 – 1918 z obce Stelčoves – Rapice, byl
postaven. Na základě tohoto provedena byla sbírka po obci i v osadě, která vynesla 2651 korun.
Dary: Fed. Děl. Těl. Jednota
Sbor dobrovolných hasičů
Těl. Jedn. Sokol
Sportovní klub Slavoj
Obec Stelčoves – Rapice

291,- korun
494,- korun
100,- korun
150,- korun
1000,- korun

Poněvadž zjištěno, že obnosem tímto uhražena asi polovina nákladu, přikročeno bylo ku
zhotovení památníku a práce zadána byla sochaři a řezbáři, panu Václavu Jínovi z Prahy VIII. za částku
6500,- korun.
Tím začato bylo s přípravnými pracemi a usneseno, aby slavnostním způsobem odhalen byl
památník dne 29. července 1923.
Oběti, které padly za osvobození národa Československého z obce Stelčoves – Rapice jsou
následující: Zábranský Antonín, Hora František, Veselý Josef, Šafus František, Střihavka Rudolf, Oplt
Václav, Vlasák František, Vlasák Václav, Pospíšil Josef, Kokoška Josef, Kokoška Václav, Černý
Antonín, Glubner Josef, Havelka František, Dvořák Jan, Rubeš Bedřich, Pánek Václav, Havrlík Antonín
– Rapice, Baroš Antonín – Rapice, Černý Antonín – Rapice, Šindler Bohumil-učitel – Rapice, Čermák
Jan – Stelčoves, dodatečně Polák Karel
A mužové tito, jsouce vyrváni ze svých rodinných kruhů, byli určeni k tomu, aby válčili
a prolévali krev pro vlast kterou neměli, pro císaře, který národ československý nikdy nemiloval a tudíž
milován býti nemohl a nebyl. Spěte tam sladce, v zemích dalekých, kteří jste padli na bojišti Srbska,
Itálie, Ruska, Francie, ano i v dálné Sibiři. Vaše krev volala o pomstu a tato se dostavila tím, že jste
hrdinsky bojovali po boku těch, kteří přivolali pád Rakouské říše na jejíchž troskách zbudován byl stát
Československý a my šťastnější, jsouce osvobozeni z jha habsburské dynastie, věnujeme Vám
postavením tohoto památníku posmrtně vzpomínku a budiš Vám cizí země lehkou.
Dne 29. července přikročeno bylo k hlavní slavnosti odhalení památníku. Po jedné hodině odpolední
počalo se dostavovati občanstvo domácí i cizí. Korporace dostavivší se byly následující: Sbory
dobrovolných hasičů ze Zákolan, Zájezda, Vřetovic, Lidic, Volšany – Brandýsek, z Kladna, Buštěhradu.
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Významné osobnosti naší obce

VÍTĚZSLAV
WAICMAN
Vítězslav Waicman
Od roku 1958, po smrti své ženy, se z Chebu přistěhoval do naší obce pan Vítězslav Waicman. Bydlel
u svojí dcery v čp.127. Jen málokterý z pamětníků ale ví, že zde žil první český vítěz maratonského běhu.
A jak to začalo?
Vítězslav Waicman (v dobovém tisku též Waitzman) holdoval již v mládí na Císařské louce
vytrvaleckému běhu, dle vzoru závodníků trénujících na zdejší dráze. V roce 1900 se zúčastnil
hodinovky AC Praha, kde v obyčejných cvičkách uběhl 14.945 metrů a skončil čtvrtý. Od 18 let byl
členem bývalé Sparty, kde za vedení Josefa Petráka cvičil nejprve na sparťanské dráze v Holešovicích
a později na Invalidovně. Součástí tréninku byl vždy rychlá chůze nebo běh ze Smíchova, kde bydlel,
do Karlína a zpět přes Karlův most, protože se tam nevybíralo mýtné.
V roce 1902 byl vyslán spolu s klubovými druhy Nemastilem a Pecoldem do na mezinárodní maratón
Vídeňské nové město-Vídeň, jehož favoritem byl Ital Falbala. Waicman s Nemastilem udali hned po
startu ostré tempo, jemuž Ital stačil jen do 20.km a pak vyčerpán závod vzdal. Na těžké, kopcovité
a také blátivé dráze triumfovali čeští sportovci. Waicman v novém traťovém rekordu 3 hodiny a 7 minut
(vteřiny se tehdy neměřily) zvítězil před Nemastilem, oba Sparta Praha. uvedený čas byl dlouho českým
rekordem na 40 km. Je uveden v rekordní listině staré ČAAU z roku 1905. Waicmanova závodní činnost
skončila nástupem k vojenské službě a poté přijetím do služeb rakouských státních drah, kdy mu času
na sport nezbývalo. (čerpáno z článku Lidové demokracie z 15.8.1962)
U příležitosti jeho 80. narozenin napsal kronikář Vlasák: „15. srpna toho roku dožil se 80 let náš
občan Vítězslav Waicman z čp. 127. Narodil se 15.srpna 1882 v Praze 7, jako syn železničního
úředníka. Absolvoval dvouletou obchodní školu, pracoval u různých firem a ve svých 23 letech nastoupil
ke státní dráze, odkud šel v roce 1941 do výslužby.
V letech 1948-1956, jako důchodce, byl vychovatelem pracovních záloh strojnického dorostu v Chebu.
Od roku 1958 je ve Stehelčevsi u své dcery Jar. Němečkové v čp. 127. Za dosavadní svěžest děkuje prý
tomu, že v mládí svém sportoval. V knize výstřižků novin máme popis jeho sportovní činnosti.
V časopise „Československý sport“ ze dne 23.12.1961 čteme: Waicman začal s atletikou v 18 letech
a dopracoval se skvělých výsledků. Již v prvním závodě uběhl v hodinovce 15 km. Pak jej získala pražská
Sparta (které fandí dodnes) a jako její člen vyhrál Waicman v roce 1902 ve Vídni maratonský běh.
Kromě toho má mnoho trofejí z různých měst starého Rakouska.
V listopadu 1961 navštívil Waicmana známý sportovní redaktor a rozhlasový reportér Josef Laufer,
neboť on to byl, kdo našel ve starých časopisech stopy slávy nejstaršího českého maratonce
V. Waicmana.
15. srpna 1962 přišel Laufer pogratulovat Waicmanovi k jeho osmdesátinám a televizní reportér tuto
scénu i rozhovor zachytil, a ještě ten den ve sportovních zprávách bylo toto televizí vysíláno. Jubilantu
přišli blahopřát zástupci místní tělovýchovné jednoty Sokol ve Stehelčevsi, a pozván byl k tomuto aktu
i kronikář.
Přejeme jubilantu ještě mnohá léta a pevné zdraví.“

Podpis pana Waicmana v kronice obce dne 15. srpna 1962
Pan Vítězslav Waicman zemřel 14. července 1964 ve věku 82 let na stařeckou sešlost.
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Soutěž ve vaření polévek
5.11. 2022 od 11:00 do 13:30 hod.
hřiště SK Stehelčeves

Každý tým si musí zabezpečit na čem bude vařit,
suroviny potřebné k uvaření polévky,
v čem bude výsledek svého úsilí podávat.
Výsledek vaření bude degustovat odborná porota,
která vyhlásí vítěze ve 13:30 hod.
Přihlášení týmu nejpozději do 3.11. 2022
Kontakt pro přihlášení týmu tel: 603842212

Na konci října začala výstavba
nového dětského hřiště.
Již brzy se můžete těšit.

Děkujeme všem,
co se i přes nepřízeň
počasí zúčastnili
říjnové brigády.
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Naučná stezka - okolí obce Stehelčeves
Naučná stezka Stehelčeves opět zajímavější

V minulém měsíci byly na čtyři zastavení naší Naučné stezky instalovány nové interaktivní
tabule, které jsou sice určené dětem, ale mnoho zajímavostí se tam dozví i dospělí. Proto do své
procházky můžete zařadit i zastavení v Biokoridoru, Buštěhradskou haldu, výhled na Pivovar
a u školy. Pro děli s sebou vezměte i tužku a papír.
V doplňování naší stezky budeme pokračovat i v příštím roce, a doufáme, že si i vy najdete svá
místa k pobavení i odpočinku.
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Z kuchyně našich babiček
POLÉVKA, CO DŮM DÁ
Na sádle zpěníme jemně pokrájenou cibulku, když zrůžoví přidáme hladkou mouku a osmažíme
zlatavou jíšku. Zalijeme vodou a vaříme. Přidáme nastrouhanou zeleninu, kterou máme po ruce, mrkev,
petržel, celer, česnek, květák atd. přidáme pepř, sůl, celý kmín a povaříme. V hrnku rozšleháme 1 vejce
s hrubou krupicí na hustou kaši a lžičkou vykrájíme malé noky rovnou do polévky, doplníme sekanou
petrželkou nebo natí z celeru a podáváme.

CELER V TĚSTÍČKU
600 g celeru, 200 g tvrdého sýra, 150 g salámu (Gothaj), 2 vejce, 4 lžíce bílého vína,
hladká mouka, sůl, tuk na smažení, 2 lžíce octa
Celer vložíme do osolené a okyselené vody a uvaříme doměkka. Po vychladnutí ho nakrájíme
a obložíme plátky sýra a uzeniny. S celerem je spojíme párátky. Z rozšlehaných vajec, mouky, soli
a vína připravíme polotuhé těstíčko, obložené plátky celeru v něm namáčíme a v rozehřátém tuku
smažíme do zlatova. Podáváme s vařenými brambory a salátem.

PLNĚNÉ ZELNÉ LISTY
1 menší hlávka zelí, 400 g mletého masa, 1 žemle, 1 dcl mléka, 1 menší cibule, 80 g sádla,
1 vejce, 50 g slaniny, sůl, pepř
Zelí rozebrané na listy spaříme a silnější listy naklepeme, aby se dobře zavinovaly. V mléce namočenou
a vymačkanou žemli smícháme s mletým masem, nakrájenou cibulí, vejcem, osmahnutou slaninou, solí
a pepřem. Směs rozdělíme na zelné listy, které zavineme a převážeme nití. Pak je narovnáme do
vymaštěné zapékací mísy, podlijeme je vodou a v troubě dusíme do měkka. Podáváme s bramborem.

KARBANÁTKY NA SMETANĚ
500 g mletého masa, 2 vejce, 4 lžíce mouky, 1 lžíce sekaného libečku, ½ květáku nebo brokolice, 2 dl
kysané smetany, 1 lžíce hladké mouky, 4 lžíce vývaru, tymián, olej, pepř, sůl
Mleté maso ochutíme lžící jemně sekaného libečku, zahustíme moukou, osolíme, opepříme
a spojíme vajíčky. Dobře propracujeme a z hladké směsi tvoříme placičky, které z obou stran opékáme
na oleji. Opečené karbanátky vyjmeme, do pánve nalijeme vývar a odvaříme připečenou šťávu. Do ní
vložíme karbanátky a asi 10 – 15 minut dusíme (dle velikosti karbanátků). Pak maso vyjmeme, šťávu
zahustíme smetanou, ve které jsme rozkvedlali mouku a povaříme. Nakonec do omáčky vložíme na
drobné růžičky povařený květák nebo brokolici a přidáme špetku tymiánu.

BÁBOVKA ZE ŠLEHAČKY
2 kelímky od šlehačky hladké mouky, 1 kelímek cukru, 1 prášek do pečiva, 2 celá vejce,
1 šlehačka (nešlehat), kůra z ½ citronu
Vypracujeme hladké řidší těsto, je-li těsto moc tuhé, přidáme trochu mléka. Těsto vlijeme do vymazané
a vysypané formy a pečeme ve vyhřáté troubě. Můžeme 1/3 těsta obarvit lžící kakaa a udělat bábovku
mramorovou.

DOBROU CHUŤ!!
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Naše děti v Kongu - matka Césarine
Milí dárci a přátelé Našich dětí v Kongu,
musím vám oznámit smutnou zprávu, že
maminka našeho sirotčince - Césarine - trpí
rakovinou prsu. Už během července
podstoupila menší operaci a po různých
vyšetřeních
jí
je
doporučena
léčba
chemoterapií. Jedná se o 8 dávek
chemoterapie v odstupu 21 dní. Následovat
budou nová vyšetření, podle kterých se určí, zda
se léčba zastaví, nebo bude nějak pokračovat.
Vzhledem k tomu, že je Césarine v Kongu, jedná
se také o finance. Jedna dávka chemoterapie
činí 450 USD (= 11 250 Kč). S osmi dávkami a následným vyšetřením budeme zhruba na 100 000 Kč.
Asi chápete, že tuto částku otec Jean-Martin, který je zodpovědným za sirotčinec a zároveň nejstarším
adoptivním synem Césarine, nemá. My momentálně také ne. Jsme rádi, když pokryjeme běžné náklady
na život dětí, především školné, které se tento rok zvýší o 60 000 Kč pro děti, které jdou na vysokou
školu a jimž jsme tuto možnost již slíbili.
Maminka Césarine je zakladatelkou sirotčince a osobou, bez které si život v něm nedovedeme
představit. I když nám (jako všichni ostatní) bude muset jednou odejít, přejeme si, aby to bylo co
nejpozději a v co nejdůstojnějších podmínkách. Tento rok oslavila 69 let života, a přestože je
diagnostika neúprosná, nemá žádné větší zdravotní problémy ani bolesti a je stále plná energie
a optimismu. Když mi včera Jean-Martin volal zdrcený náklady, které bude léčba Césarine vyžadovat,
říkal mi, že ho cestou z nemocnice sama uklidňovala a ujišťovala, že všechno bude v pořádku a přejde
to. – Ano, takto ji znám i já. Neúnavnou a dodávající sílu všem kolem sebe. S tímto přístupem zvládla
vychovat nespočetně dětí a pomoct mnoha lidem, aniž by k tomu měla potřebné finanční
prostředky.
Pokud nám můžete a chcete nějak pomoci, kontaktujte mne na tel.: 739 183 643 nebo na e-mailu:
marketa.debroise@seznam.cz Samozřejmě je možné zaslat finanční dar na náš účet:
2401701480/2010. Do poznámky uveďte „Césarine“.
O mladší děti ze sirotčince se bude nyní starat Stella za pomoci starších kluků. Prosíme také modlitbu,
aby vše zvládali a mohli být Césarine, která bude v Kinshase, oporou.
Předem děkuji za jakoukoli pomoc a podporu (finanční, duchovní i jinou) a přeji pěkné podzimní dny.
Markéta Debroise

Správné řešení doplňovačky z minulého čísla Zpravodaje 10/2022
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STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

Mikulášská nadílka
sobota 26. 11. 2022 od 16:00
kulturní sál obce STEHELČEVES

VSTUPNÉ:
50,- Kč za dospěláka,
děti ZDARMA
22
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Adventní trhy

neděle 27. 11. 2022
9-12 hod.

sál KD
Hlavní 45
Stehelčeves
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INZERCE

