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Blahopřejeme
Jaroslav Švec
17.12. 55 let
Stanislav Podhora
18.12. 70 let
Dobroslava Lávičková
29.12. 55 let
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 Sběrný dvůr je od listopadu otevřen pouze v neděli od 9-12 hodin.
 Omlazovací den v Domečku 14. 12. je
již plně obsazen, další proběhne: 11. 01. 2020,
objednat se můžete na poště u paní Hurdálkové.
 Veřejné zasedání zastupitelů obce se koná
18. 12. 2019 od 18 hodin v zasedací místnosti na
obecním úřadu.

číslo 12

 Úřední hodiny OÚ Stehelčeves budou
v pondělí dne 30. 12. pouze do 12:00 hod. Odpoledne bude zavřeno. Děkujeme za pochopení.
 Připomínáme spuštění mobilní aplikace
„Hlášení závad ve Stehelčevsi“.
Zatím je ke stažení jen pro Android na tomto
odkazu: https://1url.cz/fMSPs.

Vítání občánků v sobotu 7. 12. 2019 od 10:00 v sále KD
Přivítáni budou:
Kunová Nikola - 26. 6. 2019
Dedek Jan – 12. 7. 2019
Havlíčková Antonie – 9. 8. 2019
Baják Pavel – 17. 8. 2019

INZERCE
POSKYTOVATEL MOBILNÍ HOSPICOVÉ PÉČE V KLADNĚ

N A BÍZ Í Z AM ĚS TN ÁN Í N A PO ZICI
VŠ EOBECN Á S ESTR A DOM ÁCÍHO HOS PIC E .
OZ VĚ TE S E NÁ M, POK UD SP LŇ UJ ETE:
- KV ALIF IKA ČN Í PŘ ED POK LAD Y P RO POVOLÁ NÍ VŠ EO B E CN É SE S TR Y
D LE ZÁ K ON A Č. 96 /200 4 SB.
- VLA STNÍTE ŘIDIČ SK É OP RÁ VNĚN Í S K. B
- Z AJÍMÁ VÁ S OBL AST PA LIATIVN Í PÉ Č E
RÁ D I VÁ S P O Z VE ME N A SETK ÁN Í, PŘ I K TERÉ M Z ODP OVÍM E V AŠ E O TÁ ZK Y, PŘ I BL ÍŽ ÍME
N A BÍZ EN OU P OZICI.
NÁ S TUP MOŽ NÝ IHN ED . P RA COVN Í POMĚR : D P P , HP P, Č ÁS TE Č NÝ Ú V AZ EK
TĚŠ ÍM E SE N A VÁ Š E-M AIL , KTER Ý Z AŠ LE TE N A
LUC IA .R EP OVA@H OSP IC SVATEHED VIKY .C Z
N EBO
Z AVOLEJTE NA TE L. Č ÍS L O: 606 94 7 00 6
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Návrší Homolka
a jihovýchodním okraji naší obce leží malé návrší – Homolka. Toto návrší, jak potvrdily archeologické výzkumy v letech 1929 – 1931 a revizní a doplňující výzkum a pak v letech 1960
– 1961, bylo obydleno již v eneolitu, pozdní době kamenné. Jedná se o nejprozkoumanější
výšinné sídliště, uměle opevněné palisádami a příkopy ve dvou fázích, se stavbami obytného
a hospodářského charakteru uvnitř. (obr. č. 1)
Výzkum v letech 1929 –
1931 prováděla expedice
z Pensylvánské univerzity,
které se účastnil i prof. dr.
R.W. Ehrlich, tehdy jako
20letý student, který se sem
vrátil se svou ženou
a dcerou, již jako archeolog
světového jména i v letech
1960 a 1961.
První zápis o této lokalitě
v naší kronice je od pana
Sklenáře z roku 1926, kdy
autor píše:
Dne 10. října bylo kopáno
(obr. č. 1 - Archeologický model eneolitického sídliště Homolka,
péčí Českého muzea v Praze na „Homolce“
expozice Národního muzea, Národní muzeum – Historické muzeum)
a odkryto bylo staré pohřebiště, jehož stáří
jde do prachvěku. Další zápis o rok později pak říká: Dne 7. listopadu byl nalezen Knorem Antonínem, žákem navštěvujícím vyšší školu v Kladně, na poli pana Burgra, na tak zvané Homolce, hrob
skrčence o jehož to kostru se uchází město Kladno do muzea.
Další zmínka o Homolce je v kronice obce v roce 1929. Dne 19. srpna přijeli sem páni z Ameriky. Jeden pan profesor, jeden pan inženýr zemědělství a profesor z univerzity, kteří za účastenství
pana doktora a pana ředitele z Českého
zemského muzea v Praze, počali hledati
na Homolce staré bydliště. Na vrcholu
Homolky, směrem k potoku, také skutečně
našli staré sídliště, tak zvané kolové, v němž
našli mnoho střepů, kostí a tři zachovalé
hrníčky. Dle vyjádření pana ředitele muzea
je toto sídliště staré přes 4000 let. V letních
měsících pak prováděla americká studijní
výprava z pensylvánské univerzity plánovité
a pečlivé pátrání po prehistorických nálezech na kopci Homolka. Tento kopec byl již
delší čas veden v patrnosti archeologů
(obr. č. 2 – jelení parohy a střepy v jámě č. 52)
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z Kladenska, vědělo se, že tu bylo sídliště předhistorické, tedy asi 6 – 7000 let staré. Při vykopávkách bylo nalezeno přes dvacet kulturních jam, bývalých to sídlišť původních obyvatel, v kterých
bylo nalezeno mnoho střepů z rozbitých hrnců, které s velkou péčí byly znovu lepeny výpravou
samou, jakož i zdejším příslušníkem, panem Antonínem Knorem. Nalezené věci, bylo jich několik
beden, byly zaslány do Ameriky. Několik hrnků bylo nalezeno celých. Bylo vidno, že lidé už byly na
dosti velkém pokroku kultury. Dále bylo nalezeno množství kamenných seker, dlát a kostěných jehel.
Mezi nalezenými věcmi byly i zbytky parohů
a kostí, které svědčily o velikosti a síle starých
jelenů a další zvěře. (obr. č. 2)
Na nejvyšším místě Homolky bylo nalezeno pět
hrobů do skály vytesaných, kde byly zachovány pozůstatky koster. Hroby tyto pocházejí dle
sdělení pana ředitele Füchse asi z jedenáctého
století po Kristu.
Vrch Homolka byl celý odkryt a pohled na
bývalé sídliště byl vskutku krásný. Bylo viděti
rozdělení celé osady, jakož i její opevnění, které
se táhlo, dle děr do skály vytesaných, okolo
celého vrchu na jihu a na západní straně.
(obr. č. 3)

(obr. č. 3 – odkrytá jižní část – první palisáda)

Do tohoto opevnění, které pozůstávalo z postavených a do děr zasazených klád, byl přístup, dle
rozložení děr, dvěma branami, které byly
na jižní straně. Mezi těmito branami byla
udělána hluboká jáma, která asi sloužila
na chytání dravé zvěře. (obr. č. 4)
Pro obec a obyvatele bylo i prospěšné, že
výprava zaměstnala až 20 osob, což v době
krize bylo velkým přínosem a mnohým bylo
pomoženo.
V půli srpna 1931 přijela opět expedice
z Ameriky dodělat vykopávky na Homolce.
Počala hledati na poli pana Knora č. kat.
527, kde našla tři hroby skrčenců, pochá(obr č. 4 – čištění kůlových jam)
zejících asi z doby 1200 až 700 let před
Kristem. Jedna kostra pocházela z člověka vzrostlého a silného. U této kostry byly dva hrnky
a jeden pěkný džbánek, vesměs vše zachovalé.
Dále rozmačkaný velký hrnec a pěkná kamenná palice. Kousek dál byla objevena jáma, která asi dle
rozložení kamenů sloužila jako poradní místo. Při Homolce, na straně jižní, byla odkryta tak zvaná
palisáda, tj. staré ohrazení. Z hlíny byly udělány pilířky, ve kterých byly díry na zasazení klád, které
byly utěsněny plochými kameny. Tyto kůly byly již dále od sebe a místo mezi nimi bylo asi vyplněno
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dřevem. Okolo byl vyveden dobře
zachovalý chodník.
Expedice darovala pro kroniku
obce 41 fotografií, ze kterých je
vidět celá práce na Homolce vykonaná. (obr. č. 5)
Ještě v srpnu 1924 přijeli Američané, aby dělali vykopávky na poli
pana Kokošky č. kat. 532, jižně od
Homolky, našli ještě tři hroby
(obr. č. 5 – generální štáb expedice s několika význačnými hosty)

skrčenců a několik hrnků z téže doby, ale po týdnu výzkum
ukončili.
V roce 1960 potom přišel dopis z Archeologického ústavu
v Praze, že vrch Homolka se prohlašuje za státní rezervaci.
V tomto roce byly také obnoveny výzkumné práce na Homolce, které jsou pokračováním výzkumu z let 1930 a 31.
Tehdy prováděli průzkum Američané, dnes Archeologický
ústav v Praze pod vedením dr. E. Pleslové – Štikové.
Výsledky zkoumání obou etap jsou zveřejněny v díle, které
vzniklo úzkou spoluprácí archeologů USA a ČSSR, R.W.
Ehricha a E. Pleslové – Štikové, které vyšlo v anglickém
jazyce v koedici Monumenta Archaeologica. (obr. č. 6)
I tuto knihu máme dnes v obecní kronice.
(obr. č. 6 - Kniha Homolka an eneolithic site in Bohemia)

V prvé části této knihy je podán obraz téměř kompletně
prozkoumaného výšinného sídliště. Kromě architektury
a potřeb denního života tehdejších obyvatel, byly získány
i poznatky o pohřebním ritu, o jevech kultovních i o hospodářské a společenské organizaci osady.
Druhá část obsahuje podrobnou dokumentaci výzkumů na Homolce i získaných nálezů a v části třetí
jsou připojeny příspěvky specialistů, které zakončuje studie o nálezech únětické kultury časné doby
bronzové na Homolce.

Zpracovala: Jaroslava Štancová, kronikářka obce Stehelčeves
Použité podklady: Kronika obce Stehelčeves
Fotodokumentace vykopávek z roku 1931 a 1961 z archivu kroniky obce,
Kniha Homolka an eneolithic site in Bohemia
Foto: Archeologický model eneolitického sídliště Homolka, expozice Národního
muzea, Národní muzeum – Historické muzeum
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Na tuto pohádku se vydali děti z MŠ v pátek 4.10.2019. Představení
byl v nově otevřené budově kina. Prostředí bylo moc pěkné, čisté a
dětem se tam líbilo. V pohádce účinkovali herci známí z Divadla ve
Tři. I přesto, že pohádka byla o čertech, děti se nebály a velmi si ji
užily. Již teď se těší na další krásné pohádky od těchto herců.

Jak se čerti ženili

Žáci v rámci adaptačního kurzu
11.-13.9.2019 navštívili ZOO
Plasy, kde měli možnost zahrát si
minigolf. V klášteře Plasy dostali
příležitost využít umělecká díla v
galerii Stretti jako prostředek
tvůrčí práce. Jedinečná byla
interaktivní expozice Statika hrou
v Muzeu stavitelství, kde žáci
postavili vlastní originální mosty.

Adaptační kurz 2.
stupně

Opět se vracíme s podzimními aktualitami z naší školy a školky.

ZŠ a MŠ Stehelčeves

Školáček - strana 2

V pátek 25. 10. 2019 se žáci II. a III. třídy vydali na besedu s místní
kronikářkou
Jaroslavou
Štancovou do místní kroniky.
Dozvěděli se zde spoustu
zajímavých informací, zejména o
založení školství v naší obci.
Výklad děti velmi zaujal. Měli
proto mnoho otázek, které jim
paní
kronikářka
ochotně
zodpověděla. Tímto bychom jí
rádi poděkovali za příjemně strávený čas.

Beseda s kronikářkou

Akce připadla na 24. 10. 2019 a všichni
si ji parádně užili. Paní učitelky připravily
pro děti strašidelné dílničky, kde si děti
mohly vyrobit různé dárečky, balónky
nebo tetovačky, nechybělo ani dlabání
dýní, kde si „pohráli“ i rodiče, které při
svém vyřezávacím umu zahřívala dýňová
polévka od maminek. Pro většinu
zúčastněných byla pomyslná tečka
hodnocení
různých
pečených
i
nepečených pochoutek z dýní, které donesly rodiče a paní učitelky.
Závěr patřil vyhodnocení a ocenění nejlepších pochoutek, při
kterém nechybělo i čestné uznání nejlepším kuchařkám a
kuchařům.

Dýňování v MŠ

PROsINEC 2019
číslo 12
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Školáček - strana 3

V pondělí 11. 11. 2019 podnikli exkurzi žáci 4. a 5. ročníku do staré
čistírny odpadních vod v Praze Bubeneč. Nejvíce zábavy si žáci
užili při procházení podzemními kanály, ale zaujal je i starý stroj,
který nám průvodce spustil. Dotýkali se dvakrát pálených cihel, ze
kterých je čistírna vystavěna a které z ní dělají krásnou historickou

Stará čistírna odpadních vod

Při návštěvě informačního centra jaderné elektrárny Temelín dostali
žáci
2.
stupně
příležitost
dozvědět se mnoho zajímavostí
o této elektrárně, podívat se do
mlžné komory a na vlastní oči se
přesvědčit, jak je naše okolí
prošpikováno
částicemi
přírodního ionizujícího záření.

Informační centrum v Temelíně

Poslední středeční a čtvrteční den v
říjnu se naše škola podivně
proměnila. Na chodbách se objevily
dýně a netopýři, scházely se
čarodějnice, duchové, strašidla i
klauni. Žáci 1. i 2. stupně si
uspořádali Halloweenský večírek. Na programu byla strašidelná
diskotéka, soutěže, mlsání, tombola, stezka odvahy a nechyběly ani
strašidelné příběhy před spaním.

Halloweenský večírek

Společný projekt
MŠ a ŠD byl
zaměřen
na
podzimní tradice
a svátky. Děti
tvořily podzimní
koláž z přírodnin
a
v
rámci
zkrášlení školní zahrady natíraly staré
lavory a vytvořily tak z pařezů veselé
houbičky. Zakončením této akce bylo
společné opékání vuřtů.

Školáček - strana 4

Hravou výstavu o zvířecích hrdinech knížek Ondřeje Sekory si
prohlédli žáci 1. ročníku ve Sládečkově vlastivědném muzeu v
Kladně. Výstava byla zaměřena na hrdiny z knih Ferdy Mravence,
Čmeláka Aninky a Moudrouška - Uprchlíka na ptačím stromě.

Ondřej Sekora přírodovědcem

Tradice podzimu

11.11.2019 se děti z MŠ vypravily do zahradnictví v naší obci.
Prohlédnout si mohly celou zahradu i skleníky, poslechly si odborný
výklad a zasoutěžily si v běhu. Odměnou bylo sázení cibulovin.
Každý si odnesl svůj květináč s hyacintem, krokusem a tulipánem.
Všichni se moc těší, jakým květem je cibulka překvapí.

Sázení cibulovin

památku. Ačkoli mrazivé počasí výletu dvakrát nepřálo, tak zážitky z
výuky mimo školu a cestování tramvají a metrem jej vyvážily.

STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Školáček - strana 5

Více fotografií z akcí najdete na webu
školy: 
www.skolastehelceves.cz

Ve čtvrtek 14.11.2019 proběhla první Předškolička - měsíční cyklus
aktivit, které připravují předškoláky na vstup do školy. Tento rok
budou v rámci vyučování navštěvovat žáci 1. ročníku předškolní
třídu
MŠ
s
připraveným
programem. V listopadu byly
aktivity zaměřené na hry s
písmenky a slovy. Předškoláci
si vyzkoušeli skládání písmen
ve slově podle vzoru, opis a
razítkování
svého
jména,
písmenkové pexeso a další
zábavně vzdělávací aktivity.

Předškolička trochu jinak

Největším zážitkem byly živé exponáty brouků a hmyzu i vycpané
exempláře ptactva.

Vánoční

provozu v MŠ
Konzultace v ZŠ
Divadlo ve Tři - preventivní program pro MŠ
Pololetní vysvědčení
Pololetní prázdniny v ZŠ

23. 12. 2019 5. 1. 2020
15. 1. 2020
22. 1. 2020
30. 1. 2020
31. 1 .2020

Školáček - strana 6

a přerušení

Vánoční zpívání pod jedličkou a výstava

18. 12 .2019

ZŠ

Předškolička 2. setkání

12. 12. 2019

v

Čert a Mikuláš v MŠ a ZŠ

5. 12. 2019

prázdniny

MŠ - Výlet do Čechovy stodoly u Příbrami

2. 12. 2019

Co nás ještě čeká do konce pololetí?

★ Paní L. Rajzíkové za věnování školních a výtvarných potřeb
žákům 1. ročníku.
★ Panu Petru Brožovi za finanční dar 10.000 Kč.
★ Společnosti Řízení letového provozu za finanční dar 25.000
Kč na vybavení školy pro potřeby výuky.

Poděkování

PROsINEC 2019
číslo 12
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VKM stanovilo cenu vody pro rok 2020
Vodárny Kladno – Mělník, a.s. budou investovat
do nových zdrojů vody a obnovy infrastruktury
Představenstvo společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. (VKM) na svém zasedání 24. října 2019
stanovilo cenu vodného a stočného pro rok 2020 na 105 Kč včetně DPH za 1 metr kubický vody.
VKM tak získá navíc na nutné investice 90 milionů Kč ročně. Pro občany bude zvýšení ceny znamenat v průměru 1 Kč denně v ceně vodného a stočného za každého odběratele navíc.
Důvodem tohoto rozhodnutí je skutečnost, že Kopanina. Technický stav těchto objektů totiž
vedení VKM musí řešit nedostatek pitné vody neumožňuje trvalý odběr vody.
a havarijní stav na několika místech vodovodní „Náklady na tyto rekonstrukce se sice budou posoustavy. „Pokud bychom okamžitě nezačali in- hybovat ve stamilionech korun, ale VKM nemá
vestovat, mohlo by se brzy stát, že na řadě míst jiné řešení. Variantou by sice bylo čerpání podlidem z kohoutků voda nepoteče,“ vysvětluje zemní vody z nových pramenišť v okresech Mělpředseda představenstva VKM Radek Větrovec. ník a Mladá Boleslav, které ale komplikuje platná
Kritickou situaci jednoznačně potvrdil přehled legislativa – zajištění veškerých povolení a nánezbytných investic, které si vyžádalo nově zvo- slednou stavební realizaci nelze zvládnout dříve
lené představenstvo společnosti. „Řešení není než za osm až dvanáct let,“ říká Radek Větrovec.
možné dále odkládat. Cena vodného a stočného Druhým zásadním úkolem VKM vedle zajištění
se nezvyšovala od roku 2015, což bohužel brzdi- vody je obnova vodárenské soustavy. Ředitel Jolo financování obnovy kriticky ohrožených částí sef Živnůstek upozorňuje na nutnost bezodkladné obnovy vybraných přivaděčů a vodárenských
vodárenské soustavy,“ dodává.
Primárním úkolem společnosti je zajistit dosta- objektů. Zejména shybka vodovodního přivatečné množství pitné vody. Vývoj posledních let děče pod Labem u Obříství, která přivádí vodu
ukazuje, že zejména v letních měsících spotřeba z Mělnické Vrutice pro celou oblast Kladenska,
převyšuje kapacitu stávajících vodních zdrojů. ale i Kralup nad Vltavou, Odolenu Vodu a desítProto VKM v letošním roce nakupovalo i více než ky dalších obcí. „Za současné situace bychom
5 milionů litrů vody denně z pražské vodárenské nebyli schopni vyřešit hrozící havárii a zajistit
soustavy. Pro zajištění dodávek vody z Prahy je adekvátní zásobování obyvatel. Nemůžeme risale zapotřebí rekonstruovat dříve téměř nevyu- kovat situaci, kdy v obcích a městech nepoteče
žívaný přivaděč z pražského vodojemu Kopani- týdny voda. Ale jen toto jediné místo představuna, čerpací stanici v Hostouni i vlastní vodojem je investici více než 100 miliónů korun,“ dodává.

Vybrané zajímavosti z činnosti VKM
Celková délka
trubní sítě
2 973 km

Počet
obyvatel
zásobených
vodou
270 798

Voda převzatá
(z cizích zdrojů)
682 tis. m3
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Délka
vodovodní sítě
(bez přípojek)
2 223 km

Počet
obyvatel
napojených
na kanalizaci
168 901

Počet
vodojemů
a akumulací
73

Počet ČOV
30

Počet
vodovodních
přípojek
68 813

Délka
kanalizačních
sítí
750 km

Specifická
spotřeba vody
na obyvatele
90 l/os/den

Množství
čištěných
odpadních vod
11 100 tis. m3

Voda dodaná
do sítě z vlast.
zdrojů
15 965 tis. m3

Počet
kanalizačních
přípojek
28 973

0
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Proč je nutná velká obnova majetku?

O vodárenském majetku bez příkras a růžových brýlí
Hlavním důvodem stárnutí infrastruktury VKM je to, že potřebné prostředky na její obnovu nejsou
v dostatečné míře zahrnuty do ceny vodného a stočného.
V dosavadní investiční strategii VKM byl jednou z priorit rozvoj infrastruktury. VKM investovaly v obcích se zanedbanou infrastrukturou, dokončuje se zokruhování KsKM. Tyto investice, ale současně
upozaďovaly obnovu majetku a nyní je nezbytné zaměřit veškerou pozornost právě na obnovu.
uveďme několik konkrétních příkladů toho, že vodárenský majetek VKM po obnově přímo volá:

1

ObnOVA POTrubí. Z obecných zkušeností novy potrubí nemění – evidujeme totiž až desítky
ve vodárenství lze konstatovat, že reálná ži- poruch na kilometru potrubí.
votnost potrubí je zhruba 60 let. Vyjdeme‑li
» Přivaděče z našeho největšího vodojemu Kotedy z toho, že VKM vlastní asi 3 tisíce kilometrů
žova hora pro město Kladno jsou ve stavu, kdy
potrubí, jednoduše lze dovodit, že bychom měli
obnova potrubí již nestrpí odkladu. Ale i oblast
obnovovat přibližně 50 kilometrů ročně. Skutečlevého břehu Labe a přivaděče zásobující Dolnost je ale taková, že v roce 2016 jsme obnovili
ní Beřkovice a Horní Počaply, případně výtlak
čtyři a půl kilometru, v roce 2017 dva kilometz prameniště Liběchovka do zemního vodojemu
ry a v roce 2018 pouhých pět kilometrů potrubí.
Rymáň se prostě obnovit musí.
Z těchto čísel jednoznačně vyplývá, že VKM neinvestuje do obnovy svého majetku dostatek finAPříKlAD inVesTice v oblasti, zásobonančních prostředků, jelikož ani u ostatních hlavvané takzvanými Lobkovickými přivaděči
ních objektů (vodojemy, čerpací stanice, čistírny
(mimo jiné obce Líbeznice, Měšice, Hovorodpadních vod apod.) nelze o zásadnější obnově čovice). Z provozně technických důvodů jsme
mluvit.
zde nuceni vybudovat další akumulaci/vodojem
v hodnotě cca 60 milionů korun. Bohužel ale ani
TecHnicKé PrObléMy A HAVArijní sTA- tato investice nás neoprostí od budoucí obnovy
Vy, které přímo ohrožují dodávky pitné přivaděčů, kdy starší z nich stále obsahuje čtyři
vody, či čištění odpadních vod.
kilometry 130 let starého litinového potrubí.
» Příkladem je shybka pod labem v oblasti ObDAlší ObnOVy. Významné investice nás čeříství. Jedná se o technologicky složité zařízení
kají i mimo naši hlavní vodárenskou soustana dálkovém přívaděči, sloužící k překonání toku
vu. Například Mšenský skupinový vodovod
Labe. Tato zařízení jsou vzhledem ke svému významu a komplikovaným možnostem opravy re- se již dožil úctyhodných 96 let, a i když je jeho
alizována vždy ve zdvojené (dvouramenné) verzi. větší část dnes již obnovena, stále na nás čeká
V našem případě je ale jedno rameno již zcela výměna zbývajících 50 kilometrů potrubí. Tento
nepoužitelné a druhé není v dobrém stavu. Bylo vodovod sice zásobuje pouhých 12 tisíc obyvatel,
by velmi nezodpovědné nepřistoupit k okamžité ale je odpovědností VKM zajistit dodávky pitné
obnově, jelikož důsledky přerušení přivaděče by vody pro všechny naše odběratele, a tedy invesbyly opravdu fatální. Je pravděpodobné, že cena tovat i do oblastí relativně odlehlých a s nízkou
obnovy této padesát let staré shybky překročí hustotou osídlení.

3

2

částku 100 milionů korun, což je ale v kontextu
nenahraditelnosti zařízení vlastně nedůležité.

» Technický stav základního skupinového vodovodu Kladno – slaný – Kralupy – Mělník. Ten
zásobuje více než 200 tisíc obyvatel. Přes 100
kilometrů zásadních kapacitních přivaděčů postavených v letech 1967 až 1974 se dnes zkrátka
hlásí o částečnou obnovu. Skutečnost, že těmto
řadům je „pouze“ padesát let, nic na nutnosti ob12

4

5

sTAV čisTíren ODPADnícH VOD. U ČOV
Mělník, Mělnické Vtelno, Nebužely a Vraňany musí být neprodleně řešena jejich obnova. U ČOV Kralupy musíme přistoupit k částečné
obnově. V opačném případě hrozí, že i přes veškeré úsilí je provozovatel nebude schopen udržet
v provozu, případně, že přestanou plnit stanovené limity pro vypouštění vyčištěných odpadních
vod.
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rok

vyrobená
voda

číslo 12

VKM: roční výroba vody v tis. m3

(tis. m3)

16 500

2013 14 604

16 250

2014 14 659

16 000
15 750

2015 14 828

15 500

2016 14 614

15 250

2017 15 043

15 000

2018 15 956

14 750

2019 16 200*

14 500
14 250

*odhad do konce roku na základě
dat z minulých let, zatím existují
data za 1. až 9. měsíc (12 215 tis. m3)

14 000
2013

Stravování
a ubytování
633 Kč

2014

2015

2016

Odívání
a obuv
563 Kč

2018

2019

2020

Pošta
a telekomunikace
450 Kč

Bytové
vybavení
670 Kč

Rekreace
a kultura
1 044 Kč

2017

Alkoholické
nápoje,
tabák
370 Kč

KOliK cO sTOjí?
Průměrná měsíční útrata
na jednu osobu v roce 2020

Zdraví
288 Kč
Vzdělávání
60 Kč

Voda a odpadní vody
VKM
283 Kč

Doprava
1 213 Kč

Ostatní
zboží a služby
(např. kadeřnictví,
drogerie, pojištění)
1 298 Kč

Služby
související
s bydlením
2 031 Kč

Potraviny
a nealkoholické
nápoje
2 099 Kč
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Jak se vede, sousede? ... aneb, zeptali jsme se za Vás ...

B

řetislav Kostka
– Umělec tělem i duší

Pana Kostku, ve svém kovbojském klobouku
s kytarou a harmonikou, jste mohli potkat na
nejedné z akcí v obci a okolí. Rád fotografuje,
miluje muziku a maluje úžasné obrazy.
Čím víc se v životě cítíte? Fotografem, muzikantem nebo malířem?
Celý život jsem fotografoval, na muzicírování
a malování nebyl čas. Fotil jsem v redakcích,
kde pracovní doba byla pohyblivá, víkendy,
nebo i noční reportáže byly samozřejmostí, na
koníčky došlo, ale na plné obrátky až na penzi.
Fotoreportéřinu jsem ukočil v Zemědělských
novinách. A jen zajímavost, Zemědělky měly náklad milión výtisků a bez reklam! V Kladenském
deníku jsem pracoval externě sedmnáct let.

Kdo Vás přivedl k focení? Nebo přišlo až časem v Zemědělských novinách a Kladenském
deníku, kde jste pracoval?
Jak se říká, člověk musí být na správném místě
ve správnou dobu. Fotoaparát jsem držel asi
v deseti letech, to byla značka Belfoca a s otcem
jsme v komoře vyvolávali fotky, tenkrát 6x6 cm.
Po vojně jsem začínal v Lidové demokracii, to
už je historie. Pak pár let v Pražské informační
službě, poté v týdeníku Beseda naší vesnice.
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Jakou největší kuriozitu jste fotil?
V té době nebyla o bulváru řeč, vycházely
seriózní noviny. Jako deníkář jsem byl u všeho
zajímavého. Pamatuji velkou dopravní nehodu
za Prahou – Silniční daň, na utrženého rozzuřeného býka při nakládce – Korida za humny,
nebo momentka z hokejového MS 1985 – Past
na Králíka. Tohle byly i oceněné novinářské
fotky. V negativech by se našly zajímavé fotky ze
sportu, politiky i venkova. Fotil jsem na Hrádečku u pana Havla i jeho nástup na prezidentský
post atd. Je toho hodně, archiv obsahuje tisíce
nagativů …
Po revoluci jste otevřel v Praze jeden z prvních fotolabů, bylo podnikání v tomto oboru
tehdy těžké?
Ano, měl jsem v Praze první minilab Fujifilm na
rušné ulici v centru. Barevné fotky, to byl
v té době takový boom. Byl to rodinný podnik
a zákazníků jsme si vážili. Měli jsme tolik zakázek, že jsem dělal i do dvou do rána.

PROsINEC 2019

Týdně jsme posílali testy na pražský Fujifilm
o seřízenosti mašin. Dneska v době digitalizace
bych do podnikání nešel. Kdo má mobilní telefon je „fotograf“ a plní jen kartu nesmyslnými
záběry.
Obrazy, které malujete, mají velmi charakteristický rukopis podepsaný hrací kostkou
z člověče nezlob se: čarokrásná nároží, starobylé uličky a náměstí, pohádkově barevné
fasády, rozpustile tančící domy, dlažba vysázená kostkami a převážně ztvárňující maleb-

číslo 12

vojnou. Foukačka a kytara je mi věrná dodnes.
Coutry Kudrnáči budou mít výročí vzniku už
dvacet let. Nesmím zapomenout na původní
sestavu – Vláďa Štanc, Petr Tláchač, Tonda
Petráček a Vlado Kirschner. Sestava se pořád,
jak to bývá, měnila, někteří jsou už v hudebním
nebi. Blues vychází z country, to je specifická
muzika a také posluchači musí být naladěni na
tenhle styl. Ve Stehelčevsi blues nehrajeme. Lidi
nemají zájem ani o country. Nesnažíme se něco
pořádat a vyjíždíme mimo, kde nás chtějí. Třeba
do Buštěhradu, Kladna, Kněževsi i k Rakovníku.
Případné zájemce zvu na Vánoční country
14. prosince na zámek Buštěhrad.
Budou Vánoce, jak je slavíte u Vás doma?
Tak to je klasika – sezení u televize a občas do
něčeho zobnem. U nás doma je to bez kapra.
Štědrý den strávíme u dcery a pak, ne pravidelně - chodíme na půlnoční do Buštěhradu.
Jak dlouho už bydlíte u nás v obci, jak se
vám tu líbí a nestýská se vám po Praze?
Bude to dvacet let. Časem jsme si zvykli na klid
z toho pražského frmolu. Bydleli jsme na magistrále a tady v klídku ve slepé ulici. Na Prahu
občas vzpomeneme i tam zajedeme. Tady jsme
spokojeni.

ná zákoutí Prahy. Stylem naivní architektury
malujete již od začátku?
Tímto naivistickým stylem maluju hodně dlouho.
Začínal jsem miniaturami. V té době jsem
viděl dobře, proto později jsem přešel na větší
velikosti olejomalby na plátně, třeba i v metrové
šířce. Zajíždím do Prahy a hledám nová zákoutí
a fotím a pak linie všelijak pokroutím. Poslední
moje zářijová výstava byla v Praze. Vystavoval
jsem několikrát v Kladně, v Ústí n/L., Františkových Lázních a Berouně. Dvacet let jsem zdobil
cukrárnu mého kamaráda v Praze. Obrazy visí
i v pražské galerii Hošek.
Kromě focení a malování momentálně stále
ještě aktivně hrajete ve 2 kapelách. Vždy jste
inklinoval k blues a country?
Na foukací harmoniku jsem začal hrát ještě před

/foto: archiv p. Kostka/
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1953

Mateřská škola má zapsáno 27
dětí, průměrná návštěva 20 dětí.

Poměry lidopisné
 Narozeno bylo 13 dětí,
z toho 8 děvčat a 5 chlapců.

 Práce Osvětové besedy leží
na několika jednotlivcích. Bylo
pořádáno 15 podniků s návštěvou
1.880 osob. Některé podniky,
jež jsou odlišné od každoročně
pořádaných, popíši.
Je to např. předmájový večer
30. 4. soudružka M. Hášová
přednesla politický referát, dále
účinkovaly děti Národní školy,
pionýři a členky KSČ. Předvedeny byly národní tance a recitovány básně. Dvě skladby na housle
zahrál nadějný student pražské
konservatoře Ant. Novák 17ti letý
syn hutníka č.p. 117 za klavírního
doprovodu pí. Bubeníkové
z Kladna.

 Svatebních obřadů provedeno z celého obvodu 10.
Z naší obce oddáno bylo 5 dvojic.
 Zemřelo 16 občanů, z toho 7
žen a 9 mužů.
 V naší Národní škole je
celkem 61 žáků, z toho jest 38
hochů a 23 děvčat.
1. postupný ročník : 4 hoši
a 7 dívek
2. postupný ročník : 10 hochů
a 7 dívek
3. postupný ročník : 7 hochů
a 4 dívky
4. postupný ročník : 6 hochů
a 10 dívek
5. postupný ročník : 11 hochů
K vyučování náboženství přihlášeno bylo celkem 16 dětí
z toho 14 vyučování náboženství
římsko-katolickému, 2 žáci
česko-bratr.- evangelickému.
Školní děti zúčastnily se sběru
mandelinky bramborové.
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 Oslava 1. máje byla odlišná
od předešlých tím, že v Kladně,
po v zoru Prahy, nekonal se tábor,
ale průvod prošel pouze kolem
tribuny umístěné u Lidového
domu v Kladně, kde k čelu průvodu promluvil kladenský rodák
Václav Nosek. Proslov ministra
Václ. Noska přenášel místní rozhlas po celém velkém Kladně.
 JZD Stehelčeves, které je
jedno z prvních ve splnění jarních

polních prací, odměnila okr.
Osvětová rada Estrádou, na níž
účinkoval kolektiv kladenského
divadla. Kolektiv předvedl výňatky ze svého repertoáru a několik
písní. Byl to pěkný večer a naším
občanstvem hojně navštívený.
Estráda konala se 13. 4.
 Nově založený Dramatický
kroužek při JZD sehrál 26. prosince hru z družstevního života
,,Svatební koláče“.
JZD pořádá také několikrát
do roka zájezdy do pražských
divadel.
 Újezdní osvětová beseda pro
obec Stehelčeves, Dřetovice, Zájezd a Libochovičky byla zrušena
a OB je nyní jen pro Stehelčeves.
 Letos vypůjčil jsem si
z kladenského archivu Jedličkovy
záznamy o Stehelčevsi (od roku
1654), které tam jsou uloženy,
aby historie naší obce byla doplněna. Jedličkovy i svoje záznamy
zapíši do zvláštní knihy, neboť
jsou velmi obsáhlé.
- pokračování příště -
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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.
Vánoční staročeská rybí polévka
Uvaříme kapří hlavy a vnitřnosti, můžeme přidat
i karásky a cejny. Uvařené maso přecedíme a obereme.
Na másle osmažíme nastrouhanou zeleninu, zaprášíme
moukou, osmahneme, zalijeme rybím vývarem, přidáme
předem namočený loupaný hrách a uvaříme doměkka.
Přidáme obrané maso, podle chuti osolíme, opepříme
a na závěr přidáme majoránku.
Vánoční Kuba
Připravíme si asi 5 dkg sušených hub, 40 dkg krup,15 dkg sádla, asi 6 stroužků česneku, 3 střední cibule,
3 lžíce majoránky sůl, pepř. Houby namočíme na 2 hodiny do teplé vody a chvilku povaříme. Kroupy
dobře propláchneme a vaříme s kouskem sádla do měkka. Přebytečnou vodu slijeme a kroupy necháme
dobře okapat. Na sádle usmažíme do zlatova najemno nakrájenou cibulku, přidáme kroupy, houby, utřený
česnek a majoránku. Pekáček vymažeme sádlem a nasypeme připravenou směs, urovnáme do stejné
vrstvy a dáme zapéct do trouby asi na 180 °C. Pečeme asi půl hodiny. Před podáváním můžeme poklást
plátky másla, Kuba bude krémovější (nemusí být).
Kapr po mlynářsku
Porce kapra pokapeme citrónem a necháme uležet alespoň 2 hodiny. Pak je osušíme, osolíme a obalíme
ve směsi hladké mouky, papriky a nasekané petrželky. Smažíme na sádle. Nejlepší je s bramborovou kaší.
Vanilkové rohlíčky
připravované v kuchyni hrabat z Vrbna na zámku Holešov na počátku 20. století
p 20 dkg hladké mouky
p 14 dkg másla
p necelá půlka prášku do pečiva
p 10 dkg moučkového cukru
p lžíce mléka
p 10 dkg mletých ořechů
Zpracujeme těsto, necháme odpočinout a pak tvoříme rohlíčky asi 2 cm velké, pečeme ve vyhřáté troubě
a ještě teplé obalujeme v moučkovém cukru.
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STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Zakončení podzimní části okresního přeboru
starších žáků

17. 11. 2019 jsme vítězstvím v posledním kole nad Hředlemi 2:1 na penalty zakončili podzimní část
soutěže. Pouze 3x jsme byli poraženi a budeme přezimovat na 5. místě s minimální ztrátou na místo
3. Sezónu jsme zakončili obědem v místní restauraci, kde trenér vyhodnotil podzimní část jako
úspěšnou. Od ledna nás čeká důkladná zimní příprava, 3. místo nás velice láká :-).
S radostí jsme mezi sebou přivítali i naše věrné příznivce, kteří zajišťují svými auty naše venkovní
zápasy a hlavně naše sponzory: rodinu M. Holického, rodinu Přemka a Pavla Rejdíkových,
p. Benáčka a p. Kozáka. Bez jejich štědrých rukou by naše situace v oblasti materiálního zabezpečení nebyla taková, jaká je.
Díky za organizaci a dárkové balíčky pro děti patří p. Světlaně, majitelce Hostinec Stehelčeves
a obci za zapůjčení sálu.
							
Děkujeme
							
Láďa Kozák, trenér st. žáků
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PROsINEC 2019

číslo 12

Doplňovačka
Vyznačená políčka skrývají tajenku - místo v obci Stehelčeves.
Řešení naleznete v příštím čísle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Jasné počasí
Jeden z Apoštolů
Naše hlavní město
Hotel na vodě
Anti
Zboží
Tur
Malý podnos
Jeden z prstů
Křídlo budovy
Příslušník třídy obratlovců
Malá obec
Balík
Kamenný nebo dřevěný památník
postavený na obětišti
Kořenová zelenina
Ploutvonožci
Okolo
Dříví z větví stromů a keřů
Krmit mateřským mlékem
Zřícenina hradu v okrese Šumperk

INZERCE
			
Hledáme spřízněnou rodinu,
			
která učí (chce učit) děti
			
v domácím prostředí,
			
pro navázání spolupráce.
				
				
Petra 773 191 191

19

INZERCE

