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Oznámení obecního úřadu
Oznamujeme občanům,
že ve dnech 19. 8. - 28. 8. 2019 bude z technických důvodů uzavřena pokladna Obecního úřadu
Stehelčeves a omezen provoz kontaktního místa Czech POINT.
V těchto dnech nebude prováděno přihlašování k trvalému pobytu.
Děkujeme občanům za pochopení.
Ve Stehelčevsi dne 29. 7. 2019

Bc. Petra Vagenknechtová, MBA
		
starostka

Komise pro životní prostředí připomíná
Komise pro životní prostředí připomíná majitelům kotlů na tuhá paliva nutnost pravidelné
revize.
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná
paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.
Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně
způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu
s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný
doklad, může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.
Zjistěte si, prosím, zda máte platnou revizi na kotle před topnou sezonou.

Blahopřejeme
Zdeněk Kozúbek
1. 8.
55 let

Květuše Hanušová
22. 8.
65 let

Jaroslava Sybolová
13. 8.
60 let

Božena Šnáblová
31. 8.
80 let

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 8/2019
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 8. 2019
Uzávěrka příštího čísla: 20. 8. 2019
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Ze zápisu ze zasedání ZO č. 5/19
 Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
 Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 4/19.
 Zastupitelé obce berou na vědomí návrh Závěrečného účtu obce Stehelčeves za rok 2018,
který bude vyvěšen na úřední desce a schválen na příštím zasedání Zastupitelstva obce.
 Zastupitelé obce pověřují zastupitele pana Pokorného, aby oslovil a vybral firmu, která dle
dendrologického posudku pokácí strom u DH Panská, který ohrožuje okolí. Dále souhlasí
se zadáním pro SDH, aby porazili 2 ks vrb u hasičské nádrže. Zároveň souhlasí s oslovením
a výběrem firmy, která mimo vegetační období provede na etapy v obci údržbu stromů
a keřů.
 Zastupitelé obce souhlasí, aby stavbu silnice V. Moravce provedla firma AVE Kladno,
s. r.o. za částku 1.255.617.76 Kč bez DPH.
 Zastupitelé obce souhlasí s podpisem smlouvy o dílo s firmou AVE Kladno s r. o.
a zároveň pověřují starostku obce paní P. Vagenknechtovou podpisem Smlouvy o dílo.
 Zastupitelé obce souhlasí s pronájmem sálu dne 22. 6. 2019, podmínkou pronájmu je podpis
smlouvy a vratná kauce 10.000 Kč.
 Zastupitelé obce souhlasí se zřízením nového bodu veřejného osvětlení, ale v rámci
plánované rekonstrukce veřejného osvětlení v roce 2020.
 Zastupitelé obce souhlasí s čerpáním z rezervního fondu dle předložené žádosti.
 Zastupitelé obce souhlasí se zasláním příspěvku 7600 Kč pro terénní službu EDA cz, z.ú..
 Zastupitelé obce souhlasí s podáním žádosti o dotaci z IROP a zároveň pověřují starostku
obce podpisem plné moci s firmou LK Advisory jako zpracovatelem žádosti o dotaci.
 Zastupitelé obce souhlasí s realizací workoutového hřiště z rozpočtu obce. Jako realizační
organizace byla vybrána WORKOUT CLUB PARKS s.r.o. - 213 881 Kč. Zastupitelé pověřují
starostku p. Vagenknechtovou podpisem smlouvy o dílo.
 Zastupitelé souhlasí s použitím daru od Letiště Václava Havla Praha ve výší 163.130 Kč
na financování workoutového hřiště.
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Ze zápisu ze zasedání ZO 6/19
 Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
 Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 5.
 Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2018
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce bez výhrad.
 Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za rok 2018
a schvaluje účetní závěrku obce, sestavenou k 31. 12. 2018 bez výhrad.
 Zastupitelé obce souhlasí s podpisem nájemní smlouvy na zmrzlinovač. Zároveň pověřují
paní Musilovou, aby každé pondělí provedla kontrolu počítadla a stav zapsala.
 Zastupitelé obce povolují výjimku v nejvyšším povoleném počtu dětí ve třídě mateřské
školy na dobu neurčitou.
 Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemku p. č. 299 za cenu v místě obvyklou: ostatní
plocha 200 Kč za m2, zahrada 250 Kč za m2.
 Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemků p. č. 849, 299, 848 za cenu v místě
obvyklou: ostatní plocha 200 Kč za m2, zahrada 250 Kč za m2.
 Zastupitelé obce souhlasí s prodejem pozemku p. č. 850, 851 a části pozemků p. č. 849,
300/1, 299, 848 za cenu v místě obvyklou: ostatní plocha 200 Kč za m2, zahrada 250 Kč
za m2.
 Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o dílo Workoutové hřiště.
 Zastupitelé obce souhlasí s návrhem smlouvy o poskytnutí povolení užití obrazového
materiálu do publikace a Zpravodaje, zároveň pověřují starostku podpisem smlouvy.
 Zastupitelé obce souhlasí s Návrhem smlouvy o pojištění podnikatelských rizik a pověřují
starostku obce podpisem smlouvy.
 Zastupitelé obce souhlasí s oslovením společnosti ČEZ, aby provedli měření hustoty
dopravy v obci a vyhledávání poruch v AR včetně retenčních nádrží.
 Nabídka vyhotovení analýzy společností ARCH consulting s.r.o o odpadovém
hospodářství v současné době není aktuální, proto zastupitelstvo obce nabídku
neakceptuje.

Veřejné zasedání zastupitelů obce se koná 21. 8. 2019 od 18. hodin
v zasedací místnosti na obecním úřadu.
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Stehelčevské ulice
Ulice U Hřiště
Ulice U Hřiště navazuje na ulici V. Pokorného, běží podle hřiště a po několika metrech za koncem hřiště se zatáčí doleva
a pokračuje po hřebeni svahu souběžně
se starou zástavbou v ulici V. Moravce
směrem k ulici Hlavní. Tato ulice končí
nad domem čp. 61, které se nachází
v ulici V. Moravce. S touto ulicí spojuje
ulici U Hřiště jen schodiště pro pěší.
Vzhledem k tomu, že se jedná o novou
ulici v nové zástavbě, má zatím jen nemnoho obyvatel, ale je jen otázkou času,
kdy bude obydlená celá, vždyť v této
lokalitě vládne čilý stavební ruch a nové
domy zde rostou jako houby po dešti.
Zatím je často cílem procházek maminek s dětmi nebo majitelům psů
s jejich miláčky, protože je zde
minimální provoz a jen při fotbalových zápasech na místním hřišti SK
Stehelčeves toto místo trochu ožije.

r

ulice U Hřiště v únoru 2011
a dnes
w
Jaroslava Štancová

Řešení tajenek osmisměrky:
minulé č. 7/2019: Mezi cestami, toto č. 8/2019: Na Feruli
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Střípky z obecní kroniky

Rok 1952
 Dnem 31. 12. 1952 zrušeny
byly tyto živnosti:
- Emanuel Čtrnáctý, kovář
a podkovář čp. 11
- Alois Pinkas, smíšený obchod
čp. 54
- Zdeněk Kozelů, kolář čp. 55
- Quido Holendr, čp. 124
- Jiřina Chmelová čp. 204, krejčovství.
 Ve Dřetovicích a Makotřasích objevila se v lednu slintavka a kulhavka. Aby se předešlo
přenášení těchto nemocí hovězího dobytka, byly zakázány v celém okolí i u nás taneční zábavy
a jakékoliv shromažďování lidu,
než nebezpečí pomine.

Žňové hlídky ustanoveny
jako léta předešlá: Jeden hlídač
stálý a k němu jeden do půlnoci,
druhý po půlnoci z řad občanstva po číslech domů.
 Žně začaly letos brzy, již
18. července. Následkem velkého sucha a tepla před žněmi obilí
předčasně uzrálo a není té kvality jako jiná léta.

Lidový myslivecký spolek vysázel letos 1000 lesních
stromků nad lesíkem u Vrapic
a kromě prací v Zájezdě a Libochovičkách (větrolamy), odpracoval 4 800 brigád. hodin.
Jsou to žňové hlídky, práce pro
JZD a vysazování prostoru.
V zimě krmí zvěř a po celý rok
střeží honební revír. Škodné
bylo letos odstřeleno 200 kusů.
Po osvěžení krve nasazeno bylo
do revíru 10 koroptvích slepiček
kroužkovaných.
Odstřel zvěře v roce 1952: zajíci
405, koroptví 500, bažantů 30.
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 Od 1. ledna 1952 provedena
úprava zásobování obyvatelstva
potravinami a textilem. Potravinové lístky budou rozděleny na
tři druhy: pro zaměstnané, pro
důchodce a lístky základní pro
samozásobitele. Základní lístky
dostanou jen ti samozásobitelé
– zemědělci, kteří splnili dodávkové smlouvy v roce 1951,
žádné lístky nedostanou vesničtí
boháči, soukromí podnikatelé,
zaměstnávající pracovní sily,
jakož i jejich rodinní příslušníci,
s výjimkou dětí do 18 let jež obdrží lístky základní.
 5. ledna staženy byly z oběhu protektorátní kovové mince.
Pojízdná prodejna
Pojízdná prodejna Jednota Kladno, zajíždí do naší obce několikrát do roka a prodává textil,
boty, nářadí pro zemědělce
a nádobí pro hospodyně. Zboží
je dobré jakosti a jak se vyjádřil
vedoucí této pojízdné prodejny
s. Pulchart, dělá Jednota v naší
obci velmi dobré obchody. Pro
naše občany je to velká výhoda,
neboť ušetří mnoho času i peněz
za cesty do Kladna.
Přehled počasí
Leden: 9. prší, 10. silný vítr,
11,2 cm sněhu hned roztál, 20.21. sněží 15 cm, větrno, mrazy.
Únor: Počátkem měsíce sněží,
8. obleva, 10.-12. 10 cm sněhu.
Koncem měsíce oteplení.
Březen: Do 20. příznivé počasí,
pak deště, sníh, mrazy, náledí.
29. silný nárazový vítr.
Duben: Počátkem ještě sníh,
od poloviny měsíce krásné dny,
sucho. Práce v polích rychle pokračuje.

Květen: Převážně chladné počasí, v polovině měsíce vydatné
deště.
Červen: Téměř celý červen
chladno, ke konci měsíce deštivo a oteplení.
Červenec: Většinou sucho,
málo prší, jen dvakrát za měsíc.
Obilí předčasně zraje.
Srpen: Počátkem měsíce teplo
a sucho. Koncem měsíce deštivo
a chladno.
Září: Měsíc byl chladný, občas
slabší deště, ku konci měsíce
oteplení.
Říjen: Deštivo a chladno, brambory i řepa cukrovka se špatně
dobývají.
Listopad: Opět chladné a vlhké
počasí, od poloviny měsíce sněhové přeháňky.
Prosinec: Sníh na polích drží,
po celý měsíc mírné, ale vytrvalé mrazy, v polích se nepracuje.
Celkem napršelo v tomto roce
400 m/m vody. Průměrné srážky
za 1 měsíc činí 33,3 m/m.
Průměrná teplota:
Leden: -0,24 °C
Ůnor : 0,55 °C
Březen: 2,07 °C
Duben: 11,8 °C
Květen: 12,4 °C
Červen: 17,9 °C
Červenec: 19,5 °C
Spen: 20,8 °C
Září: 11,3 °C
Říjen: 8,1 °C
Listopad: 1,7 °C
Prosinec: -2,25 °C
Roční průměr je 8,63 °C.Teplota měřena je v čp. 108 na jižní
straně obce.
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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.

Polévka správková
Do hovězího vývaru přidáme nastrouhanou mrkev, petržel a kousek celeru, povaříme a přidáme 5 utřených
stroužků česneku, zahustíme rozkvedlaným vejcem. Odstavíme z ohně a přidáme trochu majoránky,
dochutíme solí a pepřem podle chuti. Na talíř nakrájíme ždibce chleba a zalijeme vroucí polévkou.
Ukrutný gulášek
500 g hovězí kližky, 2 nožičky párků, 2 větší cibule, 3-4 stroužky česneku, 1 malá sklenice sterilovaného
leča, sůl, mletý pepř, olej, chilli, majoránka, nastrouhaný tvrdý sýr, naťová cibulka, 1 lžíce hladké mouky,
2 dl zakysané smetany
Omyjeme hovězí maso a nakrájíme si jej na kostky. Oloupeme cibuli a také ji nakrájíme na kostičky.
V kastrolu rozpálíme olej, na něm zpěníme dozlatova nakrájenou cibuli, přidáme maso nakrájené na kostky
a krátce osmahneme, aby se zatáhlo. Podlijeme jej horkou vodou nebo ještě lépe horkým masovým vývarem (množství podle velikosti kastrolu) a dusíme 50 minut, poté přidáme nakrájenou uzeninu, vše zalijeme
lečem, osolíme, opepříme, přidáme chilli, rozetřený česnek a majoránku a chvíli společně povaříme. Občas
zamícháme. Jakmile všechny suroviny změknou, zahustíme zakysanou smetanou. Pokud se nám zdá guláš řídký, můžeme jej ještě poprášit trochou mouky. Místo smetany lze guláš také zahustit nastrouhaným
tvrdším chlebem.
Podáváme s knedlíkem nebo chlebem a samozřejmě s nezbytnou sklenicí oroseného piva...
Syrečky k obědu
kulaté syrečky, syrové brambory, hladká mouka, strouhanka, utřený česnek, drcený kmín, mletý pepř, sůl
Brambory nastrouháme najemno, přidáme ostatní přísady a vymícháme těstíčko. Na lívanečník s rozpáleným olejem dáme trochu směsi, položíme syreček a zakryjeme těstem. Rychle usmažíme po obou stranách
a podáváme s vařenými brambory.
Zapečená krupicová kaše
Uvař v mléce krupici dle obvyklého způsobu. Na míse ji omasti, oslaď cukrem nebo sirobem a dej chvilku
zapéci do vyhřáté trouby tak, aby se vytvořila slabá kůrčička. Potom posyp nastrouhaným perníkem
a podávej na stůl.
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SK STEHELČEVES - A-mužstvo a starší žáci

Z

ačátek nové sezóny je příležitostí k rekapitulaci sezóny uplynulé. Nastupovali jsme do ní
s velkým očekáváním, protože se v týmu objevili dvě hvězdné posily z Tuchlovic
Hafenrichter a Skořepa...

Nestanovili jsme si žádné cíle, jasné však bylo, že bychom se měli v tabulce pohybovat na nejvyšších příčkách. Trochu problém s těmito posilami byl hlavně na podzim v tom, že se radikálně změnil
náš herní styl, na který se většina hráčů nějakou dobu aklimatizovala. Z mužstva, které se své zápasy snažilo odbránit a směrem dopředu hrálo do otevřenějších obran, jsme se změnili naopak v ty,
kteří dobývají sevřené obranné šiky. Proto jsme se v polovině podzimní části vzhledem ke kvalitám
pohybovali v tabulce níže, než jsme očekávali. Ostudná byla především domácí prohra s Neuměřicemi a hodně také mrzela prohra v Tuřanech. Teprve ve druhé polovině podzimu se začala ukazovat

naše skutečná síla a nebýt dalšího výbuchu na domácím hřišti v derby se Dřetovicemi, byla by spokojenost naprostá. Zvládli jsme totiž i dvě těžká utkání na půdě největších konkurentů v boji
o stupně vítězů (Hrdlív a Smečno) a mezi čtveřicí vyrovnaných pronásledovatelů suverénního lídra
Uhů jsme si drželi sympatické třetí místo.
Začátek jarní části nás zastihl ve výborné formě, hned v prvním utkání jsme oplatili Uhům podzimní
prohru a i nadále tým šlapal jako dobře namazaný stroj. Jenže pak se cosi zadrhlo a po pěti výhrách
přišly dvě zbytečné prohry. A byly to opět Tuřany a hlavně Neuměřice bojující o udržení. I tak jsme
si až do posledního kola díky ztrátám konkurentů drželi druhé místo, které po rezignaci vedoucích
Uhů na postup, postup do okresního přeboru zaručovalo nám. Jenže o postupové místo jsme se
ještě museli poprat v posledním mači se Smečnem. Stačila nám remíza, kterou jsme drželi až do
68. minuty. Soupeř hrál po vyloučení v deseti a již to vypadalo na historický úspěch. Závěr utkání
jsme však nezvládli a prohra 3:5 nás odsunula na konečné třetí místo. O postup jsme však nepřišli
v tomto utkání, prohrát se silným Smečnem není ostuda, ale se slabšími soupeři v již zmiňovaných
utkáních s Neuměřicemi či Dřetovicemi. Velkou roli měla také narůstající marodka či absence klíčových hráčů z pracovních důvodů. Třeba právě proti Smečnu chyběla hned čtveřice obránců.
I tak musíme být se sezónou hodně spokojeni. Rekordní počet bodů i vstřelených gólů (na nich měl
největší podíl nejlepší střelec na okrese Skořepa), výborná parta na hřišti i mimo hřiště a navíc,
v posledních dvou utkáních do týmu nakoukli i nadějní starší žáci Hataš a Dobrocsanyi, a tak
s optimismem můžeme hledět do další sezóny, pro kterou se rýsují i zajímavé posily.
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Na závěr bych rád poděkoval hráčům všech věkových kategorií, od nejmladších žáčků až po nejstaršího, kteří za náš SK v uplynulé sezóně nastoupili a vzorně reprezentovali klub, rodičům dětí,
kteří nám s chodem klubu pomáhají, sponzorům za podporu a všem trenérům a členům výkonného
výboru za jejich obětavou práci.
Vratislav Kaválek, předseda SK
Foto: Břetislav Kostka

P

o nepříliš vydařené podzimní části (5 bodů) se starším žákům v zimní přestávce povedla kvalitní příprava, na místě stopera byl tým vhodně doplněn Filipem Šťáhlavským, čímž se zvětšil
prostor pro kreativitu týmu a výsledkem bylo 6 vítězství a 6 proher, což je nejlepší polovina
sezóny za 3 roky existence starších žáků.
Do nové sezóny přichází 2 hráči z Brandýsku, zbytek budou doplňovat vlastní odchovanci z mladších žáků. Přestože odešlo 5 hráčů, kostra týmu zůstala a doufáme, že se podaří na letním hráčském
soustředění připravit tým natolik kvalitně, že jarní část minimálně zopakujeme. Odcházející hráči
budou pokračovat v týmu dorostu ve Zvoleněvsi, Standa Hataš a Lukáš Dobrosányi už dokonce
dostali příležitost hrát v týmu A-mužů.
Děkujeme všem hráčům za uplynulou sezónu. Velký dík patří též rodičům, kteří nám pomáhají organizačně a hlavně sponzorům - klanu Rejdíků, firmě STEP ex p. Benáčka, rodině Holických a panu
Kozákovi, bez jejichž portmonek by se nám dýchalo hůř.
Rozloučení se staršími žáky
9. 6. se tým starších žáků utkal v posledním zápase sezóny s SK Zíchovec. I když jsme zvítězili 3:2,
nejvíce v paměti zůstane loučení se 4 hráči, kteří přestupují do dorostu a Káťou Lapáčkovou, která
z věkových důvodů odchází do týmu 2. ligy žen Baníku Švermov. Její přestup je pochopitelně Káti
osobním úspěchem a zároveň je oceněním práce s mládeží v našem oddíle.
Všem odcházejícím přejeme hodně štěstí ve fotbalovém i osobním životě a samozřejmě krásné léto
všem.
						 Ladislav Kozák, trenér starších žáků

14. memoriál Zdeòka Podraského
17. a 18. srpna 2019
14.

Sobota 17.8.
od 14.00 - SK Buštìhrad - SK Høebeè "B"
od 17.00 - SK Stehelèeves – Sokol Blevice
Nedìle 18.8.
od 14.00 - o 3. místo
od 17.00 - o 1. místo

14
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STEHELČEVSKÝ Zpravodaj

Relax na prázdniny
Osmisměrka
zbývající písmena čtená po řádcích tvoří tajenku – opět jde o místo v katastru naší obce
Řešení z tohoto i minulého čísla naleznete na str. 5

AFROASIAT
BERAN
CVALDA
ČTEČKY
FLOK
KOROPTEV
KOSOČTVEREC
KOTĚ
KRAB
KRAKATOA
KRÁVA
KRAVATA

LAVICE
LILEK
MLATY
OBYVATEL
PENÍZ
PÍPA
PLAVIDLO
PLES
POCELY
PODPRAPORČÍK
PODSTAVEC
POCHOPENÍ

PROPAST
PŘEZKA
RODODENDRON
ŘEKA
ŘÍZEK
SAVEC
SETNINA
SÍRA
SNOVAČ
SOBĚSLAV
SOBOL
STAVIVA

Řešení sudoku ze zpravodaje č. 7/2019
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SVALY
SVĚTOVOST
SVĚTY
SYSEL
ŠERA
ŠÍPEK
ŠKOLA
ŠTĚŇATA
VLAST

SRPEN 2019

číslo 8

Klub kroniky spolu s Klubem šikovných rukou
chtějí uspořádat koncem října výstavu
s názvem

"JAK SE BAVILI NAŠI
RODIČE A PRARODIČE."

Pokud máte nějaké hračky, hry, dětské knihy, tematické foto, atd... do roku 2000
(čím starší, tím lepší), i v opotřebeném stavu,
budeme rádi za jejich zapůjčení.
Po výstavě vrátíme v pořádku.
kontakt - J. Štancová tel. 604 523 626 nebo v pracovně OÚ Stehelčeves
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INZERCE

