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Informace z naší obce
Setkání s kronikou se tento
měsíc koná v úterý 18. 2. od 18.00
hodin v Domečku. Tentokrát budeme hovořit o školství a škole v naší
obci. Na shledání s Vámi se těší
Jaroslava Štancová, kronikářka
obce.



Svoz bioodpadu proběhne
v pátek 21. 2. a 20. 3. 2020.



Veřejné zasedání zastupitelů
obce se koná 19. 2. 2020
v 18. hodin v zasedací místnosti
na obecním úřadu.



Omlazovací den v „Domečku“
v únoru nebude, proběhne až
7. 3. 2020.


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.


Poplatek ze psa na rok 2020 je
splatný k 31. 3. 2020.



Blahopřejeme

Úřední hodiny Obecního úřadu Stehelčeves

Hermachová Jaroslava
2. 2. 75 let

Pondělí
Středa

Pěkná Ivana
5. 2. 55 let

8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

13:00 – 17:00
14:00 – 18:00

tel. číslo: 601 333 454

Procházka Ivo
14. 2. 55 let
Kaftan Jiří
22. 2. 70 let

Sběrný dvůr
Neděle 9:00 – 12:00

Otevírací doba - pošta Stehelčeves
		
		
		
		
		

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 11:30
8:00 – 11:30
8:00 – 10:30
8:00 – 11:30
8:00 – 11:30

13:00 – 15:45
13:00 – 15:45
14:00 – 18:00
13:00 – 18:00
13:00 – 15:45

tel. číslo: 954 227 342

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 02/2020
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 31. 1. 2020
Uzávěrka příštího čísla: 20. 2. 2020
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Bilance roku 2019
e Začátek nového roku je vhodná doba na zhodnocení roku minulého. Rok 2019 byl ve znamení staveb,
příprav projektových dokumentací, rekonstrukcí
a oprav.
e Jako první se nám podařilo vybudovat workoutové hřiště v celkové hodnotě 258 796 Kč, na které
přispělo Letiště Václava Havla částkou 163 130 Kč.
Letišti tímto velmi děkujeme!
e Dalším významnou stavbou byla oprava povrchu
části ulice V. Moravce. Tato část obce nás velmi trápila, a jsme rádi, že již můžete novou silnici používat.
Oprava stála neuvěřitelných 1 791 344 Kč. Dodavatel
stavby AVE Kladno byl vybrán v řádném výběrovém
řízení.
e V obci byl revitalizován kamerový systém, který
monitoruje centrum obce. Byla přidána jedna kamera
Na Brůdek. Celý systém je napojen na PČR. Věříme,
že rozšíření kamerového systému a napojení na PČR
zvýší bezpečnost v naší obci. Do revitalizace a rozšíření kamerového systému investovala obec 163 773
Kč.
e V minulých letech obec zakoupila nemovitost
č. p. 65. V roce 2019 vypracovalo Univerzitní centrum energeticky efektivních budov Českého vysokého
učení technického (ČVUT UCEEB) projekt na vhodné využití objektu Vrapická 65. Výstupem je Návrh
využití objektu Vrapická č. p. 65. Rozsáhlá a podrobná
studie vyšla obec na 203 812 Kč.

e Další výstavba chodníků bude pokračovat v ulici
V. Hermacha směr Dřetovice, v současné době je
hotová projektová dokumentace (187 550 Kč), vydáno
stavební povolení a chystáme žádost o dotaci. Investice do výstavby chodníků v této části obce bude cca
7 mil Kč.
e
Hotová je také projektová dokumentace pro
opravu komunikace v ulicích A. Dřevy a V. Ptáčníka
(příčné ulice) v hodnotě 65.000 Kč. I na opravu těchto
komunikací se budeme snažit získat dotaci, neboť
náklady na opravu se vyšplhají na cca 3 mil. Kč.
e
V majetku obce je mimo jiné i budova s č. p.
45. V loňském roce byla potřeba výměna kotlů pro
vytápění této budovy. Nové kotle stály 245 317 Kč.
e
Obec v loňském roce zakoupila stroj na výrobu
zmrzliny (96 679 Kč), kterou jste si mohli kupovat na
koupališti. Zmrzlinu nejvíce ocení děti, ale i dospělí
si přijdou na své. Jen co počasí dovolí, zmrzlina bude
opět k prodeji.
e
Věříme, že všechny výše zmíněné investice
zlepší život v naší obci. V průběhu roku Vás budeme
informovat o akcích, které nás čekají. Každý měsíc
probíhá veřejné zasedání zastupitelstva obce, jste na
ně srdečně zváni. Zastupitelé rádi vyslechnou Vaše
návrhy a připomínky na zlepšení života v obci.
				

Zastupitelé obce

e
Opraven byl chodník v ulici Hlavní naproti
hospodě, který byl už ve velmi špatném stavu a hrozily úrazy obyvatel. Rekonstrukce stála 225 816 Kč.
e
Stejně tak schody v ulici V. Moravce, v části
zvané „Sudety“ byly v havarijním stavu, a tak jsme je
nechaly za částku 341 892 Kč opravit.
e
Obecně komunikace, hlavně chodník jsou
v naší obci bolavou patou. Proto jsme rádi, že se obci
podařila získat dotace na rekonstrukci chodníků v ulici
Hlavní směr ke škole. Dotaci se nám podařilo získat
z Ministerstva pro místní rozvoj z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) ve výši
4 273 972 Kč. V tuto chvíli je již vybrán i dodavatel
stavby, a tak nic nebrání tomu, začít na jaře s rekonstrukcí.
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Ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18. 12. 2019








1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Složení slibu nového člena Zastupitelstva obce.
3. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 10/19.
4. Zastupitelé obce souhlasí se změnou v rozpočtu - navýšením rozpočtu na rok 2020 ZŠ
a MŠ Stehelčeves o 8.700,-.
5. Zastupitelé obce schvalují rozpočet ZŠ a MŠ Stehelčeves na rok 2020.
6. Zastupitelé obce schvalují střednědobý rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Stehelčeves.
7. Zastupitelé obce souhlasí se změnami rozpočtu - § 3113 Základní školy bude navýšen
o 8.700,- a § 6171 ponížen o 8.700,-.



8. Zastupitelé obce schvalují vyrovnaný rozpočet obce Stehelčeves na rok 2020, jeho
závaznými ukazateli jsou paragrafy.



9. Zastupitelé obce souhlasí s navýšením příjmů střednědobého rozpočtového výhledu pro
rok 2021-2022 a to: pro rok 2021 o 2 mil. – celková částka 14.400.000,- a pro rok 2022
o 2 mil. – celková částka 15.430.000,-



10. Zastupitelé obce schvalují střednědobý rozpočtový výhled obce Stehelčeves na rok
2021-2022.



11. Zastupitelé obce souhlasí od 1. 1. 2020 se zvýšením odměny neuvolněným členům
zastupitelstva a - předsedům výborů a komisí na 3.245,-. Odměna neuvolněného starosty
zůstává v původní výši jako v roce 2019.



12. Zastupitelé obce souhlasí s ponecháním cen za známky komunálního odpadu pro rok
2020 na stejných cenách jako v roce 2019 a rozdíl financovat z rozpočtu obce.



13. Žádost zastupitelé berou na vědomí a bude zařazena do další změny Územního plánu
obce. Zastupitelé obce v současné době neplánují změnu Územního plánu obce
Stehelčeves.



14. Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 300/5 z důvodu plánované stavby
chodníku na zmíněném pozemku.






15. Projednání Plánovací smlouvy se odkládá na příští zasedání ZO.
16. Zastupitelé schvalují OZV 1/2020 o místním poplatku ze psů.
17. Zastupitelé schvalují OZV 2/2020 o místním poplatku z pobytu.
18. Zastupitelé obce žádost o dotaci sl. S. zamítají. Důvodem je skutečnost, že obec ve svém
rozpočtu nedisponuje prostředky na podobné aktivity jednotlivců.



19. Zastupitelé obce souhlasí, aby předseda Komise pro dopravu a stavbu byl pan Martin
Švancer.



20. Zastupitelé obce souhlasí s koupí movitých věcí uvedených v Kupní smlouvě SH ČMSSDH Stehelčeves na movité věci a souhlasí s Kupní smlouvou SH ČMS – SDH
Stehelčeves na movité věci.





21. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji části pozemku p.č. 803/1.
22. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením záměru o prodeji části pozemku p.č. 803/1.
23. Zastupitelstvo obce souhlasí s odpisem pohledávky ve výši 2.500,-.
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Poděkování
Milí spoluobčané,
děkujeme všem, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky.
V naší obci se vybralo 21.280 Kč.
Vybrané prostředky budou použity na tyto projekty:
- Rekonstrukce azylového domu pro matky a rodiny s dětmi
sv. Maří Magdalény v Kralupech nad Vltavou
- Sociální bydlení
- Pomoc rodinám v nouzi
- Zdravotní péče v Ugandě
Děkujeme také všem malým i velkým koledníkům
a těšíme se na setkání opět za rok.
Markéta Debroise
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Výzva
Milí spoluobčané,
rádi bychom - v rámci tradičních zvyklostí - udělali s masopustním průvodem na naší trase pár zastávek,
hledáme proto šikovné hospodyňky, které by rády pohostihly muzikanty a masky
v masopustním průvodu.
Stačí připravit malé občerstvení a my se u vás zastavíme, na oplátku zahrajeme, zazpíváme
a tanečkem Vás odměníme.
Hlásit se můžete do 20. 2. 2020 na FB stránkách obce u události „MASOPUST 2020“,
starší občané, kteří nemají FB, se mohou hlásit i na Obecním úřadě.
Děkujeme.
kulturní výbor

Akce v obci
7. prosince 2019 proběhlo v obci
vítání nových občánků.

5. ledna 2020 se uskutečnil výšlap na Haldu, kterou jsme
prošli křížem-krážem a dozvěděli se např., že:
Během 40. - 80. let minulého století byl na tuto haldu nekontrolovaně ukládán odpad z mnoha míst v republice, dokonce
i nebezpečný odpad obsahující nejen olovo a kyanidy.
Do dnešní doby hlídá aktivity kolem haldy spolek Za
životní prostředí Stehelčevsi, který podle stanov vznikl
především proto, aby hájil zájem občanů nejen naší obce
v případě Buštěhradská halda.V letech 2005 až 2006 její provozovatel, firma REAL Leasing Kladno s. r. o., přišla
s plánem na postupné odtěžování části haldy a zpracovávání
/zejména ocelárenské strusky/ na stavební a jiný materiál.
Uvnitř je tolik odpadů, že za současného stavu technologií je
jakákoliv civilizovaná sanace nepředstavitelná. K realizaci
tohoto záměru však naštěstí - díky spolku Za životní prostředí Stehelčevsi - nedošlo.

V současnosti nepředstavuje halda pro své okolí nepříjemnost, nedochází k významnějšímu šíření
prachu, jedovatých látek apod. K tomu přispívá i zásadité prostředí haldy. Postupně zde vzniká jedinečný biotop. Žije tu mnoho živočichů i rostlin, které pozitivně ovlivňují haldu a její okolí.
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Pravěký karneval - 11. ledna 2020

D

8

ruhou lednovou sobotu se děti vrátily do doby ledové a užily si tam s neandrtálcem Veselá HUBA pravěký karneval. Děti a někteří rodiče dorazili v úžasných kostýmech a všem to moc slušelo. Nechyběly
zajímavé soutěže, tématické písničky ani 3m Tyrannosaurus rex!
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1953
Výsledek volby do Krajského
nár. výboru:



Volby do MNV, (ONV a KNV)
16. května měly tento průběh:


Zapsaných voličů bylo 527
Voliči na průkaz
4
Odvolilo voličů
531
Neplatných hlasů
14
Platných hlasů
517
K volbě dostavili se všichni zapsaní voliči.
Do MNV zvoleni byli následující
občané:



Odevzdáno bylo 530 hlasů
Platných
529 hlasů
Neplatných
1 hlas
Členem KNV zvolen byl v naší
obci Černý Karel, ředitel spotřebního družstva Jednota Kladno, bytem
ve Vrapicích.
Rozdělení funkcí v místním národním výboru:



Předseda MNV Mareš Josef
Zelenka Václav hutník č.p.134 za
Člen
rady MNV Šmídová Anna
KSČ,
Veselá Marta v domácnosti č.p. 128 Člen rady MNV Hlinka Josef
Člen rady MNV Hejduk Josef
bezpartijní,
Mareš Josef hutník č.p. 207 za
 Komise:
KSČ,
Hejduk Josef hutník č.p. 197 bezZemědělská
Šmídová Anna
partijní,
Finanční
Veselá Marta
Kolařík Václav hutník č.p. 43 za
Kulturní, školská Zelenka Václav
KSČ,
Kolařík Václav
Šmídová Anna kolportérka č.p. 155 Výstavba
Trestní
Mareš Josef
za KSČ,
Zelenka Václav
Hlinka Josef tajemník Buštěhrad za Oddávající
KSČ,
 24. srpna resignoval na členství
Keller Václav truhlář č.p. 111 za
v MNV Kolařík Václav stavební
KSČ,
referent. V doplňovacích volbách
Vlasáková Helena v domácnosti
příslušného obvodu, 9. listopadu,
č.p. 68 za KSČ.
zvolen byl Čibera Václav zedník
č.p. 205. člen KSČ. Jmenovaný
 Výsledek volby do Okresního
převzal funkci stavebního referenta.
národního výboru:
Odevzdáno bylo 531 hlasů
Platných
527 hlasů
Neplatných
4 hlasů
Členem ONV v naší obci byl zvolen Formánek Antonín horník ze
Dřetovic.
Náhradník s. Klabochová z č.p.
206.
10

Volby do Národního shromáždění konaly se 28. listopadu. Za
Kladenský okres kandidoval v naší
obci horník Václav Bartoš, novátor
a úderník na dole Ant. Zápotocký
Dubí, vyznamenaný Řádem republiky.



Kandidát s. V. Bartoš přestavil se
voličům ve Stehelčevsi dne

6. listopadu. Vyprávěl o svém
trudném životě za kapitalistického
zřízení v prvé republice a slíbil, že
bude v případě svého zvolení
i nadále pracovat na dole tak, aby
plněn byl plán v těžbě uhlí a jako
poslanec NS bude vždy hájit zájmy
lidu a mír.
V diskusi, na přání voličů,
vyprávěl s. V. Bartoš své zážitky
s cesty po SSSR. Přítomní horníci, kteří se s. V. Bartošem na dole
pracují, vřele kamaráda voličům
doporučili.
Výsledek volby do Národního
shromáždění:



Zapsaných voličů bylo
Z toho mužů
Žen
Cizí voliči na průkaz
Celkem voličů

524
245
279
3
527

Pro s. Bartoše odevzdáno 526 platných hlasů.
Odevzdán byl 1 hlas neplatný.
Oboje volby konaly se v hostinci
u Benešů č.p. 8 kde se pak večer
konala taneční veselice.



- pokračování příště -
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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.
Masopustní menu:
Masopustní koblihy
500 g hladké mouky, 3 žloutky, tři čtvrtě kostky droždí, 3 lžičky cukru, 250 ml mléka, špetka soli, 2 lžíce rumu, 50 g
povoleného másla, tuk na smažení (olej, sádlo, 100% tuk), moučkový cukr
Z trochy mléka, droždí a cukru si připravíme kvásek. Máslo rozpustíme a necháme zchladnout, přidáme k němu
žloutky, rum a špetku soli. Ruční metlou chvíli šleháme.Nyní do velké mísy prosejeme hladkou mouku, přidáme
kvásek, žloutky s máslem a rumem a zbytek vlažného mléka. Těsto hněteme do té doby, kdy bude hladké a vláčné.
Mísu s těstem přikryjeme utěrkou a necháme na teplém místě kynout cca 60 minut. Těsto by mělo zdvojnásobit
svůj objem. Po vykynutí těsto vyklopíme na pomoučený vál a rozválíme ho asi na dvoucentimetrovou placku. Z ní
vypichujeme kolečka. Na poloviny z nich dáme 1 lžičku marmelády a přiklopíme druhým kolečkem. Okraje prsty
důkladně přimáčkneme, a ještě jednou pomocí vykrajovátka vyřízneme koblížku.Ve velkém hrnci rozpálíme tuk
(můžete použít olej nebo sádlo). Správnou teplotu vyzkoušíme kouskem těsta, když se začne smažit, můžeme dát
smažit koblihy, měly by plavat na hladině. Za chvilku koblihy obraťte a usmažte z druhé strany.
Koblihy nechte vychladnout a podávejte je pocukrované moučkovým cukrem.
Vepřové koleno s jablky a vejmrdou
vepřové koleno, 3 jablka, křen, 3 lžíce medu, hrst petrželky, 2 lžíce sádla, sůl
Vepřové koleno omyjte, osušte a dejte na 30 minut povařit do hrnce s osolenou vodou, do které přidejte bobkový list,
celý pepř a nové koření. Dva hrnky vývaru si schovejte a vepřové koleno slijte a osušte. Nařízněte jej do mřížky a na
sádle jej ze všech stran zprudka opečte.Vepřové koleno dejte do pekáčku a podlijte jedním hrnkem vývaru a pečte
v troubě při 190 °C zhruba hodinu a půl. Med rozpusťte a smíchejte se lžící křenu. Vepřové koleno během pečení
podlévejte zbylým vývarem a potírejte medovou směsí. Dvě jablka omyjte, nakrájejte na kolečka a zbavte jádřinců.
A přidejte ke kolenu a pečte další půl hodinu. Na vejmrdu si nastrouhejte oloupaná jablka, přidejte čerstvě strouhaný
křen, lžičku vývaru a osolte podle chuti. Nejlepší je s čerstvým chlebem.
Škvarkové placky
Do mísy prosejeme asi 30 dkg hladké mouky, osolíme, přidáme 3 žloutky, kvásek, zakvedláme, pak postupně přiléváme asi pět lžic rozpuštěného sádla, kvantlík vlahého mléka a dosypáváme polohrubou mouku, až se nám těsto
nelepí na mísu a je krásně hladké. Nakonec vmícháme asi půl kila škvarek, jemně pokrájených. Necháme zakryté
v teple vykynout. Těsto si vyklopíme na vál, vyválíme z něho šišku, kterou rozdělíme na stejné díly. Z každého dílku
uděláme placku asi 1 cm silnou, dále na plech, potřeme rozpuštěným sádlem a nožem zlehka nakrojíme mřížku.
Pečeme v dobře rozehřáté troubě do zlatova. Když placky vytáhneme z trouby, ještě teplé je znovu potřeme rozpuštěným sádlem.
Dobrou chuť!
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ANATOL SVAHILEC - aneb trocha poezie nikoho nezabije ;)
3. Kdy si přišel na to, ze se slam poetry chceš
živit??
Byl to vlastně dost dlouhej proces, v rámci kterýho
jsem pomalu zjišťoval, že víc slamem sežranýho času
a domů donesenejch peněz je vlastně povýšit tuhle aktivitu, kterou beru jako svůj kreativní ventil, na regulerní kulturní zaměstnání. Kterýžto scéně možná můj
uvolněnej čas prospěje i jinak a jinejm, než jen mojí
osobě. Naproti tomu nefunguju vo moc jinak, než řada
profesionálních muzikantů: fůra ježdění, přesvědčování publika, že je můžem zajímat – jen k tomu naštěstí
nepotřebujem skoro žádný nástroje či náčiní.
4. Na pódiu působíš jako neuvěřitelný showman,
rád jsi středem pozornosti?

1. Jak bys popsal - prezentoval slam poetry před
někým, kdo je zatím čímkoli podobným nepolíbený a na žádném takovém představení ještě nikdy
nebyl??
Asi nejsrozumitelnější výklad, ke kterému sme se
dobabrali, je, že je to performativní žánr autorské
poezie. Parta lidí se sejde na jevišti, po jednom bez
použití kostýmů a rekvizit prezentujou svoje texty či
improvizační básnické výstupy a publikum bodováním rozhodne, kdo vyhraje. Jestli má slamer diváka
rozplakat, rozesmát, popudit nebo chlácholit, tomu se
meze nikterak nekladou.
2. Kde ses prvně se slam poetry setkal a jaký na
tebe napoprvé udělalo dojem??
Znal sem slamový exhibice jako divák z Plzně. Začaly
se tam pořádat pravidelně a já byl pokaždý fascinovanej, co tam slameři zvládnou předvádět. Jenom řečí
a gesty. Jako amatérskýho divadelníka mě to zároveň
permanentně tlačilo zkusit s nima někdy poměřit síly,
až se jednou přihodilo to, co nazývá jeden náš kolega
slamer „překulení se z hlediště na jeviště“.

12

Halt někdo dělá třídního šaška tak dlouho, až mu to
zůstane. Dostal sem prostě v určitym, a bohužel pro
okolí poměrně útlym, věku pocit, že dokážu pobavit
lidi a baví to i mě. Což mě nabíjí to dělat pořád, dokud
mě ten pocit neopustí. A jak mě to baví, tak
k tomu mam pořád nadmíru energie.
5. Častokrát lidi berou vystupování na veřejnosti
jako terapii třeba k překonání ostychu z mluvení,
čtení či jako trénink pro otrkání se pro firemni
přednášky a prezentace. Jak to bylo u tebe?
Heh, inu, v těchhle věcech maj zas na druhou stranu
třídní šašci před vostatníma poměrně náskok. Hodit
fór do tichý třídy, aby nejlíp pobavil všechny v místnosti i s učitelkou, a zároveň se vešel do tolerance,
kdy to eště neni na poznámku, chce myslim kus drzosti či odvahy, která myslim zejména strávníkům vtipné
kaše do dospělosti zpravidla zůstává. Já měl
v tomhle doufam kliku!
6. U toho, co děláš, strašně záleží na složení publika, je pokaždé jiné, míváš trému? Býváš nervózní? Nebo máš osvědčený recept, jak si publikum
získat, který vždy funguje?
Publika sou různý – a to zaplaťpánbůh za to – asi
pokaždý vnímam to, že je v sále minimálně jeden člověk, co vidí slam poprvé v životě. Svojí specifičnost
to má a já propadám dojmu, že ten žánr oslovuje až
překvapivě širokej záběr diváků. Snažim se bejt si
v těch textech maximálně jistej, abych to odevzdal
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tak, aby lidi, aspoň příště, došli zas. Když už dramaturicky rozlišuju, co kde zařadit, reguluju to s velikostí věkovýho rozdílu posluchačů. Při eventualitách
prezentovat pásmo textů hledišti s věkovými výkyvy
3-85 let, to znamená vymyslet, co říct, aby to zabavilo
všechny najednou, začínám být občas nervózní.

číslo 2

9. V prosinci proběhlo v Praze ve slam poetry
dokonce i mistrovství. Jak ho zpětně hodnotíš, co
se povedlo, co bylo skvělé a co by se dalo zlepšit
pro příště?

Pro finále mam jen a jen slova chvály a uznání všem,
kdo se na něm po všech směrech podíleli a zejména
samozřejmě předvedli. Letos urval zlato Pan Fenek,
7. Kde bereš inspiraci?
čili další nový jméno do slamovýho žebříčku mistrů
Snažim se si ze všeho, co mě potkává, vyseparovat ná- – sem rád, že se parta korunovanejch rozrůstá. Opět
pad, námět, nějakou linku, situaci nebo téma, na který se povedlo vyprodat Meetfactory, kéž by zájem do
příštího roku neopad – či se možná řekne, jestli se
začnu nabalovat finální jazykovou podobu. Zdrojů je
nezkusí eště něco většího… Každopádně sestup bych
strašně moc, mam to štěstí mít v hlavě nějakou sběrsnad zatím nevěštil.
nou molitanovou houbu, přes kterou vnímam a v ní
zůstávaj podivnosti reality, který ten text dotvářej. To
zajímavý řemeslo na tom je ty náměty co nejlíp zachy- 10. Poslední otázka na závěr. 31. ledna přivítáme
távat a archivovat. Aby bylo kam hrábnout při horších tvou maličkost a tvé kolegy také u nás ve Stehelčevsi, pokud by někdo nemohl dorazit, máte
časech tvůrčích krizí.
v dohledné době případně nějaké vystoupení třeba
8. Který ze slamů (svých i tvých kolegů) považuješ i jinde v našem okolí??
za úplně nejlepší??
S jistotou můžu slíbit 20. února v klubu The Patro
Otázka tak těžká, že se zdráham odpovědět. Po dlouhý v Kralupech. Rýsuje se i slam na Mělníku, kam se
žánr podívá snad po dvou a půl letech. Ale Kralupy
úvaze se přiznam k náklonnosti k Tukanově, zejména
sou sichr!!!
starší, tvorbě. Věnuje se hodně politickejm, lidskoprávním, ekologickejm tématům. Nahlíží a tepe do
problémů doby ze stran, z kterejch je to nesmírně zajíZdroj: archiv Anatol Svahilec
mavý. Vybral bych jeden od něj. A u sebe sice nevim,
jak to dopadá, ale snažim se, aby nejlepší byl vždycky
ten nejnovější.

Kam za zábavou a poučením v našem okolí?
Kulturní a sociální komise v Brandýsku pořádá 14. 2. 2020 Společenský ples, k tanci a poslechu hraje
skupina Taurus.
Sládečkovo muzeum v Kladně v minulých dnech zahájilo výstavu Kněžna sv. Ludmila – 1100 let.
Tuto výstavu můžete vidět v prostorách muzea až do 22. 3. 2020.
Spolu s touto výstavou můžete shlédnout ještě do 23.2. výstavu Ve stínu impéria - Germáni a doba
římská na Kladensku a Rakovnicku. Zde jsou zveřejněny i vykopávky ze Žákovy cihelny ve Stehelčevsi, které jsme ještě neměli možnost jinde vidět.
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15. února 2020

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

MASOPUST

STEHELČEVES
sobota
29. 2. 2020

S PESTROBAREVNÝM PROCESÍM MASEK,
TRADIČNÍMI ZABIJAČKOVÝMI SPECIALITAMI
A VEČERNÍ MASOPUSTNÍ ZÁBAVOU
Program:

13:30-14:00 - příjem výtvorů do soutěže o nejlepší masopustní koláč, sál KD
14:00-15:00
zabijačkové hody, muzika, malování na obličej, možnost zapůjčení masek,
sraz před sálem KD
15:00-16:30 - masopustní průvod obcí

Dechový orchestr
Pralinka Praha

18:00 -22:00
večerní masopustní zábava, vyhlášení vítěze soutěže o nejlepší masopustní koláč, sál KD
Po celý den i večer hraje: Dechový orchestr Pralinka Praha

Vyhlašujeme:
SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MASOPUSTNÍ KOLÁČ
Rádi pečete????
Přihlaste svůj koláč do soutěže!!

Zabijačkové
speciality
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Podrobnosti naleznete v programu výše.

Průvod masek
Trasa průvodu:
NÁVES - BROŽOVO - RESORT - PANSKÁ - NÁVES
Do masopustního průvodu - v maskách i bez,
nebo jako diváci - jste srdečně zváni!
Nebudete-li mít svoji masku, můžete si ji zapůjčit nebo
si ji nechat namalovat od 14:00-15:00 v kulturním sále.
Těšíme se na vás!
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INZERCE

PŘEJETE SI BÝT ATRAKTIVNĚJŠÍ
ŽENOU NEBO MUŽEM?
Dopřejte si pravidelné protažení jógou.
Zlepšíte svůj vnitřní pocit, snížíte stres.
Potěšíte tělo. Zvednete si náladu.
Přijďte se zpevnit a zklidnit svou mysl.
Ulevit od bolesti zad, páteře nebo zmírnit stres.
Chodit pravidelně je lepší,
ale Vy můžete jen občasně?
Proč ne? Jde to.
Líla jóga je vhodná pro začátečníky a mírně
pokročilé. Asi tak 80 % lekce zvládnou i senioři.

KAŽDÉ PONDĚLÍ OD 18:30-20:00 HOD.
VE FIT SÁLE V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
STEHELČEVES.
Více informací zde:
https://verastadnikova.cz/lila-joga-stehelceves/
Těším se na Vás, Věra Stádníková

ROZBORY VOD –
studny, bazény, koupaliště, odpadní vody
Nabízíme analýzy vod v akreditované laboratoři, zajišťujeme
odběr vzorku a jeho dopravu do laboratoře. Vzorek můžete
po dohodě přivézt i sami.
Pro více informací volejte 602 126 168 nebo pište na
zidkova@dekonta.cz.
Cena orientačního rozboru pitné vody: 870,- Kč vč. DPH
Těšíme se na spolupráci!
Biotechnologická laboratoř
Dekonta a.s., Dřetovice
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