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Slovo starostky
Vážení a milí,
v této nelehké době bych Vám chtěla poděkovat za solidaritu, která v naší obci vládne. Opatření naší vlády
v souvislosti s nemocí COVID-19 jsou velmi turbulentní, ale věřím, že MY vše zvládneme a za chvíli na
tuto situaci budeme vzpomínat. Vzpomínat s pokorou, neboť to nejcennější co máme - je náš život, naše
zdraví. Proto chraňme si zdraví nejen v tuto vypjatou dobu, ale i potom.
Obecní úřad je tu pro Vás. Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat. Seniorům (ale nejen jim) nabízíme
zajištění nákupů v našem Koloniálu Růža, který je velmi dobře zásoben a funguje s nezměněnou pracovní
dobou. Za to patří velké DĚKUJI paní Alici Růžičkové a jejím kolegyním. DĚKUJI i našim švadlenkám, které neúnavně šijí roušky, které si můžete vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadu.
Petra Vagenknechtová,
starostka obce

Informace z obce
Vyjádření firmy AVE
ke svozu odpadu:



V den svozu odpadu je nutné
přistavit popelnici od 6 hod. na
přístupné místo k vozovce. Docházková vzdálenost k popelnici
musí být do 5 m a posádka svozového vozu nesmí vstupovat na
soukromý pozemek, abychom předešli možným stížnostem ohledně
poškození vozu nebo majetku,
znečištění příjezdové cesty nebo
obvinění ze ztráty čehokoli kolem
domu.

V návaznosti na současou situaci je konání kulturních akcí
v obci do odvolání pozastaveno.



Upozorňujeme občany, že
3. 4. 2020 začíná svoz bioodpadu pro letošní rok. Ti, kteří jsou
přihlášeni ke svozu, vyzvedněte si
známku pro rok 2020, nebo vám
nebude odpad svezen. Termíny
svozu (sudý týden – pátek):
3. 4., 17. 4.,
1. 5., 15. 5., 29. 5.,
12. 6., 26. 6.,
10. 7., 24. 7.,
7. 8., 21. 8.,
 Omlazovací den v „Domečku“ 4. 9., 18. 9.,
se v měsíci dubnu konat nebude. 2. 10., 16. 10., 30.10.


Očkování psů proběhne dne
13. 5. 2020 od 15 – 16:30 h před
KD ve Stehelčevsi. Cena 150,- Kč.
Kdo bude mít zájem o čipování,
kontaktuje OÚ na tel. č.
601 333 454.



 Obec má k dispozici (v omezeném množství) tašky na tříděný
odpad: sklo, papír, plast o objemu 40 l. Vyzvednutí zdarma je
možné v úředních hodinách OÚ.
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Výhled akcí na rok 2020
V letošním roce nás čeká:
a Jen co počasí dovolí, začnou práce na rekonstrukci chodníků v ulici Hlavní směr škola a Brůdek. Pro nás bude rekonstrukce znamenat jistá omezení, ale věřím že nové chodníky za to stojí.
a Zhotovení projektové dokumentace na dopravní řešení křižovatky Hlavní x Vrapická
x V. Moravce. V plánu je vybudování několika přechodů pro chodce, zúžení celé křižovatky a rekonstrukce veřejného osvětlení. Na rekonstrukci křižovatky spolupracujeme s KSÚS (Krajská správa
a údržba silnic). Věříme, že pokud se realizace rekonstrukce křižovatky nepovede už v letošním roce,
příští rok určitě ano. Velký díl na „práci“ okolo rekonstrukce křižovatky má naše Komise pro dopravu a stavbu, jmenovitě předseda pan Martin Švancer, pan Ing. Martin Voch a pan Ing. Martin Kučera.
Patří jim velké DĚKUJI.
a
Proběhla oprava mostku Na Brůdku. Bylo zjištěno, že mostek je vespod poškozen
a aby byla zachována jeho nosnost 20 t (dle statického posudku) bylo nutné ho opravit.
a
Stejně tak oplocení dětského hřiště v „Panské“ je v dezolátním stavu. V tuto chvíli jsou osloveni dodavatelé a čekáme na jejich nabídky na nové opocení. Na hřišti také vznikne zastínění
v podobě pergoly, kde se budou moci návštěvníci hřiště schovat před sluncem.
a
Již delší dobu nás trápily neosvětlené schody k anglickému rezortu v části obce zvané „Sudety“. V loňském roce jsme na schody instalovali malé solární lampy, ale bohužel někdo je velmi záhy
zničil. Proto jsme se rozhodli na schody instalovat klasická velká solární světla. A proč solární? Neboť
nám místo nedovoluje vést kabely elektrického vedení. Lampy již byly instalovány.
a
V únorovém čísle jsem zmínila, že je zhotovena projektová dokumentace a uděleno stavební
povolení na II. etapu chodníků směr Dřetovice. V letošním roce máme v plánu požádat o dotaci
buď z IROP nebo ze SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury). Uvidíme, který dotační titul bude pro
nás výhodnější.
a
Naše obec se poslední dobou hodně rozrostla, a proto jsme se rozhodli nechat zpracovat
Demografický vývoj obce. Výzkum by nám měl ukázat hlavně to, zda bude v dalších letech stačit
kapacita mateřské školky a základní školy. Výzkum jsme nechali zpracovat proto, abychom mohli
adekvátně reagovat na rozrůstající se obec.
Petra Vagenknechtová,
starostka obce

Blahopřejeme
Šandová Blanka

65 let

Sybol Miloslav

60 let

Hanuš Jiří

70 let
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Horečka
Kašel
Obtížné dýchání
Bolest svalů
Únava

Většina lidí, kteří se nakazí, má mírný průběh
onemocnění a uzdraví se. Některé osoby mohou mít
závažnější průběh onemocnění. Mezi hlavní příznaky
patří:

Jaké jsou symptomy onemocnění
COVID-19?

Lidé se mohou nakazit COVID-19 vdechováním
infekčních kapének, obsahujících virus od inﬁkovaných
lidí, kteří kašlou nebo kýchají. Přenos je možný také
kontaktem s kontaminovanými povrchy a následným
dotekem nosu, úst nebo očí.

Jak se virus šíří?

Koronaviry patří do velké skupiny virů, které
vyvolávají onemocnění u lidí; od běžného
nachlazení až po těžší průběh onemocnění.
COVID-19 je infekční onemocnění způsobené
novým koronavirem (SARS-CoV-2).

CO JE
NOVÝ KORONAVIRUS?

Oblasti s rizikem nákazy COVID-19 jsou oblasti, kde
jsou rozsáhlejší ohniska infekce. Ty se mohou v
závislosti na vývoji situace měnit. Aktuální seznam
naleznete na oﬁciálních národních webech, které jsou
přístupné také prostřednictvím ECDC.

Nechoďte k lékaři nebo do nemocnice. Mohli by
jste nakazit ostatní. Pokud potřebujete navštívit
svého lékaře nebo pohotovostní službu, zavolejte
předem; vždy sdělte jaké máte přáznaky,
cestovatelskou historii nebo kontakty.

Nedotýkejte se nemytýma rukama obličeje,
zejména očí, nosu a úst.

Okamžitě zavolejte na zdravotní linku země, ve
které se nacházíte (viz druhá strana);
nezapomeňte uvést své příznaky, cestovatelskou
historii a kontakty

Překlad: Státní zdravotní ústav

Vyhýbejte se kontaktu s lidmi: dodržujte
vzdálenost alespoň 1 metr mezi vámi a
ostatními, zejména u lidí, kteří kašlou nebo
kýchají.

Pravidelně si umývejte ruce mýdlem a vodou
po dobu alespoň 20 sekund, NEBO použijte
desinfekci na bázi alkoholu; po kašlání/
smrkání, před jídlem a manipulací s
potravinami, po použití toalety, po dotyku s
povrchy na veřejných místech.

Při kašli si zakrývejte ústa a nos kapesníkem
nebo použijte rukáv, NE ruce. Použitý kapesník
ihned vyhoďte do uzavřeného koše a umyjte si
ruce mýdlem a vodou.

Vyhýbejte se kontaktu s nemocnými lidmi,
zejména pokud kašlou nebo kýchají.

JAK MŮŽETE CHRÁNIT SEBE
A OKOLÍ PŘED NÁKAZOU?

Zůstaňte doma a nechoďte do práce nebo do školy.

Pokud jste byli v oblasti postižené nákazou COVID-19
NEBO jste byli ve styku s osobou, která má onemocnění
COVID-19 A během 14 dnů se u vás objeví kašel, horečka
nebo dušnost:

Co dělat pokud onemocníte?

ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÉ NOVÝM
KORONAVIREM (COVID-19)
Co potřebujete vědět?

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Aktuální důležité informace - KORONAVIRUS (COVID-19)

(+47) 815 55 015
(+354) 544 4113, 1700
(+423) 230 30 30
(+41) 58 463 00 00
(+44) 111*

Norsko
Island
Lichtenštejnsko
Švýcarsko
UK

V případě nouze: volejte na číslo 112
ve všech členských státech EU

* čísla lze vytočit pouze z příslušné země

(+32) 800 14689
(+359) 2 807 87 57
(+420) 724 810 106; (+420) 725 191 367
(+45) 72 22 74 59
(+372) 634 6630; 1120
(+358) 295 535 535
(+33) 800 130 000
(+385) 91 468 30 32; (+385) 99 468 30 01
(+353) 1850 24 1850*
(+39) 1500
(+357) 1420
(+370) 8 618 79984
(+371) 67387661
(+352) 8002 8080
(+36) 80 277 455; (+36) 80 277 456
(+356) 21324086
(+49) 30 346 465 100
(+31) 800-1351
(+48) 800 190 590
(+351) 808 24 24 24
(+43) 800 555 621
(+40) 800 800 358
(+30) 210 521 2054
(+421) 917 222 682
(+386) 31 646 617; 080 1404*
Regionální čísla: https://bit.ly/2VOt0zs
(+46) 113 13

Belgie
Bulharsko
Česko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvatsko
Irsko
Itálie
Kypr
Litva
Lotyšsko
Lucembursko
Maďarsko
Malta
Německo
Nizozemsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
Slovinsko
Špaňelsko
Švédsko

TELEFONNÍ LINKY V
JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH URČENÉ
PRO COVID-19

Nesprávné použití roušek může vést k
dalšímu šíření onemocnění. Roušky jsou
účinné pouze při použití v kombinaci s
častým mytím rukou mýdlem a vodou nebo
dezinfekčními prostředky na bázi alkoholu.

Ochranné roušky by měly být vyhrazeny
zdravotnickým pracovníkům a těm, kteří se
doma starají o nemocné osoby.

Nošení ústních roušek jako ochrana před
COVID-19 se nedoporučuje. Pokud jste zdraví,
používejte ústní roušku pouze, pokud se
staráte o nemocnou osobu s podezřením na
COVID-19.

Necestujte, pokud jste nemocní

• dodržujte přísná hygienická opatření (viz přední strana)
• vyhýbejte se kontaktu s lidmi
• dbejte na místní zdravotní opatření

Pokud cestujete do oblastí s rizikem nákazy
COVID-19:

Zůstaňte zdraví i při cestování

ONEMOCNĚNÍ ZPŮSOBENÉ NOVÝM
KORONAVIREM (COVID-19)
Co dělat, když cestujete?

http://szu.cz/tema/prevence/2019ncov
https://www.mzcr.cz/
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china

Pro více informací:

Buďte informovaní. Pravidelně kontrolujte
informace od místních zdravotnických
orgánů.

Řiďte se pokyny místních zdravotnických
orgánů. Vědí nejlépe o místní
epidemiologické situaci.

Pokud je to možné, vyhněte se veřejné
dopravě. Jestliže potřebujete cestovat
veřejnou dopravou, udržujte pokud možno
vzdálenost alespoň 1 metr od ostatních
cestujících. Pravidelně si umývejte ruce
mýdlem a vodou NEBO používejte
dezinfekční prostředky na bázi alkoholu.

Okamžitě informujte posádku dopravního
prostředku, kterým cestujete, a ihned
kontaktujte telefonní linku 112.

Pokud onemocníte při cestování

DUBEN 2020
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Postup při mytí rukou

MYJTE SI POUZE VIDITELNĚ ZNEČIŠTĚNÉ RUCE, JINAK POUŽÍVEJTE DEZINFEKCI!
Doba trvání celé procedury: 40−60 vteřin

0

1

Navlhčete si ruce vodou.

3

2

Aplikujte dostatek mýdla na pokrytí
celého povrchu rukou.

4

Třete pravou dlaní o levý hřbet ruky se
zaklesnutými prsty a naopak.

6

5

Třete dlaní o dlaň se zaklesnutými prsty.

7

Krouživým pohybem třete levý palec
v sevřené pravé dlani a naopak.

9

Ruce si pečlivě osušte ručníkem
na jedno použití.

Třete ruce dlaní o dlaň.

Třete hřbety prstů o druhou dlaň
se zaklesnutými prsty.

8

Obousměrnými krouživými pohyby
třete sevřený prsty pravé ruky levou
dlaň a naopak.

Opláchněte si ruce vodou.

10

11

Použijte ručník k zastavení kohoutku.

Nyní jsou Vaše ruce čisté.

Vydáno Světovou zdravotnickou organizací v roce 2009 pod názvem How to handwash
© World Health Organization 2009
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace udělil Ministerstvu zdravotnictví ČR právo k překladu dokumentu do českého jazyka. Ministerstvo zdravotnictví ČR plně zodpovídá za českou verzi dokumentu. Česká verze.
© Ministerstvo zdravotnictví České republiky 2011

Květen 2009
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Něco pro nejmenší na ukrácení dlouhé chvíle v karanténě
- najdi 5 rozdílů
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Začíná jaro
I přes současnou situaci naše obec funguje dál. Začíná jaro, a tak přinášíme info z naší třešňové aleje.
V zimě jsme stromky pečlivě zalévali, v únoru pohnojili, malé nové stromky obalili, aby je zvěř neokousala. Ještě proběhne kontrola zdraví stromků a případná jejich výměna za stromky zdravé. Stromky už pučí,
za chvíli se můžeme těšit na krásné květy.

A konečně máme osvětlené schody, které spojují ulice
V. Moravce a V. Poláka. Instalovali jsme lampy solární,
protože nebylo dost
místa pro „normální“
osvětlení.
Nicméně
solární lampy jsou
plnohodnotnou
náhradou.
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Významné osobnosti v historii naší obce

Antonín NOVÁK
Jistě si mnozí z nás pamatují na
staršího pána v hnědém kabátě,
který před lety přijížděl každé ráno
autobusem od Prahy a odpoledním autobusem se do Prahy zase
vracel. Vždy pozdravil, prohodil
několik slov a odjel. Do Stehelčevsi jezdil, aby se postaral o kočku
svojí maminky a její domek. Byl
to nenápadný, ale velmi uznávaný
muž koncertních pódií, pan Antonín
Novák, rodák z naší obce.
Antonín Novák se narodil
21. dubna 1936 ve Stehelčevsi, kde
navštěvoval i základní školu, měšťanskou pak v Buštěhradě. V letech
1951-56 studoval na konzervatoři
u profesora Bedřicha Voldana.
Sibeliovým koncertem absolvoval
již jako velmi výrazný typ, který po
návratu z vojenské služby nastoupil
rovnou do vyšších pater koncertní
činnosti a zůstal tam až do penze.
Všechny funkce, které zastával,
ovlivnily historii české hudby.
V letech 1959-82 byl členem
orchestru Smetanova divadla, od
roku 1965 byl jeho koncertním
mistrem. Od roku 1982 byl koncertním mistrem Symfonického orchestru Československého rozhlasu
v Praze.
Intenzivně se také věnoval komorní
hře. V letech 1962-67 byl primáriem Novákova kvarteta, 1969-79
Sukova kvarteta, od roku 1979
Klavírního kvarteta Bohuslava
Martinů. Nejdéle působil v komorním souboru Ars rediviva (od roku
1969 do počátku 90. let), s nímž
uskutečnil několik desítek nahrávek předklasické hudby pro Supra-

14

phon, Nippon, CBS,
Sony a další
labely stejně jako pro
rozhlasové
a televizní
stanice
v Československu
a zahraničí.
V roce 1984
mu byl za
nastudování
čtvrttónových skladeb
Aloise Háby
udělen titul
Zasloužilý
umělec.
U příležitosti 100. výročí otevření
nové školy ve Stehelčevsi dne
15. června 1996 byl jmenován
Čestným občanem naší obce.

možného kalibru byl vysoko ceněn
svými kolegy i příležitostnými spolupracovníky, kteří byli schopni
akceptovat složitost jeho povahy.
Protože jej okolní svět v podstatě
Mistr Novák zemřel 10. 12. 2008
nezajímal, nedosáhl dostatečné
v Praze Kobylisích. O tom, jaký
proslulosti ač by si to plně zasloužil
byl Ant. Novák člověk, nejlépe
v míře vrchovaté. Jeho oddanost
vypovídá úryvek z nekrologu, který
hudbě a houslím byla jedinou nánapsal jeho žák a kolega prof. Ivan
plní jeho života. Není známo, že by
Štraus.
Antonín Novák komukoliv ublížil.
Výňatek z nekrologu:
„Antonín Novák byl ukázkovým
introvertem, který se nikdy nestaral
o jiné okolnosti, než byla co nejpečlivější příprava na každé vystoupení. Jeho bojácná a nedůvěřivá povaha mu nedovolila navázat
skutečný vnitřní kontakt s kýmkoliv,
včetně jeho spoluhráčů. Nic z jeho
uzavřenosti se ale neodrazilo na
jeho hře. Neexistovalo selhání
pozornosti nebo třas jeho smyčce.
Vrcholný profesionál nejvyššího

Je teď na nás, pozůstalých,
abychom se postarali o důstojné
místo jeho posledního odpočinku
a nezapomněli na pokorného služebníka paní Hudby a jejích tvůrců.“ Ivan Štraus.
					
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1954
Poměry lidopisné

kovu Lucernu, a 19. 12. Morálku
paní Dulské od Gabriely Zápolské.
Návštěva vždy kolem 200 lidí.

ně vede naší knihovnu. Napsala pak
o tom v novinách článek.

5. listopadu u příležitosti
 Putovní kino zajíždí k nám téměř 37. výročí Velké říjnové revoluce,
 Narozeno bylo 6 dětí, 1 děvče
každý měsíc s hodnotnými filmy.
uspořádána byla z Prahy na hrania 5 chlapců.
Návštěvy jsou dobré.
ce Sovětského svazu štafeta, která
nesla zdravici národů ČSR národům
 Oddáno bylo v naší obřadní síni
SSSR.
Trať této štafety vedla též

JZD
uspořádalo
2
zájezdy
do
celkem 11 dvojic. Z toho 6 dvojic
pražských divadel a jeden na Karlův naší obcí směrem k Slanému. Obmanželských ze Stehelčevsi.
Týn
na hru Noc na Karlštejně.
čanstvo shromáždilo se u bývalého
Od zřízení svatební síně
chudobince a v 19.00 hod v průvodu,
v naší obci byla 30. ledna t.r. oddána
v jehož čele nesena jedním naším
již 51 manželská dvojice Krubner –
pionýrem zdravice sovětskému lidu,
Čmejlová. Svatba tato byla slavná
prošlo obcí až ku škole č.p. 87, kde
jako málokterá z 50 předcházejících.
zdravici
přejal cyklista a vezl dále
Mnohé svatby projdou, že o nich
k Brandýsku. Vedle zástupců růzobčanstvo ani neví a některé zase
ných institucí z Prahy, přítomen byl
rozvíří hladinu klidné jinak obce.
i
osvět. inspektor J. Řízek z Kladna.
Někdy je to popularita některého
z novomanželů, jindy opět četné
 V říjnu a listopadu prováděl
příbuzenstvo. V tomto případě je to
archeologický ústav Praha, pod
obojí. Svatební síň byla nabita, že
vedením Ant. Knora, zaměstnance
by jablko nepropadlo. Několik aut
tohoto ústavu a našeho rodáka

Že
jsme
obcí
pokrokovou
doosobních sváželo a odváželo hosty,
z č.p. 70, pokusné vykopávky ve
2 fotografové snažili se zachytit kaž- svědčuje to, že koncem roku 1954
máme
u
nás
již
5
televizorů.
Prvním
Dřetovicích,
kde bylo objeveno
dou maličkost při svatebním obřadu.
majitelem televizoru byl hned od
velké sídliště asi 2.000 r. staré.
Hostina pak překonala vše, jídla
Také ve Stehelčevsi byly objei pití co hrdlo ráčilo a hostů že neby- počátku televizního vysílání
(25.
února)
Pokorný
Antonín,
veny
nálezy. U cihelny nalezen na
lo kam sednout. Někteří novomanpoli, původní č. kat. 409, kostrový
hornický důchodce z č.p. 151. Při
želé využívají zákona o rodinném
hrob
s rozházeným tělem. U kostry
každém
vysílání
mají
majitelé
teleprávu a nechávají se oddat ještě
byl nalezen pazourkový (kamenv kostele. Svatba Krubner – Čmejlo- vizorů plné světnice sousedů, obdiný) nožík a kostěný kroužek. Nad
vujících tuto novinku.
vá však v kostele nebyla.
kostrovým hrobem byly nalezeny
 Místní Lidová knihovna měla na
spálené kůstky, pravděpodobně žá Úmrtí
konci
roku
1602
svazků,
přírůstek
rový
pohřeb. Podle několika střepů
Zemřeli 4 občané, jedna žena a tři
nad kostrovým hrobem náleží hrob
činil 254 knihy, čtenářů bylo 117
muži.
na sklonek mladší doby kamenné,
a z toho dospělých 69, mládeže do
16
roků
48,
výpůjček
3.404
knih.
a to kočovnému národu, který naPoměry kulturní
Poplatek z jedné knihy 25 hal. Dary zýváme lidem šňůrovým. Pohřbíval
na knihovnu v tomto roce: KSČ
své mrtvé ve skrčené poloze. Zde
Kulturní život v naší obci byl letos
je kostra rozházena z neznámých
Stehelčeves 300 Kčs, výbor žen při
bohatý zvláště v době předvolební,
MNV 396 Kčs, ONV Kladno pouka- důvodů. Snímek tohoto hrobu je
přednášky, filmy, hromadné poslev archivu kroniky pod č.11011.
zy na knihy v částce 1.410 Kčs
chy televize, čtení výňatku
a velká kamna. 27. května navštívila
z této kroniky a jiné.
naší knihovnu soudružka Holubová,
.
zástupce KNV, která při prohlídce
 Dramatický kroužek při JZD
- pokračování příště knihovny vyjádřila se s uznáním
sehrál 3 divadelní hry: 7. 3. Gogoo knihovníku Jos. Váchovi jak vzorlovu Ženitbu, 30. 5. dvakrát Jirás
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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.

Mrkvová polévka
3 velké mrkve očistíme a nastrouháme, až nám vznikne e na jemném struhadle. Na rendlíku rozpustíme hrudku
másla a na něm osmažíme nastrouhanou mrkev. Až se zatáhne a pustí šťávu, zalijeme ji asi 1,5 litrem vývaru
a necháme povařit.
Ušleháme tuhý sníh ze 2 bílků, osolíme a postupně vmícháme hrubou krupici až vznikne řidší těstíčko. Malou
lžičkou vykrajujeme nočky, které dáváme do vroucí polévky. Necháme povařit, dochutíme pepřem a solí dle
chuti. Horkou nalijeme na talíř a posypeme najemno nasekanými mladými kopřivami nebo petrželkou.
Cmunda s uzeným
Nastrouháme očištěné brambory, počítáme 2 - 3 středně velké brambory na osobu, přidáme vejce (jedno na
4- 6 brambor), pepř sůl podle chuti, utřený česnek 1 stroužek na dva brambory, majoránku, několik lžic hladké
mouky tak, aby vzniklo řidší těsto. Pozor, tekutinu z brambor nesléváme. Zdá -li se těsto husté, můžeme přidat
krapet mléka nebo piva. Na sádle usmažíme placky o velikosti pánve.
Mezitím pokrájíme ½ hlavičky zelí, přidáme něco cukru, soli, kmínu a octa dle chuti, propracujeme v míse
silou tak, až pustí šťávu a necháme 10 minut povařiti.
Napaříme dobře uzenou krkovici.
Na horký talíř dáme placku cmundy, na polovinu navršíme povařené zelí, položíme poctivý plátek krkovice
a přikryjeme druhou půlkou placky.
Sladké pokušení
Máme-li doma zbytek bílého chleba, tedy ho nevyhazujeme, ale uděláme dětem i svému muži sladkou pochoutku. Chleba nakrájíme na slabé krajíčky a namočíme do mléka v kterém jsme rozkvedlali 2 vajíčka a 2 lžíce
medu. Necháme dobře nasáknout a dozlatova usmažíme na másle, vyndáme na talíř s cukrem a skořicí a obalíme. Dáme na talířek a pokapeme sirobem nebo pampeliškovým medem.
DOBROU CHUŤ!
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Zpráva velitele o jednotce JPO SDH Stehelčeves za rok 2019
V minulém roce naše jednotka
vyjížděla ke dvěma událostem
v našem katastru.
Dne 26. 6. 2019 na žádost KOIS
vyjela jednotka na hlášený požár stromu a přilehlé škarpy do
ulice Řánkova č.p. 87.
Po příjezdu na místo zásahu
jednotka průzkumem zjistila, že
se jedná o škarpu u silnice směr
Brandýsek. Dalším průzkumem
bylo zjištěno samo uhašení nebo
uhašení kolem jdoucí osobou, která požár nahlásila. Po domluvě se
zasahující jednotkou HZS Kladno
jednotka provedla prolití škarpy
vodou s přistavené CAS 25
a jednoho proudu typu C.
Po prolití a ukončení zásahu se
jednotka odebrala zpět na základnu.

Druhý výjezd jednotky se uskutečnil 21. 7. 2019. Jednalo se,
jak už bývá zvykem po přívalovém dešti, o zvednutí hladiny
Dřetovického potoka.
Po příjezdu na místo události do
ulice V. Hermacha k mostu zvaný
Na Brůdku jednotka zjistila průzkumem, že se voda drží
v korytu na hraně přetečení. Jednotka provedla monitoring toku
v našem katastru a zbylí členové
jednotky vyndávali naplavený
materiál u můstku pro volný
průtok vody pod můstkem. Po
opadnutí vody se jednotka odebrala zpět na základnu.

I tak mi dovolte poděkovat členům JPO za jejich práci, obětavost a volný čas, který jednotce
věnují a popřát jim a vám všem
do roku 2020 pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
Tomáš Kučera,
velitel JPO SDH Stehelčeves
Našim hasičům velmi
DĚKUJEME!
ZO Stehelčeves

V minulém roce jsme měli, co
se týče výjezdů, nejslabší rok za
poslední působení naší jednotky.
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Kupte si poukazy na vstupenky, krmení zvířat a další
zážitky – platit budou celý rok, misky zvířatům v zoo
ale pomohou naplnit už dnes. Děkujeme!
www.zoopark-zajezd.cz • info@zoopark-zajezd.cz

BEZ VÁS
TO V ZOO
NENÍ ONO

POMOZTE NÁM NAPLNIT NAŠE MISKY
STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Něco pro nejmenší na ukrácení dlouhé chvíle v karanténě
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INZERCE

Koupím Vaše restituční nároky
Cena nároků do budoucna bude
jen klesat, díky plánované restituční tečce.
Tel.: 604 374 807
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