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STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

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

15:00 – 17:00

neděle

10:00 – 12:00

●
Bioodpad je svážen ve
14denních intervalech (sudý týden
– pátek).
Harmonogram svozu tříděného
odpadu:
plast – pondělí, čtvrtek
papír – sobota, úterý
kov – v sudé měsíce
sklo – 1. úterý v měsíci
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Ve dnech 1. a 3.8.2022 nebudou úřední hodiny Obecního
úřadu z důvodu čerpání dovolené.
Ve dnech 8. a 10.8.2022 bude z provozních důvodů omezen
provoz kontaktního místa Czech POINT (výpis z rejstříku
trestů, výpis z katastru nemovitostí apod.), nebude možné
přihlášení a rušení trvalého pobytu v obci.
--------------------------------------------------------------------------------Ve dnech 3. a 10.8.2022 bude Obecní knihovna z důvodu
dovolené uzavřena.

● Z důvodu pořízení elektronické úřední desky, která je
umístěna u vchodu do budovy
OÚ, je od 1.7. zrušena úřední
deska v listinné podobě (u autobusové zastávky).

BLAHOPŘEJEME
Pavel Rejdík - 70 let

●
Zasedání
zastupitelstva
obce se v měsíci srpnu nekoná.
● 11.9. od 9 – 12 hod. bude před
budovou OÚ přistaven kontejner
na nebezpečný odpad.

Kontaktní údaje:

Ze zasedání zastupitelstva obce dne 22. 6. 2022

Oznámení Obecního úřadu

Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

●
●

1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2021
a bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Stehelčeves za rok 2021.

●

3. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za rok 2021
a schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2021.

●

4. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením Záměru pronájmu oplocené části p. p. č. 815 k. ú. Stehelčeves
na dobu určitou v trvání 1 rok s možností prolongace v ceně 10,- Kč za 1 m2/rok.

●

5. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Kupní smlouvy na p. p. č. 577/179 a pověřují starostku obce
podpisem smlouvy.

●
●

6. Zastupitelé obce povolují výjimku z nejnižšího počtu žáků ZŠ pro školní rok 2022/2023.
7. Zastupitelé obce souhlasí s poskytnutím příspěvku pro terénní službu rané péče EDA
v celkové výši 30.000,- (15.000,- na rodinu).

●
●

8. Zastupitelé obce souhlasí s pronájmem sálu v KD dne 20.8.2022 za účelem oslavy narozenin.
9. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem smlouvy o pronájmu sálu v KD každý pátek ve školním roce
2022/2023 od 16:00 do 18:00. Smlouva bude ze strany obce podepsána ve chvíli, kdy bude zrušena
na živnostenském úřadu provozovna na adrese Hlavní 45, Stehelčeves.

●

10. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Smlouvy o výpůjčce pozemků v majetku KSÚS pro
výstavbu chodníků V. Hermacha.
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ.

tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz
Vše o odpadech
tel.: 702 068 469
e-mail:
referent@obecstehelceves.cz

Volby do zastupitelstva obce Stehelčeves se uskuteční:
v pátek dne 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu dne 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Úřední hodiny:

•

Místem konání voleb je volební místnost sálu KD, Hlavní 45, Stehelčeves.

•

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na
území České republiky.

•

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky.

Stehelčevský zpravodaj

•

V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 8/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz

•

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič občanským průkazem nebo
cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu.

Pondělí:
8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa:
8:00-12:00, 14:00-18:00

Toto číslo vyšlo: 1. 8. 2022
Uzávěrka příštího čísla: 20. 8. 2022
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Svoz kontejneru
na bio vNA
obci
naV srpen
SVOZ KONTEJNERU
BIO
OBCI NA SRPEN 2022
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Harmonogram svozu odpadu

Od 28.2. máte možnost likvidovat bioodpad do velkoobjemového
kontejneru, který bude přistaven na určených místech v obci vždy
od pondělí do středy do 10:00h., poté bude převezen na další
určené místo dle harmonogramu, kde zůstane do pátku do 10:00h.
Harmonogram od 1.8.2022 - 31.8.2022
1.8. – 3.8. – u hřiště „Panská“ – bod 7
3.8. – 5.8. – ul. V. Pokorného – bod 8
8.8. – 10.8. – Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1
10.8. – 12.8. – před budovou OÚ – bod 2
15.8. – 17.8. – Brožovo (ul. A. Kabátové) – bod 3
17.8. – 19.8. - ul. V. Podrackého – bod 4
22.8. – 24.8. – ul. Řánkova – bod 5
24.8. – 26.8. – ul. Ant. Dřevy – bod 6
29.8. – 31.8. – u hřiště „Panská“ – bod 7
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.

Rodinný
sportovní den
SOBOTA 24. 9., OD 14. HODIN
ALTÁN BROŽOVO - BIOKORIDOR
PŘIJĎTE S NÁMI ZAŽÍT ODPOLEDNE PLNÉ
SPORTU, FAIR PLAY A RADOSTI Z POHYBU.
BĚHEM CELÉHO ODPOLEDNE BUDOU
NA HŘIŠTI K DISPOZICI ATLETICKÉ
DISCIPLÍNY, MŮŽETE SE PODÍVAT NA
UKÁZKU AGILITY HOOPERS NEBO NAŠICH
HASIČŮ A VYZKOUŠET ORIENTAČNÍ BĚH SE
STANOVIŠTI.
NA MÍSTĚ ZDRAVÉ OBČERSTVENÍ
ZE STYLOVÉHO FOODTRUCKU.
POČET PORCÍ ZDARMA JE OMEZEN.
PROGRAM:*
14:00 REGISTRACE
14:30 VESELÁ ROZCVIČKA
S KLAUNEM
15:00 START ORIENŤÁKU

Během konání akce bude pořizována fotodokumentace
za účelem zveřejnění na webových stránkách obce
www.obecstehelceves.cz
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ÚČASTNÍCI:
MIN. 1 DOSPĚLÝ
A 1 DÍTĚ DO 15 LET
JAKO BONUS TRIČKO S LOGEM AKCE,
POČET KUSŮ JE OMEZEN.
Během konání akce bude pořizována fotodokumentace
*Změna programu vyhrazena

5

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

SRPEN 2022 ČÍSLO 8

Významné osobnosti naší obce

Zajímavá místa v naší obci - Obecní chudobinec

JOSEF VÁCHA

Dne 25. dubna 1926, za starostování Aloise Sklenáře, rozhodla obecní rada o zadání stavby chudobince. Bylo 12 nabídek a stavba
byla zadána nejmenšímu podání,
které měl pan stavitel Eduard
Kostka ze Zákolan za obnos 73.229
korun a 92 haléře. A jak bylo v té
době zvykem, byly práce na stavbě
chudobince hned zahájeny a chudobinec stál již za 6 a 1/2 měsíce
a již 20. listopadu 1926 se do chudobince nastěhovaly dvě staré
vdovy, a to Chlumecká M. a Vlasáková A.

Narodil se 19. února 1899 Františkovi a Josefě Váchovým ve
Stehelčevsi. Pracoval jako důlní
dozorce a v srpnu 1922 se oženil
s Marií Černou a v lednu roku
1923 se jim narodil syn Ladislav.
Spolu pak žili od roku 1950
v domě čp. 167 v dnešní ulici
V. Pokorného.
Až do odchodu do důchodu pracoval jako důlní dozorce, ale v naší
obci se zapsal do vědomí pamětníků jako skvělý knihovník a člověk,
kterému není jedno, jak vypadá
a žĳe naše obec.

A tak byl postaven chudobinec čp.
153, ale světnice v něm byly zbytečně velké, a ti ubožáci, kteří se tam
dostali, v pravém slova smyslu mrzli.

V roce 1956 vysázel spolu s Josefem Šmídem do parčíku u bývalého
chudobince 6 barevných hlohů,
3 stříbrné jedle, lípy a jeřáby,
celkem 35 stromů. Stromky nakoupili na své náklady, vysázeli a o ně
se starali.

Chudobinec byl však stále využíván
k přespávání cestujících nemajetných
osob všech národností.
Za rok 1932 přespalo v obecním
chudobinci cizích cestujících 165
osob dospělých a 8 dětí. Mužů bylo
153, žen 12, dětí 8. Dle národnosti
Čechů 110 a 8 dětí, Moravanů 17,
Slováků 12, Poláků 3, Němců Československých 11, Němci říští 7, Maďaři 1, Rusíni 2, Rus 1.

Dále byla v akci M provedena
z části úprava ulice „K Zájezdu“.
Štětování, povrchová i spodní kanalizace a úprava terénu, práce byly
provedeny sousedy z této cesty.
Největší část prací zde vykonal soudruh Josef Vácha z čp. 167, který
odpracoval 650 hodin, z nich 204
zdarma.
A při tom všem pracoval jako knihovník a za svou práci dostával 40
korun měsíčně (1956).
V roce 1958 bylo přičiněním knihovníka s. Josefa Váchy uspořádáno 13 čtenářských besed s dětmi
i dospělými, které byly bohatě
navštěvovány.
Soudruh J. Vácha uspořádal s několika pěstiteli ovoce i výstavku ovoce v knihovně. Akce byla úspěšná,
velmi se zvýšil zájem o ovocnářskou literaturu. Výstavku navštívilo
za dva dny 130 osob.

Knihovna 1955

10.7.1959 navštívilo naši knihovnu
26 knihovníků z Karlovarska. Knihovníci, kteří se přĳeli podívat na
nejlepší knihovny v pražském kraji,
navštívili i naši obec. Knihovna
Josefa Váchy, který je jedním z nejlepších knihovníků v kraji pražském, se jim velmi líbila. Zapsali se
nám také do naší kroniky.
V roce 1960 dostal knihovník 900
korun roční odměny za svou práci
a 200 korun na úklidové prostředky
do knihovny.
V roce 1966 upozorňuje Vácha na
špatný stav místností knihovny

a žádá nápravu. V té době byla
knihovna vpravo v přízemí budovy
MNV.
1.3.1967 obdržel od ONV Josef Vácha Čestné uznání za vedení místní
knihovny ve Stehelčevsi.
19.8.1972 oslavil pan Josef Vácha
se svou manželkou Marií zlatou
svatbu.
Pan Josef Vácha zemřel v nemocnici v Kladně 5. října 1984.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Roku 1934 v místním chudobinci
bylo poskytnuto 245 osobám nocleh.
Čechů bylo 163, Moravanů 13,
Podkarpatský Rus. 28, Rusů 8, Poláci
2, Maďaři 2, Francouz 1, Říšských
Němců 10, Cikánů Slovenských 6,
dětí bylo 12 národnosti České.

čp. 153 - rok 2014

Roku 1935 v obecním chudobinci
bylo za uplynulý rok umístěno 265
osob hledajících na jednu noc nocleh.
Čechů 126, Moravanů 30, Slováků
25, Rusíni 12, Čeští Němci 25, říšských Němců 8, Italů 1, Belgičan 1,
Dalm 1, Maďaři 2, Rusíni běženci 6.
Žen zde přenocovalo 28, dětí 10.
Po druhé světové válce je chudobinec
využíván v prvním patře jako služební byt, přízemí bylo obecní knihovnou.
V roce 1950 slouží chudobinec jako
byt obecního tajemníka, v přízemí
byla obecní knihovna, která ale byla
v tomto roce přemístěna do budovy
čp. 43 (OÚ).
Pak léta sloužila budova obecního
chudobince jako byt pro učitele, pro
vedoucího pošty a pak byla v přízemí

výmalba v čekárně dětského lékaře

vpravo zřízena ordinace a čekárna
dětského lékaře a ostatní prostory
sloužily jako skladiště. V 90. letech
v levé části přízemí 1x za 14 dní ordinoval obvodní lékař a v patře byl
zřízen nájemní byt. Ale stav budovy
byl špatný, a tak když zde dětský lékař přestal ordinovat, byla ordinace
OL přemístěna do přísálí kulturního
domu a dům prodán do soukromých
rukou.

Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Čestný předseda přeje klubu všechno dobré

Předseda by klubu přál do další stovky lepší hřiště

Rudolf Muzika, Kladenský deník, 26.5.2022

Rudolf Muzika, Kladenský deník 9.6.2022

Skvěle hrál jeho táta Zdeněk, fotbalový srdcař přezdívaný Menotti podle slavného argentinského
fešáka a kouče mistrů světa. A do fotbalu se jako kluk zamiloval také Luděk Podraský. Většinu své
aktivní kariéry sice musel odehrát u sousedů ve Dřetovicích, o to víc pak doma přiložil ruku k dílu na
poli funkcionářském. Klubu šéfoval dlouhých osmnáct roků a dodnes je čestným předsedou. I on se
těší na nadcházející velkou oslavu stých narozenin SK Stehelčeves.

Už od roku 2009 stojí v čele SK Stehelčeves jako předseda Vratislav Kaválek. A právě pod jeho
vedením vstoupí klub do druhé stovky svého fungování. První muž SK je šťastný hlavně při pohledu
na spoustu dětí, které tady fotbal hrají, ale vidí také negativa. O tom všem na prahu oslavy stých
narozenin SK hovořil.

Luděk jako kluk začínal v nedalekých Zákolanech, jeho rodná Stehelčeves žáčky neměla. To je rozdíl
oproti dnešku, kdy si drží také dorost. Ten si Podraský užíval na Brandýsku a domů nakoukl v těch letech
aspoň na kratinký okamžik. „Když mi bylo snad patnáct, nechali mě chlapi odehrát pár minut za
stehelčevské áčko, které pak zatáhlo na několik let oponu a nefungovalo vůbec. Proto jsem šel na
třináct roků do Dřetovic, kde mě vedl i táta Zdeněk. Když se pak ve Stehelčevsi dal tým zase dohromady,
tak jsem se vrátil, ale už jen na krátkou chvíli a místo toho jsem začal funkcionařit. V podstatě ze dne
na den,“ vybavuje si.

Foto: Martina Šubínová

Jak jste předsedo spokojen s fungováním klubu, co vás těší nejvíc?
Zrovna včera jsem se byl podívat na hřišti a v miniškoličce a mladší přípravce tam kopalo do míče
pětadvacet dětí. To je pro mne největší radost a nikoliv výsledky jednotlivých mužstev. I ty mě těší nebo
zlobí, ale jako předseda se je snažím vůbec neřešit. Podstatné pro mne je, aby klub fungoval a aby sem
chodily děti rády a třeba i mimo svoje tréninky, což se koneckonců děje.

„Přišly slavné postupy, u těch bylo vždycky krásně, ale i sestupy – potkalo nás oboje. U fotbalu na
vesnici je ale důležitá hlavně parta, ta tady většinou byla,“ je rád.

Dospělí po podzimu sahali po postupu, neříkejte mi, že jste na posun do okresního přeboru
nemysleli?
Bylo by to hezké v roce jubilea postoupit a podle mne, když jsme kompletní, tak máme hodně silné
mužstvo, které by se v přeboru neztratilo. Ale když pak přijdou zranění a jiné absence hlavně kvůli
práci, už tak silní nejsme, a to nás potkalo na jaře. Rozhodně se však nechceme vydávat cestou nějakých
nákupů hráčů. Naší strategií je výchova svých vlastních, případně přibrat kluky co se do Stehelčevsi
přistěhovali, nebo kamarády našich hráčů. Důležité je, aby všichni drželi pohromadě, což se děje. Po
zápase si sedneme, dáme si pivo, o tom je také vesnický fotbal.

Smutek ho zasáhl hlavně při brzkém skonu jeho táty, už zmíněného Zdeňka Podraského. „Odešel už
v jednasedmdesáti, to bylo dost brzy. Rádi jsme na něj v klubu vzpomínali, nejen jako na trenéra, ale
i další funkce, říkalo se mu třeba Pan kustod, protože vždycky všechno bylo připraveno, jak mělo být.
Udělali jsme pro něj i memoriál, zasloužil si to,“ vzpomíná na tátu Luděk Podraský.

Kluby mají problémy s dorostenci, jak jste na tom vy?
Máme dorost spojený s Hostouní. Sami bychom ho dohromady také dali, ale právě Hostouň měla
o některé naše fotbalisty zájem, tak jsme se dohodli takhle. Musím kluky pochválit, protože některé už
teď při hráčské krizi zařazujeme do mistráků dospělých a vedou si velmi dobře.

Když má vybrat největší zážitek za dobu svého předsedování, zmiňuje nikoliv dospělé, ale dorostence.
„Tehdy hráli celou sezonu skvěle a bojovali o postup do kraje. Nakonec se jim to v posledním utkání na
Novu nepovedlo, ale i s odstupem doby na tyhle kluky fakt rád vzpomínám. A také na oslavu
osmdesátin fotbalu u nás. Tehdy se nám povedlo sehnat snad třicet bývalých hráčů po celé republice,
navíc přijela stará garda Slavie, prostě to byla oslava se vším všude, vypráví chlapík, jenž se prosadil
jako funkcionář i v okresním měřítku, vedl totiž sportovně-technickou komisi Okresního fotbalového
svazu Kladno.

Za šestnáct let šéfování klubu jste zažil určitě hodně zážitků, na který vzpomínáte nejraději?
Byly jich desítky, nicméně ten nejemotivnější přišel před dvěma lety, kdy jsme v derby proti Dřetovicím
jako outsider prohrávali ještě dvě minuty před koncem a hráli bez vyloučeného hráče. A přesto to kluci
otočili. V očích některých chlapů jsem pak viděl i slzy radosti. Sám pak rád vzpomínám na partu, kterou
jsem vedl v mládeži, a která postoupila do okresního přeboru dorostu v době, kdy ho hrálo skoro třicet
klubů. Říkám jim zlatá generace a jejich základ – dnes kolem pětatřiceti let - je dodnes páteří A mužstva.

Tu nakonec předal mladším stejně jako předsedování v SK Stehelčeves Vratislavu Kaválkovi. „Pro mě
to nebylo brzy, spíš tak akorát. Na tohle potřebuje člověk pořádný drajv, aby to pořádně jelo. Já už ho
ztrácel a pak je lepší to předat mladším. Dělají to dobře, klub má mládež i dospělé, připravuje se hezká
oslava,“ chválí.

Jak se těšíte na oslavy 100 let založení klubu?
Těším se, ale přiznám se, že budu i rád, až to bude za námi. Je s tím totiž spousta práce, která ležela
nejvíc na bedrech našich tří děvčat, která nám strašně moc pomohla a neustále a denně něco řešila.

Tehdejší předseda totiž zmizel ze dne na den (cherchez la femme) a problémem bylo sehnat i razítka.
Nakonec se sehnala, slabě zaplněná kasa se začala plnit, místo starých a ošuntělých dresů se sehnaly
jiné a pod novým předsedou, jenž byl jednu chvíli i starostou Stehelčevsi, se dařilo.

A co přeje Luděk Podraský SK Stehelčeves do další stovky? „Jsem srdcař, takže jenom to nejlepší. Ať se
daří na hřišti, ale i v kabině, protože opakuji, že k fotbalu je potřeba také dobrá parta, která umí divy.
To Stehelčevsi přeju!“
8
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Zdroj: https://kladensky.denik.cz/fotbal-okres/cestny-predseda-preje-stehelcevsi-vsechno-dobre20220526.html

A co popřejete klubu do další stovky?
Lepší hřiště, s tím máme problémy. Hlavně s vodou. Jak leží na kopci a má škvárový podklad, tak i
když dost naprší, je pořád suché. Bohužel úpravy by stály obrovské peníze, ale třeba se to jednou
povede.
9

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

SRPEN 2022 ČÍSLO 8

100 let SK Stehelčeves - 25. 6. 2022 - den D
25. 6. 2022. Dlouho očekávané datum oslav 100 let našeho SK, na které jsem se moc těšil a které
jsem zároveň vyhlížel s obavami. A čím víc se přibližovalo, tím víc rostla moje nervozita. A nebyl jsem
v tom sám. Třičtvrtě roku usilovné a obětavé práce realizačního týmu, stovky hodin plánování a pak
realizace plánů, hledání nejlepších možností, pátrání v archívech a kronikách a v neposlední řadě
i shánění peněz na akci. Největší obavy jsme měli z počasí. Nevyzpytatelný konec června může
přinést tropické dny jako při oslavách našich devadesátek, ale den také mohl propršet a na akci pak
nikdo nepřijde, a celé snažení je v háji.
Předpověď počasí byla celkem optimistická. Ještě v předvečer akce aplikace v mobilu ukazovala, že by
v noci mohlo něco přijít, ale ráno mělo přestat pršet a měl nás čekat příjemný letní den osvěžený
nočním deštěm. Jenže ranní probuzení bylo šokující. Těžké černé mraky a prudký nepolevující liják, to
nevěstilo nic dobrého. Jenže nejsme z cukru, jsme fotbalisti. A co jiného nám zbývalo než se do toho
pustit. Nedbaje deště jsme postavili stany a k naší úlevě se začali trousit i lidé. Příznivci i bývalí hráči.
Pro nejvzácnější, pamětníky poválečných dob, jsme přichystali VIP zónu, do které zasedli kluci
Bayerovic, Venca Moravec, legendární fanynka paní Růžičková a vedle nich čestný předseda Luděk
Podraský. Jim i těm, co již nejsou mezi námi, chci tímto vzdát hold a poděkovat jim za vše, co pro náš
klub udělali.
Přišli i hráči, kteří v roce 1982 obnovovali činnost klubu po několikaleté pauze a kteří položili základ
dnešního klubu, se kterými jsem měl tu čest si zahrát, přišli i ti, kteří na tento základ stavěli
v devadesátých letech i později na začátku milénia a samozřejmě přišla i dnešní úspěšná generace.
Mnohá setkání a vzpomínky na mladá léta byly plné pozitivních emocí.
Navzdory dešti jsme zahájili nachystaný fotbalový program. Jako první se představila naše přípravka
a miniškolička. Déšť-nedéšť, naše nejmladší budoucnost se hrdinně porvala s nepřízní počasí
a v prudkém lijáku předvedla na hřišti své umění. Následoval velice vypjatý zápas dorostu proti
účastníkovi krajského přeboru Hostouni, kterému naši borci nedali ani míč zadarmo a byť ne
výsledkově, ale bojovností a srdcem byli lepší soupeř.
Odpolední program zahájil zápas mladších žáků proti Tuchlovicím, po kterém následoval hodně
slavnostní okamžik. Tento náš výběr se coby „černý kůň soutěže“ stal překvapivými okresními
přeborníky a za tónů nové hymny SK Stehelčeves, kterou pro tento účel pro nás složil a nahrál Ondra
Raška, si převzali pohár a medaile. Pro ně, ale i pro mě je to je to velká motivace do budoucna.
Počasí se pomalu umoudřilo a mezi mraky se konečně objevilo příjemně hřející sluníčko, čehož mohli
využít děti a zařádit si na připravených atrakcích. A také zápas nejhezčího výběru dne (ženský Dream
team) proti Legendám stehelčevského fotbalu měl tu správnou fotbalovou kulisu a hráče i diváky
hodně pobavil.
Vyvrcholením oslav byl zápas našeho A-mužstva proti All stars teamu, složeného s bývalých hráčů
především pražských ligových týmů. Největší hvězdou byl asi stále ještě ligový hráč a osminásobný
ligový mistr Tomáš Hübschman. Také další jména budily respekt a úctu (Jiří Novotný, Jiří Jeslínek, Václav
Koloušek a Miroslav Příložný). Hosté ukázali hodně fotbalového umění a krásy. Dlužno podotknout, že
naši borci jim skvěle sekundovali, o čemž vypovídá i konečný výsledek 4:5. Zápas odpískal čestný host
akce předseda OFS a ligový rozhodčí pan Petr Blažej.
A den se pomalu přiblížil ke svému večernímu programu. Účastníky akce pozdravili svými projevy paní
Vagenknechtová, starostka obce, již zmiňovaný pan Blažej a všem a za vše poděkoval i předseda klubu.
Vylosovala se tombola a mohl začít poslední bod programu, večerní zábava s Patexem. A že to umíme
nejen na hřišti, ale i užít si potom, jsme jako správný vesnický fotbalisti zase všem ukázali.

Poděkování
Dne 29.6.2022 proběhlo v Kulturním domě rozloučení s předškoláky.
Ráda bych touto cestou poděkovala paní Müllerové a učitelkám ze
školky za organizaci velice milého rozloučení s předškoláky a paní
starostce za dárek předškolákům, jehož součástí byla velice pěkná knížka
s osobním věnováním autorky.
Také paní Müllerové za vytvoření portfolia prací dítěte.
Knížka i portfolio jistě budou velice milou vzpomínkou
na roky strávené ve školce.
Petra Kunová

A na závěr. Děkuji všem. Doufám, že to pro vás bude stejně nezapomenutelný den jako pro mě.

Vratislav Kaválek, předseda klubu
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STEHELČEVES

STEHELČEVES
1.8. - 5.8. 2022
ALBÍKOVA LETNÍ ŠKOLKA - pro děti 4 -6 let
OD PRAVĚKU K ROBOVÉKU - pro děti 6-12 let
z organizačních důvodů bude spojeno
15.8. - 19.8. 2022
ALBÍKOVA LETNÍ ŠKOLKA - pro děti 4 -6 let

ALBÍKůV ZÁBAVNÝ PŘÍMĚŠŤÁK - pro děti 6-12 let
z organizačních důvodů bude spojeno

SOBOTA 1. 10. 2022
Od 20:00 hod.
k tanci a poslechu hraje:

IKAROS
vstupné: 100 Kč
BOHATÁ TOMBOLA!
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Z kuchyně našich babiček

Relax na srpen

Správné řešení naleznete v příštím čísle zpravodaje.

VÝBORNÁ ZELŇAČKA
½ kg zelí kysaného , ¼ l smetany, 3 brambory, bobkový list, 3 nové koření, pepř, sůl, sladká paprika,
1 velká cibule, mouka na zahuštění, klobása (nebo jiná uzenina, ale klobása je nejlepší)
Na oleji osmahneme na kostičky nakrájenou cibulku, přisypeme papriku, trochu orestujeme a dolĳeme vodou. Přidáme
překrájené kysané zelí, které propláchneme, kuličky nového koření, pepře, bobkový list, na kostičky nakrájené brambory.
Vaříme, dokud není zelí a brambory měkké, pak přidáme nakrájenou klobásku (uzeninu) a povaříme ještě tak 5 minut.
Potom zalĳeme smetanou a zahustíme. Ještě chvilku povaříme a je hotovo. Někdo má raději uvařené brambory zvlášť, ty
se pak rozšťouchají, pak rozdělí na talíře a přelĳí zelňačkou, případně dozdobí osmaženou cibulkou.
KAPUSTA V TĚSTÍČKU S DRŮBEŽÍMI JÁTRY
700 g kapusty, 100 g mouky, 150 g drůbežích jater, 1/8 l smetany, 2 hlávkové saláty, sůl, máslo
Očištěnou kapustu uvaříme v osolené vodě a okapanou jemně nakrájíme. Z vajec, mouky, smetany a soli připravíme těstíčko, do kterého přidáme na kostičky nakrájená drůbeží játra. Kapustu srovnáme do máslem vysypané ohnivzdorné misky,
zalĳeme těstem a zapečeme v troubě. Porce na talířích obložíme listy salátu a podáváme s brambory.
MASOVÉ KOULE S ĎÁBELSKOU OMÁČKOU
500 g mletého vepřového masa, ½ cibule, 2 vejce, 3 lžíce strouhanky, 1 lžíce sekaných, dušených, předem namočených
hub, 1 lžíce sekané petrželky, tuk na vymazání zapékací misky, pepř, sůl
Omáčka: 2 majolky v krabičce, 1 lžíce rajčatového protlaku, 50 g cibule, 40 g mouky, ½ lžíce strouhaného křenu,
1 sladkokyselá okurka, 1 lžíce smetany
K mletému masu přidáme prolisovanou cibuli, dušené houby, petrželku, zahustíme strouhankou a dobře propracujeme.
Podle chuti osolíme, opepříme a spojíme vejci. Dobře promícháme a rukou tvoříme koule, které nakládáme do vymazané
ohnivzdorné misky. V troubě pečeme cca 20 minut. Hotové podáváme s opečenými brambory a ďábelskou omáčkou: do
majolky přidáme protlak, prolisovanou cibuli, usekanou okurku a strouhaný křen. Zředíme smetanou a dobře promícháme.

GULÁŠ FLAMENDR
600 g hovězího masa, 100 g sterilovaných okurek, 100 g sterilovaných feferonek, 100 g oleje, 150 g kečupu, worcester,
pepř, sůl
Maso nakrájíme na nudličky, zprudka opečeme v rozpáleném oleji, osolíme, opepříme, ochutíme kečupem. Přidáme
okurky, feferonky (kapii), dochutíme worcesterem a dusíme do změknutí. Podáváme s chlebem nebo pečivem.

DOBRÉ ŘEZY
Těsto: 150 g cukru, 100 g tuku, 2 lžíce medu, 2 lžíce mléka, 1 lžíce jedlé sody
Dáme do hrnku rozehřát. Když je to teplé, odstavíme a přidáme celé vejce, vše rozmícháme a pomalu vmícháme 450 g
hladké mouky. Uděláme těsto, ze kterého vyválíme 3 placky. Rychle upečeme.
Správné řešení doplňovačky z minulého čísla Zpravodaje 7/2022

Nádivka: ½ l mléka, 3 lžíce hladké mouky, uvaříme na kaši. Mezi tím utřeme: 250 g másla, 150 g cukru, 1 vanilkový cukr.
Po částech do hladké hmoty přidáme vychladlou kaši.
Touto nádivkou spojíme placky a nahoře polĳeme polevou.
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Poleva: 80 g moučkového cukru, 80 g másla, 20 g kakaa, 1 lžíce mléka, 1 kakaový puding
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Nakonec buchtu posypeme mletými ořechy nebo kokosem a nakrájíme na podélné řezy.
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DOBROU CHUŤ!
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