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Slovo starostky
Dnes pro vás mám dvě zásadní informace. První je ta, že od 1. 6. pro vás spouštíme nový informační systém. Do teď bylo možné rozesílat pouze sms zprávy. V novém systému
si můžete nastavit nejen jakým způsobem chcete informace dostávat, ale i jaké informace chcete dostávat. Ve zpravodaji naleznete vložený informativní leták s pokyny k přihlášení. Samozřejmě informace budete i nadále dostávat zdarma. My už teď víme, že

pro obec je tento nový systém levnější a jednodušší.
Druhá zpráva je bohužel méně příjemná. Při schvalování umístění pevné překážky
(závory) v ulici V. Poláka (u ulice K Homolce) se stala procesní chyba. V tuto chvíli je závora odemčena. Nicméně stále platí, že vjezd na tuto část komunikace je povolen pouze Integrovaným záchranným složkám (IZS). Nový schvalovací proces byl již zahájen a
po jeho ukončení bude závora opět uzamčena.
Abychom nekončili negativně, ráda bych vám připomněla, že za obcí směrem na Prahu
byl vysázen biokoridor, jehož součástí je i cesta, která vede až do Buštěhradu. Cestu
můžete v tomto krásném počasí využít k procházkám nebo k venčení svých čtyřnohých
miláčků.
Požární nádrž je díky členům SDH vyčištěna (velmi jim děkuji) a tak nic nebrání jejímu
užívání ke koupání.

Společenská kronika aneb tento měsíc slaví

Václav Fencl
Antonín Dolejší

10. 6.
13. 6.

70 let
70 let

SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
středa 20. června od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
BIO ODPAD
bude vyvážen vždy v sudý pátek, tj. 1., 15. a 29. 6.
SBĚRNÝ DVŮR
je otevřen v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin, ve středu od 16.00 do 18.00 hodin a
v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. POZOR! Na sběrný dvůr může přinášet odpad pouze
ten kdo má zaplacené vyvážení směsného odpadu na rok 2018.
UPOZORNĚNÍ.
V části obce zvané „Brožovo“ v ulici A. Kabátové byly nově umístěny nádoby na tříděný
odpad.

SETKÁNÍ SE STAROSTKOU
Se uskuteční 5. 6. 2018 18—19 h na Obecním úřadu
Pozor změna!!!
"Rozloučení s Předškoláky" (akce MŠ) se přesouvá na čtvrtek 14. 6. 2018 od
16:00
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Z usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16. 5. 2018
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.5
3. Zastupitelé obce souhlasí s navýšením kupní ceny konvektomatu o 3.591 Kč,
celková cena je tedy 217.800 Kč.
4. Zastupitelé obce nesouhlasí s příspěvkem Lince bezpečí, z.s.

5. Zastupitelé berou na vědomí návrh závěrečného účtu obce, který bude vyvěšen na
úřední desce a schválen na příštím jednání ZO.
6. Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy s PENTOU Dřetovice.
7. Zastupitelé obce souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 7.990 Kč pro z.ú. EDA cz.
8. Zastupitelé obce souhlasí se smlouvou o poskytování služeb pověřence pro ochranu
osobních údajů (GDPR)
9. Zastupitelé obce souhlasí s VPS na činnost o.p.s. Přemyslovské střední Čechy.
10. Zastupitelé obce stanovují počet členů zastupitelstva pro nové volební období na 7 členů.
11. Zastupitelé obce souhlasí s nabídkou firmy Fimorek na opravu části poškozené. Komunikace
v ulici Ant. Dřevy. Obec použije k financování této akce z příspěvku MÚLP (dar Letiště).

4
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Čarodějnice 2018
V pondělí 30.4. úderem 18. hodiny se sešly malé i velké čarodějnice u požární nádrže,
kde se jako každoročně konalo „Pálení čarodějnic“.
Všechny děti se po počátečním nerozhodném okukování zapojily do soutěží a aktivit pro
ně

připravených.

Namíchaly

si

v čarodějném stánku kouzelné lektvary,
nechali si věštit u staré čarodějnice na
kančí kůži, vyfotily se v čaroateliéru a zápolily při hodu létacím koštětem atd..
Velký úspěch mělo i čarodějné kadeřnictví, kde Kanimůra odborně prováděla
všem zájemcům krásné rozcuchy a děti
nadšeně odcházely s pavouky a další havětí ve vlasech. Kdo se bál pavoučků, mohl si vybrat třeba malou myš.
Na závěr tohoto čarodějného rojení byla vyhlášena soutěž o nejhezčí čarodějnici ve dvou
kategoriích a to do 6 a pak do 15 let na letos poprvé získala sošku čarodějnice Oskarky
i nejošklivější čarodějnice ze řad dospělých.
Všichni jsme se moc nasmáli a pobavili. Potom již byla zapálena hranice a
upálena připravená čarodějnice. Následně se pozornost všech obrátila
ke kiosku, kde mnozí ochutnali pečené klobásy nebo buřty a za hudební
produkce Kudrnáčů se rozproudila
příjemná zábava.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili příprav a zajištění této akce a našim hasičům,
kteří připravili hranici a hlídali oheň až do pozdních hodin.
J. Štancová
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„Vy toho s tou haldou naděláte!“
I tato slova mohou slýchat „staří“ obyvatelé naší obce, kteří zde žili před třiceti lety.
Právě v tomto měsíci uplyne třicet let od události, která se bezprostředně dotkla naší
obce.
Buštěhradská halda vznikla v polovině minulého století a měla sloužit k ukládání vysokopecních popílků, metalurgické strusky a škváry z Poldovky (SONP). Rok od roku mohutněla (její plocha je cca 45 hektarů, obvod okolo 4 km a je vysoká až 40 metrů) a
stala se neodmyslitelnou kulisou obce. Lidé si během let na nepříjemného souseda
zvykli. Vždyť Poldovka dávala dobrou práci a tak nějak se zapomínalo na skutečnost,
že kromě odpadu z hutí se na haldu vozí další tisíce tun nebezpečného odpadu. Při silnějším závanu větru se obec zahalila do kouřové clony, pověšené prádlo se pokrylo
vrstvou popílku, který pronikal i do domů. Na tento fakt marně upozorňovali ekologové,

hygienici i lékaři. Pozornosti tak ušel v roce 1985 i „náklad“ více než sto tun kyanidových solí z n.p. Nářadí ze Ždánic, uložený na východním úpatí haldy. Na jejich svazích
se objevovaly stovky sudů a pytlů s neznámým obsahem. „Kdosi“ totiž toleroval docela
slušné kšefty několika vedoucích pracovníků, kteří měli skládku na starosti. Říkalo se,
že Poldovka je stát ve státě a zdůrazňovalo, že republika potřebuje ocel a tudíž i občané musí přinášet oběti. A proto na haldu vozil kdo chtěl, co chtěl a kdy chtěl, na temeni haldy stávaly desítky vagónů s neznámým obsahem, podél haldy denně přijížděly

desítky náklaďáků různých firem a do studní v obci pronikly i ropné látky.
Zlom nastal v letech 1988 – 89 a byl odstartován příběhem sedmi dětí z buštěhradské
školy, které se koncem května 1988 vydaly na haldu sbírat zajímavé desky knížek. Desky však byly polity neznámou tekutinou (byl to tzv. polyetyldiamin) a děti (mezi nimi i
jedna dívka ze Stehelčevse) se touto tekutinou kontaminovaly. Postupně byly s různým
stupněm otravy, dýchacími potížemi, otoky a puchýři hospitalizovány. To se už nedalo
přehlédnout, i když na všechny informace uvalil 0V KSČ přísné embargo a vyšetřování
se ujala StB. Ale znáte to – v Čechách se nic neutají a už 29. června vystoupila na
plenárním zasedání ONV Kladno tajemnice MNV Stehelčeves paní Alžběta Kabátová,
která popsala tuto událost a zástupcům ONV i OV KSČ položila otázku:
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„Je zde nepochopitelná snaha bagatelizovat onemocnění dětí a hovořit o alergii a kopřivce. Kdo dává velkému socialistickému podniku, nositeli nejvyšších státních vyznamenání, právo hazardovat s osudy obyvatel sousedních obcí. Proč si velký a všemocný podnik
může dovolit udělat z našich obcí odpadkový koš a hazardovat tak nejen s naším zdravím, ale ohrožovat i životy těch nejmenších?!“
Konečně se kolem haldy začalo „něco“ dít. Byla zřízena zvláštní komise ONV (se spolu-

účastí vedení Poldovky a OV KSČ), která doporučila občanům: „Nehledejte problémy
tam, kde nejsou!“ Problém zde však byl a zvláště po článcích ekologa Josefa Velka v
týdeníku Mladý svět a televizní reportáži „Sopka uprostřed Čech“ se dostal do povědomí
široké veřejnosti. Ve Stehelčevsi i v Buštěhradě proběhla řada veřejných schůzí, o problému se začalo mluvit i na vyšších místech a začala rekultivace a ozelenění haldy. Do
vyšetřování se zapojila i pražská kriminálka a na vedoucí pracovníky skladového hospodářství SONP byla podána obžaloba.
Léta se halda už nezvětšuje, z dálky se zelená, na naši obec kolem které vyrostl prstenec nových rodinných domků už nepadají tuny popílku. Tisíce metrů „nevyužité“ plochy
však dále lákají k pochybnému využití další tzv. podnikatele a kšeftmany s lidským zdravím. Nový majitel haldy - firma Real Leasing – dokonce připravoval i rozebírání haldy, což
se naštěstí podařilo odvrátit. Zatím!
Ale to už je jiná kapitola, kterou jen chci ilustrovat skutečnost, že halda i nadále skrývá
svá tajemství a nikdo nezná poločas jejího rozpadu. Nechte ji, prosím, spát!

Vladimír Rogl – květen 2018

Halda v roce 1984

Halda dnes
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Zábava
1)
2)
3)
4)
5)

symetrála
Součást lodního zařízení
Uleknout
Stav, kdy se necítíme dobře
Čtyřkolý vozík se skořepinou zavěšenou na řemenech
6) Na kole
7) Smýkání
8) Zakladatel rodu
9) Nečestná jednání
10) Prvky šití
11) Nejvyšší karta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Soutěž pro dospělé
Vyluštěte tři po sobě jdoucí křížovky, doručte je na OÚ. Budete zařazeni do slosování o dvě vstupenky do kina dle vlastního výběru. Nezapomeňte uvézt jméno a
kontakt

SOUTĚŽ PRO DĚTI
JAKÉ JÍDLO MÁ JEŽEK
NEJRADĚJI?
NAJDI K NĚMU CESTU.
Výsledek přines s rodiči
13. 5. na Obecní úřad
a dostaneš sladkou odměnu.
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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.

Bramborové placky
Uvařené brambory oloupeme a rozmačkáme, případně nastrouháme na jemném struhadle. Osolíme, přidáme polohrubou mouku a vypracujeme těsto, tuhé asi jako na
bramborové knedlíky. Uděláme si malé bochánky, které
vyválíme na placičky a hned pečeme, nejlépe na tálech
kamen, případně na pánvi na sucho. Upečené pomažeme rozpuštěným sádlem.
Dají se i smažit na tuku, ale už to není ono

Grenadýrmarš
Potřebujeme: asi kilo brambor, půl kila fleků, 2 větší cibule, sádlo, kmín, sladkou papriku, pepř, sůl. Brambory uvaříme ve slupce do měkka, fleky rovněž uvaříme v osolené vodě
Brambory oloupeme, nakrájíme na kolečka, fleky
slijeme a propláchneme studenou vodou. Na sádle
osmahneme nakrájenou cibuli společně
s nakrájenou slaninou, ke konci přidáme sladkou
papriku. Brambory promícháme s rozškvařenou slaninou, cibulí a fleky, osolíme, dochutíme kmínem a pepřem. Vše dáme do pekáče a necháme v troubě zapéct, až bude červená kůrčička. Nejlepší je s kyselou okurkou.
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Obec Stehelčeves Vás zve

Dětský den na koupališti
3. 6. 2018 od 15 hodin

A protože má být stále hezké počasí, bude v hlavní roli dětského dne voda
na všechny způsoby. Pro děti všech věkových kategorií budou připravené
zábavné soutěže.

Prodám zahradní set Monroe, bez
stolu, 2 lavice š 120cm, 2 křesla
š 60cm, nové, cena 3000 Kč,

tel. 728664255 Stehelčeves
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Jaro plné závodů
A máme tu další úspěchy. Nejprve našich dorostenců, kteří soutěžili 21. 4. v Plchově
v disciplíně 100 metrů překážek a požární útok. Za jednotlivce v kategorii mladší dorostenky vyhrála Šárka Štancová
1. místo, za starší dorostenky Hana Štancová
4. místo, za mladší dorostence Filip Šťáhlavský
2. místo, za střední dorostence Tobiáš Martinek 2. místo, za starší dorostence Martin Šťáhlavský 1. místo a Jan Hartman 2. místo.

V požárním útoku jsme soutěžili jako
smíšené družstvo a vyhráli 1. místo.
Další úspěch jsme si přivezli 5. 5.
z Žiliny z požárních útoků. Přípravka vyhrála 1. místo, mladší žáci 3. místo a
starší žáci 2. místo.

Kromě medailí jsme si přivezli i chutný dort.
Dařilo se nám i 8. 5. ve Středoklukách na
jednotlivcích. V kategorii starší dívky se umístila Šárka Štancová 1. místo, Lucie Komrsková 2. místo, v kategorii starší chlapci se umístil Tobiáš Martinek 2. místo, Filip Šťáhlavský
6. místo, Lukáš Svoboda 9. místo, Jan Staněk 10. místo, v kategorii mladší dívky Adéla
Veselá 16. místo, v kategorii mladší chlapci Jan Klimeš 9. místo, Štěpán Zazvonil 11.
místo, Adam Beroun 13. místo, Kryštof Ulrich 28. místo.
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Sobota 12. 5. patřila opět našim dorostencům. Jako smíšené družstvo jsme získali 1.
místo v požárním útoku, v jednotlivcích obsadili F. Šťáhlavský 2. místo, T. Martinek 3.
místo, J. Hartman 2. místo, H. Štancová 3. místo, Š. Štancová 1. místo, M. Šťáhlavský 1.
místo. Šárka, Martin a Hanka budou 17. 6. reprezentovat ve své kategorii kladenský
okres v Krajském kole hry Plamen ve Vlašimi.

A jako tečka na závěr byl
úspěch našich dospělých 19.
5. ve Velvarech na tradiční
Dědkiádě. Závodili v kategorii

požární útok za ženy i muže.
Obě tato družstva získala krásná 3. místa. Odvezli si domů krásné dva poháry.
Všem ještě jednou moc gratulujeme a těšíme se na další úspěchy.
A co nás čeká ještě před prázdninami? 25. – 27. 5. Okresní kolo hry Plamen mladších
žáků v Plchově, 17. 6. 2018 Krajské kolo hry Plamen dorostenců ve Vlašimi, 30. 6.
2018 požární útok dospělých v Radešíně.

Kolektiv mladých hasičů děkuje panu Jaroslavu Horákovi za zapůjčení pozemku pro trénink dětí i dospělých.
Hana Štancová
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Střípky z obecní kroniky
Rok 1939



Letošního roku je tomu 40 let, kdy byla na Vrapickém hřbitově postavena umrlčí
komora, které slouží i jako pitevní síň.



Dne 16. března byli ve večerních hodinách zatčeni bývalí členové obecního zastupitelstva ze strany komunistické. Tito byli dáni do zajišťovací vazby v počtu 8 osob
a jeden důvěrník. 19. března byli opět propuštěni domů, aniž se jim prokázala
jakákoliv protizákonná činnost.



Dne 1. dubna shořel stoh slámy a suché zeleniny p. Poláka. Stoh zapálili dva malí
chlapci.



Dne 14. dubna vracelo se říšské vojsko do svých mírových ubikací ve své říši. Obcí
naší projíždělo v noci a v ranních hodinách vojsko všech zbraní, jakož i množství
automobilů. Jest zvláštní, když člověk pohlíží na povahu lidskou. Když toto vojsko
obsazovalo naše území, bylo naň pohlíženo bez jakéhokoliv zájmu a občanstvo nevěnovalo jemu zvláštní pozornost. Nyní, jako se rozkřiklo, že říšské vojsko se vrací
domů, již o čtvrté hodině ranní bylo občanstvo na hlavní silnici.



Přestávám psáti obecní kroniku, předně svým stářím neb je mě 68 let a pak změněnými poměry. Doufám, že jsem svůj úkol jako kronikář plnil svědomitě. Celý svůj

život jsem zasvětil práci, neb jsem plných 41 let pracoval jako horník v dole, což
kdo zná práci namáhavou a těžkou posoudí, že je to doba dosti dlouhá. K této práci jsem zastával funkci po 13 let a 6 měsíců obecního starosty. Přes 30 let funkcionáře u Sboru dobrovolných hasičů ve Stehelčevsi. Po několik roků jsem byl pokladníkem nebo jednatelem u „Vzájemně se podporujících se dělníků „Vlastimil“ a dosti let předsedou u odborové organizace horníků ve Stehelčevsi. Doufám, že jsem
život svůj vyplnil jako právoplatný člen lidské společnosti. Dnes přestávám psáti
obecní kroniku a jdu na zasloužený odpočinek, vždyť – co by srdce diktovalo do pera napsat nemohu a lhát neumím. Svým občanům ve Stehelčevsi a Vrapicích přeji
spokojenější a klidnější žití než prožívají dnes a národu českému šťastnější budoucnost. Ve Stehelčevsi 23. dubna 1939 Alois Sklenář.
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Střípky z obecní kroniky


Pokračuji ve psaní kroniky, ač jsem již 74 roků stár, bych vepsal věci, které se sběhly od posledního zápisu. Nepomyslel jsem si nikdy, že budu pokračovati se zápisky.



Kronika byla Okresní správou v Kladně odvezena a pak v archivu v Praze uložena,
jinak by propadla i se mnou německé zběsilosti.



Obsazením naší republiky a prohlášením tuto za protektorát, nastala nám doba
persekuce, kdy nebyl žádný jist a pro dost malý delikt mohl očekávati zatčení.



První hrdinský čin ně mecký bylo zatčení 8 členů obecního zastupitelstva. Druhým
činem bylo nařízení 24.dubna 1939 – odstranění památníku padlých v 1.světové
válce. Tento byl poražen, kameny se volně válely po zemi, jen kámen s legionářem
se ukryl ve stodole p. Kokošky, kde je dosud a čeká, až bude znovu postaven.

Rok 1940



Zatčena byla rodina pana Taussiga a to
pan Taussig, jeho manželka, dvě dítka a
jeho sestra. Zatčeni byli proto, že jsou židé.



Dále byl zatčen pan Šindler a jeho švagr
pan Králíček. Byli odsouzeni na 4 roky žaláře neb nucené práce za poslouchání cizího rozhlasu. Šindler se vrátil v dubnu
1945, Králíček se dosud nevrátil.



Pak byl zatčen J. Javůrek, syn řídícího učitele a byl držán ve vazbě 9 měsíců. Proč,

není známo.



V roce 1940 se postavilo 5 dvojdomků od
ministerstva sociální péče pro uprchlíky ze
Sudet. (Domy v ulici V. Moravce).

