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Vážení a milí,
listopad byl v naší obci velmi „živý“. Konalo se mnoho akcí, které se myslím velmi povedly. Dušičkový lampionový průvod, zakončený opékáním buřtů na hřišti, byl krásnou
vzpomínkou na ty, kteří už s námi nejsou, ale na které stále myslíme. Druhý den se konala Retro Disco Party, na které se bavili nejen ti, kteří tuto muziku pamatují z dob minulých, ale i spousta „mladších“ ročníků. Maminky si našly svůj prostor pro pravidelná

setkávání v našem „Domečku“, kde si ony povídají a děti hrají. V polovině listopadu
jsme vysázeli 60 adoptovaných třešní a vznikla krásná alej na polní cestě do Buštěhradu. Myslím, že na jaře bude radost se tam procházet. Stromky jsou očíslované, aby si
každý poznal svoji adoptovanou třešeň. Na obecním úřadu jsou k vyzvednutí pamětní
čísla stromků. Prosím vyzvedněte si je. 16. 11. jsme spolu vysadili krásnou lípu jako
Strom svobody. Lípa nám, i generacím budoucím, bude připomínat 100. výročí Československé republiky. Byla jsem velmi mile překvapená, jak se k výsadbě stavěly děti.

Držely lípu po celou dobu, co se přihrnovala hlína. Je vidět, že i historie má v naší obci
své místo. Svědčí o tom i hojná účast na pravidelných setkání s kronikou, pořádané naší kronikářkou paní Štancovou.
Věřím, že jsme Vás akcemi nezahltili, a že i v příštím roce bude účast tak hojná jako nyní.
Přeji Vám klidné prožití Vánoc a šťastný celý nový rok

Petra Vagenknechtová

Blahopřejeme
Marie Karbusová

26. 12.

75 let

Jaromír Štolba

13. 12.

55 let

Josef Hafenrichter

25. 12.

55 let
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Aktuální projekty obce a jejich vývoj
Workoutové hřiště—čekání na vypsání nové dotace—realizace jaro 2019
II. etapa biokoridoru— ukončení výsadby
Oprava povrchu komunikace ul. V. Moravce—realizace jaro 2019—rozpočet 1 mil. Kč

Komunitní centrum v budově č. p. 65—6. 12. beseda o aktivitách v komunitním centru
I. etapa chodníků ul. Hlavní (ke škole) x V. Hermacha—podaná žádost o dotaci
Rekonstrukce ul. A Dřevy (příčné ulice) - tvorba projektu a rozpočtu

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SE KONÁ ve středu 19. prosince od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
SETKÁNÍ SE STAROSTKOU
se uskuteční 4. 12. 2018 18—19 h na Obecním úřadu.
Známky na odpady platí až do konce ledna. NOVÉ známky se budou vydávat
od 16. 1. 2019.
Poplatky ze psů je možno platit od 16. 1. 2019.
27.—31. 12. 2018 bude OÚ uzavřen.
Od 2. 1. 2019 budou úřední hodiny OÚ po: 8-12, 13-17, st: 8-12, 14-18.
UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme majitele psů na dodržování Obecně závazné vyhlášky č.
1/2008, která stanovuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v
obci. Aktuální znění vyhlášky naleznete na webové stránce obce.
(www.obecstehelceves.cz)
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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 11. 2018


Zastupitelstvo obce souhlasí s volbou 1 místostarosty



Zastupitelstvo obce schvaluje, aby funkce starosty byla vykonávána jako uvolněná.



Zastupitelstvo obce souhlasí s veřejnou volbou starosty a místostarosty



Zastupitelstvo obce schvaluje, aby se starostkou obce stala paní Petra Vagenknechtová.



Zastupitelstvo obce schvaluje, aby místostarostou obce se stala paní Kateřina Müllerová .



Zastupitelstvo obce schvaluje Karla Ševčíka do funkce předsedy finančního výboru.



Zastupitelstvo obce schvaluje paní Moniku Korábovou do funkce předsedkyně kontrolního
výboru.



Zastupitelstvo obce zvolí členy finančního výboru na příštím ZO



Zastupitelstvo obce zvolí členy kontrolního výboru na příštím ZO



Zastupitelstvo obce souhlasí s měsíční odměnou za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva dle platného Nařízení vlády č.37/2003 Sb., a to ode dne 1.11. 2018. V případě souběhu
několika funkcí se odměna neuvolněnému zastupiteli poskytne jako součet stanovených odměn
za jednotlivé funkce tak, jak jsou uvedeny v příloze č. 1 výše uvedeného Nařízení.

V sobotu 5. 1. 2019 se v naší obci od 10 hod
uskuteční další Tříkrálová sbírka. Děti a dospělí,
kteří by se chtěli do sbírky zapojit jako koledníci
mohou kontaktovat paní Debroise
na tel. 739 183 643 nejpozději do 16. 12.
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Z usnesení zastupitelstva obce ze dne 7. 11. 2018


Zastupitelé obce souhlasí s výrobou ocelového zábradlí v ulici Hlavní a souhlasí
s nabídkou firmy Petr Lajos – Zámečnictví



Zastupitelé obce souhlasí s opravou vrat u č.p. 45 - obchod a souhlasí s nabídkou
firmy Petr Lajos – Zámečnictví



Zastupitelstvo obce nevyhovuje Žádosti o souhlas s plánovanou výstavbou dešťové
kanalizace – parc.č. 943,941,933. Na pozemku je vybudován Biokoridor z dotace EU,
proto není možné žádosti vyhovět



Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podepsáním smlouvy příkazní s Azylem naděje –
Hospic pro opuštěné a problémové psy, z.s. Zastupitelstvo obce navrhuje uzavřít
smlouvu o umisťování psů odchycených na území obce Stehelčeves s spolkem
Fordogs, z. s.



Zastupitelstvo obce odkládá projednání Žádosti o prodej pozemku p. č. 476
v katastrálním území Stehelčeves na další ZO. ZO Tomáš Engl zjistí sítě pozemku a
ochranná pásma



Zastupitelstvo obce souhlasí s darem ve výši 5.000 Kč pro Žádost o dar na výměnu
BabyBoxu ve Slaném





Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením Sociální komise






Zastupitelstvo obce volí předsedou Sociální komise paní Světlanu Schrőderovou
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými členy Sociální komise: paní Monikou
Korábovou a paní Danou Dobešovou
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením Komise pro životní prostředí
Zastupitelstvo obce volí předsedou Komise životního prostředí pana Michala
Pokorného
Zastupitelstvo obce souhlasí se zřízením Komise pro dopravu a stavbu a jejích členů
Zastupitelstvo obce volí předsedou Komise pro dopravu a stavbu pana Tomáše
Engla



Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými členy Komise pro dopravu panem
Martinem Vochem a panem Tomášem Kučerou




Zastupitelstvo obce nezřizuje komisi pro děti, mládež a sport
Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými členy Finančního výboru panem
Kaválkem a paní Rytířovou



Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými členy Kontrolního výboru paní
Schrőderovou a paní Krchovou



Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem sálu KD, za podmínek, že nájemce bude
souhlasit se všemi body nájemní smlouvy
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Komunitní centrum ve Stehelčevsi
Není Vám budoucí podoba komunitního centra ve Stehelčevsi lhostejná? Přijďte na sousedské setkání a pomozte nám s návrhy na jeho využití.

6. 12. 2018 v 18 h v sálu Kulturního domu
Během dvou hodin budeme diskutovat o různých variantách využití prostor domu ve
Vrapické č. p. 65. Vaše nápady a postřehy doplněné o výsledky ankety poslouží k rozhodování o výsledné podobě nového komunitního centra.
Připravili jsme pro Vás několik aktivit a úkolů, do kterých se můžete zapojit. Po dobu konání bude zajištěno drobné občerstvení.
Setkání se zúčastní tým z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, zástupci obce Stehelčeves a samozřejmě i vy – občané Stehelčevsi.
V případě dotazů, prosím, pište na e-mailovou adresu vyzkum@uceeb.cz.
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Zprávy z fotbalu
Brigáda SK
Tak a je hotovo, mohlo by se říci po sobotní brigádě 10. listopadu, která proběhla na hřišti SK, ale zdaleka ještě
není. I když se brigáda překrývala se
sázením třešní, přišlo hodně lidí, malí
velcí, mladší starší, fotbalisté nefotbalisté, prostě ti, kterým vzhled našeho
hřiště není lhostejný. Dokončil se plot,
sebraly odpadky na hřišti i okolo něj,
shrabalo se listí a porazil uschlý strom, který ohrožoval pohyb malých dětí na dětském

hřišti. Všichni přiložili ruce k dílu, práce bylo dost. K obědu byl pro všechny připravený
guláš, pivo a pro děti nealko.
Mám z této akce velmi dobrý pocit a všem jménem SK Stehelčeves děkuji.
KM
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ADVENTNÍ ČAS
Začíná čas adventu a tento předvánoční čas je opředen spoustou pověr a zvyků, dovolte
mi několik vzpomínek na to, jak tento čas prožívali naši předkové.
Prvním z adventních svátků bával 30. listopad, den sv.Ondřeje. Tento den jednoho z
dvanácti apoštolů býval dnem věštění, které se dnes spojuje spíše se Štědrým dnem. V
tento den klepávala děvčata na kurník, pokud se ozval kohout, děvče se v následujícím
roce vdalo, ale pokud se ozvala slepice, zůstalo na ocet.
4. prosince sv. Barbora – čeká na ženicha. Tento den dávají vdavek chtivé dívky napučenou větvičku třešně do vázy a čekají, zda do vánoc vykvete, pak by se do roka mohly
vdát. Ale pozor! Větvička se musí trhat po setmění, musí se dát na teplé místo a každý
den zalévat mírným prsknutím. Na kterou stranu se větvička otočí, z té strany přijde ženich.

5. prosince, v předvečer svátku sv. Mikuláše, chodí Mikuláš s čertem a andělem a rozdává dětem pamlsky. Ale běda, ty zlobivé dostanou uhlí.
13. prosince uklízí Lucie. Dnes už je to svátek téměř zapomenutý, ale ještě maše babičky na něj dbaly. V tento den již musel být dům jako ze škatulky. Bíle zahalené Lucky s
dlouhým nosem pobíhaly a trestaly nepořádek v domácnosti.
Advent – Svatý čas adventní měl podle církve povzbuzovat věřící v jejich mnohdy těžkém životě a zároveň je nabádat k pokoře a úctě. Advent trvá čtyři neděle a začíná 1.
neděli po 26. listopadu. Během adventu dodržují věřící půst. Barvou adventu je fialová,
podle kněžského roucha a jedním ze symbolů je adventní věnec. Na tomto věnci jsou
zapalovány čtyři svíčky po čtyři adventní neděle.
Na Štědrý den, 24. prosince se v našich domácnostech zdobí vánoční stromeček, bez
kterého si už vánoce neumíme představit. A přece je to zvyk poměrně mladý. Traduje
se, že první vánoční stromeček v Praze postavil na Vánoce v roce 1812 v Libeňském zá-

mečku pro své štědrovečerní hosty ředitel Stavovského divadla J. K. Liebich.
Velmi brzy pak vánoční stromek začala strojit česká šlechta a v měšťanských rodinách
tento zvyk zdomácněl ve 40. letech 19. století, na venkově ještě později.
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Původně však stromeček ve vesnických chalupách nestál na stolech tak jako dnes, ale
visel špičkou dolů od stropu.
Nejvíce obyčejů asi všichni zachováváme na Štědrý den
Pouštění skořápek po vodě - ze skořápek od ořechů a svíček se vyrobí lodičky, které se

pouští po vodě. Zjišťuje se, jestli se lodička drží u ostatních, nebo se vydá daleko do
světa.
Rozkrajování jablka - každý si rozkrojí jablko. Když se objeví hvězdička, znamená to
šťastný rok a zdraví. Když křížek, pak je to rok plný problémů.
Lití olova - roztaví se olovo, které se poté vlije do studené vody. Olovo ztuhne a vytvoří
obrazec. Potom se hádá co který obrazec symbolizuje a co tedy koho čeká.
Třesení bezem - nezadaná dívky třese bezem a dům u kterého začne jako první štěkat
pes je i domem, ve kterém bydlí její nastávající.
Házení střevícem - svobodná dívka se postaví zády ke dveřím a přes rameno hodí střevíc. Pokud špička ukazuje ke dveřím, znamená to, že se brzy vdá.
Knedlíky—pokud se dívka potřebuje rozhodnout mezi nápadníky, napíše jejich jména na
papírek a dá do knedlíků, které připravuje. Vybere se toho, "jehož knedlík" rozkrojí první.
Šupinky - každý si schová šupinku ze štědrovečerního kapra do peněženky. Budou se
pak u něj držet peníze.
Mince pod talířem—pro štěstí ve finanční oblasti se při štědrovečerní večeři dává pod
talíř mince.
Talíř navíc - na stůl se dává vždy o jeden talíř navíc - pro nečekaného hosta.
Nevstává se od stolu - poté co všichni zasednou ke štědrovečerní večeři už nesmí nikdy
vstát. Říká se, že kdo vstane, ten už u příští štědrovečerní večeře nebude.

Půst na Štědrý den - kdo se postí na Štědrý den, uvidí večer zlaté prasátko.
Ještě jednou šťastné a veselé vánoce a to nejen s těmito zvyky
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16. 11. jsme se sešli u příleži-

tosti stého výročí vzniku naší
republiky, abychom i my v naší
obci zasadili Strom svobody. Již
naši předkové, tak jako
v mnoha jiných obcích a městech sázeli stromy, aby si připomněli významná výročí.
V roce 1948 zasadili lípu jako
strom svobody na vrchu nad Podzemských a v roce 1968 dvě lípy u pomníku padlých v obou světových válkách, který v té době stál na pozemku u požární nádrže. Tam byly ale obě lípy zlomeny neznámým vandalem a musely být vysazeny znovu .
Jsme přesvědčeni, že to se nám dnes už nestane a jako památka 16. 11. zde bude naše lípa růst
mnoho let, a ještě naši vnuci si budou moci posedět pod krásnou, košatou lípou, kterou jsme společně zasadili, abychom si připomenuli
sté výročí naší republiky a uctili tak

památku všech lidí, kteří se o rozvoj
naší země i naší obce zasloužili.
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Roztančený kulturák
„Ahoj, co děláš zítra?“, volala mi v předvečer prvního listopadového víkendu kamarádka. „Mám volno. Kam vyrážíme??“, ptala jsem se zvědavě. „Na retro-disco k nám
do kulturáku!“, dodala kamarádka pobaveně. Do Stehelčevsi jsem se přistěhovala teprve nedávno, takže fajn příležitost, jak se v novém „rozkoukat“. A tak jsme vyrazily …

Když jsme po půl 9 dorazily, v příjemně zaplněném výčepu si objednaly pití, byl sál ještě
liduprázdný. DJ Veselá Huba zahříval svůj mixážní pult …. Kamarádka měla zablokovaná záda, takže to vypadalo spíš na
poklidný pokec s příjemným hudebním doprovodem a trochou
nostalgie. Překvapilo mne, jak
je sál pěkně zrekonstruovaný i
velkorysý vstup ZDARMA. Atmosféra se začínala příjemně uvolňovat. Parket zaplnily první odvážlivkyně. Došly jsme si pro
další drink. Provoz ve výčepu
zhoustnul a s pokročilou hodinou se zaplnil i kulturní sál. DJ
pouštěl jeden hit za druhým a
když se rozezněli Kabáti, ne-

mohly jsme zůstat sedět ani my.
Ta tam byla bolavá záda. Dorazily naše děti a my se z roztančeného parketu už skoro
nehly. Večer jsme si nakonec skvěle užily. Pokud jste na akci nebyli, určitě musíte dorazit příště. Jsem moc ráda, že to v obci takhle žije!

Gabriela Pšeničková
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SÁZENÍ ADOPTOVANÝCH TŘEŠNÍ
10. 11. nám konečně přálo a mohli jsme
vysázet již dlouho avízovanou alej adoptovaných třešní. Třešeň jste si mohli adoptovat na obecním úřadu za 500 Kč. Cena
obsahovala stromek se založenou koru-

nou ve výši 2,2 m, kůly k upevnění kmene
stromku, jutu k omotání kmene stromku proti

okusu zvěří a proti mrazu. Rozhodli jsme se vysázet celkem 60 třešní na cestu pod haldou
vedoucí k Buštěhradu. Cesta je dlouhá bezmála 350 m. stromy jsou vysázeny v délce 300 m
po obou stranách cesty. 50 m bylo nutné nechat pro zemědělce, aby mohli obdělávat svá
pole.

V tuto chvílí jsou všechny stromy adoptované, mají svá čísla, podle kterých si je majitelé poznají.
Prosím majitele stromků, kteří si ještě na oú nevyzvedli upomínkové číslo svého stromku, nechť tak

učiní. Děkuji všem, kteří s námi stromky vysadili.
Byla to pěkná dřina, ale zvládli jsme to. Teď už se
můžeme těšit na jaro, na krásnou rozkvetlou alej,
která bude vybízet k romantickým procházkám.
PV

PROSINEC

2018

ČÍSLO

12

STRANA

13

i

nzerce

PROSINEC

2018

ČÍSLO

12

STRANA

14

PROSINEC

2018

ČÍSLO

12

STRANA

15

PROSINEC

2018

ČÍSLO

12

STRANA

16

Stehelčevské ulice
Ulice Taussigových
Abych zachovala logiku svého vyprávění o našich ulicích, postupuji dále po pravé straně
Hlavní ulice ve směru na Prahu do nové zástavby, kde na Hlaví navazuje v nové zástavbě ulice Taussigových, která je dále rovnoběžná s touto ulicí a opět se k ní vrací.
Taussigovi byli rodinou židů kteří bydleli v čp. 2 a byly v roce 1940 zatčeni pro
svou víru. Zatčeni byli pan Antonín Taussig, jeho manželka Emila, dvě děti Eva a Jiří a
sestra pana Taussiga Klára. Z koncentračního tábora se nikdo z nich nevrátil.

Pro dokreslení doby přepisuji vzpomínku jednoho našeho občana na tuto rodinu,
kterou uveřejnil již ve Stehelčevské zpravodaji č.9/1997.

„V domě čp.2 ve Stehelčevsi bydlela do poloviny války rodina pana A.Taussiga.

Kromě něj zde žila jeho manželka Emila, sestra nebo teta Klára a děti Eva a Jiří. Pan
Taussig byl soukromník – komisionář (tj.zprostředkovatel-jednatel, který jménem jiného
provádí obchody nebo vede jednání na jeho účet). Podle tehdejších starousedlíků vykupoval obilí od místních i okolních rolníků, ale pro koho, to už nemohu potvrdit. Paní
Taussigová prodávala ve svém malém krámku „smíšené zboží“.
V době okupace – někdy v roce 1941 nebo 1942, kdy ještě Němci vítězili na
všech frontách a slavili se svým „V“. Snad proto ještě tolerovali taneční zábavy i
v protektorátě. Mě bylo tehdy krásných jednadvacet let a spolu s kamarády jsme chodili
v naší obci na zábavy zvané „čaje“. Na jednu z nich přišla, stejně jako statní chlapci a
děvčata, zatančit si také Eva Taussigová. Uprostřed nejlepší zábavy se najednou ozval
sálem výkřik:“Židé ven!“ Taneční rej se v němém úžasu zastavil. Co teď? Několik z nás
se sebralo a výtržníka jsme vyprovodili ven. Evě jsme domluvili, aby to nebrala na vědo-

mí a tančila dál. Zábava pokračovala, ale incident na radosti nepřidal. Nálada byla velmi sklíčená. Na další „čaje“ už Eva nepřišla.
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Dávno jsem na celou událost zapomněl, když jeden podzimní večer se ozvalo zaklepání
na dveře. Venku byla tma a celá rodina seděla doma u kamen. Ve dveřích se objevila
Eva Taussigová. Připomínám, že jsme k této rodině neměli žádný vztah, ani k nám nechodili mandlovat prádlo (maminka měla tehdy mandl a my s bráchou jsme měli vždy
zlost, když někdo přišel s prádlem, protože zatím co jiní kluci hráli fotbal, my jsme museli točit klikou mandlu). Maminka se Evy ptá, co ji k nám přivádí a Eva odpovídá, že se
jde s námi rozloučit, protože dostali příkaz do transportu Židů: „Tady na památku nesu
Oldovi dvě knihy od spisovatele Paul de Druid – „Lid má právo žít“ a „Děti musí žít“.
Ptám se celý užaslý, proč mě a za co? A ona mi připomenula výše uvedenou událost
z taneční zábavy. Říkám jí:“Evo, já ty knihy nemohu přijmout, vždyť jsem pro Tebe nic
neudělal, snad jen to, co ostatní chlapci.“ A ona na to hned diplomaticky: „tak je , prosím Tě, vezmi ode mne do úschovy a až se vrátím, tak mi je dáš zpět. Budu si myslet, že
jedu někam daleko na výlet…“ 18ti nebo 19ti letá dívka, kolem které jsem celou dobu
chodil aniž bychom si řekli jediné slovo, mě podala tyto dvě knihy a odešla. Přesně
24.prosince 1942 jsem dostal další dárek – povolání na nucené práce do Říše. Evu
Taussigovou jsem víckrát neviděl. Z „výletu“ se už nevrátila.“

V této vzpomínce datum odchodu Taussigových nesouhlasí s obecní kronikou, ale to pro
tuto chvíli není podstatné. Nově vzniklá ulice nese jméno rodiny, která se z „Výletu“ do
koncentračního tábora nikdy nevrátila.
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Poslední setkání s kronikou v letošním roce
V pondělí 19.listopadu jsme se letos naposled sešli nad kronikou naší obce. V tomto roce jsme se s historií naší obce sešli šestkrát a popovídali si o všem, co návštěvníky zajímalo. Tato setkání obohatily i dary občanů, kteří věnovali své fotografie a různé dokumenty a předměty naší kronice.
Tentokrát jsme pokračovali ve virtuální procházce po zajímavostech
naší obce a vzpomněli společně na
naše rodáky, kteří se nesmazatelně
vepsali do dějin naší obce a vlasti.
Jsem opravdu moc ráda, že mnoho
spoluobčanů zajímá, jak Stehelčeves žila a jak se vyvíjela za více
než 700 let její zdokumentované
historie. A proto se těším na další setkání spolu s Vámi i v roce příštím.

Ráda bych touto cestou poděkovala i Ing. J. Marešovi, který pro obecní kroniku sehnal
knihu Homolka an eneolithic site in Bohemia, vyd.1968, která popisuje výzkumy na Homolce a je vítaným doplněním dokumentů o této lokalitě v naší obci.

Krásné prožití svátků vánočních
všem příznivcům naší kroniky a i
všem obyvatelům naší obce,
hodně zdraví a štěstí v roce 2019
přeje kronikářka obce

J. Štancová
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Zábava
1
2
3
4
5
6
7
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Soutěž pro dospělé
Vyluštěte tři po sobě jdoucí doplňovačky, výsledky doručte na OÚ. Budete zařazeni do slosování o dvě
vstupenky do kina dle vlastního výběru. Slosování proběhne 20. 2. 2019
v 17 hodin na OÚ.
SOUTĚŽ PRO DĚTI
PODLE ÚRYVKŮ Z POHÁDEK SE POKUS
POZNAT, KTERÉ TO JSOU A DOPLŇ

Výsledek přines 19. 12. na
Obecní úřad a dostaneš sladkou
odměnu.

1. Vysoká karta
2. Unie
3. Stav počasí
4. Svahy
5. Lože – mn.č.
6. Nástroje k ovládání
7. Stará dutá míra
8. Podnosy
9. Skalisko
10. Hýčkat
11. Část zažívacího
traktu
12. Třída
13. Žemlovka
14. Medikament
15. Zevlovati
16. Rozmluva
17. Pilíře
18. Evropanka
19. Malá tažná tyč
20. Slap

……...to není hlas naší maminky…..
…….táhli, táhli, vytáhnout nemohli……

…..mlha byla tak hustá, že by se dala krájet….
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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.
Netradiční Vánoční recepty: Jiný kraj, jiný mrav. Proč letos nezkusit trochu
obměnit „vánoční jídelníček“? Vánoční recepty trochu jinak

Čertovský punč
3/4 l vody nebo slabého čaje, 20 dkg pískového cukru, 3 pomeranče, 1 citron, 2 hřebíčky, kousek celé skořice, 1/2 l přírodního červeného vína, 2 dcl rumu
Do hrnce nalijeme vodu nebo čaj, přidáme cukr, z 2 dobře omytých pomerančů a půlky
citronu nastrouhanou kůru, skořici, hřebíček a vše 5 minut povaříme. Pak přecedíme do
jiné nádoby, přilijeme víno, dáme na zdroj tepla a zahřejeme téměř k bodu varu. Odstavíme, přilijeme šťávu z pomerančů a citronu, přidáme rum a zamícháme. Hotový punč
naléváme do nahřátých

Vánoční kapr na pivě
6 porcí kapra, sůl, pepř, 250 ml světlého piva, 2 lžíce oleje, 1 cibule, citronová šťáva, 50
g másla, mletý kmín, sladká paprika
Kousky ryby osolíme, opepříme, pokapeme pivem (ne však vším) a vložíme asi na hodinku do lednice. Na oleji osmahneme na tenká kolečka pokrájenou cibuli a vložíme na
ni porce kapra. Zalijeme zbylým pivem, mírně pokapeme citrónovou šťávou, okořeníme
kmínem a paprikou, přidáme máslo a na mírném ohni pomalu dusíme do změknutí. Příloha: bramborový salát, bramborová kaše, chléb:
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Střípky z obecní kroniky
Rok 1949



25. a 26. června uspořádala Tělovýchovná jednota Sokol Stehelčeves zájezd autokarem na Moravu do Gottwaldova (Zlín), Luhačovic a Macochy. Zájezdu zúčastnilo
se 51 osob.



Od 30. září konají se z naší obce i z Vrapic autobusové zájezdy do kladenského divadla. O představení těchto zájezdů je velký zájem. Snad nikdy před tím nebylo kladenské divadlo tak navštěvováno naším občanstvem jako nyní.



1. října zrušeny byly lístky na chléb, mouku a brambory. Ceny upraveny následovně: Chléb 1 kg 5,- korun, mouka hladká 1 kg 7,50, hrubá 1 kg 13,-, brambory 1 kg
2,- koruny. Na volném trhu možno koupiti již i maso hovězí, vepřové, párky a vuřty.



16.října v obci Dřetovice tamější aeroklub uspořádal propagační vyhlídkové lety
s občanstvem, při čemž došlo k vážnému neštěstí. V mlze, jež toho odpoledne
rychle snesla se k zemi, narazilo jedno z letadel do elektrického vedení a vzňalo
se. Pilot, který nemohl být vyproštěn okamžitě z letounu, utrpěl těžké popáleniny.



31. října Růžička Stanislav, čtyřicetiletý soustružník z čp. 179, zaměstnaný ve Spojených ocelárnách na Kladně, utrpěl doma těžký úraz při řezání dříví na okružní pile. Byla mu uříznuta pravá ruka v zápěstí.



V roce 1949 vysazeno bylo obcí 200 ovocných a okrasných stromků.



Na Národní škole ve Stehelčevsi učilo se ve 2 třídách. Budil Karel, ředitel učil
v I.třídě 27 dětí, 19 chlapců a 8 děvčat, Skála Vladimír učil v II. třídě 36 dětí, 12
chlapců a 24 děvčat. Kubrichtová Anežka, učila ruční práce děvčata i hochy, neboť
i hoši musí dnes znáti látání punčoch a jiné věci. Náboženství římsko-katolické učila Horová Emilie z Bůhzdaře.
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Střípky z obecní kroniky


Při zápise žactva do 1. třídy 1.září 1949 zapsáno bylo 8 chlapců – děvče žádné.



V mezipatře školy vestavěna nová okna ze skleněných cihel. Práci tuto provedl
předseda školní rady, zedník Antonín Tatíček za pomoci ředitele Budila a člena
školní rady Karla Vlasáka z čp. 108. Všichni pracovali zdarma. Cena materiálu činila 6 000,-korun. Ve II. třídě položena nová podlaha tesařem Františkem Krátkým
ze Stehelčevsi za 12 500,-korun. Pomocné práce provedeny 27 občany zdarma a
odpracováno 319 hodin. Tím ušetřeno asi 4 780,-korun.



Z dotace Krajského národního výboru v Praze zakoupeno pro školu stehelčevskou
36 školních lavic kovových, nový rozhlasový přijímač v ceně 7 290,-korun a amplionem pro přenos do II. třídy za 750 korun.



Tělocvičná jednota Sokol ve Stehelčevsi darovala místní škole částku 7 500,-korun
na zakoupení elektrického gramofonu a hodnotných desek.



Pěvecko – dramatický spolek „Svornost“ sehrál 3 divadelní představení. Pohostinsky zde uspořádal „Veselý večer“ pan Josef Zvěřina z Brandýska se svým souborem ve prospěch stravovací akce našich školních dětí.



Naši občané hojně docházejí do kina v Brandýsku a Buštěhradě. Kromě toho byly
zde promítnuty 4 úzké filmy kulturně propagační Okresní osvětové rady v Kladně
s přednáškami Okresního osvětového inspektora Josefa Kosa.



Tanečních zábav pořádaných různými korporacemi bylo letos 10.



Vedle kulturních podniků naší obce divně se vyjímají čísla o utrácení peněz za pití.
Ani věřit se nechce, ale je to skutečnost. Tak za nápoje podléhající dani tj. sodovka, limonády, víno a lihoviny vydáno bylo občany ze Stehelčevsi a Vrapic 655 000
Kčs za rok 1949. Kolik se vypilo piva a vykouřilo tabáku, není známo. Již i tato čísla

jsou velká.

