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Slovo starostky
Zdravím vás opět po měsíci. Jistě jste si všimli, že náš zpravodaj má jiný vzhled. Rádi
bychom, aby zpravodaj byl pro vás nejen zdrojem cenných praktických informací, ale i
zábavným čtením. Zařadili jsme nově rubriku „Z kuchyně našich babiček“, kde najdete
chutné staré recepty, které už moc nejsou známy. Zatím čerpáme z obecní kroniky, ale
uvítáme příspěvek i od vás. Pokud máte ve svých receptářích recepty od svých babiček
nebo prababiček, neváhejte nám je poslat, rádi je zveřejníme. Stejně tak, pokud byste
chtěli přispět článkem do zpravodaje, budeme rádi. Své náměty posílejte na email
starosta@obecstehelceves.cz.
Dlouho avízovaná oprava mostu v ulici Hlavní již konečně začala. Nastávají omezení v
naší obci, která znepříjemní na pár měsíců dopravu. Upozorňuji, že ulice V. Moravce
NENÍ objízdná trasa, zákaz vjezdu upravuje dopravní značení. Dodržování bude namát-

kově hlídat PČR. Vjezd mají povolen obyvatelé ulice V. Moravce a dopravní obsluha.

Společenská kronika aneb tento měsíc slaví
HORÁKOVÁ Libuše
ŠMÍD Pavel
BARTÁK Josef
KOLAŘÍK Zbyněk
TLACHÁČ Petr
BURKYTOVÁ Jiřina

8. 5.
16. 5.
17. 5.
25. 5.
27. 5.
31. 5.

55 let
65 let
80 let
55 let
50 let
75 let

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
7. 5. 2018 položíme květiny k pomníkům padlých v obou světových válkách. Sraz účastníků v 10 hodin před
Obecním úřadem ve Stehelčevsi.

Stehelčevský zpravodaj,
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585 , 5/2018
Vydavatel: Obec Stehelčeves
Toto číslo vyšlo: 1. 5. 2018

Úvodní foto: Monika Stankeová
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PRAKTICKÝ LÉKAŘ VE STEHELČEVSI
MUDr. Shepelyak bude v naší obci ordinovat každé pondělí od 9.00 hodin.
SETKÁNÍ SE STAROSTKOU
středa 2. května od 18.00 do 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
BIO ODPAD
bude vyvážen vždy v sudý pátek, tj. 4. a 18. 5.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 16. května od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
SBĚRNÝ DVŮR
je otevřen v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin, ve středu od 16.00 do 18.00 hodin a
v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin.

SDH Stehelčeves pořádá


v sobotu 5. května od 9.00 hodin brigádu na čištění požární nádrže. Přijďte nám
pomoci vyčistit nádrž, abychom se my i naše děti mohli scházet v příjemném prostředí a vykoupat se v obci.



v neděli 13. 5. sběr železného šrotu. Budeme objíždět obec od 9.00 hodin. Pokud byste potřebovali pomoci s výnosem šrotu nebo ho měli větší množství, můžete to oznámit na OÚ ve Stehelčevsi nebo nahlásit členům SDH, případně zavolat na tel. 731587411.

Mikroregion Údolí Lidického potoka pořádá
23. 5. zájezd pro seniory členských obcí. Odjezd účastníků zájezdu bude upřesněn a
písemně doručen do vaší poštovní schránky.
Očkování psů
9. května proběhne před KD ve Stehelčevsi očkování psů od 15.00 do 16.30 hodin.
Cena za očkování jednoho psa je 140,- Kč.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva 28. 3. 2018
Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 3.
Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 453/6.
Zastupitelé obce souhlasí s příspěvkem SK Stehelčeves na oplocení hřiště ve výši
31.500 Kč.
Zastupitelé obce Stehelčeves stanovili, že změna č. 2 územního plánu Stehelčevsi bude
v návaznosti na zprávu o uplatňování ÚP Stehelčevsi s pokyny pro zpracování návrh
změny č. 2 ÚP Stehelčevsi schválenou usnesením Zastupitelstva obce Stehelčeves ze
dne 19. 8. 2015, ve znění úprav provedených usneseními. Zastupitelstva obce Stehelčeves ze dne 21. 12. 2016 a ze dne 18. 1. 2017, pořizována zkráceným postupem
podle § 55 b odst. 1 stavebního zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2018.
Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením smlouvy na svoz bioodpadu na rok 2018
s firmou Bromil s.r.o.
Zastupitelé obce souhlasí s nákupem konvektomatu do školní jídelny dle nabídky č. 5 v
ceně 214.209 Kč a s rozdělením plateb dle návrhu ředitelky školy.
Nákup konvektomatu bude zařazen do rozpočtového opatření č. 3.
Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením smlouvy o úklidu veřejných prostranství s firmou

AVE Kladno.
Zastupitelé obce souhlasí se zařazením nákladů na úklid obce firmou AVE (zhruba
160.000 Kč za rok) do rozpočtového opatření.
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Zápis ze zasedání zastupitelstva 18. 4. 2018
Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4.
Zastupitelé obce souhlasí s umístěním 2 ks závor na pozemku p. č. 1137.
Zastupitelé obce souhlasí s vyplacením dotace SK Stehelčeves ve výši 20.000 Kč.

Zastupitelé obce souhlasí s vyplacením dotace SDH Stehelčeves ve výši 20.000 Kč.
Zastupitelé obce souhlasí s nákupem pily v hodnotě do 20.000 Kč a aku nářadí do
výše 17.000 Kč.
Zastupitelé obce nesouhlasí s používáním Ford Tranzitu pro jiné účely než pro SDH.
Zastupitelé obce souhlasí se záměrem pachtu pozemků p. p. č.
873,906,933,934,963,1079,1099,1100,1102,1103,1104,1136. Celková výměra
109.404 m2.
Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pánve ze ZŠ a MŠ Stehelčeves.
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem smlouvy na administraci výsadby biokoridoru na
p. č. 933.
Zastupitelé obce souhlasí s úhradou nákladů na výběrové řízení na akci „Oprava krytu
místní komunikace ul. V. Moravce – Stehelčeves“ ve výši 25.000 Kč.

Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením smlouvy na výsadbu biokoridoru na pozemku
p. č. 933 s firmou 1A Rostliny ve výši 1.749.028 bez DPH.
Zastupitelé obce souhlasí s vytvořením dokumentace potřebné k eliminaci rizik
v souladu s GDPR. Zastupitelé souhlasí se stanovením pověřence v rámci MÚLP.
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Brigáda na hřišti SK Stehelčeves
V sobotu 7. dubna jsme se sešli na hřišti, abychom se po dlouhé zimě pustili do úklidu
hřiště a celého areálu. Sraz jsme měli v 9:00 ráno, sluníčko nám přálo a práce nám šla
pěkně od ruky. Parta starších
dětí sbírala odpadky, spadané
větve a klacky naházené na

hřišti, ty použijeme při pálení
čarodějnic, máme už pěknou
hromadu. Maminky se chopily
hrábí a košťat, uklidily dětské
hřiště a hřiště na volejbal. Před
kabinami se dodělával travní
koberec, takže bylo za potřebí
navozit hlínu a zasít trávu. Nejtěžší práce čekala chlapy, kteří se rozhodli vyčistit retenční nádrž na vodu, která je za spodní brankou hřiště. Vodu, která tam byla, vyčerpali čerpadlem a bahno museli vyndávat kbelíky. Dokonce se jim podařilo zachránit 4 karasy,
které odvezli do rybníka. Retenční nádrž tak bude připravená na
přečerpávání nové vody a k za-

vlažování hřiště, které je celé po
rekultivaci.
Práce je však pořád dost, ještě
nám zbývá oplocení celého areálu, natřít tyče na betonovém hřišti a zbourat starou boudu, která
do nedávna sloužila jako garáž.
Rádi uvítáme pomoc všech, kterým není stav našeho hřiště lhostejný.
Katka Müllerová
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Dubnové závody mladých hasičů
V sobotu 7. 4. 2018 jsme vyrazili do Lidic na II. ročník Memoriálu Jaroslava Lutzbauera,
neboli závod Železný Soptík. Sluníčko svítilo, na nebi ani mráček. Bohužel, i přes tak
krásné podmínky, se některým z nás závod zcela nevydařil. Starší žáci skončili 8., mladší žáci 5. a 6., ale zachránila to přípravka, která vybojovala 2. místo. Nesoutěžilo se
však jen za družstva, ale také za jednotlivce, kterým se dařilo podstatně lépe. Dva

z našich závodníků se dokonce
umístili na „bedně“ a to Šárka Štancová – 2. místo v kategorii starších
dívek a Lumír Štanc – 1. místo
v kategorii přípravka chlapci.
Neúspěch jsme si ale vylepšili hned
další sobotu a to ve Lhotě, kde se
konal IV. ročník závodu O pohár starosty obce v požárním útoku. Vyrazili jsme s úplně novým složením družstev, a proto
nám nezbývalo než fandit a držet palce, aby to
dopadlo co nejlépe. Obě družstva nás obrovitánsky překvapila, když mladší žáci získali pohár za 1. místo a starší žáci nejen pohár za 1.

místo, ale dokonce i putovní pohár starosty obce za nejrychlejší požární útok.
Samozřejmě nechyběla ani oslava, která by se
za takový úspěch neobešla bez dortu. Proto
bych ráda poděkovala jménem všech závodníků paní Lence Kolářové za dva výborné dorty.

Hana Štancová
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Dny kroniky
V pondělí 23.dubna jsme se již podruhé sešli společně se zájemci o historii obce nad
obecní kronikou.
Při prvním setkání jsme se společně vydali do daleké historie, zabývali jsme se vykopávkami na Homolce a dalších lokalitách naší obce a spolu s vojsky třicetileté války prošli
okolí a stanuli na prahu 20.století. Viděli jsme fotodokumentaci z vykopávek a obrázky
zajímavých míst naší obce, ať už to byla kaplička, kříž u školy, studna u Jána atd…
Druhé setkání jsme věnovali běžnému životu v naší obci až do konce 2.světové války.
Prohlédli jsme si nejstarší kroniku a
fotodokumentaci naší obce. Zjistili
jsme, že i naše obec prošla řadou
let příznivých i nepříznivých. Lidé
zde prožívali své lásky i trápení, docházelo zde k vraždám i sebevraždám, ale lidé společně zvládli mnohá úskalí a trápení. Zastavili jsme se
u požárů i povodní, které v tomto období postihly naši vesnici.
Myslím, že to bylo setkání opravdu zajímavé, proto jsme se dohodli, že se sejdeme i potřetí, abychom si popovídali o dalším období života ve Stehelčevsi. Tentokrát se sejdeme
v prostorách kroniky, aby si zájemci mohli prohlédnout i další dokumenty a předměty,
které jsou ve sbírkách a přílohách k obecní kronice.

Příští Den kroniky bude 21. 5. od 18 hodin tentokrát v místnosti kroniky ve 2. patře
Obecního úřadu ve Stehelčevsi. Zabývat se budeme dobou od 2. světové války do počátku 70. let 20. století. Těším se na Vás!
Jaroslava Štancová
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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.

KOČIČÍ TANEC
Zvlášť uvaříme 2/3 hrachu a 1/3 krup. Po uvaření obojí smícháme, osolíme, podle chuti

přidáme pepře a česneku. Na talíři mastíme
na sádle do zlatova osmaženou cibulkou

PAMPUŠKY NAŠÍ TETKY
½ litru mléka, 40 dkg hladké mouky, 10 dkg
másla, 1 droždí, 5 dkg cukru, 1,5 dcl zakysané smetany, 10 dkg povidel, 8 dkg tvarohu,
sůl. Do vlažného mléka rozdrobíme droždí, přidáme sůl, rozmícháme vejce, mouku, cukr
a vče 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 o obou stranách pečeme do zlatova. Hotové klademe na vyhřáté talíře, pomažeme povidly, posypeme tvaro-

hem a polijeme kyselou smetanou. Podáváme
vždy teplé!
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Střípky z obecní kroniky


rok 1936

Dne 4.září přehnala se ve večerních hodinách silná bouře, při které uhodil blesk na samotě do obydlí pana Kloudy na tak zvané "Francovně" ve Stehelčevsi. Blesk tento zapálil stavení a uskladněné věci na půdě. Obětavostí občanstva bylo v budově obývajících 5
rodin se vším příslušenstvím vystěhováno, což zachránilo těmto chudým obyvatelům jejich skromný majetek. Oheň strávil střechu a stropy úplně. Při ohni zasáhla účinně naše
motorová stříkačka s místními hasiči. Hasič Hermach byl při požáru zraněn.
Dne 13. listopadu zastřelila se z nešťastné lásky nadějná studující Věra P.
V letošním podzimku jest velké množství polních myší. Někteří mladíci chodili pro zábavu tyto střílet dětskými práčky.. Za jedno odpoledne zabili i 60 těchto obtížných myší.
Při hlavním honu ve Stehelčevsi bylo zastřeleno 243 zajíců.

Ve Stehelčevsi narodilo se v tomto roce 13 dítek, z toho 9 hochů a 4 děvčátka.



rok 1937

Dne 18.dubna byl stanoven sraz všech sokolských jednot. I naše TJ měla sraz na svém
hřišti, kde po sdělení významu srazu podnikli dlouhou společnou vycházku.
Dne 26.května konal se cvičebný nálet letecký. Seznalo se, že pohotovost místní
"Civilní protiletecké obrany" byla dobrá, jakož i kázeň mezi občany, kteří se řídili dle
pokynů a byli vzorní.
Dne 11.července oslavoval spolek Vlastimil
své 65 leté trvání. V deset hodin byla zahájena slavnostní valná hromada, při které
účinkovali hudební učedníci pana Josefa Šmída, nynějšího předsedy spolku. Po zahájení byl přečten protokol z první schůze z roku 1871.

Dne 25.srpna vypukl v čp. 45 (dnes hostinec Stehelčeves a KD) rolnické usedlosti pana
Václava Kokošky, v odpoledních hodinách oheň. Oheň vznikl při začátku mlácení z nezjištěné příčiny. Usedlost má v nájmu pan Tlustý. Energickému zakročení místního sboru hasičského, byl oheň lokalizován jen na stodolu, kde bylo složeno z letošní sklizně
vše obilí a k ní přiléhající chlévy. Nově postavená hostinská místnost, která je též spoje-
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Střípky z obecní kroniky
Při letošním hlavním honu ve Stehelčevsi bylo zastřeleno 116 zajíců.
V tomto roce zemřelo 17 osob ve Stehelčevsi a 4 ve Vrapicích. Narodilo se 9 dětí.
V tomto roce onemocnělo v obci 11 osob tyfusem.



rok 1938

Dne 25.ledna o 8.hodině večerní objevila se na severní straně na obloze promodralá
záře, která v pozdějším čase se měnila v červánkově růžovou v níž byly viděny bílé pruhy. Později proměnila se obloha do barvy rudé, což vyvolalo domnění, že někde vypukl
požár. Zjev, který se na obloze objevil byl nádherný a potrval s výše uvedenými změnami
až do 10.hodiny večerní, dle zpráv z rozhlasu jsme se dozvěděli, že to byla polární záře.
Obecná škola ve Stehelčevsi se stala členkou pro postavení pomníku prezidentu osvobodileli v Lánech vkladem 100 Kč.

Dne 23.března bylo v celých středních
Čechách zatemňovací cvičení proti náletům
letadel v případě války. V naší obci byly učiněny všechny přípravy a členové civilní protiletecké ochrany byli od rána až do 11.hodiny večerní v pohotovosti.
Jak neštěstí dovede si najíti svoji příležitost,
ukázalo se u našeho starosty pana
V. Černého. Dne 6.srpna byl kopnut koněm jeho kočí a byl tuze zraněn. Dne 7.srpna v
odpoledních hodinách, když vezl píci z pole u nechráněného přejezdu na dráze u pivovaru, narazil motorový vlak na povoz, kde byl jeden kůň zabit a přeražena oj. Na voze
jely děti a manželka starosty s jinými, celkem 5 osob. Těmto se na štěstí nic nestalo.
Týž den v 9 hodin večer, utrhl se strop v bytě jeho kočího a štěstí bylo, že ještě nespali a
mohli se včas zachránit. K dovršení všeho, při skládání obilí spadl z patra sám starosta
a dosti vážně se zranil.
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KADEŘNICE V „DOMEČKU“
Markéta Žandová
Nabízí:
Dámské, pánské a dětské střihy
Foukaná, vodová, barvení, melírování, trvalá
Svatební a společenské účesy
Otevřeno dle telefonické dohody 774 540 262

Tento prostor může být Váš. Reklamujte v našem zpravodaji. Cena poloviny stránky:
150 Kč s DPH
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