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Březen nám přináší jaro i Velikonoce
I když nás ještě
nedávno potrápily pořádné
závěje sněhu, již se blíží, po
letošní více šedivé než
mrazivé a bílé zimě, jaro.
Dny nám dávají více světla a
my se těšíme z každé
chvilky, kdy vysvitne sluníčko.
S příchodem jara nás čeká i úklid
zahrad a domácností po zimě. V souvislosti
s tím mnohdy řešíme otázku vpravdě
nerudovskou: „Kam s tím?“
Abychom Vám pomohli, zajistili
jsme likvidaci odpadů takto: větve ze
zimních prořezů zahrad lze odvézt
k požární nádrži, kde budou spáleny 30.
dubna při „čarodějnicích“. Oblečení, textil
a nádobí, které jsme po zimě vyřadili, je
možné přinést na OÚ, kde je v době od 15.
března do 5. května pořádána sbírka pro
Diakonii Broumov. Pro nebezpečný odpad,
(barvy, oleje, pneumatiky, televizory,
monitory atd..) bude přistaven u OÚ
kontejner v sobotu 30. března od 9.00 do
12.00 hodin. Kontejner na elektroodpad
(kuchyňské spotřebiče, lednice, pračky
sporáky atd..) bude přistaven v naší obci
17. – 19. dubna. Ostatní odpad lze
likvidovat ve sběrném dvoře OÚ v sobotu
od 9.00 do 11.00 hodin.
S jarem,
letos
již
v březnu,
přicházejí i Velikonoce. Týden před nimi,
v sobotu 23. března, pořádá kulturní
komise Velikonoční trhy s ukázkami
lidových řemesel. Zde můžete nakoupit i
jarní květiny a velikonoční zboží, ale
hlavně zde můžete vidět spoustu
zajímavých řemesel a řemeslných výrobků,
které v naší obci ještě prezentovány

nebyly. Určitě to bude velmi zajímavé a
poučné. Proto Vás všechny zveme
k návštěvě této akce, která opravdu již
přivítá jaro v naší obci.

Naše děti se již těší na Velikonoce a
vše, co k nim patří. Proto s malými
Dráčaty i v letošním roce budeme zdobit
strom „POMLÁZKOVNÍK“. Žádáme
proto všechny občany, aby nám pomohly
se shromážděním vyfouklých vajec, aby
byl strom bohatší než vloni. Vyfouklá
vejce můžete pro naše malé hasiče přinést
na obecní úřad do 25. března. Všem, kdo
dětem
v jejich
snažení
pomohou,
děkujeme.
No a teď již nám zbývá jen popřát
KRÁSNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ
JARA
všem občanům naší obce i
jejich rodinám

Zasedání ze zasedání zastupitelstva obce
dne 20. 2. 2013
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 1, a souhlasí
s rozpočtovým opatřením č. 2.
2. Zastupitelstvo obce se seznámilo
s revizní zprávou o kontrole komínů, lávek
a hromosvodů i s nabídkou na odstranění
závad a doporučuje: jednoduché práce
provedou zaměstnanci obce, na odborné
práce budou osloveny alespoň 2 firmy
s poptávkou.
3. Zastupitelstvo obce souhlasí se
zhotovením žlabu vedle kolejiště u býv.
pivovaru a svedením vody do vodoteče.
Práce budou provedeny svépomocí.
4. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
jednáním s panem Brožem o pronájmu
pozemku na dětské hřiště.
5. Zastupitelstvo obce pověřuje ing.
Ševčíka jednáním s p. Dolejší o prodeji
pozemků p.č. 300/1, 297 a 298 za účelem
získání podrobnějších informací.
6.
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s navýšením odměny pro místostarostu
obce od 1. 2. 2013.
7. Zastupitelstvo obce nesouhlasí se
zařazením pozemku p. č. 519 do změn
územního plánu.
8.
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s vyvěšením záměru pronájmu bývalé has.
zbrojnice na úřední desce.
9.
Zastupitelstvo
obce
souhlasí
s vyvěšením záměru pronájmu pozemku p.
č. 486/2 na úřední desce.
Zprávy z obecního úřadu
MUDr. Jeřábek bude ordinovat v naší
obci v pondělí 11, a 25. 3. 2013, vždy
od 8.00hodin.
- Další zasedání zastupitelstva obce se
uskuteční ve středu 20. března od
18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Od 15. března do 5. května se opět
koná v naší obci sbírka pro Diakonii
Broumov.
Sbírat se budou:
 letní i zimní oděvy dámské, pánské a
dětské
 lůžkoviny, ručníky, utěrky, záclony
 deky, látky (ne odřezky)
 nádobí černé i bílé
 obuv – veškerou nepoškozenou
-

 hračky – kompletní
 peří, přikrývky, polštáře
Vše zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nic při dopravě nepoškodilo, můžete
nechávat v přízemí, v chodbě OÚ, nebo předat
zaměstnancům OÚ ve sběrném dvoře vždy v
sobotu od 9.00 do 11.00 hodin, od 1. dubna i v
pondělí od 16.00 do18.00 hodin.
Věci, které vzít nemůžeme:
 ledničky, televize, počítače
 matrace, koberce
 nábytek, jízdní kola, kočárky
 znečištěný a vlhký textil
V měsíci únoru odevzdaly Tetra pack obaly
tyto děti:
Karbus Adam
260 obalů
Hrach Miroslav
250 obalů
Vašťáková Michaela 66 obalů
Příští sběr těchto obalů proběhne v sobotu 16.
března od 9.00 do 11.00 hodin ve sběrném
dvoře OÚ.
Nebezpečný odpad - V sobotu 30. března
bude přistaven před OÚ od 09.00 do 12.00
hodin kontejner na nebezpečný odpad
(likvidace pneumatik, barev, vyjetých olejů,
televizorů, počítačů atp.)
Upozorňujeme všechny občany, že poplatky za
odpady a psy jsou splatné do konce března
(výjimku tvoří poplatky tam, kde je poplatek
za odpad vyšší než 1500,-Kč a druhou splátku
lze tedy uhradit do konce září daného roku).
Upozorňujeme všechny občany, že v pondělí
11. března odpadají dopolední úřední hodiny
pro veřejnost, a to z důvodu přezkoumání
hospodaření obce. Děkujeme za pochopení.

Zastupitelstvo obce Stehelčeves nabízí
k pronájmu:
- pozemek p. č. 486/2 - 172 m2 –
orná půda.
- Objekt bývalé hasičské zbrojnice na
parcele č. 242 o výměře 52 m2.
Písemné nabídky možno zaslat na OÚ do
15. 3. 2013.
Informace pro čtenáře a návštěvníky
knihovny
- výpůjční den se od začátku března mění na
středu, hodiny zůstávají stejné, tj. od 17.00
do 19.00hod.
- v knihovně jsou k nahlédnutí zpravodaje z
okolních obcí - Dřetovice, Lidice, Buštěhrad
- znovu připomínám možnost zdarma si
odnést knihy vyřazené z fondu knihovny.

Vyhodnocení nejlepších sběračů Tetra pack obalů
v roce 2012
V pondělí 18. 2. proběhlo na OÚ ve Stehelčevsi
vyhodnocení nejúspěšnějších sběračů těchto obalů v
roce 2012. 1. místo obsadil Miroslav Hrach, druhé
místo pak Míša a Martin Debroise a třetí místo Vojta
Dragoun.
Ještě jednou všem dětem děkujeme za účast v této
soutěži a těšíme se na další setkání s našimi malými
sběrači.

Komise pro děti a mládež při OÚ ve Stehelčevsi
vás zve
Na

HAVAJSKOU PÁRTY
která se koná v sobotu 17. 3. 2013
od 15.00 hodin v sále KD

ve Stehelčevsi
vstup dobrovolný

zábava zaručena
V březnu slaví:
Karel Kalina
Mareš Jan
Krézl Zdeněk
Kučerová Blanka
Mrázová Dana

4.3.
7.3.
18.3.
20.3.
23.3.

80 let
60 let
80 let
60 let
50 let

Srdečně blahopřejeme!
Vážení občané obce Stehelčeves,
rádi bychom Vás touto cestou pozvali na náš 6. Jarní obecní ples, který se bude konat
dne: 16. 3. 2013 od 20,00 hod. na velkém sále KD Dřetovice.
K tanci a poslechu nám bude hrát osvědčená taneční kapela: All Right Band.
Ve 22,00 hodin bude předtančení – ve stylu latinsko amerických tanců, a nebude chybět ani bohatá
tombola!!!!
Přijďte se pobavit, zatančit si a oddechnout si od každodenních starostí.
Budeme se na Vás moc těšit!
Za obec Dřetovice:
Vladimír Raška – starosta
Renata Dobrá – místostarostka
Hana Horká – předsedkyně kulturní komise

Kulturní komise při OÚ Stehelčeves
pořádá

Velikonoční trhy
s ukázkami lidových řemesel
které se konají v sobotu 23. března 2013
od 9.00 do 15.00 hodin
v sále KD ve Stehelčevsi
vidět můžete: zdobení perníčků, zdobení kraslic, pletení košíků,
drátování, předení na kolovratu, paličkování krajek, šití z korálků
atd…

koupit si můžete kromě velikonočního zboží i výrobky ze dřeva,
cukrářské výrobky, perníky, košíky, keramiku, svíčky, květiny
živé i umělé a spoustu dalšího zboží.
Občerstvení zajištěno!

MAŠKARNÍ REJ
Tak jako každý rok i letos se u nás konal „ Maškarní rej“. Tentokrát jsme ho svěřili do rukou
profesionálů a pozvali jsme dětem dva klauny.
Celé odpoledne se tančilo a soutěžilo. Kromě toho byly vyhlášeny i nejhezčí masky. To vůbec
nebylo jednoduché, protože masky byly opravdu úžasné. Byla tady maminka s kočárkem a mimčem,
Maková panenka, pirát, ninja, sněhulák, kovboj, Malá čarodějnice, Ohnivá žena, upírky, Šípková
Růženka, Křemílek, hasič, a spousta dalších masek. Malí i ti větší si opravdu dali záležet a jedna
maska byla hezčí než druhá.
Děti dostávaly během
odpoledne malé odměny, ale
největší odměnou pro ně byly
květiny, meče a různá zvířátka
vyrobená z balónků od jejich
kamarádů
klaunů.
Celé
odpoledne se nám moc líbilo a
již
se
těšíme
na příští
rok.
Vždyť
co
je
hezčího,
než
radost v očích našich dětí. A tentokrát si opravdu užili všichni, ti nejmenší,
kteří se batolili mezi těmi většími, i ti starší, kteří si své převleky opravdu
užívali.

Závody ve Vraném
V sobotu 8. 2. 2013 se naši mladí
hasiči zúčastnili III. kola Ligy
mládeže, ve Vraném. Soutěžili jako
dvě družstva mladších. Družstvo A
a družstvo B. Disciplíny byly
převážně
hasičského
původu.
Připravit požární útok, uvázat uzel,
znát topografické značky nebo
telefonní čísla, to vše se děti učí na
schůzkách.
Proto
nás
mile
překvapilo, že i zde se s tím setkaly,
a proto jsme neočekávali špatný
výsledek.
Družstvo A si vybojovalo
krásné 2. místo, družstvu B se tolik
nedařilo, přivezly 9. místo.
Aby se děti nenudily v době
čekání na výsledky, uspořádali
pořadatelé
závody
jednotlivců
v rychlosti vázání pěti základních uzlů. I z našeho sboru se přihlásilo několik odvážlivců z řad
chlapců, ale i děvčat. Krásně nás reprezentoval Martin Šťáhlavský, který v kategorii starších přivezl 1.
místo. Všechny uzle uvázal za neuvěřitelných 50 vteřin. Ale ani Martin Š. s Míšou V. nezaháleli. Sice
jsou jediní, kteří nám zůstali v kategorii starších, ale na závody s námi jezdí pravidelně. Závodí ne za
nás, ale za Vinařice, ale i tam zdárně dokazují, jaké vědomosti a dovednosti mají. Ze závodů
z Vraného si přivezli taktéž 2. místo jako jejich mladší kamarádi.
Všechny děti si pak na pondělní schůzce užily společnou oslavu těchto úspěchů, i když někteří
z nich si nejprve museli oživit zapomenuté znalosti. Dětem moc gratulujeme a doufáme, že se jim
takto povede i na dalších závodech, které budou pořádány v dubnu, zde ve Stehelčevsi. Tímto bych
Vás všechny chtěla srdečně pozvat podívat se, jak máte šikovná dítka. My už to víme.
Miroslava Štancová

ŽIJÍ MEZI NÁMI aneb lidé v naší obci

Jiří Kacovský
Jdete-li od Obecního úřadu směrem ke škole, v polovině cesty vpravo uvidíme bývalý
statek p. Bendy. Nyní v něm žije již desátým rokem rodina pana Kacovského, uměleckého
kováře, pod jehož rukama se rodí krásné svícny, lustry, vývěsní štíty, krbové nářadí, kované
kašny, dveře atd. Ale protože nejen uměním živ je člověk a nejen to potřebuje k životu,
vznikají v jeho dílně i další užitečné věci – kované ploty, mříže, zábradlí.
Cesta k řemeslu se mu otevřela již v dětství, neboť tatínek pana Kacovského byl
kovářem na státním statku a tak později zvolený učební obor nikoho nepřekvapil. Cesta
pokračovala na Středním odborném učilišti v Hluboši poblíž Příbrami u pana mistra Kostky.
A po vyučení následoval „vandr“ na zkušenou do Brettenu v Německu, který trval celé dva
roky. Po návratu vznikla první kovářská dílna v Noutonicích, kde však bylo třeba platit nájem.
Při náhodné návštěvě u pana Bendy ve Stehelčevsi přišla řeč i na prodej jeho statku. A tak
vznikla druhá dílna, právě v naší obci. Trvalo však ještě nějakou chvíli, než byly prostory
vhodné k práci kováře. Jen vyklízení zabralo spoustu času a bylo vyvezeno 5 plných
kontejnerů harampádí.

p. Kacovský při práci v kovárně

První roky pracoval p. Kacovský v dílně sám, postupně přibíral pomocníky, takže dnes
má dva zaměstnance a jednoho brigádníka a v obou dílnách, zámečnické i kovářské, je živo.
A syn Jiří, který vystudoval strojní průmyslovku, se stará o „papírovou“ stránku věci. Ale ani
to ještě nejsou všichni spolupracovníci. Pro svou tvorbu potřebuje pan Kacovský často
konzultace architektů či umělců, spolupracuje např. s akademickým malířem M. Houštěm
nebo pí. Hoffmeisterovou.
Práce pana Kacovského je možné spatřit na hradě Okoři nebo na Červeném újezdě, ale
i u některých našich sousedů. A pokud budete mít zájem seznámit se s jeho prací podrobněji,
stačí navštívit jeho webové stránky www.kovarstvikacovsky.cz a www.kovane-ploty.net.

Z obecní kroniky:
Zřízení školy ve Stehelčevsi: Reformy
Marie Terezie a Josefa II projevily se i v naší
obci. Lidé projevili zájem o školství a jak
následující opis z pamětní knihy školy
stehelčevské dokazuje, i tehdejší naši občané
chtěli mít své děti gramotné. Druhý učitel naší
školy, Jan Hofman, syn prvního učitele Jana
Hofmana, zapsal vzpomínky svého otce o tom,
jak došlo k zřízení obecné školy ve Stehelčevsi
v roce 1794. Zápis tento je volně vložen do
kroniky školy Stehelčeves ještě s popisem
poměrů školských v obci od roku 1794 – 1878.
Kronika školní počala se psát až v roce 1880.
Začal ji psát učitel Pokorný a je psána bez
přestání až po naše dny.
1794
Pamětní děje obecné školy
Stelčovské od roku 1794 až do roku 1878.
V roce 1794 usnesli se občané obce
Stelčovské mezi sebou a zadali žádost
k důstojnému
školdozorskému
úřadu
Slánskému, by tak dobrotiv býti ráčil a udělil
jim povolení založiti obecnou školu v obci
Stelčovské pro jejich dítky, poněvadž toho
času v osadě Lidické byla jen škola farní, která
jest od obce Stelčovské pro školní dítky půl
druhé hodiny vzdálenost, a druhá škola
v nynějším městysu Buckově, jenž pro své
dítky malou místnost měli, tedy z těchto
důvodů Veledůstojný školdozorský úřad
Slánský jim povolení udělil založiti školu
obecnou a v témž roce samém za učitele
ustanovil v Pánu zesnulého Jana Hoffmana,
kterýž od výše jmenovaného roku skrze 35 let
co učitel, až do roku 1829 vyučoval a od roku
1829, jenž stářím věku svého zeslábnul, a dále
vyučovati nemohl, tedy uznal Veledůstojný
školdozorský úřad Slánský, by nemusil v jeho
stáří bídně trávit život, mně, vlastního syna
Jana Hoffmana, co výpomocného učitele
ustanovil, bych ho podporoval a k smrti
dochoval, kdežto tu povinnost jsem svědomitě
vykonal. Roku 1829….
Kdy učitel J. Hoffman zemřel se neuvádí.
Před válkou třicetiletou, a ještě i
dlouho po ní, bývaly školy v obcích jen kde
byly fary. Byly to školy konfesionální, kde
obyčejně vyučoval nějaký vysloužilý voják
čtení, psaní a počtům a farář náboženství.
Učitelem mohl býti jen dobrý křesťan, nad
školou měla dozor církev.
V letech 1740 – 1790 věnována
školství o něco větší pozornost, ač to bylo
poměrně málo. Kdo měl mimo školu obecnou
ještě tříměsíční kurs, mohl být pomocníkem na
vesnické škole, kurs šestiměsíční byl pro

učitele ve městě. Takové asi měli vzdělání
učitelé v době vzniku naší školy v roce 1794.
Jedlička se zmiňuje, že již v roce 1782
byl zde v Stehelčevsi kantorem jakýsi Antonín
Dudek. Také jsem o tom slyšel, ale jsou o tom
spory. Nesporně však v roce 1794 nastoupil tu
místo podučitelské J.Hoffman, nejspíše syn
učitele Hoffmana Václava z Lidic.
Škola naše byla školou filiální, tj.
pobočkou školy lidické. Po válce třicetileté
chodily naše děti do Lidic, protože Buštěhrad
byl celý zničen v této třicetileté válce.
Školní plat odváděn byl učiteli
lidickému, který pak vyplácel svého
pomocníka ve Stehelčevsi.
První škola ve Stehelčevsi umístěna
byla v domku čp.33 (dnes v majetku Jos, Pátka
ze Zemích u Kralup), který obec k účelu tomu
zakoupila. Učilo se tam v jedné třídě. Třída
byla zároveň bytem učitele, kde paní učitelová
vařila i prala a v nepřítomnosti kantora
usměrňovala
výchovu
svých
svěřenců
vařečkou, či co měla po ruce. Školu
navštěvovalo průměrně 12 dětí, domnívám se,
že převážně selských. Děti seděly kolem stolu
na prknech podložených třírohými židlemi bez
opěradel.
Aby čtenář lépe pochopil poměry ve
školství, uvádím výňatek z Historie školství
okresu Kladno od Škorpila.
O povinnostech kantora v Železné r. 1796
1) Uctivej ke všem má bejt, aby tudy
příjemný byl lidem.
2) Ožralství, klevet, hospody, různic má
se vyvarovati, by v ošklivost nepřišel.
3) V platu od cedulek křticích, fůnusů,
mírně s lidmi jednati, pamatujíc na to,
že lepší je malý a častý výdělek, nežli
velké braní.
4) Od dětí má vybírat: od čtoucích
z tabulky 1 kr,od slabikáře 2 kr, od
evangelia a písaři 3 kr týdně. Měsíčně
nějaký bochníček chleba a pro
zatopení v zimě jeden každý žák
nějaké polínko dřeva přinést má.
Kromě toho mnoho jiných povinností
při kostele, zpívat, hrát na varhany,
lampy rozsvěcovat, zvonit ráno,
v poledne i večer. Děti má toliko přes
řiť vypláceti.
1800
Na statcích panství Tachlovice
v Stehelčevsi se nacházející: Na čp. 5
hospodaří Krátký Josef, na čp. 6 hospodaří
Matulka Václav, v hostinci má pachtýře Jana
Dvořáka. Pachtýři bývali v obou hospodách,
v čp 6 i čp 8. Na čp. 23 je veden Štaller Jan, ale
myslím, že to bude mýlka, neboť v roce 1780

je tu veden Benda Jan a po roce 1800 opět
Benda.
U čp. 6 bylo 86 korců polí rozděleno
na 15 parcel a u čp. 23 bylo 83 korců polí
rozděleno na 19 parcel. U těchto dvou statků
nejsou parcely pojmenovány.
Některá jména parcel se udržela až do
dnešní doby, např: Na vysokém, V hájku, Nad
mlýnem, Na bílých hlínách, a jiná jsou opět
nová a je jich mnoho.
1811
Vrchnostenské platy a roboty poddaných
v prvé polovině 19. století
Vedle uvolnění osobní závislosti na
vrchnostech a zlepšení práva k statku přinesly
reformy Marie Terezie a Josefa II. selskému
lidu také snížení jeho povinností vrchnostem.
Z nich stále více pozbývaly významu platy
peněžité, i v minulých dobách poměrně
neveliké a znehodnocováním peněz stále se
zmenšující. Za válek francouzských, zvláště po
roce 1800, znehodnocování peněz pokračovalo
přímo závratnou rychlostí. Vláda byla nucena
vydávat papírové peníze, „bankocedule“, které
od roku 1762 byly ve státech rakouských
řádným platidlem. Hodnota jejich rychle
klesala. V roce 1807 měly papírové peníze
proti stříbru pouze polovinu své nominální
ceny, roku 1810 již jen čtvrtinu a počátkem
roku 1811jen asi devítinu. Stoupaly i ceny
hospodářských plodin a tím se v rukou sedláků
hromadily peníze.
Selští hoši si prý bankocedulemi
zapalovali dýmky. Za takových okolností
poddaní lehce vrchnostem platili. V tomto
roce, 1811, nastal obrat státním bankrotem a
bankocedule sníženy 20.II.1811 na pětinu své
hodnoty. Do1.II. 1812 vyměněny za nové
peníze, Einlosungsscheine (výkupné listy) a
zvány lidově „šajny“. Byly rovnocenné
s kovovou mincí staré „konvenční měny“.
Tím zprvu sedláci utrpěli citelnou
újmu, neboť zásoby peněz jim klesly na pětinu,
ale vrchnostenské platy a státu zvýšily se
pateronásobně.
1821
Za první tři měsíce klesla hodnota
šajnů tak, že za 100 zl konvenční (stříbrné)
měny se dávalo 338 zl šajnů. V roce 1816 se
kurz šajnů ustálil tak, že 250 zl šajnů rovnalo
se 100 zl konvenční mince. To zase pomohlo
sedlákům. Vrchnosti se domáhaly placení v
konvenční měně, ale byly vládou odmítnuty.
Soudní taxy však vybírány v měně konvenční.
Kdežto platy poddaných vrchnostem nebyly
břemenem již tak tíživým, velmi těžce byla
pociťována povinnost robotní, lidu selskému

jevila se nejhorším přívlastkem poddanství.
Odpor proti robotě byl mocně posilněn jak
nezdařeným pokusem Josefovým o její
naprosté
zrušení,
tak
soustavným
odstraňováním roboty na panstvích státních i
jiných, kde se zaváděla aboliční soustava
Raabova. (Rozdělení panské půdy poddaným a
robota změněna v peněžité náhrady).
Výkup
z roboty
ponechán
na
dobrovolné dohodě vrchnosti s poddanými.
Vrchnosti však byly proti výkupu z roboty.
V roce 1821 zastaveno další provádění robotné
abolice na státních statcích, které dosud jako
příklad působilo na jiné vrchnosti a zároveň
přestalo podporování dobrovolných smluv o
výkup z roboty státními úřady. Vláda se vzdala
nadobro úsilí o odstranění roboty, jež na ni
přešlo dědictvím po době josefinské.
Až teprve velké bouře selské, jež se udály roku
1846 v Haliči za národního povstání polského,
přiměly vládu zabývati se otázkou robotní.
K. Krofta: Dějiny selského stavu
Navazuji na zápis o zřízení školy ve
Stehelčevsi v roce 1794 a pokračuji se zápisem
učitele Hoffmanna:
V roce
1829
rozmnožením
obyvatelstva plodem dítek, že v školní budově
vyučovací světnice pro školní dítky malá
místnost byla, tedy starou školní budovu (čp.
33) prodali a nynější budovu (čp. 43) koupili,
v které jsem až do roku 1834 co výpomocný
podučitel vyučoval.
Veledůstojný školdozorný úřad mě,
Jana Hoffmanna dekretem exponýrovaným
podučitelem při c.k. komisi krajského úřadu
slánského u přítomnosti pana komisara
Kuchyňky, obecního rychtáře pana Josefa
Krátkýho a dvou občanů Josefa Hory a
Františka Horta rolníků, v roce 1834 na této
štaci podučitelské, která k osadě lidické
náležela, ustanovil.
Komise tato držána byla na úřadě
Buštěhradském (tj. v zámku buštěhradském),
neboť o učitelích rozhodovala vrchnost. O
těchto změnách ve škole stehelčevské píše F.
Škorpil v „Dějinách okresu Kladno“ z roku
1898 následovně:
„Rozvojem uhelen v údolí Rapickém
vzrůstal počet obyvatel a tak již v roce 1829
místnost školní byla malou. Prodán tedy
domek čp. 33 Františku Bendovi za 600zlatých
a koupen mýtný domek erární čp. 43 za 787
zlatých 30 krejcarů, v němž škola zůstala až do
roku 1896. V roce 1834 zemřel Jan Hofman
starší (1. učitel), načež jeho syn Jan obdržel
dekret podučitele“.
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