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Informace z obce
● Svoz odpadu na známku
1x měsíčně proběhne 5.1.2022.
● Sběrné místo je od listopadu
otevřeno pouze v neděli
od 10:00 – 12:00 hod.
● Svoz bioodpadu (hnědé nádoby) proběhne v těchto termínech:
leden – 28.1.2022
únor – 25.2.2022
březen – 25.3.2022
● Kontejner na bioodpad je po
zimní měsíce k dispozici každou
neděli od 10-12 hodin na
Sběrném místě. Na jaře 2022 bude
opět umístěn v různých částech
obce dle harmonogramu, který
bude vyvěšen na webových stránkách obce.

Kontaktní údaje:

BLAHOPŘEJEME

Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

Pavel Donoval – 70 let

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

Dne 29. ledna 2022
proběhne v sále KD

● Zasedání zastupitelstva obce
proběhne 19.1.2022 od 18:00 hod.
Místo konání bude upřesněno.

Vítání občánků

● Obec má k dispozici (v omezeném množství) stolní kalendář
na rok 2022 s fotografiemi obce.
Zdarma
je
k
vyzvednutí
(v úředních hodinách) na OÚ.

Englová Laura,Rachmonov Irfan,
Mlejnek Julie Anne,Pobříslová Anežka,
Kacovská Adéla, Smetanová Viktorie,
Moravcová Leontýna, Helceletová Anastasie,
Novosád Matěj

přivítáni budou:

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 1/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 31. 12. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 1. 2022
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Vážení spoluobčané,
jak většina z vás ví, 15. 12. 2021 proběhlo v sálu kulturního domu zasedání Zastupitelstva obce
Stehelčeves. Kromě běžné agendy bylo součástí i jednání o nových obecně závazných vyhláškách
k odpadovému hospodářství, a tedy ke svozu odpadu, k jeho četnosti a cenách. To vše proběhlo na
základě povinnosti obce tyto vyhlášky vydat v souvislosti s novou legislativou k odpadům. V tomto
případě se jedná o nový zákon č. 541/2020 Sb. a především §40, kde se již výslovně zakazuje ukládání
využitelných odpadů na skládky, a to od roku 2030. A právě k této skutečnosti se vážou tato opatření
obcí a také jim to zákon výslovně ukládá. Pokud by obce na tento stav nereagovaly, byly by výrazně
pokutovány ze strany státu.
Obce a města se tedy musí snažit v tomto následujícím období vytřídit co největší možné potenciálně
využitelné složky komunálních odpadů a minimalizovat množství odpadů, které by se ukládalo na
skládky.
Naše obec, tak jako ostatní obce, k tomuto problému navrhovala nově několik variant svozů. A právě
z důvodu razantních navýšení cen odvozu odpadu navrhovala v dalším období omezit svozy na 1x za
14 dní, 1 x měsíčně a pak jednorázové svozy v případě většího množství odpadu. I v reakci na
požadavky občanů byla tato problematika diskutována na Zastupitelstvu obce a také ve spolupráci se
společností ARCH consulting, s.r.o., která zpracovala pro obec ucelenou „Analýzu a návrhové opatření
odpadového hospodářství“. Zástupci společnosti vysvětlovali na Zastupitelstvu principy nového
systému a odpovídali na otázky občanů, protože stejné analýzy zpracovávali i pro další obce v regionu.
Návrh obce na svozy 1x za 14 dnů vyplývaly především z důvodu prudkého nárůstu cen za svoz odpadů
a tedy důvodu, aby občané neměli tak vysoké částky za svozy. Po zvážení všech variant a požadavků
jak obce, tak i občanů nakonec bylo rozhodnuto, že zůstane zachován týdenní svoz pro ty občany, kteří
o to stojí. Rok 2022 bude jakýsi přechodný, protože legislativa v oblasti odpadů dozná jistě dalších
změn, na které bude třeba reagovat. Pro rok 2022 byla stanovena sazba poplatku dle výpočtu 0,80
Kč/litr x počet svozů/rok.
Zde je tedy tabulka, jak budou vypadat svozy v roce 2022
Frekvence svozu
1 x týdně
1 x za 14 dní
1 x měsíčně
Jednorázová známka

Počet svozů/rok
52
26
12

Cena/ nádoba 120 l
4 992 Kč
2 496 Kč
1 152 Kč
96 Kč

Cena/nádoba 240 l
9 984 Kč
4 992 Kč
2 304 Kč

Je třeba si uvědomit, že i přes zvýšení poplatků od domácnosti, obec stále doplácí na svoz odpadů
vysokými částkami, které by bylo možné v obci investovat jinak. Míra doplatku obce dosáhla výše
49 %, v současnosti tedy 785 326 Kč za rok. Obecná doporučení pro obce je doplácet ve výši 25 %, což
jak vidíme, naše obec přesáhla poměrně významně. Je to z toho důvodu, aby finanční zátěž na občany
nebyla tak razantní. Do této doplatkové částky je zahrnuta i likvidace odpadů nejen z popelnic, ale i
likvidace všech odpadů, které občané dovezou na sběrný dvůr. Nová legislativa taktéž umožnila nově
obci vybírat poplatek za svoz odpadů za nemovitost, tedy i tam, kde není osoba či osoby trvale hlášeny,
to obci dříve zákon neumožňoval.
Evropská legislativa spolu s národními legislativami budou v blízké době vyvíjet velký tlak na omezení
skládkování, a dokonce jsou návrhy, že od roku 2035 nebude přijímán žádný odpad na skládku, pokud
je vhodný k recyklaci. Bude to tedy na nás všechny klást velké nároky k extrémnímu separování
odpadu. Prosím mějte to na paměti, jsme v tom totiž všichni společně a těžko říci, co přinese období
následující. Třiďme tedy o sto šest 
Mgr. Monika Korábová
zastupitelka obce
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Oznámení pro občany obce Stehelčeves
o novém systému odpadového hospodářství v obci a o přihlášení se k poplatkové
povinnosti formulářem.
V souvislosti s nově vydanou Obecně závaznou vyhláškou „O místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství“, která bude platná od 1.1.2022 je nutné, aby občané
Stehelčevsi provedli písemnou ohlašovací povinnost.
Ohlašovací povinnost je dána zákonem. Přihlášení se k poplatkové povinnosti je úkon,
který musí provést všechny osoby, které ve Stehelčevsi vlastní stavby určené k individuální
rekreaci, rodinné domy a byty a chtějí likvidovat odpad prostřednictvím systému odpadového
hospodářství obce Stehelčeves. Pro tyto účely má obec Stehelčeves vytvořeny formuláře.
Formuláře, které slouží k ohlášení poplatkové povinnosti, a tím k přihlášení se k místnímu
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jsou umístěny na webových
stránkách obce Stehelčeves a také v pokladně Obecního úřadu Stehelčeves. Tyto ohlašovací
formuláře prosíme vyplňte při platbě místního poplatku na rok 2022 buď přímo na pokladně
OÚ nebo si stáhněte formulář z webových stránek obce a vyplněný jej zašlete elektronicky na
ou@obecstehelceves.cz či poštou na adresu OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves.
Odhlášení se z poplatkové povinnosti je nutno oznámit na OÚ Stehelčeves, a to elektronicky
nebo písemně. Odhlášení se z poplatkové povinnosti v případě změny vlastníka objektu
rovněž proveďte uvedeným způsobem. Vezměte prosím na vědomí, že za nedodržení
povinnosti ohlášení ale i odhlášení poplatkové povinnosti je OÚ oprávněn vyměřit
poplatníkovi pokutu.
Biologický odpad rostlinného původu, který se odkládá zvlášť, do hnědých nádob, je
zahrnut do místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Nezpoplatňuje se již tedy zvlášť.
Občanům budou poskytnuty nádoby na bioodpad o obsahu 140 l.
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Cena známek za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psa na rok 2022
Cena známek za svoz komunálního odpadu na rok 2022 stanovena dle Obecně závazné vyhlášky O
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, platné od 1.1.2022, kde sazba
poplatku činí 0,80,-Kč za litr.

obsah 120 l

obsah 240 l

1x týdně (červená) – 52 svozů/rok

4.992,- Kč

9.984,- Kč

1x za 14 dní (žlutá) - 26 svozů/rok

2.496,- Kč

4.992,- Kč

1.152,- Kč

2.304,-Kč

svoz – sudé týdny

1x měsíčně (bílá) - 12 svozů/rok

Jednorázová známka

96,- Kč

Bioodpad je zahrnut do místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství,
nezpoplatňuje se již tedy zvlášť. Zájemcům o svoz bude vydána nádoba zdarma.

Cena poplatku ze psa na rok 2022 (splatný k 31.3.2022) dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2020

Cena za jednoho psa

200 Kč

Cena za druhého a každého dalšího psa

200 Kč

Poplatky budou vybírány od středy 12.1.2022 pouze v době úředních hodin.
Lze platit hotově nebo bezhotovostně (kartou).

UPOZORNĚNÍ! ZNÁMKY Z ROKU 2021 JSOU PLATNÉ DO KONCE MĚSÍCE
LEDNA 2022!
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
ze dne 24.11.2021
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
2. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu obce Stehelčeves na rok 2022
3. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením návrhu střednědobého rozpočtového výhledu
obce Stehelčeves 2023-2024
4. Zastupitelé obce souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtu ZŠ a MŠ Stehelčeves 2022
5. Zastupitelé obce souhlasí se zveřejněním návrhu rozpočtového výhledu ZŠ a MŠ
Stehelčeves 2022
6. Zastupitelé obce souhlasí s odpisovým plánem ZŠ a MŠ Stehelčeves na rok 2022
7. Zastupitelé obce projednání Obecně závazné vyhlášky obce Stehelčeves č. 5/2021 o
místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, odkládají na další
zasedání
8. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Smlouvy o sml. budoucí o zřízení věcného
břemene a dohody o umístění stavby IV-12-6027019 Ant. Dřevy, č. parc. 580 KNN
9. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Smlouvy o využití obecního systému odpadového
hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin a.s.
10. Zastupitelé obce souhlasí s vyplacením roční odměny ředitelce PO v plné navrhované
výši
11. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis o finanční kontrole ze dne 9.11.2021
12. Zastupitelé obce berou na vědomí Protokol o finanční kontrole ze dne 15.11.2021
13. Zastupitelé výběr zhotovitele na projektovou dokumentaci odkládají na příští zasedání.

24.11.2021

Ověřili: předseda sociální komise – Světlana Schrőderová
předseda komise pro životní prostředí – Michal Pokorný
místostarostka obce - Kateřina Müllerová
starostka obce - Petra Vagenknechtová

Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB 280 463 850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
ze dne 15.12.2021
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem
2. Zastupitelé obce schvalují rozpočet obce Stehelčeves na rok 2022, jeho závazným
ukazatelem jsou výdaje
3. Zastupitelé obce schvalují Rozpočtový výhled obce Stehelčeves2023-2024
4. Zastupitelé obce schvalují Rozpočet ZŠ a MŠ Stehelčeves na rok 2022
5. Zastupitelé obce schvalují Rozpočtový výhled ZŠ a MŠ Stehelčeves 2023-2024
6. Zastupitelé obce souhlasí s rozšířením frekvencí svozu směsného komunálního odpadu na
rok 2022 a to na: 1x za týden, 1x za 14 dní a 1x za měsíc
7. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Stehelčeves
č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
8. Zastupitelé obce souhlasí s návrhem Obecně závazné vyhlášky obce Stehelčeves
č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
9. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Smlouvy o zajišťování a financování dopravní
obslužnosti a pověřují starostku obce jejím podpisem
10. Zastupitelé z nabídek zhotovitelů na PD na rekonstrukci hasičárny vybírají společnost
T4T, s.r.o. za cenu 184.000,-Kč bez DPH
11. Zastupitelé obce z nabídek na TDI a BOZP na akci „Oprava částí místních komunikací
bezejmenná a V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“ vybírají společnost TK Engineering, s.r.o.
za cenu 240.000,- Kč s DPH
12. Zastupitelé obce souhlasí se zněním Darovací smlouvy v částce 2.500,-Kč od společnosti
StaněkRent-Tomáš Staněk
13. Zastupitelé obce souhlasí s Návrhem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB a dohoda
o umístění stavby č.IE-12-6009767/VB/1 – obnova vedení NN ul. V. Moravce
15.12.2021
Ověřili: předseda kontrolního výboru – Monika Korábová
předseda finančního výboru – Karel Ševčík
místostarostka obce - Kateřina Müllerová

starostka obce - Petra Vagenknechtová
Obec Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves
Tel. 601 333 454, IČO 00234915, ČSOB 280 463 850/0300
Email: ou@obecstehelceves.cz, URL: http://www.obecstehelceves.cz
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Žáci naší školy navštívili obecní kroniku

Žáci naší školy navštívili obecní kroniku
Ve čtvrtek 2.prosince navštívili obecní kroniku žáci 2.a 3.třídy naší školy. Chtěli se dozvědět
něco o historii naší obce, a hlavně o zajímavých místech, kam by se mohli podívat.
A tak jsme si
o
povídali
Homolce,
pivovaru a dalších
v naší
místech
obci, ale snad
nejvíc upoutala
historie
děti
naší
budovy
školy. Nadšeně
prohlížely staré
plány a fotografie,
se,
dohadovaly
kde se nachází
které místo dnes.
velmi
Byly
a
zvídavé
proto
zvědavé,
jsme si ukázali i
staré učebnice a školní pomůcky, a vzhledem k předvánočnímu času i staré vánoční ozdoby,
formičky na pečení cukroví a mnoho jiných věcí na které se děti ptaly.
Řekli jsme si o nově vzniklé naučné stezce naší obce, a tak námětů na procházky s rodiči i
sourozenci si děti odnesly mnoho. Bylo to moc hezké dopoledne.
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V sobotu 8. 1. 2022
se ve Stehelčevsi uskuteční
Tříkrálová sbírka
(pokud nám to znovu nepřekazí nějaká
proticovidová nařízení.)
Koledníci obejdou vesnici a budou
jako tradičně vybírat do pokladniček.
Lze ale také přispět:
1. Do online kasičky: zasláním
bezhotovostního příspěvku do sbírky
bankovním převodem, skrze formulář na
webových stránkách
Tříkrálové sbírky
od 1. 12. 2021 do 30. 4. 2022
2. Bezhotovostním převodem skrze
přidělený QR kód
od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022
3. Pomocí DMS (jednorázově nebo trvale)
ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Na číslo: 87 777
65 % výtěžku použije pořádající organizace - Charita Kralupy - na dovybavení
zrekonstruovaného azylového domu pro matky s dětmi v Kralupech Minicích a na výstavbu sociálních bytů v Uhách.
Zbytek částky využije - Arcidiecézní charita Praha - na tyto projekty:
Projekty v ČR
· Výstavba Komunitního centra sv. Anežky, Praha 2
· Podpora nového Komunitního centra sv. Zdislavy, Kolín
Projekty v zahraničí
· Pomoc rodinám, seniorům a dětem v Bělorusku a Uzbekistánu
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Významné osobnosti naší obce
BOHUMIL POMAJZL
Dalším z osobností, které velmi
ovlivnili život v naší obci, byl pan
Bohumil Pomajzl. Narodil se
v roce 1873 v hospodářství čp. 30,
kde žil a hospodařil celý život.
V letech 1910 do června 1919 byl
pan Pomajzl Bohumil starostou
naší obce. Dlouhá léta byl činným
členem Sokola Stehelčeves a Sboru
dobrovolných hasičů. Zapojoval se
velmi aktivně do života v obci.
9. června 1923 byl přivezen kámen
na postavení pomníku padlých
v první světové válce. Povozy na
převezení z brandýského nádraží
dali zdarma pan Bohumil Pomajzl,
Václav Rubeš a paní Benešová.
Dne 18. června 1924 navštívila exkurse p. učitelů a učitelek ze Slovenska naši obec, by prohlédla naší
a vrapickou školu. Mimo jiné
navštívili i vzorně vedený statek
pana Pomajzla, který se jim velice
líbil a obdivovali jeho pokrokové
vedení.
Dne 5. prosince 1925 se odbývala
dražba na obecní honitbu, která
obnášela dle nynějšího stavu (roku
1925) 434 ha 65 arů 31 m2. Na
dražbě se sešlo 21 dražitelů. Vyvolávací cena byla 3 000 korun a do-

saženo bylo 9 270 korun. Honitbu
pronajmul pan Boh. Pomajzl, statkář ze Stehelčevsi.
9. června 1935 byl pan Pomajzl
oceněn diplomem za dlouholetou
činnost u příležitosti 25letého výročí založení Sokola Stehelčeves.
Dne 14. července 1935 Sbor
dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi
odbýval slavnost 50letého trvání
své činnosti. Pomajzl Bohumil obdržel za dlouholetou aktivní činnost
obraz svého portrétu. Od roku 1906
byl velitelem místních hasičů.
Dne 21. února 1937 byla utvořena
„Civilní protiletecká ochrana“ sestávající se z 20 žen ze Stehelčevsi
a 15 z Vrapic. Praktický výcvik učinil p. MUDr. Jeřábek z Buštěhradu.
Úkolem této ligy jest v pádu nepřátelského leteckého útoku pomáhat
občanstvu ve všech případech.
Obecním velitelem byl jmenován
pan Bohumil Pomajzl, rolník ze
Stehelčevsi a p. Ptáčník Václav, velitel hasičů, též ze Stehelčevsi.
Ženou pana Pomajzla byla Klára
Taussigová z čp. 2. Byla židovka
a proto, aby zachránili statek, se
rozvedli. Bohužel Klára se stejně
jako celá její rodina z koncentračního tábora nevrátila.

Naučná stezka Stehelčeves - soutěž
Jak už jsme psali v minulém
zpravodaji, byla 13 zastaveními
osazena naučná stezka naší obce.
Proti OÚ se můžete seznámit
s oběma okruhy na informační
tabuli, na webových stránkách
obce je ke stažení aplikace s mapkami obou okruhů a všemi zastaveními.
Připomínáme naši soutěž pro děti
i dospělé, kdo pošle na mail kroniky
kronikastehelceves@seznam.cz fo26

tografie u všech zastavení, dostane
hodnotnou odměnu ve formě souboru her nebo termosky na vaše
cesty.
A prvním cestovatelem, který
prošel celou trasu a zaslal všech
13 fotografií byl již 5. prosince desetiletý Lumír Štanc.
A tak pokud nebudete vědět, kam
jít s dětmi, zkuste naši novou naučnou stezku.

22. prosince 1949 – Pomajzl Bohumil, 77 letý rolník, prodal svůj statek čp. 30 s výměrou polí 30 ha
a obytnými budovami čp. 31 a 99,
Františku a Marii Bendovým
z Újezdu Pod Kladnem. B. Pomajzl
hospodařil na tomto statku od roku
1898 a byl jeden z nejlepších
a nejpokrokovějších rolníků v obci.
Již před první světovou válkou měl
svou vlastní elektrárnu s benzinovým pohonem, pro osvětlování
obytných i hospodářských budov.
20. května 1952 Pomajzl Bohumil,
rolník na odpočinku, dříve majitel
statku čp. 30 – 31 zemřel v Kladně
ve stáří 79 roků. Pohřben je ve
Vrapicích na starém hřbitově.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Z kuchyně našich babiček
CHLEBOVÁ POLÉVKA
Na tuku osmahneme na kostičky nakrájený chléb s nadrobno nakrájenou cibulkou a utřeným česnekem. Směs
zalĳeme vodou, osolíme, opepříme, přidáme celý kmín a uvedeme do varu. Povaříme, pak do polévky vlĳeme
dle množství polévky asi 3 rozkvedlaná vejce. Polévku stáhneme z ohně a dohustíme zakysanou smetanou dle
chuti (nemusí být).

ŠTROCHANY
Smícháme ½ kg najemno strouhaných vařených brambor a stejné množství strouhaných syrových brambor,
přidáme na kostičky nakrájené starší rohlíky, sůl a trochu mléka. Vše jemně promícháme. Lžící vykrajujeme noky
do vařícího mléka a vaříme dle velikosti 8 až 10 minut, pak štrochy slĳeme a podáváme polité na kostičky
vyškvařenou slaninou a kysaným zelím.

PIVOVARŠTÍ KONĚ
V míse smícháme 2 lžíce hladké mouky, 1 vejce, sklenku piva a 15 dkg strouhaného sýra. Krkovici nakrájíme na
menší řízečky, opepříme, potřeme hořčicí dle chuti (plnotučnou, francouzskou, krémžskou). Krátce na pánvi
opečeme z obou stran, namočíme do připraveného těstíčka a smažíme. Podáváme s opečeným bramborem nebo
bramboráčky a zeleninovým salátem dle chuti.

PUNČOVÝ DORT PANÍ POKLASNÉ
Uděláme piškotové těsto ze 6 vajec, na jedno vejce 3 a 1/2 dkg pískového cukru, ušleháme, přidáme stejné
množství polohrubé mouky, dáme do dobře vymazané a moukou vysypané formy a upečeme. Totéž ve stejném
poměru uděláme ze 7 vajec a upečeme na pekáči dobře vymazaném a vysypaném moukou.
Buchtu z pekáče rozřežeme na asi 2 cm silné pruhy. Do misky dáme ½ litru rumu, 2 dcl vody, moučkový cukr
a rozmícháme. Část odlĳeme, přidáme potravinářské barvivo a obarvíme do růžova. A do zbytku ještě přidáme
rum.
Polovinu dortu vrátíme do formy, stáčíme na ni proužky buchty, které střídavě máčíme v rumovém roztoku
a v růžovém. Postupujeme od obvodu do středu. Po zaplnění přiklopíme druhou částí dortu, položíme na něj talíř
a zatížíme hrnkem s vodou. Druhý den polĳeme čokoládovou polevou.

OŘÍŠKOVÉ PLACIČKY
Ze zbylých bílků
Ušleháme sníh ze tří bílků, přidáme 20 dkg moučkového cukru, a 20 dkg strouhaných ořechů. Na vymazaný plech
dáváme malé kopečky, které zdobíme celým lískovým ořechem nebo půlkou ořechu vlašského. Spíše sušíme, než
pečeme ve vyhřáté troubě.

DOBROU CHUŤ!
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Cihelna STEHELČEVES
V Řánkově ulici nad školou bývala
kruhová cihelna, kterou zmiňuje již
v roce 1914 první kronikář obce
Stehelčeves. My ale víme, že cihly
se zde pálily již mnohem dříve.
V 19. století stála vzadu ve svahu
cihlářská pec a nedaleko ní stál domek pro cihlářské dělníky. Ten byl
zbourán až v roce 1960.
Kdy byla dána do provozu kruhová
pec, to se zatím nepodařilo zjistit.
V roce 1934 cihelnu vlastnil pan
Alois Žák z čp. 22.
V 50. letech 20. století byla ve
vlastnictví JZD Stehelčeves, ale nájemcem byly Spojené ocelárny n.p.
Kladno. V té době byl opraven komín cihelny, za pecí byla postavena
budova k výrobě cihel i se strojním
zařízením. Zbudovány byly i přípojky vody a elektřiny.
17.8.1960 byla cihelna uvedena do
provozu, vyráběla však cihly do zásoby, vypalovat se začaly až v následujícím roce. V dubnu 1961 se
konalo slavnostní zapálení pece za
účasti zástupců SONP Kladno,
ROH, MNV, KSČ a zaměstnanců
cihelny, zástupců obce a žáků naší
školy. Slavnostní proslov zakončil
zástupce SONP slovy: „Ať hoří plamen této pece a vypaluje základní
kameny naší nové socialistické

společnosti a pomáhá budovat a zajišťovat světový mír.“
Avšak cihelna nebyla v provozu
dlouho, již v březnu 1964 zaznamenal náš kronikář, že bylo převzato zařízení ze zrušené cihelny
SONP. Zrušena prý byla pro nerentabilitu. SONP vybavily cihelnu
strojově, ale chybou byl velký počet
zaměstnanců, kteří byli v cihelně
zaměstnáni i v zimě, kdy se cihly
nepálily. V cihelně v té době bylo
zaměstnáno více než 20 zaměstnanců včetně uklízečky a účetní.
Znovuotevření cihelny
Avšak uzavření cihelny ještě nebylo
koncem výroby cihel v naší obci.
V roce 1966, kdy byl na trhu nedo-

Obnovená cihelna - slavnostní́
zapálení pece

statek cihel, MNV Stehelčeves
obnovil výrobu. Vedoucím v cihelně se stal pan Fišer Václav, důchodce z čp. 119. Tajemník MNV
se velmi zasloužil o to, že bylo sehnáno vybavení do cihelny i bagr,
kolejnice a odřezávač. Z Kablo
Kladno byl přivezen elektromateriál a další vybavení poskytl Důl Zápotocký. A tak 20.9.1966 byl
provoz v cihelně opět zahájen. Pracovalo tam 8 žen z obce a okolí
a 1 bagrista. Později zde pracovali
pouze dva muži, kteří bagrovali
a zajišťovali technické práce a lis
a čtyři ženy, pak topiči, kteří ale nebyli zaměstnáni na plný úvazek.
Byla to ale práce sezónní, většinou
od března do listopadu.
Vzhledem k nízkému počtu zaměstnanců se pálila vždy cele naplněná pec, kam se vešlo 70.000 cihel. Pec se roztopila a postupně se
vypálily všechny komory.
Cihelna ve Stehelčevsi pálila své
cihly, které byly ceněné pro kvalitu
místní cihlářské hlíny, až do roku
1978, kdy byla s konečnou platností
uzavřena a tím i zanikla cihlářská
tradice v naší obci. Stroje byly
většinou převezeny do cihelny
v Zájezdu a okolních obcí, stavby
byly postupně zbourány, zůstal jen
komín, na který byl ale také vydán
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demoliční výměr. Nakonec ten jediný zůstal stát a připomíná zašlou
slávu cihlářství u nás.
Z historie cihlářství
Před rokem 1914 se platilo za ruční
výrobu 1000 cihel 1 zlatý, bochník
chleba a ¼ litru kořalky.
V první republice se platilo za vyrobení 1000 cihel (také ruční výroba)
280 korun.
V roce 1962 je výroba cihel
strojová a každá práce při tom se
platí jinak. Vyvážka cihel z pece
platila se v tomto roce 22 korun za
1000 cihel.
V 70. letech byla mzda žen 12-1300
Kčs. Navážení a vyvážení cihel se
platilo 40 Kčs za 1000 cihel. Cena
cihel v té době byla 1 Kčs/ks.
Archeologické nálezy
V této lokalitě byl také prováděn archeologický průzkum, neboť při
těžbě hlíny byly objeveny staré hroby a keramika.
Šest hrobů, které byly nalezeny
v lokalitě cihelny, prozkoumal

Červenec
2021

A. Knor. Kostry byly natažené
v poloze na zádech, hlavou k západu. Z poměrně bohaté výbavy stehelčevských hrobů lze uvést esovité
záušnice, skleněné perly, vědro, ale
i železnou ostruhu a úzkou sekeru.
Nejbohatší hrob obsahoval tělo
muže a k němu později pohřbené
pozůstatky ženy. K mužskému pohřbu příslušela mimo jiné keramická nádobka a okované vědro,
nůž, ocílka a přezka. Hlavní ozdobou žen byl náhrdelník ze skleněných perel s kaptorgou z bronzového vybíjeného plechu. Pohřebiště je
datováno do 9. a první poloviny
10. století. V jiném místě cihelny
prozkoumal v 30. letech minulého

století A. Knor další pohřebiště.
Které obsahovalo 14 kostrových
hrobů. Jedinou archeologicky zjistitelnou výbavou hrobů byly
esovité záušnice, na jejichž základě lze pohřebiště datovat do
11. století. Při opravě kruhové
pece v roce 1954 byl nalezen kostrový hrob s rozházeným tělem
a pazourkovým nožíkem z mladší
doby kamenné. Při bližším průzkumu bylo zjištěno, že se jedná
o tzv. šňůrový lid.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Obnovená cihelna - pohled od severu
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Zprávy z SK STEHELČEVES
Konec roku je vždy časem bilancování, zvláště pokud se jedná
o rok úspěšný. Ten minulý sice
nezačal pro amatérský sport vůbec dobře, kvůli coronavirovým
opatřením byla jarní část soutěže
zrušena, takže jsme s obavou očekávali, kolik dětí, ale i dospělých
se ke sportu vrátí.
Nakonec i přes mírné ztráty jsme
oproti jiným klubům dopadli dobře
a do soutěže jsme - vedle mužstva
dospělých - přihlásili i starší přípravku, mladší žáky a nakonec i po
dlouhých letech - dorost. Ten jako
sdružený tým se Sokolem Hostouň
„B“. Důvodem k tomuto kroku
bylo, že hostouňští si do mužstva
mladšího dorostu, které hraje krajský přebor, vyhlídli pětici našich
dorostenců. Podle regulí tito hráči
mohou nastupovat za své béčko ve
sdruženém týmu, takže většinu zápasů za nás nastoupili. Že se ve své
premiérové sezóně vůbec neztratili,
dokazuje nejen jejich umístění
přesně ve středu tabulky, ale i to, že
se někteří začínají prosazovat i
v týmu dospělých.
Úspěšně si také vede mužstvo
mladších žáků, které ve své velice
těžké skupině zatím figuruje na třetí
příčce s minimální ztrátou na vedoucí tým, přestože základ tohoto
týmu hrál loni v kategorii přípravek
a mnozí hráči by ještě letos v této
kategorii mohli hrát. Tento výběr
má v sobě velký potencionál. Také
s výkony starší přípravky můžeme
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být spokojeni. U této kategorie se
tabulka nepočítá, podle výsledků
však naši nejmenší rozhodně nepatří mezi outsidery. A protože v našem klubu nezapomínáme ani na
úplně nejmenší, podporujeme i naší
školičku, kde se děti učí základní
pohybové aktivity a zkoušejí své
první fotbalové krůčky. Pro přípravku a školičku jsme také zorganizovali týdenní příměstský tábor
pod obětavým vedení Petra Horáka, Karen Dolejší a Lukáše
Vosláčka.
A nakonec „A“ mužstvo. Do soutěže vlétli nebývalým způsobem, po
osmi odehraných zápasech suverénně ovládali tabulku soutěže
a přehráli i silné favority Dřetovice
a Hrdlív. Bohužel následovala nepovedená série tří zápasů, ve kterých nám zvlhnul střelecký prach,
a proti slabším soupeřům jsme vytěžili pouhopouhé dva body a klesli
na druhé místo bod za vedoucí Hrdlíví. I tak s výkony áčka panuje všeobecná spokojenost a hodně se těšíme, že se na jaře o první místo popereme.
Vyhrát soutěž by bylo o to příjemnější, že v letošním roce 2022
oslavíme stoleté výročí fotbalu ve
Stehelčevsi. Toto výročí s Vámi
chceme důstojně oslavit a chystáme pro Vás nejedno překvapení.
Vše je ale otázkou peněz a proto
Vás prosíme, o příspěvek na tuto
akci, která bude finančně náročná.
Pro podnikatele nabízíme prezenta-

ci jejich společnosti na našich sociálních sítích, případně v brožuře, jejíž vydání k výročí připravujeme.
Případné dary, za které moc děkujeme, zasílejte na náš účet
222622438/0300 s VS 25062022 a
označením pro příjemce 100 let.
Závěrem mi dovolte poděkovat
všem trenérům, funkcionářům,
hráčům, sponzorům a příznivcům, kteří náš klub podporují.
Moc si jejich práce vážím. Děkuji
také zastupitelkám a zastupitelům obce v čele s paní starostkou,
u kterých cítíme velkou podporu.
Úplným závěrem přeji všem našim spoluobčanům hodně štěstí
a zdraví v novém roce.
Vratislav Kaválek,
předseda SK Stehelčeves
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Relax na leden

Obsah tajenky z doplňovačky naleznete v dalším čísle zpravodaje.
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1) OBUVNICKÝ ŘEMEN
2) BLAŽENOST
3) PRODEJNA
4) ČÁST ROSTLINY
5) SMĚTÁK
6) HARABURDÍ
7) ZLÝ SKŘÍTEK
8) ÚZCE
9) DIVOCH
10) NEOVĚŘENÁ ZPRÁVA
11) DOPIS
12) VOJENSKÝ POVEL
13) NÁVOD
14) NÁROK
15) PODIVENÍ
16) POSLUŠNÉ
17) ŽENSKÁ ČÁST MUSLIMSKÉHO DOMU
18) ZBOŽÍ
19) NEBE BEZ MRAKŮ
20) ZÁVĚR
21) OKOLO, PODÉL

Řešení osmisměrky z čísla 12/2021 mělo odhalit, že u studny na Brůdku stávala socha Jana Křtitele.
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