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STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

Informace z obce
●
Od 1.4. do 31.10. bude
Sběrné místo otevřeno:
středa

15:00 – 17:00

neděle

10:00 – 12:00

●
Bioodpad je svážen ve
14denních intervalech (sudý týden
– pátek).
Harmonogram svozu tříděného
odpadu:
plast – pondělí, čtvrtek
papír – sobota, úterý
kov – v sudé měsíce

● Z důvodu pořízení elektronické úřední desky, která je
umístěna u vchodu do budovy
OÚ, je od 1.7. zrušena úřední
deska v listinné podobě (u autobusové zastávky).

BLAHOPŘEJEME
Jitka Švihlíková - 50 let

● 11.9. od 9 – 12 hod. bude před
budovou OÚ přistaven kontejner
na nebezpečný odpad.
●
Zasedání
zastupitelstva
obce proběhne 21.9.2022 od
18 hodin v zasedací místnosti OÚ
Stehelčeves.
●
Blíží se podzimní akce
Ukliďme Česko, kterou chystáme
na 8.10.2022. Podrobnější informace se dočtete v příštím čísle Zpravodaje.

sklo – 1. úterý v měsíci

ODEŠLA NAVŽDY
Alenka Honzíková - 87 let

Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves
tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz
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, 9/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 9. 2022
Uzávěrka příštího čísla: 20. 9. 2022
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 27. 7. 2022
●
●
●
●
●
●

1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce souhlasí s Rozpočtovým opatřením č. 3/22.
3. Zastupitelé obce souhlasí s Návrhem Smlouvy o dílo – akce „Stehelčeves, chodníky v ul. V. Hermacha“ a pověřují starostku obce k podpisu smlouvy.
4. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 1 k SOD na akci „Oprava částí místních komunikací bezejmenná a V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“.
5. Zastupitelé obce souhlasí s Veřejnoprávní smlouvou o neinvestiční dotaci pro EDA cz, z.ú. a pověřují starostku obce podpisem smlouvy.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) výsledné pořadí nabídek účastníků zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem:
„Výstavba MŠ v obci Stehelčeves-vypracování projektových dokumentací včetně poskytnutí
inženýrských činností a autorského dozoru " dle hodnocení nabídek hodnotící komisí,
b) jako zadavatel v souladu s ustanovením § 122, odst. (1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále jen: „zákon“) výběr dodavatele: RAM projekt, s.r.o.
Moravská 1540 / 18, 120 00 Praha 2 – Vinohrady IČO: 27100669 (dále: „vybraný dodavatel“)
k uzavření smlouvy jako účastníka zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Výstavba MŠ v obci
Stehelčeves-vypracování projektových dokumentací včetně poskytnutí inženýrských činností
a autorského dozoru ", jehož nabídka byla hodnotící komisí vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
podle výsledku hodnocení nabídek na výše uvedenou veřejnou zakázku,
c) uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem RAM projekt, s.r.o., Moravská 1540 / 18, 120 00 Praha 2
– Vinohrady IČO: 27100669 dle bodu b) za smluvní cenu 1 745 000,00 Kč bez DPH a 2 111 450,00 Kč
včetně DPH, pokud vybraný dodavatel v zadavatelem stanovené lhůtě předloží všechny doklady dle
zadávacích podmínek před uzavřením smlouvy dle ustanovení § 104, odst. (1) zákona obdobně.

●
●
●

7. Zastupitelé obce nesouhlasí s pronájmem sálu v KD dne 13.8.2022 za účelem oslavy narozenin.
8. Zastupitelé obce bod o nájmu části pozemku p. p. č. 815 k. ú. Stehelčeves odkládají (pro doplnění
podkladů) na příští zasedání.
9. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 2 k Dohodě mezi obcemi o zajištění provozování
a organizování odloučeného pracoviště ZŠ a MŠ Stehelčeves ve Dřetovicích ze dne 20.7.2017.
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ.
Volby do zastupitelstva obce Stehelčeves se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
•

Místem konání voleb je volební místnost sálu KD, Hlavní 45, Stehelčeves.

•

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.

•

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

•

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

•

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.
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Co se v naší obci povedlo od roku 2018
Blíží se konec funkčního období současného zastupitelstva obce, a proto by bylo dobré zhodnotit, co vše se
nám za funkční období povedlo, ale i to co se nepovedlo.
Dovolte abych začala tím, co se povedlo.
●
1. Dotáhli jsme do konce výstavbu workoutového hřiště na hřišti SK, které mohou využívat děti i dospělí. Na výstavbu workoutového hřiště jsme využili dotaci od Letiště Václava Havla.
●
2. Vysadili jsme druhou a třetí část biokoridorů v extratravilánu obce. Vznikly tak prostory pro procházky
s dětmi i pejsky. Na biokoridory jsme získali dotace od Ministerstva životního prostředí. V biokoridorech bylo
vysazeno 578 listnatých stromů a 7300 keřů.
●

3. V extravilánu obce jsme dále vysadili dalších cca 200 převážně ovocných stromů.

●

4. Opravili jsme povrch v části ulice V. Moravce. Na rekonstrukci jsme získali dotaci od Středočeského
kraje.

●
5. Proběhla dlouho očekávaná rekonstrukce a výstavba chodníků v ulici Hlavní a V. Hermacha. Na tento
projekt jsme získali dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP). V souvislosti s výstavbou chodníků proběhne i rekonstrukce veřejného osvětlení.
●
6. Dotaci z IROP jsme získali také na výstavbu chodníků v ulici V. Hermacha, která by měla začít v nejbližších dnech. Projekt výstavby těchto chodníků je vypracovaný až k „dálnici“, ale bohužel v letošním roce bude
realizován pouze po dům s č. p. 56. Nepodařilo se nám dohodnout finanční spolupráci s Krajskou správou údržby
silnic (KSÚS). V jednáních pokračujeme a doufáme, že další část chodníků postavíme co nejdříve.
●
7. Dalším významným projektem je rekonstrukce hasičské zbrojnice (č. p. 45). Projekt bude dokončen do
října letošního roku a příští rok nic nebrání podání žádosti o dotaci.
●
8. V současnosti probíhá rekonstrukce povrchů v ulici A. Dřevy. Na realizaci jsme získali dotaci také od
MMR. Stavba je téměř hotova, chybí už jen oprava asfaltového povrchu.
●
9. Na stavební úřad bude v nejbližších dnech podána žádost o stavební povolení na akci „Spojovací cesta
mezi ulicí Vrapická a Hlavní v obci Stehelčeves“. Realizaci bychom rádi provedli na jaře roku 2023.
●
10. V koordinaci s akcí ČEZ – obnova kNN v ulici Řánkova pracujeme na miniprojektu opravy chodníků
a také je vypracován projekt na obnovu veřejného osvětlení ve stejné ulici.
●
11. Máme vypracovaný projekt na rekonstrukci křižovatky ulic Hlavní x Vrapická. Zde opět jednáme
o finanční spoluúčasti s Krajem – KSÚS.
●
12. Demografická studie, kterou jsme nechali vypracovat, ukázala akutní potřebu navýšení kapacit mateřské školky a základní školy. V současné době je vybrán zhotovitel projektové dokumentace na výstavbu nové
budovy MŠ na pozemku p. č. 1012 v našem katastru.
●

13. Koupili jsme traktor, kterým udržujeme travnaté prostory obce a v zimě odhrnujeme sníh.

●
14. Dalším významným pomocníkem v péči o obec je multikára. S tou můžeme v obci také odklízet sníh,
solit v případě náledí, objednán je také zametač s kropením s možností zalévání rostlin. Díky multikáře můžeme
po obci rozmisťovat kontejnery na bioodpad.
●
15. Bezpečný provoz v obci významně ovlivnil nákup 4 informativních měřičů rychlosti. Máme tak relevantní data pro jednání o dalších prvcích vedoucích k bezpečnému pohybu chodců po obci.
●
16. Ve spolupráci s paní kronikářkou vznikla v obci naučná stezka, která má dva okruhy. Ve vybraných
zastaveních přibydou herní prvky, které jsou už nyní ve výrobě.
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●
17. Revitalizovali jsme zastaralý kamerový systém v obci a přidali další kamery. Na dalším rozšíření
pracujeme.
●
18. Obnovili jsme webové stránky obce, na kterých nyní najdete např. klikací rozpočet (okamžitě víte jaké
jsou příjmy a výdaje obce), rezervační systém na sál kulturního domu a „Domečku“, mapový portál, informace
o odstávkách elektřiny, informace o kulturních akcích a další.
Výše jsem zmínila nejvýznamnější akce realizované naším zastupitelstvem. Mezi menší akce patří např.
revitalizace prostoru před školou, oprava schodů v ulici V. Moravce (Sudety), oprava chodníku v ulici
Hlavní, výměna oplocení dětského hřiště a další.
A co se nepovedlo?
●
1. Vypracovat projekt na rekonstrukci budovy č. p. 65, ve které jsme chtěli vybudovat komunitní centrum.
Povedla se zpracovat studie proveditelnosti, kterou jsme komunikovali s Vámi, občany.
●
2. Vypracovat projekt na multifunkční halu na hřišti SK. Od vybudování haly jsme nakonec upustili
a rozhodli se revitalizovat celé fotbalové hřiště. Samozřejmě ve spolupráci s SK Stehelčeves.
Musím zmínit i pořádané kulturní a sportovní akce. Patří mezi ně například masopust, čarodějnice, dětský
den, rodinný sportovní den, mikulášská a další. Bohužel naše funkční období velmi ovlivnila nemoc
COVID-19 a s ní spojená omezující vládní nařízení. Hodně kulturních a sportovních akcí jsme nemohli
uskutečnit. Myslím, že i tak se nám povedlo některé akce zařadit do škatulky „tradiční“.
Petra Vagenknechtová, starostka
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Svoz kontejneru na bio v obci na září
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 31.8.2022 - 30.9.2022
31.8. – 2.9. – ul. V. Pokorného – bod 8
5.9. – 7.9. – Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1
7.9. – 9.9. – před budovou OÚ – bod 2
12.9. – 14.9. – Brožovo (ul. A. Kabátové) – bod 3
14.9. – 16.9. – ul. V. Podrackého – bod 4
19.9. – 21.9. – ul. Řánkova – bod 5
21.9. – 23.9. – ul. Ant. Dřevy – bod 6
26.9. – 28.9. – u hřiště „Panská“ – bod 7
28.9. – 30.9. – ul. V. Pokorného – bod 8
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.

6
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Harmonogram svozu odpadu

Upozornění pro občany:
Pokud vracíte elektro spotřebiče na sběrné
místo ve dvoře OÚ, musí být celé. To znamená
včetně motoru atd. Pokud bude zařízení neúplné,
nelze jej přijmout. Nesplnilo by podmínku
zpětného odběru a firma, která zpětný odběr
provádí, ho od nás nepřevezme.
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Zajímavá místa v naší obci - Obřadní síň v 1. patře Národní školy
Velkou událostí je zřízení obřadní
či svatební síně v roce 1950 v naší
obci. V této síni bylo oddáno
mnoho párů ze Stehelčevsi i okolí,
byli zde vítáni noví občánci do obce
či se zde konaly slavnostní obřady,
zlaté svatby atd.
Podle nového zákona o rodinném
právu také u nás ve Stehelčevsi byla
při MNV pro obce Stehelčeves, Dřetovice, Zájezd a Libochovičky zřízena svatební síň. Do konce roku 1949
konaly se svatební obřady buď
v kostele nebo na ONV. To byl sňatek tak zvaný fakultativní. Oba měly
stejnou platnost před zákonem, matriční zápisy však trpěly velkou roztříštěností. Napříště bude platný sňatek již jen před MNV. Matriční úřad
nachází se vždy u MNV, kde se nalézá obřadní síň. Je to velké zjednodušení matriky, jež slouží pro záznamy
narození, sňatků a úmrtí občanstva
jmenovaného újezdu.
Národní škola ve Stehelčevsi uvolnila bývalou svoji třetí třídu v 1. patře
školní budovy čp. 87 a ta byla upravena MNV k svému účelu. Je to krásná, velká místnost a jak prohlásil zástupce ONV v okrese kladenském,
jedna z nejlepších svatebních síní. Na
čelné straně síně je zavěšena rudá
plyšová látka 3x3 m uprostřed nahoře
se státním znakem ČSR. Před dekorovaným pozadím stupínek 3x2 m,
pokrytý kobercem a na něm stolek
potažený rovněž rudým plyšem. Po
obou stranách umělé palmy, na

Vítání občánků v obřadní síni

stěnách obrazy. Stará podlaha nahrazena
parketovou.
Středem
místnosti, po celé délce až ke dveřím,
koberec 120 cm široký, křesla a židle
pro svatebčany.
První svatba konala se v sobotu
7. ledna 1950, za přítomnosti zástupce ONV, újezdního tajemníka Oldřicha Horáka, předsedy MNV Josefa
Hofmana, členů MNV, zástupců KSČ
a ostatních korporací v obci.
Oddáni byli:
Ženich: Karel Antoš, narozen roku
1925 v Úžicích, okres Kralupy nad
Vltavou, horník pracující v dole Antonín Zápotocký ve Vrapicích.
Nevěsta: Zdenka Trochová, narozená
roku 1928 ve Stehelčevsi, pomocná
dělnice bytem čp. 94.

Svědkové:
Karel Vlasák, mlynářský dělník, Stehelčeves čp. 68
Karel Kafka, kovářský dělník, Praha
XII
Oddávající:
Václav
Zelenka,
místopředseda MNV Stehelčeves čp.
134
Zapisovatel: Karel Budil, ředitel národní školy ve Stehelčevsi čp. 87,
matrikář
Při této svatbě hrála učitelka M.
Čiberová na harmonium a rolník
Václav Černý na housle.
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Svatebčany uvedl matrikář K. Budil,
uvítal tyto i hosty krátkým
proslovem,
načež
oddávající
V. Zelenka promluvil k nastávajícím
manželům
o
jejich
právech
i povinnostech v manželství.
Závěrem prohlásil oddávající sňatek
za právoplatný a tím byl akt oddavek
ukončen.

svatební. Pro druhou a následující
svatby instalována byla do svatební
síně reprodukovaná hudba z vedlejší
sborovny.

MNV Stehelčeves věnoval prvním
novomanželům krásné nástěnné
hodiny a odevzdal jim šatenku s 516
body. Takovouto šatenku obdrží od
MNV
napříště
každý
nový
manželský pár. Svatební síň zaplněna
byla občany obojího pohlaví, kteří se
zájmem i uznáním sledovali tento
nový, opravdu důstojný obřad

1) B. Smetana – Věrné milování
B. Smetana – Mladík slušný

K této příležitosti bylo MNV ve
Stehelčevsi v roce 1950 zakoupeno
6 gramofonových desek s nahrávkami

2) B. Smetana – Šťastna vím
K. Weis – Svatební píseň
3) P. I. Čajkovskĳ – Capriccio Italien

4) B. Smetana – Jsme svoji
B. Smetana - Nikdy, nikdy v hoři
svém
5) A. Dvořák – Humoreska
J. Suk – Píseň lásky
6) A. Dvořák – Largo
Z. Fibich – Poem
Svatební síň sloužila svému účelu po
celou dobu trvání matričního úřadu
ve Stehelčevsi, to je do roku 1980.
Od té doby využívala tento prostor
Mateřská škola, školní družina
a škola.

Významné osobnosti naší obce
MARTA VESELÁ
Marta Veselá spojila celý svůj život
s naší obcí. Narodila se 9. dubna
roku 1925 v Praze jako Marta Kubínová, dcera Jaroslava a Marie
rozené Křížové.
Provdala se za Jiřího Veselého, se
kterým měla 2 syny, Jiřího a Jaroslava.
V roce 1954 ve volbách do MNV
Stehelčeves byla zvolena a stala se
účetní obce Stehelčeves na zkrácený
úvazek 4 hodiny denně, a předsedkyní finanční komise. Od roku 1957
pak byla i členkou rady MNV.
Pracovala velmi aktivně i ve zdejší
odbočce Československého červeného kříže, kde mimo jiné dělala dlouhá
léta i hospodáře odbočky.
Když odešel tajemník MNV Josef
Hlinka, byla to právě Marta Veselá,
která nastoupila na jeho místo. V té
době již pracovala ve Sboru pro občanské záležitosti a jako tajemnice
MNV i oddávala, vítala naše malé
občánky, či se loučila s těmi, kdo
odešli navždy.
Marta Veselá také organizovala
brigády na budování a údržbu naší
obce. Byla prostě všude, kde jí bylo

třeba. Jistě si ještě mnozí z nás vzpomenou na hlášení obecního rozhlasu,
kdy v sobotu ráno vesele vyhrával
fanfáry a později píseň „Já už jdu“
a jasný hlas paní tajemnice z reproduktorů nabádal všechny občany:
„vezměte si lopaty, motyky a hrábě
a přĳďte nám pomoct, přĳďte mezi
nás“. Byla tou, kdo věnoval obci
spoustu svého volného času
a účastnila se všech akcí v obci.
Také byla velkou fanynkou našeho
Sokola, a hlavně našich fotbalistů.
Chodila je povzbuzovat na zápasy.
Ještě dnes slyším, jak volala na svého
syna: „Veselý, tak jedem, jedem...“
Pro naši obec pracovala až do svého
odchodu do důchodu. Ve věcech, které se týkaly obce měla vždy pořádek
a měla vždy velký přehled o dění
v naší obci.
Ještě v důchodu opatrovala sklad CO,
kde měla schovaný i zvon ze zbourané kapličky, který mi v roce 1992
předala, samozřejmě proti podpisu,
aby byl pořádek.

Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Bohužel na konci svého života trpěla
vážnou nemocí, kvůli které musela být hospitalizována a 28. srpna
2001 zemřela v Horních Beřkovicích.
9
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Děkuji za to, že to děláte ...
Milí dárci,
na konci svého minulého pobytu
jsem vám napsala dopis, kterým
jsem shrnula svou cestu. Dnes sedím
ve svém pokoji v Kinshase u našich
známých, čekám na zítřejší odlet
a přemýšlím, co napsat o letošní
cestě.
Opět jsem mohla prožít krásných 14
dní v naší rodině v Loangu. Tentokrát
dokonce se svojí třináctiletou dcerou
Májou, která se úplně integrovala mezi
ostatní děti v domově. Když se nás občas lidé ptali, proč jsme přĳely, říkaly
jsme, že jsme na návštěvě naší rodiny.
I Césarine mne představovala jako
svou dceru, která žĳe v Evropě.
Přestože (nebo i díky tomu, že) nás tentokrát otec Jean-Martin musel už po
dvou dnech kvůli začínajícímu
zkouškovému období opustit, jsme
ještě více upevnily vztahy s našimi dětmi. Čím dál tím víc jich dospívá a hledáme s nimi možnosti dalšího studia
nebo uplatnění. Znovu musím konstatovat, že jejich život je nesmírně těžký
a obdivuji je, že nerezignují. Stále hledají skulinky, kterými by se prodraly
aspoň k trošku důstojnému životu. A co
se mě dotýká ještě víc: že hledají, jak
k němu protlačit i svoje mladší sourozence ze sirotčince.
Jistě je to zásluha maminky Césarine,
která má tak velké srdce, že se jí do něj
vejdou všichni potřební kolem ní, a to
není v Loangu a jeho okolí málo. Stále
více obdivuji tuto statečnou stárnoucí
téměř 70letou ženu, která je duchem
tak mladá a síly má tolik, že ji dodává
i mně, když sama pochybuji o tom, že
tato práce má smysl a je v našich silách
život našich dětí zlepšit.
Už díky dárcům, kteří se mi po Vánocích ozvali a přáli si, aby naše nejstarší
děti mohly studovat, jsem pochopila,
že to tak je správné. Teď po návštěvě
Loangu jsem o tom pevně přesvědčená.
– Gloire má jít na práva, Héritier na vysokou zemědělskou, s Archangem budeme ještě vybírat a Blandine na vysokou pedagogickou. Budou to značné
výdaje, ale určitě za to stojí.
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Malé děti toho potřebují mnohem
méně. – Na ZŠ jen uniformu a školní
pomůcky a léky, když jsou nemocné.
Opravdu to není finančně náročné, ale
jejich rodiny nejsou schopné zaplatit
ani to. Setkala jsem se nebo navštívila
několik rodin, které žĳí opravdu
v drsných podmínkách. Budu se snažit
postupně popsat jejich příběhy na FB.
Už teď jsme díky němu našli dárce pro
nejstarší Viviane, která ke své obživě
(i obživě svých 2 mladších sester)
otevřela lékárnu. Budu moc ráda,
pokud budete naše příspěvky sdílet dál.
Sama toho samozřejmě moc nezmůžu.
Jsem jen poslem toho, co jsem zde viděla a zažila. Musím mít jen odvahu se
nechat bolestí našich dětí opakovaně
zraňovat a jejich radostí a smíchem naplňovat. Jste to vy, naši dárci a podporovatelé, kteří můžete společně
pomoci a život dětí změnit. – A znovu
vám děkuji za to, že to děláte. Znovu
dosvědčuji, že to MÁ SMYSL.
Děkuji vám všem, kteří jste mi na cestu
přispěli finančně nebo dárkem. Všechny naše děti i maminku Césarine
a další spolupracovníky jsem mohla
něčím obdarovat. Budu znovu ráda,
když se budeme moci potkat na nějaké
přednášce nebo jiné akci, kterou mi pomůžete na podporu dětí zorganizovat,
abych mohla předat vše, co jsem

v Kongu dostala. A opět ráda přĳmu
pomoc se zpracováním videí. - I děti se
snažily a posílají dopisy, výrobky,
arašídy, kávu a dokonce krátký
pozdrav v češtině.
A co na to moje třináctiletá Mája?
„Uvědomila jsem si, jak velké štěstí je
to, že ráno můžu vstát a jít do školy,
otočit kohoutkem a teče voda, cvaknout
vypínačem a rozsvítí se světlo. I když
z videí a vyprávění jsem věděla, jak se
v Loangu žĳe, nikdy jsem si to nedokázala úplně představit. Teď jsem to
zažila.
Moc mě potěšilo, jak mne děti mezi
sebe přĳaly. – Úplně stejně hezky jako
jiné nové bratry a sestry, kteří přicházejí z nejchudších rodin, protože
přišli o jednoho nebo oba své rodiče.“
Obě odjíždíme s velkou vděčností za
to, co jsme v Kongu mohly zažít díky
vám všem, kteří nás podporujete.

Markéta a Mája Debroise
Naše děti v Kongu, z.s.

ZÁŘÍ 2022 ČÍSLO 9

Letní příměstské tábory v naší obci
V týdnu od 1. 8. do 5. 8. proběhl
v naší obci prostřední turnus příměstského tábora, který se nesl v duchu vědeckých poznatků od pravěku
k robověku.
Během celého týdne byl pro děti připraven pestrý program, při kterém
měly možnost seznámit se s přírodními
živly, sestavit si z přírodnin lidské tělo,
vytvořit z pomůcek model plic a oka.
Nechyběl ani výlet na Kladno do Medvědária a spousta dalších her.

Ve čtvrtek děti objevily vzkaz od vědců, kteří je celým týdnem provázeli
s instrukcemi k nalezení pokladu,
a vydaly se proto na cestu biokoridorem, kde na ně čekalo spoustu úkolů,
které všichni bez jediného zaváhání
splnily.
Poslední den jsme si užili dopoledne
maškarní zábavou, diskotékou a opičí
dráhou. Děti hlasovaly pro nejhezčí
kostým, vybíral se nejlepší tanečník
a diplom navíc také získal největší jed-

lík celého tábora. Odpoledne si každý
vyrobil svou raketu a každý tým si
poté zvolil nejhezčí, kterou vyslal
- i se vzkazem - na fotbalovém hřišti
do vesmíru.
Moc děkujeme všem rodičům za
jejich přízeň a budeme se těšit
i v následujícím roce.

Bára Sochorová
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Tajemná motýlí zahrada v Zooparku Zájezd
Na
začátku
prázdnin
byly
v Zooparku Zájezd ve zkušebním
režimu zpřístupněny dvě nové
expozice zvířat – drápkatých opic
z Jižní Ameriky a suchozemských
želv původem z jižní Evropy. První
srpnovou sobotu k nim v rámci
motýlího dne přibyla další nová
expozice, ovšem trochu jiného
charakteru. Přĳměte pozvání do
motýlí zahrady.

Místní
motýlí
expozice
se
z drobného zárodku v průběhu let
postupně rozšiřovala a letos dostala
díky návrhu Anežky Ťulákové
(Freemind Gardening, Zoopark
Zájezd) a skvělému týmu zcela
novou a výrazně rozšířenou
podobu. Nakonec vznikla celá
okružní stezka o délce asi 50 metrů,
která zpřístupnila návštěvníkům
zcela nové území zoologické
zahrady.
Vstup do expozice je z okraje
louky, kde se nachází několik
záhonů s bohatě kvetoucími
rostlinami mnoha druhů –
třapatky, kyprej, chrpy, slunečnice, sléz, levandule, měsíčky,
pupalky, floxy, perovskie, kakosty, laskavce atd. V centrální části
nechybí komule, tzv. motýlí keř,
jehož nektarodárné květy, stejně
jako květy dalších rostlin, lákají
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pestrobarevné motýly. K vidění
jsou babočky, perleťovci, okáči,
bělásci i dlouhozobky svízelové,
tedy „čeští kolibříci“. Květy ale
lákají i další hmyz. K odpočinku
vyzývá nová lavička, u níž rostou
afrikány či bohyšky neboli hosty.
Vedle lavičky návštěvnická stezka
vstupuje do donedávna neprostupných křovisek. Nyní se tu vine
stezka do tajemné motýlí zahrady.
Po cestě se díky informačním
tabulím dozvíte spoustu zajímavostí o jednotlivých vývojových
stádiích motýlů. Motýli jsou totiž
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příkladem hmyzu s proměnou
dokonalou, kdy se za svůj život
promění z nakladeného vajíčka
na housenku, následně na kuklu
a poté teprve do podoby dospělce.
Klikatící se stezka vás dovede na
mýtinu uprostřed zeleně, kde vás
opět upoutá květinová výsadba
a možnost dalšího posezení na
lavičce. Obklopí vás rostliny jako
hortenzie, „vodopád“ petúnií,
sporýš,
netýkavky,
vrbiny,
kapradiny, uklidňující mech
a další, připomínající prostředí
tajuplné anglické zahrady. Další
zajímavou součástí expozice jsou
malované kameny a dřívka
ukazující krásu motýlů od
talentované Aničky Salátové.
Z mýtiny cesta směřuje opět ven na
okraj louky ke květinovým
záhonům a při té příležitosti míjí
část věnovanou živným rostlinám
motýlů. Ti totiž ke svému životu
potřebují nejen nektar z květů, ale
také rostliny, kam budou moci

naklást svá vajíčka, a na kterých se
budou živit budoucí larvy, a dají tak
vzniknout další generaci. Mezi
takové rostliny patří i kopřivy (daly
mj. jméno babočce kopřivové),
které by tak neměly chybět ani na
vaší zahrádce.
Motýlů bohužel ubývá, ale
pomoci situaci můžete i vy. Stačí
sterilní anglický trávník nahradit

druhově pestřejší směsí s kvetoucími druhy rostlin. Pomůže i to,
když neposekáte celý trávník
najednou, ale vynecháte několik
pruhů, kde se může hmyz ukrýt
a rostliny vykvést.
Text a foto: Lukáš Nekolný

Rodinný
sportovní den
SOBOTA 24. 9., OD 14. HODIN
ALTÁN BROŽOVO - BIOKORIDOR
PŘIJĎTE S NÁMI ZAŽÍT ODPOLEDNE PLNÉ
SPORTU, FAIR PLAY A RADOSTI Z POHYBU.
BĚHEM CELÉHO ODPOLEDNE BUDOU
NA HŘIŠTI K DISPOZICI ATLETICKÉ
DISCIPLÍNY, MŮŽETE SE PODÍVAT NA
UKÁZKU AGILITY HOOPERS NEBO NAŠICH
HASIČŮ A VYZKOUŠET ORIENTAČNÍ BĚH SE
STANOVIŠTI.
NA MÍSTĚ ZDRAVÉ OBČERSTVENÍ
ZE STYLOVÉHO FOODTRUCKU.
POČET PORCÍ ZDARMA JE OMEZEN.
PROGRAM:*
14:00 REGISTRACE
14:30 VESELÁ ROZCVIČKA
S KLAUNEM
15:00 START ORIENŤÁKU

Během konání akce bude pořizována fotodokumentace
za účelem zveřejnění na webových stránkách obce
www.obecstehelceves.cz

ÚČASTNÍCI:
MIN. 1 DOSPĚLÝ
A 1 DÍTĚ DO 15 LET
JAKO BONUS TRIČKO S LOGEM AKCE,
POČET KUSŮ JE OMEZEN.
Během konání akce bude pořizována fotodokumentace
*Změna programu vyhrazena
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Kanonýr Deníku: Proč talentovaný Skořepa zůstává ve Stehelčevsi?
Rudolf Muzika, Kladenský deník,
14.6.2022
Platil za jeden z největších fotbalových talentů Kladenska, žádaly ho prvoligové Příbram
i Mladá Boleslav. Proč teprve
devětadvacetiletý Stanislav Skořepa sází góly za třetitřídní Stehelčeves, o tom mluvil v rozhovoru pro Kladenský deník.
Vysloužil si ho svým gólovým
představením proti Blevicím, jimž
nasázel už do poločasu nejen čistý
hattrick, ale přidal i čtvrtý gól.
Kluk, který je po rok a půl dlouho
rekonvalescenci je tak Kanonýrem
Deníku pro tento týden.
Jeho spoluhráč a kamarád Pavel
Hafenrichter podotkl, že na Skořepu musí dřít celý tým, aby góly
dával. Tomu se Stanley, jak se Skořepovi přezdívá, smál od srdce. „Já
mu dám, že na mě dřou,“ chechtal
se a vážněji dodal, že bez týmu
a jeho pomoci by samozřejmě hrát
nemohl.
O víkendu ukázal, že to umí nohama zblízka, zpoza vápna i hlavou.
Každé zakončení bylo jiné, Skořepa
byl vždycky hodně šikovný.
To bylo jasné už od jeho mládežnických roků ve Spartě Kladno,
kde v té době vyrostla opravdu
spousta talentů. Vybralo si ho sousední Kladno, kde kopal od žáků až
do osmnácti, pak si ho spolu
s Davidem Čížkem vybrala Příbram. „Tam to nějak nevyšlo,
přesně ale nevím, proč. Snad že se
pánové Starka a Novák nedohodli
na penězích, a tak jsem šel do Boleslavi,“ vzpomíná.
Nakonec se vrátil do mužů Kladna,
které právě sestoupilo ze druhé ligy
a Skořepu vítalo rádo, byl v něm
potenciál. Dal góly, mužstvo se
v ČFL po předešlých dvou sestupech udrželo. A jaký byl nejhezčí?
„To nevím, ale premiérový byl zajímavý. Lukáš Hajník kopal penaltu,
14

brankář ji vyrazil a já tam skočil rybičku a doklepl do brány,“ vybavuje si jeden příjemný moment.
V další sezoně už Kladno ČFL
neuhájilo, v posledním kole ho poslaly dolů Kunice se spoustou exkladenských hráčů a trenérů.
A Skořepa přešel do Tuchlovic, které měly ambice dostat se do krajského přeboru. Jenže tam přišlo
první velké zranění kolena – levého, a první dlouhá pauza. Po ní už
přesun do Stehelčevsi, která leží nedaleko jeho Dřetovic. Koušou tohle
sparťané, nebo žádají svého souseda domů? „To víte, že žádají,
a nejen oni, volá mi dost klubů. Já
jsem ale ve Stehelčevsi spokojený.
Je tady výborná parta a lidé kolem
klubu pro něj dělají strašně moc. Je
to opravdová láska ke klubu a tohle
si cením,“ říká Stanley, jehož SK
Stehelčeves letos slaví sto let trvání

a býval by si asi přál, aby si nadělil
dárek a postoupil do okresního přeboru. „Těžko říci, jestli bychom na
okres měli, třeba ano. Každopádně
byl Hrdlív lepší a my se nedokázali
držet top týmů,“ přemýšlí nahlas
chlapík, jenže se před dvěma lety
opět vážně zranil a plastika tentokrát pravého kolena ho na půldruhého roku vyřadila.
Také kvůli operací Stanislav Skořepa svoje velké fotbalové nadání nevyužil víc, sám si je ovšem vědom,
že za tím bylo i něco dalšího.
„Člověk změnil priority, přišlo zaměstnání, tréninku už jsem nechtěl
dávat sto procent. Ani životospráva
nebyla ideální, vím to. Nicméně fotbal pořád miluju a dokud to půjde,
budu hrát. Ve Stehelčevsi, se skvělými lidmi,“ dodal Kanonýr Deníku
Stanislav Skořepa.

VSTUPNÉ: 100 Kč/os.

za doprovodu kapel:
LOS HOSPODOS BAND, KUDRNÁČI
a DÓÓST DOBRÝ!!

Přijďte ochutnat
lahodný mok
známých pivovarů

Hřiště
SK Stehelčeves
17. 9. 2021 od 15. hod.

pořádá: RASKWER s.r.o a SK STEHELČEVES

pivní fEST
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INZERCE
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Kulturní dům

STEHELČEVES

SOBOTA 1. 10. 2022
Od 20:00 hod.
k tanci a poslechu hraje:

IKAROS
vstupné: 100 Kč
BOHATÁ TOMBOLA!

INZERCE

AGILITY
STEHELČEVES

výcvik agility a hoopers,
začínáme v září 2022

více info na
FB Agility Stehelčeves
nebo na
tel.: 606 442 876
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MILOSTIVÉ LÉTO 2
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále.

?

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT?
•
•
•

Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
Exekuci vymáhá soudní exekutor.
Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být:
zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice,
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT:

+

1. Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis,
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze.
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.
2. Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.
ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT?
•
•
•
•

Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě,
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.
Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností.
Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?
•
•
•

Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další
doplňující informace.
Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

www.milostiveleto.cz
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Z kuchyně našich babiček
KMÍNOVÁ POLÉVKA S KAPÁNÍM
Voda, kmín celý, máslo, hladká mouka, mrkev, petržel, sůl, pepř
na kapání: hrubá mouka,1 vejce, sůl
V asi 1/2 l vody si uvaříme celý kmín (asi 1 polévkovou lžíci). Vaříme asi 15 minut a pak scedíme a máme takový kmínový
vývar (komu kmín nevadí, nemusí cedit). V hrnci si uděláme zásmažku a zředíme ji tím vývarem
a vodou kolik chceme polévky, pak přidáme nahrubo nastrouhanou mrkev a petržel a sůl a necháme chvíli povařit. Na
kapání si rozmícháme hrubou mouku s vejcem a trochou soli a přes struhadlo zaváříme do polévky, přidáme pepř podle
chuti a 5 minut povaříme.
HRÁŠEK ZAPEČENÝ S MLETÝM MASEM
400 g hrášku, 400 g mletého vepřového masa, 200 g rýže, 4 lžíce oleje, 80 g sýra, 3 dcl mléka, 2 vejce, sůl, pepř
Rýži propláchneme, necháme okapat, opečeme na rozehřátém oleji, zalĳeme vroucí osolenou vodou a dusíme téměř do
měkka. Hrášek zalĳeme vodou a rovněž podusíme. Vepřové maso umeleme, smícháme s podušeným hráškem a rýží,
osolíme, opepříme, promícháme a rozestřeme na tukem vymaštěný pekáč. Směs zalĳeme vejci rozkvedlanými v mléce,
posypeme jemně nastrouhaným sýrem a v troubě zapečeme.
JEHNĚČÍ KÝTA NA CIBULIČKÁCH
2 kg jehněčí kýty, 2 středně velké cibule, 5 dl hovězího vývaru, 4 lžíce vody, 2 lžíce rajčatového protlaku, 3 dkg másla,
80 malých cibuliček, 5 g moučkového cukru, 1 lžička škrobu, sůl, pepř
Kost kýty zkrátíme, osolíme, opepříme a dáme do kastrolu se dvěma nasekanými cibulemi. Zalĳeme ji 1 dl
hovězího vývaru a pod pokličkou dusíme na mírném ohni asi hodinu a půl. Potom vyjmeme cibuli a na prudkém ohni kýtu
opečeme ze všech stran, aby byla lesklá. Pak ji podlĳeme studenou vodou, přidáme rajčatový protlak smíchaný s 2 dl
hovězího vývaru, zakryjeme pokličkou a necháme ještě asi půl hodiny „bublat“ na mírném ohni. Oloupeme cibuličky,
podusíme je zvlášť na másle, posypeme cukrem, zalĳeme zbytkem hovězího vývaru a dusíme asi 30 minut, až se všechna
voda vyvaří. Kýtu podáváme na horké míse, obloženou cibuličkami podlitou šťávou, kterou jsme zahustili trochou
škrobové moučky a lehce povařili.
KRŮTÍ GULÁŠ
1 kg krůtích prsou, 1 kg cibule, 2 stroužky česneku, 2 feferonky, 2 bílé papriky, 300 ml vývaru, olej (sádlo), sůl, mletý
pepř, majoránka (čerstvá nebo sušená), kmín, 1 lžíce sladké mleté papriky, chléb (mouka, škrobová moučka) na zahuštění
Krůtí prsa opláchneme, osušíme a nakrájíme na větší kostky. Z paprik a 2 feferonek odstraníme jádřince a nakrájíme na
proužky. Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky. V kastrolu rozpálíme tuk a cibule na něm orestujeme. Jakmile
zesklovatí, přidáme maso a také orestujeme. Když se „zatáhne“, přidáme sůl, mletou červenou papriku, mletý pepř, kmín,
prolisovaný česnek a nakrájené 2 feferonky. Promícháme a zalĳeme vývarem. Poté zvolna dusíme pod pokličkou. Když je
maso téměř měkké, přidáme nakrájenou čerstvou papriku a čerstvou majoránku (pokud přidáváme sušenou, dáváme ji hned
s ostatním kořením). Šťávu zahustíme buď nastrouhaným starším chlebem či lžičkou škrobové moučky rozmíchané ve troše
studené vody, promícháme, a ještě chvíli podusíme. Jako příloha je vhodný čerstvý chléb, rýže, těstoviny.
VAJEČNÁ ROLÁDA
5 větších vajec, 5 vrchovatých lžic moučkového cukru, 5 vrchovatých lžic hrubé mouky, tuk na pomazání alobalu,
malinový nebo rybízový džem, vanilkový cukr na pocukrování
Do kotlíku rozklepneme 5 celých vajec a přidáme 5 lžic moučkového cukru (ne v hrudkách) a 20 minut šleháme. Když směs
začne nabývat a bělet, lehce vmícháme mouku. Předem si připravíme plech s fólií alobalu, která se musí lesknout potřeným
tukem. Ušlehanou směs nalĳeme na plech s fólií, těsto stěrkou urovnáme a pečeme v dobře vyhřáté troubě. Po chvilce teplo
zmírníme a dopečeme zvolna 10-15 minut, až povrch zrůžoví. Plech vyjmeme, roládu necháme 10 minut vychladnout,
a ještě vlažnou potřeme pikantní zavařeninou a svineme. Posypeme vanilkovým cukrem a po vychladnutí rozkrájíme na
úhledné řezy.
DOBROU CHUŤ!

18

ZÁŘÍ 2022 ČÍSLO 9

Doplňovačka
na září
Relax na září

Správné řešení naleznete v příštím čísle zpravodaje.

V tajence najdete jméno 1. ženy na postu ředitele ZDŠ Stehelčeves
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1. Toulání
2. Nezastavěný pozemek mezi dvěma domy
3. Přetvoření původního díla formou satiry
4. Výrazné přerušení horského pásma
5. Mela
6. Veřejná řeč, projev
7. Ukryté vzácné či drahé předměty
8. Polil, pobryndal
9. Rovný nebo málo zvlněný terén, rovina
10. Vnitřní část cévy, střev nebo jiného dutého orgánu
11. Vykonání trestu smrti, exekuce
12. Podmořské plavidlo
13. Malý palec
14. Opak
15. Vojenská nebo policejní obchůzka
16. Přitakat
17. Matka mojí babičky
Správné řešení doplňovačky z minulého čísla Zpravodaje 8/2022
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