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Informace z obce
Místo novoročního ohňostroje
jsme pro vás měli nachystanou
laserovou show, kterou bohužel
s ohledem na vládní nařízení a
prodloužení nouzového stavu
musíme přesunout na přívětivější
dobu. Budeme vás informovat.



Upozorňujeme občany, kteří
vyváží odpad 1x za 14 dní (žlutá
známka) bude Vám odpad svezen
mimořádně 6.1.2021 a dále od
13.1. v každý sudý týden.



Omlazovací den v Domečku,
původně plánovaný na 16. 1. se
konat nebude.



Veřejné zasedání Zastupitelstva obce se bude konat
20. 1. 2021 od 18:00, místo konání bude upřesněno, sledujte
úřední desku OÚ a pozvánku.



Svoz bioodpadu v zimních
měsících: 29.1., 26.2., 26.3.



POZOR ZMĚNA!!! Sběrný
dvůr bude od prosince do března
otevřen pouze v neděli od 10 – 12
hod.



 Obec má k dispozici (v omezeném množství) nástěnné kalendáře
na rok 2021. Kalendář je vytvořený
ze starých pohlednic obce. Zdarma
je k vyzvednutí v úředních hodinách na OÚ.

Hlášení poruch:
elektřina – 800 850 860
voda – 840 121 121
plyn – 1239



Ceny poplatků pro rok 2021
Cena známek za svoz komunálního odpadu, bioodpadu a poplatku ze psa na
rok 2021
Cena známek za svoz komunálního odpadu na rok 2021
1x týdně (červená)

2100 Kč

svoz – středa

Zima 1x týdně, léto 1x za 14dní (zelená)

1620 Kč

říjen – duben 1x týdně, květen – září 1x za 14 dní

1x za 14 dní (žlutá)

1140 Kč

svoz – sudé týdny - středa

1x měsíčně (bílá)

540 Kč

Jednorázová známka

65 Kč

Cena známek za bioodpad na rok 2021
Nádoba 240 l

890 Kč

Nádoba 140 l

690 Kč

Cena poplatku ze psa na rok 2021 (splatný k 31.3.2021) dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2020
Cena za jednoho psa

200 Kč

Cena za druhého a každého dalšího psa

200 Kč

Poplatky budou vybírány od středy 13.1.2020 pouze v době úředních hodin.
Lze platit hotově nebo bezhotovostně (kartou).

UPOZORNĚNÍ! ZNÁMKY Z ROKU 2020 JSOU PLATNÉ DO KONCE MĚSÍCE
LEDNA 2021!

UPOZORNĚNÍ!!
V novém sběrném místě
v Panské naleznete další
kontejner na použité oblečení.

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 1/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 30. 12. 2020
Uzávěrka příštího čísla: 20. 1. 2021
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Ceny vodného a stočného pro rok 2021

Blahopřejeme
Ilona Kuthanová 60 let
Stanislava Koláříková 90 let
Iva Procházková 50 let
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.11 2020




























1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 9/2020.
3. Zastupitelé obce souhlasí se zněním OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a doporučují odeslat ke schválení Ministerstvo vnitra.
4. Zastupitelé obce souhlasí se zněním OZV o regulaci zábavní pyrotechniky a doporučují
odeslat ke schválení Ministerstvo vnitra.
5. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru prodeje pozemku p. č. 299/1 k. ú.
Stehelčeves za cenu 180Kč/m2.
6. Zastupitelé souhlasí s vyvěšením Záměru směny pozemku p. č. 300/14 za pozemek
p. č. 290/3.
7. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu obce Stehelčeves na rok 2021.
8. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením návrhu střednědobého rozpočtového výhledu obce
Stehelčeves 2022-2023.
9. Zastupitelé obce souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Stehelčeves 2021.
10. Zastupitelé obce souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ
Stehelčeves 2022-2023.
11. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o dílo na dodávku a instalaci 4 ks
informativních měřičů rychlosti se solárním panelem umístěných v obci Stehelčeves.
12. Zastupitelé obce souhlasí s Provozní informací o přerušení a omezení provozu ZŠ a MŠ
Stehelčeves na školní rok 2020/2021. Pro další školní roky zastupitelstvo vyžaduje
předložit tuto informaci v podobě Žádosti do 31.8. před začátkem školního roku, pro
který se o přerušení a omezení žádá.
13. Zastupitelé obce souhlasí s vyplacením odměny ředitelce PO v plné výši.
14. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Kontrolního výboru za období 4-8/20.
15. Zastupitelé obce souhlasí s podáním Žádosti o dotaci z dotačního programu MMR
Podpora a rozvoj regionů na akci „Oprava částí komunikací V. Ptáčníka v obci
Stehelčeves“.
16. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem smlouvy na vypracování žádosti o dotaci
z dotačního programu MMR Podpora a rozvoj regionů na akci „Oprava částí komunikací
V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“ a s doplněním do smlouvy „ pro případ, že žádost nebude
přijata z důvodu formální chyby, nebude vyplacena odměna“.
17. Zastupitelé obce souhlasí s navýšením čerpáním Rezervního fondu ZŠ a MŠ Stehelčeves
o 3.445,- Kč

Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
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Zvýšení kapacity naší školy a školky
Vážení spoluobčané, milé maminky, rodiče,
v poslední době se rojí spousta otázek kolem nedostačující kapacity naší mateřské i základní školy.
Víme, že máte strach, že se vaše děti do školy či školky v naší obci nedostanou a kam popřípadě půjdou.
V současné době vznikla pracovní skupina, která se touto problematikou intenzivně zabývá. V této
skupině jsem já, paní starostka, pan Ing. Martin Voch, ředitelka naší školy paní Mgr. Aneta Zemanová,
paní Renata Dobrá - starostka ze Dřetovic a pan Ing. arch. Štěpán Mančík, který pro nás zpracovává studii
proveditelnosti. Pracovní skupina pracuje také s výsledkem demografické studie, kterou jsme nechali v loňském roce zpracovat pro obec Stehelčeves a Dřetovice.
Studie (v plném znění k dispozici na https://www.obecstehelceves.cz/obec-1/demograficka-studie2020/)
předpokládá, že by naši školku mohlo v budoucnu navštěvovat až 80 dětí a školu až 270 dětí ze Stehelčevsi a Dřetovic.
Studie proveditelnosti nám má pomoci v rozhodování jakou formou zvýšit kapacitu naší školky
a školy. Po počáteční analýze současného stavu a několika jednáních s úřady (katastrální úřad, stavební odbor
Kladno, hygiena) jsme dospěli k předběžnému závěru, že na stávajícím pozemku bychom mohli vystavět
novou budovu pro kompletní gastro provoz, tělocvičnu a třídy pro 2. stupeň. Nová mateřská škola by
mohla být vystavěna na pozemku v ulici Řánkova, nad bývalou cihelnou (za komínem), kde obec vlastní
pozemek vhodný k zastavění 		
V roce 2021 nás čeká dokončení studie proveditelnosti, veřejné projednávání studie proveditelnosti s občany naší obce zpracování projektová dokumentace a eventuálně žádost o dotaci.
Pevně věřím, že se nám bude dařit jako doposud a budeme mít pro vás jen samé dobré zprávy.
Katka Müllerová

5

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

6

LEDEN 2021 číslo 1

7

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Naše třešňová alej
Na podzim jsme provedli výsadbu nových třešní v naší třešňové aleji na cestě směr Buštěhrad. Původní
třešně byly bohužel napadeny houbovou chorobou „moniliózou“ (původce Monilia ssp.)
a musely být zlikvidovány.

Poděkování občanům
Děkuji všem občanům, kteří do obecní kroniky věnovali v minulém roce různé materiály a předměty.
Velmi si vážíme všech dokumentů, písemností, fotografií i předmětů, které se vztahují k historii naší obce
a okolí. Vše chceme zachovat pro naše děti a určitě (až to situace dovolí) se zase v obecní kronice setkáme, abychom se pochlubily dalšími zpracovanými materiály a zajímavostmi.
Mnoho štěstí, zdraví a spokojenost všem občanům v roce 2021
Jaroslava Štancová, kronikářka obce
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ŠKOLÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2020/2021

Milí čtenáři,
máme za sebou poslední měsíc roku 2020. Byl to rok zvláštní a
těžký pro nás pro všechny. Zažili jsme si neustálá omezení a
nařízení, která přicházela někdy za pět minut dvanáct někdy i
pět minut po dvanácté. Děkujeme Vám rodičům za trpělivost,
pochopení a pomoc při distančním vzdělávání. Velké díky
patří našim učitelům, kteří se online výuky nezalekli a s plným
nasazením se vždy vrhli do práce i přes rychle se měnící
nařízení, požadavky a nároky.
Prosinec jsme nakonec mohli strávit s dětmi z prvního stupně
ve škole a s druhým stupněm alespoň ve střídavém režimu.
Přinášíme vám střípky z toho, co se tady za poslední měsíc
událo.
Letos jsme bohužel nemohli uspořádat vánoční zpívání pod
Jedličkou, jelikož máme od října zpěv zakázaný a nemohli
jsme uspořádat besídky pro rodiče z důvodu zákazu
shromažďování. Vypadalo to jako neřešitelná situace, ale
nakonec jsme se rozhodli natočit pro Vás alespoň krátké
video písniček a básniček dětí z MŠ. Mateřská škola je místo,
kde zpěv ještě zakázaný není. =) Video můžete vidět na našich
webových či facebookových stránkách. V lednu se také
můžete těšit na video, které vznikne jako kompenzace za
plánovaný listopadový den otevřených dveří. Ukážeme vám
všechny školní prostory včetně našich nových tříd.
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Do nového roku 2021 přeji všem hlavně zdraví a pohodu.
Věříme, že následující rok bude klidnější a budeme se moci
opět všichni vídat na školních i mimoškolních akcích.
Děkujeme paní Karen Dolejší za perníčky pro všechny naše
děti a paní Alici Růžičkové za sladkosti na Mikuláše. Dále
děkujeme všem našim sponzorům za rok 2020.
Mgr. Aneta Zemanová

Školní družina
Školní družina nám funguje sice v
omezeném režimu, ale i přesto
nezahálíme.
V prosinci jsme se věnovali vánočním
zvykům a tradicím. Četli jsem si a
povídali o tom, co adventní čas
přináší a jaké zvyky ho doprovází.
Co značí hvězdička v jablíčku, co
přináší svatá Barbora nebo co
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znamená házet střevícem. Navštívil nás také Mikuláš ,čert a
anděl. Zdobili jsme si družinový stromeček a vyráběli jsme
ozdoby z včelího vosku.
Vrhli jsem se také do vaření skořicovo-jablečného pudinku a
poslední den byl ve znamení rozdávání dárečků a přípravy
dětského vánočního punče.
Děkujeme paní Horákové za vánoční dárky, které věnovala do
školní družiny.

Mateřská škola
V naší školce jsme
letos měli novinku adventní strom
úkolů. Každý den
děti splnily jeden
úkol ze stromečku,
například zažít
pyžamový den, den
bláznivých
ponožek, vyrobit
svícen,
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naučit se básničku nebo písničku.

Zdobili jsme vánoční
stromeček. Zaměřili jsme
se na staročeské
tradice, jak prožívali
naše babičky Vánoce a
jak vypadaly stromečky
dříve.
Zapalovali jsme každý
den adventní svíčku.
Trénovali jsme vánoční
písničky a básničky na
vánoční video pro
rodiče. Povídali jsme si o tom, jak vznikla mikulášská tradice a
těšili jsme se, až nás Mikuláš navštíví. Všem rodičům
děkujeme za vánoční dárky.
V MŠ Dřetovice jsme
oslavili Vánoce 16.12., děti
měly radost ze všech
dárečků, které Ježíšek
přinesl. Největší úspěch
měla dílna s nářadím a
kuchyňka ledové
království.
Děti celý prosinec
společně s paní učitelkami
vyráběly 150 ks vánočních
přáníček pro občany
obce Dřetovice. Vyráběli
jsme také adventní věnec
z odpadového materiálu,
který jsme recyklovali.
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1.třída
V prosinci už jsme opustili
online výuku, chodili jsme
opět do školy a
zabydlovali se v nové
třídě. Učili jsme se
spoustu nových písmenek
a umíme již všechna. V
matematice už počítáme
do 10, naučili jsme se
stavět krychlové stavby a
nejvíce nás baví
krokování. V prvouce jsme se věnovali vánočním pranostikám
a zvykům.
Víme již, kdo je svatá Lucie nebo svatá Barborka a jak se
máme starat o zvířátka v zimě. Zažili jsme poprvé školního
Mikuláše, čerta a anděla, od kterých jsme dostali nadílku. V
posledním týdnu jsme se vypravili do lesa nakrmit zvířátka.
Poslední školní den jsme zdobili perníčky a jablíčka,
poslouchali jsme koledy, hrály hry, vyráběli přáníčka a svícny
a rozdávali se dárky od Ježíška. Ochutnávali jsme navzájem
cukroví a pili speciální vánoční čaj.
2. a 3. třída
V prosincových
centrech jsme se
zaměřili na vánoční
zvyky a tradice. V
centru tvořivosti děti
pekly linecké cukroví a
v centru vědy jsme
zjišťovali, jak slaví
Vánoce lidé v cizích
zemích. V centru
českého jazyka děti
nacvičily a zahrály
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vánoční pohádku a v matematice počítaly sčítací trojúhelníky
ve vánočních ozdobách.
V centru chytrých
hlaviček jsme tvořili dle
fotonávodu sněhovou
origami vločku. Psali
jsme dopis Ježíškovi a
někteří žáci se dokonce
vrhli do tvoření různých
prezentací, například
na téma trilobiti nebo
kameny a nerosty. Zažili
jsme také preventivní
program na téma Malý
detektiv, který byl zaměřený na rozpoznávání nebezpečných
osob. Poslední den jsme si první hodinu povídali o vánočních
zvycích a tradicích, druhou hodinu jsme rozbalovali dárky a
následovala vánoční párty i s opravdickou diskokoulí.
4. a 5. třída

cukroví a nadělovali dárky.
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V posledních centrech tohoto
roku jsme se věnovali
exotickým zvířatům. V
matematice jsme porovnávali
hmotnost, rychlost, výšku nebo
délku života jednotlivých zvířat
a vytvářeli jsme jednotlivé
grafy. V centru tvořivosti jsme
společně ve skupině vytvářeli
obrazy zvířat a v centru jazyků
jsme skládali básně ze zvířat z
vyjmenovaných slov. Tvořili
jsme také vlastní encyklopedii
zvířat a kalendáře na příští rok
2021. Poslední školní den jsme
vyráběli přáníčka, ochutnávali
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6. a 7. třída
V závěru tématu Boj za pravdu žáci zpracovávali individuální
výstupy. Viktor Červenka si zvolil báseň na téma totalita.
Báseň Totalita
Totalito, totalito,
chceš nás dostat do řad,
když se dívám,
je tu málo svobod, pořád.

Všichni po ní toužíme
ale jak na to, nevíme.
Přejeme si svobodu
trošku větší pohodu.

Po černé noci
šedé ráno,
chtěli bysme svobodu
a nebylo nám dáno.

Jít za svobodou ze všech sil
to bude náš cíl.
Změní se to v pravou míli
na tu lepší chvíli.

8. a 9. třída
V prosinci jsme pokračovali ve
vybavování nové učebny
určené pro výuku Vědy. V jako
každé přírodovědné učebně
nesmí chybět chemická
laboratoř, vybavení pro
fyzikální pokusy, velká
knihovna, digitální technologie
a mnoho dalšího. Jsme rádi, že
žáci budou moci pracovat s
názornou pomůckou v podobě
anatomického modelu lidské
kostry.
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1955
Krátký životopis některých v tomto roce zemřelých občanů:

ryš dle jeho vyprávění, vandroval za
starého Rakouskouherska,
i ve Vídni prý pracoval. Když jej
pak tovární konkurence v první
republice vytlačila z trhu, koupil si
kousek pole a krávu a stal se malorolníkem. Byl také poslem MNV po
r. 1945.

Dřevo Antonín: původem od
Tábora, byl dlouholetým členem
sboru dobrovolných hasičů v obci,
několik let velitelem sboru v první
republice a pak až do smrti čestným 15.2. zakoupil MNV gramofonovou
desku s nahranými zvony. Při úmrtí
velitelem sboru v první republice
a pak až do smrti čestným velitelem. někoho z občanů, hlasatel místního
rozhlasu oznámí zněním zvonů
 Pánek Alois: komunista od zalo- a hlášením kdo právě zemřel. Zvoní
žení KSČ v roce 1921, v. r. 1939 byl se i při pohřebním průvodu.
vězněn okupanty za členství v KSČ.


Kolařík Adolf: po založení JZD
po několik roků opravoval družstvu všechny stroje, tím JZD v jeho
začátcích velmi prospěl.



Obyvatelstvo:

Naše obec má 718 obyvatel, z toho
370 mužů a 340 žen, dětí do 15 roků
126. Kromě dvou občanů ruské
národnosti, Taťány Hájkové
 Bayer Tomáš: bývalý majitel
z
č.p. 54 a Vasila Trechsvojakova
statku č.p. 24 pocházel z chudé
horníka z č.p. 183, jsou všichni
rodiny. Jeho otec, povozník v Dubí
občané
české národnosti.
z této živnosti získal prostředky
Domů je celkem 209, kromě
a koupil v roce 19- statek č.p. 24 ve
budov hospodářských, 4 domky
Stehelčevsi. Čeleď prý se u Bayera
jsou
nově postavené, 3 na poli za
T. neměla špatně. Dětí neměl a tak
č.p. 45 a 1 v Panské zahradě. Domstatek v roce 19- předal svému synovci Ladislavu Bayerovi. Pohřeb T. ky dostaly popisná čísla stavení, kteBayera byl, jak dosud rolníci mívají rá byla zbourána, a nebo přeměněna
v 10.30 h dopoledne. Pohřby jiných na budovy hospodářské.
Za číslem 45 nachází se
občanů konají se vždy odpoledne.
domek č.p. 12 majitel Podracký
Bayer měl také hudbu, tu rolníci
František,
č.p. 133 majitel Korynta
dříve při pohřbu nemívali. Bayer
měl jednoho kněze a zpěváky, dříve Josef a č.p. 170 majitel Štanc Lumír.
Domek v Panské zahradě majitel
mívali rolníci dva kněze.
Při vynášení zemřelého z domu hrá- Podracký Josef obdržel č.p. 88.
la hudba ,, Písně dcery ducha mého“
a u pole u Vrapic patřícího k statku, Rozdělení obyvatelstva dle zaměstnání:
zastavil průvod pohřební a hudba
zahrála smuteční skladbu. Rolníci
z celého okolí se pohřbu zúčastnili. - Dělníci průmysloví, ženy i muži
(SONP a Kablo) 140
-Horníci
ženy i muži 52
 Řánek Josef: pilníkář, byl ještě
-Zemědělci ženy i muži JZD i souze starého cechu pilníkářů, kteří
kromí 46
ručně vyráběli pilníky a rašple. Byl
Živnostníci soukromí 4
dovedným řemeslníkem. Jako tova16

- Důchodci muži i ženy 140
-V domácnosti 210
- Děti do 15 roků 126
Zajímavé je porovnání úmrtí v naší
obci v r. 1895 a roku 1955. V r. 1895
zemřelo 18 lidí, z toho 10 dětí, 9 do
1 roku stáří, jedno 4leté.
V roce 1955 zemřelo 12 občanů dítě
žádné. Dnes je jednak v rodinách
méně dětí, 2 až 3 a pak dětem věnuje se větší péče. Velkou zásluhu o to
má poradna matek a dětí, ochranné
očkování proti epidemickým chorobám, rychlá lékařská pohotovost
a vyšší životní úroveň.
Za matrikáře K. Budila, který se
odstěhoval do Dubí – Kladno, byl
jmenován matrikářem nynější ředitel Národní školy ve Stehelčevsi Josef Šindler, zástupcem jeho učitelka
Květa Krejčová.
V březnu a dubnu sbíralo oddělení
pro etnografii a folklór při akademii
věd a umění v Praze zde na Kladensku písně, pohádky a vyprávění
jak dříve pracující žili. Pracovníci
ústavu dr. Olga Skalníková, asistent
Josef Spilka a Anna Janoušková byli
i v naší obci. Kronikář vyprávěl jim
hornický humor a zapůjčil jim obecní kroniku i svoji kroniku rodinnou.
Kasík Josef horník v.v. věnoval staré
hornické a vojenské písně.
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Zaměstnání občanů v jednotlivých
oborech je zaznamenáno
v lidopisných poměrech. Změny
nejsou velké, lidé většinou pracují
v jednom závodě dlouhá léta. Ženy
pracují v zemědělství, pracovaly by
raději v závodech, neboť lépe se tam
platí a práce je snazší. MNV i KSČ
přesvědčuje však ženy by zůstaly při
zemědělství, neboť JZD má málo
pracovních sil.
Mzdy a platy jsou dnes hodně
rozdílné, jak kdo pracuje a pohybují
se od 600 – 1.000 Kčs u žen na lehčí
práci. U mužů kolem 1.200 – 1.600
Kčs. jsou také výdělky 3 až 4 tisíce
korun u horníků. Úroveň bydlení je
v naší obci celkem dobrá. Bytů však
je stále málo.
Životní úroveň možno měřiti
i dle počtu televizorů jichž se v naší
obci nachází celkem 25. televizor se
zamontováním stojí 3.500Kčs.
Poměry kulturní:
Ve škole čp. 87 jest dvoutřídní škola
v prvním patře, tam je též obřadní
síň sňatková. V přízemí nachází se
vpravo kabinet s pomůckami pro
školu a v levé straně je nyní Mateřská škola, dále je tam byt, kde bydlí
nyní školnice Božena Kabátová.
Jeden z pokojů bytu připadne
k Mateřské škole jako jídelna.
Učitelé stále stejní, ředitel J. Šindler,
učí v I. třídě, učitelka K.Krejčová
učí II. třídu.
I. třída 27 dětí, 14 chlapců
a 13 děvčat.
II. třída 31 dětí, 16 chlapců a 15
děvčat
Do střední školy v Buštěhradě odešlo počátkem školního roku 15 dětí.

V Mateřské škole jsou učitelky:
Marie Plešmídová ze Švermova
a Antonie Kubková z Buštěhradu,
Zapsáno je 33 dětí, dvě mladší než 2
roky. Průměrná návštěva je 20 dětí.
Ve škole opravena střecha komunálním podnikem z Kladna, ale tak,
že po celou zimu byl v obřadní síni
promočen strop.
Dále vyměněna byla všechna
okna na jižní straně budovy, na sever jen některá, celkem 30 oken.
Školní děti pod vedením svých učitelů účinkují na výročních schůzích
KSČ, JZD a při různých slavnostech
recitacemi básní.
Také pionýři Národní školy
bývají zúčastňují svým vlastním
kulturním programem při různých
akcích v obci.
Lidová knihovna:
Naše knihovna vedená knihovníkem
s. J. Váchou slouží dobře našim
občanům, jak dosvědčují následující
čísla.
Stav knihovny k 1.1.1955 činí
1.602 svazků
Stav knihovny k 31.12.1955 činí
2080 svazků
Prověrkou knihovny ubylo
29 svazků
Přírůstek v roce 1955 činí 507
svazků
Knihovna obsahuje:
Beletrie 		
Politické 		
Zemědělské		
Pro mládež		
Naučné		

1113 svazků
231 svazků
140 svazků
530 svazků
66 svazků

Knihovna má dospělých čtenářů 96
Mládeže do 16 roků
70
Výpůjčky knih činí celkem 5071
svazků.

Na jednoho obyvatele připadá 7,06
svazku.
Půjčeno literatury naučné 225 svazků.
Marxisticko-leninské 34 svazků
Zemědělské 69 svazků
Mládežnické 1398 svazků
Beletristické 3345 svazků
Nejčtenější autoři: Alois Jirásek,
ing. Hanzelka a Zikmund, František
Kožík
Nejlepší čtenáři:
Václav Šilhavý, hutník z čp. 104
František Podrázký, 12letý, čp. 76
Knihovna naše obdržela čestný
diplom jako nejlepší na kladenském
okrese.
Zajímavé je zjištění knihovníka, že
rozšířením televizorů ubývají čtenáři, hlavně mládež.
Knihovna uspořádala spolu s okresní knihovnou 4 čtenářské besedy
spojené s četbou z knih:
27.3. z díla Antonína Zápotockého,
18.4. čtení pohádek se svět. obrazy,
12.11. Šolochov „Rozrušená země“,
29.11. Božena Němcová „Život a
dílo“.
Tyto čtenářské besedy vedla
s. Plešingerová, ukázky z knih četl
s. Jindřich Malec, oba pracovníci
okresní knihovny v Kladně.
-pokračování příště-

Správné odpovědi pro
Velký novoroční kvíz:
1a, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7c, 8b, 9c, 10a

Sociální poměry:
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Významné osobnosti v historii naší obce

Václav Hermach
Václav Hermach byl otcem dvou
synů, Václava a Jaroslava. Bydlel
v naší obci, v ulici ke Dřetovicím
čp. 83. Tato ulice dnes nese jeho
jméno.
Byl činný v Sokole a hlavně byl
dlouholetým členem Sboru dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi. Pracoval ve výboru sboru. Vedl život
jako každý z nás. Tak tomu bylo až
do osudného 8. května 1945.
Od rána jsou slyšet v okolí obce
přestřelky, od severu jsou slyšet
střelby z děl, Rudá armáda se probíjí ku Praze. Očekávají se zprávy
o bojích v Praze, ale ani u nás není

18

bezpečno. Ustavuje se revoluční
garda a gardisté spolu s hasiči hlídají obec.
V noci odchází na hlídku Václav
Hermach spolu s Václavem Podrackým. Jakmile je němečtí vojáci
zahlédnou, začnou bez výzvy ihned
střílet a oba zraní. Odnášejí je do
Kralupského hostince (čp. 65 v ulici
Vrapická) a pak odvážejí do kladenské nemocnice.
Tam shledávají jejich stav beznadějný. V odpoledních hodinách
9. května 1945 Václav Hernach
zemřel v kladenské nemocnici.
Pohřeb měl průvodem z obce na
vrapický hřbitov za účasti hasičů
a všeho občanstva.

Čest jeho památce!
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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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.
Mléková polévka s rýží
Přeber do čista dostatečné množství bílé rýže, nech ji ve studené vodě nad ohněm dostatečně obvařiti, pak ji
přeceď a v hlubokém kastrole s patřičným množstvím mléka do měkka uvař, přidej k tomu čtvrt kila cukru,
něco soli, pokud se to ještě vaří, a když je pak rýže dosti měkká, rozkverluj do ní několik žloutků a polévku
pones na stůl.
Divoký kanec
Když je černá zvěřina dostatečně opálena, tedy ji dobře omej, vlož ji do hrnce, nalej na ni tři díly vody, jeden
díl octa, osol ji a nech ji do měkka vařit. Na žejdlík suchých višní nalej dvakráte tolik dobrého červeného vína
a nech to povařit, pak k tomu přilej trochu polévky, v které jsi nechala zvěřinu vařiti, rozmíchej a proceď to,
přidej k tomu kus cukru, trochu citronové jemně sekané kůry, trochu hřebíčků a skořice, zapraž to žlutou jíškou
a nech to povařit. Potom se zvěřina ocedí, zaobalí se do pěkně složeného servítku a dá na stůl, omáčku pak
předlož v nádobě zvlášť k tomu určené. Místo višní můžeš také vařit sušené šípky.
Španělské větry se šodó
Ze šesti bílků ušlehej pevný sníh, vmíchej do něho deset lžic jemného, prosátého cukru, drobně pokrájenou
citronovou kůru, a spěšně to zamíchej, pak dělej z toho lžící na máslem pomazaném plechu jako vejce velké
hromádky, posyp je hodně prosátým cukrem a dej je hned péci. Trouba však nesmí být tuze horká, protože se
musejí jen znenáhla péci a mají mít jen bledě žemlovou barvu. Když jsou upečeny, sundej je opatrně s plechu,
polož je jemně na síto a nech na vlahém místě stát. Jsou-li den nebo dva před tím upečeny a nemohly-li by se
tak dlouho v teple držeti, tedy je alespoň hodinu před tím, než je dáš na stůl, postav na teplé místo, aby opět
zkřehly. Pak se z nich vyrovná na mísu pěkný vrch, poleje se teplým šodó a hned se nese na stůl.
Tyčky k čaji
Dej do hrnku čtyři lžíce převařeného másla, dvě vejce, dvě deka kvasnic, půl lžíce tlučeného cukru, trochu soli
a hodně to rozkloktej s čtvrt litrem dobrého mléka, načež to vlej do ½ kila pěkné mouky, zadělej hezky tuhé
těsto, je-li třeba přidej mouku, pak je dej hned na vál posypaný moukou a dělej z něho něco přes čtvrt lokte (asi
20 centimetrů) dlouhé tyčinky, pomaž je rozkloktaným vejcem, posyp je solí a nech je hned zprudka upéci.
DOBROU CHUŤ!
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Na vybarvení :)
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Tříkrálová sbírka 2021
Vážení občané,
i v tomto novém roce vám chtějí do vašich domovů jako obvykle přinést tři králové požehnání a přání
štěstí, zdraví a dlouhých let.
Výtěžek sbírky bude ze 65 % věnován na opravu azylového domu sv. Máří Magdalény, který spravuje Charita
Kralupy n. Vlt. Zbytek poputuje na projekty Arcidiecézní charity Praha:
•
•
•
•
•

Pomoc potřebným v souvislosti s COVID19 v pražské arcidiecézi
Domov seniorů sv. Václava ve Staré Boleslavi
Farní charita Kolín
Pomoc v Bělorusku
Pomoc v Albánii

Kvůli epidemii koronaviru můžete do sbírky přispět pomocí virtuální
kasičky. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude od 20. 12. 2020 do 30. 4. 2021 zhotovena platební brána, ve
které si dárce podle PSČ najde svou nejbližší charitu a může na ni přispět. Případně také do kasičky umístěné
na našem obecním úřadu dostupné v úředních hodinách OÚ v termínu od 6. 1. Do 24. 1.
Až do poslední chvíle jsme doufali, že se s vámi uvidíme a popřejeme vám naživo....
Za koledníky Markéta Debroise

Pusť chlup!
Podpořte na Donio.cz seriál nahlížející srze kombinaci animace a reálných záběrů
na onkologickou léčbu dětskýma očima
Rakovina je zpravidla stále vnímána jako mýty opředený strašák, obzvláště je-li diagnostikována dítěti. S cílem
vnést do ryze negativního tématu naději a pozitivní energii přicházejí Plešouni. Iniciátorkou unikátního
audiovizuálního projektu je mladá výtvarnice Eliška Podzimková, která před lety sama prošla úspěšnou
onkologickou léčbou a od té doby pomáhá, kde je třeba. Mimořádně potřebný projekt můžete nyní podpořit
i vy prostřednictvím sbírky na platformě Donio! https://1url.cz/Uzb79

Martha Issová, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula, Matěj Ruppert, Eva Samková, Lucie Výborná, Pokáč…
Právě tyto osobnosti se postavily za dárcovskou kampaň pro Plešouny prostřednictvím spotu, který provází
Plešatá písnička, stvořená Pokáčem a nazpívaná Tomášem Bočkem. Odměnou za jakýkoliv finanční příspěvek na Donio.cz vám bude především povznášející pocit z dobrého skutku a také některá z lákavých
odměn. Třeba za 200 Kč obdržíte jedno filmové políčko, které se v seriálu objevilo. Můžete si ho vytisknout
a pověsit na zeď, udělat z něj plochu svého počítače nebo ho třeba dokreslit v Malování, je to jen na vás. Mezi
odměnami pro velkorysé donátory je také návštěva animačního studia, autorský obrázek od Elišky Podzimkové
a další raritní záležitosti.
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V Zooparku Zájezd se podařil odchov nesmírně vzácného leguána
Chovatelé na teráriích dosáhli
úspěchu světového významu –
podařilo se jim odchovat kriticky
ohrožené leguány jedlé. Tento
druh ještěra žije na několika málo
ostrovech v Malých Antilách.
V České Republice se odchov leguánů jedlých dosud nikdy nepovedl
a celosvětově jde teprve o čtvrtý
úspěch.

Leguán jedlý (někdy též nazýván
chutný, Iguana delicatissima) je
druh ještěra z karibského souostroví Malé Antily. Své jméno dostal
od francouzských námořníků podle
údajně skvělé chuti masa během
koloniálních dob. V dnešní době
je kriticky ohrožen zejména kvůli
úbytku přirozeného prostředí
a tlaku ze strany člověka. Další
rány nevelké populaci leguánů
zasazují nepůvodní predátoři, jako
jsou psi, kočky nebo potkani. Problémem je i křížení s blízce příbuz22

ným leguánem zeleným, který zde
rovněž není původním druhem.
Hlavní potravou jsou listy a květy
rostlin či jejich ovoce. „Jedná se
výhradní herbivory. Mají velice
rádi květy rostlin, v našich podmínkách třeba pampelišek nebo ibišku.
Ty jsou plné sladkého nektaru
a zároveň skvělým zdrojem proteinů,“ přibližuje leguání výživu Jiří
Marek ml., kurátor chovu zvířat
v Zooparku Zájezd.

poškození a můžeme tak kontrolovat podmínky inkubace. Nastavení
podmínek v líhni, jako je třeba
vlhkost, teplota nebo typ substrátu,
jsme konzultovali s odborníky
v USA.
U pěti vajec bylo od začátku patrné, že jsou pravděpodobně neoplozená a časem se zkazila. Ze zbylých
tří vajec se vylíhla 2 mláďata
11. prosince. Inkubace tedy trvala
85 dnů.

Dvě mláďata se v Zájezdu vylíhla
11. prosince. „Rodičovský pár jsme
do zoo získali v roce 2014 jako jednoletá mláďata. V posledních letech
jsme se dvakrát dočkali neoplozené
snůšky. Po tom, co samice snesla
18. září celkem 8 vajec, jsme je prohlédli a umístili do líhně. Několik
dní předtím bylo jasné, že se samice
chystá ke snůšce, protože
v expozici intenzivně hrabala.
Leguáni svá vejce v přírodě zahrabávají do země. Do líhně je umisťujeme proto, aby nedošlo k jejich

To je o 10 dnů déle, než mají zkušenost v Zoo Jersey, která je v odchovech tohoto druhu nejúspěšnější,
ale o třináct méně, než zaznamenali
v rotterdamské zoo, které se odchov podařil rovněž letos,“ dodává
podrobnosti o odchovu kurátor.
Mláďata mají zářivě zelenou barvu,
která ale po několika letech začne
přecházet v šedozelenou. Dospělá
zvířata mají světlejší hlavu s výraznými výrůstky.
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„Jedná se opravdu významný
chovatelský úspěch, na který jsem
skutečně hrdý. Náš terarijní tým
odvedl skvělou práci. Celosvětově
jsme teprve čtvrtou zoo, které se
odchov leguánů jedlých podařil.

člověka, významným zásahem byl
i hurikán Irma v roce 2017, který biotop leguánů poničil. Každý
úspěšný odchov v zajetí nám přináší hodnotné informace o biologii
druhu.

U takto ohroženého druhu je důležité, aby vznikla záložní populace
pro případ, že by z přírody úplně
vymizel. Díky tomu tak budeme mít
možnost je případně navrátit do
míst přirozeného výskytu.

O leguánech jedlých se toho příliš
mnoho neví a bude určitě ještě
dlouho co objevovat,“ popisuje
význam odchovu ředitel zájezdské
zoo, Jiří Marek st.

K tomu je ale nejprve potřeba zajistit, aby je bylo kam vracet. Jejich
přirozené prostředí doznalo od
dob příchodu Evropanů značných
změn a když pomineme vlivy jako
jsou introdukovaní predátoři a tlak

zavřené, proto si návštěvníci
budou muset na leguání celebrity
ještě chvíli počkat.
Text a foto:
Daniel Koleška, Zoopark Zájezd

Mláďata leguánů jedlých jsou
v současnosti v terarijním zázemí,
kde si pomalu přivykají na rostlinnou stravu.
Zoologické zahrady jsou v současnosti kvůli vládním nařízením
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INZERCE

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.
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Velký novoroční kvíz
K Novému roku se vždy vázalo množství pověr, byl to svým způsobem významný den, vždyť každý přece
chce, aby byl ten nadcházející rok, šťastný a bohatý. Znáte tyto zvyky a pověry?
1.
a)
b)
c)

Za dobré znamení platila, vstoupil-li do domu jako první:
Dítě nebo mladá žena
Pocestný
Kocour

2.
a)
b)
c)

Musely se také zkontrolovat zásoby, protože:
Když chyběla mouka, byl ve stavení celý rok nepořádek
Když chyběl v cukřence cukr, někdo zemřel
Když něco na nový rok chybělo, chybělo to v domě celý rok

3.
a)
b)
c)

Na nový rok nesměla hospodyně věšet prádlo:
Protože by se do roka usoužila
Protože by se jí v novém roce prádlo trhalo
Protože by měla prádlo zaprané

4.
a)
b)
c)

V novém roce by neměl na stole chybět prasečí ocásek. Kdo ho sní:
Bude v novém roce zdravý
Bude mít celý rok štěstí
Bude mít peníze celý rok

5.
a)
b)
c)

Pokud nový rok připadne na pondělí, věští to:
Krutou zimu a mokré jaro, povodně a těžké nemoci
Mírnou zimu, dobrou úrodu a přírůstek do rodiny
Velkou úrodu vína a peníze do domu

6.
a)
b)
c)

Pokud nový rok připadne na pátek, věští to:
Mírnou zimu, větrné jaro, mnoho ovoce, ale nebude med
Nutno se obávat očních nemocí, také lidé budou hojně mříti a dokonce hrozí i válka
Zlou zimu vystřídá krátké jaro, parné léto a malá úroda

7.
a)
b)
c)

Zvláštní tradice přetrvává v Irsku. Tam se klepe chlebem do zdí a dveří, aby:
Se vyhnala bída
Aby se vyhnalo vlhko z domu
Aby se vyhnali duchové

8.
a)
b)
c)

Na některých místech se na nový rok peče vánočka, do níž se zapeče zrnko hrachu. Kdo ho dostane ve
svém kousku, ten:
Bude celý rok zdravý
Bude mít celý rok štěstí
Bude mít po celý rok dostatek peněz

9.
a)
b)
c)

Abychom měli v novém roce štěstí, nesmí se k novoročnímu obědu podávat:
Koláče a sladké pečení
Ryby a zvěřina
Drůbež a králík či zajíc

10.
a)
b)
c)

Pokud máte červené spodní prádlo na nový rok, přináší to štěstí. Tomu věří lidé v:
Španělsku, Itálii a Mexiku
Británii, Peru a Argentině
Polsku, Ukrajině a Bulharsku			
správné odpovědi nalzenete na str. 17
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VAŠE DÍTĚ SI ZASLOUŽÍ SKUTEČNÝ ROZVOJ
Jsme soukromá základní škola Heuréka v Libochovičkách, do které děti, rodiče i učitelé
chodí rádi. Pro naše děti připravujeme výrazně nadprůměrné vzdělávací podmínky.
Co získáte, pokud se rozhodnete pro naši školu?
Vzdělávání v inovativní škole s vizí

Rozšířenou výuku angličtiny

• Možnost vzdělávání Vašeho dítěte po dobu 9 let, od září 2021
otvíráme 2. stupeň ZŠ.
• Intenzivní osobnostní rozvoj dítěte ve škole, jejíž vize je založena
na moderních a aktuálních vzdělávacích trendech. U dětí podporujeme dovednost kriticky, efektivně, tvořivě a v souvislostech myslet a projevovat se - používáme metody zviditelněného
myšlení (Visible Thinking), Velké otázky (Big Questions,
Life-Worthy Learning). V matematice pracujeme s Hejného metodou a singapurským modelem CPA, nejen v češtině pracujeme
s metodou Notice and Note vedoucí k rozvoji hlubokého čtení.
• Smysluplné vzdělávání, v němž propojujeme výuku s reálným
světem kolem nás a během badatelských expedic navštěvujeme
profesionály přímo v jejich prostředí.
• Synergické sdílení know-how a profesních zkušeností v rámci
sítě škol Heuréka.
• Program podpory nadaných a mimořádně nadaných dětí.

• Rozšířenou výuku angličtiny již od prvního ročníku. Smysluplné
začleňování angličtiny do každodenních situací v dalších předmětech včetně badatelských expedic. Výuka v malých skupinkách podle úrovně. Od začátečníků po rodilé mluvčí.

Profesionální péči týmu pedagogů
• Péči dynamického a motivovaného pedagogického týmu, který
se průběžně vzdělává v rámci interního vzdělávacího systému
a aktivně se podílí na koncepci a rozvoji naší školy.
• Poměr počtu žáků a pedagogů 6:1.

Individuální rozvoj dítěte
• Nejvýše 12 dětí v ročníku.
• Individuální plánování rozvoje dítěte pomocí nástrojů jako učební mapy v nižších ročnících nebo indexy na 2. stupni. Děti jsou
od prvního ročníku vedeny ke spoluzodpovědnosti za své učení.
• Důraz na rozvoj silných stránek dítěte a podpora prorůstového
nastavení mysli.
• Velmi intenzivní budování čtenářské gramotnosti a vztahu dítěte
ke knihám. Každodenní počteníčko, během kterého si děti čtou
svou vlastní knihu.
• Rozvoj komunikačních dovedností dítěte díky pravidelným
komunitním a reflexním kruhům. Budování dovednosti stát se
platným členem týmu a spolupracovat s ostatními díky skupinové práci v hodinách.
• Možnost reflektovat svůj posun ve vzdělávání během pravidelných tripartitních setkání.

Bezpečné a laskavé prostředí založené na otevřené
a srozumitelné komunikaci
• Otevřené, přátelské a laskavé prostředí, v němž jsou rodiče
i děti vítáni jako partneři.
• Respektující přístup, který důsledně uplatňujeme vůči rodičům,
dětem i sobě navzájem. Současně pevnost v jasně nastavených
dohodách a pravidlech, na jejichž stanovování se podílejí i děti
samotné.

Moderní vybavení a vstřícný provoz školy
• Možnost pracovat s 3D tiskárnou, špičkovými badatelskými
a výzkumnými sadami Pasco, lego robotickými stavebnicemi
a iPady.
• Vytváření si digitálního portfolia ve školní aplikaci Seesaw.
• Ranní družinu od 8.00, posunutý začátek výuky na 8.45. Dlouhé
přestávky spojené s pohybem a pobytem venku. Výuka již od
první třídy do 14:30, což umožňuje právě jak delší přestávky, tak
větší aktivní zapojení dítěte do výuky a snižuje tlak na výkon
a rychlost a prospívá celkové bezpečné a tvůrčí atmosféře školy.
• Účast na odpolední družině spolu s častým pobytem na zahradě a nabídkou zájmových klubů.
Uvědomujeme si, že Vaše dítě je pro Vás tím nejdražším, co
máte, a že pro něho chcete to nejlepší. Rádi Vás proto u nás
přivítáme, osobně s Vámi probereme Vaše očekávání a ukážeme
Vám, jak pečujeme o rozvoj dětí v naší škole.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Martina Zelová
ředitelka ZŠ Heuréka
mzelova@isheureka.cz

4. základní škola Heuréka s.r.o., Libochovičky 10, www.zsheureka.cz
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HLEDÁTE ŠKOLU, VE KTERÉ VAŠE DÍTĚ
MŮŽE SKUTEČNĚ ROZVÍJET SVŮJ
POTENCIÁL?
Máte doma předškoláka a chcete pro něj školu, do které bude chodit
s radostí? Hledáte pro svého páťáka školu s navazujícím 2. stupněm?
Přijďte na workshop pro rodiče a zájemce o základní školu
Heuréka v Libochovičkách.

20. ledna 2021
18.00 - 20.00 hodin
4. ZŠ Heuréka Libochovičky, č. p. 10

Těšíme se na setkání s Vámi!

Registrujte se na
www.zsheureka.cz/aktuality

Martina Zelová
ředitelka školy
mzelova@isheureka.cz

4. základní škola Heuréka, s.r.o.,

Libochovičky 10, www.zsheureka.cz
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