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Informace z obce
● Zasedání zastupitelstva obce
proběhne 24.11.2021 od 18:00
hod. v zasedací místnosti OÚ.
● Sběrný dvůr je od listopadu
otevřen pouze v neděli
od 10:00 – 12:00 hod.
● Svoz bioodpadu probíhá
v sudé pátky.
Termíny svozů:
listopad – 5.11. a 19.11.2021
prosinec – 31.12.2021
leden – 28.1.2022
únor – 25.2.2022
březen – 25.3.2022

● Harmonogram umístění
kontejneru na bioodpad
od 27.9. - 3.12.2021:
1.11. - 5.11. - před budovou OÚ
8.11 - 12.11 - Brožovo
(ul. A. Kabátové) - bod 3
15.11. - 19.11. - ul. V. Podrackého
- bod 4
22.11. - 26.11. - Anglický resort
(u Sběrného místa) - bod 1
29.11. - 3.12. - před budovou OÚ
- bod 2

BLAHOPŘEJEME
Blanka Moravcová – 50 let
Alena Musilová – 50 let
Karel Schrőder – 55 let
Zdeňka Dlesková – 60 let
Jaroslava Veselská – 70 let
Miloslav Kácha – 80 let
Jarmila Černá – 90 let

V neděli od 10:00 - 12:00 hod.
bude k dispozici na Sběrném
místě u Obecního úřadu - bod 5

Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves
tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz
Úřední hodiny:
Pondělí
8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa
8:00-12:00, 14:00-18:00

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 11/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 11. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2021
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 13. 10. 2021
● 1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
● 2. Zastupitelé obce berou na vědomí vyhlášení inventarizace od 1.11.2021-15.1.2022,
složení inventarizační komise - p. Ševčík, Karbusová, Vinš a souhlasí s plánem inventur.
● 3. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 22.1.2009 SK.
● 4. Zastupitelé obce souhlasí s přiznáním dotace SDH Stehelčeves na rok 2022 ve výši
55.000,- .
● 5. Zastupitelé obce projednání Obecně závazné vyhlášky obce Stehelčeves č. 4/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství odkládá na další zasedání.
● 6. Zastupitelé obce nesouhlasí s Obecně závaznou vyhláškou obce Stehelčeves č. 5/2021
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Do příštího zasedání bude
připravena nová OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
● 7. Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 325/2. V současné době není
v zájmu obce prodávat veřejné pozemky, které nejsou historicky spjaty se sousedními
nemovitostmi (např. plotem, dlouhodobým pronájmem).
● 8. Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem části p. p. č. 96/1.
● 9. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 4 SOD Rekonstrukce chodníků v obci
Stehelčeves – I. etapa“.
● 10. Zastupitelé obce souhlasí s doporučením hodnotící komise na dodavatele stavby „Oprava
částí místních komunikací Bezejmenná a V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“ - FIMOREK –
stavební a obchodní společnost spol. s r. o. za cenu 4.488.000,00,- Kč bez DPH a souhlasí
s podpisem smlouvy.
● 11. I. schvaluje
a) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozd.
předpisů (dále jen: „zákon“) zahájení zadávacího řízení druhem zjednodušeného
podlimitního řízení dle § 53 zákona na podlimitní veřejnou zakázku na služby
s názvem: „Výstavba MŠ v obci Stehelčeves-vypracování projektových dokumentací
včetně poskytnutí inženýrských činností a autorského dozoru"
b) pro toto zadávací řízení dle ust. § 114, odst. 2) a odst. 3) písm. b) v souladu
s ustanovením § 53, odst. 6) zákona hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti
nabídky dle těchto dílčích hodnotících kritérií s jejich váhami důležitosti pro zadavatele:
1. celková nabídková cena uvedená v Kč bez DPH
80 %
2. odbornost dodavatele-referenční zakázky
20 %
II. souhlasí
a) s předloženým návrhem na jmenování členů a náhradníka hodnotící komise
zadavatelem ve složení:
členové komise
1. Ing. Martin Voch zastupitel obce
2. Bc. Kateřina Müllerová – místostarostka obce
3. Bc. Petra Vagenknechtová – starostka obce
Náhradník komise: Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele
a s osobami otevírajícími elektronicky podané nabídky a to:
Ing. Josef Bárta, pověřená osoba zadavatele a Bc. Petra Vagenknechtová, MBA,
starostka obce a v její nepřítomnosti Ing. Martin Voch – zastupitel obce
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b) s uzavřením příkazní smlouvy na zajištění administrace průběhu tohoto zadávacího
řízení s Ing. Josefem Bártou, Sv. Vojtěcha 76, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74690728 jako
pověřené osoby zadavatele dle ust. § 43 zákona, který posuzuje kvalifikaci i další
doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením smlouvy
c) s tím, aby pověřená osoba zadavatele dle § 43 zákona - Ing. Josef Bárta, posuzoval
kvalifikaci i další doklady u nabídek účastníků a vybraného dodavatele před uzavřením
smlouvy
III. pověřuje
starostku obce k odsouhlasení pověřenou osobou zadavatele navržených zadávacích
podmínek tohoto zadávacího řízení a ke všem úkonům a rozhodnutím činěným dle
zákona zadavatelem v průběhu tohoto zadávacího řízení, kromě rozhodnutí o výběru
dodavatele či zrušení zadávacího řízení.
● 12. Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu MMR
Podpora a rozvoj regionů na akci „Oprava částí komunikací Bezejmenná a V. Ptáčníka
v obci Stehelčeves“.
● 13. Zastupitelé obce souhlasí s dotací pro SK Stehelčeves na rok 2022 ve výši 150.000,-Kč.
● 14. Zastupitelé obce souhlasí s finančním příspěvkem na výročí 100 let SK Stehelčeves ve
výši 110.000,- Kč.
● 15. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Kontrolního výboru ze dne 21.9.2021
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021
Obec: Stehelčeves
Okrsky
celkem

zpr.

1

1

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

690

486

70,43

486

100,00

Platné
hlasy

% platných
hlasů

482

Strana
číslo

název

99,18

Platné hlasy
celkem

v%

1

Strana zelených

2

0,41

2

Švýcarská demokracie

1

0,20

3

VOLNÝ blok

5

1,03

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

40

8,29

5

Česká str.sociálně demokrat.

13

2,69

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

0

0,00

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

6

1,24

9

Aliance pro budoucnost

0

0,00

Hnutí Prameny

1

0,20

10

Strana
číslo

název

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

14

Platné hlasy
celkem

v%
28

5,80

156

32,36

SENIOŘI 21

4

0,82

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

1

0,20

16

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,20

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

88

18,25

18

Komunistická str.Čech a Moravy

24

4,97

20

ANO 2011

112

23,23

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

0

0,00

-
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Analýza odpadového hospodářství
Na začátku roku vstoupil
v platnost nový zákon o odpadech
a další související zákony, které
v mnoha ohledech přináší do České
republiky revoluci v odpadovém
hospodářství. Jedním z hlavních
cílů nového zákona o odpadech je
minimalizace vzniku odpadu
ukládaného na skládky a vyšší
míra třídění komunálních odpadů. Tyto cíle Česká republika
přenesla do svého zákona ze závazné legislativy EU.
Nový zákon o odpadech pro dosažení uvedených cílů zavádí několik
nových nástrojů, a to především
takzvanou „míru separace“, což
je zjednodušeně poměr vytříděného a skládkovaného odpadu. Pro
obce je stanoven první milník míry
separace 60 % v roce 2025. Dalším
nástrojem je „sleva na skládkovacím poplatku“, což ve zkratce znamená, že obce mohou určité
množství odpadu ukládat na
skládku za stejnou cenu jako doposud, ale při překročení zákonem stanovené produkce skládkovaného odpadu v přepočtu na
jednoho občana, bude další odpad
ukládat na skládku za výrazně
zvýšenou sazbu. Mnoho změn
a povinností, které nová legislativa
přináší, bude mít v následujících letech přímý dopad na obce a jejich
rozpočty, a proto je nutné se touto
problematikou více zabývat.
Obec Stehelčeves si za účelem posouzení aktuální připravenosti na
plnění povinností nového zákona
o odpadech nechala zpracovat
analýzu odpadového hospodářství od nezávislé poradenské
společnosti ARCH consulting. Rozsáhlá analýza všech aspektů systému odpadového hospodářství obce
6

přinesla mnoho zjištění. Dále
v článku jsou uvedeny ty nejzajímavější.
Mezi hlavní zjištění analýzy patří
především vysoká míra doplatku
na odpadové hospodářství. V roce
2020 celkové výdaje na odpadové
hospodářství (obsluha sběrných
nádob a nakládání s odpady) činily
1 596 031 Kč a celkové příjmy
(poplatek od občanů a bonusy
EKO-KOM za zajištění sběrné sítě
na tříděné druhy odpadů) byly ve
výši 810 705 Kč. V roce 2020 tedy
obec doplácela na odpadové hospodářství 785 326 Kč, což představuje
míru doplatku 49,2 %. Průměrná
míra doplatku na odpadové hospodářství v České republice v roce
2020 byla 30,8 %. Obec tedy v současné době doplácí výrazně nadprůměrnou částku.
V roce 2020 celková produkce
skládkovaných odpadů činila
293 kg v přepočtu na obyvatele
obce. Pro rok 2021 byla pro

čerpání slevy na „skládkovacím
poplatku“ zákonem vymezena
hranice 200 kg skládkované odpadu na jednoho obyvatele. Při
zachování produkce odpadu z roku
2020 by tedy obci teoreticky v roce
2021 stouply náklady na skládkování o 29 763 Kč. V roce 2025 by
tyto náklady stouply oproti roku
2020 již o 141 690 Kč. Z toho je
patrné, že obec musí tříděním výrazně omezit produkci skládkovaných odpadů, aby nedocházelo v budoucích letech k navýšení
nákladů.
V rámci skladby celkové produkce
odpadů byly největšími položkami
směsný
komunální
odpad
(158,6 tuny - 35 %) a objemný odpad (153 tun - 23 %). Oba tyto
druhy odpadů patří mezi odpady
ukládané na skládku. Mezi další
hlavní skupiny produkovaných odpadů patřily separované odpady papír, plast, sklo a kovy (106,7
tuny - 23 %) a biologicky rozložitelný odpad (36,5 tuny - 8 %).
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Celkově obec Stehelčeves dosáhla
za rok 2020 orientační míry separace 31,8 %, což je průměrná
hodnota v rámci celorepublikového
srovnání. Obec tím nicméně zdaleka nedosahuje hodnoty 60 %,
která je pro rok 2025 stanovena
zákonem o odpadech.
V rámci benchmarkových srovnání produkce odpadů v přepočtu
na jednoho obyvatele obce vyšla
podprůměrná produkce směsného
komunálního
odpadu
a nadprůměrná produkce separovaných odpadů, což lze považovat za pozitivní jev, stejně jako
meziroční nárůst produkce separovaných druhů odpadu o 21 %.

Naopak za negativní jev lze považovat nadprůměrnou produkci
objemných odpadů a podprůměrnou produkci biologicky rozložitelného odpadu.
Analýza zároveň odhalila nesprávné vedení a zneužívání
sběrného místa sběru odpadů vedle obecního úřadu. Vedení obce
se v dohledné době zaměří na
uvedení sběrného místa do
pořádku z hlediska legislativy
a nastavení provozních podmínek.
Obec si klade za cíl na základě výsledků
analýzy
postupnými
kroky změnit a optimalizovat
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současný systém nakládání s odpady v obci tak, aby byly splněny
všechny zákonné povinnosti a minimalizovaly se dopady nového zákona na obecní rozpočet, a tudíž i na
výši poplatku za svoz odpadu od
občanů. O všech budoucích
změnách v systému sběru a nakládání s odpady ve obci budou
občané včas informováni, nicméně již dnes je jisté, že bez spolupráce a většího zájmu o danou
problematiku ze strany občanů nebude možné splnit požadavky,
které na nás nová odpadová
legislativa klade.
Petra Vagenknechtová,
starostka obce
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ŠKO ÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2021/2022

Slovo úvodem
V říjnu jsme se pustili do dvou školních
projektů. První se uskutečnil 14. 10.,
kdy se z dětí na 1. stupni stali na jeden
den reportéři. Žáci byli rozděleni do
sedmi skupin napříč ročníky a za úkol
měli

nahrát

televizní

reportáž,

nacvičit rozhlasovou reportáž a sepsat
článek do novin. Každé dítě mělo
možnost zvolit si z nabízených témat
to, které ho nejvíce zajímá, a tak jsme
viděli reportáže ze světa zvířat, rostlin, kuchařů, modelek nebo třeba motoristů.
O den později se uskutečnil i projekt na druhém stupni na téma pravěk.
Příroda se začala barvit do podzimních barev, a tak jsme hodně sbírali a
následně tvořili a vyráběli z přírodních materiálů. V plném proudu máme také
kroužky. V letošním školním roce jsme otevřeli pro mladší žáky kroužek keramiky,
šikovných ručiček a turistiku. Pro starší žáky jsme letos nově zavedli kroužek
šachů a kresby.
Mgr. Aneta Zemanová

Školní družina
V říjnu jsme v naší školní družině odstartovali velký celoroční projekt s
názvem VZHŮRU ZA POKLADEM. Z dětí se stali piráti, kteří budou celý rok
hledat na zahradě zprávy od kapitána, dostávat různé úkoly a za jejich úspěšné
splnění získají zlaťáky. Za každých deset zlaťáků mají možnost posunout se o
jedno políčko na velké mapě, kterou jsme si vyvěsili v družině a která je dovede
až k pokladu.
8
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Nezaháleli jsme ani co se tvoření a vyrábění týče. Děti se snažily najít
cestu z podmořského bludiště, tvořily medúzy rozfoukávané brčky či mořské
koníky vyplétané proužky papíru.
Ani my jsme si nemohli nevšimnout, jak kolem nás začal čarovat podzim.
Na procházkách jsme při sběru podzimních přírodnin načerpali inspiraci a v
družině jsme pak tvořili ježečky technikou muchláže z krepového papíru, četli
jsme si zajímavosti o životě ježků a vymýšleli jsme správná řešení podzimních
hádanek. V závěru měsíce nás ještě čeká Den stromů, ale o tom až příště…
Petra Šmídová

Mateřská škola
Barvy podzimu - to je téma, na které jsme se zaměřili v říjnu ve školce.
Při prožitkové procházce jsme pozorovali změny v přírodě, barevné listy, krásy
našeho okolí. Ve školce jsme vyráběli vlaštovičky z barevného papíru a lvíčky z
listů. Naši školku zdobí papíroví draci, kteří jen čekají na to, až je vypustíme do
oblak.
Malé děti si procvičovaly jemnou motoriku a vyráběly červená jablíčka,
procvičovaly se v grafomotorice a motaly klubíčka. V tomto měsíci jsme se
zaměřili na grafomotoriku, rozvoj slovní zásoby, předmatematické dovednosti,
sluchové a zrakové vnímání a prostorovou orientaci.
Čeká nás oblíbené dýňování, na které se moc těšíme my, děti i rodiče, ale
to až v příštím čísle.
Katka Müllerová
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1.třída
V říjnu jsme se naučili další nová písmenka. Dokážeme přečíst první věty.
Sláva - jsou z nás čtenáři! A abychom byli opravdu dobří čtenáři, musíme si číst
denně alespoň chvilku i doma. V písance už píšeme první slova. Zvládli jsme první
opis písmen i slov a první diktát písmen.
Porovnáváme a sčítáme už do pěti, víme, jaké je teď roční období, jak
vypadá příroda na podzim i co všechno nám podzim přinesl. Pozorovali jsme
podzimní přírodu a barvy podzimu v lese. Ochutnali jsme zeleninu.
Těšíme se na první prázdniny - podzimní. Načerpáme nové síly a s chutí se
pustíme do dalšího nového dobrodružství ve škole.
Mgr. Markéta Ejemová

2.–3.třída
Ve čtvrtek 7. 10. se naši druháci a třeťáci vydali na výlet do hlavního
města. Uskutečnil se totiž plánovaný výlet a exkurze a děti navštívily Národní
zemědělské muzeum v Praze.
Velký ohlas měla prohlídka zajímavé expozice o rybářství, kde si děti,
kromě obdivování vystavených exponátů, mohly vyzkoušet i praktické věci a
spoustu věcí si takzvaně osahat. Dozvěděly se zde spoustu zajímavých informací
nejen o rybolovu. Měly také možnost prohlédnout si velká akvária se
sladkovodními rybami a vyzkoušely si své znalosti během interaktivního kvízu,
kde přiřazovaly ryby dle druhu.
Žáci si z návštěvy muzea odnesli nejen další příjemný zážitek, ale i mnoho
cenných a praktických informací.
Marika Zázvorková
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4.–5.třída

Naše třída žila v říjnu vedle projektového dne
hlavně našimi novými obyvateli třídy, kterými
jsou želví miminka Nutella a Groot.
O péči o ně se žáci spravedlivě dělí. Velká část
třídy

želvy

v

sobotu

osobně

přivítala a

vyslechla krátké povídání o želvách právě od
pana chovatele, který nám je přivezl. Ještě nás
čeká návštěva dopravního hřiště, ale o tom zase
příště.
Kristina Dvaliová

2. stupeň
Na 2. stupni jsme také zahájili činnost
kroužků. Jeden z nich jsme věnovali
těm, kteří rádi tráví volný čas kresbou
a malbou. Čeká je malba na plátno,
práce s úhlem, naučí se správnou
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kompozici obrazu, ale také proporce těla. V neposlední řadě ovládnou barevnou
škálu při míchání barev. Druhý kroužek je věnovaný milovníkům královské hry s
názvem šachy. Ani počáteční malá účast nepřipravila hráče o nadšení a vrhli se
do hry s maximální soustředěností. Hodina utekla jako voda a nedohraný zápas s
rozestavěnou šachovnicí čeká na hráče
do další hodiny kroužku. Společně jsme
uznali, že takové ticho snad ve třídě
nikdy nebylo! :)
Andrea Povolná

Turistický kroužek
V tomto školním roce jsme nabídli dětem “Turistický kroužek” pod
vedením paní učitelky Markéty Ejemové a Mariky Zázvorkové. Řídíme se heslem,
že správný turista se pohybuje na zajímavá místa pěšky. První výšlap se
uskutečnil do AVESU - záchranné stanice v Brandýsku.
Mile nás přivítal havran Karel, který nám velmi zdvořile odpověděl na
pozdrav. Viděli jsme mnoho domácích zvířat i různých ptáků, ale i lišku, rybičky
a vydry. Koupili jsme si turistickou vizitku a pohledy. Byl to krásný pěší výlet.
Mgr. Markéta Ejemová

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves, okres Kladno
přijme zástupce/zástupkyni ředitelky . Učení informatiky podmínkou. Požadujeme kvalifikaci
dle zákona, organizační schopnosti a ochotu se dále vzdělávat. Nástup možný ihned.
Více informací na tel.: 608741384 Mgr. Aneta Zemanová
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Významné osobnosti naší obce
ANTONÍN HOFFMAN
Antonín Hoffman se narodil
v roce 1860 v rodině učitele Jana
Hoffmana. Vyučil se truhlářem.
Byl zakládajícím členem SDH ve
Stehelčevsi a svou obětavou prací
se zasloužil o aktivní činnost
našich dobrovolných hasičů.
Dne 20. dubna 1924 byl slavnostně
předán Antonínu
Hoffmanovi
čestný diplom, který mu udělila
župa Hasičská v Kladně za 40leté
trvání aktivní práce u dobrovolného
sboru hasičského. Účastnil se akcí
hasičů nejen v naší obci, ale
i v okolí. Hrál i ochotnické divadlo
z jehož výnosů podporovali hasiče,
kteří utrpěli úraz při zásahu či byli
dlouhodobě nemocní.
Na jeho bohatý a prací naplněný
život vzpomíná i obecní kronikář
u příležitosti jeho úmrtí:
5. května 1949 zemřel Antonín Hoffman, truhlář a nejstarší náš občan,

ve stáří 89 let. Byl zakládajícím
členem Sboru dobrovolných hasičů
ve Stehelčevsi a v první světové válce též obecním strážníkem za narukovavšího strážníka Františka
Kotlína. Antonín Hoffman byl dobrý a skromný člověk. Žil dlouhá léta
se svojí sestrou Ludmilou, oba svobodni až do smrti. Zemřelý byl
synem učitele Jana Hoffmana, který
učil na zdejší škole od roku 1829 do
roku 1880, a vnukem Jana Hoffmana, prvního učitele v naší obci, jenž
učil na první škole nacházející se
v tehdy v čp. 33 učil v naší škole od
roku 1794 do roku 1829, a proto
dostalo se Antonínu Hoffmanovi
přezdívky „Kantor“, nebo též „Tonda učitelovic“.
Byl populární osobou, zvláště mezi
hasiči celého širokého okolí. Pohřbu jeho, vedle velikého množství
občanstva, zúčastnilo se hasičstvo
ze všech okolních obcí. Rakev s jeho
tělesnými pozůstatky vystavena
byla v hasičské zbrojnici a při po-

hřbu vezena na stříkačce, zvlášť
k tomu účelu přizpůsobené. Zemřelý bude dlouho žít v dobré paměti
občanstva. Čest budiž jeho práci
pro blaho bližních.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

POZVÁNKA NA „SETKÁNÍ S KRONIKOU“
Srdečně zvu všechny zájemce o historii naší obce na listopadové setkání s kronikou.
Tentokrát se sejdeme v úterý 2. listopadu v 18.00 hodin v Domečku nad tématem:
„Spolkový a kulturní život ve Stehelčevsi od počátku 19. století do dnešních časů“.

Jaroslava Štancová, kronikářka obce Stehelčeves
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Šesterčata krajty královské
Ačkoli se v Zooparku Zájezd
pyšníme
největší
veřejně
dostupnou kolekcí chameleonů ze
všech zoo, najdete v našich expozicích i další zajímavé plazy.
V tomto čísle Zpravodaje zůstaneme opět u hadů a tentokrát
se podíváme na nedávný úspěšný
odchov krajt královských.
Krajta královská (Python regius)
je menším zástupcem čeledi krajt.
Dorůstá 1,2 - 1,5 m s váhou do
3 kg. V přírodě se vyskytuje ve
střední Africe, kde obývá suché
lesy a savany. Nejčastější potravou jsou hlodavci a ptáci, které
vyhledává pomocí termálních
senzorů na hlavě. Tento druh bývá
často chován pro svou mírnou povahu a menší vzrůst.
4. srpna našli chovatelé v teráriu
krajt 6 vajec. Nejednalo se o žádné
velké překvapení, neboť neustále se
zvětšující tělesný objem samice nedal pochybovat o tom, že snůška
brzy přĳde. „Připravovali jsme se
na to a samici jsme umístili do speciálně vybudovaného inkubátoru,

14

kde jsme se chtěli pokusit o přirozený odchov. V přírodě totiž krajty
svá vejce chrání vlastním tělem
a dokonce jsou schopny snůšku díky
drobným svalovým stahům zahřívat
a zvýšit její teplotu až o několik
stupňů. V tomto inkubátoru měla
samice stálou teplotu mezi
29 – 32 °C a dostatek klidu.
Samotným snesením vajec samice
ztratí třetinu vlastní váhy. Další
2 měsíce poté vejce chrání a nepřĳímá potravu.
1. října se z vejce na svět prořízlo
první mládě a o tři dny později už
z vajec vylezlo všech šest malých
krajt. Zajímavé bylo pozorovat, jak
při líhnutí samice vejce uvolnila
a přesunula se do jiné části inkubátoru, aby mohla mláďata v klidu vylézt. Po zdárném vylíhnutí mláďat
se zase vrátila a s malými krajtičkami se k sobě tiskli. Takové
chování je pro nás nové, pravděpodobně mateřská péče ještě nějakou dobu po vylíhnutí přetrvává,“
říká k úspěšnému odchovu zooložka Veronika Svobodová.

Všechna mláďata se už stačila poprvé svléknout z kůže a začínají
přĳímat potravu.
V Zooparku Zájezd nám krajty
pomáhají
se
vzdělávacími
programy pro děti, které mají příležitost si vyzkoušet, že hadi jsou
taky moc zajímavá zvířata.
Mláďata krajt královských můžete nově obdivovat přímo v expozici Terária, kam byla čerstvě
umístěna.

text: Daniel Koleška,
foto: Jiří Marek,
Zoopark Zájezd
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L

start na návsi,
zakončení na hřišti SK

Tras

opékáním špekáčků,
špekáčky zajištěny :)
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Čp. 43 budova Obecního úřadu ve Stehelčevsi
Mezi objekty se zajímavou historií
v naší obci jistě patří i budova
obecního úřadu. Obec ji zakoupila
v roce 1829, aby zde zřídila školu.
Před tím tato budova (nebo v té
době spíš domek), sloužila jako
mýtný domek na erární silnici
Praha-Louny.
Od roku 1829 do roku 1896 zde
byla obecná škola a pak již zde
byla úřadovna starosty obce,
byty, veřejná knihovna, posléze
i pošta, služebna SNB, klubovna
mládeže,
sběrna
čistírny,
místnost klubu důchodců či služebna obecní policie a obchod.
Samozřejmě jak šel čas, měnila
tvář, a hlavně velikost i tato budova. Původně přízemní domek byl
nejprve přistavěn do délky, pak
bylo přistaveno 1. patro, a v roce
2011 byla provedena i půdní vestavba a dům přestavěn do dnešní
podoby.
Dnes v přízemí najdeme Českou
poštu, ordinaci obvodního lékaře,
v prvním patře úřadovny OÚ,
obecní knihovnu a archiv, a ve
druhém patře má pracovnu sta50. léta 20. století
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dnes dominantou středu naší
obce. Jak všichni víme, vstupujeme
do této budovy po schodech dolů.
To je hlavně proto, že se zvedla
silnice, u které tato budova stojí.
Původní erární silnice byla prašná
a byla trvale zřízena až v roce 1713,
v roce 1940 byl zbourán původní
opukový mostek přes potok a postaven nový, betonový, s ním byla
opravena i tato část silnice.

rok 2011 - klenutí v zadním traktu budovy
rostka obce, je zde místnost
obecní kroniky a skladové prostory.

Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

srpen 2011

Při přestavbě v roce 2011 narazili
dělníci v zadním traktu budovy na
mohutnou klenbu z cihel zalitou betonem shora tak, aby beton tvořil
rovinu. K čemu toto klenutí sloužilo, je ale záhadou. Trvalo týden,
než se podařilo tuto „úpravu“ odstranit.
Nad vchodem do budovy je nápis
z roku 1880, kdy zde byla škola:
„Cvičená mládež, obliba Bohu,
oslava vlasti a chlouba obce.“
A tak budova čp. 43 slouží obci
a jejím občanům již 200 let a je

podzim 2019
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Z kuchyně našich babiček
OBRÁCENÁ BRAMBORAČKA
Do hrnce dáme lžíci másla, rozpustíme a přidáme 2 lžíce hladké mouky z které uděláme zlatavou jíšku. Zalĳeme
ji za stálého míchání vodou a přivedeme k varu. Přidáme nakrájené brambory, kořenovou zeleninu, namočené
sušené houby a povaříme do měkka. Dochutíme solí, pepřem, a nakonec přidáme majoránku.
BRAMBOROVÉ ŠIŠKY NASLANO I SLADKO
Uvaříme brambory ve slupce, necháme chvíli prochladnout a oloupeme, nastrouháme na hrubém struhadle,
a ještě z vlahých zaděláme těsto. K bramborům přidáme hrubou mouku, 1 vejce a dostatečně osolíme. Zpracujeme ve vláčné těsto tak, aby se nelepilo na vál. Uděláme z něho stejné kuličky, asi velikosti pingpongového míčku,
které rozválíme na válečky stejně široké. Dáme vařit asi na 5 minut do vroucí vody. Když vyplavou, jsou dost
uvařené.
Na pánvi osmažíme na sádle čerstvou strouhanku, směs osolíme a přidáme uvařené šišky, které strouhankou
obalíme. Podáváme se zelným salátem.
Můžeme je připravit i na sladko, kdy vařené šišky posypeme mletým mákem a moučkovým cukrem, omastíme
rozpuštěným máslem, nebo posypeme strouhaným tvarohem a moučkovým cukrem a omastíme rozpuštěným
máslem.
ŠKUBÁNKY
Dáme vařit oloupané brambory, osolíme a vaříme do měkka. Brambory slĳeme, zasypeme hrubou moukou
a přikryjeme pokličkou. Necháme chvíli odstát, pak brambory rozšťoucháme a vařečkou vypracujeme tužší těsto.
Lžící namáčenou v sádle vykrajujeme z těsta škubánky, poklademe na talíř, posypeme mákem smíchaným
s moučkovým cukrem, pokapeme rozpuštěným sádlem a podáváme. Náš děda je měl rád pocákané povidly
a posypané strouhaným perníkem. I to je alternativa tohoto pokrmu. Pokud nám škubánky zbyly, večer se udělaly
malé placičky, které jsme smažili na sádle.
KOROPTVE STŘÍLENÉ MOTYKOU
Menší brambory dobře opereme, osušíme a dáme na suchý plech do vyhřáté trouby. Pečeme do měkka. Upečené
na talíři rozbouchneme pěstí, posolíme a podáváme s kouskem másla nebo čerstvého sýra. K těmto bramborám
je nejlepší studené podmáslí, ale někdo má radši s bílou kávou.
ŠEVCOVSKÁ ROLÁDA
Těsto zaděláme z poloviny vařených a poloviny syrových brambor nastrouhaných na jemném struhadle. Přidáme
2-3 lžíce hladké mouky, tymián, sůl, pepř a třený česnek. Plech dobře vymastíme moukou a vysypeme
strouhankou, těsto ve slabé vrstvě rovnoměrně rozestřeme a zprudka upečeme. Na upečené těsto narovnáme dobré zelí a pikantní klobásu a zavineme do pevné rolády, kterou krájíme až po mírném zchladnutí. Výborná je
k pivu.
PODKOVY SVATÉHO MARTINA
Zaděláme kvásek ze lžíce cukru, mouky a kostky droždí. Vykynutý kvásek dáme do mísy, kam jsme si odvážili
½ kg polohrubé mouky, špetku soli, 2 žloutky, 10 dkg rozpuštěného tuku a zaděláme vlahým mlékem těsto. Vykynuté těsto rozválíme na plát, nakrájíme trojúhelníky a plníme makovou nádivkou, svineme do rohlíčků, které
krásně uděláme do tvaru půlměsíce, potřeme rozšlehaným vejcem se lžící cukru a lžící smetany. Pečeme v předehřáté troubě.
DOBROU CHUŤ!
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Doplňovačka

11

správné řešení hledejte v dalším čísle zpravodaje

Řešení doplňovačky z čísla 10/2021 - tajenka skrývá název filmu, který se točil v naší obci
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