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Informace z obce
Poplatky za odpady a psa jsou
vybírány v úředních hodinách OÚ.
Od února musíte mít vylepenou
novou známku na rok 2021,
jinak Vám nebude odpad svezen.
Poplatek ze psa je splatný
k 31.3.2021. Pokud již psa nevlastíte, musíte jej odhlásit, jinak
po Vás bude poplatek uplatňován.



Svoz bioodpadu v zimních
měsících: 26.2., 26.3.



Sběrný dvůr je od prosince
do března otevřen pouze
v neděli od 10 – 12 hod.



Obec má k dispozici krásnou
ručně malovanou cyklomapu
Kladenska, na které se svými
kresbami podílely i děti z naší
základní školy. Mapa je zdarma
k vyzvednutí v úředních hodinách
na obecním úřadu.



Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat
17. 2. 2021 od 18:00, místo konání bude upřesněno, sledujte úřední
desku OÚ a pozvánku.



Ohlédnutí za rokem
2020
K 1.1.2020 bylo hlášeno
k trvalému pobytu v naší obci
910 obyvatel, k 31.12.2020
nás bylo 933. Narodilo se zde
15 dětí, zemřelo 8 občanů.
Průměrný věk
u žen je 40 let, u mužů 38 let.

Hlášení poruch:

Blahopřejeme

elektřina – 800 850 860
voda – 840 121 121
plyn – 1239

Zdeněk Vydra – 65 let
Romana Bayerová – 50 let

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 2/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 2. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 19. 2. 2021
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Zhodnocení roku 2020
Vážení spoluobčané,
dáte mi jistě za pravdu, že rok 2020 byl rokem velmi zvláštním. Díky pandemii koronaviru byl celý náš stát ochromen. Spousta činností byla zastavena nebo alespoň hodně omezena.
I přesto se nám v naší obci podařilo realizovat některé naplánované projekty. Dovolte abych ty
nejvýznamnější z nich připomněla.
Hned z jara jsme začali budovat nový plot okolo dětského hřiště v „Panské“, na jehož
spolufinancování se podílelo Letiště Václava Havla Praha. Tímto Letišti velmi děkujeme. Současně
s plotem bylo rozšířeno sběrné místo na tříděný odpad a z druhé strany postavena pergola, která
bude v létě chránit návštěvníky hřiště před sluncem nebo náhlým deštěm.


Zahájili jsme realizaci akce „Rekonstrukce chodníků v obci Stehelčeves – I. etapa“, na
kterou se nám konečně podařilo získat dotaci z IROP. Bohužel ale nastali technické problémy
a stavba byla zastavena. Věříme, že od dubna letošního roku stavba opět ožije.


Získali jsme dotaci na výstavbu chodníků v ulici V. Hermacha taktéž z programu
IROP. Realizace této akce by měla začít v roce 2022.


Na jaře jsme také spustili nové webové stránky obce, které jsou mnohem přívětivější
pro uživatele než stránky předešlé. Poskytují daleko více informací, například Klikací rozpočet podává přesné informace o čerpání obecního rozpočtu.


 V tomto roce byla dopracovaná projektová dokumentace k rekonstrukci povrchů komunikací v ulicích A. Dřevy a V. Ptáčníka. Koncem roku jsme zažádali na Ministerstvo pro místní
rozvoj o dotaci.

Členové Komise pro dopravu a stavbu v čele s p. Ing. Martinem Vochem dali podnět
k vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci křižovatky ulic Hlavní a Vrapická.
Dokumentace je zpracována a Odbor výstavby MMK vydal Rozhodnutí o schválení záměru výstavby.


V zimních měsících proběhla revitalizace veřejného prostoru před naší školou. Byly
vykáceny staré (živý plot) a nevhodné (např. tis) rostliny a byly nahrazeny novými. Na jaře se můžeme těšit na rozkvetlé záhony trvalek nebo na krásné květy pivoněk.


Abychom pomohli zklidnění automobilové dopravy, zakoupili jsme 4 informativní měřiče rychlosti (radary), které jsou v současné době instalovány.


Koncem roku jsme se také rozhodli zakoupit multifunkčí vůz, který bude využíván
k údržbě celé obce. Součástí vozu bude sypač, který jistě využijeme už letošní zimu.
							


Petra Vagenknechtová
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2020



1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce schvalují rozpočet obce Stehelčeves na rok 2020, jeho závazným ukazatelem jsou výdaje.



3. Zastupitelé obce schvalují Rozpočtový výhled obce Stehelčeves 2022-2023.



4. Zastupitelé obce schvalují Rozpočet ZŠ a MŠ Stehelčeves na rok 2021.



5. Zastupitelé obce schvalují Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Stehelčeves 2022-2023.

















6. Zastupitelé obce nesouhlasí se Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s bodem 6 čl. III a navrhují jednorázovou náhradu ve výši 876.000 Kč. Cena je stanovena
takto: 1 m kabelového vedení NN 1200 Kč – 680 bm, 1 ks přípojková skříň 10 000 Kč –
3 ks, 1 ks rozpojovací skříň 15 000 Kč – 2 ks.
7. Zastupitelé obce z nabídek na multifunkční vůz vybrali dle zadaných parametrů a ceny
vozu – společnost Unicont Group s.r.o.
8. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Kupní smlouvy na multifunkční vůz a souhlasí
s podpisem Kupní smlouvy se společností Unicont Group s.r.o. za cenu 1.960.000,- Kč.
9. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy na zajištění ambulantního svozu
biologicky rozložitelného odpadu z údržby zeleně obce a zahrad domů na katastru obce
Stehelčeves se společností Bromil s.r.o..
10. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a TDI a BOZP na
akci „Rekonstrukce chodníků Hlavní Stehelčeves I. etapa“.
11. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro
ochranu osobních údajů.
12. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje pozemku p. č. 299/1 k. ú.
Stehelčeves za cenu 160 Kč/m2.
13. Zastupitelé obce souhlasí s navýšením rozpočtu pro ŽŠ a MŠ Stehelčeves o částku
60.074,- Kč na vybavení nově vzniklé třídy z fitsálu.

Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
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ŠKOLÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves
školní rok 2020/2021




Milí čtenáři,

měsíc leden jsme strávili opět na online výuce s většinou našich žáků. Po
dlouhé době jsme se však dočkali sněhové nadílky, která pozitivně
ovlivnila prezenční i onOLQHvýuku. Vytáhli jsme boby a lopaty a vyráželi
jsme o tělesnou výchovu i s družinou na kopec. Na online výuce jsme
stavěli sněhuláky a iglú, pozorovali jsme skupenství vody a sněhu jsme
věnovali výtvarnou výchovu i pracovní činnosti. I nás na začátku ledna
nepříjemně zasáhla vlna „covidová” a museli jsme nejprve zcela uzavřít
naši školku a později otevřít v omezeném režimu. Děkujeme všem
rodičům za podporu a trpělivost. 

Mgr. Aneta Zemanová 
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Školní družina

Po vánočních prázdninách jsme se ve družině přivítali a vyprávěli jsme si
zážitky z Vánoc, společně jsme také zakončili vánoční čas úklidem našeho
družinového stromečku.

V lednu jsme se zaměřili na příchod Tří králů –REMDVQLOLMVPHVLSRMP\
kterými jsou například kadidlo nebo myrha. 
Povídali jsme si o tom, co znamená tříkrálová sbírka a naučili jsme se
písničku My tři králové. Děti si vyrobily královské koruny z kartonu a
vyzkoušely si techniku kresby tuší. Měsíc jsme zakončili tématem Bílá
zima, kde jsme vyráběli zasněžené domy a přírodu

Pozorovali jsme ptáčky u krmítka na naší školní zahradě a zároveň jsme si
užívali sněhové nadílky při zimních sportech a radovánkách.
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Mateřská škola 
Období Vánoc jsme ve školce uzavřeli vyprávěním o cestě Tří králů do
Betléma. Přečetli jsme si pohádku „Jak to bylo na Tři krále“ z knihy
Chaloupka na vršku. Děti
si vyrobily korunu z papíru
a společně jsme si zahráli
hru „Král sedí na trůně“.
Při procházce obcí jsme
pečlivě sledovali dveře
domů ve Dřetovicích a měli
MVPHUDGRVWNGyž jsme
objevili nápis K+B+M



K velké radosti dětí napadl i sníh,
a tak jsme si užili bobování a
jízdu na lopatách i talířích. Když
byla naše sjezdovka už
vyježděná, děti nelenily a
nanosily na odřená místa sníh,
aby se mohlo jezdit dál.


Střídání sněžení a mrazu nám
umožnilo nejen postavit sněhuláky, ale
i pozorovat přírodu a provádět
jednoduché pokusy se sněhem a
ledem. Děti také z domova nosily
krmení ptáčkům, a tak jsme pravidelně
dosypávali do krmítek před budovou
kulturního domu i na dětském hřišti.
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V druhé polovině měsíce nás
čekalo téma „Co se děje v
mém těle“. Děti bavilo
prohlížení encyklopedií Moje
tělo, Jak rostu, Lidské tělo
apod. Nejvíce je zaujala
kostra. Předškoláci si vyrobili
obrázek kostry ze špejlí,
mladší děti měly za úkol
doplnit obrázek, co chybí na
obličeji. Naučili jsme se
několik nových říkánek, her
a písničku s pohybem Hýbni
NRVWURX

1.třída
Po vánočních prázdninách jsme si vyprávěli o tom, jak jsme trávili Vánoce
a poté jsme se hned vrhli do učení. Všichni jsme skvěle zvládli diktát
písmen. A postupně přecházíme na malá tiskací písmena. 

Zvládáme počítat do 10 a
REMHYLOLMVPHNRX]ORDXWREXVX
V prvouce jsme zjišťovali, jak
rychle taje sníh a dělali jsme
SRNXV]DMDNGORXKRUR]WDMH
určité množství sněhu, které
jsme si odvážili na váze. 


Dosyta jsme si užívali i první
letošní sníh. Stavěli jsme
sněhuláky v naší velikosti a
FKRGLOLMVPHERERYDW9\URELOL
jsme si vlastní lucerničky se
třemi králi. 
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2. a 3. třída

Tento měsíc máme téma „Ten
dělá to a ten zas tohle“. V
rámci tohoto témaWXMVPH
uspořádali projektový den,
kde jsme se věnovali postupu
přírodnina –VXURYLQD–
výrobek. Děti si vyzkoušely
výrobu másla a karamelu. Na
toto téma byla také zaměřena
Centra, kde si žáci pomocí
Albi tužky (dárek od rodičů)
zjišťovaly informace o tom,FR
z které přírodniny může
vzniknout za výrobek. 
V centru tvořivosti si vyzkoušely, jak se vyrábí boty (i když jen papírové,
avšak ve skutečné velikosti). 

Ve spolupráci s rodiči, kteří natáčeli
krátká videa o svém povolání, se
žáci seznámili s různými profesemi. 
V centru matematiky si děti
vyzkoušely profesi stavařů a
projektantů, kde stavěly krychlové
stavby z kostek a zapisovaly plánky
staveb do čtvercové sítě. 


Děkujeme rodičům za dárky,
které děti našly pod stromečkem. 
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4. a 5. třída

Stále jsme sice na online výuce, snažíme se tak hodiny zpestřit něčím
netradičním. V hudební výchově jsme tančili královský tanec valčík za
doprovodu symfonického orchestru a video ukázky z filmu Popelka. 

V pátém ročníku jsme se seznamovali s netradičními hudebními nástroji,
kterými jsou například dudy nebo vozembouch. Paní učitelka děti následně
motivovala k výrobě takovéhoto nástroje doma. 

V anglickém jazyce si paní učitelka pro děti připravila „zákeřný” dotazník
testující znalosti tázacích sloves. 

Ve výtvarné výchově jsme tentokrát malovali vesmír a používali MVPHvěci
z běžného života pro dotvoření obrázků.Takový padák z loupáku vypadal
skvěle! 















V pracovních činnostech jsme se vrhli do výroby krmítka pro ptáčky z
nejrůznějších materiálů. 
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stupeň

Protože je celý druhý stupeň
ochuzený o prezenční výuku,
bylo třeba do práce zařadit
relaxaci. Seznámili jsme se s
projevy stresu i tím, jak mu
předcházet. Přemýšleli jsme,
MDNVLRQline výuku
zpříjemnit. V tématu s
názvem „Kyselý jako citron“
se žáci věnovali přírodopisu,
DOHLFKHPLL=NRXPDOLS+
různých roztoků, zjišťovali
rozdíl mezi kyselinami a
zásadami. 

Ve výtvarné výchově se
seznámili s arteterapií v
podobě kresby, kterou tvořili
QRKRX

Myslíme, že chvilky určené odreagování splnily svůj účel. Pobyt v domácím
prostředí bez možnosti vycházení zkrátka naruší biorytmus organismu, a
to nejen u dětí. Vyzkoušeli jsme i některé relaxační techniky z oboru
psychohygieny, například metodu 4––8 (dýchací trik). Znáte ho?
Vyzkoušejte! : 
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A jak to viděli sami žáci? Na otázku, jak se midařilo? Odpověděli …
•
•
•
•

•

•

•

„Fakt mě to bavilo. Nejvíc jsem přemýšlel, jakou bych chtěl udělat
centrální stopu. :-)“
Pak už jsem chtěl hlavně harmonii barev. A nakonec otisky psích
tlapek. Dařilo se mi to dobře, ani jsem pak moc nemusel uklízet”
„Tvoření díla se mi docela dobře dařilo, ale problém byl ten že, když
jsem dával barvu na nohu lechtalo to.“
„Bavilo mě to. Moc se mi nedařilo, bylo to všude :) Myslím si, že
jsem tam dala moc hodně barvy. Dělala jsem to temperami. Ještě,
že byla mamka v práci, jinak by to nerozdejchala. Použila jsem obě
nohy. :)“
„Já jsem se svým výtvorem celkem spokojená, ale myslím že to
mohlo být lepší. Já jsem konkrétně malovala štětcem, který jsem
držela nohou. Malovalo se mi tak náročně, ale nechtěla jsem nohou
jako nohou. Bavilo mě to a taky uvolnilo.”
„Vnitřní okno. Tak to bylo hrozný. Maloval jsem palcem u nohy
většinou. Chtěl jsem udělat nějaké okno do duše nebo tak ... No, má
to být něco, kam vidím ještě dál a dál. Ale podpis už je rukou :D”
„Bylo to těžké, ale dopadlo to docela dobře. Nejdřív jsem si
namazala noh, a pak jsem začala šlapat na karton. Myla jsem ty
nohy asi půl hodiny (nešlo to dolů, nakonec se mi to ale podařilo
:D). Ale stále řeším ten problém ve vaně :(, umazala jsem nohama
vanu a teď to nejde dolů. Tak jsem se to snažila umýt, ale pak jsem
se na to vykašlala. Protože to vůbec nešlo, naštěstí to mámě
nevadilo :)”


Jen doufáme, že pro naše výzvymají rodiče pochopení, vážíme si jejich
nezdolné trpělivosti a za to jim děkujeme!
ZŠ a MŠ Stehelčeves přijme od září 2021 učitele/učitelku na 1.stupeň.
Zájemci mohou kontaktovat ředitelku školy Mgr. Anetu Zemanovou na
emailové adrese: zemanova@skolastehelceves.cz
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Významné osobnosti v historii naší obce

Josef Šindler
-ředitel školy ve Stehelčevsi
v letech 1950 – 1976.
Narodil se 1. února 1915 ve Skryjích v okrese Rakovník. Studoval
reálku v Rakovníku a pak Dvouletou pedagogickou akademii v Praze
do roku 1936. Vyučoval na školách
v Třtici, Hnidousích, Klobukách,
Mšeci, Malíkovicích, v Újezdě pod
Kladnem, Hostouni, ve Vrapicích,
v Rozdělově, v Kladně na Amálce
a naposled v Přítočně.
Řídící Šindler, jak se mu říkalo, se
rychle sžil s naší obcí a zapojil se
aktivně do jejího života. Velmi rád
se chlubil „svými“ dětmi, proto se
děti se svými vystoupeními účastnily všech událostí v obci.

Od 11. listopadu 1955 se stal
i matrikářem, jeho zástupcem byla
paní učitelka Květa Krejčová.
I tuto funkci vykonával svědomitě
až do konce roku 1976.
Již v prvním roce svého působení
dohodl, aby patronát nad školou
převzal důl Zápotocký v Kladně
– Dubí. Ten škole věnoval 4.500
korun a aktivně se podílel na zajišťování oprav na budově školy.
Každý rok škola pořádala výlety
pro děti a na jejich financování
přispíval i důl Zápotocký.
Svědomitě vedl i školní kroniku.
Pořádal se svými kolegy ve škole
besedy na různá témata, kterých se
mohli zúčastnit i ostatní občané.

V roce 1976 odešel do důchodu
po 26 letech působení na škole ve
Stehelčevsi. Na jeho místo nastoupil Václav Jícha, který do té doby
působil jako ředitel ZDŠ ve Dřetovicích.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1955
22. února Vojenská estráda kladenské posádky, byla velmi dobrá,
ale slabě navštívená. Malou návštěvu zaviňuje místnost v hostinci
čp. 8, která se v zimě špatně vytápí
pro svoji rozlehlost.



2. března v Kladně na ONV
byla kontrola všech kronik okresu,
zástupcem KNV Praha. Kronika
naše uznána za nejlepší v okrese.
Kronikáři, který měl dosud 200 korun ročně za vedení kroniky zvýšena
odměna na 350 Kčs ročně.



Ministerstvo kultury spolu s časopisem pro vlastivědu „Naše vlast“
vypsalo soutěž „Práce s kronikou
před volbami 1954“. Kronikář
obce Stehelčeves umístil se v této
soutěži jako první a obdržel fotoaparát a Plickovu knihu „Praha
v obrazech“.

19. června Do Lidic uspořádán
Dále tu byly uskutečněny dvě velmi
byl „2. mírový pochod“ lidu Klazajímavé přednášky o SSSR
denska. Ten den byl otevřen slavv rámci Měsíce Česko-sovětského
nostně „Sad přátelství a míru“ do
přátelství.
něhož přispěly dary růží země téměř
celého světa. Heslo letošní oslavy
 9. listopaddu vyprávěl o svých
zážitcích v Sovětském svazu s. Josef
bylo: „V pevné jednotě národů za
Hofman, bývalý předseda MNV.
vítězství světového míru.“ Zahajovací proslov pronesl Dr. Hromádka, V SSSR byl od 18.10. do 1.11.1955,
hlavní projev poslankyně Národního kamž byl poslán ze závodu „Ant.
shromáždění s. Leflerová z Lidic.
Zápotocký“ Kladno-Dubí.



Kroužek ochotníků při JZD Stehelčeves letos sehrál tato divadelní
představení:
20. února od K. Sabiny „Maloměstské klepny“ v režii K. Budila.



27. února opakována byla hra
ve Dřetovicích. Obě tato představení
měla velký úspěch.



3. dubna dramatický spolek Jirásek ze Dřetovic sehrál na oplátku
hru „Muziky“.



30. dubna Místní Národní škola
se školou Mateřskou uspořádaly
 13. dubna sehráli naši ochotníci
v předvečer 1. máje dětskou besídku.
divadelní hru „Na letním bytě“ od
Děti těchto škol předvedly na jevišti
Štolby. Režie V. Hofman.
v hostinci „U Richtrů“ v čp. 8 různé
sborové recitace, tanečky a písně
 9. května sehrán Stroupežnicpod vedením svých učitelů.
kého „Václav Hrobčický z Hrobčic“
Pohostinsky zde hrál náš rodák, uči 1. máj oslaven opět průvodem
tel Václav Sýkora z Kladna, který
do Buštěhradu.
měl též režii a hrál titulní roli. Rovněž pohostinsky vystoupil v této hře
 2. května první etapa cyklisticStanislav Procházka z Brandýska.
kého závodu Praha-Berlín-Varšava,
Kromě toho sehrány dvě aktovky:
vedla letos přes Lidice. Zúčastnilo
27.3. Lukovskij „Dva kapitáni“
se jej 18 národů. Naši občané ve
a 9.6. pro děti hru „Kašpárek bez
velkém počtu šli se podívat do Lidic
bytu“. Návštěvy 150-200 lidí.
na účastníky závodu, aby i oni je
povzbudili v jejich úsilí o propagaci
Putovní kino 6x v roce, nejlepší
míru.
filmy byly tyto: „Hanzelka a Zikmund“ cestopisný a „Kamenný
 2. června navštívila naše Mateřkvítek“ ruská barevná pohádka.
ská škola Zoologickou zahradu
Návštěvy dobré.
v Praze.
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1. prosince Jaroslav Krubner,
státní zaměstnanec, který se právě
vrátil ze SSSR po tříletém studiu.
Své vyprávění o Moskvě a jiných
místech v SSSR doprovodil s.
Krubner mnoha fotografiemi, reprodukcemi obrazů a upomínkovými
předměty.
Přednášky tyto byly četně navštíveny a přítomnými s velkým zájmem
vyslechnuty.



6.12. odborná přednáška o zemědělství pro členy JZD se světelnými obrazy.



13.12. konala se přednáška
o hockeji a jeho pravidlech se světelnými obrazy, pořadatelem byla
Tělocvičná jednota Sokol.


22.12. Výbor žen uspořádal
pro děti Národní a Mateřské školy
vánoční nadílku. Děda „Mráz“,
jehož představovala s. M. Hášová,
podělil děti cukrovím věnovaným
výborem žen. Příležitostné básně
a různé scénky předvedly děti obou
škol.



Tělocvičná jednota „Sokol“
Měla letos bohatý rok své činnosti.
Konaly se okresní, oblastní i celostátní Spartakiády. Všeho toho se
náš Sokol účastnil.

ÚNOR 2021 číslo 2

Okresní kolo v Buštěhradě 22.5.
účast 7 mužů, 8 žen



Oblastní kolo v Kladně 12.6.
účast 7 mužů, 8 žen

Tělocvičnu, kterou si Sokol udržuje
v náležitém pořádku, má v bývalém
hostinci (U Šťastných čp. 130).

Ostatní taneční zábavy příležitostné,
pouť, posvícení a jiné.

Členů má jednota 107 mužů a žen.
Funkcionáři: Předseda: Saska Rudolf
z čp. 107, jednatel: Tauber Stanislav
z čp. 79, náčelník: Kohout Vladimír
z čp. 5.

pozn. redakce:



7.12. provedl Sokol ukázku
Spartakiádních cviků na besídce
uspořádané společně s Výborem
žen.



Tanečních zábav konáno v tomto
roce celkem 13, z toho 5 plesů
a dětská veselice.

Tímto příspěvkem zatím naše
rubrika končí, mockrát děkujeme
paní Štancové, která po celou dobu
příspěvky pečlivě připravovala
a doufáme, že se brzy budeme moci
nad kronikou setkat osobně,
zase „naživo“.

Správné odpovědi pro
únorový kvíz:
1a, 2b, 3a, 4c, 5c, 6a, 7a, 8a, 9b, 10c, 11b, 12a

Celostátní Spartakiáda v Praze
v červnu a červenci, týž počet zúčastněných.
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Zvířecí celebrity v zoo – rys Blonďák
Během prohlídky zoo jste určitě
prošli kolem výběhu pro rysy ostrovidy. Tato naše největší (ze dvou
druhů) kočkovitá šelma je u nás
v současnosti zastoupena mladým
dospělým párem. Během letních
měsíců se rysové často schovávají ve stínu a slunci se vyhýbají.
Vzhledem k tomu, že v přírodě
obývají spíše horské oblasti, vyhovují jim zimní měsíce, kdy je můžete zastihnout aktivní i ve sněhu.

odmítla. V brzkých ranních hodinách našli ošetřovatelé podchlazená mláďata bez péče a odebrali je
proto k umělému odchovu. Podařilo se bohužel zachránit jen jedno
z nich, a tak začal příběh rysa
Blonďáka. Náhradním rodičem se
mu stal kurátor chovu zvířat, Jiří
Marek, mladší.

V tomto článku si přiblížíme příběh rysího samce Blonďáka.

zoo a brzy si i díky svým kočičím
zlomyslnostem získal srdce všech.
Protože mu na kožichu chybí
skvrny, které rysové často mají,
dostal ono příznačné jméno
Blonďák.

Život našeho rysího kocoura nezačal zrovna růžově. Narodil se jedné
květnové noci roku 2014. U kočkovitých šelem se mohou objevit
problémy s odchovem, kdy samice
mláďata odmítají a přesně to se
stalo i tehdy. Ke všemu ještě přišla
velká bouřka a část rysího výběhu
poničila zlomená větev stromu.
Samice tehdy utrpěla šok a malá
mláďata v důsledku toho bohužel
16

Malý rys vyrůstal v péči jeho náhradní „mámy“ mezi zaměstnanci

Jak využít toho, že se v zoo ocitl
malý rys, který velice dobře vychází s lidmi? Samozřejmě k osvětě
a vzdělávání! Blonďák se brzy stal
tváří projektu, který informoval
veřejnost o neutěšeném stavu divokých populací velkých šelem v ČR.

Díky jeho přítomnosti na besedách
a přednáškách se jich zúčastnily
tisíce lidí po celé republice.

Jako správná kočka si s mediálním
tlakem poradil po svém – většinou
si našel vhodnou krabici ke spánku
nebo se lhostejně procházel mezi
účastníky a užíval si jejich pozornosti, zatímco jeho lidští kolegové
prezentovali aktuální poznatky
o českých šelmách a diskutovali
s účastníky přednášek. A pomohli
tak formovat jejich názory na význam šelem v naší krajině a vyvracet různé fámy třeba o krvelačnosti
a podobných nesmyslech.

ÚNOR 2021 číslo 2

S tím, jak Blonďák postupně dospíval, dostal svou vlastní expozici. Dnes ho najdete ve stejném
výběhu, kde se před šesti a půl
lety narodil, s mladou samičkou
Shadow. Samozřejmě už není možné nechat dospělou velkou kočku

mezi lidmi – to by bylo krajně nezodpovědné. I tak jsou ale návštěvy
u rysů vždy ve velmi přátelském
duchu.
Mladý rysí pár můžete pozdravit
kdykoli při návštěvě naší zoo

a kdo ví – třeba se už letos dočkají prvních vlastních koťat!
Text: Daniel Koleška
Foto: Daniel Koleška, Jiří Marek
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Výhra v soutěži „NOC v ZOO“
Komu se nelení, tomu se zelení! A v případě naší soutěže „NOC v ZOO“ to platí dvojnásob!!
Jediný, kdo si zkusil zahrát na spisovatele a poslal do soutěže svůj příspěvek, byly
Aneta Svobodová, Marie Debroise, Anežka Debroise.
Tímto se tedy oficiálně stávají vítězkami naší soutěže a my jim moc GRATULUJEME!
A tady je jejich příběh.
Byla jednou jedna rodinka, která se jmenovala Namaonovi. Měli dvě děti, které se jmenovali Lukáš a Eliška.
Lukášovi je 10 let a Elišce je 5 let. Je právě krásné
sobotní ráno a Eliška s Lukášem se probouzí. Běží do
ložnice rodičů a skáčou po posteli aby vzbudili rodiče.
Při snídani tatínek navrhl že by mohli jít na výlet, a děti
křičí: DO ZOO!!! Maminka souhlasí a říká že nejbližší
zoo je ZOO ZÁJEZD.

A odpoledne vyrazili do ZOO. Přišli, koupili si vstupenky a začali si prohlížet zvířata. Viděli: surikaty,
králíky, lemury, želvy, papouška, hada, a chameleony.
Elišce se nejvíce líbila velká sova sněžná, která jí připomínala Hedviku z HARRYHO POTTERA a Lukášovi
se nejvíce líbili pavouci. Děti potřebovaly na záchod
a neslyšely hlášení, které říkalo že je konec otevírací
doby a návštěvníci mají opustit ZOO. Když se vrátily tak už byla ZOO zavřená a oni nevěděly jak se dostat
ven.
Co se dá dělat zůstaneme tady přes noc řekla maminka. Pomátla jsi se nebo co namítl táta. Já nebudu spát
v nějaký ZOO kde zvířatům páchne ze tlamy. Maminka řekla, že se nic nedá dělat, protože jsou zamčení. Šly
se podívat jestli je ještě někde nějaký východ, ale nikde
žádný východ nebyl. Při hledání našli nějakou podivnou
věc a nevěděli co to je. Zmáčkli tlačítko které bylo na té
podivné věci a posunulo je to do minulosti. Ocitli se v
ZOO před 100 lety. Bylo 21 hodin a Eliška a Lukáš šli
spát. Maminka s tatínkem nezamhouřili oči a báli se. Přesně o půlnoci se na obloze objevila zpráva ve které bylo:
Asi jste zjistili, že jste v ZOO Zájezd před 100 lety. Potřebujeme pomoct!!! Hledá se zloděj který krade zvířata.
Hledá se: lenochod, lední medvěd, lama, velbloud, pandy,
žirafa, nosorožec, slon, smradlavý hroch a pořád mečící
koza. Prosíme Vás aby jste našli zloděje a zvířata. Až vyřešíte záhadu tak jděte před ZOO a napište vzkaz na zem.
Maminka si to vyfotila na mobil a potom oba dva usnuli.
18
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Ráno se probudili a děti se divily kde jsou, protože si
to nepamatovaly. Maminka a tatínek jim řekli, že jsou
v ZOO Zájezd před 100 lety. Maminka jim ukázala
fotku z mobilu, kterou večer vyfotila. Lukáš to přečetl
nahlas. Děti byly udivené a měly strašný hlad. A tak šli
všichni do KFC a koupili si tam stripsy, hamburgery
a coca colu. Najedli se a šli zpět do ZOO. Před ZOO
byl velký nápis kde mají hledat zloděje se zvířaty. Bylo
tam ať jdou do Stehelčevsi a ať se zeptají na obecním
úřadě. Zeptali se paní Vagenknechtové jestli neví
o nějakém zloději zvířat. Paní Vagenknechtová řekla,
že zná zloděje, jmenuje se Tomáš Fuk a tatínek se zeptal jestli nejde vyhledat kde bydlí. Paní Vagenknechtová řekla, že bydlí Velkova 397.
Potom šli za ním a uviděli celou zahradu plnou zvířat.
Zazvonili na zvonek a otevřeli se dveře. Vešli dovnitř
a Tomáš Fuk zamkl dveře a řekl jim, že musí zvládnout únikovou hru. Pokud zvládnou hru, tak jim dá
všechna zvířata a můžou odejít a On se přizná, že ta
zvířata ukradl. Ale jestli to nezvládnou zůstanou
v domě a řeknou policii, že jsou oni zloději. A protože
neměli žádnou možnost odejít, tak se rozhodli, že půjdou hrát únikovou hru.
Měli 100 otázek ze zvířecí říše. Už měli 99 otázek
správně a zbývala jim poslední otázka, ale strašně těžká.
Tatínek naštěstí četl článek o zvířatech a vykřikl jáááá
vím odpověď. Odpověď byla správně a tak mohli jít ven
a odvést si všechna zvířata. Tomáš Fuk se měl přiznat, ale nakonec se rozhodl, že se nepřizná! A tak ho zamkli
v domě, aby se ke krádeži zvířat opravdu přiznal. Nakonec slíbil, že se ke všemu přizná a omluví se. Nakonec
šli všichni na policii kde jim všechno řekl a záhadná krádež se tak vysvětlila.
Poté šli před ZOO a napsali na zem: Záhada je vyřešena a chceme se vrátit domů. Máme taky zvířata,
vezměte si je. Už bylo 22 hodin večer a
tak děti musely jít spát a rodiče byli taky
unavení a usnuli. Ráno se probudili a na
velkém papíře bylo napsáno: Vyřešili
jste záhadu a tady máte od nás dárek.
Byl to stroj času. Zmáčkli tlačítko
a odletěli zpět domů do roku 2021.
Všichni byli šťastní že jsou zpátky
doma. Děti ještě ten den říkaly že se
už těší, až půjdou zase do ZOO ZÁJEZD.
Autorky:
Aneta Svobodová,
Marie Debroise, Anežka Debroise
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Velký novoroční kvíz
V letošním roce oslaví budova naší školy 125 let od svého postavení. Proto v dnešním kvízu si vyzkoušíme, co víme o naší škole. Již dříve jsme se školou zabývali, tak tentokrát trochu jinak.
1.

Ve školním roce 1915/16 byl ředitelem školy

a)
b)
c)

Bohumil Kuchař
František Plecháč
František Peták

2.

Na počátku roku 1916 bylo v naší škole

a)
b)
c)

156 žáků
251 žáků
96 žáků

3.

Jedním z významných ředitelů naší školy byl i Josef Šindler. Ve škole nastoupil v roce

a)
b)
c)

1950/51
1953/54
1958/59

4.

V kterém roce se začalo vařit ve škole pro naše děti?

a)
b)
c)

1950
1953
1956

5.

Ve školním roce 1963/64 navštěvovalo naší školu podstatně méně žáků, než v roce 1916. Bylo to:

a)
b)
c)

27 žáků
36 žáků
43 žáků

6.

Josef Šindler byl ředitelem školy až do svého odchodu do důchodu v roce 1976, po té ho vystřídal
ve funkci ředitele:

a)
b)
c)

Václav Jícha
Jan Hofmann
Bohumil Kuchař

7.

První žena, která se stala ředitelkou školy byla:

a)
b)
c)

Ludmila Pivarčiová
Šárka Holečková
Miluše Telenská

20
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8.

V roce 1996 proběhla oslava 100 let od založení nové školy ve Stehelčevsi. Při té příležitosti vystoupil:

a)
b)
c)

zasloužilý umělec Antonín Novák, který naši školu navštěvoval
ministr školství ČR, který byl pozván ředitelkou školy
pan Miroslav Táborský, který v té době byl v angažmá v kladenském divadle

9.

Mezi povinnosti řídícího učitele patřívalo:

a)
b)
c)

zapisování na veřejných schůzích obecního zastupitelstva
vedení modlení za dobrou úrodu u kříže před školou
účast na schůzích zastupitelstva obce

10.

Že první škola byla v čp. 33 v ulici Hlavní proti kulturnímu domu víme asi všichni, ale víme, kde
škola ve Stehelčevsi nikdy nebyla?

a)
b)
c)

v čp. 43, dnes budova obecního úřadu
v čp. 24 v ulici Hlavní
v čp. 3, dnes Hydraulik servis

11.

Budově nové školy je letos právě 125 let, ale víme od kterého roku byla škola ve Stehelčevsi?

a)
b)
c)

v roce 1815
v roce 1794
v roce 1801

12.

Víte, kdy byla zřízena Mateřská školka při Národní škole ve Stehelčevsi?

a)
1.4.1950
b)
1.9.1950
c)
1.6.1951
		

správné odpovědi nalzenete na str. 15
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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.
Celer v těstíčku
600 g celeru, 200 g tvrdého sýra, 150 g salámu (Gothaj), 2 vejce, 4 lžíce bílého vína, hladká mouka, sůl ,
tuk na smažení, 2 lžíce octa
Celer vložíme do osolené a okyselené vody a uvaříme doměkka. Po vychladnutí ho nakrájíme a obložíme plátky sýra a uzeniny. S celerem je spojíme párátky. Z rozšlehaných vajec, mouky, soli a vína připravíme polotuhé
těstíčko, obložené plátky celeru v něm namáčíme a v rozehřátém tuku smažíme dozlatova. Podáváme s vařenými brambory a salátem.
Plněná zapečená cibule
8 středně velkých cibulí, 300 – 400 g mletého masa, 1 dcl mléka, 1 vejce, 1 žemle, 1 lžička mleté papriky,
50 g másla, 80 g strouhaného sýra, 2 dcl vývaru, sůl
Oloupané cibule vložíme do vařící osolené vody a krátce je povaříme. Pak je ocedíme, ostrým nožem seřízneme vršky, vyřízneme středy a lžičkou je vydlabeme, mleté maso smícháme s v mléce namočenou a vymačkanou žemlí, solí, vejcem, paprikou a nadrobno posekanou cibulí vybranou z vnitřků. Dobře promíchanou směsí
naplníme vydlabané cibule, naskládáme do máslem vymazané zapékací misky, posypeme sýrem, pokapeme
zbytkem rozehřátého másla, podlijeme vývarem z cibule a v troubě 20 minut zapékáme. Pokrm podáváme
s dušenou rýží nebo s vařenými brambory.
Pečené fazole
450 g bílých fazolí, 4 stroužky česneku, 200 g pečeného vepřového bůčku nebo ramínka, 40 g sádla
pažitka, pepř, sůl
Den předem fazole namočíme do studené vody. Druhý den je upečeme v přiklopeném pekáčku v mírně vyhřáté
troubě. Mezitím pokrájíme vepřové maso na nudličky, které prohřejeme na pánvi. Česnek utřeme se solí, přidáme do sádla v kastrolu a ohřejeme. Vmícháme fazole, připravené maso a sekanou pažitku. Směs podle chuti
dosolíme a opepříme. Porce podáváme se zeleninovým salátem.
Rychlá buchta
4 žloutky, 25 dkg cukru, 10 dkg oleje, 10 dkg vody, 30 dkg polohrubé mouky, ¼ prášku do pečiva, sníh ze
4 bílků
Žloutky, cukr, olej a vodu utřeme do pěny, po troškách přidáme mouku s práškem do pečiva a nakonec jemně
vmícháme sníh. Nalijeme do vymazaného pekáčku, poklademe ovocem a posypeme žmolenkou z 6 dkg másla,
6 dkg cukru a 6 dkg hrubé mouky.
DOBROU CHUŤ!
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Prodej hrobu
Prodám dvoumístní zděnou hrobku na hřbitově v Brandýsku - olšany
u Slaného, situovanou v původní části hřbitova, evidovanou
pod číslem 085.
V roce 2018 byla renovována, opatřena novou krycí deskou ze
šluknovského mramoru, uvnitř zcela vyčištěna, viz situační foto,
prodejní cena dle dohody.
Hrobové místo je vyplaceno do 8. 3. 2025.
K doptání na telefonním čísle 739 551 003.

INZERCE

