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Informace z naší obce
 Omlazovací den v „Domečku“
proběhne v sobotu 7. 3. 2020. Na
pedikúru a manikúru se můžete objednat u paní Hurdálkové na poště
ve Stehelčevsi.

V neděli dne 15. 3. 2020 od
9 – 12 hodin bude před budovou
obecního úřadu přistaven kontejner na nebezpečný odpad. Likvidovat zde můžete baterie včetně
olověných akumulátorů, oleje,
plechovky od barev, kyseliny,
zásady, barvy, ředidla, lepidla,
teploměry, pesticidy, fotochemikálie, textilie od oleje, čistící
prostředky apod.


Další setkání s kronikou se
koná v úterý 17. března od 18.00
hodin v DOMEČKU. Tentokrát
budeme vzpomínat na rodáky, kteří
ovlivnili život v obci i mimo ni.



me občany, že 3. 4. 2020 začíná
svoz bioodpadu pro letošní rok.
Ti, kteří jsou přihlášeni ke svozu,
vyzvedněte si známku pro rok
2020, nebo vám nebude odpad svezen. Termíny svozu (sudý týden –
pátek): 3. 4., 17. 4., 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.
Veřejné zasedání zastupitelů
obce se koná 25. 3. 2020
v 18. hodin v zasedací místnosti
na obecním úřadu.

Poplatek ze psa na rok 2020 je
splatný k 31. 3. 2020. Připomínáme, že pokud již pejska nevlastníte, musíte jej odhlásit, jinak po
Vás bude poplatek uplatňován.



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.






Ohlédnutí za rokem 2019

K 1. 1. 2019 bylo hlášeno k trvalému pobytu v naší obci 885 obyva V sobotu 28. 3. od 10:00 hodin tel, k 31. 12. 2019 nás bylo 910.
proběhne v sále KD Vítání občán- Narodilo se zde 9 dětí. V loňském
roce jsme 4x uspořádali vítání
ků.
občánků a přivítali do života v naší
obci 16 dětí.
Přivítáni budou :
Charlotta Annie Panská
– 5. 10. 2019

Svoz bioodpadu proběhne
v pátek 20. 3. 2020. Upozorňuje-

Vanessa Lhotková
– 8.11.2019



V roce 2019 odešli navždy:
Fialová Hana – 89 let
Sybol Antonín – 91 let
Novotná Jindřiška – 65 let

Blahopřejeme
Adam Viktor

60 let

Keltner Milan

65 let

Černý Karel

85 let

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 03/2020
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 28. 2. 2020
Uzávěrka příštího čísla: 20. 3. 2020
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Úřední hodiny Obecního úřadu Stehelčeves
Pondělí
Středa

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
14:00 – 18:00

tel. číslo: 601 333 454
-----------------------Sběrný dvůr
Neděle 9:00 – 12:00
Od 1. 4. 2020 středa 16 – 18 hodin
------------------------Omlouváme se občanům za chybně otištěnou
otevírací dobu naší pošty
ve Zpravodaji 2/2020 a uvádíme opravu:
Otevírací doba - 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

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY !!!
KONTAKT PRO REGISTRACI u zdravotní sestry na telefonu 775 054 515
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
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STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno
Řánkova 87, 273 42 Stehelčeves
www.skolastehelceves.cz
,
skolastehelceves@gmail.com

Nabídka zaměstnání k 14. 2. 2020
Nabízené nepedagogické pozice
● školník/údržbář (10 - 15 hodin týdně)
● hlavní kuchařka (40 hodin týdně)
Platové ohodnocení dle platových tabulek platných pro nepedagogické pracovníky.
Dovolená pět týdnů.
Benefity: příspěvky na stravné, rekreaci nebo sportovní služby (Relaxpass), sick days
(3 dny v roce)
Nástup možný k 1. 7. 2020.

Nabízené pedagogické pozice (ZŠ Stehelčeves)
● Asistent pedagoga
● Vychovatel ŠD
● Pedagogický pracovník pro 1. stupeň ZŠ
● Pedagogický pracovník pro 2. stupeň ZŠ

Požadavky: ukončená a úplná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,
orientace v pedagogice a principech programu Začít spolu, schopnosti vést
integrovanou tematickou výuku a aplikovaná znalost současných metod výuky i
hodnocení
Platové ohodnocení dle platových tabulek platných pro pedagogické pracovníky a
vnitřních pravidel.
Benefity: příspěvky na stravné, rekreaci nebo sportovní služby (Relaxpass), možnost
dalšího vzdělávání, dovolená 40 dní, sick days (3 dny v roce), volno na samostudium
(max. 12 dní v roce)
Nástup dle dohody.

Bližší informace u ředitelky školy Š. Holečkové, 
holeckova@skolastehelceves.cz
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Významné osobnosti v historii naší obce
ALOIS SKLENÁŘ
Ačkoliv absolvoval pouze
dvoutřídní Obecnou školu ve Stehelčevsi, po 41 let pracoval jako
horník přes 500 m pod zemí, je
možno jej považovat za písmáka
a jednoho z průkopníků dělnického
hnutí v naší obci.
Od roku 1919 do roku 1931, tedy
12 let a čtyři měsíce, byl prvním
dělnickým starostou Stehelčevsi,
zároveň byl i prvním kronikářem
naší obce. Na jeho práci pak navazovali ti další. Jako takový požíval
u občanů vždy velké vážnosti
a důvěry. Kroniku psal od 1. ledna
1923.

vzděláním dvou třídní obecné školy
ve Stehelčevsi. Zaměstnáním jsem
byl horník, který pracoval 41 let
přes 500 metrů pod zemí. Doufám,
že jsem úřad, mě svěřený, co starosty obce vedl po 12 let a 4 měsíce
k všeobecné spokojenosti a že jsem
vědomě žádnému bez výjimky politického a náboženského přesvědčení jak radou i finančně neublížil.
Svému nástupci v povolání,
co starosty obce přeji mnoho zdaru
a radím mu, aby vždy měl na
zřeteli :„Činíš –li jinému dobře,
nikdy odměny od něho nečekej“
a dbal, by po něm zůstala dobrá
pověst, neb ta vyváží všecky poklady světa.“

Pan Sklenář byl i více než čtyřicet
let činným členem spolku
vzájemně se podporujících dělníků

Nejlépe ho snad vystihnou jeho
„Vlastimil“, který byl v naší obci
vlastní slova z roku 1931:
založen v roce 1871 v hostinci
Ve Stehelčevsi dne
„Přestávám psáti kroniku
„U Kokošků“ a který pracoval
17. listopadu 1931
a vzdávám se vší činnosti v oboru
celých 76 let. Byl rozpuštěn až
		
samosprávy, za příčinou stáří a pak 		
v roce 1947 pro jeho nepotřebnost.
Sklenář Alois
osudem, který mě potkal úmrtím mé
Pan Sklenář byl 22. 1.1 933 jmenomanželky a tím pozoruji, že nemám Avšak na žádost obecní rady
ván „Čestným předsedou“ tohoto
té energie, které je třeba na to vésti v psaní kroniky pokračoval do roku dělnického spolku.
tak zodpovědné místo jako je místo 1939, kdy kroniky byly odevzdány
obecního starosty. Snad není kroni- do pražského archivu. K psaní se
Alois Sklenář umírá 1. srpna 1952
ka psána slohem učence a snad se
na „stařeckou sešlost“ ve věku 81
ještě vrací po druhé světové válce,
najdou pravopisné chyby, ale musí kdy doplňuje kroniku o válečné
let.					
mě býti odpuštěno, neb jsem byl na události a kroniku píše až do konce
Jaroslava Štancová
úřad starosty a kronikáře jen se
kronikářka obce
roku 1947.
		
-----------------------------------------------------------------------------------------			
		
Řešení hřebenovky ze strany 12
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1953
1. máj oslaven byl letos našimi občany v Buštěhradě, kde se
shromáždili občané všech obcí
buštěhradského obvodu. Na náměstí, kde promluvil s. Svárovský za
KNV, shromážděno bylo přes 3.000
lidí. Při zahájení vypuštěno bylo
900 pošt. holubů, z toho 280 našeho
Svazarmu.



8. května konal se v rámci
květnových oslav, kulturní večer na
němž účinkoval 90členný soubor
střední školy z Rozdělova za řízení
učitele Karla Zimy.



27. června bylo slavnostně
otevřeno nové koupaliště (požární
bazén). Pořadatelem slavnosti byl
MNV spolu se všemi složkami NF.
Za MNV promluvil s. Zelenka Václav, který ve své řeči zmínil se o výstavbě naší obce dříve a nyní, obec
dělala dříve jen to, co bylo nezbytně nutné, ale mnoho toho nebylo.
Teprve od r. 1948, od nastoupení s.
Josefa. Průši do MNV se
u nás buduje jedno za druhým.
Děkuje s. Průšovi i všem kteří se
podíleli na stavbě tohoto krásného
koupaliště. Kdybychom s. Průšu
neměli, mnohé bychom neměli.
Radost v očích našich dětí nechť je
ti odměnou s. Průšo.
Dále promluvili zástupci ONV
Kladno, s. Formánek a s. Burgr.
Uznali ve své řeči potřebu rekreačního střediska v naší obci, neboť na
kladensku jest podobných málo,
a i oni zmínili se o zásluhách
s. Průši.
Po proslovech a přestřižení pásky s. Průšou, předává tomuto s. Zelenka dar místní těl. Jednoty Sokol,
mramorové sousoší Toman a lesní
panna s nápisem Za budovatelské
úsilí v obci věnuje s. Průšovi Sokol

27. 6. 1954. Soudruh Průša pohnut
děkuje za krásný dar a děkuje
i všem svým spolupracovníkům.
Tím byl akt otevření koupaliště
ukončen a přítomní odešli na bývalé
letní cvičiště FDTJ, kde předvedlo
členstvo místního, buštěhradského, dokeského a pražského Sokola
ukázky cviků prostných i na nářadí.
Členstvo místní požární ochrany
předvedlo pak útok na fingovaný
požár. Slavnost zakončena byla
taneční veselicí.
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Správa obce

čík, na místě, které po dlouhá léta
bylo zarostlé všemožným plevelem.
Stráň proti parčíku zpevněna byla
pevnou kamennou zdí. Iniciátor
i vedoucí opět s. Průša.
V letošním roce vysázeno bylo ve
višňovce u Buštěhradu 47 višní,
podle vozové cesty k Buštěhradu
10 švestek. Zahrádkáři vysázeli 73
ovocných stromků různých druhů.
JZD vysázelo u drůbežárny (proti
mlýnu č.p. 32) 150 jabloní na jaře,
na zimu 200 jabloní, 50 hrušní
a 150 švestek.
V parčíku u bývalého chudobince vysázeno bylo 6 barevných
hlohů, 3 stříbrné jedle, lípy a jeřáby
celkem 35 stromů. Stromky tyto
darovali a zasázeli Vácha Josef
z č.p. 167 a Šmíd Josef z č.p. 155.
Do školky na louce věnoval Jos.
Šmíd sazenice stromků v ceně
1.000 Kčs.
V národní škole č.p. 87 vyměněna byla v době prázdnin všechna
okna na jižní straně budovy
a opravena střecha.



Rada MNV konala se v tomto
roce 29 schůzí, plénum MNV 10
schůzí, které byly občany četně
navštěvovány. Noví členové rady
MNV zúčastnili se střídavě jednotýdenního internátního školení pro
samosprávu na Hřebenkách.



V březnu provedl MNV prohlídku strojů v JZD a zjistil, že
stroje jsou ve špatném stavu.
Usneseno provést opravy brigádně našimi hutníky. Opravy byly
provedeny.



JZD postavilo letos druhou
drůbežárnu nedaleko drůbežárny
postavené v r. 1953. Postavena
byla opět několika pensisty, vedoucím stavby Oubrecht Václav.



Vedle bývalého chudobince
č.p. 153 byl vybudován krásný par-



Hospodářské poměry
JZD Stehelčeves dnem
31. prosince 1954 uzavřelo již pátý
rok své činnosti. Finanční zisk
v tomto roce činí 15.045,61 Kčs.
Z tohoto zisku přiděleno nedělitelnému fondu 10.049 Kčs a zbytek
ostatním fondům. Porovnáme si v
stručnosti předpis i dodávky
v tomto roce a uvidíme jak se v
JZD hospodařilo v rostlinné i živočišné výrobě.
Rostlinná výroba: plánovaná
tržba činí 665.000 Kčs, dosaženo
bylo jen 67 % z. j. 446.290 Kčs
tato ztráta zaviněna nižší sklizní
obilovin.



- pokračování příště -
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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 se stříkánkami
Vezmi na mísu 5 lžic pěkné suché mouky, nech rozpáliti kousek přepuštěného másla, vlej je do té mouky,
pak vařícího mléka tolik, coby se z toho všeho při spěšném míchání hustý knedlík udělala. Pak se musí tím tak dlouho rychle míchati, až se z toho udělá hladké těstíčko a zcela to vystydne. Pak vraz do toho tři vejce a dva žloutky,
rozmíchej však každé z těchto vajec zvlášť s těstem, aby se nenadělaly žmolky, přidej trochu soli. Nyní nech rozpálit
přepuštěné máslo a klaď do něho co lískový ořech velké kousky toho těsta a nech je hezky do žluta usmažiti. Potom
je dej do polévkové mísy a vlej na ně buď polévku hovězí nebo slepičí, kterou jsi mezi tím uvařila. Dochuť solí
a černým kořením, posyp mladými sekanými kopřivami.
Ledvinky narychlo
Rozkrájej vepřové ledvinky na tenké koláčky, nech na pánvi rozpálit máslo s drobně usekanou cibulí, když
pak je do žluta usmažená, vlož tam ty ledvinky, přidej trochu kmínu a pepře, smaž je při ustavičném míchání, zapraž
moukou, zalej trochou silné hovězí polévky, nech to trochu provařit, až šťáva zhoustne a nes to pak rychle na stůl.
Koprová omáčka
V hrnečku nech povařit hovězí polévku a vinný ocet, při vaření pak přidej drobounce pokrájený kopr. Do
jiného hrnku dej kousek čerstvého másla, trochu mouky, trochu kyselé husté smetany a dva žloutky, dobře to rozmíchej a s koprovou omáčkou dobře rozkvedluj, nech to ještě trochu povařit a omáčka je hotová.
Bramborové šlejšky
Ustrouhej dvanáct velkých vařených brambor, vraz do nich dvě vejce a hodně to rozetři, pak to dej na vál
a vmíchej do toho tolik mouky, aby se těsto na ruku nelepilo, načež z něj vyválej na prst dlouhé a silné šlejšky, nech
je ve slané vodě vařit, pak je oceď a polej hodně rozpáleným máslem. Buď podávej holé, neb sypané buď mákem
nebo usmaženou strouhanou žemličkou.
Koláč křehký s krémem
Čtrnáct deka mouky rozemni na vále s tolikéž deka čerstvého másla, přidej k tomu deset deka jemně tlučeného cukru, štipec soli a zadělej to dvěma žloutky. Potom si přistřihni tři stejně velké kulaté papíry, podle nich udělej
z těsta tři tenké koláče a nech je do světle žluta upéci. Načež namaž každý malinovou nebo rybízovou zavařeninou
a polož je na sebe. Pak udělej ze čtyř bílků tuhý sníh, vmíchej do něj čtrnáct dekagramů s kouskem vanilky tlučeného
cukru, oblož jím koláče vůkol a navrchu nejvíce, postav to na chvilku do vlažné trouby, aby se to opeklo a je hotovo.
Také se může pouze jeden velký koláč z toho udělati, zavařeninou pomazat a krémem obložit,
DOBROU CHUŤ!
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Rozpis jarních fotbalových zápasů
A-tým

Mladší žáci

Starší žáci

21. 03. 2020 15:00

27. 03. 2020 16:00

22. 03. 2020 10:15

Stehelčeves (12) - Neuměřice (3)

Zlonice/Hrdlív (10) -

Stehelčeves (13) -

- Stehelčeves (4)

- Zichovec/Vraný (2)

04. 04. 2020 13:30

28. 03. 2020 10:15

Stehelčeves (4) - Kročehlavy (11)

Zvoleněves/Slatina (3) -

28. 03. 2020 15:00
Otvovice (4) - Stehelčeves (12)
04. 04. 2020 16:30

- Stehelčeves (13)

Stehelčeves (12) - Tuřany (5)
05. 04. 2020 10:15
Stehelčeves (13) - Stochov (4)

Kam za zábavou a poučením v našem okolí?
Výstava obrazů Jana Kanyzy
Kdy: 21. 2. 2020 17:00 - 13. 4. 2020 18:00
Kde: Galerie Kladenského zámku

Corey vyrazili stopem do Japonska. Ve Vladivostoku je nepustili na trajekt, tak skončili ve Střední Asii.
Vznikl z toho příběh, kde nebudete věřit, co všechno
se může pokazit.

Burza knih
Jan Kanyza je především známý herec, o jeho malířském talentu a vášni mezi veřejností přílišné povědoKdy: 7. 3. 2020 9:00 - 12:00
mí není. Své obrazy vystavoval v Německu, Francii,
Švédsku i Spojených státech. Samostatných výstav Kde: Knihovna V. Štecha, vstupní chodba knihovny
Masarykovo náměstí 159, Slaný
má za sebou již téměř sedm desítek. Je ilustrátorem
několika dětských knih a rád fotí. Přijďte se podívat
na krásná díla tohoto charismatického umělce do
Tradiční prodej vyřazených knih za korunové ceny.
Seznam vyřazených knih si můžete prohlédnout na
Kladenského zámku.
webových stránkách www.knihovnaslany.cz
Mezinárodní festival loutkového divadla Amplion
Stopem se psem v Asii
přednáška
Kdy: 20. 3. 2020 - 22. 3. 2020
Kde: Divadlo Lampion Kladno
Kdy: 3. 3. 2020 19:00
Kde: Městské kino Slaný,
Divadlo Lampion připravuje 2. ročník Mezinárodního
Masarykovo náměstí 159
festivalu loutkového divadla Amplion. Diváci se mo3 000 km a 5 měsíců dlouhá procházka se psem po hou těšit na představení divadel z Česka a Slovenska.
19 státech Euroasijského kontinentu. Slávek a fenka Ani letos nebude chybět bohatý doprovodný program.
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*ZMĚNA PROGRAMU nebo DATA KONÁNÍ VYHRAZENA

Mikulášská a rozsvícení vánočního stromečku,
29.11., 15-18h - sál KD, 18H – NÁVES

Adventní trhy, 28.11., 9-12h, sál KD

Lampiónový průvod, 1.11., od 17h, SRAZ NA NÁVSI

Rodinný sportovní den, 12.9., 15-18h, Brožovo

Country večer s letním kinem, 27.6., od 18h, nádrž

Dětský den, 14.6., 14-16h, fotbalové hřiště

O POHÁR STAROSTKY OBCE, 13.6., FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

PŘÁTELSKÉ UTKÁNÍ ŽENY VS. MUŽI – PRO KAROLÍNKU A
ROZÁRKU, 17.5., OD 13H, FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ

Čarodějnice, 30.4., od 18h, fotbalové hřiště

Aprílová jízda, 4.4., 15-17h, panská zahrada

Masopustní veselí, 29.2., 14-22h, náves a sál KD

Slam poetry, 31.1., 20-22h, sál KD

Karneval pro děti-PRAVĚK, 11.1., 15-17h, sál KD

Výšlap – Halda, 5.1., od 10h, SRAZ NA návSI

TŘÍKRáLOVÁ SBÍRKA, 4.1., 10H

Novoroční ohňostroj, 1.1., od 18h, náves

Program akcí na rok 2020

NaŠE STEHNO

Zahájení výstavy v Central Kladno

Slavnostní zahájení prodejní výstavy fotografií na
podporu Zooparku Zájezd. Akce začíná v horním patře
Central Kladno ve 14.00. Výstava potrvá do 6. března

Dravci v zoo

14. 3. (so)

Podrobný program najdete na: www.zoopark-zajezd.cz • fb.com/zooparkzajezd

Sokolnická ukázka na louce u Ušákova

Seznámení s chameleony

Setkání v Teráriích a speciální komentovaná krmení

Jarní prázdniny

Zábavný naučný kvíz pro děti napříč celou zoo

Akce na zážitkové programy a valentýnská krmení zvířat

Valentýn v zoo

29. 2. a 7. 3. (so)

22. 2.-15. 3.

14.-16. 2. (pá-ne)

Sokolnické ukázky a komentovaná krmení

31. 1. - 2. 2. (pá-ne) Pololetní prázdniny

1. 2. (so)

Komentovaná krmení vybraných druhů

Začátek roku v Zooparku Zájezd

AKCE V ZOO

11.-12. 1. (so-ne)
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OBEC STEHELČEVES
POŘÁDÁ
APRÍLOVOU JÍZDU

4. 4. 2020 OD 15-17 HOD.
NA HŘIŠTI V PANSKÉ
PROGRAM:
- JÍZDA VOZEM TAŽENÝM PONÍKEM
- STŘÍLENÍ ZE VZDUCHOVKY
- STŘELBA Z LUKU
- JÍZDY NA KONI
MOŽNOST ZAKOUPENÍ OBČERSTVENÍ
VSTUPNÉ ZDARMA
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INZERCE

