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Kosmický karneval pro
děti 23. 3. 15:00!!!
Beseda s Rudolfem
Desenským

Poděkování

Slavnostní
vítání občánků
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Úvodní slovo
Přátelé,
chtěla bych zhodnotit sobotní
masopust. Když jsme s
“holkama” diskutovaly o tom,
zda masopust ano či ne, byla
jsem já ta, která měla největší
obavy z úspěchu této tradice. V
minulých letech se obnovení
tradice moc nepovedlo. Ovšem
letos jste byli skvělí. Účast byla
nadočekávání výborná, atmosféra skvělá. Tančilo se pilo, komunikovalo. A o tom to vše je, o
komunikaci. V letošním roce nás

Aktuální projekty
a jejich vývoj

čeká hodně akcí, od kterých si
slibujeme, že sjednotí naši obec,
že spolu budeme trávit vice času
a že budeme táhnout za jeden
provaz. Jsme relativně malá
obec a byla by velká škoda
rozdělovat se na několik táborů.
Věřím, že masopust byl začátek
našeho dobrého komunitního
života. Závěrem bych ráda
poděkovala Vám všem, kteří jste
se masopustu zúčastnili, akce se
podařila díky Vám.

Děkuji také realizačnímu
týmu—Petře Dedkové, Gábině
Pšeničkové a Katce Müllerové.
Díky holky :)
Petra Vagenknechtová

Poděkování

Informace

SDH Stehelčeves děkuje všem ma-

 Svoz nebezpečného odpadu

 Workoutové hřiště—podaná

lým i velkým sponzorům, kteří při-

proběhne ve dnech 10. 3. a poté 29.

žádost o dotaci reaizace květen

spěli na náš hasičský ples svými da-

9. 2019 před OÚ 9-12 h

2019

ry. Dále bychom chtěli dodatečně

 III. etapa biokoridoru—čekání
na vypsání dotace

poděkovat Lence a Petrovi Horákovým za finanční dar pro kolektiv
mladých hasičů.

 Setkání se starostkou se uskuteční 13. 3. 2019 18—19 h na
Obecním úřadu

 Oprava povrchu komunikace

 Kosmický karneval pro děti

ul. V. Moravce—realizace jaro

proběhne 23. 3. od 15 h KD pod

2019
 Komunitní centrum v budově

Vlajka pro Tibet

 I. etapa chodníků ul. Hlavní
(ke škole) —podání žádosti o dotaci
11. 2018-

Rekonstrukce ul. A Dřevy (př íčné
ulice) - tvorba projektu a rozpočtu

 Zasedání zastupitelstva se koná
ve středu 27. 3. 2019 v 18 hodin na

č. p. 65—závěrečná zpráva—březen
2019

taktovkou DJ Živá Huba

Dne 10. března 2019 si prostřednictvím mezinárodní kampaně „VLAJKA
PRO TIBET“ připomeneme 60. výročí

OÚ
 Poplatek ze psů je nutné zaplatit do 31. 3.

boje Tibeťanů proti čínské okupaci.
V tento den bude na obecním úřadě
ve Stehelčevsi vyvěšena i tato vlajka,

 Bioodpad bude svážen od 5. 4.

—vyzvedněte si, prosím, známky

jako projev úcty a solidarity k tomuto

 Omlazovací den v “Domečku”

malému národu. Více naleznete na

se uskuteční 6. 4. od 8:00

www.lungta.cz

 Velikonoční trhy se budou
konat 13. 4. 2019 od 9 –12 h v KD
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Slavnostní vítání občánků
Srdečně Vás zveme na slavnostní vítání občánků, které se uskuteční
16. 3. v sálu Kulturního domu
V 10:00
Dominik Winn

1. 11. 2018

Daniela Mellešová

11. 11. 2018

Stella Pětníková

2. 12. 2018

Eliška Pobříslová

7. 12. 2018
V 10:30

Alexandra Grivač

30. 7. 2018

Ondřej Novák

9. 11. 2018

Benjamin Haloun

11. 12. 2018

Magdalena Zaňková

12. 12. 2018

Blahopřejeme
Jaromír Diviš
Jana Kolaříková

1. 3.

75 let

27. 3.

50 let

Beseda S Rudolfem Desenským—psychologem psů
Obec Stehelčeves Vás zve na besedu s předním psychologem psů
panem Rudolfem Desenským
Na téma „Jak porozumět (nejen) svému psu“

KDY: 14. března v 18 h.
KDE: Obec Stehelčeves sál v Kulturním domě

Vstupné je dobrovolné a bude použito jako příspěvek pro mikroazyl p. Desenského.
Věříme, že rádi přispějete.
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Kronika naší obce žije
Jsem moc ráda, že kronika není

A tak jsme začali rokem 1885,

Povídali jsme si o vykopávkách

jen jednou z místností obce, kde

kdy vedl naši obec Vilém Polák,

na katastru naší obce, o přestup-

jsou uložené staré kroniky a fo-

za jehož působení byl založen

cích proti zákonu i o vraždách

tografie, ale je opravdu žijící

Sbor dobrovolných hasičů a

v naší obci. Rozcházeli jsme se

součástí naší obce, kam našli

končili současnou starostkou,

tentokrát velmi pomalu.

cestu děti i dospělí. Stále je do-

Petrou Vagenknechtovou a vý-

plňována o nové dokumenty,

sadbou druhého biokoridoru a

fotografie a různé předměty, kte-

višňovky v naší obci. Velmi mě

ré se vztahují k naší vsi.

překvapil zájem dětí o dění
v naší obci a jejich všetečné dotazy na doby minulé. A již dnes
se těším na jejich příští návštěvu.
Dalším setkáním s kronikou by-

lo vzpomínání
na temné okamžiPoděkování
ky a místa v obci s dospělými
zájemci, se kterými jsme se sešli
již obvykle v pondělí 18.února
v Domečku. Tentokrát mě překvapil nebývalý zájem o historii.

Příští setkání, tentokrát na téma „Doba 1. a 2.světovávé války

u

nás“

se

uskuteční

v pondělí 18. března od 18.00
hodin v „Domečku“.
Srdečně zvu všechny zájemce o
dění v naší obci v letech 1913 až
1945 a připomínám, že ti, kdo
potřebují brýle na čtení, by si je
měli přinést s sebou. Tentokrát
budeme mít k dispozici hodně
dokumentárního materiálu a starých fotografií.

Sešlo se nás 17 a byl to velmi
příjemný večer.
A musím poděkovat právě vám,
kdo nevyhodí bezmyšlenkovitě
staré věci, ale věnuje je do naší
sbírky, která dokumentuje bohatý život ve Stehelčevsi.
Letošní rok začal lednovou návštěvou dětí z naší ZŠ v naší
kronice. Paní učitelka mi zadala
nelehký úkol. Seznámit děti se
všemi starosty i předsedy MNV
a hlavně s akcemi, které se za
jejich působení v čele naší obce
uskutečnili.
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Jarka Štancová
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Masopust 2019
Po dvouleté odmlce se obec spolu s kulturní skupinou
rozhodla opět obnovit tradici Masopustu v naší obci.
Datum akce bylo stanoveno na 23. 2. 2019 od 11:00
hodin před kulturním domem. K poslechu a tanci nám

chuti. Někdo tančil, někdo hodoval a někdo jen pozoroval. Pro děti bylo na sále zajištěné malování na obličej.
Kolem 13. hodiny se průvod masek seřadil za kapelu a
za zvuků písní jsme se vydali na pochod obcí.
Cesta probíhala v klidu, nepotkali jsme ani
nějakého nervózního řidiče a pomalu a jistě
nás čekala první občerstvovací zastávka
v lokalitě „Brožovo“. Poté, co se muzikanti i
ostatní účastníci akce občerstvili, pokračoval
průvod kolem hřiště do Anglického rezortu,
kde jsme se občerstvili podruhé. Dále se pokračovalo ke škole a odtud Panskou zahradou
zpět k hospodě, kde byla celá akce ukončena.
Celou cestu muzika zvesela vyhrávala a nálada mezi účastníky byla skvělá. Cestou průvod
zdravili spoluobčané, kteří se průvodu nezúčastnili, což jim jistě bylo líto a příští rok se
k nám všem jistě přidají.

hrála skupina Pralinka a za tónů lidových písní se náves před hospodou pomalu a jistě začala zaplňovat
účastníky akce. Někteří přišli v kostýmech, jiní se jen
podívat v civilu. Kdo chtěl, mohl si masku vypůjčit na
sále. Před hospodou bylo možno se občerstvit svařákem, či kořalkou a k zakoupení zde byly i vepřové speciality, jako jitrničky, jelítka, tlačenka nebo zabíjačková polévka. Každý z příchozích byl přivítán něčím na
zahřátí a koláčky, potom už se každý bavil podle své

Co dodat závěrem? Akce byla velmi zdařilá, počasí
nám přálo, občerstvení výborné, hudba skvělá. Tímto
bych za sebe a věřím, že i za ostatní rád poděkoval
zaměstnancům Obce Stehelčeves, kulturní komisi a
v neposlední řadě všem, kteří nám otevřeli a připravili
něco na zub, abychom pochod vydrželi. Díky Vám
všem a budeme se těšit příští rok.
Petr Müller st.
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Poděkování

Setkání s kronikou
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Inzerce

7

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

Kvíz—znáš svou obec?
1. První písemná zmínka o obci je z roku:
a) 1216
b) 1218
c) 1316
d) 1318

7. Čp.9 bývalo obecní pastouškou až do roku:
a) 1885
b) 1895
c) 1900
d) 1901

2. Dnešní čp. 130 bývala zájezdní hospoda již
v 17. století, říkalo se jí:
a) Zájezdní hospoda
b) Stelčovská krčma
c) Maškovská krčma
d) Hospoda u Lounské cesty

8. Naší obcí protéká Dřetovický potok, který se
dříve nazýval:
a) Malý
b) Kladenský
c) Huťský
d) Uhelný

3. Prvním starostou byl:
a) Vilém Polák
b) Jan Polák
c) Alois Sklenář
d) Václav Beneš

9. V čp. 8 býval hostinec, který se ještě na počátku 20.století jmenoval:
a) U Vaňků – podle dřívějšího majitele
b) U Studánky – podle nedaleké studánky U
sv. Jana
c) U zeleného stromu – podle topolu, který
stál ve dvoře hostince
d) U Lounské cesty – stál u silnice na Louny

4. První Sbor hasičů v naší obci byl založen
roku:
a) 1875
b) 1885
c) 1895
d) 1905

5. Prvním kronikářem obce byl:
a) Alois Sklenář
b) Jan Polák
c) Jan Kuchař
d) Josef Kozel
6. Mezi čp. 31 a 1 stávala kaplička vystavěná
v pozdně barokním slohu. Do dnešních dnů
se zachoval jen zvon, vysvěcený v roce:
a) 1736
b) 1754
c) 1740
d) 1729

Řešení naleznete na str. 10
8

10. Poli nad školou se říkalo „Na Rasovce“.
Legenda praví, že zde kolem roku 1850 našel rolník Maťulka:
a) Poklad
b) Starý hrob skrčence
c) Nemluvně, které zde někdo odložil
d) Pravoslavnou ikonu
11. Čp. 43 (dnes Obecní úřad) byl do roku
1830:
a) Chudobinec
b) Škola
c) Mýtný domek
d) Statek
12. Most u obecního úřadu byl poprvé postaven z bílé opuky při stavbě silnice v roce:
a) 1703
b) 1711
c) 1713
d) 1721
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Stehelčevské ulice
Ulice V. Pokorného

Ulice V. Pokorného dnes

Ulice V. Pokorného je vlastně první ulicí vpravo, pokud přijíždíme do obce od Prahy. Vede od ulice
Hlavní a končí u hřiště SK Stehelčeves.
Kdo byl Václav Pokorný?
Václav Pokorný se narodil 5.července 1911 ve
Stehelčevsi. Vyučil se slévačem a pracoval v oboru, u
vápenných pecí v Poldi Kladno. Byl zatčen gestapem
dne 8.října 1941. V jeho domě čp.75 byla provedena
domovní prohlídka, při které byl zabaven pouze radiopřijímač. Nic jiného nenašli. Přesto byl již 11.října
1941 vynesen rozsudek stanného soudu a přidána
poznámka U (uberwiesen) usvědčen! – předán do
koncentračního tábora Mauthausen. Jeho spis se ne- Zachoval se pouze protokol Ředitelství státní policie
dochoval a tak se rodina nikdy nedověděla, pravý dů- v Praze zaslaný Tajné státní policii: Věc: Pokorný Václav, nar. 5.7.1911 ve Stehelčevsi, Václav Tůma, narovod proč byl vlastně zatčen.
zen 1.9.1920 v Jinočanech, Oldřich Strop, narozený
25.5.1915 v Hnidousích, Oldřich Šejna, Narozen
21.11.1913 v Duchcově.
Ulice V. Pokorného v roce 1999

Týká se: Rozsudek stanného
z 11.10.1941, č.j. 123/1-4/41.

soudu

v Praze

Přílohy: 4.
Jmenovaní byli rozsudkem stanného soudu v Praze
z 11.10.1941 předáni tajné policii. Podle příkazu
předsedy stanného soudu posílám: přiložené soupisy
jejich majetku.
Podepsán: Bellman

Pan Václav Pokorný zemřel v koncentračním táboře
Mauthausen 3. února 1942. Svého syna Václava, který
se narodil 26. dubna 1942 nikdy neviděl.
Čest jeho památce!
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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.

Mléková polévka, obyčejná
Dobré nasbírané mléko se na rychlém ohni uvaří, do toho přidej kousek cukru, něvco soli, zavař několik
žloutků a vše vlej na kostky pokrájené kůrky žemličkové a nes ji na stůl. Polévce této přimísiti můžeš dle
libosti trochu smetany, vanilky neb citronu či pomeranče, však jen tolik, aby dostala polévka tu neb onu
vůni, chuť však nesmí převládati.

Studená bramborová omáčka
Uvař šest bramborů, oloupej je a jemně ustrouhej se čtyřmi lžícemi čistého brabantského oleje a šesti lžícemi dobrého octa. Důkladně promíchej a přidej pak k tomu tři dobře očištěné, na malé kousky rozkrájené

sardelky. Podávej s vařeným bramborem.

Koláč s vinnými hrozny
Zpracuj na vále ½ libry (28 deka) mouky s 3/8 libry (21 deka) másla, dej k tomu čtvrt libry (14 deka) tlučeného cukru, dvě lžíce smetany, jedno celé vejce a jeden žloutek. Těsto rozválej na prst tlustě na plech. Ze
čtyř bílků ušlehej tuhý sníh, přidej k němu 14 deka jemně tlučeného cukru, 10 deka strouhaných mandlí a

40 deka z čerstvých hroznů obraných vinných zrnek, zamíchej vše dobře a zlehka namaž tímto sněhem koláč a nech ho zvolna péci.

Správné odpovědi: 1c,2c,3a,4b,5a,6a,7b,8d,9c,10a,11c,12c
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Střípky z obecní kroniky
Rok 1951


Dne 5. července v předvečer upálení Mistra Jana Husa, uspořádán byl průvod obcí na hřiště odboru Sokola kopané, kde byl učiněn proslov, zapálena hranice a školní děti zpívaly píseň „Hranice vzplála“.



2. září konala se slavnost dožínek. Průvod dožínkové slavnosti vyšel od Hlavsova mlýna čp. 32, prošel
celou obcí až po Panské zahrady, kde za účasti zástupců ONV, MNV, KSČ, JZD a velkého množství občanstva konala se slavnost. Za ONV Kladno promluvil s. Kříž, za MNV Zelenka Václav, za JZD Hofman
Václav předseda. Náš ČSM spolu s ČSM Buštěhrad zazpívali budovatelské písně. Po koncertu hudby
ČSM Buštěhrad odešlo večer vše do hostince u Benešů“, kde konala se taneční veselice. Tak oslavil náš
pracující lid svezení úrody, své dožínky.



15. července byl uzavřen hostinec „U Šťastných“ čp. 130. Je to bývalý zájezdní hostinec ještě z formanů,
jmenoval se Maškovská krčma.



Obecní knihovna přemístěna z čp. 153 (chudobinec) do budovy MNV 43. Knihovna má nyní dvě místnosti.



Na bývalém Středočeském pivovaru měla být zřízena tzv. “Kafilérie“ tj. podnik pro zužitkování uhynulých zvířat z celého pražského kraje. MNV naší obce i obcí okolních protestovalo proti zřízení tohoto
podniku. Kafilérie bude zřízena někde v méně obydleném, lesnatém kraji.



Obecní pozemky o výměře 17 ha, jež byly drobnými pachtýři opuštěny, dány místnímu JZD
k hospodaření.



31. března, při rušení obchodu smíšeným zbožím Růženy Střihavkové čp. 29, bylo členy vyživovací komise vysloveno podezření, že zbylé zásoby jsou příliš malé k velikosti jejího obchodu. Při úřední domovní prohlídce nalezeno bylo mnoho zatajeného zboží a 150 000,- Kč v hotovosti. Také u jejího bratra
Františka Střihavky čp. 66 byla provedena domovní prohlídka, kde rovněž nalezeny veliké zásoby zboží
všeho druhu a 25 000,-Kč na hotovosti. U obou křečků, jak je lid nazval, byly zásoby zboží i peněz zabaveny ve prospěch státu. Obyvatelstvo přihlížející nakládání zabaveného zboží roztrpčeně odsuzovalo
toto hromadění zásob. Manželé Střihavkovi (R. Střihavková je svobodná) při tomto křečkování naříkali
na nedostatek a nouzi. Jejich poměr k lidově – demokratickému zřízení je záporný.



Na dobu žní a výmlatu byl MNV ustanoven noční hlídač Ludvík Procházka, horník v. v. čp. 159 z odměnu
2 000,-Kč měsíčně.



Naše obec přenechala obecní cestu ve výměře 1 000 m2 Spojeným ocelárnám v Kladně na stavbu dráhy
pro odpadové haldy.



Kromě přípravných prací na vodní nádrži, která byla zhruba vyhloubena propůjčeným buldozérem a
adaptace stodoly na kravín v čp. 30 pro JZD, se v obci nic jiného nestaví.
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