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Setkání s kronikou
Beseda s Rudolfem Desenským
„Jak porozumět (nejen) svému psu“
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MASOPUST OPĚT V NAŠÍ OBCI!!!
23. 2. 2019
11.—14. h
Sledujte web stránky obce a Facebook obce

Blahopřejeme
Zdeňka Růžičková

23. 2.

75 let

Opustili nás na vždy
Miroslava Hasmannová

29. 12. 2018

Jaroslav Horák

29. 12. 2018
NEZAPOMENEME!

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585 , 2/2019
Vydavatel: Obec Stehelčeves
Toto číslo vyšlo: 2. 1. 2019
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Aktuální projekty obce a jejich vývoj
Workoutové hřiště— realizace jaro 2019—podána žádost o dotaci
Oprava povrchu komunikace ul. V. Moravce—realizace jaro 2019—rozpočet 1 mil. Kč
Komunitní centrum v budově č. p. 65—vyhodnocování ankety a setkání (ČVUT UCEEB)

I. etapa chodníků ul. Hlavní (ke škole) x V. Hermacha—podaná žádost o dotaci
Rekonstrukce ul. A Dřevy (příčné ulice) - tvorba projektu a rozpočtu

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SE KONÁ ve středu 20. února od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Od 2. 1. 2019 jsou úřední hodiny OÚ po: 8-12, 13-17, st: 8-12, 14-18.

Omlazovací den v „Domečku“ bude 23. 2 ., další termín bude až v březnu.

K 1. 1. 2019 je v naší obci 885 obyvatel.

Setkání s kronikou
Srdečně zvu všechny občany na další setkání s kronikou, které se uskuteční
v pondělí 18. února 2019 od 18.00 hodin v Domečku.
Tentokrát na téma: Temné příběhy a místa v naší obci
J. Štancová
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Z usnesení zastupitelů obce



Zastupitelstvo obce souhlasí s upravenou OZV 1/2018 stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Stehelčeves.



Zastupitelstvo obce souhlasí s příkazní smlouvou a souhlasí, aby hodnotící komisi

pro opravu místní komunikace 1c, část ulice V. Moravce tvořili paní Petra
Vagenknechtová a pan Tomáš Engl.



ZO souhlasí s rekonstrukcí stávajícího kamerového systému (současný stav kamer
je špatný), se zřízením nové kamery v části obce „Na Brůdku“ a s připojením kamer
na PČR.



Zastupitelstvo obce souhlasí aby:

a) M. Korábová připravila VPV o používání pyrotechniky v obci
b) M. Pokorný zkontroloval určené nemovitosti a provedl zápis o této kontrole
c) komunikace okolo hřiště zůstala nadále otevřena pouze pro pěší a cyklisty
d) dle revizní zprávy byla nevyhovující svítidla vyměněna



Zastupitelstvo obce souhlasí s ekologickou likvidací zastaralého požárního vozidla
Avia Furgon.



Zastupitelstvo obce Stehelčeves schvaluje podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence na rok 2019 a závazku spolufinancování projektu z rozpočtu obce ve výši uvedené v žádosti o poskytnutí dotace.



Zastupitelstvo obce schvaluje, aby místostarostka K. Müllerová oslovila obce, kterých by se změna času odjezdu autobusu č. 604 dotkla a zda by se změnou souhlasily. Dle zjištěných informací popřípadě vyvolat jednání s ČSAD Kladno.
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Tříkrálová sbírka 2019

Děkujeme všem našim občanům, kteří otevřeli své domovy tříkrálovým koledníkům.
Letos se v obci vybralo 23 665 Kč, což je

nejvíc za celou dobu trvání sbírky.
Vybrané prostředky poslouží projektu Naše
děti v Kongu Farní charity Kralupy a projektům Arcidiecézní charity Praha.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří přispěli
i těm, kteří koledovali.
Markéta Debroise
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Třešňová alej dosázena
Vážení spoluobčané, sousedi, přátelé, rádi bychom prostřednictvím tohoto článku co
nejsrdečněji poděkovali všem, kteří podpořili výsadbu třešňové aleje směrem na Buštěhrad a to buďto tím, že zakoupili jeden či více kusů stromků k výsadbě, nebo dokonce
pomáhali pří samotném vysazování.
Je sice pravda, že samotná výsadba se termínově kryla s dobrovolnou akcí na fotbalovém hřišti SK, ale i tak se dostavilo nad očekávání velká skupina nadšených zahradníků
vybavených rýči a lopatami.
Někomu sice stačilo vysadit si svůj stromek, ale většina se vrhla na hloubení děr, nošení stromků a kůlů, zatloukání kůlů a omotávání kmenů bez ohledu na to, komu vlastně
strom patří.
Díky obdivuhodnému nasazení tatínků,

maminek i obecních zaměstnanců se začla konečně rýsovat naše vysněná alej a
po několika hodinách bylo také hotovo.
A teď, pokud to počasí jen trochu dovolí,
můžou se nejen majitelé stromků, ale samozřejmě všichi milovníci procházek těšit
z bohatší a zelenější krajiny v našem nejbližším okolí.
Je až k neuvěření, jak velký ohlas měla
ohlášená výsadba ze strany stehelčevských občanů a kolika lidem není životní
prostředí v naší obci lhostejné.
Nezbývá než doufat, že příroda bude k

těmto stromům milosrdná a umožní jejich
zdárný růst a co nevidět se dočkáme nejen krásné úrody, ale i vy sami i vaše děti budou
moci pyšně míjet stále silnější a větší stromy, jejichž život u nás jste sami umožnili.
Děkujeme

Tomáš Mytych
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„Pejskařská“ Stehelčeves
Kdysi platilo pořekadlo, „co Čech, to muzikant“ a dnes bychom to mohli parafrázovat
na „co Čech, to pejskař“ a k tomu jasně hovoří statistika, psa má v Česku 41 procent
domácností (odhadem 1 751 tis. psů). V Česku stejně jako na Západě žije nejvíce psů
na venkově - 65 procent (koček 41 %). Kromě pozorování venčících pejskařů je ještě
jeden způsob, jak se dá zjistit, že ve městech a vesnicích je skutečně hodně psů - každodenním kličkováním mezi psími exkrementy. Ani Stehelčevsi se tato lavina nevyhnula. Na druhou stranu proč taky, i já patřím mezi pejskaře. Mít psa ale neznamená, že
musím za každou cenu ignorovat všechny ostatní, co psy nemají nebo prostě ignorovat
fakt, že i ten můj chlupatý miláček vyprodukuje slušné množství exkrementů. Mezi
slušnými lidmi by mělo platit pravidlo, že si po svých miláčcích seberu to, co vyprodukují. Kdo se chce dívat na všude se válející se psí bobky nebo nechat do nich padat běhající děti, popř. sám si pěkně našlápnout. A v tomto případě je fuk, zda mám velkého
chlupáče nebo jen malou čivavu, výsledek je stejný. Všichni, co máme tyhle své čtyřnohé členy rodiny, bychom měli mít po ruce pytlíky a uklidit si po nich, zas tak velký problém to není. To, že exkrement nechám ležet kdekoli, svědčí jen o ignorantství a lenosti, to mi nikdo nevymluví. A nikdo z nás nechce žít ve špinavém prostředí, proto řada
z nás utekla z měst na vesnici.
Také je potřeba si uvědomit, že mít psa, znamená mít za něj zodpovědnost, pokud

vznikne škoda jím způsobená. Každý majitel by měl mít svého psa pod kontrolou, vždy
a všude. Neznamená to, že musíme své psy táhnout na vodítkách a mít náhubky, ale
mít je pod kontrolou. A to nejen, jsme-li s nimi venku na procházce, kdy musíme odhadnout, jak se pes zachová při určitých situacích, ale mít je i zabezpečené na svých pozemcích tak, aby nemohl ohrožovat ostatní psy či osoby a z takových pozemků se volně
dostat. To je povinnost majitele a je potřeba si uvědomit, že pokud tomu tak není, může to majitele stát dost peněz a jiných nepříjemností. S rostoucím počtem obyvatel ve
Stehelčevsi také roste počet psů, což je celkem přirozený vývoj. Už proto bychom se
měli všichni vzájemně respektovat, abychom nevytvářeli zbytečně konfliktní situace.
Může pak totiž nastat opačný efekt, že když nebudeme navzájem ohleduplní a respektovat se, mohou přijít úřední restrikce se sankcemi, protože si to druhá část občanů vyžádá. A to je určitě to, co nikdo nechceme.

Monika Korábová
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Beseda s Rudolfem Desenským
Obec Stehelčeves Vás

14. 3. v 18 hodin v sálu Kulturního domu
na besedu se známým

psychologem psů panem Rudolfem Desenským
Na téma
„Jak porozumět (nejen) svému psu“

www.psycholog-psu.com
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Stehelčevské ulice
Ulice Velkova
Ulice Velkova v nové zástavbě směrem na
Prahu je kolmá na ulici Taussigových, stáčí
se obloukem doleva a po krátké rovince

Josef Velek se narodil 30. listopadu 1939

uhýbá opět doleva, kde navazuje na ulici A. v Klínci, zemřel 30. dubna 1990 při potáKabátové. Je to ulice nejblíže položená
pění v Rudém moři. Byl to novinář a publik Buštěhradské haldě, proto dostala jméno cista, považovaný za zakladatele české
publicisty a ekologa Ing. Josefa Velka, který ekologické žurnalistiky.
právě na nebezpečí Buštěhradské haldy
poukazoval. Za jeho ekologické a publicistické aktivity jsou mu „pamětníci“ dodnes
vděčni.

U příležitosti 690. výročí první písemné
zprávy o Stehelčevsi dne 27.září 2006,

udělilo Zastupitelstvo obce Stehelčeves in
memoriam panu Josefu Velkovi Čestné občanství za výrazný přínos pro životní prostředí a rozvoj obce Stehelčeves.
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Místo v obci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Soutěž pro dospělé
Vyluštěte tři po sobě jdoucí doplňovačky, výsledky doručte na OÚ. Budete
zařazeni do slosování o dvě vstupenky
do kina dle vlastního výběru. Slosování
proběhne 20. 2. 2019 v 17 hodin na
OÚ.

Bulharský kosmonaut (Georgi…..)
Jméno Hillaryho
Hrabavý pták
Výpravná epická báseň
Sakrální stavba
Levná turistická ubytovna
Zabíjačková pochoutka
Hlavní město Albánie
Predátor
Koncentrát
Truhláři mě nejlíp znají, pěkné dřevo ze
mne mají.
SOUTĚŽ PRO DĚTI
Uhádneš—li hádanky,
dones řešení 27. 2. na
Obecní úřad a dostaneš
sladkou odměnu.

Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále
kulaté. Co to je?
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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.

Pampušky naší tetky
5 dcl mléka, 40 dkg hladké mouky, 10 dkg másla, za korunu droždí, 5 dkg cukru,
1,5 dcl kyselé smetany, 10 dkg povidel, 8 dkg tvarohu, sůl
Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přidáme sůl, rozmícháme vejce, mouku,
cukr a vše šleháme tak dlouho, až se vytvoří hladké těsto jako na lívance. Těsto necháme na teplém místě vykynout. Do tukem vymazaného lívanečníku naléváme těsto a pomalu po obou stranách pečeme do zlatova. Hotové lívance klademe na vyhřáté talíře,

pomažeme povidly, posypeme tvarohem a polijeme kyselou smetanou.
Podáváme vždy teplé!

Zapečená krupicová kaše
Uvař v mléce krupicidle obvyklého způsobu. Na míse ji omasti, oslaď cukrem ne-

bo sirobem a dej chvilku zapéci do vyhřáté trouby tak, aby se vytvořila slabá kůrčička.
Potom posyp nastrouhaným perníkem s podávej na stůl.
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Střípky z obecní kroniky
Rok 1950



Národní škola ve Stehelčevsi uvolnila bývalou svoji třetí třídu v 1. patře školní budovy čp. 87 a tato upravena MNV k svému účelu. Je to krásná, velká místnost a jak
prohlásil zástupce ONV, v okrese kladenském jedna z nejlepších svatebních síní.
Na čelné straně síně je zavěšena rudá plyšová látka 3x3m uprostřed nahoře se
státním znakem ČSR. Před dekorovaným pozadím stupínek 3x2m, pokrytý kobercem a na něm stolek potažený rovněž rudým plyšem. Po levé straně, díváme-li se
proti čelné straně, busta prezidenta Klementa Gottwalda. Po obou stranách umělé
palmy, na stěnách obrazy. Stará podlaha nahrazena parketovou. Středem místnosti, po celé délce až ke dveřím, koberec 120 cm široký, křesla a židle pro svatebčany.



První svatba konala se v sobotu 7. ledna 1950, za přítomnosti zástupce ONV,
újezdního tajemníka Oldřicha Horáka, předsedy MNV Josefa Hofmana, členů MNV,
zástupců KSČ a ostatních korporací v obci.



Oddáni byli:
Ženich: Karel Antoš, narozen v Úžicích, okres Kralupy nad Vltavou, horník pracují
cí v dole Antonín Zápotocký ve Vrapicích.

Nevěsta: Zdenka Trochová, narozená ve Stehelčevsi, pomocná dělnice bytem
čp.94.
Svědkové: Karel Vlasák, mlynářský dělník, Stehelčeves čp. 68
Karel Kafka, kovářský dělník, Praha XII.
Oddávající: Václav Zelenka, místopředseda MNV Stehelčeves čp. 134
Zapisovatel: Karel Budil, ředitel národní školy ve Stehelčevsi čp. 87, matrikář

Při této svatbě hrála učitelka M. Čiberová na harmonium a rolník Václav Černý na
housle.
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Střípky z obecní kroniky


Svatebčany uvedl matrikář K. Budil, uvítal tyto i hosty krátkým proslovem, načež
oddávající V. Zelenka promluvil k nastávajícím manželům o jejich právech i povinnostech v manželství. Závěrem prohlásil oddávající sňatek za právoplatný a tím byl
akt oddavek ukončen.



MNV Stehelčeves věnoval prvním novomanželům krásné nástěnné hodiny a odevzdal jim šatenku s 516 body. Takovouto šatenku obdrží pod MNV napříště každý
nový manželský pár. Svatební síň zaplněna byla občany obojího pohlaví, kteří se
zájmem i uznáním sledovali tento nový, opravdu důstojný obřad svatební. Pro druhou a následující svatby instalována byla do svatební síně reprodukovaná hudba
z vedlejší sborovny.



Charakteristika geonomických poměrů v obci Stehelčeves pro stanovení hlavních
kultur při technicko - hospodářských úpravách pozemků pro společné jich obdělávání.



Nadmořská výška 290 – 320m



Svažitost půdy: orná půda v průměru od 0 do 180, luční půda v povodí potoka a
mírných svazích od 0 – 50, pastevní výběhy od 0 – 50, lesní půda od 10 – 400.



Expozice k stranám světovým: asi 20% orné půdy leží v rovině, asi 30% se svažuje
na jih, 40% k severu a 10% k východu.



Hloubka půd: půda je asi ze 60% hlinitá, z 20% jílovitohlinitá, 10% jílovitá a 10%
písčitá až kamenitá. Orná půda po vyloučení ploch, které zaberou SONP Kladno
s připojenou železniční tratí a dále příkřejších svahů, je dle průzkumu a dle sdělení
představitelů JZD vhodná pro pěstování řepy cukrové, olejnin, pšenice a ječmene.



Hloubka půd u polí 15 – 70 cm, u luk 35 – 80 cm. Půda je převážně střední až těž-

ká, spodina je ze 60% plochy propustná, 40% nepropustná.



Průměrná roční teplota je +8°C



Průměrná lednová teplota je -2°C



Průměrná červencová teplota je +18°C

