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Informace z obce
●
Od 1.4. do 31.10. bude
Sběrné místo otevřeno:

Marek Karbus - 50 let
Libor Batěk - 55 let

Setkání s kronikou
proběhne v úterý
4.10.2022 od 18 hodin

Marie Kottová - 70 let
středa

15:00 – 17:00
Jiřina Součková - 75 let

neděle

10:00 – 12:00

●
Bioodpad je svážen ve
14denních intervalech (sudý týden
– pátek).

v Domečku.

Miloslava Kučinová - 80 let
Stanislav Hataš - 80 let

Harmonogram svozu tříděného
odpadu:
plast – pondělí, čtvrtek
papír – sobota, úterý
kov – v sudé měsíce
sklo – 1. úterý v měsíci

Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves
tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz
Vše o odpadech
tel.: 702 068 469
e-mail:
referent@obecstehelceves.cz
Úřední hodiny:

Vážení přátelé, spoluobčané, sousedé,
ráda bych vám všem touto cestou poděkovala za podporu,
kterou jste mi dali při volbách do obecního zastupitelstva. Velmi
si toho vážím. Cítím povinnost vám napsat, že nemám ambice
být starostkou obce, miluji svou práci a jako učitelka ve školce
jsem opravdu šťastná. Asi vás některé zklamu, ale kdybych se
stala starostkou obce, musela bych ve školce skončit a to ne‐
chci. Nejde sedět zároveň na dvou židlích a dělat práci jen na‐
polovic.

Pondělí:
8:00-12:00, 13:00-17:00

Děkuji za pochopení
Katka Müllerová

Středa:
8:00-12:00, 14:00-18:00
Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 10/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 10. 2022
Uzávěrka příštího čísla: 20. 10. 2022
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Oznámení Obecního úřadu
Ve dnech 10. a 12.10.2022 bude
z provozních důvodů omezen provoz
kontaktního místa Czech POINT (výpis
z rejstříku trestů, výpis z katastru
nemovitostí, žádost o jednorázový
příspěvek na dítě apod.), nebude
možné přihlášení a rušení trvalého
pobytu v obci.
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Svoz kontejneru na bio v obci na říjen

SVOZ KONTEJNERU NA BIO V OBCI NA ŘÍJENÍ 2022

Od 28.2. máte možnost likvidovat bioodpad do velkoobjemového
kontejneru, který bude přistaven na určených místech v obci vždy
od pondělí do středy do 10:00 h., poté bude převezen na další
určené místo dle harmonogramu, kde zůstane do pátku do 10:00 h.
Harmonogram od 1.10.2022 - 2.11.2022
03.10. – 05.10. – Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1
05.10. – 07.10. – před budovou OÚ – bod 2
10.10. – 12.10. – Brožovo (ul. A. Kabátové) – bod 3
12.10. – 14.10. - ul. V. Podrackého – bod 4
17.10. – 19.10. – ul. Řánkova – bod 5
19.10. – 21.10. – ul. Ant. Dřevy – bod 6
24.10. – 26.10. – u hřiště „Panská“ – bod 7
26.10. – 28.10. – ul. V. Pokorného – bod 8
31.10. – 02.11. - Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1
V neděli od 10-12 hod. bude vždy k dispozici na Sběrném místě
Obecního úřadu – bod 9.
Sledujte stránky obce, rozpisy na další měsíce budou postupně
doplňovány.
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Harmonogram svozu odpadu

UKLIĎME STEHELČEVES
8. 10. 2022

sraz účastníků v 9:00
před sběrným místem
ve dvoře OÚ
pořádáno v rámci akce
UKLIĎME ČESKO

Úklid je možno provádět i samostatně.
Pytle s odpadem je třeba umístit vždy k silnici nebo
sjízdné cestě a informovat koordinátorku akce
p. Müllerovou na tel.: 724 181 263
Pytle a rukavice budou k dispozici v den konání akce
na místě srazu či k vyzvednutí před akcí
na OÚ kdykoliv v úředních hodinách.
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ŠKOLÁČEK

ZŠ a MŠ Stehelčeves - školní rok 2022/2023

Slovo úvodem
Milí čtenáři,
školní rok jsme zahájili 1.9.2022 na naší školní zahradě, kde jsem se všichni sešli po dvou
měsících prázdnin přivítat nejenom nový začátek roku, ale i nové učitele a především
prvňáčky. Druhý školní den se odehrály Týmové hry. Žáci si vyzkoušeli tradiční disciplíny,
kterými byly například skok do dálky, štafeta či vrh koulí a letošní novinkou se stala
střelba z luku. Přálo nám krásné počasí a den jsme
si všichni skvěle užili.
Žáky z druhého stupně následně čekal adaptační
pobyt, o kterém se dočtete v článku dále. Mladší
žáci se postupně seznamovali se svými novými
spolužáky i učiteli, tvořili jsme společně pravidla
třídy, seznámili jsme se se školou i jejím okolím a
máme za sebou i první letošní centra aktivit.
Na konci září jsme také uspořádali první školní
projektový den - tentokrát na téma ,,Co smím a co musím”. Celý projekt byl zaměřený na
průřezové téma Výchova demokratického občana. Cílem projektu bylo seznámení žáků s
volbami, co jsou volby, co jim předchází, v čem spočívá důležitost voleb. Žáci si vyzkouší
vytvořit svou stranu, složit kandidátku a svůj volební program, v němž budou zahrnuta
jejich práva a povinnosti.

Školní družina
První týden jsme se seznámili s prostory školní družiny a školní zahradou, povídali jsme si
o pravidlech bezpečného chování a vzájemně jsme se poznávali.
Druhý týden jsme se věnovali tématu “Brambory”. Vyráběli jsme bramborová razítka,
seznámili jsme se s tím, jak probíhá sběr brambor na poli. Na chvilku jsme se stali i kuchaři
a pustili jsme se do pečení brambor v troubě. Dozvěděli jsme se také něco o historii
brambor, víme, jak se řekne brambora i v jiných nářečích a naučili jsme se také
bramborovou básničku.
Třetí týden jsme se věnovali hrám na hřišti, skákali jsme v pytli, závodili jsme v slalomu
kolečkem mezi bramborami. Také jsme si vyrobili bramborové skřítky. Čtvrtý týden jsme
se vydali na houby, poznali jsme různé druhy jedlých a nejedlých hub, některé jsme si i
nakreslili.
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2. stupeň
Zahájením školního roku, začal
všem každoroční “maraton” plný
povinností, plnění úkolů a zvykání si
na

nový

režim.

2.

stupeň

si

zpříjemnil tyto chvíle adaptačním
pobytem ve Sport hotelu Můstek v
Jáchymově. Díky poloze budovy
jsme si mohli maximálně užít
přírodu, všudypřítomné lesy lákaly
na krásné procházky. Bohužel nám
počasí příliš nepřálo, ale dokázali
jsme si poradit. Navštívili jsme
štolu v Jáchymově a muzeum
Královské mincovny. Kdo měl pocit, že si málo užívá vody, tak vyrazil do jáchymovského
aquaparku. Když už ani pláštěnky nestačily pobírat proudy deště, využili jsme hotelové
nabídky a nechali

se odvézt

starou karosou na zámek Bečov,
kde nás ohromila expozice, jíž
dominoval relikviář sv. Maura.
Úžasné
doplněné

zážitky
i

z

cest

skvělou

byly

hotelovou

stravou, kterou nás “rozmazloval”
pan kuchař. :) Pochopitelně se
pobyt

neobešel

bez

zásob

nakoupených cestou zpět z výletů
… co kdyby nás v noci přepadl
hlad? A obavy se naplnily, zvuk
šustících sáčků se ve večerních
hodinách ozýval téměř z každého
pokoje, podvídavost tedy byla na
místě! Čtyři dny utekly doslova
jako voda a my doufáme, že účast
na příštím pobytu bude hojnější,
protože již zmiňované společné zážitky bezpochyby nejen sblížily všechny účastníky, ale
navíc to opravdu stálo za to! A abyste nám věřili, přikládáme úryvek z deníčku žáka 8.
ročníku, který se s námi podělil o své sepsané zážitky a souhlasil s jeho uveřejněním …
(B.Ž.)

7

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

Zajímavá místa v naší obci - Kaplička u čp. 1
Kaplička u čp. 1
O kapličce, která stávala u čp.1, jsem se v našem zpravodaji již zmiňovala, ale možná by stálo
za to, vrátit ji zpět do naší obce. Proto bych chtěla ještě jednou připomenout její historii
a důvody jejího odstranění.
Kdy přesně byla kaplička postavena nevíme. Lze však předpokládat, že to bylo v roce 1736,
protože v tomto roce byl 15. května posvěcen zvon, který obec zakoupila. Tomuto datu
odpovídá i pozdně barokní sloh, ve kterém byla postavena.
Nejlépe asi popíše historii zápis z kroniky pana Vlasáka:
Kaplička u čp.1: Po mnoho let pátral jsem, kdy byla postavena kaplička stojící u statku
čp. 1. Nenašel jsem ji ani ve spisech biskupa Podlahy, který se zmiňuje o kapličkách
v Buštěhradě a ve Dřetovicích. Až teprve v roce 1958 našel jsem ve farní kronice vrapické
latinský zápis vyňatý z kroniky lidické v roce 1858 při zřízení fary ve Vrapících. Do kroniky
lidické provedl zápis farář Vacek, který tam působil v létech1730 – 1767. Do Lidic přišel
z Chlumína. Pamětní knihu lidickou psal prý jen do roku 1741 (St. Krajník, archivář Kladno).
Latinský zápis z kroniky vrapické fary přeložil mi laskavě nynější farář vrapický, Zdeněk
Korejs a zní:
Stav obce Stehelčeves
Tuto obec mohu nyní málo pochváliti, málo doporučiti. Abych však zachoval pověst,
pomlčím, toliko pravím se sv. Pavlem: “Mám vás chváliti? V tomto vás nechválím“. Posléze
františkánské bohoslužby, které se konají ve Vrapících, špatně stehelčevští světí a nadmíru
zakládají si na zbožnosti.
Doufal jsem v nějakou změnu pro zvon, který si titíž obstarali roku 1736 dne 15. května
a dali posvětit od Nejjasnějšího a nejdůstojnějšího pána Jana Rudolfa hraběte Šporka z Boží
a Apoštolské stolice milosti biskupa Adraténského a sufragána pražského, ke cti sv. Jana
Nepomuckého a Floriána (jak jsem o tom správně obdržel osvědčení). Ale onen zvon ve
skutečnosti zvoní mnohým hluchým, aniž je probudí z chyb. Bůh třikrát nejlepší a největší,
který nechce, aby někdo zahynul, kéž nás osvítí a smiluje se nad námi. (potud zápis v kronice
fary Vrapíce).
Poznámka kronikáře: V zápise faráře Vacka Vácslava není sice zmínka o kapličce,
pouze o zvonu, ale dá se předpokládat, že kaplička byla postavena asi v téže době. Silnice,
u níž kaplička stojí, byla zřízena v roce 1713 a soudím, že před tím tam sotva stála. Sloh,
v němž je kaplička postavena, tj. pozdní baroko, pochází, dle odhadu odborníků, z počátku
18. století, takže vznik kapličky kolem roku 1736 zdá se pravděpodobným.
Zbožnost stehelčevských: Jak ze zprávy faráře Vacka je vidno, nebylo naše obyvatelstvo
v století osmnáctém právě nejzbožnější. Důvody je těžko si ověřit, proč se tak dělo. Snad proto,
že poddaní mnoho trpěli robotou vrchností na ně ukládanou, snad též proto, že Jezuité násilím
obraceli lid český k víře římsko – katolické, k víře, již český národ
5. srpna 1957 v kapličce u čp.1 bylo v noci někým rozbito vnitřní zařízení a vyházeno na ulici.
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Kdo tuto nepěknou věc provedl se nevypátralo, snad nějací opilci. Jednání to bylo našimi
občany odsouzeno. Nejsme nijak zvlášť nábožní, ale vážíme si starých památek po svých
předcích, které tu jsou již od počátku 18.století.
13. května 1959 - Opilí lidé mívají různé nápady a provádějí věci, které by ve stavu střízlivém
nikdy neudělali.
Dva mládenci, jinak pracovití občané, vypili každý o nějakou sklenku víc, než je zdrávo. Ve
své bujnosti, snad z radosti nad krásným jarem, je napadlo, že kapličky, stojící uprostřed obce,
není již dnes, v době atomové, třeba, stejně se tam již nikdo modlit nechodí, tož by mohla
zmizet, nebo alespoň ti svatí na obrazech tam visících. Někdo to již načal loni, tož to
dokončíme.
Rozbili všechno zařízení v kapličce, obrazy i kříž se zdi strhli, udělali hranici a zapálili. Při tom
si zvonem zazvonili, aby to bylo slavnostnější. Sousedé však neměli pochopení pro jejich
půlnoční obřad a mládencům v jejich další zábavě pokoj nedali a oheň uhasili, neboť nedaleko
je stodola.
Lidový soud v Kladně zabýval se tímto případem 3.září a odsoudil PV, 29 let, horníka, na půl
roku vězení podmíněně na 3 roky. KM, 25 let, horníka, k nápravnému řízení, tj. 12 měsíců bude
mu z výdělku na závodě sráženo 15%.
V roce 1960 byla kaplička, zvenčí opravena a vyměněna krytina. Brigádně provedli Novák A.
a Švandrlík V. a Pokorný Ant.
Avšak kaplička dále chátrala, a protože byla předsazena před frontou zdí, zužovala chodník,
který vede k bývalé samoobsluze a ke škole, byla přece jen v roce 1979 zbourána. Zvon
z kapličky schovala bývalá tajemnice MNV Marta Veselá a v roce 1992 mi jej předala. Zvon
dále ležel v archivu, až v roce 2012 jej zrestauroval a vykoval pro něj důstojný podstavec pan
Jiří Kacovský, umělecký kovář ze Stehelčevsi.
Přesto, nebo právě proto, si myslíme, že by se mohl vrátit do naší obce v ještě důstojnějším
umístění, které by mohlo být třeba u lípy vysazené u příležitosti stého výročí vzniku naší
republiky.
V roce 2001, v rámci výstavy „Stehelčeves včera, dnes a zítra“ byly panem Kostkou
vypracovány 3 varianty, kde by se dala kaplička opět vybudovat, aby dotvořila obraz naší obce.
Jedním z těchto míst je právě park s naší lípou.
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Významné osobnosti naší obce - Jiřina Jansová

Jiřina Jansová
Další ženou, která se zapsala do historie naší obce byla paní Jiřina Hošková-Jansová. Narodila
se jako Jiřina Vlčková v Hostivici u Prahy 25. června 1925 rodičům Václavovi a Růženě rozené
Fürstové.
Ve Stehelčevsi bydlela se svým prvním mužem, Václavem Hoškem a spolu vychovávali dvě
děti, syna a dceru. Manželství bylo po letech rozloučeno a paní Hošková se podruhé provdala
za Ervína Jansu, se kterým bydlela v domě čp. 201, až do jeho smrti a poté zde bydlela sama.
Již v padesátých letech minulého století byla jednatelkou místní odbočky Československého
červeného kříže ve Stehelčevsi a v roce 1958 byla zvolena její předsedkyní. Pracovala též jako
člen pléna MNV a od října 1958 i jako členka rady MNV ve Stehelčevsi.
Od roku 1958 pracovala jako předseda okresního výboru Československého červeného kříže
v Kladně.
V roce 1960 byla pobočka ČSČK ve Stehelčevsi pod jejím vedením oceněna jako jedna
z nejaktivnějších na okrese Kladno a vykazovala v tomto roce, podobně jako v letech
předcházejících, ošetření 236 úrazů, prováděla hygienické kontroly v hostincích a obchodech
a v její náplni práce byly i odběry vody ze studní k hygienickým kontrolám.
Organizaci Červeného kříže věnovala téměř celý svůj profesní život, účastnila se osvětových
besed, zdravotních soutěží, spolupracovala i se Střední zdravotnickou školou v Kladně.
Ze všech sil pomáhala i v naší obci, kde až do konce 80.let minulého století byla organizace
Červeného kříže velmi aktivní. Kromě besed s lékaři na různá zdravotní témata pořádala i plesy,
zajišťovala zdravotní dozor při různých sportovních a společenských akcích a hybným
motorem byla vždy naše „Jiřina“.
V roce 1984 se povedlo členkám výboru Červeného kříže ve Stehelčevsi dokonce téměř
zdvojnásobit členskou základnu ČSČK Stehelčeves a to ze 48 na úctyhodných 95 členů. A více
než polovina byli členové opravdu aktivní.
I po utichnutí činnosti ČSČK v roce 1990 byla paní Jansová stále aktivní, všímala si životního
prostředí a pořádku kolem sebe, starala se o pořádek v Panské zahradě a stala se tak stálou
návštěvnicí obecního úřadu, kde upozorňovala na nepořádek tu či onde a často sama prostě šla
a uklidila, co bylo potřeba.
Paní Jiřina Jansová zemřela 21. prosince 2014 u svého syna, který se o ni v posledních měsících
jejího života, kdy ji postihla vážná choroba, staral.
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Dětský pirátský
karneval
Srdečně zveme děti i dospělé
do světa pirátů.
Karneval plný soutěží i her,
který se uskuteční:

v neděli 16. 10. 2022
od 15.00 do 16.30
KD Stehelčeves
Vstup zdarma
Provázet vás bude:

Během konání akce bude pořizována fotodokumentace
za účelem zveřejnění na webových stránkách obce
www.obecstehelceves.cz
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Rodinný sportovní den 24. září 2022

Rodinný sportovní den - 24. 9. 2022
Počasí nám vyšlo jako na objednávku, a tak jsme mohli v nejkrásnější zářijový den s Vámi
a Vašimi dětmi užívat krásné chvíle se sportem a zábavou.
Celé odpoledne jsme započali rozcvičkou s klaunem a zkoušením různých sportovních aktivit,
pokračovali prohlídkou hasičského vozu našich hasičů SDH Stehelčeves a v 15 hodin jsme
odstartovali zábavný orienťák plný dovednostních úkolů. Účastníci získali stylové týmové
tričko a po návratu čekal na malé i velké diplom a medaile a odměna v podobě výborných
zdravých dobrot ve stylovém foodtrucku.
Poslední podívanou byla ukázka a představení výcviku Agility – Hoopers s roztomilými
pejsky paní Romany Novosádové – Agility Stehelčeves.
Děkujeme, že jste přišli a užili si s námi tento den. Budeme se na Vás těšit opět na další
společné akci.
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Na co se můžete těšit v říjnu v Zooparku Zájezd?
Na co se můžete těšit v říjnu v Zooparku Zájezd?

Text: Daniel Koleška
Foto: Daniel Koleška, Jitka Jonáková

Zoo plná strašidel, poznávání opeřenců nebo dlabání dýní a pouštění draků. Na to všechno se můžete
těšit v říjnu v Zooparku Zájezd.
2. 10. Ptačí den
Na první říjnovou neděli chystáme osvětovou akci nazvanou Ptačí den. Ukážeme si některé druhy
ptáků, které se vyskytují přímo v okolí zoo, řekneme si, k čemu slouží kroužkování ptáků nebo jak
probíhá samotný odchyt. Akci organizujeme společně s ornitology z České zemědělské univerzity, kteří
hned ráno natáhnou odchytové sítě a (pokud se nějací chytí) ptáky budou přímo před zraky návštěvníků
na místě kroužkovat. V loňském roce měla akce velký ohlas a my jsme moc rádi, že naše spolupráce
může pokračovat. Ptačí informační stánek bude na louce u dětského hřiště.
15. – 16. 10. Drakiáda a dlabání dýní
Na půlku října připadá oblíbená Drakiáda. Draky pouštíme na louce nad výběhem velbloudů (mimo
areál zoo), kde se každý rok prohání desítky dračích „pilotů“. Malí i velcí, s draky si vyhraje každý.
Všichni piloti dostanou po provedeném letu diplom za účast. Drakiáda je spojená s tradičním
podzimním dlabáním dýní. Na stanovišti přímo v areálu zoo bude možnost zakoupit dýni a ve
společnosti ostatních dlabačů si ji vydlabat k obrazu svému. Loni jsme takto vydlabali přes stovku dýní!
29. 10. Strašidelná zoo
Nejoblíbenější akce roku je tu! Zoo se zahalí do pavučin, světla svíček a křiku příšer. Při procházce mezi
výběhy se potkáte s vlkodlakem, upírem, čarodějnicemi nebo vodníkem. Na ty nejodvážnější čeká
stezka s nebezpečnými úkoly. Za jejich splnění dostanou malou odměnu. Projít pirátskou lávkou mezi
žraloky nebo se zpovídat nejvyššímu čertovi, to nejsou úkoly pro padavky.

Naším cílem je, aby Zoopark Zájezd byl místem pro malé i velké. Abyste při jeho návštěvě měli možnost
se dozvědět zajímavé informace ze světa zvířat a zároveň si užili i doprovodný program a třeba se
i dobře najedli nebo si dali dobrý šálek kávy. Prostě abyste se u nás cítili dobře J

Foto:
1 – Strašlivé čarodějnice ze Strašidelné zoo
2 – Drakiáda
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abychom mohli tento sen zrealizovat.
Děkujeme všem, kteří se zapojí
a pomůžou vylepšit hřiště pro naše děti.
Přispět můžete pískem, štěrkem, hlínou i stromy.

Hledáme kluky a holky od 5 do 15let.

V případě zaslání finančního daru,

Aktivní hráči i začátečníci vítáni.

prosíme použijte číslo účtu 222622438/0300, variabilním
symbolem 2022 a textem dětské hřiště.

Podrobnosti na:
www.skstehelceves.cz
P. Horák: +420 724 647 143
K. Dolejší: +420 605 287 571
P. Dejm: +420 773 711 232

Pro více informací kontaktujte R. Holická: +420 603 842 212

A - Mužstvo

Dorost
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Hřensko 2022

HŘENSKO 2022

V termínu 15.8. - 18.8.2022 vyjela naše jednotka SDH Stehelčeves, na žádost správy NP České
Švýcarsko, na pomoc s likvidací požáru, který probíhal již dlouhé dny předtím. Vyjeli jsme
v počtu 1+3 s technikou CAS 25 Škoda RTHP.
První den jsme strávili průzkumem a předáváním místa pod a na Pravčické bráně, kde budeme
působit, od jednotek, které tam působili do dnešního dne. Na další úkoly jsme čekali do dalšího
rána.
Druhý den v oblasti NP České Švýcarsko byl obzvláště náročný, hned ráno jsem se vypravili
společně s dalšími kolegy s jiných sborů na Pravčickou bránu, kde na nás čekalo malé čerpadlo,
které jsme měli za úkol donést podél hadicové vedení na jeho konec (vzdálenost byla něco málo
přes 1 km) a tam prodloužit vedení o další cca 300-400 metrů. Společně s čerpadlem jsme nesli
další hadice typu D a příslušné armatury, a tak samozřejmě ženijní nářadí. Celý den jsme
operovali na dohled státní hranice, a i došlo na setkání s německými kolegy, dohledávali jsme
skrytá ohniska a možná místa dalšího zahoření a vždy jsem tato místa důkladně prolévali.
Celkový čas práce odhadujeme cca na 12 hodin.
Třetí den jsme prováděli převážně logistické a podpůrné práce a tvořili jsme zálohu pro
jednotky v sektoru Pravčické brány. Naše práce byla převážně v obsluze čerpadel a hašení
ohnisek, které se objevily na celé trase dopravního vedení. Později odpoledne jsme se na pokyn
velitele přesunuli zajistit výměnu 4 čerpadel na trase dopravního vedení. Tuto výměnu jsme
prováděli za pomocí pásové vozíku, který nám dost ulehčoval už tak namáhavou práci, která
nebyla o nic jednoduší v tak tropických teplotách, které panovaly.
18.8.2022, to byl náš poslední den turnusu, ve kterém jsme byli nasazeni v oblasti NP České
Švýcarsko. Naše činnost se převážně skládala ze zajištění dálkové dopravy vody a obsluhou
čerpacích stanovišť na trase dálkové dopravy vody. S tím byli spojené i některé nastalé události,
jako výměna prasklých hadic či kontrola funkčnosti armatur.
Jsme hrdí, že jsme se mohli podílet na záchraně národního klenotu. Byla to ohromná zkušenost
a přivezli jsme si domů spoustu nových poznatků a hlavně zážitků.
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Z kuchyně našich babiček
SÝROVÁ POLÍVČIČKA
3-4 brambůrky, asi litr zeleninového vývaru, 3 větší smetanové sýry, trochu majoránky, asi 15 dkg
strouhané cihly nebo rokfóru (jak kdo má rád), sůl, pepř, sekaná petrželka
Brambory oloupeme a na kostičky nakrájíme a dáme vařit do asi 2 l hrnce se zeleninovým vývarem,
když jsou měkké, dáme do vývaru rozpustit 3 sýry a povaříme, dochutíme majoránkou jemně
a dosolíme, případně opepříme. Do talířů dáme nastrouhaný sýr a přelijeme hotovou polévkou.
Posypeme petrželkou.
KAPUCÍNSKÝ GULÁŠ
700 g hovězí kližky, 3 lžíce oleje, 2 větší cibule , mletý pepř, mletá paprika, drcený kmín,
2 lžíce rajčatového protlaku, sůl, 2 stroužky česneku, 1 lžíce hladké mouky, 250 g žampionů
Cibuli oloupeme a nakrájíme na kostičky, maso nakrájíme na kostky. V kastrolu rozpálíme dvě lžíce
oleje a osmahneme na něm cibuli. Přidáme papriku a zpěníme ji. Na tomto základě opečeme maso
nakrájené na kostky a potom podlijeme trochu vodou. Osolíme, přidáme drcený kmín, prolisovaný
česnek, mletý pepř a rajčatový protlak. Promícháme, ztlumíme příkon tepla a pod poklicí dusíme do
změknutí. Občas promícháme a podle potřeby podlijeme. Ke konci dušení guláš vysmahneme,
zaprášíme moukou, orestujeme ji, potom znovu podlijeme a guláš dovaříme. Menší žampiony očistíme
(vlhkým hadříkem) a nakrájíme na čtvrtky. Podusíme je na zbylém oleji a přidáme do hotového guláše.

BRAMBOROVÝ SALÁT S KOPŘIVAMI
300 g vařených brambor, 100 g vařené kořenové zeleniny, 1 cibule, 2 vejce uvařené natvrdo, 100 g
majonézy, 1 lžíce smetany, 5 lžic mladých kopřiv, 2 sterilované okurky, 100 g šunky nebo měkkého
salámu, sůl, pepř, špetka cukru, citronová šťáva
Uvařené, vychladlé brambory a zeleninu pokrájíme na kostičky. Přidáme drobně nakrájenou cibuli, sůl,
pepř, nakrájená vejce, sterilované okurky a šunku. Mladé kopřivy krátce spaříme vroucí vodou, dáme
okapat a drobně nakrájíme. Smícháme s ostatními součástkami, vmícháme ochucenou majonézu,
smetanu, špetku cukru a podle chuti citronovou šťávu. Salát dobře promícháme, mírně vychladíme
a podáváme se šunkou, hlávkovým salátem a vařenými vejci.
KYNUTÉ ROHLÍČKY
30 dkg mouky, 15 dkg cukru, 3 lžíce mléka, 2 dkg droždí, špetka soli, zaděláme těsto, necháme
1 hodinu kynout ve studené vodě, pak uděláme malé rohlíčky, upečeme, a ještě teplé obalujeme
v cukru moučce.
ZAVAŘENINA BEZINKOVÁ
¾ kg bezinkové dřeně, šťáva a kůra ze 3 citronů a 1 lžička skořice, vše svaříme na polovinu množství,
přidáme 1 kg krystalového cukru, necháme ještě 5 minut povařit, horké dáme do skleniček,
zavíčkujeme, otočíme víčkem dolů a necháme vychladnout.

BEZINKOVÉ VÍNO
Na dva litry bezinek nalijeme 4 litry vody, přidáme 3 zrnka pepře, 5 kuliček nového koření, tři hřebíčky
a vaříme půl hodiny. Pak přecedíme přes plátýnko, do odvaru dáme 2 kg cukru a znovu vaříme 10 minut.
Necháme vychladnout. Do vlažného extraktu nadrobíme 5 dkg kvasnic, zamícháme a necháme 24 hodin
stát. Druhý den dobře promícháme a opět necháme 24 hodin kvasit. Pak scedíme do 5 litrové láhve,
převážeme pevně celofánem a necháme stát do Vánoc. Před Vánocemi stočíme do lahví.
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Relax na říjen

Správné řešení naleznete v příštím čísle zpravodaje.

Doplňovačka říjen
V tajence najdete jméno hostince v čp.65
1.
P

2.
P

3.
P

4.
P

5.
P

6.
P

7.
P

8.
P

9.
P

10.
P

11.
P

12.
P

13.
P

14.
P

15.
P

16.
P

17.
P

1. Jedna ze sedmi lidských ctností
2. Přízemní část architektury nebo zahrady
3. Období dějin lidstva, ze kterého se nedochovaly žádné záznamy
4. Kus dřeva
5. Neúrodné oblasti, které trpí nedostatkem vody
6. Planě rostoucí rostlina připomínající bodlák
7. Lože
8. Trest v podobě finančního postihu
9. Obec v okrese Mladá Boleslav
10. Stav celkové spokojenosti
11. Mužské jméno (4.7.)
12. Malý skok, poskočení
13. Pohana
14. Místo pro chov psů
15. Malý zpěvný pták
16. Zástěna, clona
17. Emoce (množné číslo)

Správné řešení doplňovačky z minulého čísla Zpravodaje 9/2022
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Milostivé léto II
Jak se zbavit exekuce?
Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II.
To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a paušální náklady exekutora ve výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně
odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč
(1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

Vztahuje se na moji exekuci Milostivé léto?
Mám dluh vůči stanoveným veřejnoprávním oprávněným subjektům*, tedy veřejným institucím či státním firmám.
Moje exekuční řízení bylo zahájeno před 28. říjnem 2021.
Dluh je vymáhán soukromým exekutorem.
JISTINA
Jistina dluhu je původní dlužná částka – v exekučním příkazu máte např. uvedeno, že exekuce se vede pro
3.000,– Kč s příslušenstvím – pak je jistina 3.000,– Kč.

Jaký je postup?
Milostivé léto II se vztahuje na dvě situace.
Již jste v rámci exekuce splatili jistinu i částku odpovídající paušálním nákladům exekutora do 31. srpna 2022,
nebo tuto sumu zaplatíte v průběhu Milostivého léta II.
Požádejte exekutora o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. Milostivého léta II doporučeným dopisem
do 30. listopadu 2022.
Pokud ještě nemáte jistinu dluhu a odměnu exekutora uhrazenou, požádejte doporučeným dopisem exekutora
o vyčíslení jistiny a zaslání platebních údajů a proveďte úhradu těchto částek (jistina + 1.815,– Kč).
Po uhrazení dluhu soudní exekutor exekuci zastaví a osvobodí Vás od placení zbytku tohoto dluhu.

Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky zabývající se dluhovou problematikou.
Např. na organizaci Člověk v tísni.
www.milostiveleto.cz
bezplatná linka: 770 600 800
*V
 EŘEJNOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÉ SUBJEKTY
Jedná se o státní instituce a organizace, případně společnosti, v nichž má stát většinovou majetkovou účast: Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková

organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce, veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního
samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou
majetkovou účast.

exekuce.justice.cz/milostive-leto
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