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Informace z obce

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 21. 4. 2021
● 1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
● 2. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2/2021.
● 3. Zastupitelé obce vybrali z nabídky Pasporty obce v GisOnline: nájezd obce mobilním

● Ordinace MUDr. Nesterenko
nabízí antigenní testování pro
registrované i neregistrované pacienty, včetně potvrzení.
Pro objednání na test volejte
775 054 515.

mapovacím systémem, pasport svislého dopravního značení a pasport mobiliáře.

● 4. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Darovací smlouvy v částce 17.000,- Kč od společnosti
Resort Exit 21 s.r.o.

BLAHOPŘEJEME
● Připomínáme občanům, že na
Obecním úřadě můžete platit
i bezhotovostně (kartou).

● 5. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Sml. o sml. budoucí na zřízení věcného břemene ČEZ
Řánkova.

Václav Schnabl – 55 let
Jiří Ruml – 50 let
Jaroslav Pálka – 80 let
Anna Pudilová – 70 let
Jan Rapin – 65 let
Irena Švecová – 55 let

● Sběrný dvůr je otevřen ve
středu od 16:00 – 18:00 hodin
a v neděli od 10:00 – 12:00
hodin.

Stehelčeves za cenu 80 Kč/m2.

● 10. Zastupitelé obce souhlasí se Žádostí SK Stehelčeves o povolení na rozšíření malého hřiště
na p. p. č. 840 dle předloženého soupisu prací. Další změny na p. p. č. 840 nad rámec
předloženého soupisu prací je nutné opět předložit zastupitelům ke schválení.

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

PŘIJÍMÁME NOVÉ PACIENTY !!!

● 11. Zastupitelé obce souhlasí s vydáním OZV 3/21 o místním poplatku z pobytu, která ruší OZV 2/2020.
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových sránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.

KONTAKT PRO REGISTRACI u zdravotní sestry na telefonu 775 054 515

Oslava osvobození

Ordinační doba:
PONDĚLÍ

● Veřejné zasedání zastupitelstva obce se bude konat ve středu
16. 6. 2021 od 18:00, místo konání bude upřesněno, sledujte
úřední desku OÚ a pozvánku.

● 7. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje pozemku p. č. 299/1 k. ú.

zasedání.

● Termíny svozů tříděného
odpadu:
plast – pondělí, čtvrtek
papír – úterý, sobota
sklo – 1. úterý v měsíci

společností EL-Morrel s.r.o. v ceně 195.712,70 Kč bez DPH.

● 8. Zastupitelé obce berou námitku na vědomí, ruší OZV 1/2021 a vydávají OZV 2/2021.
● 9. Zastupitelé obce znění Dohody připojení ke splaškové kanalizaci odkládají na příští

● Svoz bioodpadu probíhá
v sudé pátky.
Termíny svozů :
4. 6., 18. 6.,
2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8.,
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10.

● 6. Zastupitelé obce souhlasí s rekonstrukcí elektroinstalace Kiosku u hasičské nádrži, a to

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
10:00 – 13:00
13:00 – 18:00
7:00 – 10:00
10:00 – 12:00
8:00 – 11:00
11:00 – 14:00
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00

akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti
akutní pacienti
pouze objednaní pacienti

Vzhledem k tomu, že ani letos nám
koronavirová epidemie neumožnila
veřejné
oslavy
osvobození naší vlasti a ukončení
2. světové války, tak i tentokrát
položila paní starostka Petra
Vagenknechtová kytice k pomníku

padlých v obou světových válkách
a k pomníku ruských vojínů, kteří
zemřeli v naší obci a tak uctila
památku osvobození naší vlasti za
všechny obyvatele naší obce.

K pomníku zemřelých hasičů
květiny položila zástupkyně našich mladých hasičů.
Děkujeme všem, kteří na toto výročí mysleli a uctili je vzpomínkou.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
MUDr. Josef Jelínek
MUDr. Yaroslav Shepelyak
MUDr. Olga Nesterenko
Pavlína Godálová, zdr. sestra

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 6/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 6. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 6. 2021
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Hluková zátěž obce vlivem dopravy
Vážení spoluobčané,
intenzivně
vnímáme
Vaše
stížnosti na zvýšenou hladinu hluku emitovanou dopravním proudem v naší obci. Zátěž pociťujeme
jak v intravilánu obce na tranzitních
komunikacích v obci, tak od dálnice
D7. Zastupitelstvo obce se snaží
situaci intenzivně řešit, bohužel
nelze vše vyřešit ihned, nicméně se
podařilo v tomto směru dosáhnout
poměrně zásadních posunů a s těmi
bych Vás, jako předseda Komise
pro dopravu a stavbu, rád seznámil.
V intravilánu obce jsme nejvíce zatíženi tranzitní, zejména nákladní, automobilovou dopravou
na komunikacích III/10145, II/101
a III/00712 (ulice Hlavní) a komunikaci II/101 (ulice Vrapická
a V. Hermacha). Tyto komunikace
jsou v majetku Středočeského kraje
a ve správě Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace. S touto organizací
jsme připravili dlouhodobější
plán, který bude spočívat v rekonstrukci zmíněných komunikací, a to ve většině případů „na pláň“,
tedy s kompletní obnovou všech
konstrukčních vrstev vozovky.
Toto by mělo významně přispět
ke snížení úrovně emitovaného
hluku dopravním proudem. První
akcí souboru těchto staveb by měla
být námi vyprojektovaná rekonstrukce
křižovatky
Hlavní
a Vrapická, která bude zrealizována v režii KSUS, následovat bude
rekonstrukce
od
křižovatky
Hlavní a V. Pokorného až k v současné době budované okružní křižovatce na Bouchalce. Bohužel,
současná situace nám nepřeje, financování projektů je ze strany
státní správy omezeno a musíme
tedy čekat, kdy budou zařazeny do
plánu realizací KSUS, nicméně vyvíjíme na termín maximální tlak.
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Severovýchodní část obce naproti
tomu trpí zejména zátěží od hluku
emitovaného dopravním proudem
na dálnici D7. Jedná se o lokality
v ulici V. Poláka (Anglický resort)
a zejména o nemovitosti v ulici
V. Hermacha v blízkosti mimoúrovňového křížení s dálnicí D7. Na
podzim roku jsme se snažili vlastními prostředky iniciovat provedení vlastního měření akreditovanou společností, ale nakonec se
podařilo zajistit koordinované
měření s dalšími dotčenými obcemi, které provede přímo Samostatné oddělení životního prostředí
ŘSD. Je evidentní, že hlukové limity, zejména ve druhé zmiňované
lokalitě, překračují hygienické
limity a máme přislíbeno, že na základě výsledků měření budou přĳata ze strany ŘSD příslušná opatření,
a to jak z krátkodobého, tak
i dlouhodobého hlediska. Bohužel,
ze strany ŘSD musí být vybrán
v rámci výběrového řízení zhotovitel, což nějaký měsíc trvá a protože
i pro tato akustická měření existuje

Třešňovka
metodika, která umožňuje měření
pouze ve vybraných měsících, zejména mimo prázdnin, neznáme dosud přesný termín měření. A proto, byť máme měření přislíbeno, nedokážeme říci, kdy měření proběhne. Jakmile budeme znát termín
(zda před anebo po prázdninách)
a parametry měření (počet měřících míst, den, kdy bude po 24h měřeno atd.) bychom rádi vyzvali
spoluobčany v dotčených lokalitách ke spolupráci s obcí a ŘSD
při výběru vhodného místa k měření, umožnění vstupu na pozemek a zajištění podmínek pro měření, které věřme, bude přínosné.
Za zastupitele a za Komisi pro dopravu a stavbu se těšíme, že se podaří hlukovou zátěž v naší obci
v blízké době výrazně zlepšit a tím
zvýšit akustický komfort v naší
obci.

Jaro konečně nastalo a tak jsme třešňovky. Nyní čekáme na podzim, aby měl dostatek vláhy pro
se vydali prověřit stav stromků vhodné počasí, neboť nesmí pršet, růst. Paní Hamouzové za péči
v naší třešňové aleji.
ale ani nesmí příliš svítit sluníčko. o třešňovku velmi děkujeme.
V aleji jsme našli jeden stromek
Výrazně nám jako minulý rok po- úplně zlomený, vítr to určitě neumohla paní Hamouzová, která dělal. Nový stromek vysadíme na
stromky odborně prohlédla a zjistila, že některé stromky mají klejotok (vytéká míza z míst poškození a vytváří jantarové útvary).
Doporučila proto stromky ošetřit
vhodným postřikem. Není třeba se
obávat, ochranná lhůta mezi postřikem a sklizní třešní bude dodržena. Postřik je nutný zejména
z důvodu udržení dobrého zdravotního stavu mladé výsadby, abychom
nemuseli 1-2 roky vyměňovat půlku

M D D - 1. 6.

Martin Voch

Všechno nejlepší!
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AlzaBox a Z-BOX nově i u nás!
Rádi jsme poslem dobrých zpráv,
a tak Vám sdělujeme, že v naší obci byly instalovány dva výdejní boxy.
První je AlzaBox, do kterého si můžete nechat
poslat libovolné zboží z Alza.cz. Myslím, že
Alzu netřeba představovat. V Alze nakoupíte široké spektrum zboží - elektroniku, potřeby pro
sport, zahradu, drogerii, hračky nebo potřeby pro
domácí mazlíčky. Většinu tohoto zboží máte nyní
možnost vyzvednout si u nás v obci a nemusíte
stát frontu na výdejním místě.
Další box – Z-BOX patří firmě Zásilkovna.cz,
která provozuje jednu z největších a nejoblíbenějších sítí výdejních míst. Zásilkovnou si můžete nechat poslat zboží z různých e-shopů.
Oba boxy jsou umístěny v centru obce u „Domečku“, kde nejsou téměř vidět.

Z-BOX nově i u nás!

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.
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Parkování, parkování, parkování
Rozmohl se nám tady takový nešvar… Parkování… Vlastně se nerozmohl, řešíme ho pořád dokola…
A je paradox, že největší problém
není tam, kde by se to dalo
předpokládat, tedy ve staré zástavbě, ale v nových zástavbách
v lokalitách „Brožovo“ a „Anglický resort“. Bohužel, problém se
stupňuje a stává se neúnosným.
Zásadním problémem, kterým
bych se chtěl zabývat, je parkování
na chodníku. Překážka vůči pohybu chodců po chodníku, zejména
například maminek s kočárky, které
musí odstavená vozidla objíždět
přes vozovku, je projev bezohlednosti
vůči
chodcům.
Částečným stáním na chodníku
a vozovce vzniklá zúžení průjezdného profilu vozovky, což způsobuje také problém pro svoz komunálního a bioodpadu, zimní
údržbu i potenciální zásah jednotek IZS. Toto je však pouze jedna
rovina problému.
Bohužel, většina ze spoluobčanů,
kteří pravidelně parkují na chodnících v obci, si neuvědomují, že zásadním problémem není překážka
v provozu, ale fakt, že chodník už

z podstaty definice není určen
k trvalému pojíždění a parkování
vozidel. Každý typ komunikace má
normově definovanou skladbu konstrukčních vrstev, které určují její
nosnost. A s tím souvisí i uložení
a ochrana inženýrských sítí, které
jsou v chodnících uloženy. A mámeli lokality, kde jsou vlivem pojíždění povrchy chodníků propadlé
i o 8 cm, živě si dokážete představit, co to udělá s inženýrskými
sítěmi
uloženými
v
tělese
chodníku. Výsledkem jsou poruchy na kabelech, jejichž počet přesáhl únosnou mez. Jejich odstranění nejen, že znamená finanční zátěž, ale zároveň způsobuje překážku
dodávky
služeb
a energie v celých oblastech obce.
Naprosto analogická je bohužel
situace i v místech zelených pásů,
kde je uložení inženýrských sítí
ještě mělčí a sítě jsou tím pádem
ještě zranitelnější.
Územní plán obce definuje podmínky výstavby včetně parkování
a odstavování vozidel, nicméně
mnoho nemovitostí není vybaveno
dostatečným počtem parkovacích
míst na pozemku majitele. Bohužel,
i spousta majitelů nemovitostí,
kde je dostatečný počet vybu-

dovaných parkovacích ploch na
pozemku, bezohledně parkuje
díky své pohodlnosti na chodnících
a pozemcích obce a způsobují
výše zmíněné problémy a poruchy.
Rádi bychom opět apelovali na
občany, aby využívali pro parkování svých pozemků, protože
nedojde-li ke zlepšení situace,
bude obec muset zřejmě jako jediné východisko spolupracovat
s PČR, aby byla sjednána náprava. A to jak v rovině přestupku
proti plynulosti a bezpečnosti
provozu, tak i z roviny neoprávněného záboru obecního pozemku.
Nad rámec požadavků územního
plánu, po projednání individuální
žádosti, bude možno povolit vybudování zpevněných parkovacích
ploch v zelených pásech, nejlépe se
zachovalou vsakovací schopností,
ale pouze v odůvodněných případech. V nové zástavbě by měl mít
každý parkovací kapacitu na
svém pozemku.
Martin Voch

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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Mateřská škola

ŠKO ÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

Opět spolu. Však už jsme se na sebe těšili. První
den ve školce jsme si povídali o vesmíru, vyráběli
rakety a kosmonauty. Připomněli jsme si tím Den
letectví a kosmonautiky a první let člověka do
vesmíru.

školní rok 2020/2021

Naše další téma “Zelená, žlutá, modrá - každá je
dobrá”, bylo zaměřeno na ekologii. Děti se

Slovo úvodem

seznámily s výukovým programem “Tonda obal”,
podle kterého se naučily vtipnou formou třídit

V květnu nám skončila rotační výuka a ve škole

odpad. Hodně se jim také líbila kniha “Co se děje

se sešli všichni naši žáci i děti z MŠ. Takto v

s odpadem”. Naučili jsme se novou písničku

plném počtu jsme se viděli všichni naposledy v
září. Stále máme určitá omezení, ale škola žije
opět naplno. I když nám zbývá do konce školního
roku pouze měsíc, věříme, že ho využijeme
naplno. Chystáme se na společné třídní výlety a
závěrečné rozloučení s našimi předškoláky a
deváťáky. Na konci června nás čeká také
slavnostní

pasování

prvňáčků

na

čtenáře.

“Třídíme odpad”. Navštívili jsme Sběrný dvůr ve
Dřetovicích.
Koncem měsíce jsme se všichni těšili na Čarodějnice. Vyrobili jsme si čarodějnici v životní
velikosti a připravili výstavu čarodějných obrázků pod širým nebem, v parčíku před Kulturním
domem. Poslední den měsíce dubna jsme se ve třídě sešli v čarodějných maskách. Vyráběli jsme
lektvary, vymysleli rýmovaná zaklínadla, tančili a hráli hry. Čarodějné čarování jsme si opravdu
užili.
I my ve Stehelčevsi jsme si to užili:). 30. dubna jsme se slétli ve třídě

Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do
našeho

dotazníkového

šetření

v kostýmech čarodějů, čarodějnic a kouzelníků. Dopoledne jsme

ohledně

vyráběli čarodějnice na špejli, každý svou. Vyzkoušeli jsme si let na

spokojenosti s distanční výukou. Zpětná vazba nám poskytne podklady pro závěrečné hodnocení

koštěti, slalom mezi překážkami a hod botou.

školního roku a případné náměty na příští rok. Pevně však doufáme, že příští školní rok již
proběhne bez distanční výuky a se všemi akcemi, které ke školnímu roku patří. Ve škole jsme také

Seznámili jsme se s tradičními bylinkami, z kterých jsme si vyrobili

přivítali na Předškoličce naše budoucí prvňáčky.

kouzelný nápoj štěstí, ti odvážní z nás skoro všechny bylinky ochutnali
a potom jsme si je zasadili do truhlíků. Odpoledne po svačině jsme si
venku na zahradě opekli špekáčky a spálili papírové čarodějnice. Moc

Školní družina

se nám to líbilo.

Věnovali jsme se tématu domácí a hospodářská zvířata. Bavili jsme se o tom, kde zvířata bydlí a

Začátkem května nás provázelo téma “Maminky jsou všude”, v tyto dny

jak se o ně staráme. Dozvěděli jsme se, jaký užitek z nich máme a které výrobky se poté vyrábí

jsme se zaměřili na rodinu, kdo do ní patří, na rodinné vazby, jak

například z mléka. Naučili jsme se písničku “Když jsem já sloužil”. Vyrobili jsme si dokonce štětec

maminka vypadá, jaká je, co všechno dělá a umí…

z koňských žíní. Na čarodějnice jsme si vyrobili létající košťata a vyzkoušeli si poté závodní

Naučili jsme se písničku s tanečkem pro maminku “Cib, cib, cibulenka”

dráhu na koštěti. Házeli jsme do čarodějnického kotlíku a sportovali na školní zahradě. Skládali

a novou říkanku. Vyrobili jsme pro maminku tulipány v květináči a

jsme kouzelnické zaříkávadlo a vyráběli jsme čarovný pytlíček, jako ochranu před kouzly.

krásné přáníčko. Do konce školního roku už moc času nezbývá a já všem přeji hodně zdraví.

1.třída
V květnu jsme se naučili krátké a dlouhé samohlásky, hodně jsme pracovali ve skupinách. Už
umíme počítat zpaměti do dvaceti a v prvouce jsme se dozvěděli, která povolání existují a sami
jsme si psali do deníčku ,,Kým chci být, až budu velký”. Dále jsme si zkusili naše první centra
aktivit zaměřená na téma - Z čeho se co vyrábí. Vyzkoušeli jsme si vyrobit vlastní papír. Na
Všeználkovi jsme sázeli semínka slunečnic, hrášku, ředkviček a nyní pozorujeme růst rostlinek.
Půjdeme se také podívat do našeho zahradnictví ve Stehelčevsi. Chystáme se také an náš první
velký školní výlet za zvířátky.
8
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2.–3.třída
Rotační

výuka

pracujeme

s

nás

nezaskočila!

různými

On-line

programy

jako

sledovat jejich nadšení a ochotu zkoumat! Dohledávali informace týkající se
práce s danými chemikáliemi, vyhodnocovali bezpečné zacházení s nimi.

například Grammar.in nebo Matika.in,. No a
když se vidíme naživo, naplno si užíváme

Přestávky využili ke vzájemnému sdělování zážitků

Centra aktivit. :)

“naživo”. A věřte, měli jich opravdu hodně. :) Dobrá

Měsíc duben byl jak jinak než ve znamení

nálada se zkrátka nezapřela!

čarodějnic. V centru vědy si děti vyzkoušely,
jak na výrobu čarodějného lektvaru, v centru
matematiky házely děti ingredience v podobě
příkladů čarodějnici Klotyldě do kotle.
Centrum českého jazyka skládalo rozházenou
pohádku, centrum tvořivosti se naučilo, jak
na výrobu čarodějnického váčku a centrum
chytrých hlaviček, nás všechny začarovalo svým zaklínadlem!

4.–5.třída
V květnu jsme stihli dvakrát centra aktivit,
věnovali jsme se tématu “Stromy a květy”. Naučili
jsme se rozpoznávat druhy stromů, vyzkoušeli
jsme si programovat Bee Boty a vytvořili obrazy
proměn stromů v ročních obdobích. Společně
jsme tvořili básně na téma “Les a stromy”.
Dozvěděli jsme se také, jaké typy květenství
existují

a

vytvořili

ve

skupinách

knížečky.

Pracovali jsme také s odpadovým materiálem a
proměnili jsme ruličky od toaletního papíru na
květinové obrazy.
Vyrazili jsme společně na dva třídní výlety. Nejprve jsme šli pěšky na hrad Okoř a poté jsme
vyrazili společně s druháky a třeťáky na horu Říp.

2. stupeň
Dlouhou
prezenční

dobu

odluky od

výuky

jsme

“oslavili” návrat žáků do
školy zajímavým pokusem.
Žáci si ve výuce vyzkoušeli
rychlost chemických reakcí
a objevovali faktory, které
je ovlivňují. Bylo moc fajn
10

Revize dětských hřišť
Stejně jako každý rok i letos cem. Okolo přístřešku bude vyseta
proběhly revize všech tří hřišť nová tráva a budou postupně
v naší obci.
provedeny další terénní úpravy
(úprava přístupu na hřiště u branky
Na dětském hřišti v Panské byly atd.).
provedeny drobné opravy na
herních prvcích, byly vyčištěny, Herní prvky na dětském hřiště
doplněny a upraveny zóny pro v ulici V. Poláka vyhovují norutlumení nárazu. Byla zakoupena mám. Zóny pro utlumení nárazu
nová ochranná síť na dětské pís- ale normě nevyhovují. Zvažujeme,
koviště. Tabule na malování budou že celý povrch vyměníme za povrch
muset být časem vyměněny. Na vhodnější. Ten bude ale výrazně
tomto hřišti přibyl praktický pří- cenově náročnější než stávající,
střešek s lavičkami a stolem, kde a tak jeho výměnu zahrneme do
se můžete ukrýt před deštěm a slun- rozpočtu na rok 2022.

Workoutové hřiště na fotbalovém
hřišti je naprosto v pořádku a vyhovuje všem normám.
V případě, že by se Vám na hřištích něco nezdálo, hlaste nám závadu prostřednictvím aplikace Hlášenírozhlasu.cz.
Velmi děkujeme.
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Za mláďaty lemurů do zoo
V Zooparku Zájezd byste našli
celkem pět druhů lemurů. Není
pravidlem, že se lemuři v zoologických zahradách rozmnožují. Našim chovatelům se to ale daří
pravidelně a letošní rok není výjimkou. Chovatelský úspěch se nám
podařil u lemurů hnědých i lemurů
vari.

6. dubna čekalo na chovatele
velké překvapení i u dalšího
druhu. Samice lemura vari byla neobvykle klidná a držela se na jedné
z horních polic své vnitřní ubikace.
Hned bylo jasné, že došlo k očekávanému porodu. „Celé dva dny
se ale od mláďat nehnula a velmi
úzkostlivě si malé novorozence střena chvíli opustí při krmení. Pak
teprve jsme zjistili, že mláďata
nejsou dvě, ale rovnou tři!“ uvádí
hlavní chovatelka Jitka Jonáková.
„Lemuři vari, na rozdíl od jiných
druhů lemurů, které chováme, svá
mláďata totiž nenosí na těle, ale
odkládají je do hnízd, kam se za
nimi vrací a kde jsou v bezpečí.“
dodává chovatelka. Odchov se
v Zájezdu podařil po roční pauze,
kdy byl chovný pár rozdělen. Samice s mláďaty je v současnosti
v chovném zázemí zoo, ale brzy
jim bude umožněn přístup do
venkovní expozice, kde je budou
moci návštěvníci pozorovat.

Jedním z prvních letošních mláďat se v Zooparku Zájezd stal
malý lemur hnědý. Narodil se koncem března (26. 3.). V expozici je
kromě svých rodičů i s roční samičkou Estelle. Ačkoli zatím nebyla
příležitost malého lemura detailně
prostudovat, chovatelka Kristýna
Kejhová si myslí, že se jedná
o samce. „Ti bývají daleko víc
oprsklí než malé lemuří samičky
a ostatním členům skupiny vyvádí
různé zlomyslnosti jako je třeba
tahání za ocas nebo skákání na
hlavu. Ten náš je v tom přeborník!
Loňská samička Estelle, kterou
pokřtili herečka Kristýna Janáčková se synem, se ještě ve třech měsících věku úzkostlivě držela mámina kožichu a opouštěla ho jen velmi
nerada.“ uvádí chovatelka.

12

žila. Z krátkých pozorování jsme tušili, že mláďat bude víc než jedno.
V hustém kožichu samice se ale maličká mláďata snadno schovají. Nechtěli jsme samici příliš rušit a čekali jsme na moment kdy své hnízdo

Text: Daniel Koleška
Foto: Daniel Koleška,
Jitka Jonáková
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Významné osobnosti naší obce
Alžběta KABÁTOVÁ
I když Alžběta Kabátová zastávala
post tajemnice MNV Stehelčeves
pouze 3 roky (1986-1989), zapsala
se do historie naší obce nesmazatelným písmem, neboť se velmi zasloužila o zlepšení životního
prostředí v naší obci.
Ale abychom začali od začátku.
Narodila se 1. dubna 1940 Antonii a Václavovi Jungmannovým,
kteří spolu vychovali tři děti. Syna
Václava a dcery Alžbětu a Alici.
Alžběta pak, po ukončení základní
školy, vystudovala školu střední,
provdala se za Jiřího Kabáta, se kterým měli 3 děti, dceru Jitku a syny
Jiřího a Martina.
Eliška, jak Alžbětě říkali přátelé,
pracovala celý život. Jako účetní
i prodavačka, v pohostinství i na
MNV, a dokonce i na poště. Jako
matka tří dětí měla vždy co dělat,
ale na své děti si čas našla. Pletla
jim oblečení na dnes již historickém
stroji Dopleta, ráda s celou rodinou vyrážela na výlety, a tak čas
plynul. V roce 1986 byla zvolena
tajemnicí MNV ve Stehelčevsi
a s elánem jí vlastním se chopila
práce pro dobro obce i jejích obyvatel. Do historie naší obce a Kladenska se nezapomenutelně zapsala
jako tajemnice MNV na okresním
zasedání v červnu 1988, kdy svým
vystoupením neohroženě hájila
zájmy obce proti všemocné Poldovce, která nám dlouhá léta ničila
životní prostředí. Strhla lavinu veřejného
mínění
a
našimi
problémy se začaly zabývat i nejvyšší orgány. Vysloužila si za to
však i výhrůžky a kritiku.
Ve velmi rozvířené atmosféře, která
se strhla po otravě dětí na
Buštěhradské haldě, se společně
s Ing. Roglem zúčastňovala mnoha
jednání, kde jako představitelka
14

Zajímavá místa v naší obci

obce jednala ve jménu občanů.
Společně s Ing. Roglem, který jí
připravoval podklady pro jednání
a vystoupení na veřejnosti, kontaktovali všechna dostupná, ale i nedostupná místa ve státní správě
a v tisku, aby dosáhli zveřejnění
praktik ukládání odpadu na
Buštěhradskou haldu, a tak získali
podporu veřejnosti. Podařilo se
přesvědčit krajské orgány i vedení POLDI brát vážně občany
malé obce pod haldou a jejich základní potřebu, dýchat čerstvý
vzduch. Během několika dalších let
bylo započato s rekultivací haldy.

Aby i noví občané naší obce poznali místo, kde bydlí, připomeneme
historii některých staveb a míst,
která po více než 7 století ovlivňovala život v naší obci.
Statek čp. 1 ve Stehelčevsi
Tento objekt stojí na území první
stehelčevské tvrzi, kterou vlastnil
v roce 1316 Jan ze Stehelčevsi (Jan
de Stehelcewietz). Při bourání původního čp. 1 v roce 1978 byly objeveny základy zřejmě zmiňované
tvrze užívané již před rokem
1316.
Lidé často zapomínají, a tak snad
proto byla osobnost Alžběty Kabátové
ztvárněna
Milenou
Dvorskou v televizní inscenaci
Josefa Velka „Jak chytit krokodýla“. Nám by pak zelená halda
na západním okraji obce měla připomenout, že je to i její zásluha,
že již nepráší a nemusíme se jí
bát.
1. dubna 1995 ještě oslavila své
55. narozeniny, ale to jí již zbývalo
málo naděje, že zdolá zákeřnou
nemoc. Bohužel tento poslední zápas nevyhrála a v červenci jsme jí
doprovodili na její poslední cestě.
Zastupitelstvo obce Stehelčeves
rozhodlo na svém zasedání dne
27. září 2006 udělit čestné občanství in memoriam paní Alžbětě Kabátové, za výrazný přínos za životní prostředí a rozvoj obce Stehelčeves.
Toto ocenění bylo předáno její rodině u příležitosti 690. výročí od
první písemné zmínky o obci Stehelčeves.
Čest její památce!
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Před statkem je vysoký násep, který
svádí k domněnce, že nynější silnice šla původně až ve výši náspu, neboť základy budov statku, jsou v náspu jen mělce zapuštěny. Pokud se
přeneseme přes několik století, známe pak i další majitele této usedlosti.
Na tomto statku v posledních 300
letech hospodařily jen dva rody:
rod Fingerhutů a rod Poláků –
Polák Otto je poslední z Poláků držitelem tohoto statku čp. 1. Sedláci
Polákové
jako
rychtáři
a starostové dlouhou dobu ovládali
naši obec.

V roce 1654 byl majitelem Fingrhutový Jan a ke statku přináleželo 120
strychů pozemků.
V roce 1687 Fingrhutová Ludmila
(zřejmě vdova po Janovi),
v roce 1713 Fingrhut František (syn
nebo vnuk Ludmily a Jana?),
v roce 1721 Fingrhutová Dorota,
v roce 1754 Fingrhut Václav,
v roce 1773 Fingrhut Jan a ke
statku patří 122 strychů (korců) pozemků, v roce 1823 Fingrhutova
vdova. V roce 1840 Polák Vilém –
největší sedlák v obci (vlastnil nejen
statek
čp.
1,
ale
i statky čp. 5, 6
a 31), od roku
1882 do roku
1888 byl starostou obce. Za
jeho starostování
byl
založen
v roce 1885
první
Sbor
dobrovolných
hasičů ve Stehelčevsi.
V roce 1847
Michnovský
Josef.

V roce 1860 Polák Vilém. Proč byla
držba rodu Poláků přetržena, není
známo, ani kdo byl Josef Michnovský?
V roce 1950 byl vlastníkem Otto
Polák. Poté užívali prostory
statku
čp.
1
zaměstnanci
JZD Stehelčeves a pak JZD Slatina. V 50. letech minulého století
byl ve statku velký vepřín zbudovaný ze dvou stodol.
V 70. letech minulého století stála
ještě vlevo od vrat do statku původní budova čp. 1, která byla
v roce 1978 zbourána. Nejprve byla
odstraněna kaplička, která stávala
mezi čp. 31 a čp. 1, pak byla vybudována opěrná zeď podél chodníku
u státní silnice a následně byla
provedena demolice budovy čp. 1.
Dnes je tento statek v soukromém
vlastnictví.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Z kuchyně našich babiček

Vážení spoluobčané,
prosíme vás, nevstupujte prvních 14 dní v červnu na hrací plochu!
Hřiště je po vertikutaci a hnojení, potřebuje si nejméně 14 dní odpočinout.
Děkujeme za pochopení.
HOVĚZÍ POLÉVKA S KOPŘIVOVOU SEDLINOU
Do hrnce dáme dobře omyté hovězí žebro a zeleninu kořenovou dle chuti. Přidáme něco kuliček pepře, nového
koření a jeden bobkový list, zasolíme a vaříme, až je maso měkké. Pak vývar scedíme, vložíme do něj pokrájené
maso a zeleninu na malé kostičky a dochutíme podle potřeby solí a pepřem. Před nesením na stůl do talíře dáme
kopřivovou sedlinu nakrájenou na úhledné nudličky a přelĳeme polévkou.
Sedlina: rozkvedláme dvě vejce se solí a špetkou pepře, přidáme najemno nasekané mladé kopřivy a tuto směs
vlĳeme do máslem vymazaného pekáčku a v troubě upečeme. Když je povrch zlatý, necháme chvilku odstát, pak
vyklopíme a pokrájíme na úhledné nudličky.
CHLEBOVÁ CMUNDA
Namočíme si asi 4 krajíce tvrdšího chleba do vody s trochou mléka a necháme alespoň hodinu máčet. Pak chléb
v rukou vymačkáme a dáme do mísy. Přidáme 1 vejce, špetku soli a pepře, 4 stroužky utřeného česneku
a majoránku. Dobře promícháme a na rozpuštěném sádle smažíme placky, jako bramborák. Cmunda je dobrá jen
tak, nebo i jako příloha s uzeným masem a se zelím.

SÝROVÉ BUBLINY
15 dkg strouhané Nivy, 15 dkg jemně strouhaného Eidamu, 3 žloutky, 4 zarovnané lžíce hladké mouky, asi 10
dkg na malé kostičky nakrájené slaniny a sníh ze 3 bílků. Vše jemně promícháme, lžičkou vykrajujeme malé
kousky, které dáme do strouhanky, obalíme a smažíme na pánvi na oleji nebo sádle. Pozor, značně nabydou.
Podáváme se zeleninovým salátem.
ÚSPORNÉ ŘEZY
Na vál dáme 60 dkg hladké mouky s jedním práškem do pečiva, 25 dkg cukru krupice, 15 dkg tuku, 2 vejce
a 4 lžíce vlahého mléka. Dobře zpracujeme na tužší těsto. Rozdělíme jej na 3 části, rozválíme na placky a upečeme na plechu. Jednu upečenou placku rozdrobíme a dáme do mísy, přidáme dobrý džem dle chuti, citronovou
kůru, rum a kousek másla utřeného s cukrem. Hmota musí být hodně vlhká, proto můžeme přidat i ovocnou šťávu
dle potřeby nebo džus. Na jednu placku navršíme nádivku, druhou ji přiklopíme. Horní placku potřeme slabě
džemem a polĳeme cukrovou polevou.
Poleva: 1/4 kg moučkového cukru polĳeme 5 lžícemi vařící vody a třeme, až poleva zhoustne a zbělí. Zaschlé
krájíme na čtverce, které necháme pod poklopem do druhého dne zvlhnout.

MÁTOVÁ ROSOLKA
Do sklenice dáme 5 vrchovatých lžic posekané máty peprné, zalĳeme ½ litrem vodky a necháme 2 měsíce na
okně a dolĳeme 2 dcl ovocného sirupu dle chuti. Je dobrý při nachlazení a rýmě na zlepšení dýchání. Stačí
1 polévková lžíce 3x denně.
DOBROU CHUŤ!
16
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Doplňovačka
Správné řešení, kterým je místo v naší obci, naleznete v dalším čísle našeho zpravodaje.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S TE

HEL PRO
Č
PŘÍ EVSKÉ
ŠP Ě
DĚ
OD VEK TI
OÚ

1. Muž se světlými vlasy

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Slepý endemický obojživelník žijící v krasových jeskyních
Chirurgický zákrok
Onemocnění kloubů, dna
Přírodní rezervace u obce Hartmanice u Klatov
Mrkev
Po všechny časy
Postupy, vyvíjení se
spor

Řešení

Řešení doplňovačky z čísla 5/2021 - jméno 1. knihovníka Stehelčevsi
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Albíkova školka je vhodná pro děti 4-6 let.
Voda nás baví, Albíkův příměšťák a Malý objevitel pro děti 6-12 let.
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