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

15:00 – 17:00

neděle

10:00 – 12:00

● Oznamujeme občanům, že od
8.4. bude svážen bioodpad ve
14denních intervalech (sudý týden
– pátek).
● Zasedání Zastupitelstva obce
se uskuteční dne 20.4.2022 od
18:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Stehelčeves.
●
Z technických důvodů budou ve dnech 25. a 27.4. úřední
hodiny OÚ zrušeny. Uzavřena
bude také knihovna dne 27.4.
Děkujeme za pochopení.
●
Ve středu dne 11.5. od
15:00 – 16:30 proběhne před KD
očkování psů. Cena 160,– Kč.

Kontaktní údaje:

BLAHOPŘEJEME

Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

Stanislava Motyčková – 75 let

tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz

Richard Maška - 65 let

Magdalena Fořstová – 70 let

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

Vítězslav Černý – 55 let
Jaroslava Vosláčková – 55 let

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

ODEŠLI NAVŽDY
Schnabl Václav – 82 let

Milí sousedé a spoluobčané,
pro obyvatele naší obce by v dohledné době
kulturní spolek rád uspořádal
VÝLET DO MUZEA REKORDŮ A KURIZOZIT PELHŘIMOV.
Jednalo by se o celodenní (zřejmě nedělní) akci s možnou
procházkou po okolí a návštěvou kavárny. Vhodné pro malé i velké,
děti, rodiče i seniory. Doprava zajištěna na náklady obce.

Harmonogram svozu
tříděného odpadu

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte ideálně e-mailem:
mistostarosta@obecstehelceves.cz,
případně telefonicky na čísle: 724 181 263.

plast – pondělí, čtvrtek
papír – sobota, úterý
kov – v sudé měsíce
sklo – 1. úterý v měsíci

V neděli 24. 4. 2022 v dopoledních hodinách proběhne
sběr šrotu.
Věci, které máte na odvoz, dejte před dům, kde si je
naložíme.
V případědotazů kontaktujte Tomáše Kučeru
na tel. číslo 723 146 432.
SDH Stehelčeves
Stehelčevský zpravodaj

Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 4/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 4. 2022
Uzávěrka příštího čísla: 20. 4. 2022
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 2. 2022
●
●
●

1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým programem.
2. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 1/2022.
3. Zastupitelé obce berou na vědomí změny v rozpočtové skladbě dle nové vyhlášky
č. 412/2021 Sb. O rozpočtové skladbě, platné k 1.1.2022.

●

4. Zastupitelé obce souhlasí s odepsáním nevymožitelné pohledávky z roku 2014 za
bývalého žáka J.V.

●

5. Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Stehelčeves, sestavenou ke dni
31.12.2021.

●

6. Zastupitelé obce nesouhlasí se zasláním zálohy Exekutorskému úřadu Kladno na
prodloužení exekuce za povinného J.V., jelikož náklady na prodloužení exekuce se
rovnají vymáhané částce.

●

7. Zastupitelé obce souhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace ve výši 5,- Kč na obyvatele
pro MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

●

8. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční
dotace ve výši 5,- Kč na obyvatele pro Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

●

9. Zastupitelé obce souhlasí s podpisem Darovací smlouvy s finančním darem 5.000,- Kč pro
záchrannou stanici AVES, z. s.

●
●

10. Zastupitelé souhlasí s uzavřením VPS o dotaci s SK Stehelčeves 2022.
11. Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o dotaci SDH Stehelčeves
2022.

●

12. Zastupitelé z nabídek zhotovitelů na Výběr zhotovitele Analýzy rizik stavba nové MŠ
Stehelčeves, vybírají společnost Dekonta a.s. za cenu 237.640,-Kč bez DPH.

●
●
●

13. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Kontrolního výboru 1.
14. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Kontrolního výboru 2.
15. Zastupitelé obce nesouhlasí s předloženým návrhem Revizní smlouvy na retenční nádrže.
Celý zápis je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
Ukliďme Česko
Naše obec se rozhodla i v letošním roce podpořit akci Ukliďme Česko a to v termínu
24.4.2022. Sraz účastníků je v 10 hodin u sběrného místa Obecního úřadu. Zde si
můžete vyzvednout pytle a gumové rukavice. Koordinátorovi akce nahlásíte oblast,
ve které budete uklízet nebo vám po dohodě může být přidělena. Úklid je možno
provádět i samostatně, s tím, že si pytle a rukavice, v případě potřeby vyzvednete
v úředních hodinách na OÚ. Naplněné pytle, prosím dávejte k silnicím tak, aby je
zaměstnanci údržby obce mohli v pondělí naložit a odvézt. Místo, kde budete
nechávat pytle, prosím, nahlaste paní místostarostce, která bude celou akci
koordinovat, na telefonní číslo 724 181 263
(ideálně osobně při srazu před OÚ nebo formou SMS).
Všem účastníkům děkujeme za pomoc při vytváření hezčího prostředí v místě,
ve kterém žijeme.
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Velkoobjemové kontejnery pro bioodpad
Harmonogram umístění kontejneru na BIO
duben 2022
4.4. – 6.4. - ul. V. Podrackého – bod 4
6.4. – 8.4. - ul. Řánkova – bod 5
11.4. – 13.4. - ul. Ant. Dřevy – bod 6
13.4. – 14.4. - u hřiště „Panská“ – bod 7
19.4. – 20.4. - Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1
20.4. – 22.4. - před budovou OÚ – bod 2
25.4. – 27.4. - Brožovo (ul. A. Kabátové) – bod 3
27.4. – 29.4. - ul. V. Podrackého – bod 4

V neděli od 10-12 hod. bude vždy k dispozici
na Sběrném místě Obecního úřadu – bod 8.
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Harmonogram svozu odpadu
červená známka - 1x týdně

žlutá známka 1x týdně - sudý týden

TÝDEN

TÝDEN

STŘEDA

BIO hnědá známka

STŘEDA

TÝDEN

PÁTEK

14
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14
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1.7.

21
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24
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22.6.

21

25.5.

26

29.6.

25

22.6.

bílá známka - 1x za měsíc

UKLIĎME STEHELČEVES
24. 4. 2022

sraz účastníků v 10:00
před OÚ
pořádáno v rámci akce
UKLIĎME ČESKO

Úklid je možno provádět i samostatně.
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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Doprava v obci STEHELČEVES
Doprava v obci Stehelčeves
Vážení spoluobčané, rád bych Vás za komisi pro dopravu a stavbu informoval o dopravní situaci v naší
obci.
Katastrem naší obce prochází mimo jiné i úsek dálnice D7 ve správě ŘSD, konkrétně SSÚD (Středisko
správy a údržby dálnic) Rudná, přímo obcí prochází komunikace druhé třídy II/101 a dále komunikace
třetí třídy III/10145 a III/00712 ve správě KSÚS (Krajské správy a údržby silnic) Kladno. Místní
komunikace jsou ve správě obce.
Nehodovost
V posledních 5 letech došlo v katastru naší obce celkem ke 105 dopravním nehodám vyšetřovaným
Policií ČR, při nichž došlo k usmrcení jedné osoby, dále jedna osoba utrpěla těžké zranění a 18 osob
utrpělo lehké zranění.

Rok

Počet
nehod

2017
2018
2019
2020
2021

30
21
20
18
16

Mapa dopravních nehod v katastru naší obce v letech 2017 až 2021
Čísla počtu nehod vypadají hrozivě, nicméně jak už jsem zmínil, katastrem naší obce prochází i úsek
dálnice D7, který celková čísla značně zkresluje. V intravilánu naší obce došlo ve sledovaném období
celkem ke 12 dopravním nehodám vyšetřovaným PČR, při nichž nedošlo k usmrcení žádné osoby,
žádná osoba neutrpěla těžké zranění a 2 osoby utrpěly lehké zranění.

Mapa dopravních nehod v intravilánu naší obce v letech 2017 až 2021
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2
2
3
1
4
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Z hlediska druhu nehod, jednoznačně vede srážka s jedoucím vozidlem následována srážkou s pevnou
překážkou. Příčiny nehod byly rovnoměrně zastoupeny, nechybělo mimo jiné „Nepřizpůsobení
rychlosti vlastnostem vozidla a nákladu“, „Nepřizpůsobení rychlosti intenzitě (hustotě) dopravy“,
stejně jako „Bezohledná, agresivní, neohleduplná jízda“ a ignorování DZ „Stůj dej přednost“ a „Dej
přednost“. Při jedné nehodě bylo zjištěno, že byl řidič pod vlivem návykových látek, konkrétně
alkoholu. Za sledované období nedošlo v obci k žádné nehodě s účastí chodce.

Intenzity dopravy v naší obci a analýza dosahovaných rychlostí vozidel
Obec Stehelčeves je silně zatížena pravidelnou tranzitní dopravou, a to jak osobní z celé spádové
oblasti, tak i nákladní na komunikacích II/101 a III/10145, tedy v ulici Vrapické a Hlavní. Nelze rovněž
opomenout fakt, že v případě jakéhokoliv omezení dopravy na dálnici D7 v úseku mezi exity 9 a 18
vede objízdná trasa pro veškerou dopravu přes naši obec. Abychom měli jasnou představu, kolik
vozidel denně přes naši obec projede a jakých je zde dosahováno hodinových intenzit dopravy, provádí
obec měření intenzity dopravy. Data z jakých řezů (míst, kde se provádí měření) máme k dispozici lze
zjistit z následující mapy.

Mapa obce s přehledem řezů, kde probíhá měření dopravy
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V obci bylo v roce 2019 provedeno orientační měření intenzit dopravy a dosahovaných rychlostí na
ulici Hlavní v obou směrech, a to v řezu, kde je umístěn nový informativní měřič rychlosti. Na základě
analýzy dat z roku 2019 a aktuálních bylo zjištěno, že v současné době jsou intenzity dopravy a její
špičkové hodinové hodnoty na stejné úrovni, jako byly v prosinci roku 2019, nicméně to ale bylo
období, kdy přes obec vedla objízdná trasa v souvislosti s rekonstrukcí mostu ev. č. 61-001 na silnici
I/61 v Kladně.
V současnosti obcí projíždí ve všední den různými směry téměř 7000 vozidel denně a hodinové intenzity
v ranní špičce od 6:00 až 8:00 dosahují až 350 vozidel za hodinu na ulici Hlavní ve směru na Prahu,
v odpolední špičce jsou v opačném směru intenzity mírně nižší a dosahují kolem 250 vozidel za hodinu.
Velmi vysokých intenzit a počtů vozidel za den dosahujeme i v ulici Vrapické, kde se intenzity v ranní
a odpolední špičce pohybují kolem 250 vozidel za hodinu. Zde je ovšem velmi vysoký podíl nákladní
automobilové dopravy. Naproti tomu jsou intenzity a počty vozidel za den na ulici Hlavní od Brandýska
v řezu u školy zhruba poloviční oproti situaci v ulici Vrapické a v ulici V. Hermacha třetinové oproti
situaci v ulici Vrapické. Víkendové hodnoty jsou u všech parametrů zhruba na úrovni 40 % průměrného
všedního dne.
Co se týká rychlostního profilu, tak porovnáním naměřených dat z roku 2019 a aktuálních, došlo na
nejexponovanějším řezu v ulici Hlavní ve směru od Prahy, kde je v současné době nainstalovaný
informativní měřič rychlosti se čtením registračních značek, k poklesu průměrné rychlosti o více než 5
km/h. Pokles o 10 % je už z hlediska bezpečnosti velmi významný.
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Dlouhodobé zpomalení vozidel díky psychologickému vlivu opatření, jako jsou informativní měřiče
rychlosti s cíleným oslovením řidiče zobrazením jeho RZ při překročení maximální povolené rychlosti,
je samozřejmě pozitivním jevem, nicméně jak už jsem napsal výše, jedná se o průměrné hodnoty. Stále
se potýkáme s neukázněnými řidiči, pro něž je dodržování rychlostních limitů v obci překážkou a svou
bezohlednou a rychlou jízdou ohrožují ostatní účastníky provozu. Níže je vzorek zaznamenaných
nejvyšších rychlostí v měřeném řezu v jednom týdnu během jednotlivých denních hodin. Obecně ze
všech hodnot, a to i těch průměrných, vyplývá, že k nejvyšším překročením povolených rychlostních
limitů dochází v noci.

Přehled maximálních rychlostí vozidel po hodinách na vjezdu do obce v
profilu ulice Hlavní - vjezd od Prahy (51. týden 2021)
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Eliminovat tyto nezodpovědné řidiče evidentně pouhým upozorněním nelze. Obec proto řeší instalaci
represivního zařízení, které by konečně tyto řidiče zpomalilo. Bohužel, vzhledem k tomu, že díky platné
legislativě je k tomu nezbytná součinnost příslušné obce s rozšířenou působností (ORP), řešíme
případnou participaci i s několika dalšími obcemi regionu.
Co můžeme udělat bez součinnosti ORP, to jsou projekty pro zvýšení bezpečnosti a komfortu chodců
a řidičů v obci. Máme v různé fázi přípravy a rozpracovanosti velké množství opatření pro zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy. Jedná se například o kompletní rekonstrukci křižovatky Hlavní
a Vrapická až po křižovatku s ulicí V. Pokorného, na kterou je vydáno stavební povolení a bude se
realizovat ve spolupráci s KSÚS, dále připravujeme navazující rekonstrukci povrchů a vybudování
chodníků a veřejného osvětlení (VO) ve slepém rameni ulice Vrapická a dále směr na Vrapice. Dále je
v plánu kompletní rekonstrukce komunikace III/10145, tedy ulice Hlavní od V. Pokorného až ke kruhové
křižovatce na Bouchalce, což je akce KSUS, se kterou ale souvisí záměr obce s vybudováním chodníků
a VO po levé straně ul. Hlavní směr na Prahu. Chodníky a místa pro přecházení následně budou
navazovat na vybudovaný chodník směrem k plánovanému novému obchodnímu centru u čerpací
stanice, opět včetně vybudování VO. Akce, jejíž zahájení nás čeká pravděpodobně již na podzim, je
zahájení druhé etapy výstavby chodníků v ulici V. Hermacha. Tato akce bude realizována ve spolupráci
s KSUS, se kterou bude realizována dešťová kanalizace a obnova povrchu komunikace, dále bude
vybudováno VO. Celá akce bude ještě koordinována s ČEZ Distribuce a jejím záměrem uložení vrchního
vedení NN do země.
Závěrem bych ještě rád informoval o tom, že měřená data jsou předána na PČR a Odbor dopravy
a služeb (ODaS) Kladno. I v souvislosti s problematickým průjezdem nákladní automobilové dopravy
městem Buštěhrad byla od 12. týdne tohoto roku pro nákladní automobilovou dopravu zprovozněna
komunikace mezi ulicí Třineckou a silnicí III/00717, která by měla odvést velkou část této těžké dopravy
směřující na a od D7 na silnici I/61 a dále přímo směrem na Vrapice, tedy mimo naší obec. Tato úprava
se projeví postupně, neboť v dubnu bude probíhat částečná uzavírka ramp I/61 na a z D7, nicméně
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posléze by se měl projevit značný pokles provozu nákladní automobilové dopravy na nevyhovující
komunikaci II/101 v ulici Vrapické. Touto ulicí v ranní špičce tvoří nákladní automobilová doprava až
50 % všech vozidel a vzhledem k tomu, že její navrhová šířka neodpovídá ani výjimce z ČSN 73 61 01
pro komunikace II. třídy s intenzitou dopravy do 1 000 vozidel za den, se obci výrazně uleví a zvýší se
bezpečnost dopravy. S daty o rychlostech v jednotlivých řezech, a to zejména s naměřenými
maximálními rychlostmi, budou zmíněné orgány rovněž pracovat a bude tuto situaci nutno řešit. Nabízí
se represivní prostředky, a to jak měření ze strany PČR (v naší obci byla mimo jiné vytipována 2 měřená
místa v rámci akce „Speed marathon 24. 3. 2022“), tak případně instalace automatizovaného měřícího
zařízení.
Jestliže Vás zajímají další informace o dopravních datech, statistikách atd., naleznete je na webových
stránkách obce, stejně jako na facebooku.
Ing. Martin Voch, předseda komise pro dopravu a stavbu.

sobota 9. 4. 2022
maškarní zábava
od 20:00 - 01:00 hod. v kulturním sále obce
vstup v kostýmu vítán
K tanci a poslechu hrají:

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ
pořádáno ve
spolupráci s obcí
STEHELČEVES
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Třešňovka
Milí spoluobčané,
jak si mnozí vzpomínáte, na podzim roku 2018 jsme společnými silami vysadili 60 stromů různých odrůd
třešní pod Haldou. Mnozí z Vás si adoptovali svůj strom. V následujícím roce na jaře byly stromy ostříhány
profesionální firmou, avšak později během roku se na třešních začaly objevovat první příznaky, které značily výskyt chorob (viz foto). Někteří z Vás toto přisuzovali možnosti úletu chemických přípravků ze sousedního
pole, avšak tuto možnost jsem zcela vyloučila. Bohužel se jednalo o komplex různých chorob, které se v mladých výsadbách mohou rozvinout a jsou dány mnoha faktory, roli zde hraje volba stanoviště, odrůda, výživa,
vodní režim a další. Některé stromy zcela odumřely, proto byla přibližně třetina výsadby nahrazena novými
odrůdami. Stromy pocházely od jiného dodavatele a vybírali jsme odrůdy, které jsou odolné proti těmto chorobám. Ani to však příliš nepomohlo, jelikož podobný scénář se opakoval i v dalším roce. Ve spolupráci s pracovníky obecního úřadu jsme se snažili této skutečnosti zabránit různými preventivními opatřeními
(správným řezem, zálivkou, hnojením). Bohužel ani tato opatření nedokázala efektivně bránit rozšíření chorob a následně i sekundárnímu výskytu různých škůdců. Některé příznaky jste jistě zaznamenali sami - usychání
listů, letorostů a výskyt klejotoku (jantarově zbarvené pryskyřice). S ohledem na výše uvedené jsme se v letošním roce rozhodli pro kurativní řešení pomocí různých chemických prostředků. Tímto příspěvkem Vás
chceme upozornit na to, že stromy budou pravidelně ošetřovány různými chemickými prostředky (zejména
fungicidy) za dodržení všech požadavků na jejich použití. To znamená, že budeme dodržovat tzv. ochrannou
lhůtu (tedy nejkratší možný interval mezi poslední aplikací přípravku a sklizní) tak, aby případnou úrodu ze
stromů bylo možné konzumovat. Pokud byste se chtěli vědět více informací o použitých chemických přípravcích, obraťte se na OÚ nebo na mne (email: katerina.hamouzova@post.cz). V průběhu března budou stromy
ošetřeny přípravkem Defender Dry (účinná látka hydroxid měďnatý), který je možné použít i v ekologické
produkci. Další přípravky budou vybírány podle aktuálního zdravotního stravu stromů. Tento postup nechceme uplatňovat dlouhodobě, ale pouze po dobu nezbytně nutnou, než se stromy uchytí a budou schopny se
s patogeny vypořádat. Je možné, že nastane i takový scénář, že stanoviště je pro třešně tak nevhodné, že ani toto
opatření nebude účinné, v takovém případě bychom Vás informovali o dalším postupu.
Kateřina Hamouzová
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Zajímavá místa v naší obci - statek čp. 4
Statek čp. 4 je jedním z míst,
jejichž činnost a vývoj máme docela pěkně zmapován. To je zásluha pana Rubeše Františka,
učitele na hospodářské škole
v Brandýse nad Labem, který
toto hospodářství velmi podrobně
popisoval do své kroniky. Zachovalo se i několik listů herbáře,
který pan Rubeš tvořil, jeho zápisky o vedení a výnosu hospodářství a několik soukromých písemností.
Ale z kronik víme, že statek čp. 4
v roce 1654 patří k panství
buštěhradskému, kde je v knihách
panství zapsán jako neobydlený,
v roce 1713 na statku hospodaří
Knor František, v roce 1754 pak
Knor Václav. Roku 1773 hospodaří
na statku Knor Martin a má 101
korců polí, 1 ½ luk. V roce 1823 je
na statku Knor František, ale již
roku 1834 Knor Jan. O 6 let později
je již majitelem Rubeš František.
Roku 1820 byl držitelem statku
František Knor, který obhospodařoval 120 korců polí, tj. 34,28 hektaru. Po rozdělení polností roku
1821 zůstalo při čp. 4 - 80 korců
polí a 40 bylo připsáno k čp. 45.
Tento díl koupil roku 1823 Rubeš
František, rolník v Malých Hořešovicích za 2.000 zlatých a roku
1828 vyměnil za usedlost čp. 4.
Roku 1849 předal usedlost synu
Františkovi Rubešovi.
Odstupující rodiče měli stanovený
tento výměnek: 6 strychů žita,
3 strychy ječmene, dva věrtele hrachu, dva věrtele čočky, jednu míru
suchých švestek, jedno jarní prase,
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prokrmenou husu, dvě slepice, 20
žejdlíků sádla, hlídání vlastní krávy
s dobytkem hospodáře, aneb 20
liber másla a dva žejdlíky teplého
mléka denně, dále jeden a půl sáhu
dříví, 40q kamenného uhlí, dvě
kopy vajec, šest strychů brambor,
chlév pro prase, 25 zlatých konvenční měny na šaty, dva strychy
panenských jablek, jednu světnici
a komoru k obývání.
Dvěma provdaným sestrám musel
nový hospodář dáti po dvou
kravách a 10 ovcích, nejmladší neprovdané nad to vystrojiti svatební
oběd anebo vyplatiti 30 zlatých komerční měny.
Na usedlosti vázla též značná břemena: 8 zlatých 50 krejcarů „dědičné
činže“
do
důchodu
v Buštěhradu, dva dny v týdnu roboty potažní a tolikéž ruční roboty
bez stravy a platu. Faráři v Lidicích
desátek dva věrtele žita a pšenice
a „letníku“ z každé krávy 2 krejcary
ročně.
Roku 1853 odstoupeny části pozemků na stavbu Buštěhradské
dráhy Kladno-Kralupy a roku 1870
odstupuje na 1490 sáhů Pražské železárenské společnosti na stavbu
„šachty Stelčoves“.
Roku 1885 postoupil František Rubeš statek svému synovi Václavovi,
který směnou scelil pozemky usedlosti čp. 4, čítající nyní 24,15 ha.
Hospodářských budov je při statku
celkem 9 a ohraničují nádvoří
u vjezdu do dvora nachází se
vpravo ubytovací budova, jednopatrová, vystavěná v roce 1880

dlouhá 21,5 metru. V přízemí má
dvě obytné místnosti, kuchyň,
spižírnu a komoru. V prvním poschodí 2 pokoje, komoru a místnost
na různé potřeby.
K obytnému stavení přiléhají stáje
pro koně a hovězí dobytek. Konírna
je opatřena klenbou, je pro čtyři
koně, na jednoho koně připadá 5m2.
Kravín, jakož i konírna byly vystavěny v roce 1853. Příčka v kravíně, oddělující místnost pro ovce,
byla po zániku chovu ovcí odstraněna.
Roku 1905 jsou zřízena v kravíně
samočinná napajedla železobetonová a kameninové větráky. Půda
nad kravínem slouží k ukládání
suché píce, nad konírnou jsou dvě
obilné sýpky. Před chlévy umístěno
hnojiště s jímkou a stříkačkou na
močůvku, k postřiku hnoje a pumpování do voznic.
Za kravínem zřízena roku 1893 kolna na topivo a 2 chlévy pro vepře
a husy. Za kolnou, průčelím
k obytnému stavení je stodola, vystavěná v roce 1845, v dobrém
stavu, do níž lze umístit 1.000 mandel obilí (1mandel=15 snopů). Napříč kůlny a stodoly, na severní
straně, je řezárna krmiv, 2 chlívky
pro vepře a nad nimi kurník.
Tento popis statku je asi z roku
1910, později byla ještě vystavěna
kůlna před stodolou. Za stodolou,
za humny je domek pro čeleď čp.
95.
Josef Rubeš přikoupil statek čp. 25
tzv. Eichlerovnu, kam patřil i domek čp. 133. Sloužila mu jako skla-
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čp. 4 v roce 1976

diště na píci. K čp. 4 přináležel i domek čp. 95, kde se říkalo Za humny.
Bydlívali zde zaměstnanci, hlavně
kočí. V padesátých letech byl již
opuštěný
15. července 1952 v 13,10 hodin
vznikl ve stodole statku rolníka
Josefa Rubeše čp. 25 oheň.

Posledním z rodu Rubešů byl Václav, který zemřel před 10 lety
v nemocnici v Kladně. Jím vymřel
rod Rubešů. Sedláci Rubešové
vlastnili hrob na starém vrapickém
hřbitově vpravo od kostela.

Dnes je statek čp. 4 v soukromých
rukách a v roce 2016 zde bylo
otevřeno zahradnictví Gardenista.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Stodola, v níž bylo uloženo 70 žebřinových vozů kvalitní suché vojtěšky JZD, úplně vyhořela.
K hašení se dostavili tyto hasičské
sbory: Stehelčeves, Dřetovice,
Buštěhrad, Kladno, Cvrčovice,
Olšany a Vrapice. V zastoupení
okresního velitele hasičů přítomen
byl a záchranné práce řídil s. Dvořák z Kladna.
Oheň byl založen dětmi, které si
u stodoly hrály. Na rodiče dětí bylo
podáno trestní oznámení. Stodola
tato prý vyhořela také asi před 50
lety (kolem roku 1900), jak vypravují starší občané.
V roce 1955 byly obytné prostory
statku čp. 4 rozděleny na dva byty.
Jeden
obýval
Josef
Rubeš
s manželkou a synem, druhý byl
pronajat.
15
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Sparťan Pokáč doma stovku neoslaví. Stehelčevsi však popřál Barcelonu
Tenhle chlapík baví hlavně hudební publikum. Ke svojí kytaře
nebo také ukulele umí spustit takový text, který skoro pokaždé
pobaví, potěší, rozesměje a třeba
někoho přivede i k zamyšlení. Ale
Jan Pokorný, jehož znají Češi
hlavně pod přezdívkou Pokáč,
býval i fotbalistou. Hrál dokonce
v rodné Stehelčevsi na Kladensku, odkud pochází, a protože
právě místní klub slaví letos kulaté sté narozeniny, hovořil Pokáč
v rozhovoru pro Deník i o fotbale.
O čem ještě?
Stehelčevský SK chystá velkolepé
oslavy stého výročí založení klubu, ale vy prý v červnu nedorazíte, čehož tady hodně litují. Proč
nebude nejslavnější rodák?
Bohužel mám ten den dva koncerty,
takže to bohužel nestíhám...
Jaký vůbec máte ke klubu vztah?
Byl jste tam někdy na fotbale,
nebo dokonce jako malý kluk
kopal? Znáte nějaké kluky z klubu?
No jasně, na hřiště SK jsem si
chodil kopat skoro každý den.
Hrával jsem za mladší i starší žáky,
dorost, i něco za áčko jsem odehrál.
Hodně jsem trénoval pod Vráťou
Kaválkem nebo Luďkem Podraským, hrával se spoustou kluků.
Textu vládnete soudě podle
vašich písní opravdu parádně,
takže co byste klubu k jeho stovce
po Pokáčovsku popřál?
Moje milé SK - já ti přeju dneska ať ti jednou v Barceloně - plnej Nou
Camp tleská!
Dnes už jste pomalu světoběžník,
berete se ještě jako kluka z vesnice? Tam jste získal přezdívku
Pokáč?
Jasně, do 'Stehna' jak se Stehelčevsi
přezdívá, pravidelně jezdíme za na16

šima, mám to tam rád. Pokáč se mi
začalo říkat až na gymnáziu ve
Slaném.
Právě ke Slanému, kde jste chodil
na gympl, máte asi také zvláštní
vztah. Prý jste tam měl svůj první
koncert a začal tam hrát, jste
ještě v kontaktu s kamarády z té
doby?
Minimálně jednou do roka máme
sraz se spolužáky, několik z nich mi
bylo na svatbě, jsme v kontaktu

hodně. Poprvé jsem svoje písničky
veřejně hrál na kytaru právě kámošům ze slánského gymplu, takže
jejich význam je pro mou 'kariéru'
naprosto zásadní.
Pokáči, vcucl vás už showbusiness? Nebo se s ním statečně perete?
Večírkům a bulvárům se vyhýbám.
Můj život se změnil výhradně
v tom, že většinu času trávím na
koncertech, co je super.
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Koukal jsem na váš program
v létě, do konce července nemáte
skoro žádné volno, v srpnu
naopak koncerty žádné. To byl
plán? A budete hrát zase na Okoři?
Srpen je také plný, jen ještě není
kompletní, proto jsou veřejně prezentovány zatím jen akce do července. Okoř by tam být měla, moc se
tam těším, často tam potkám staré
známé, navíc to mám z Prahy kousek.
Roky jsem znal jako sportovní redaktor Kladenského deníku jen
vaši manželku Elišku, za svobodna Klučinovou. Sledoval jste i vy
její atletickou kariéru? Kde jste
se vůbec seznámili, v Kladně,
nebo při nějaké společenské akci?
S Eliškou jsme se dali dohromady
na mém koncertě v Litvínově. Když
jsme se představovali, to jméno mi
bylo hned povědomé. Pak jsem trošku pogooglil a byl jsem doma
(smích). Je to skvělá holka, výborně
vaří a navíc je to sportovní
legendou, co víc si může člověk od
manželky přát? (opět se směje).
Jaký vůbec máte vztah ke sportu,
když jste si vzal špičkovou sportovkyni? Jste také aktivní, nebo
jen fanoušek? Případně jakého
sportu nejvíc?

Kdysi jsem hodně hrával fotbal,
právě za SK, nebo jen tak rekreačně na stehelčevském hřišti.
Teď si občas zacvičím, občas zaběhám, případně hodně nosím
našeho malého synka, to je taky
slušná posilovna (úsměv). Teď
jsme koukali s Eliškou na atletiku, což je samozřejmě zážitek,
mít rozbor experta přímo
v obýváku. Ale jednoznačně u mě
vede fotbal, i díky mým
vesnickým kořenům.

Jágr nebo Plekanec? Máte
společného to, že umíte vyprodat
O2 arenu…

A prý patří vaše srdce pražské
Spartě, dokonce jste pro ni vytvořil i nějaké texty. Co byste jí
poradil, aby už konečně zase
byla nejlepší, jako dlouho
bývala?

Vím, že táta od nich občas něco
hrával, ale pro mě už je to trochu
stará garda. Je fakt, že z Kladenska
moc muzikantů neznám, tam je to
spíš samý hokejista.

Ať Slavia a Plzeň přestanou hrát
tak dobře (smích).
Kdo je vůbec vaším nejoblíbenějším hráčem? Ze Sparty
i Stehelčevsi!
Ze Sparty historicky Tomáš Rosický, aktuálně Láďa Krejčí
mladší. Ze Stehelčevsi neznám
aktuální soupisku, ale můj favorit byl Jahoda, jednou mi dal na
tréninku radu "Kdo leží, neběží"
a musím uznat, že je to pravda.

Hokej jde malinko mimo mě, ale
když hraje repre, tak sleduju také.
Jágr je fenomén, Pleky hroznej
sympaťák.
Ze známých písničkářů znám
z Kladenska kromě Vás jen bratry Ryvoly. Znáte i vy jejich
písničky od táboráků?

Měl jste i společný projekt s bavičem Kazmou a ten prý zakopal
pod
rekonstruovaným
kladenským zimákem poklad. Nevíte
kde přesně?
Netuším (smích).
Autor: Rudolf Muzika
Zdroj: Kladenský deník, 25.3.2022
Foto: Ivan Kašša

Jste z okresu Kladno, bere vás
za srdce i hokej a jména jako

Pozvánka
Na „Setkávání s kronikou“, které se koná v úterý 5. dubna od 18.00 hodin
v „Domečku“, tentokrát na téma „Dějiny jdou cestami naší obce“.
Toto setkání je poslední v této zimní sezóně,
příště se sejdeme zase první úterý v listopadu.

Na setkání s Vámi se těší
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Velbloudi mění zimní kožichy za jarní kabátky
Velbloud dvouhrbý (označovaný
také jako drabař) je jedním ze tří
druhů velbloudů, které obývají
naši planetu. Jedná se o domestikovaný druh, k jehož zdomácnění
došlo před asi 6 tisíci lety.
Původním areálem výskytu je
střední Asie, kde dnes divocí velbloudi obývají oblasti s jedněmi
z nejméně příznivých životních
podmínek. Rozlehlá poušť Gobi
a přilehlé pouštní a polopouštní oblasti vodními zdroji příliš neoplývají. V letních měsících je zde
extrémní vedro a naopak v zimě
teploty klesají hluboko pod bod
mrazu. Velbloudi se tak museli
přizpůsobit těmto náročným podmínkám. Na jejich těle bychom našli množství adaptací – např. uzavíratelné nozdry, které chrání sliznice před jemným pískem. Oči zase
chrání dlouhé řasy. Rozšířené

zimní srst
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prsty, na které došlapují (velbloudi
mají vyvinuté jen dva prsty), slouží podobně jako sněžnice a velbloudi tak lépe zdolávají písečný
podklad. V hrbech na zádech si nesou zásoby tuku a díky tomu jsou
schopni přežít i dva týdny bez
kapky vody a dokážou překonat
i 20% úbytek vody z těla. Vodu zadržují ve výstelce trávicího traktu
a červených krvinkách. V jarním
období, kdy tyto řádky píšu, můžete přímo v zoo pozorovat na velbloudech další zajímavou věc.
Aby neprochladli, na zimu velbloudům naroste hustý kožich,
který velmi dobře izoluje a poskytuje jim tak komfortní teplotu
i v třeskutých mrazech. V létě by
jim ale byl takový luxusní kožich
leda tak na obtíž. Proto na jaře
zimní srst začne línat a v cárech
z těl velbloudů postupně opadávat. Vypadají při tom, jako by je

postihla nějaká zlá kožní choroba,
ale není tomu tak. Místo hustého
kožichu na léto naroste prodyšnější a kratší srst, spíše takový
lehký kabátek. Velbloudi tak lépe
zvládají horké letní dny, kdy v původních místech výskytu může teplota vystoupat k závratným 50 °C.
Línání velbloudí srsti má i jeden za-
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letní srst

jímavý přesah – dochází k němu
přibližně v době, kdy si ptáci v okolí staví hnízda. Zbytky hustého
kožichu jsou mezi pěvci ceněnou
komoditou, a tak není výjimkou,
že je zastihnete při jejich sbírání
na ohradě nebo ve výběhu.
S
našimi
velbloudy
Ájou
a Škubánkem se můžete setkat
každý den v zoo. Na letní sezonu
se vrátí pravidelná komentovaná
krmení a můžete se o nich dozvědět vše zajímavé přímo od ošetřovatelů.
text: Daniel Koleška
foto: Jitka Jonáková
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Významné osobnosti naší obce
RODINA TAUSSIGOVÝCH
Bývalý statek čp. 2 vlastnila rodina pana Antonína Taussiga narozeného roku 1890. V domě čp. 2
měl obchod se smíšeným zbožím
a obchod s obilím. Jeden čas
vlastnil i cihelnu čp. 51 a domek
čp. 36 – tzv. „Chajdu“.
Pan Taussig byl soukromník – komisionář (tj. zprostředkovateljednatel, který jménem jiného
provádí obchody nebo vede jednání
na jeho účet). Podle tehdejších starousedlíků vykupoval obilí od
místních i okolních rolníků, ale
pro koho, to už nemohu potvrdit.
Paní Taussigová prodávala ve
svém malém krámku „smíšené
zboží“.
Za okupace celá rodina pana
Taussiga, on, jeho žena Ludmila
nar. 1899, jejich dvě děti, dcera Eva

nar. 1923 a syn Jiří nar. 1928 a sestra Ant. Taussiga Klára, nar. 1897 se
musela hlásit jako všichni židé.
Majetek jim byl zabaven a oni odvlečeni do Terezína 23. února
1942.
Klára, sestra p. Taussiga, provdaná za rolníka Pomajzla čp. 30,
se mohla zachránit, neboť měla
za muže křesťana. Pomajzl však,
aby zachránil svůj statek, dal se
s Klárou rozvést a tím se stala čistou židovkou.
Nikdo z nich se už nevrátil, všichni zakončili své životy v Terezínské
pevnosti.
Pro dokreslení doby přepisuji
vzpo-mínku jednoho našeho občana na tuto rodinu, kterou uveřejnil již ve Stehelčevském zpravodaji č. 9/1997.

Dům čp. 2 bývalá Taussigovna - majetek MNV.
Majitelé zahynuli za okupace v koncentračním táboře,
vedle jest usedlost č. 1 - bývalý majitel Polák Otto.
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V době okupace – někdy
v roce 1941 nebo 1942, kdy ještě
Němci vítězili na všech frontách
a slavili se svým „V“. Snad proto
ještě tolerovali taneční zábavy
i v protektorátě. Mě bylo tehdy
krásných jednadvacet let a spolu
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s kamarády jsme chodili v naší obci
na zábavy zvané „čaje“.
Na jednu z nich přišla, stejně jako
ostatní chlapci a děvčata, zatančit
si také Eva Taussigová. Uprostřed
nejlepší zábavy se najednou ozval
sálem výkřik: “Židé ven!“ Taneční
rej se v němém úžasu zastavil. Co
teď? Několik z nás se sebralo a výtržníka jsme vyprovodili ven. Evě
jsme domluvili, aby to nebrala na
vědomí a tančila dál. Zábava
pokračovala, ale incident na radosti nepřidal. Nálada byla velmi
sklíčená. Na další „čaje“ už Eva
nepřišla.
Dávno jsem na celou událost zapomněl, když jeden podzimní večer se
ozvalo zaklepání na dveře. Venku
byla tma a celá rodina seděla doma
u kamen. Ve dveřích se objevila Eva
Taussigová. Připomínám, že jsme
k této rodině neměli žádný vztah,
ani k nám nechodili mandlovat
prádlo (maminka měla tehdy mandl
a my s bráchou jsme měli vždy zlost,

když někdo přišel s prádlem, protože zatím co jiní kluci hráli fotbal,
my jsme museli točit klikou
mandlu). Maminka se Evy ptá, co ji
k nám přivádí a Eva odpovídá, že se
jde s námi rozloučit, protože dostali
příkaz do transportu Židů: „Tady
na památku nesu Oldovi dvě knihy
od spisovatele Paul de Druid –
„Lid má právo žít“ a „Děti musí
žít“. Ptám se celý užaslý, proč mě
a za co? A ona mi připomenula výše
uvedenou událost z taneční zábavy.
Říkám jí: “Evo, já ty knihy nemohu
přĳmout, vždyť jsem pro Tebe nic
neudělal, snad jen to, co ostatní
chlapci.“ A ona na to hned diplomaticky: „tak je, prosím Tě, vezmi
ode mne do úschovy a až se vrátím,
tak mi je dáš zpět. Budu si myslet, že
jedu někam daleko na výlet…“ 18ti
nebo 19ti letá dívka, kolem které
jsem celou dobu chodil, aniž
bychom si řekli jediné slovo, mě podala tyto dvě knihy a odešla.

cené práce do Říše. Evu Taussigovou jsem víckrát neviděl. Z „výletu“
se už nevrátila.
Na památku těchto „obyčejných
lidí“, kterým nebyl dopřán „obyčejný život“ jsme pojmenovali
jednu z ulic naší obce ulicí Taussigových.

Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Přesně 24. prosince 1942 jsem
dostal další dárek – povolání na nu-

ČARODĚJNICE
30. 4. 2022

- slet v 18:00 na fotbalovém hřišti
- soutěže o sladké odměny
- pálení čarodejnic
- buřty na opečení ZDARMA
+ překvapení

VEČER HRAJÍ:
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STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

Z kuchyně našich babiček
PÓRKOVÁ POLÉVKA
1 velký pórek, 15 dkg másla, 1 polévková lžíce hladké mouky, 1 vejce, sůl, pepř 1 litr zeleninového vývaru
Pórek omyjeme a nakrájíme na kolečka. Dáme na polovinu rozpuštěného másla a orestujeme. Pak ho zalĳeme
zeleninovým vývarem a necháme chvilku povařit. Mezi tím uděláme ze zbytku másla a mouky světlou jíšku. Do
jíšky klepneme čerstvé vejce a za stálého míchání necháme vejce srazit. Touto jíškou zahustíme polévku, a ještě
necháme provařit. Dochutíme solí a pepřem. Před podáváním posypeme sekanou petrželkou.
VELIKONOČNÍ NÁDIVKA
½ kg uzeného bůčku nebo krkovice, 6 housek, 6 vajec, sůl, pepř, velkou hrst mladých kopřiv, ½ lžičky mletého
kmínu a ½ lžičky muškátového květu, trochu majoránky
Maso uvaříme a nakrájíme na kostičky, do mísy nakrájíme na kostičky housky, které zvlhčíme vývarem z masa.
Osolíme, opepříme, přidáme ostatní koření, najemno nasekané kopřivy a 6 žloutků. Vše dobře promícháme,
a nakonec jemně vmícháme pevný sníh ze 6 bílků. Přendáme do vymazaného pekáčku a pečeme dozlatova.
Podáváme s okurkou nebo zelným salátem.
JEHNĚČÍ PLEC S NÁDIVKOU
1 jehněčí plec, česnek dle chuti, kmín, sůl, pepř, 2 housky, 2 vejce, hrst kopřiv nebo pažitky, 1 dl mléka,
majoránka, 1 lžíce sádla
Jehněčí plec omyjeme, odblaníme a je na nás, zda ji vykostíme, nebo budeme péct s kostí. Pokud plec vykostíme,
do vzniklé kapsy, kterou ještě rozšíříme - naplníme nádivku. Pokud pečeme s kostí, můžeme nádivku k masu
přidat v druhé půlce pečení přímo do pekáčku. Maso dobře osolíme a potřeme rozetřeným česnekem, naplníme
nádivkou a vložíme do pekáčku, který jsme pomazali sádlem. Podlĳeme trochou vývaru a za občasného přelévání
výpekem pečeme do měkka.
Nádivka – housky nakrájíme na kostičky a smočíme mlékem. Okořeníme solí, pepřem, trochou kmínu a majoránky, přidáme 2 žloutky, nasekané kopřivy nebo pažitku a 2 stroužky rozetřeného česneku, promícháme, a nakonec jemně vmícháme sníh ze dvou bílků.
Podáváme s bramborovými knedlíky nebo noky a špenátem.
RYCHLÝ BERÁNEK
2 skleničky (2 dcl) hladké mouky, 1 skleničku krystalového cukru, 1 prášek do pečiva, 2 celá vejce
a 2 šlehačky na šlehání
Do mísy dáme mouku, cukr a prášek do pečiva a dobře promícháme. Pak přidáme 2 vejce a šlehačkou (nešlehat)
zaděláme vláčné těsto. Pokud by bylo příliš tuhé, můžeme přidat mléko dle potřeby. Těsto nalĳeme do dobře
vymazané a vysypané formy beránka a pečeme dle velikosti a tvaru formy asi 40 minut v předehřáté troubě.
MAZANEC
½ kg polohrubé mouky, 120 g cukru krupice, 3 žloutky, 150 ml mléka, 50 g rozinek namočených v rumu,
50 g mandlí, sůl, strouhaná citronová kůra z 1 citronu, ½ lžičky anýzu a 1 droždí
Připravíme si kvásek. Do mísy dáme všechny sypké ingredience, přidáme kvásek a zaděláme vláčné těsto, které
necháme asi hodinu kynout. Pak z těsta uděláme jeden velký nebo dva malé bochánky, které potřeme rozšlehaným vejcem, na vrcholu rozřízneme do kříže a necháme ještě asi 10 minut kynout. Pak pečeme v předehřáté
troubě na 170°C asi 35 minut.
DOBROU CHUŤ!
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Relax na duben
ROHÁČEK

Správné řešení naleznete v příštím čísle zpravodaje.

(ENEOLITICKÉ HRADIŠTĚ)

1) TAJENKA

2) DROBNÁ STŘÍBRNÁ MINCE VE STARÉM
ŘECKU
3) PŘÍČINA, DŮVOD
4) MUŽSKÉ JMÉNO
5) HON
6) KUS (ZKRATKA)
7) SPOJKA SLUČOVACÍ

PŘESMYČKY - stehelčevské ulice

AŘÁKNOV
ÁIOAKSRPVV
IÁANNLZ
KVLVEOA
PRVAIKÁC
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