STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
9/2015
Září

Začíná nový školní rok. Děti si již připravily aktovky, prvňáčci spolu se
staršími kamarády dnes poprvé vyrazili do školy. No a naše škola je přivítala
v novém kabátě. Po všech těžkostech a problémech, které přinesla stavba, bude
dnes zahájen nový školní rok v nově opravené škole. I když se ještě mnohé musí
dodělat, je budova schopna sloužit k výuce již nyní.

Do patnáctého září budou ukončeny všechny práce související se
zateplením a do konce roku budou ukončeny i vnitřní práce v nástavbě školy. A
tak žádáme všechny rodiče dětí o trpělivost a shovívavost, protože práce musely
být provedeny v daleko větším rozsahu, než jsme původně zamýšleli. Po odkrytí
půdovek a záklopu stropů bylo zjištěno napadení stropních trámů střevlíkem,
takže musel být řešen i tento problém a proto muselo dojít k prodloužení prací
cca o 14 dnů.
V roce 2016 oslaví tato budova školy 120. výročí od svého založení a do
tohoto roku vejde opravená a připravená sloužit našim dětem dalších sto let. A to
jistě stojí za trochu strpení.

Usnesení ze zasedání ZO dne 5.8.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 6.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy dle předloženého návrhu
s p. Kotoučkovou na administraci projektu „ Revitalizace MŠ a ZŠ Stehelčeves“
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem ceny na zhotovení dveří ze sociálního
zařízení v přízemí budovy školy na zahradu, aby děti měly přístupné WC ze
zahrady a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí se zhotovením ploché střechy nad schodištěm
v budově školy v celkové ceně 283.000 Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí se zhotovením zastínění oken (46 markýz + 1 ks
zastiňovací rolety) v celkové ceně 63.000 Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením smlouvy s firmou První
Kročehlavská s.r.o. a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
7. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím finanční částky 500.000 Kč od firmy
LEGO Production s.r.o. na rekonstrukci hřiště v Panské zahradě.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvou o věcném břemeni na pozemek p.č.
570/6 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
9. Zastupitelstvo obce pověřuje paní starostku, pana místostarostu a paní
Vagenknechtovou zpracováním strategického plánu obce do 31.12.2015.
10. Zastupitelstvo obce souhlasí s tím, aby nádoby na TDO, které svozová firma
převedla do majetku obce, byly ponechány bezplatně občanům k dalšímu
užívání.
Usnesení ze zasedání ZO dne 19.8.2015
1. Zastupitelstvo obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 7.
2. Zastupitelstvo obce souhlasí s dodatkem smlouvy č. 2 ke smlouvě ze dne
13.1.2015 v předloženém znění a pověřuje starostku podpisem dodatku č. 2.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí s technickým řešením stavby Stehelčeves – úpr.
TS, k NN pro p.č. 554/2.
4. Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 21/1 a pověřuje
p. Mytycha vyměřením plochy předmětu pronájmu.
5. Zastupitelstvo obce souhlasí s připojením dvou nových vjezdů z komunikace
na pozemek, ulice Taussigových, řešená parcela 577/21 a dům na pozemku p.č.
577/147, dle předložené dokumentace.
6. Zastupitelstvo obce souhlasí s přijetím dotace pro SDH ve výši 195.000 Kč.
7. Zastupitelstvo obce Stehelčeves:

A) Bere na vědomí
informaci pořizovatele o „Vyhodnocení projednávání návrhu zprávy o
uplatňování
územního plánu Stehelčevsi“, uvedeném v příloze č. 2 tohoto usnesení.
B) Schvaluje
zprávu o uplatňování územního plánu Stehelčevsi podle § 6 odst. 5 písm.
e) a § 47
odst. 5 ve spojení s § 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“), za období od schválení vydání územního plánu
Stehelčevsi (dále také jen „ÚP Stehelčevsi“) dne 17. února 2010, uvedenou
v příloze č. 1 tohoto usnesení, s tím, že se rozhodnutí o pořízení změny ÚP
Stehelčevsi na základě zprávy o uplatňování ÚP Stehelčevsi, jejíž součástí
jsou pokyny pro zpracování návrhu změny ÚP Stehelčevsi, odkládá do
účinnosti připravované velké novely stavebního zákona.
C) Ukládá starostce
1. oznámit schválení zprávy o uplatňování ÚP Stehelčevsi v souladu s §
165 odst. 3 stavebního zákona;
2. zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup zprávu o uplatňování
ÚP Stehelčevsi v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona;
3. předat dokument „Zpráva o uplatňování územního plánu Stehelčevsi –
Doklady o pořizování a schválení“ po jednom vyhotovení obci Stehelčeves
a výkonnému pořizovateli, společnosti PRISVICH, s.r.o.;
Zprávy z obecního úřadu
MUDr.Jeřábek bude ordinovat v naší obci v pondělí 14.9.od 8.00 hodin
Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 16.9.2015 od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Zhruba před 10 lety dostali občané do užívání plastové popelnice na domovní
odpad, které byly ale stále v majetku MPS. V letošním roce jsme se dohodli
s AVE (nástupnická firma MPS), a ta tyto nádoby bezplatně převedla do majetku
obce. Zastupitelstvo obce souhlasí s převodem těchto nádob do majetku
jednotlivých občanů. Takže od srpna 2015 jsou tyto nádoby v majetku občanů,
kteří je dosud užívali.

V měsíci srpnu odevzdaly hliníkové obaly tyto děti:
Tlacháčová Ema
33,4 kg
Hrach Miroslav
7,6 kg
Štanc Václav
2,8 kg
Dětem děkujeme a posíláme odměny.
Příští sběr těchto obalů je v sobotu 26.9.2015 od 9.00 do 11.00 hodin ve sběrném
dvoře OÚ.
Ve Zpravodaji budeme uveřejňovat i akce, na další měsíc, které se konají hned na
začátku měsíce dalšího, nebo které vyžadují nějakou přípravu, aby hlavně rodiče
měli čas připravit dětem draka či věci, které již nepotřebují na burzu atd.
V sobotu 17.října proběhne v sále KD další ročník výstavy „Zlaté české ruce“,
kde již tradičně vystavují a případně i prodávají své výrobky a díla občané z obce
a okolí. Kdo z našich občanů by měl chuť ukázat, co hezkého tvoří, ať se přihlásí
do 10.10. na tel. 311 320 552 nebo 602 312 934.
V pondělí 31.8.2015 byla dokončena rekonstrukce hřiště v Panské zahradě.
Hřiště bylo zrekonstruováno za finanční podpory firmy LEGO, která přispěla
částkou 500.000,- Kč. Jistě mnozí z Vás sledovali
postup těchto prací a mnohé překvapilo, jak tento
areál vypadá nyní. Určitě se bude všem líbit, děti
využijí novou dráhu pro odstrkovala a koloběžky
a uvítají ji nové prvky, jako je lanová sestava
nebo multifunkční prvek Rábí s houpačkou.
Rekonstrukcí prošly i stávající prvky a lavičky.
Jen žádáme o malé strpení, hřiště bude otevřeno
cca za 14.dní, aby měla šanci zakořenit travní
výsadba.
Mikroregion Údolí Lidického potoka
V úterý 8.9.2015 se uskuteční zájezd do historické Mariánské Týnice s poutním
kostelem Zvěstování Panny Marie, na plzeňsku.
Součástí zájezdu je návštěva zámku a vzácného parku v nedaleké obci Chyše.
Součástí zámeckého areálu je i bývalý panský pivovar (1839) v jehož
historickém interiéru bude podáván oběd.
Odjezd pro přihlášené účastníky zájezdu ze Stehelčevsi je cca v 7.05 hodin.

Tento měsíc slaví:
ŠTANCOVÁ Marie
ŠŤÁHLAVSKÝ Miroslav
PODRÁSKÁ Ludmila

18.9.
19.9.
20.9.

85 let
55 let
95 let

Srdečně blahopřejeme!
Odešli navždy:
BURKYT Miroslav
BASLOVÁ Hermína
KOZÁKOVÁ Helena

78 let
90 let
59 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 12.září v 10.00 hodin přivítáme v sále KD
ve Stehelčevsi nové malé občánky.
Přivítáni budou:
TREPEŠ Jakub
18.4.2015
MLÁDKOVÁ Veronika 10.5.2015
TYBUREC Štěpán
11.6.2015

Srdečně Vás zveme na tuto akci!

Zprávy z SK
Sobota 22.8. 2015 byl pro náš SK dnem plným událostí. Nejprve se z velice
zdařilého soustředění navrátila naše mládež. Za organizaci soustředění bych chtěl
všem organizátorům poděkovat a našemu žactvu bych chtěl popřát hodně
úspěchů v nadcházející sezóně.
Sezónu tento den úspěšně začalo A-mužstvo v utkání proti mírně favorizovaným
Uhům (2:1). Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách
http://skstehelceves.webnode.cz/ v sekci Vráťových postřehů ze zápasů.
I přes vítězství mělo toto utkání pro nás všechny smutný nádech. Loučili jsme se
v něm s naší skvělou kustodkou a kamarádkou
Helčou Kozákovou, která zemřela dne 12.8
nešťastnou smrtí. Po utkání se na hřišti sešla
téměř stovka jejích přátel a kamarádů, aby se
rozloučila s tak vzácným člověkem, jakým
Helča byla. Nikdy nezkazila žádnou legraci,
veselá a kamarádská, vždy plná energie a vždy
ochotná přispěchat s pomocí tam, kde bylo
potřeba.
Helčo, moc Ti děkujeme za všechno, co jsi pro nás a pro náš SK udělala.
Helča se hodně věnovala naší mládeži a proto by jí určitě udělala radost poslední
z událostí této soboty. Dozvěděli jsme se totiž, že dvě naše žákyně byly vybrány
do širšího kádru reprezentace dívek do třinácti let. Jsou to Káťa Lapáčková a
Viktorka Rejdíková. Oběma moc gratuluji a přeji hodně dalších sportovních
úspěchů. Jim i jejich trenérům děkuji za vzornou reprezentaci SK Stehelčeves a
také naší obce.
Vratislav Kaválek, předseda SK Stehelčeves

Fotbal na hřišti SK Stehelčeves
So 5.9. od 17.00 hod. SK – Koleč
So 19.9 od 16.30 hod. SK – Černuc
Další informace jsou na www.skstehelceves.webnode.cz

Fotbalové soustředění Husárna 2015
V sobotu 15. srpna jsme se všichni sešli před restaurací U Tůmů a vyrazili
společně na cestu, 35 dětí a 6 trenérů. Pro někoho to bylo poprvé a loučení bylo
velmi
emotivní,
většina
dětí
však
odjížděla
s úsměvem.
Do rekreačního zařízení Husárna, nedaleko Orlíku, jsme přijeli na oběd, dali
jsme si řízek s bramborem, rozdělili jsme se do chatek, vybalili svoje věci a šli se
koupat k řece.

Od neděle dětem začaly dvoufázové tréninky, dopolední a odpolední, ve kterých
zdokonalovaly své fotbalové dovednosti a fyzickou odolnost. V pondělí a úterý
se nám zkazilo počasí a pršelo, ale to nás neodradilo od dobré nálady. Hráli jsme
různé stolní hry, kulečník, fotbálek, šipky, a když už bylo nejhůře, nasadili jsme
holínky, pláštěnky a šli se projít po okolí.
Večerní program a zábavu nám zajišťovali Katka Müllerová s manželem, hrálo
se na kytaru a zpívalo, v úterý byla noční stezka odvahy, při které skoro všechny
děti prokázaly neuvěřitelnou odvahu, protože někteří šli bez baterek (spíše
mladší). Ve středu po večeři jsme se oblékli do svého nejlepšího oblečení a šli se
bavit na diskotéku. Ve čtvrtek pak karneval a v pátek opékání špekáčků a
závěrečné posezení s kytarou a rozloučení. Všechny děti byly odměněny
diplomem a sladkostmi a na závěr jeden z trenérů vyhlásil nejlepší chatku
v bodování úklidu (T. Rejdík, M. Müller, M. Debroise, M. Procházka, Š.
Komínek).

V sobotu ráno, když pro nás přijel autobus, jsme se ještě dozvěděli velmi
radostnou zprávu, Viktorie Rejdíková a Kateřina Lapáčková byly vybrány do
fotbalové reprezentace České republiky, kategorie do 13 let. Gratulujeme!!!!!
SDH Stehelčeves

LETNÍ POBYTOVÁ AKCE MLADÝCH HASIČŮ
Tak jako každý rok, i letos jeli naši mladí hasiči na „Letní pobytovou akci“.
V Sosni u Rakovníka strávili týden plný her, zábavy a soutěží. Letos jsme se
vydali po stopách řemesel. Děti si vyzkoušely práci hrnčíře, při které ze
samotvrdnoucí hmoty vyráběly hrnečky, mísy a dokonce i vázy.
Dalším
řemeslem
byla
švadlena. Ušít plyšového
medvídka nebyla žádná
sranda, ale i s tímto
řemeslem se děti statečně
popraly. Někteří se s jehlou
a nití praly doslova, jiní
naopak překvapily, jak jsou
šikovné. Ušité medvídky
jsme darovali do dětského
domova v Ledcích. Práce
archeologa vyžadovala práci s lopatkou a štětcem. Vykopat a očistit nalezené
kosti byl asi největší zážitek. Hlavně pro menší děti. Trefit se do divočáka nebo
do bažanta byl úkol pro myslivce. Ještě najít několik brouků a květin, určit jejich
druh podle atlasu a další řemeslo máme za sebou. Abychom si nepřivezli domů
jen fotky, malíři nám namalovali obrazy s tématem ubytovacího areálu.
Posledním řemeslem byl košíkář. Materiál jsme si přivezli s sebou, vrbové
proutky z našeho koupaliště. Tak
pěkné košíky jaké děti vyrobily,
nekoupíte ani na trhu. Jeden hezčí než
druhý. A tak jsme si vyzkoušely různá
řemesla. Za každý výrobek děti
dostávaly groše, za které si na konci
pobytu „koupily“ kouzelnou krabici
s překvapením. Jak se říká, nejen
prací živ je člověk, a tak jsme se také
byli společně vykoupat v místním
rybníku, někteří si zahrály na vojáky

(být od bláta od hlavy až po paty, aniž by vám někdo vynadal, je úžasná věc),
všichni společně jsme podnikli pěší výlet do Jesenice, kde si děti nakoupily
spoustu úžasností. Skákat přes švihadlo, podbíhat lano, soutěžit ve zručnosti v
jízdě na kole, naučit se chodit na chůdách, anebo si jen tak stavět hrady na
pískovišti. To všechno jsme za ten týden stihli. Všechno jednou končí, a tak
skončila i naše pobytová akce, kterou jsme zakončili táborákem s opékáním
špekáčků a nechyběla ani bojovka. Na závěr bych chtěla poděkovat všem
sponzorům a OÚ za to, že naše děti mohly strávit týden v krásné přírodě
rakovnických lesů.
Fotky z tábora najdete na „RAJČETI“
Olga Šťáhlavská
Schůzky mladých hasičů začínají druhý týden v září
Dobráci: pondělí 16:00 – 17:00
Dráčata: úterý
16:00 – 17:00
Soptíci: středa
17:00 – 18:00
Rozloučení s prázdninami
V sobotu 29.8. proběhla na hřišti SK další úspěšná akce „Rozloučení
s prázdninami“. Od 16.00 hodin se sešly děti se svými rodiči na hřišti, kde
proběhly různé soutěže. Děti musely ve dvojicích na lyžích zdolat určitou
vzdálenost, vodou naplněnými míčky se snažily trefit figuranta v bráně, lovily
ústy jablka z vody a z mouky, vodním proudem se snažily shodit pyramidu
z kelímků, chodily na chůdách a absolvovaly další soutěže. Potom si všichni
společně opekli špekáčky a pochutnali na lívancích, které s velkým úspěchem
pekl pan Pokorný, který si na každou akci připravuje jinou pochoutku pro mlsné
jazýčky. Kdo neměl postavený stan, tak to rychle napravil, aby se mohl
naposledy vyspat venku. Pak už se začalo stmívat a všichni společně zpívali při
kytarách s Los Hospodos. S příchodem tmy
se ti nejodvážnější vydali na stezku odvahy.
Některý malý hrdina měl sice slzy na
krajíčku, ale nakonec ji zvládli všichni na
jedničku, i když po tmě sáhnout pro kámen
do kbelíku plného teplého, husté škrobu
nebylo vůbec příjemné, strašidla po cestě
byla neúnavná a svítící hlava strašidelná,
všichni zdárně dorazili do cíle.No a pak se
zpívalo a povídalo až dlouho do noci.
Přesto děti ráno byly čilé a ze stanů běžely
rovnou na snídani. Domů odcházely spokojené a usměvavé.

O KONGU TROCHU JINAK

Milí spoluobčané,
zveme vás na další
cestovatelský večer,
tentokrát s

P.Jean-Martinem NLANDU
a Markétou DEBROISE

Kdy: ve čtvrtek 3. 9. 2015 v 18:00
Kde: v klubovně nad Večerkou

Obec Stehelčeves zve všechny občany
3. 10. 2015 V 15 H NA HŘIŠTĚ SK
KDE BUDE PROBÍHAT

DRAKIÁDA
BUDEME SOUTĚŽIT O NEJVĚTŠÍHO, NEJMENŠÍHO A NEJORIGINÁLNĚJŠÍHO
LÉTAJÍCÍHO DRAKA.
PO SOUTEŽI SI OPEČEME ŠPEKÁČKY, JABLÍČKA A UPEČEME BRAMBORY
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Obec stehelčeves
POŘÁDÁ

V SOBOTU 26. 9. 10 – 14 h v sále KD

BURZU - SMĚNÁRNU – BLEŠÍ TRH
VŠEHO CO DOMA NEPOTŘEBUJETE
OBLEČNÍ, BOTY, HRAČKY, KOLA, KOLOBĚŽKY,
ODSTRKOVADLA……….
PROSTĚ VŠE Z ČEHO JSTE VY NEBO VAŠE DÍTKO VYROSTLI A
MOHLO BY SLOUŽIT JEŠTĚ NĚKOMU DALŠÍMU…

Spisovatelé podle abecedy, aneb co také najdete v naší knihovně…

Halina Pawlowská ( 21.3.1955 Praha )
Narodila se v Praze jako jediná dcera ukrajinského
emigračního básníka Vasila Kločuraka, přejmenovaného na
Kločureka, který pocházel z Podkarpatské Rusi. Po
základní škole v Ječné ulici přestoupila na jazykovou
základní školu v Ostrovní ulici a posléze na gymnázium, po kterém vystudovala
scenáristiku a dramaturgii na FAMU.
Je vdova, její manžel Zdeněk zemřel v roce 2013, a má dvě děti, Natálii (*
1981) a Petra (* 1986).
V roce 1988 začala pracovat v redakci zábavy v Československé televizi,
později se věnovala novinám a publicistice. Od roku 1991 pracovala ve
společenské a kulturní rubrice deníku Metropolitan, potom v deníku Telegraf,
kde se stala v roce 1993 zástupkyní šéfredaktora. V devadesátých letech
moderovala TV pořady Zanzibar (cestopisný) a V žitě (později Žito) – týdeník
složený ze společenských reportáží. Právě díky této zkušenosti byla zahraničním
investorem vybrána za šéfredaktorku tehdy nově vzniklého společenského
týdeníku Story, který vedla 7 let.
Po sedmi letech Story opustila a založila vlastní časopis Šťastný Jim, který
vedla do roku 2005, kdy se časopisu přestalo dařit a převzalo jej nakladatelství
Bauer Media. V letech 2004 – 2005 vydávala časopis Halina TD, později Halina.
V roce 2006 založila nový časopis Glanc.
Napsala 23 knihy (přeloženy byly do 6 jazyků).Za svoji literární a jinou
činnost obddržela řadu ocenění, například v roce 1994 Českého lva v kategorii
Nejlepší scénář za film Díky za každé nové ráno a dvakrát po sobě televizní
ocenění TýTý – Pořad roku za talk-show Banánové rybičky.

Ve fondu knihovny jsou:




Ještě že nejsem papež
Hroši nepláčou
Banánové rybičky

Z kroniky obce:
Vzhledem k tomu, že vstupujeme do nového školního roku, chtěli bychom všechny děti i jejich
rodiče seznámit s historií školy ve Stehelčevsi.

Ve školních dějinách obce se dočítáme, že po třicetileté válce byla obec
„přiškolena“ k Lidicím. Neschůdnost cesty a vzdálenost školy přimělo občany
stelčovské žádati slánský vikariátní úřad o zřízení školy ve Stelčovsi. Žádosti té bylo
r.1794 vyhověno a zřízena jedna třída, která zůstávala stále jako část farní školy
v Lidicích. První škola byla tam, kde je nyní číslo popisné 33. Do školy chodilo asi 12
dětí, jež seděly u podlouhlého stolu, na prknech položených na třínohých židlích.
Rozvoj uhelen v okolí měl vliv na vzrůst obyvatelstva a tak již 1829 byla školní
místnost malá. Byl tedy tento domek prodán za 600 zlatých a zakoupen mýtní domek
erární čp.43 za 787,30 zlatých, v němž zůstala škola až do roku 1896.
V roce 1853 byla ustanovena škola jako samostatná a v roce 1869 zvětšena přístavbou.
Otevíráním nových dolů nedaleko Stelčovsi přibylo tolik dětí, že jedna třída
nepostačovala. Když v r. 1877 navštěvovalo školu 156 dítek, byla povolena druhá
třída. Při komisi dne 21. října 1878 byly uznána dosavadní budova za vhodnou a ku
zřízení druhé třídy měla se rozšířit o poschodí. Přestavba se odložila na rok 1880 a po
dobu přestavby byla najata od 1.ledna 1880 místnost v čísle 54. Po ukončení přestavby
nákladem 4522 zlatých a 80 krejcarů byla 6. září 1880 otevřena druhá třída.
V další době dál přibývalo žactva a třídy byly přeplněny. Vyzvala tedy c.k. okresní
školní rada dne 21.srpna 1890 místní školní radu o zřízení třídy třetí. Poněvadž v té
době se proslýchalo, že přestane dobývání uhlí na dole „Vítovka“, čímž bylo
očekáváno i klesnutí počtu žactva, vyžádala si místní školní rada přípisem ze dne 13.
září 1890 odklad, který však c.k. okresní školní rada nepovolila. Když zastavením
„Vítovky“ dne 19.ledna 1891 pokles počtu žactva nenastalo, byl výnosem zemské
školní rady ze dne 1.září 1891 otevřena třída třetí v najaté místnosti v domě číslo 24.
V dalším jednání se usnesla místní školní rada dne 8. března 1895 vystavěti budovu
novou.
Dne 9. dubna 1895 uznáno místo za vhodné a dne 16. dubna 1896 počala stavba a již
8. září téhož roku byla škola vysvěcena. Celkový náklad obnášel 15 tisíc zlatých.
Škola ve 20.století (všechny údaje čerpány z obecní kroniky)
Škola oslavila své stopadesátileté svého trvání a postavení 50leté nové školy dne
29.9.1946. Při této příležitosti byla ve škole uspořádána výstavka učebních pomůcek,
starých knih a fotografiích.
V roce 1948 byla provedena reforma školství v ČSR a i naše škola, dosud „Obecná
škola“, přejmenována na Školu národní neboli školu I. stupně. V roce 1949 mezipatře
školy vestavěna nová okna ze skleněných cihel. Práci tuto provedl předseda MŠR
zedník Antonín Tatíček za pomoci ředitele Budila a člena školní rady K. Vlasáka
z čp.108. Všichni pracovali zdarma. Cena materiálu činila Kčs 6000. Ve II. třídě
položena nová podlaha tesařem Františkem Krátkým ze Stehelčevsi, za Kčs 12.500.

Pomocné práce provedeny 27 občany zdarma a odpracováno 319 hodin. Tím ušetřeno
asi Kčs 4780. Z dotace KNV Praha zakoupeno pro školu stehelčevskou 36 školních
lavic kovových, nový rozhlasový přijímač v ceně Kčs 7290, s amplionem pro přenos
do II.třídy za Kčs 750. Tělocvičná jednota Sokol ve Stehelčevsi darovala místní škole
částku Kčs 7500 na zakoupení elektrického gramofonu a hodnotných desek. Školní
rozpočet, rovněž poslední jako samosprávný, činil pro r. 1949 Kčs 64 380. V roce
1955 ve škole čp. 87 jest dvoutřídní Národní škola v prvním patře, tam je též obřadní
síň sňatková. V přízemí nachází se vpravo kabinet s pomůckami pro školu a v levé
straně je nyní Mateřská škola, dále je tam byt, kde bydlí nyní školnice Božena
Kabátová. Jeden z pokojů bytu připadne mateřské školce jako jídelna. Ve škole
opravena střecha komunálním podnikem z Kladna, ale tak, že po celou zimu byl
v obřadní síni promočen strop. Dále vyměněna všechna okna na jižní straně budovy,
na sever jen některá, celkem vyměněno 30 oken.
Vlastním školním promítacím přístrojem promítány jsou jednou za tři týdny dětem
poučné filmy. Dvakrát v roce koná škola zájezd do Maňáskového divadla v Kladně.
2.6. u příležitosti Mezinárodního dne dětí konán byl táborový oheň na cvičišti Sokola,
na němž děti přednesly básně a zpívaly národní písně. Účast občanstva velká.
V roce 1957 byla opravena znovu střecha na školní budově čp. 87, kterou loni
komunální podnik z Kladna špatně opravil. Při tom opraveny i krovy. Také zahrada
školní upravena, byla velmi zanedbána. Po odchodu řídícího učitele Kuchaře, v.r.
1921, nebyla zahrada v takovém pořádku, v jakém ji míval on. Kuchař pěstoval
stromky, velký včelín měl a vůbec naše škola byla nejlepší v kladenském okrese.

Řídící učitelé a ředitelé základní školy od roku 1891 do roku 2006 (podle
kroniky obce a školní dokumentace)

Bohumil Kuchař (1891-1921) řídící učitel
Josef Vedral (1921-1922) řídící učitel
Václav Hejmal (1922-1923)
Václav Posledník (1923-1935) řídící učitel
František Kluc (1935-1936) správce školy
Jaroslav Javůrek (1936-1941) řídící učitel
Jaroslav Hájek (1941) řídící učitel
Karel Budík (1.12.1941 – 1948) řídící učitel, (1948-30.7.1950) ředitel školy
Josef Šindler (1.9.1950-1976) ředitel školy
Václav Jícha (1976-1980) ředitel školy
Ludmila Pivarčiová (1980-1996) ředitelka školy
Miloš Semorád (1996-1997) ředitel školy
Olga Jahodová (1998-2000) ředitelka školy
Mgr. Šárka Holečková (od r.2000) ředitelka školy
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