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Slovo starostky
Prázdniny bývají tzv. okurková sezóna, ale i tak na obecním úřadu nezahálíme. Intenzivně dohlížíme na chod prací při opravě mostu, ale už teď víme, že termín dokončení 31.
7. dodržen nebude. Odhad konce prací na mostu je 20. 8. Dále sledujeme terénní práce
na pozemku u ČS. Prach z prací začíná zasahovat naši obec. Při jednání se stavbyvedoucím jsme dosáhli toho, že budou kropit povrch stavby. Jestli se prašnost zmírní, uvi-

díme. Dalším dlouhodobým úkolem je výsadba biokoridorů. Usilovně pracujeme na dokončení I. etapy biokoridoru. Chybí už jen administrativa dotace, jinak se biokoridor může plně využívat. V přípravě je již etapa II., na kterou se začne upravovat pozemek a následně sázet rostliny. Práce začnou v průběhu měsíce srpna.

Aktuální projekty obce a jejich vývoj
I. etapa biokoridoru—dokončovací administrativa
II. etapa biokoridoru—příprava pozemku k sadbě rostlin
Oprava povrchu komunikace ul. V. Moravce—podaná žádost o dotaci
Komunitní centrum v budově č. p. 65—posouzení statikem
I. etapa chodníků ul. Hlavní (ke škole) x V. Hermacha—podání žádosti o dotaci

Společenská kronika aneb tento měsíc slaví

JIŘÍ VOSLÁČEK
ROMANA NOVOSADOVÁ
JAROSLAV HORÁK

11. 8.
13. 8.
20. 8.

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585 , 6/2018
Vydavatel: Obec Stehelčeves
Toto číslo vyšlo: 1. 8. 2018
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UPOZORNĚNÍ NA PODVODNÍKY ZNEUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBU SIPO
Česká pošta upozorňuje na množící se případy, kdy neznámí pachatelé zneužívají službu SIPO. Ti se vydávají za zaměstnance ČP a oslovují zejména seniory s tím, Česká pošta kontroluje oznámení SIPO. Po vydání těchto podkladů začnou podvodníci nabízet občanům změnu odběratelů energií. Zaměstnanci České pošty v žádném případě zákazníky služby SIPO osobně neoslovují a žádnou takovou kontrolu neprovádí. Pokud budete
takto osloveni, nejedná se o pracovníka pošty. V takovém případě je důležité žádné
podklady nevydávat, jednání s ním ukončit a případ ohlásit policii.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SE KONÁ ve středu 22. srpna od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
BIO ODPAD
bude vyvážen vždy v sudý pátek, tj. 10., 24. 8.

SETKÁNÍ SE STAROSTKOU
se uskuteční 4. 9. 2018 18—19 h na Obecním úřadu
OMLAZOVACÍ DEN V „DOMEČKU“
Proběhne 8. září. Těšit se můžete opět na manikúru, pedikúru, kadeřnici a masáže. Objednávat se můžete u p. Martiny Hurdálkové na poště.

Víte, že…...
…..si můžete vybrat v obchodě Koloniál Růža
hotovost až 1500 Kč?
Jedná se tzv. cashback. V obchodě nakoupíte
zboží minimálně za 300 Kč a můžete si vybrat hotovost až 1500 Kč. Jedná se o přijatelnou alternativu bankomatu.
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Biokoridor
Vše začalo v roce 2016, kdy vznikl projekt na I. etapu biokoridoru na pozemku p. č. 875.
Účelem vzniku biokoridoru je přerušení táhlých svahů v jižní části katastrálního území
naší obce. Výsadbou biokoridoru o délce 610 m je vytvořeno přírodě blízké společenstvo
dřevin s vysokou ekologickou stabilitou, které zásadně zmírní množství odtoku vody z
území. Vysázeny jsou zde listnaté stromy
(javory, habry, jabloně lesní, duby, lípy a jilmy) a listnaté keře (slívy, hlohy, brslen, ptačí
zob, řešetlák, růže šípkové, kaliny). Biokoridor se rozkládá na rozloze 12 974 m2. Příjemným bonusem výsadby biokoridoru je
vznik polní cesty, která navazuje na cestu
vedoucí do Buštěhradu nebo zpět do naší
obce, viz. mapka na další straně. Vzniká tak
pěší okruh okolo části obce, který lze využít
pro procházky s dětmi, se psy, jízdu na kole
či na koni. Až stromy povyrostou bude na
cestě i příjemný stín. Odpočinout při pro-

cházce si můžete na veřejném prostoru

„Brožovo“, kde dle schváleného
provozního řádu lze vstupovat
se psy.

I zde ale platí, že ma-

jitel po svém psovi uklidí exkrementy.
II. etapa biokoridoru bude k dispozici v roce 2019.
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Stehelčevské ulice

ULICE HLAVNÍ
Před téměř 10 lety, jsme v našem zpravodaji uveřejnili povídání o našich ulicích, proč
mají právě taková jména, kudy vedou atd. Od té doby se mi povedlo objevit některé nové informace, ulice změnily svou tvář a do naší obce se nastěhovalo mnoho nových obyvatel. Setkávám se s tím, že se ptají, proč se jejich ulice jmenuje právě tak. Proto jsem
se rozhodla každý měsíc uveřejnit rozšířené povídání o jedné stehelčevské ulici.

A tak vás zvu na procházku historií naší obce, jejích ulic a zákoutí.

Začneme ulicí Hlavní, která je vlastně jakousi páteří
naší obce a z historického
hlediska je nejstarší. Leží
zde i dům č.p. 1, který vyrostl na místě bývalé tvrze,
která je vzpomínána již
v roce 1316. Tato ulice byla vlastně součástí silnice
Praha – Louny, říkalo se jí Lounská a později Slánská silnice a jak dokládají čísla popisná statků kolem této naší tepny, právě zde začal stehelčevský život, neboť již v létech r.
1395 - 1457 a 1870 se v kronice píše – Stehelčeves, Stelčoves, ves 60 domů 675 obyvatel české národnosti, kraj pražský, okres Unhošť (dvě hodiny severně) katastr i politická obec Stehelčeves – doloženo je, že ne všechny domy byly obydleny, ale hlavně statky
kolem této silnice ano.
V roce 1620 tudy táhl Valdštejn, který od Rakovníka k Lounům postoupiti nakázáno měl,
do Slaného se uhnul a po slánské silnici do okresu kladenského a tudy ku Praze se ubíral.
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Stehelčevské ulice
(Tedy i přes Stehelčeves) Slánská silnice nešla tehdy místy, kterými je vedena dnes, ale
to je jisté, že ze Stehelčevsi k samému Buštěhradu se zatočila a pod Makotřasy šla. Ale
přes obec šla přibližně v dnešní podobě.
Další zmínku o ulici jako takové jsem našla až v roce 1932, kdy se obecní zastupitelstvo
usneslo ve své schůzi dne 11. září, by byla uctěna památka Dr. M. Tyrše, bude ulice
směrem k Buštěhradu pojmenována ulicí Tyršovou. (ale nikdy dále nebyl tento název
zmiňován)

Další přejmenování této ulice spadá do roku 1950, kdy byla usnesením MNV přejmenována na třídu Rudé armády – přesné datum se mi nepodařilo zjistit. Právě po této silnici
jela sovětská vojska osvobozovat Prahu a na této ulici je i pomník dvou ruských vojáků,
kteří cestou k Praze přišli o svůj mladý život. Známe však jméno je jednoho z nich – Vladimíra Junického, druhý vojín byl neznámý. A v roce 2002 byla na žádost některých občanů, kteří svůj záměr podpořili peticí, byla tato ulice přejmenována na ulici Hlavní. Toto
je zcela nekonfliktní název, který vystihuje pravou podstatu této ulice a proti tomuto názvu nemůže nikdo nic namítat.

Jarka Štancová
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Závěr hasičské sezóny
I letos jsme se zúčastnili okresního kola hry Plamen. Od pátku 25. 5. až do neděle 27.
5. se náš tým mladších žáků v Plchově snažil, jak nejlépe dovedl. Na to, že více jak polovinu družstva tvořily děti, které byly ještě loni v přípravce, se nám vedlo dobře, a tak kromě příjemně
stráveného víkendu jsme získali 7. místo. Za snahu

byly děti odměněny sladkostmi od pana J. Horáka,
za což mu děkujeme.
A protože se již blíží prázdniny, musela nastat i naše poslední schůzka. V úterý 12. 5. jsme se všichni
sešli na koupališti. Nejprve jsme si rozdali hasičská vysvědčení a následně opekli buřty.
K buřtům jsme dostali limonádu od majitele Hostince Stehelčeves, za což bychom rádi
poděkovali. Pak už nám nezbývalo nic jiného než popřát všem dětem hezké prázdniny a
těšit se na některé na táboře a na zbytek dětí
v září.
Úplným zakončením letošní sezóny bylo krajské kolo dorostu.
V neděli 17. 6.
jsme s našimi tře-

mi dorostenci vyrazili do Vlašimi reprezentovat kladenský okres. Martin,
Šárka i Hanka ze sebe vydali to nejlepší, ale bohužel silné
atletické konkurenci nestačili. Skončili však na prostředku,
což je ovšem na krajských závodech úspěch.
Nyní už nás čeká jen tábor a v září na shledanou. Za celé
SDH vám přejeme hezké prázdniny.
Hana Štancová
SDH Stehelčeves děkuje všem, kteří darovali želený šrot a panu Pavlu Šmídovi za jeho
svoz.
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Zprávy z fotbalu
Zahájení tréninků starších žáků začíná v pondělí 30. 7. 2018 od 18.30. Do soustředění
budou tréninky pondělí, středa a pátek od 18.30. Vítáni budou i starší žáci, kteří již
ukončili svou sezónu.
Tréninky brankářů 3., 6. a 8. 8. 2018 od 17:00
Fotbalové soustředění 11. – 18. 8. 2018
Memoriál Zdeňka Podraského 18. a 19. 8. 2018

Turnaj mužů v nohejbale
Ani o prázdninách hřiště
SK nezahálí, pořád se něco děje. V sobotu 21. 7. se
konal na hřišti turnaj
mužů v nohejbale. Sešly
se 4 týmy po 3 mužích a
hrálo se na 2 sety. Počasí
chlapům přálo, turnaj
skončil kolem 20. hodiny.
Jako odměna pro vítězný tým byl metr piv a v počasí, které nyní panuje, to byla odměna
opravdu lákavá. I když věkový průměr hráčů nebyl nejnižší, podali všichni zúčastnění
nadprůměrné výkony. Celý turnaj se až na malé oděrky obešel bez vážnějších zranění.
Druhý den po turnaji se většina těchto hráčů sešla a pustila se do oprav nohejbalového
hřiště. Přichytili ochranné sítě kolem
hřiště a zabetonovali sloupky, na kterých je středová síť uchycena. Všichni

se již těší až budou moci toto hřiště
častěji využívat. Nejen na nohejbal, ale
i na jiné sportovní aktivity.
Katka Müllerová
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Zábava
1. Nádoba na tekutiny
2. Šasi
3. Výhonek rostlin narostlý za
jedno vegetační období
4. Základní pojetí díla
5. Žurnalisti
6. Rekreace
7. Bylina čeledi hvězdicovitých
8. Malá dcera hraběte
9. Výrobny destilátů
10. Obíhalo
11. Rodné město V. Menšíka
12. Zchátralost (tělesná)
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TAJENKA:
První kronikář naší obce
Soutěž pro dospělé
Vyluštěte tři po sobě jdoucí křížovky,
všechny najednou je doručte na OÚ. Budete zařazeni do slosování o dvě vstupenky
do kina dle vlastního výběru. Slosování
proběhne 19. 9. 2018 v 17 hodin na OÚ.

SOUTĚŽ PRO DĚTI

PODLE ÚRYVKŮ Z POHÁDEK SE POKUS POZNAT, KTERÉ TO JSOU A DOPLŇ
Výsledek přines 15. 8. na
Obecní úřad a dostaneš sladkou
odměnu.

……PROČ MÁŠ TAK VELKÉ UŠI?........

……ZA HORY, ZA DOLY, MÉ ZLATÉ
PAROHY…………

…….DEJ MI HRÁŠKU, POVOZÍM TĚ NA
OCÁSKU…………...
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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.

Bábovka babičky Anny
Z 5 lžic mléka, 2 dkg droždí a trochy cukru umícháme kvásek, který necháme vykynout.
Do mísy dáme 30 dkg hladké mouky, 10 dkg cukru, 8 dkg tekutého tuku, jemně sekané
mandle, rozinky namočené v rumu, špetku soli a 3 žloutky rozmíchané ve 2 dcl mléka,
přidáme kvásek a zaděláme těsto. Dáme do vymaštěné formy a necháme vykynout, až na dvojnásobný
objem. Pečeme v předehřáté troubě a po vyklopení
silně pocukrujeme moučkovým cukrem se skořicí.

Med z červeného jetele a růží
Do sklenice dáme 2 a půl deka plátků červených
růží a 2 a půl deka květů červeného jetele, které

vytrháme z jetelové hlávky. Zalijeme 1 litrem horké vody a necháme louhovat do druhého dne.
Květy scedíme přes plátýnko a svaříme s 1 kg cukru (pro urychlení můžeme použít cukr
želírovací). Plníme do malých lahví. Med má krásnou barvu, skvěle voní a ještě lépe
chutná.
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Střípky z obecní kroniky
Rok 1944



Dne 7.ledna se konala první schůze správní komise. Vládní komisař Krška odchází
do Buštěhradu a za něj nastupuje Kozel Zdeněk – kolář ze Stehelčevsi.



V únoru byla zřízena poradna pro matky a děti ve škole. Vyvolalo to velký odpor,
matky nechtěly dát své děti očkovat německým doktorům. Matky uposlechly až zastrašením velkými pokutami.

Rok 1945



Dne 25.ledna byl zatčen velitel hasičů Václav Ptáčník a byl odvlečen do Terezína,
kde svůj život dokonal. Podotýkám, že Ptáčník za svého života a dlouholetého zastávání funkce velitele SDH, doprovodil snad nejvíce svých druhů na poslední cestě a sám zahynul a odpočívá neznámo kde. Zatčen byl pro účast na schůzi hasičů
v Unhošti, kde Hellebrand mluvil proti nacistům a proto byli všichni účastníci té
schůze zatčeni a odvezeni do Terezína, kde téměř všichni zahynuli.



Dne 2.2. byl zatčen člen hasičstva Moravec V. a odvlečen do Terezína. Ten se o
převratu vrátil, ale netěšil se z návratu dlouho, za několik dní zemřel v kladenské
nemocnici.



Přišel nezapomenutelná 5.květen, v poledních hodinách Praha volá o pomoc. Rádia byla stále puštěna. Německo kapitulovalo. V Praze se střílí do lidí. Pomoc se
blíží, vydržet! Zprávy se rychle střídají, přinášejí naději i zklamání. Dělníci se vrací
z práce, nepracuje se vůbec. Panuje všeobecné napětí. Ve Stehelčevsi se tvoří Ná-

rodní výbor, v čele je Kozel Zdeněk, starosta obce. Na státní silnici se stavějí barikády. Ustavuje se revoluční garda v čele s nadporučíkem v záloze Posledníkem Ladislavem a Knorem Františkem poručíkem. Četnická stanice v čele s velitelem Kolacím se přidává k lidu.
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Střípky z obecní kroniky


Dne 7.května se za obcí střílí a za chvíli se rozletí zpráva, že je první mrtvý, a to
Dřevo Antonín, který byl zastřelen zbloudilou kulkou u domku, kde bydlel.



V noci 8.května jdou dva naši lidé, Hermach Václav a Podracký Václav na hlídku. O
ničem nevědí. Vtom němečtí vojáci, jakmile je spatří, bez jakékoli výzvy střílí a oba
zraní do vnitřností. Odnášejí je do Kralupského hostince a pak odvážejí do kladenské nemocnice. Jejich stav je beznadějný. Hermach v dopoledních hodinách skonal, Podracký o několik dní později. Pohřby měli do Vrapic na hřbitov s účastí všeho
občanstva.



Při pohřbu Podrackého převáděli přes naši obec německé zajatce. Lid, pod dojmem toho, že byli zabiti dva dobří lidé, se nezdržel a došlo k tomu, že část těchto
zajatců na místě potrestal.



Přichází nezapomenutelná
noc z 8. na 9.května. Po půlnoci přijíždí první tanky po
silnici od Slaného. Po druhé
hodině již se řítí obcí ruské
tanky. Světelné rakety lítají
jedna za druhou. Občané
celé obce stojí na státní silnici. Stále se řítí tanky, obrněné vozy a děla jeden za
druhým. Praha volá.

ABSOLUTNOWEB

www.absolutnoweb.eu

