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Kontaktní údaje:

● Sběrné místo je otevřeno pouze v neděli od 10:00 – 12:00 hod.

Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

● Svoz bioodpadu (hnědé nádoby) proběhne v těchto termínech:
únor – 25.2.2022
březen – 25.3.2022
● Kontejner na bioodpad je po
zimní měsíce k dispozici každou
neděli od 10-12 hodin na
Sběrném místě. Na jaře bude opět
umístěn v různých částech obce dle
harmonogramu, který bude vyvěšen
na webových stránkách obce.
● Zasedání zastupitelstva obce
proběhne 16.2.2022 od 18:00 hod.
Místo konání bude upřesněno.
● Obec má k dispozici (v omezeném množství) stolní kalendář
na rok 2022 s fotografiemi obce.
Zdarma
je
k
vyzvednutí
(v úředních hodinách) na OÚ.
●
Poplatky za odpady a psa
jsou vybírány v úředních hodinách
OÚ. Od února musíte mít vylepenou novou známku na rok
2022, starou známku na rok 2021
musíte odstranit, jinak Vám nebude
odpad svezen. Poplatek ze psa je
splatný k 31.3.2022. Pokud již psa
nevlastníte, musíte jej odhlásit,
jinak po Vás bude poplatek uplatňován.

BLAHOPŘEJEME
Jaroslava Štancová – 65 let

tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz
Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00-12:00, 13:00-17:00

NAVŽDY ODEŠLA

Středa:
8:00-12:00, 14:00-18:00

Jana Havlátová – 35 let

Poděkování
Srdečně děkujeme všem koledníkům i dárcům,
kteří přispěli do Tříkrálové sbírky 2022.
V naší obci se vybralo celkem 22 436 Kč.
Markéta Debroise

Důležité upozornění,
do konce února je povinnost zakoupení známky na
komunální odpad. Týká se to každé nemovitosti,
ať již trvale obývané nebo ne. Pokud tak neučiníte
ve stanovené lhůtě, budete upomenuti a hrozí
sankce až do výše trojnásobku poplatku. Svoz BIO
odpadu (hnědá popelnice) je v ceně.

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 2/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 2. 2022
Uzávěrka příštího čísla: 20. 2. 2022
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 1. 2022
●

1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým programem.

●

2. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 5/21.

●

3. Zastupitelé obce schvalují znění Provozního řádu sběrného místa obce Stehelčeves.

●

4. Zastupitelé obce odkládají rozhodnutí o financování akce „Výstavba chodníků v ul.
V. Hermacha v obci Stehelčeves“ dešťová kanalizace na příští zasedání.

●

5. Zastupitelé obce Odvolání k OZV č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci – zamítá.

●

6. Zastupitelé obce souhlasí se zasláním příspěvku AVES ve výši 5000,- Kč.

Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.

STEHELČEVES
sobota
12. 2. 2022

MASOPUST

S PESTROBAREVNÝM PROCESÍM MASEK,
A TRADIČNÍMI ZABIJAČKOVÝMI SPECIALITAMI

Program:
14:00-15:00 zabijačkové hody, muzika,
malování na obličej, možnost zapůjčení masek,
sraz před sálem KD
15:00-17:00 - masopustní průvod obcí
Do tance a do kroku hraje:
Dechový orchestr Pralinka Praha

Trasa průvodu:
NÁVES - BROŽOVO - RESORT - PANSKÁ - NÁVES
Do masopustního průvodu - v maskách i bez,
nebo jako diváci - jste srdečně zváni!

Těšíme se na vás!
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Provozní řád
sběrného místa obce Stehelčeves
Zařízení pro shromažďování odpadů
(zpracován ve smyslu § 1, odst. 1, písmeno n) vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady v platném znění.
(ukládání odpadu se řídí platnými předpisy, zejména zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znění a Obecně závaznou vyhláškou obce č. 4/2021 (o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství)

Účel a cíl provozního řádu:
Účelem tohoto provozního řádu je stanovit závazná pravidla a vymezit povinnosti pro nakládání
s odpady a zpětnými odběry výrobků.

Cílem tohoto řádu je:
1. Vytvořit podmínky pro takové nakládání s odpady, které zabezpečí minimalizaci negativních vlivů
na životní prostředí.
2. Stanovit povinnosti při příjmu, manipulaci a nakládání s odpady.
3. Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při nakládání s odpady.
4. Zajistit plnění povinností, vyplívající z platných právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.

Závaznost a platnost:
1. Provozní řád je závazný pro všechny zaměstnance sběrného místa a sběrné místo musí být
provozováno podle tohoto řádu.
2. Řád nabývá účinnosti schválením zastupitelstva obce Stehelčeves usnesením č. 1/22 ze dne 15. 1.
2022.

Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB 280 463 850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz

4

ÚNOR 2022 ČÍSLO 2

Obec Stehelčeves
_____________________________________________

1. Základní údaje o zařízení:

Název zařízení:
Provozovatel zařízení:

Sběrné místo obce Stehelčeves (dále jen sběrné místo)

Statutární zástupce města: Sběrné místo obce Stehelčeves (dále jen sběrné místo)
Vlastník zařízení:

Obec Stehelčeves, se sídlem na adrese Hlavní 43, Stehelčeves
IČ 00234915

Provozovatel zařízení:

Obec Stehelčeves, se sídlem na adrese Hlavní 43, Stehelčeves,
IČ 00234915

Statutární zástupce obce:

Bc. Petra Vagenknechtová, MBA starostka

Odpovědní zaměstnanci:

Údržba obce: David Vinš tel. 777 966 961
Referent: Šárka Tučková Tel. 702 068 469

Obsluha sběrného místa:

David Vinš
Martin Čapek
Robert Jindra

Provozní doba:

od 1. 4. do 31. 10. Neděle 10 – 12 hod
Středa 15 – 17 hod
od 1. 11. do 31. 3, Neděle 10 – 12 hod

Významná telefonní čísla: HASIČI 150
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
POLICIE 158
Obecní úřad Stehelčeves 601333454

Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB 280 463 850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz
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Obec Stehelčeves
_____________________________________________
2. Účel zařízení:
Sběrné místo slouží občanům, kteří jsou hlášeni k pobytu na území obce Stehelčeves a rezidentům –
fyzickým osobám (tzv. chalupářům), kteří vlastní nemovitost na území obce Stehelčeves. Podmínkou
možnosti uložení odpadu na sběrném místě obce Stehelčeves je skutečnost, že mají zaplacen poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství v obci Stehelčeves.
Vlastník nemovitosti na území obce Stehelčeves a fyzické osoby, které jsou hlášeny k pobytu v obci
Stehelčeves mají za povinnost mít uhrazen poplatek z nemovité věci, na základě stanovené kapacity
soustřeďovacích prostředků, na území obce Stehelčeves, pocházející z jejich osobní nikoliv
podnikatelské činnosti. Odpady vzniklé z podnikatelské činnosti obsluha sběrného místa nepřijme. Pro
tyto účely mají fyzické a právnické podnikající osoby možnost uložení odpadu na skládku odpadů
v okrese Kladno.
K využití služeb spojených se sběrným místem, identifikaci občanů a přehledu uloženého množství
odpadu, slouží identifikační kartička sběrného místa s vyplněným číslem popisným a vodoznakem
loga obce Stehelčeves, kterou občan obdrží na pokladně OÚ Stehelčeves při platbě poplatku za
odpady. Obsluha sběrného místa může při pochybnosti vyzvat osobu, kterou nezná, nebo u které má
podezření na ukládání odpadů z podnikatelské činnosti, a která chce na sběrném místě odložit odpad,
aby se prokázala dokladem o vlastnictví nemovitosti nebo dokladem o trvalém pobytu v obci.
Dotázaná osoba může tento úkon odmítnout, obsluha pak ale odmítne uložení odpadu na sběrném
místě obce Stehelčeves. Bez splnění těchto podmínek nesmí obsluha přijmout odpad a je povinna
osobu bez kartičky nebo potřebné identifikace ze sběrného místa vykázat. Toto neplatí u ukládání
složek zpětného odběru. (elektro a jiné výrobky určené ke zpětnému odběru).
Postup při odkládání odpadu:
Obsluha zařízení při předání zkontroluje předávaný odpad, provede jeho vizuální a namátkovou
kontrolu k ověření shody s popisem. V případě, že se odpad neshoduje, nebude přijat. Jestliže se odpad
shoduje s údaji původce, dá pokyn k uložení na místo, které určí. Ve sběrném místě je možné odkládat
pouze vytříděné složky odpadu, které občan (nikoliv obsluha) odkládá do určených sběrných nádob,
dle pokynů obsluhy sběrného místa.

3. Práva a povinnosti obsluhy sběrného místa:
1. Nepřijmout odpad, který neodpovídá seznamu odpadů a jejich složek uvedených v provozním
řádu sběrného místa.
2. Nepřijmout odpad pocházející z podnikatelské činnosti.
3. Nepřijmout odpad, u kterého jsou pochybnosti o vzniku tak o jeho vlastnostech. (složení)
4. Zabezpečit ukládání odpadu do určených kontejnerů, nádob a skladů, dle charakteru odpadu a
jeho vlastností.
5. Ohlásit každou událost, která by mohla ohrozit život, zdraví, způsobit požár nebo
technologické závady provozovateli.
6. V celém areálu sběrného místa, udržovat pořádek a čistotu.
7. Po skončení provozní doby zajistit uzamčení sběrného místa.
8. Dbát zvýšené pozornosti v oblasti BOZP a PO.
9. Používat všechny ochranné pomůcky, které ukládá BOZP a PO.
Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB 280 463 850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz
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10.Obsluha sběrného dvora je také oprávněna odmítnout převzetí odpadu v případě nedostatku
kapacity nádob k těmto účelům určených.

Na sběrném místě a jeho okolí je zákaz rozdělávat otevřený oheň
Opatření v případě vzniku havarijní situace
Při důsledném dodržování provozního řádu by nemělo docházet k havarijním stavům, v případě jejich
vzniku provede obsluha zařízení opatření: • vypuknutí požáru v zařízení - likvidace ručním hasicím
přístrojem nebo při větším požáru zavolat HZS, • výskyt ropných skvrn - posyp (Vapex), pokud bude
zjištěna příčina, budou podniknuta opatření pro zamezení opětovného vzniku této situace.

Opatření k omezení negativních vlivů a opatření pro případ havárie
U veškerých havarijních situací musí být postupováno tak, že ten, kdo takový stav zjistí, ihned
informuje obecní úřad a dle charakteru havárie se snaží, při dodržení všech bezpečnostních předpisů,
provádět vlastními silami a prostředky potřebný zásah pro zajištění nápravy stavu či zmírnění havárie
(požár, případný únik ropných látek z vozidel apod.).

4. Ve sběrném místě je možno odkládat tyto odpady:
Biologické odpady rostlinného původu: 20 02 01
Lze odkládat: listí, trávu, zbytky rostlin, ovoce, kuchyňský odpad rostlinného původu, větve, dřevo,
hobliny a piliny.
Nelze odkládat: maso, kosti, tekuté a silně mastné potraviny, uhynulá zvířata, silně znečistěné
stavební dřevo.

Papír: 20 01 01
Lze odkládat: časopisy, noviny, sešity, papírové obaly, knihy, krabice a kancelářský papír se
sponkami. (zpracovatelé si s tím umí poradit)
Nelze odkládat: uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečistěný papír, plata od vajec a ruličky
od toaletního papíru. Tyto materiály nelze nadále recyklovat.

Plast: 20 01 39
Lze odkládat: fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, obaly od pracích, čistících a
kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a jiných mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního
zboží, krabice od vína, mléka a jiných mléčných produktů, obaly od CD disků a další výrobky z plastů
sloužících v domácnostech. (hračky, nádobí)
Nelze odkládat: mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly od žíravin a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny nebo novodurové trubky atd.

Sklo: 20 01 02
Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB 280 463 850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz
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Lze odkládat: jakékoliv sklo, například lahve od vína a jiných alkoholických i nealkoholických
nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či jiných zavařenin, tabulové sklo z oken či dveří.
Nelze odkládat: keramika, porcelán, autoskla, zrcadla, drátkovaná skla, zlacená nebo pokovovaná
skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu. (pro jiný způsob zpracování)

Kovy: 20 01 40
Lze odkládat: hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce a podobně. Drobné kusy je možné
odkládat do kontejnerů rozmístěných v ulicích obce.
Nelze odkládat: plechovky od barev nebo jiných nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná
vysloužilá zařízení složená z více druhů materiálů.

Zpětný odběr elektrozařízení: 20 01 21
Lze odkládat: sběrné místo přijímá tyto druhy elektrozařízení: veškeré domácí malé i velké
elektrospotřebiče, televizory, monitory, tiskárny, zářivky, žárovky, svítidla, baterie, akumulátory,
elektrické ruční nářadí. Drobné elektrozařízení lze také odkládat boxů umístěných na OÚ Stehelčeves.
Elektrozařízení je možné jako zpětný odběr přijmout pouze kompletní, bez demontáže
jakýchkoliv vnitřních součástí.
Nelze odkládat: Elektrozařízení určené ke komerčním účelům (mrazáky a lednice z obchodů a
všechny mrazáky větší než 2 m a váha vyšší než 100 kg, dále velkoplošná zobrazovací či zvuková
technika a nářadí určené k průmyslové výrobě)

Velkoobjemový odpad: 20 03 07
Lze odkládat: sedací soupravy, nábytek, postele, matrace, polštáře, peřiny, kuchyňské linky, lina,
koberce, sanitární keramiku (umyvadla, toalety, vany), lyže, jízdní kola, velká zrcadla a podobně.
Nábytek lze odkládat pouze po rozebrání.
Nelze odkládat: velkoobjemový odpad od podnikatelských subjektů.
Velkoobjemovým odpadem se rozumí odpad takové velikosti, který se ani v množství jeden kus
nevejde svou velikostí do klasické popelnice.

Suť: 17 01 07
Lze odkládat: stavební odpad vzniklý demolicí staveb, který není komunálním odpadem, cihly,
tvárnice, beton, malta, dlaždice, stavební lepidla určená pro vyzdívku nebo lepení dlažby či obkladů
v celkovém objemu 100 l 1x za 14 dní.
Nelze odkládat: znečistěné stavební dřevo, azbest a výrobky z něj, sádrokarton, skelná či čedičová
vata a jiné stavebně izolační materiály, silikony, akryláty, fasádní barvy, plastové a kovové trubky,
keramiku

Rostlinné oleje: 20 01 25

Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB 280 463 850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz
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Lze odkládat: Na sběrném místě je umístěn kontejner pro vhazování uzavíratelných PET lahví pro
přepálený kuchyňský olej
Nelze odkládat: Olej v otevřených, velkých a jinak nevhodných nádobách, olej jiný než určený
k potravinářství.

Nebezpečný odpad: 20 01 27
Nelze odkládat: ani v uzavřených a označených nádobách vhodných k přepravě: benzín, naftu,
ředidla, rozpouštědla, barvy, laky, pesticidy, herbicidy, nebezpečné látky v nádobách tomuto
neurčených nebo neoznačených, radioaktivní látky, rtuť, léčiva, injekční stříkačky a jiný lékařský
materiál (i látky znečištěné tělními tekutinami). Na tento odpad umístí 4krát ročně v obci kontejner.

5. Ostatní informace:
Sběrné místo slouží pouze pro odkládání vymezeného odpadu, a tudíž je zakázáno
vynášet jakýkoliv uložený odpad.
Drobný komunální odpad, patří do popelnic.
Toto zařízení není místem zpětného odběru pneumatik, a tudíž je zakázáno tento odpad
na sběrném místě odkládat (přijímat). K tomuto účelu slouží místa zpětného odběru. O
nich se dozvíte u prodejců a pneuservisů, kde jste pneumatiky koupili.
Toto sběrné místo není ani zařízením pro odběr autovraků a autodílů. O jejich
umístnění se informujte v servisech a prodejnách autodílů.

6. Závěrečná ustanovení:
Ostatní ustanovení provozního řádu
Za aktualizaci tohoto provozního řádu podle daných podmínek zodpovídá provozovatel zařízení, s
každou provedenou změnou musí být bezprostředně seznámeny všechny dotčené organizace a osoby.
Tento provozní řád a pravidla pro provoz sběrného místa obce Stehelčeves se vztahují pouze pro
sběrné místo obce Stehelčeves a obec Stehelčeves jakožto provozovatel si vyhrazuje tento řád měnit
dle aktuální situace a potřeb obce. Tento provozní řád sběrného místa je občanům k dispozici na
sběrném místě a webových stránkách obce
Všichni pracovníci podílející se na provozu zařízení jsou povinni se tímto provozním řádem seznámit.
Za plnění tohoto ustanovení je odpovědna osoba, pověřená provozovatelem zařízení.
Za provozovatele:
Bc. Petra Vagenknechtová, MBA
starostka obce

Kateřina Müllerová
místostarostka

Provozní řád je platný od: 01.02.2022

Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB 280 463 850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz
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Zprávy z SK STEHELČEVES
Bohužel musím začít špatnou
zprávou. Vzhledem k epidemiologické situaci se výbor rozhodl
zrušit ples v původně plánovaném termínu. Vládní nařízení
nám to sice přímo neukládá, podmínky pro uskutečnění akce by
však z plesu udělaly prodělečnou
záležitost. Rozhodli jsme se proto
přeložit ples na hodně nezvyklou
dobu - na 1.10. 2022.
Naštěstí nám vládní opatření nezakazují to - pro klub nejdůležitější - a sice sportovní činnost,
takže se můžeme připravovat na
jarní část sezóny. Do příprav se již
zapojily všechny naše týmy, se kterými bych Vás chtěl dnes seznámit.
Začneme nejmenšími, naší fotbalovou školičkou. Tu vede dvojice trenérů Karen Dolejší a Lukáš
Vosláček. Úkolem této kategorie je
naučit děti sportovat, seznámit se
s míčem a poznat kolektiv.
Ti větší se zapojují do tréninku
přípravek, kterou vede Petr Horák
a tam si již můžou vyzkoušet své
fotbalové dovednosti i proti soupeřům z okolních vesnic. Ti nejzdatnější se účastní mistrovských
klání v kategorii starších přípravek.
Fotbalově o poznání dál již je mužstvo mladších žáků. Hrají spolu
fotbal již několik let a přestože
v této kategorii nastupují i děti
věkem z přípravek, ve své soutěži
se rozhodně neztrácí a jsou velkou

nadějí pro příští rok, protože ve
stejném složení budou ještě v této
kategorii hrát pod vedením trenérů
Pavla Hafenrichtera a Jana Krejcara.
O mužstvu dorostu jsem psal již
v minulém zpravodaji, trenérovi
Laďovi Kozákovi pomáhá jako vedoucí mužstva Dana Dobešová.
Řada dorostenců se již zapojuje do
přípravy s A-mužstvem, které začalo přípravu tradičním soustředěním pod vedením Pavla Procházky.
Áčko slibuje útok na historický
úspěch - postup do okresního přeboru. Pokud vyjdou dva rozjednané
přestupy a klíčovým hráčům bude
sloužit zdraví, je to cíl reálný.
A závěrem informace o chystané
akci k našemu 100letému jubileu.
Přípravy jsou v plném proudu, ve
sportovní části se představí všechny
naše týmy od nejmenších po nejstarší, naše legendy stehelčevského fotbalu, pro které je nachystán
hodně zajímavý soupeř, Áčko se
střetne s All stars teamem, ve kterém se představí bývalí hráči především z pražských ligových klubů.
V kulturní části nám zahrají kapely Dóóóst dobrý a Los Hospodos
a na večerní zábavě s tombolou
známá skupina Patex. Pro nejmenší
připravujeme
soutěže
a atrakce a pro příchozí budou
k dispozici kalendáře, brožurky
a upomínkové předměty.

Celou akci samozřejmě neufinancujeme z vlastního rozpočtu, vedle
obce se nám již podařilo sehnat
několik sponzorů, se kterými vás
seznámíme v příštím vydání
zpravodaje. Další sponzory sháníme, pokud byste Vy či Vaše
společnost chtěli finančně nebo
sponzorským darem do tomboly
přispět, budeme rádi.
Případné finanční dary, za které
moc děkujeme, zasílejte na náš
účet 222622438/0300 s VS
25062022 a označením pro příjemce 100 let.
Vratislav Kaválek,
předseda SK Stehelčeves
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Romantika ve světě zvířat
14. února nás čeká Valentýn, svátek zamilovaných. Pokud patříte
k těm, kteří tento svátek uznávají, pravděpodobně to pro vás znamená vzít svého milého či milou
někam na dobré jídlo, přinést
symbolickou květinu či alespoň
vzpomenout na společně strávené
chvíle u sklenky něčeho dobrého.
Víte ale jak probíhají milostné
námluvy u zvířat? Pojďte s námi
poodhalit pár zajímavostí ze světa „zooerotiky“.
Želví řev velociraptora
Páření suchozemských želv je
akustický zážitek! Pokud jste někdy
během slunečných letních dnů procházeli kolem výběhu želv ostruhatých v naší zoo, určitě jste zaslechli
jejich pověstné „hekání“. Se zvyšující se teplotou roste i jejich sexuální apetit – naše léto jim totiž
připomíná africkou domovinu.
Tvůrci filmu Jur-ský Park se tímto
inspirovali a k vytvoření zvuků,
které ve snímku vydávají zákeřní
velociraptoři, použili právě hekání
kopulujících želv.

Lemuři kata – blesková říje
Období říje bývá pro mnohé druhy
to nejkrásnější z roku, kdy se samci
často chovají jako smyslů zbavení.
U lemurů kata si však musejí dávat
pozor – samicím může říje trvat
pouhých pár hodin!
Hadi – 2 penisy
Samcům hadů (a jiných plazů) slouží jako pářicí orgán tzv. hemipenis.
Z předložky hemi- můžeme usoudit, že se jedná o něco polovičatého.
A je tomu skutečně tak – disponují
totiž dokonce hned dvěma hemipenisy!
Kudlanky – sexuální maraton zakončený kanibalismem
„Láskou bych tě sežrala“ – to
u kudlanek platí doslova. Je známé,
že se u tohoto hmyzu stává, že samička po kopulaci (někdy i během
ní) samce sežere. Zajistí si tak
novou generaci a dostatek živin pro
její vývoj. Už méně je ale znám
fakt, že kopulace může u některých
druhů trvat až 24 hodin!

Velbloudi – rozbor moči
Náš samec velblouda dvouhrbého
Škubánek je ještě puberťák. I on ale
zanedlouho pohlavně dospěje
a bude se své vyvolené dvořit.
V přírodě svádějí velbloudí samci
o samice líté boje, které mohou
končit i smrtí. V zajetí se mohou
projevovat agresivně i vůči
člověku. Jak pozná velbloudí samec, zda je jeho vyvolená rovněž
svolná k aktu lásky? Počká, až se
vymočí, poté ohrne pysk, nabere
vzorek moči a učiní rozbor hormonů, které jsou v moči samice obsažené. Holt proti gustu…
Včela – sexuální sebevražda
Včelí trubci při páření s budoucí
včelí královnou přichází o svůj
kopulační orgán a tím i o život.
Vlastně ho obrátí naruby, „vloží“ do
těla samice a tím dochází k předání
spermatu a zároveň zablokování
vstupu pro další samce. Jenže celá
věc není tak jednoduchá. Jednak se
tím trubci připraví o život, protože
přichází o podstatnou část svého
těla. A jednak se samička může pářit s dalšími trubci, kteří mají na
svých penisech výrůstky, kterými
tuto zátku odstraní. Takže při opakovaném páření dochází k neustálému „zavíčkování“ a „odvíčkování“.
Budoucí královna si nashromážděné sperma šetří a využívá ho pak
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k oplození vajíček po celý svůj královský život.
Kachny – vagina ve tvaru vývrtky
Aby nedošlo k nechtěnému páření
se samcem jiného druhu, mají kachny vaginu ve tvaru vývrtky, do které
pasuje pouze penis právě jejich
vlastního druhu. Některé kachny
dokonce dovedou stáhnout vnitřní
svaly tak, že samec nedokáže do
jejich vaginy proniknout.
Kur – dokáže vytlačit sperma nechtěného samce
Samice kurů (slepice) se mohou pářit s několika samci. Samozřejmě
mají zájem o to, aby došlo k předání
genetické informace od toho nejkvalitnějšího a nejsilnějšího. Vyvinula se u nich proto schopnost po
páření vytlačit sperma samce, kterého nepovažují za vhodného otce.
Emu – prohozené role a půst na
vejcích
Samci emu hnědých to odnesli snad
za všechny ostatní samce. Sice se
o ně samice doslova perou, ale tím
veškerá zábava končí. Po páření
snese do jednoho hnízda vejce hned
několik samic a pan emu se od té

doby musí starat. Sedí na nich až
2 měsíce a během té doby nepřĳímá
potravu ani nepĳe. Dalších 7 měsíců po vylíhnutí pak mláďata vodí
a učí.
Kočky – penis jako škrabka
Kočkovité šelmy jsou jedny z nejoblíbenějších zvířat v zoo vůbec.
Jejich promiskuita je známá.
Kompetice samců o samice však
nekončí vřískáním na střechách
a nějakým tím rozseklým uchem.

Penis koček je vybaven roztodivnými výrůstky, které mají jediný úkol
– zbavit se spermatu jejich předchůdce. Tím si zajistí větší šance na
předání
genetické
informace.
Samozřejmě do doby, než je vystřídá další kolega…
text: Daniel Koleška
foto: archiv Zoopark Zájezd
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Nejen stavby budov, ale i silnice a mosty mají svou historii
Naši obec protíná bývalá erární
silnice Praha-Slaný, dnes Hlavní
ulice, která ovšem nebyla ani tak
široká jako dnes a nevedla přes náš
katastr ve stejných místech. Pouze
ve středu obce si zachovala své
původní místo.

starý most před rokem 1940

V roce 1713, kdy se tato silnice
stavěla, nešla již jako původní cesta
od Brandýsku rovně z kopce, kolem
dnešní školy (ulice Řánkova), ale
protože stoupání ke Slanému bylo
příkré a koně s těžkými potahy měli
problémy se zdoláváním svahu,
byla silnice odkloněna nad cihelnou

Druhý most u čp. 62 vedle obecního
úřadu
přes
Uhelný,
dnes
Dřetovický potok byl postaven také
roku 1713 a byl užší než dnes,
projel jím jen jeden povoz. Byl
postavený
z
bílé
opuky
s kamenným zábradlím. Před jeho
postavením vedla původní cesta
brodem přes potok, který byl jen
nepatrným potůčkem do té doby,
než do něj šla voda ze šachet a hutí
v Kladně.

most 70. léta

Se
stavbou
silnice
byly
vybudovány i 2 mostky, jeden
u čp. 8, přes potůček tekoucí přes
vodoteč mezi čp. 8 a 9, kudy tekla
voda ze šachet od pivovaru, který
byl původně šachtou Stelčoves, až
k dolu Ludmila. Dnes tu teče jen
voda dešťová z polí v „Kyselém
dolíku“, a kdo neví, že je most
Cestu, bývalou erární silnici (dnes v těch místech dodnes pod silnicí,
ulice Řánkova) koupila obec ani ho nenajde.
v 19. století asi za 700 zlatých.
k jihozápadu a asi po 300 m se
stáčela k východu a nad čp. 6 se
opět napojila na původní silnici.
Pokračovala rovně přes ves a za čp.
81 odbočovala doprava k Buštěhradu a odtud k Makotřasům a na
Středokluky. Vedla tehdy od tvrze
ke tvrzi.
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Silniční násep před a za potokem
býval osázen lipami, které tam
stály ještě za první republiky.
Největší lípa, která nejdéle
vydržela, byla na místě dnešního
schodiště u transformátoru až do
roku 1929, kdy byla obec
elektrifikována a transformátor
postaven. Až v 90. letech 20. století
byl transformátor přetvořen do
dnešní podoby.
Ale i silnice měnila svou podobu.
Ve směru na Prahu se naopak
napřímila a vedla přes Bouchalku
k Makotřasům.
V roce 1940, aby byla zajištěna
doprava nákladních vozidel, byl
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most u obecního úřadu zbourán
a postaven most širší, betonový na
místě starého mostku. Most u čp. 8
byl pouze rozšířen.
Dle kroniky obce v neděli 6. května
1945 byly stavěny na silnicích
barikády, které však byly zase
uvolněny, neboť byly zbytečné, lehce
se nechaly objet po poli. Také se
upustilo od plánovaného vyhození
mostu přes potok u čp. 62, neboť
i ten se nechá objeti.
Při stavbě mostu v roce 1940 bylo
u transformátoru z roku 1929
zřízeno schodiště k domům kolem
potoka, dříve v těchto místech
odbočovala jen prašná cesta.

starý most před rokem 1940
most v roce 2016

náves kolem roku 1970

most u OÚ 2019

Avšak ani tento most nevydržel
houstnoucí provoz těžkých vozidel
a byl v roce 2018 rekonstruován,
zachován byl pouze středový
pilíř.

Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Pozvánka
Další setkání s kronikou naší obce se koná
v úterý 8. února od 18. hodin v Domečku.
Únorové setkání bude na téma
„Zajímavosti
a kuriozity z kronik obce“.
Ten, kdo nestihne naše setkávání nebo by ho
zajímalo, jak to v obci bývalo za dob minulých,
se může podívat na web obce Stehelčeves, kde
jsou v sekci „kronika“ uloženy prezentace, které
byly použity při našich setkáních s kronikou.
19
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Významné osobnosti naší obce
BOHUMIL KUCHAŘ
Byl řídícím učitelem naší školy
v letech 1891-1921, učil tedy ještě
5 let ve staré škole v čp. 43 (dnešní
budova OÚ). Po dostavbě nové školy čp. 87 v roce 1896 se přestěhoval
i se všemi dětmi do nové budovy.
Do té doby byly žáci umístěni ve
třídách zřízených ještě v čp. 24
a čp. 54.
U školy byla i zahrada, kterou
řídící učitel mohl využívat, a on
to opravdu dělal svědomitě. Tak
jak byla zahrada ošetřována
a pěs-tována za jeho působení,
pak již nikdy nebyla. Byl
i úspěšným včelařem a spolu
s učitelem Svobodou měli více
včelstev, než bylo tehdy v celé vsi.
Ale nejen školu, kantory a žáky,
svou milovanou zahradu a včely
měl pan řídící na starosti. V roce
1915 počal psát i pamětní knihu
školy. K jeho povinnostem patřilo
vést agendu sestávající z prací
konceptních, účetních, poklad-

ních a manipulačních pro obec a
byl nejbližším spolupracovníkem starosty až do roku 1911,
kdy byla zřízena funkce obecního
tajemníka.
„Dne 22. září 1921 odstěhoval se ze
zdejší obce pan řídící učitel
Bohumil
Kuchař,
který
po
třicetileté činnosti v obci naší, co
učitel působil. Vyučoval a vedl
školu jemu svěřenou v tom
největším pořádku. Na svém
odchodu daroval pro místní obecní
knihovnu
následující
ročníky
a svazky knih: 12 ročníků
Světozora, 6 ročníků Ilustro-vaného
světa, 8 ročníků Do-moviny, 2 ročníky Čtyřlístku, 4 ročníky Veselé
Prahy, 11 svazků Vydrovy Besedy
a 71 rozličných románů. Za tento
cenný dar, zvláště v dnešní době,
napsal jsem jemu děkovací přípis
jménem celého obecního zastupitelstva, jakož i občanstva, po
vzdělání toužící.

míval on. Kuchař pěstoval stromky,
velký včelín měl a vůbec škola naše
byla nejlepší školou na Kladenském
okrese.
Dne 18. června 1923 navštívila
exkurse pánů učitelů a učitelek ze
Slovenska naši obec, by prohlédla
naší a vrapickou školu. Úsudek
všech byl, že školy jsou vzorně
zřízené a zvláštní péči věnovali
prohlídce kabinetů. Při příležitosti
této
upozornil
pan
okresní
inspektor Svozil, že největší podíl za
zřízení školy stehelčevské má
dřívější pan řídící Bohumil Kuchař.
Dne 26. srpna 1926 byl jsem na pohřbu bývalého p. řídícího učitele
B. Kuchaře. Pohřben byl žehem
v krematoriu v Praze.“ Tak píše
v kronice obce p. Sklenář.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Po odchodu řídícího učitele
Kuchaře v roce 1921 nebyla
zahrada v takovém pořádku, jako ji

IV. třída školy Stehelčeves 5.5.1919
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úvodní strana pamětní knihy školy, kterou psal B. Kuchař
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Z kuchyně našich babiček

ČESNEČKA Z KŘIVOKLÁTSKÝCH LESŮ
Namočíme si kroupy, nejlépe přes noc. Vodu slĳeme do hrnku. Kroupy osmahneme na sádle, pak zalĳeme vodou,
kterou jsme slili. Kroupy dusíme do měkka, zahustíme na sucho opraženou moukou, přidáme česnek dle chuti
(čím víc, tím líp), pak přidáme pepř, sůl, tymián nebo dobromysl a pažitku nebo sekané lístky mladých kopřiv.

SÝROVÁ ŽEMLOVKA
Do vymazaného pekáčku naskládáme plátky veky, na ně dáme vrstvu strouhaného sýra, opět veku, sýr a končíme
vekou. Sýr můžete použít podle chuti, Eidam, Nivu, uzený sýr nebo syrečky. Podle velikosti pekáče rozšleháme
4-6 vajec s hrnkem mléka, můžeme přidat zbytky sýra, opepříme, případně osolíme a zalĳeme připravenou veku.
Před pečením necháme chvíli odstát, pak upečeme dozlatova. Podáváme se zelným salátem.

TVAROHOVÉ PLACKY
15 dkg hrubé mouky, 20 dkg másla nebo jiného tuku, 20 dkg tvarohu v kostce, 1 žloutek, sůl, umletou nebo
najemno nasekanou šunku nebo kousek uzeného. Vše dobře zpracujeme v hladké těsto a necháme 10 minut odpočinout. Pak vyválíme plát, vykrájíme kolečka, posypeme kmínem a solí a rychle pečeme.

OPILÉ BUŘTY
V půllitru piva rozšleháme 4 vejce a zašleháme hladkou mouku, aby vzniklo řidší těstíčko, ve kterém obalíme
oloupané a po délce rozkrájené buřty, které smažíme na rozpáleném tuku. Podáváme s hrachem nebo fazolemi.

BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY S TVAROHEM A ŠVESTKOVOU OMÁČKOU
Nastrouháme 20 dkg tvarohu, 35 dkg vařených brambor, přidáme 7 dkg krupice a 10 dkg hrubé mouky, vejce
a sůl. Zpracujeme v hladké těsto, uděláme z něj 3 knedlíky a vaříme dle velikosti asi 15 minut.
Na omáčku potřebujeme světlou jíšku, kterou uděláme z hladké mouky a sádla. Do jíšky postupně zamícháme
několik lžic povidel, cukr, lžičku skořice, tlučený hřebíček, cukr dle chuti a citronovou šťávu. Chvilku povaříme,
můžeme do ní přidat i vařené uzené maso, ale není podmínkou.

KLADENSKÝ KOLÁČ
Do mísy vsypeme 1 hrnek hladké mouky, 1 hrnek hrubé mouky, 1 hrnek cukru, přidáme 2 celá vejce a 1 prášek
do pečiva, 1 hrnek oleje a 1 hrnek mléka. Zpracujeme v těsto, které nalĳeme do pekáče, na vrch poklademe
oprané ovoce (plátky jablek, hrušek, nebo drobné ovoce, co vaše zahrada dá, v zimě může být i ovoce kompotované nebo zmrazené). Pak koláč upečeme ve vyhřáté troubě.

DOBROU CHUŤ!
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Relax na leden
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Doplňovačka

V dnešní doplňovačce se dozvíme označení části našeho katastru

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

P1) OBUVNICKÝ ŘEMEN
P2) BLAŽENOST
3) PRODEJNA
P4) ČÁST ROSTLINY
P5) SMĚTÁK
P6) HARABURDÍ
P7) ZLÝ SKŘÍTEK
8) ÚZCE
P
9) DIVOCH
P10) NEOVĚŘENÁ ZPRÁVA
P11) DOPIS
P12) VOJENSKÝ POVEL
P13) NÁVOD

Obsah tajenky z doplňovačky naleznete v dalším čísle zpravodaje.

14) NÁROK
15) PODIVENÍ
16) POSLUŠNÉ
METAMORFÓZY
17) ŽENSKÁ ČÁST MUSLIMSKÉHO DOMU
ČÁST
KATASTRU
18)
ZBOŽÍ
19)
NEBE BEZ
MRAKŮ
PARTER,
PRVNÍ
NADZEMNÍ PODLAŽÍ
20)
ZÁVĚR
LEPIDLA, TMELY

1)
2)
3)
4)
OKOLO,
PODÉL
5) 21)
SOUDNÍ
ŘÍZENÍ
6) POKOSIT
7) MÍSTO, PLAC, OKOLÍ
8) LISTNATÉ STROMY
9) PARAŠUTISTA SLENGOVĚ
10) OHNIVÉ JAZYKY
11) CUKROVÍ Z BÍLKŮ

Řešení doplňovačky z čísla 1/2022.
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INZERCE

Přijmeme brigádníka do obchodu Koloniál Růža
ve Stehelčevsi na výpomoc od 15.2.2022.
tel. kontakt 311 320 513.
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