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Informace z obce
●
V neděli 13.3. od 9–12 hod.
bude před budovou OÚ přistaven
kontejner na nebezpečný odpad.
Likvidovat zde můžete oleje,
ředidla,
barvy,
laky
apod.
● Zasedání Zastupitelstva obce
se uskuteční dne 23.3.2022 od
18:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Stehelčeves.
●
Poplatek ze psa je splatný
k 31.3.2022. Pokud již psa nevlastníte, musíte jej odhlásit, jinak po
Vás bude poplatek uplatňován.

BLAHOPŘEJEME
Harmonogram svozu
tříděného odpadu

Podraský Vladimír – 65 let

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

●
Sběrné místo je v současné době otevřeno pouze v neděli od 10:00 – 12:00 hod.

Statistika roku 2021:
K 1.1.2021 bylo
k trvalému pobytu v obci
hlášeno 933 obyvatel,
k 31.12.2021 nás bylo 951.

● Obec má k dispozici (v omezeném množství) stolní kalendář
na rok 2022 s fotografiemi obce.
ZDARMA je k vyzvednutí
(v úředních hodinách) na OÚ.

Narodilo se zde 12 dětí,
zemřelo 9 občanů.

Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves
tel.: 601 333 454
e-mail: ou@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, 3/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 3. 2022
Uzávěrka příštího čísla: 20. 3. 2022
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Představení nové zaměstnankyně obecního úřadu
Naše obec se rozrůstá, nabývá tím administrativa, a tak bylo nutné přĳmout do našeho týmu novou posilu.
V prosinci se náš tým rozšířil o paní Šárku Tučkovou. Paní Tučková byla přĳata na pozici referent. Její
náplní práce je hlavně veškerá práce okolo odpadů, tzn. komunikace s občany. Veškeré dotazy, podněty nebo
stížnosti ohledně odpadů směřujte na paní Tučkovou. Volat můžete v pracovní době na tel.: 702 068 469.
Nebo můžete psát na e-mail referent@obecstehelceves.cz. Komunikovat bude i se svozovou firmou komunálního a tříděného odpadu a dalšími, kteří zajišťují likvidaci odpadů v naší obci.
Další činností paní Tučkové bude správa a tvorba obecně závazných vyhlášek, vnitřních směrnic, vedení evidence smluv a evidence hmotného obecního majetku. Toto jsou základní činnosti, ale jak to bývá, tak na malých
obcích dělají všichni všechno, a tak tomu nebude jinak ani u paní Tučkové.
Věřím, že kolegyně bude pro naši obec přínosem.
Petra Vagenknechtová,
starostka obce

12.2.2022 - Stehelčevský masopust v obrazech

Foto: Jiří Skála,
Jitka Krňanská
Děkuejeme :)
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Velkoobjemové kontejnery pro bioodpad
Od 28.2. bude možnost likvidovat bioodpad do velkoobjemového
kontejneru, který bude přistaven na určených místech v obci (viz.
mapka) vždy od pondělí do středy do 10:00 h., poté bude převezen
na další určené místo dle harmonogramu, kde zůstane do pátku do
10:00h.

Harmonogram od 28.2.2022 - 1.4.2022:
28.2. - 2.3. - Anglický resort (u Sběrného místa) - bod 1.
2.3. - 4.3. - před budovou OÚ - bod 2.
7.3. - 9.3. - Brožovo (ul. A. Kabátové) - bod 3.
9.3. - 11.3. - ul. V. Podrackého - bod 4.
14.3. - 16.3. - ul. Řánkova – bod 5.
16.3. - 18.3. - ul. Ant. Dřevy – bod 6.
21.3. - 23.3. - u hřiště „Panská“ – bod 7.
23.3. - 25.3. - Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1.
28.3. - 30.3. - před budovou OÚ – bod 2.
30.3. - 1.4. - Brožovo (ul. A. Kabátové) – bod 3.

V neděli od 10-12 hod. bude vždy k dispozici na Sběrném místě
obecního úřadu – bod 8.
Sledujte stránky obce, rozpisy na další měsíce budou postupně
doplňovány.
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Harmonogram svozu odpadu
Svozy březen - červen 2022
červená známka - 1x týdně

žlutá známka 1x týdně - sudý týden
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bílá známka - 1x za měsíc

INZERCE

AGILITY
STEHELČEVES
začínáme
od března 2022
více info na FB
nebo na tel.:
606 442 876
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Co se v naší obci povedlo v roce 2021
V tomto článku si vám dovolím
shrnout věci, které se v naší obci
povedlo uskutečnit v loňském
roce.
Rok 2021 stejně jako rok předchozí nám komplikovala nekonečná covidová pandemie. Realizace některých projektů byla těžší
než za „normální“ situace, ale
přesto se nám většina projektů povedla realizovat.
Už koncem roku 2020 čekal na občany jako, snad milá, pozornost na
Obecním úřadu stolní kalendář,
který již tradičně obsahuje fotografie různých míst z obce z let minulých a jejich současnou podobu.
Připomínáme si tímto nepřímo rozvoj naší obce. Za tvorbu podkladů ke kalendáři vděčíme kronikářce obce, paní Jaroslavě Štancové. Velmi jí tímto děkujeme!
Kulturní dění bylo v naší obci velmi chudé, a to díky už výše zmiňované pandemii a s ní souvisejícími vládními omezeními. I tak se
nám během roku povedlo realizovat dětský den, letní kino, pohádkový karneval s popleteným
králem, lampionový průvod
a mikulášskou nadílku pro děti.
Do loňského roku můžeme zařadit
i novou podobu přivítání nového
roku, a to lasershow na fotbalovém
hřišti, kterou jsme snad zahájili éru
vítání nového roku bez tolik diskutovaného hlučného ohňostroje. Poděkování za organizaci kulturních akcí v naší obci patří
členkám Kulturního spolku!
Pozornost věnujeme i kulturním
památkám v naší obci, a proto nový
důstojný vzhled dostal Pomník
padlým hrdinům před obecním
úřadem. V plánu je také rekonstrukce kříže před školou.
Kiosek na koupališti se dočkal
nové elektroinstalace, která byla
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zastaralá a nebyla schopna projít
revizní kontrolou.
V obci se postupně snažíme
obnovovat mobiliář, a tak se můžete posadit na opravené a doplněné betonové lavičky.
K lepší kvalitě trávení volného času
můžete využívat revidovaná dětská
hřiště.
Na
dětském
hřišti
„v Panské“ vyrostla pergola, která poskytne stín pro návštěvníky
hřiště.
Ve spolupráci opět s kronikářkou
obce paní Jaroslavou Štancovou
jsme vybudovali novou naučnou
stezku, která čítá 13 zastavení
a informuje o významných místech
v naší obci. K naučným cedulím
máme v plánu pořídit i herní prvky
pro děti a zatraktivnit jim tak procházku po obci.
Podařilo se nám obnovit polní
cestu k čističce odpadních vod ve
Vrapicích. Na této cestě si v budoucnu můžete dopřát více stínu
díky výsadbě cca 130 stromů, na
které mají velký díl pan Mrkvica
a pan Troch. Oba nabídli, že budou nezištně o stromy nadále pečovat. A za to jim patří velký dík!
Vyslyšeli jsme prosby a podněty
spoluobčanů pejskařů a na 12
místech v obci jsme na koše instalovali držáky na sáčky na psí
exkrementy (mapa rozmístění je na
našich www stránkách). Počty míst
počítáme postupně navyšovat.
Snažíme se chovat ekologicky, a tak
jsme zakoupili rozložitelné sáčky,
ale dle zpráv od vás občanů se sáčky trhají. Je nám to líto a budeme
hledat adekvátní náhradu.
V loňském roce proběhla, za
spolupráce některých z vás, studie
hluku dálnice, ze které vyplynulo,
že v některých místech jsou přípustné limity hluku překračovány. Teď je míč na straně ŘSD, aby

se k tomu postavila čelem.
Nicméně ani my nebudeme zahálet a budeme iniciovat řešení
snížení hladiny hluku v oblastích
u dálnice.
Do naší obce se v minulých letech
přistěhovalo mnoho nových, především mladých, občanů a tím
vznikla potřeba řešit kapacita
školky a školy. To nám potvrdila i Demografická studie, kterou
jsme nechali zpracovat. Zastupitelé na základě toho zahájili
činnosti potřebné k výstavbě (zatím) mateřské školy. Nechali
jsme vypracovat Studii stavby
nové budovy mateřské školy ve
Stehelčevsi, která byla veřejně
projednána. Ze studie vyplynula
potřeba provést inženýrskogeologický a hydrogeologický
(IGHG) průzkum podloží pozemku, vybraného pro výstavbu.
Zároveň byly odebrány vzorky
půdy z vrtů. Nyní nás čeká rozsáhlá Analýza rizik zaměřená
na posouzení rizik kontaminovaných zemin. Tyto průzkumy
jsou bohužel nutné a výrazně
zdraží výstavbu MŠ.
V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce chodníků v ul.
Hlavní a vybudována část
chodníků v ulici V. Hermacha.
Intenzivně pracujeme na tom, aby
výstavba chodníků v ul. V. Hermacha pokračovala II. etapou, ale
situaci nám komplikuje koordinace akce s ČEZ a Krajskou
správou a údržbou silnic (KSÚS).
Koncem roku 2021 byl vysoutěžen zhotovitel projektu „Oprava
částí místních komunikací
bezejmenná a V. Ptáčníka
v obci Stehelčeves“, jejíž realizace by měla začít v nejbližších dnech.
Máme vypracovaný projekt
a stavební povolení na revita-
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lizaci křižovatky Hlavní a Vrapická, kterou bychom měli realizovat ve spolupráci s KSÚS
možná už v letošním roce.
Také máme vypracovaný projekt
na opravu povrchu v ulici
Vrapická – slepá, na kterou nyní
budeme žádat o stavební povolení.
Opravu bychom rádi realizovali
již v roce 2022 a pokusíme se na
ni získat dotaci ze Středočeského
Fondu obnovy venkova.
Abychom co nejlépe dostáli novému zákonu O odpadech, nechali
jsme si zpracovat analýzu odpadů, jejíž zkrácenou verzi naleznete
na obecních webových stránkách
nebo plnou tištěnou verzi na
obecním úřadu. Navýšili jsme počty kontejnerů na tříděný odpad

a jejich svoz se zároveň navýšil na
2x týdně. Kontejnery jsme nechali ekologicky vyčistit a hodláme
tak činit cca 2x do roka. Nadále
budeme sledovat kapacitu nádob na
tříděný odpad a pokud možno ji
průběžně doplňovat.
Pořídil se nový klecový kontejner
na BIOodpad, který je dle rozpisu umisťován v různých částech
obce tak, aby každý měl možnost
zde odkládat velkoobjemový bioodpad. Podle potřeby jsme připraveni další kontejner přikoupit.
Nedílnou součást obce tvoří
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů (JSDH), která má nové
sofistikované svolávací zařízení,
dýchací přístroje a přilby, na
jejichž pořízení jsme částečně zís-

kali dotaci od Nadace Agrofert.
Byl vybrán zhotovitel projektové
dokumentace na revitalizaci a nástavbu budovy hasičárny. Vznikne
tak nový prostor nejen pro JSDH,
ale i pro děti, které jsou členy Sboru
dobrovolných hasičů Stehelčeves.
Rekonstrukce je třeba také proto, že
je v budoucnu nutné zakoupit
novější techniku (stříkačku) a ta by
se do současné hasičárny nevešla.
Očekáváme, že projekt včetně
stavebního povolení bude hotov
v říjnu letošního roku.
Pevně věříme, že i v letošním roce
se nám podaří uskutečnit spoustu
přínosných věcí pro naši obec.
Petra Vagenknechtová,
starostka obce

Pozvánka na setkání s kronikou
Další setkání s kronikou naší obce se koná v úterý 1. března od 18. hodin v Domečku.
Březnové setkání bude na téma „Staré statky, stavení a dvory stehelčevské“.
Ten, kdo nestihne naše setkávání nebo by se chtěl dozvědět, jak to v obci bývalo za
dob minulých, se může podívat na web obce Stehelčeves, kde jsou v sekci „kronika“
uloženy prezentace, které byly použity při našich setkáních s kronikou.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Řešení přesmyček ze str. 23: Syslovice, Brožovo, Na Bílých hlínách, Panská zahrada, Kyselý
dolík, Na Viničce, Ve Velhotce, Na Homolce, Na Lázni, Pod Haldou
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Uzávěra hlavní RWY 06/24 - Letiště Praha

HLAVNÍ DRÁHA BUDE TŘI MĚSÍCE MIMO PROVOZ

V období od 28. 3. do 1. 7. 2022 bude uzavřena hlavní vzletová a přistávací dráha 06/24, veškerý
letecký provoz bude probíhat na vedlejší dráze 12/30 v obou směrech, a to včetně nočního
provozu.
Stejně jako v loňském roce i letos Letiště Praha využije menší letecký provoz pro nezbytné úpravy
a údržbu hlavní dráhy. V období uzavírky hlavní dráhy bude v provozu pouze vedlejší dráha 12/30
směrující na oblast Prahy a Kladenska. Směr provozu (odlet směr Praha, nebo Kladno) je závislý na
aktuálních meteorologických podmínkách, především větru. Preferovaný směr je ale přistání od
Prahy a vzlet na Kladno.
Proč probíhají úpravy právě v těchto měsících? Pro minimalizaci hlukové zátěže hustě osídlených
oblastí je snaha směřovat stavební úpravy mimo letní měsíce s nejvyšší hustotou provozu. Kvůli
technologickým podmínkám realizovaných staveb a s přihlédnutím k tomu, že dráha 12/30 není
plně vybavena pro provoz za nízké dohlednosti, je jaro a brzké léto jediným obdobím, kdy je možné
úpravy provádět.
V plánu je úprava kabelovodu pro světelné zabezpečovací zařízení, terénní úpravy
v bezprostředním okolí dráhy (tzv. pás dráhy), rekonstrukce povrchu výjezdu z dráhy tzv. TWY
Bravo, výměna zálivek vozovky a další údržbové práce. Mnohé úpravy souvisí zejména s novou
legislativou Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA). V této souvislosti se obdobným
uzávěrám Letiště Praha nevyhne ani v některých příštích letech.
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Středočeský kraj podpoří Potravinovou banku. Ta nabízí pomoc potřebným už
Potravinová
od
roku 2009. banka - Středočeský kraj
Středočeský kraj poskytne v roce 2022 Potravinové bance finanční pomoc ve výši 2 miliony korun. Rozhodli
o tom krajští zastupitelé. Počet klientů, kteří banku využívají, se stále zvyšuje.
Potravinová banka pro Prahu a Středočeský kraj je pro mnoho lidí opravdovou záchranou. Banka shromažďuje
jídlo od dárců, jako jsou obchody s potravinami a výrobci potravin, třídí je a poskytuje potřebným. Ke konci
loňského roku se počet jejích klientů vyšplhal až na 70 000. „Při mé nedávné návštěvě v Potravinové bance jsem
měla možnost zblízka vidět, jak nesmírně potřebnou pomoc Potravinová banka poskytuje, jak je odpovědně
provozována, jak nakládá s potravinami a drogerií, jak nepřijde vniveč ani zelenina a ovoce, které jsou čerstvé,
a nezvládla by se distribuce celého množství v syrovém stavu. Zaměstnanci, z nichž je mnoho bývalých klientů
banky, ve vybavené kuchyni připravují marmelády nebo omáčky, které jsou konzervovány pro další konzumaci.
Banka pomáhá lidem bez domova, osamělým matkám s dětmi, seniorům a osobám v azylových domech,
přerozděluje potraviny od řetězců, od výrobců a soukromých dárců, vydává potravinové balíčky pro jednotlivce
i azylové domy. Všem, kteří pomáhají, patří velký dík,“ řekla hejtmanka Petra Pecková.
Pomoc Potravinové banky vyhledává stále více lidí. Kromě velkého nárůstu počtu jednotlivců a rodin byl
zaznamenán také velký nárůst počtu organizací, které pomoc odebírají. V roce 2019 jich bylo 156, v roce 2021 už
264. Jsou mezi nimi i města a obce, které z Potravinové banky odebírají potraviny pro své občany v nouzi,
osamělé seniory nebo například matky samoživitelky. Obce se mohou přihlásit v bance jako odběratelé
potravin a pravidelně odebírat potraviny pro své obyvatele, kteří se ocitnou v kritické situaci. Očekává se,
že kvůli pandemii, růstu cen zboží i energií bude lidí v nouzi dále přibývat.
„Jsme moc rádi, že Středočeský kraj zdvojnásobil příspěvek, který jsme dostali v minulém roce. Je to pro nás
velmi vítaná pomoc. Jsme tu od toho, abychom pomáhali potřebným. Naše potravinová banka byla založena už
v roce 2009, ale stále se setkáváme s tím, že ne každý o nás ví. Pokud by někdo naši pomoc potřeboval, nejlepší
je obrátit se na obecní úřad, kde získá další informace, případně rovnou doporučení. Bez toho jednotlivcům
potravinovou pomoc nevydáváme,“ uvedla ředitelka Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj Věra
Doušová. Pokud by chtěl někdo začít pomáhat, může rovněž kontaktovat přímo Potravinovou banku.
Středočeský kraj podpořil Potravinovou banku v roce 2020 dotací 550 000 Kč, v roce 2021 to byl 1 milion korun.
Pro rok 2022 zastupitelé schválili příspěvek ve výši 2 miliony korun. Potravinová banka Praha a SK byla založena
v roce 2009 a je součástí České federace potravinových bank. V současné době je největší potravinovou bankou
v České republice.
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Významné osobnosti naší obce
VÁCLAV KUČERA
Nezapomenutelnou osobností našich dějin je určitě pan Václav
Kučera. V tomto roce vzpomeneme již neuvěřitelných 40 let od
jeho odchodu, ale stále slýchám
„…to kdyby tu byl Venca Kučera..“, nebo „ ...to kdyby viděl Vašek
Kučera, ten by vám ukázal.“
Ale po pořádku. Václav Kučera se
narodil 12.7.1925 ve Stehelčevsi
v čp. 66 manželům Barboře, rozené
Vandírkové a Václavu Kučerovi.
Spolu s bratry Aloisem a Josefem
a sestrami Jarmilou a Věrou, vyrůstali v naší obci. Václav se vyučil kartáčníkem, ale dlouhá léta
pracoval pod zemí. Nejdříve na
dole Antonín Zápotocký a poté na
dole Gottwald.
V březnu 1956 se oženil s Jarmilou Häckerovou a vychovali spolu
3 děti. Marcelu, Václava a Alenu.
Později se hodně věnoval svým
vnoučatům. Jeho vnuk Tomáš
převzal i dědovu oblibu ve fotbale,
který hrával za naše SK a později i
Původní hasičárna z roku 1885
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v hasičském hnutí, kde se stal, tak
jako jeho děda, velitelem našeho
SDH.
Jeho velkými vášněmi byl fotbal
a hasičské hnutí. Fotbal hrával aktivně za Sokol Stehelčeves a jako
brankář absolvoval mnoho zápasů. Hasičině se věnoval až do konce
svých dní. Mnoho let působil jako
velitel Svazu požární ochrany ve
Stehelčevsi a poslední dva roky
svého života jako jeho předseda.
Žádná hasičská akce se bez něho
neobešla, ale nejen to, on byl prostě
všude. Udržoval prostory kolem
požární nádrže, družstvu hasičů
vládl pevnou rukou a pomáhal,
kde mohl. Dokonce v dobách, kdy
byla v obci matrika, oddával a také
vystupoval jako řečník při pohřbech.
Aktivně se podílel i na budování
našeho kulturního domu. To byl
jeho poslední úkol. Při práci na této
stavbě se mu v říjnu 1982 udělalo
nevolno a zkolaboval, byl převezen
do kladenské nemocnice, odkud se

již nevrátil. Václav Kučera zemřel
8. října 1982.
Na jeho pohřbu se sešlo velké
množství lidí, takže se všichni ani
nevešli do obřadní síně. Jen z naší
obce se s ním obyvatelé jeli naposled rozloučit ve dvou autobusech.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Z kuchyně našich babiček
DRŮBKOVÁ POLÉVKA Z KACHNY NEBO HUSY
Krk, křídla a vnitřnosti z kachny dobře očistíme, omyjeme a vložíme do hrnce, osolíme a dáme vařit na mírný
oheň, kde vaříme cca 2 hodiny, potom přidáme očištěnou kořenovou zeleninu, 2 stroužky česneku a jednu menší
cibuli.
Poté vše vyjmeme, maso a zeleninu nakrájíme na kostičky. Vývar zahustíme dozlatova usmaženou máslovou
jíškou, a ještě chvíli provaříme. Do polévky vložíme nakrájené maso a zeleninu, můžeme přidat i játrové
knedlíčky nebo nudličky. Polévku dochutíme solí a pepřem a špetkou muškátového květu.

LOKŠE
500 g brambor, 100 g hladké mouky, sádlo na potření
Brambory uvaříme ve slupce doměkka. Vychladlé brambory oloupeme a najemno nastrouháme, nebo
rozmačkáme. Do brambor vpracujeme mouku a vytvoříme z ní váleček, který nakrájíme na stejné kousky. Každý
kousek vyválíme na placku asi 3 mm silnou. Lokše pečeme na sucho na pánvi nebo na plotýnce z obou stran.
Upečené potíráme rozehřátým sádlem. Můžeme je podávat samotné třeba s bramboračkou, nasladko s povidly
a s mákem nebo naslano s červeným zelím a trhaným kachním masem.

KRÁLÍK PEČENÝ SE ZÁLIVKOU
Králíka rozporcujeme, maso osolíme a vložíme do pekáčku. Zalĳeme zálivkou a necháme do druhého dne
odležet. Potom v mírné troubě upečeme, během pečení poléváme výpekem. Podáváme s bramborovým
knedlíkem nebo šťouchaným bramborem.
Zálivka: 1 dcl oleje, 1 dcl vody, lžičku soli, 1 lžičku pepře, 1 lžičku sladké papriky, 1/2 lžičky čili, 3 lžíce kečupu,
2 lžíce plnotučné hořčice (dle chuti může být i dĳonská), 2 najemno nakrájené cibule a 2 stroužky najemno
nasekaného česneku. Vše dobře promícháme.

MRKVOVÝ SALÁT S ANANASEM
3 velké mrkve a 3 jablka nastrouháme najemno, přidáme šťávu z 1 citronu a lžíci třtinového cukru, dobře
promícháme a vychlazený podáváme. Můžeme přidat na kousky nakrájený ananas buď čerstvý, nebo
kompotovaný, ale není nutný.

BÁBOVKA ZE ŠLEHAČKY
Do mísy dáme 3 skleničky hladké mouky, 1 skleničku krystalového cukru (lepší je třtinový), 1 prášek do pečiva
a 1 vanilkový cukr. Promícháme a pak přidáme 2 celá vejce, 1 33% šlehačku a vše prošleháme, pokud je těsto
husté, přidáme podle potřeby mléko. 2/3 těsta vlĳeme do vymazané a moukou vysypané formy. Do zbylé třetiny
těsta přidáme 2 polévkové lžíce kakaa a 3 polévkové lžíce rozinek namočených v rumu a 2 lžíce rumu. Dobře
promícháme a vlĳeme do bílého těsta. Pečeme asi 50 minut při 180 °C.

DOBROU CHUŤ!
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Třídím, třídíš, třídíme ...
V minulých číslech našeho
obecního zpravodaje byly zveřejněny informace o novém zákoně nakládání s odpady, analýza
množství odpadu v naší obci
a nové ceny za svoz komunálního
odpadu na stávající rok. Tendence pro budoucí roky je množství
komunálního odpadu na jedince/
domácnost co nejefektivněji
zmenšit. Je to nejen ekologické,
ale také ekonomické, a to nejen
pro obec, ale rovněž pro každého
z nás.
Tříděním odpadu snížíte jeho
množství a tím ušetříte za svoz.

Ano, je třeba mít doma prostor,
kde odpad separovat, ale rozdíl
v množství odpadu v "černé" popelnici bude obrovský a změnu
pocítíte hned. V letošním roce
navíc zajistila obec Stehelčeves
pro svoje občany hnědé popelnice
na BIO ZDARMA. Nádoby i svoz
tak probíhají na náklady obce.
Snaží se touto formou podporovat
třídění.
Díky třídění odpadu nám na celý
dům stačí 120l popelnice s odvozem jednou za měsíc, oproti tomu
plasty nosíme do popelnic mi-

nimálně jednou týdně a papír 2-3 x
do měsíce.
Sešlapáním plastů a papíru před
jeho vyhozením se dá ušetřit i 2/3
kapacity popelnice. Myslete, prosím, i na to, že papír nepatří do
plastových pytlů a že i u popelnic
a sběrných hnízd je fajn mít pořádek - nejen, že chodíme okolo, ale
popeláři nejsou uklízeči, a tak nemají povinnost čistit prostor kolem popelnic a vyhazovat odpad,
který se povaluje mimo. Stačí, že
pak trochu zafouká vítr a nepořádek je všude kolem.
Kamila K.

Množství vytříděného odpadu naší obcí v roce 2021
Papír 53,116 t
Plast 40,254 t
Sklo 16,731 t
Kovy 2,589 t
Nápojový karton 0,655 t
Použité baterie 82 kg
Kovonosné druhotné suroviny
61 kg

Jsou to čísla nemalá, pokud budou občané obce třídit i na dále,
nebude obec nucena navyšovat
platby za svoz komunálního odpadu. To kolik vytřídíme je jeden
z rozhodujících faktoru pro cenu
svozu komunálního odpadu. Děkujeme za váš zodpovědný přístup. A třiďte dále, ať v dalších
letech platíme méně...

Tučková, referentka odpadu
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pořádáno ve
spolupráci s obcí
STEHELČEVES

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

K tanci a poslechu hrají:

od 20:00 - 01:00 hod. v kulturním sále obce
vstup v kostýmu vítán

sobota 9. 4. 2022
maškarní zábava
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Drápkaté opičky
Čeleď kosmanovitých, běžně nazývaná „drápkaté opičky“, zahrnuje kosmany, tamaríny a lvíčky.
Jedním z příslušníků této čeledi je
i nejmenší opice na světě –
kosman zakrslý, který v dospělosti
váží pouhých 140 gramů! Ani
ostatní drápkaté opičky však nejsou
žádní velikáni, většina z nich měří
v těle okolo 30 cm. Ocas je zhruba
stejně dlouhý jako tělo a pomáhá
jim s udržováním rovnováhy. Žĳí
v párech nebo malých rodinných
skupinách, kde má hlavní slovo samice.
Přízvisko
„drápkaté“
dostaly podle drápků na prstech,
které jim pomáhají se šplháním
a přidržováním na kůře stromů.
Ve větvích ostatně tráví většinu svého života a na zem slézají jen výjimečně. V přírodě obývají tropické
pralesy Amazonie a Střední Ameriky. Živí se především plody, ale

nemalou součást jídelníčku tvoří
i hmyz a dokonce někteří menší
obratlovci, jako jsou např. ještěrky.
Zvláštním přizpůsobením životu
v korunách stromů je tzv. gumivorie
– některé druhy nakusují kůru
stromů a poté olizují mízu, kterou
strom produkuje, aby vzniklou ránu
zacelil. V chovech mízu doplňujeme v podobě arabské gumy, kterou
vyléváme do předem vydlabaných
klacíků, z nichž si poté zvířata mízu
vykusují.
Zoopark Zájezd je pro veřejnost
otevřen více než 10 let. Za tu
dobu se v jeho expozicích objevilo
několik druhů těchto zajímavých
primátů. Ve starších voliérách jste
v letním období mohli obdivovat
tamaríny bělohubé, kosmany bělovousé nebo v přírodě ohrožené
lvíčky zlatohlavé. Tyto druhy jsou
ale citlivé na chlad, a proto mohly

být v expozicích jen v letním období. V letošní sezoně chystá
Zoopark Zájezd novou expozici
věnovanou právě latinskoamerickým druhům, a to včetně
drápkatých opiček. Zázemí je budované tak, aby sloužilo celoročně
a návštěvníci si mohli prohlédnout
zvídavé
skupinky
tamarínů,

Lvíček zlatohlavý
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kosmanů a lvíčků i ve vnitřních
ubikacích. Nová expozice nahradí
starší voliéry pro dravce, sovy
a další ptáky ve spodní části staré
zoo („u lemurů“). Sledujte naše
stránky, kde budeme informovat
o jejím otevření.

Tamarín bělohubý

A nezapomeňte se na jaře přĳít
podívat do zoo, moc se na vás těšíme!
text: Daniel Koleška
foto: Daniel Koleška, Jiří Marek

Kosman bělovousý
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Domeček
Dnes je Domeček proti obecnímu
úřadu využívaný při setkávání
různých skupin obyvatel, koná se
zde i setkávání s obecní kronikou
a jednou za měsíc se proměňuje
v salón, kam naši občané chodí na
pedikúru, manikúru či ke kadeřnici.
Můžete si ho pronajmout i na
pořádání své soukromé akce nebo
oslavy. Ale víme, kdy byl postaven?
Bylo to roku 1885, kdy byl
postaven jako hasičská kůlna, kde
byla uložena první stříkačka našich
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hasičů a hasební nářadí. Hasiči ji
využívali více než 60 let, a tak
svému prvotnímu účelu sloužila
až do roku 1949, kdy byla
postavena nová hasičárna ve dvoře
statku čp. 45 u Kokošků.
Potom byl domeček opraven
a rozdělen na dvě části. Přední,
otevřená sloužila jako čekárna
pro občany čekající na autobus
do Kladna a v zadní části byl
obecní mandl, kde se mandlovalo
prádlo.

Po zrušení mandlu byl v 90.
létech minulého stolení tento
objekt pronajat a byla tu dílna na
výrobu kovosoučástek.
Na jaře 2014 zde bylo otevřeno
květinářství s příznačným názvem
„Květiny na Mandu“ a o rok
později prodejna textilu. Ale ani
ta zde nebyla dlouho a po ukončení
její činnosti si objekt ponechala
obec pro využití pro své občany
k jejich setkávání.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Zpráva velitele JPO za rok 2021
V minulém roce naše jednotka vyjížděla k deseti událostem v naší obci i mimo náš katastr obce. Jednalo se
o 6x spadlý strom přes komunikaci, 1x o asistenci při otevření domu, 1x záplava – déšť a 2x požár.
K prvnímu výjezdu jsme vyjížděli 13.3.2021, k druhému výjezdu jsme vyjížděli 5.4.2021 a u obou výjezdů se
jednalo o spadlý strom přes silnici směr Vrapice. Ke třetímu výjezdu jsme vyjížděli 7.6.2021 do ulice V. Poláka
č.p. 384 za asistence HZS Kladno a Policie ČR. Jednalo se o otevření rodinného domu po oznámení o uvězněné osobě. Čtvrtý výjezd se uskutečnil 22.6.2021 a pátý 24.6.2021, v obou případech se jednalo o spadlé stromy
přes silnici směr Vrapice. Při šestém výjezdu se vyjíždělo do obce Podlešín dne 13.7.2021 k rodinnému domu
č.p. 91 ke spadlému stromu přes ulici, který ohrožoval rodinný dům. Jednotka nezasahovala, na místě zasahovala jednotka SDH Brandýsek. Sedmý výjezd se uskutečnil téhož dne v ulici V. Hermacha v lokalitě na Brůdku,
kdy se jednalo o záplavu – déšť na dřetovickém potoce. Osmý výjezd se konal dne 21.10.2021 ke spadlému
stromu přes komunikaci směr Vrapic u čističky odpadních vod a jelikož je tato lokalita pod haldou suchými
stromy hojně posetá, myslím, že zde naše jednotka nebyla naposled. Devátý výjezd byl 19.12.2021 do města
Kladna na požár pekárny La Lorraine. Po výjezdu a napůl cesty k zásahu byla jednotka vrácena zpět na základnu,
protože se jednalo o planý poplach. Poslední desátý výjezd se vyjíždělo 21.12.2021 do Kladna do bývalého
areálu Poldi k požáru pneumatik a přilehlých budov. Po příjezdu na místo události jednotka dohašovala ohniska
požárů a podílela se na pracích určených velitelem zásahu. Po ukončení zásahu se jednotka v pořádku vrátila zpět
na základnu.
V závěru bych chtěl poděkovat všem členům JPO za práci a volný čas, který tráví nejen na výjezdech, ale
i při práci na údržbě techniky a výzbroje. Dále mé poděkování patří paní starostce a zastupitelům obce za
zakoupení nových pneumatik na naší SAS 25 Škoda 706 Trambus, zajištění akceschopnosti jednotky po
celý rok a za podporu sboru a výjezdové jednotky.
Tomáš Kučera,
velitel SDH a JPO
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Zprávy z SK STEHELČEVES
Vážení přátelé, příznivci fotbalu,
jak již několik týdnů avizujeme,
tento rok oslaví náš sportovní klub
významné jubileum. Uplyne 100 let
od vzniku prvního fotbalového klubu v obci a my bychom rádi toto
kulaté výročí patřičně oslavili.
Na 25. 6. máme v plánu připravit
pro veřejnost den plný sportovních
zážitků, spojených s kulturním vyžitím. Pro děti bychom chtěli nachystat spousty zábavných atrakcí, pro
dospělé, krom podívané na fotbalová
utkání, uspořádat tombolu se zajímavými cenami, a to vše za doprovodu příjemné hudby a den zakončit
dobrou kapelou. Určitě nebude
chybět chutné jídlo a pití, možnost
zakoupení prezentů, ale i seznámení s naší historií a současností.
K této příležitosti budeme vydávat
brožuru, kde chceme zachytit celých
100 let našeho působení.
Když jsme v prosinci 2021 dopisem
oslovili naše příznivce a společnosti
v naší obci, vůbec jsme nedoufali
v tak hojnou účast a nesmírně si
toho vážíme.
V časech, kdy každý za poslední dva
roky řeší někdy i existenční situaci
společnosti, jsme doufali v jakouko-

22

liv podporu, protože bychom moc
rádi, kdybychom mohli úroveň těchto oslav pozvednout nejen díky
i malému finančnímu příspěvku, ale
díky jakékoliv formě podpory.
Možnost zapojit se je stále aktuální.
Za nejen finanční příspěvek můžeme
nabídnout prezentaci Vaší společnosti na našich webových stránkách, facebookové skupině, Instagramu, v diáři 2023, Zpravodaji obce
Stehelčeves, v almanachu vydaného
ku příležitosti oslav, ale i třeba
banner umístěný v našem areálu, vyhlášení moderátorem na samotné
akci. Stupeň prezentace by se odvíjel
od výše příspěvku.

Filtr Pro s.r.o., Bára Kolorosová –
Sladkosti ze mlejna, Řeznicví Shon –
Pražanka.
Díky také patří mediálnímu partnerovi Kladenský deník.
V případě zájmu nás sponzorovat
nebo jakkoliv podpořit, nás neváhejte
kontaktovat.
Kontakt:
Marcela Rytířová,
vedoucí realizačního týmu
100 let SK Stehelčeves
(tel: 724 342 526,

Tímto bychom chtěli poděkovat
sponzorům, kteří se již připojili, za
finanční dary:
Obec Stehelčeves, JKsound.CZ, Filtr
Pro s.r.o., Anglický Resort s.r.o.,
KMITEX s.r.o., Pavel Rejdík, Dobrá
zahrada s.r.o., Marek Furthner.
Děkujeme i za přislíbené dary do
hlavní tomboly, která bude k dispozici na základě dobrovolného
vstupného.

skstehelceves@seznam.cz),
další kontakty najdete na našich
webových stránkách
www.skstehelceves.cz.
Děkujeme za přečtení těchto řádků,
které bychom rádi zakončili přáním
radostných a šťastných chvil. Budeme se moc těšit, pokud s námi toto
jubileum oslavíte a v červnu se potkáme na HŘIŠTI!

Za realizační tým oslav
Marcela Rytířová

Doplňovačka
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V dnešní doplňovačce se dozvíme označení části našeho katastru

Relax na březen
1 P
2 P
3 P
4 P
V přesmyčkách najdete názvy některých lokalit naší obce.
5 P
6 P
ICESSYOLV
7 P
OORŽBOV
8 P
9 P
CHBNÁAÍÝLÍHLCHN
10 P
AAAAÁDRHZKSNP
11 P

Správné řešení naleznete na str. 7

KÝÍLLEOSDYK
ENCAČVINI

1) METAMORFÓZY
2) ČÁST KATASTRU
3) PARTER, PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ
4) LEPIDLA, TMELY
5) SOUDNÍ ŘÍZENÍ
6) POKOSIT
7) MÍSTO, PLAC, OKOLÍ
8) LISTNATÉ STROMY
9) PARAŠUTISTA SLENGOVĚ
10) OHNIVÉ JAZYKY
11)Řešení
CUKROVÍ
BÍLKŮ
tajenky z Z
čísla
2/2022 skrývalo

VEECVTEOLH
ECANLOHMO
IANNZÁL
DOP DOULAH

označení části našeho katastru .
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