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Prosinec
Mléčná dráha v prosinci jasná,
bude v příštím roce úroda krásná.
Opět přichází měsíc prosinec a spolu s ním svátky
vánoční. I když všichni máme mnoho práce se
sháněním dárků a vánočními přípravami, měli
bychom se v tomto adventním čase zastavit a
zamyslet se, zda není lepší omezit každoroční
předvánoční stres a věnovat se sobě, dětem, rodině
a přátelům. A právě k tomu budete mít skvělou
příležitost v neděli 3. prosince, kdy
v odpoledních hodinách v sále KD proběhne
Mikulášská zábava pro děti, kam přijde i
Mikuláš s andělem a čertem.
Poté se všichni sejdeme v parku před
OÚ, kde nám Los Hospodos Band zazpívá vánoční koledy a slavnostně
rozsvítíme vánoční strom. Již tradičně bude pro vás připraven i vánoční
punč a určitě rádi všichni společně přivítáme advent i u nás v obci.
O týden později, v sobotu 9. prosince, se budou konat Vánoční trhy
v sále KD, kde se můžete těšit nejen na skvělou vánoční atmosféru, ale
můžete i nakoupit vánoční dekorace, poslední dárky a víno, med i
čerstvá vejce na vánoční dobroty. A to je jen část prosincových akcí.
V sobotu 2.prosince budeme v sále KD vítat nové občánky a v
„Domečku“ proběhne další omlazovací den pro naše ženy. V pátek
15.12. si můžete v hostinci posedět a zazpívat v duchu country, a celé
toto Vánoční období uzavřeme a rok 2018 společně přivítáme
Novoročním ohňostrojem na návsi u obecního úřadu.

Ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne 15.11.2017
- Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku p.č. 153/3 za
cenu 100,-Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí pozemků p.č. 569/12 a 677/5
v k.ú. Stehelčeves za cenu 100,-Kč/m2.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu části
pozemku p.č. 803v k.ú. Stehelčeves.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s podpisem pachtovní smlouvy
v předloženém znění s PENTOU Dřetovice.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou organizací školního
roku 2017-2018.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s předloženou příkazní smlouvou
Azylu Naděje.
- Zastupitelstvo souhlasí se zpracováním žádosti o dotaci na úpravu
lesoparku Homolka.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením návrhu rozpočtu obce na
rok 2018.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s vyvěšením návrhu střednědobého
rozpočtového výhledu obce na roky 2019-2020.
- Zastupitelstvo obce souhlasí se smlouvou o zřízení věcného
břemene – služebnosti IV-12-60198447/01, Stehelčeves-V.Poláka
p.č.482/1-kNN.
- Zastupitelstvo obce nesouhlasí s úhradou poplatku za nedodržení
smlouvy s EnergiíPro, o tomto rozhodnutí bude společnost
informovat. Vše bylo vyřešeno při převodu smlouvy.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s finančním příspěvkem na
neurorehabilitační pobyt pro Rozárku a Karolínku.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s koupí domu čp.65.
- Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním OZV č.6/2017, která ruší
OZV č.1/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že většina nemovitostí
přešla na jiný zdroj vytápění, není v mnohých případech nutné
vyvážet popelnice každý týden. Od roku 2018 bude vývoz popelnic
řešen smluvně. Občané si koupí známku na vývoz popelnice
v takovém počtu svozů, jaký budou potřebovat:

Frekvence svozu
1x týdně
Zima 1x týdně,
léto 1x za 14 dní
1x za 14 dní
1x měsíčně
Jednorázová
známka

Počet svozů/rok
52
39

cena
1680,-Kč
1350,-Kč

26
12

990,-Kč
490,-Kč
55,-Kč

Stávající známky na popelnice jsou platné do konce měsíce ledna.
Od 1.2.2018 budete muset mít vylepenou novou známku. Proto si
rozmyslete, jako známku na popelnici budete potřebovat. Nové známky
budou v prodeji na OÚ od pondělí 8.ledna. Pokud si zakoupíte známku
na nižší počet svozů a mimořádně budete potřebovat vyvézt popelnici,
můžete si zakoupit jednorázovou známku, kterou nalepíte na ucho
popelnice a popelnice bude vyvezena i při svozu mimo váš termín.
Tento způsob svozu maximálně zohlední, jak budete odpad třídit. Pokud
budete plasty, papír a sklo ukládat důsledně do sběrných míst, určitě
vaše rodina na likvidaci odpadů ušetří, protože budete potřebovat nižší
počet svozů.

Zprávy z obecního úřadu
- Setkání s občany se koná ve středu 6. prosince od 18.00 hodin
-

-

v zasedací místnosti OÚ.
Zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu 20.
prosince od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
MUDr. Shepelyak bude v naší obci ordinovat v pondělí 4. a
18.10.od 9.00 hodin. Tato změna začátku ordinačních hodin potrvá
po dobu ordinace v KD. Po dokončení prací a kolaudaci ordinace
v přízemí OÚ budou zveřejněny nové ordinační hodiny v naší obci.
Upozorňujeme občany, že ve dnech 27.-29.12.2017 je OÚ uzavřen
z důvodu čerpání dovolených.
Známky na popelnice bude možné zakoupit a poplatek za psy na
rok 2018 uhradit v úředních hodinách od 8.1.2018.

- Zkrášlovací den pro naše ženy se koná v sobotu 2.12. od 9.00
v Domečku.
- Upozorňujeme všechny občany, že začínají probíhat práce na
výsadbě biokoridoru na parcele č.875 – za novou výstavbou ve
směru na Prahu (Brožovo). Proto v těchto dnech bude po tomto
pozemku pohyb vozidel a osob provádějících tyto práce. Žádáme
hlavně majitele psů, aby své svěřence nepouštěli v této lokalitě na
volno, aby nedošlo k jejich zranění.
•

•

•

•

•

Vzhledem k žádostem občanů Stehelčevsi a Dřetovic jsme žádali o
úpravu odjezdu ranního spoje linky 604 tak, aby stíhaly vyučování
i děti jedoucí do školy do Kladna. Zde odpověď p. Janouška
z IDSK: Požadované žádosti o posun spoje číslo 18 na lince číslo
604 nelze v současné době vyhovět z důvodu oběhů vozidel
dopravce, kdy by byl nutný větší zásah do jízdních řádů i u
návazných spojů. Vašemu požadavku se však po konzultaci s
dopravcem povedlo alespoň z části vyhovět následujícími posuny
spojů:
Linka 604 (spoj 15 v 6:45 ze zastávky "Kladno, Nám.Svobody") nový odjezd v 6:40 hod.
Linka 624 (spoj 7 v 7:20 ze zastávky "Dřetovice") - nový odjezd v
7:10 hod.
Linka 604 (spoj 28 v 7:34 ze zastávky "Kladno, Dvorská") - nový
odjezd v 7:24 hod.
Školní spojení tak bude zajištěno využitím linek číslo 624 a 604 s
přímou návazností na zastávce "Kladno, Kolonie" bez nutnosti
přestupu (přímý spoj) s příjezdem v 7:45 hod. na zastávku
"Kladno, Nám. Svobody".

Lampionový průvod 4. 11. 2017
Lampionový průvod se mi moc líbil. Chodili jsme
s lampionama skoro po celé vesnici. Šli jsme od
hostince Stehelčeves až na fotbalové hřiště. Sešlo se
dost lidí, od nejmenších v kočárku, až po babičky a
dědečky. Byla dobrá nálada. Některé lampiony byly
strašidelné a některé veselé. Ten, kdo neměl lampion,

přišel s lucerničkou. Na hřišti jsme vypouštěli lampióny do nebe za
svými nejbližšími, kteří už s námi nežijí. Dokonce jsme s Adamem
Karbusem šli hledat jeden spadlý lampion, který jsme naštěstí našli.
Naštěstí nikomu lampion neshořel. Byl jsem jeden mezi prvními, kteří
vedli průvod. Byla to super akce. Těším se na příště.
Napsal: Matyáš Müller dne 9. 11. 2017
Rozlučka s fotbalovou sezónou 2017
Tak máme za sebou další ukončení fotbalové sezóny. Co nám tato
sezóna dala nebo vzala, se děti dozvěděly z úst trenérů, kteří si připravili
krátké zhodnocení celého roku. Zaměřili se na mistrovská utkání, práci
dětí ve fotbale i účasti na trénincích.
Za zmínku stojí velký úspěch V. Lapáčkové a M. Debroise,
kteří byli vybráni do užšího výběru okresní fotbalové reprezentace
v mladších žácích. Ve starší přípravce byli nominování D. Najšel a
M. Procházka. Dalším velkým úspěchem byla nominace B.
Dvořákové a V. Lapáčkové do krajské reprezentace Středočeského
kraje.
Dále pak jsme shlédli krátké vtipné video o tom, jak může být fotbal
nebo hrátky s míčem nebezpečné, ale myslím si, že někteří to již pocítili
na vlastní kůži. Po projekci jsme se všichni občerstvili výbornými
dobrotami od maminek a tatínků. Všem za to moc děkuji. Na závěr
našeho posezení jsme si vyzkoušeli testy zdatnosti, jako například
kopání na branku nebo slalom s vejcem mezi kužely. Velké díky patří
Vám všem, kteří nám s dětmi pomáháte, trenérům, rodičům a všem
příznivcům fotbalu. Děkujeme také MÚLP za dotaci, která byla využita
právě na tuto akci.
KM
Sobotní turnaj mladších žáků v Zákolanech
Odehrál se 18. 11. 2017 od 11:00 za velmi pěkného počasí, které nás
provázelo celý den, sice bylo trošku mrazivo, ale to nás neodradilo od
fandění a podporování našich dětí. Na turnaji se sešly týmy Zákolan,
Stehelčevsi, Zlonic a Brandýsku, hrálo se na 2 hřiště a tak si zahrál
každý s každým. Našim dětem se vedlo opravdu dobře, skončily na

velmi pěkném 2. místě a odvezly si domů krásný pohár, medovník a
každý fotbalový časopis. Velký úspěch jsme zaznamenali ve střelecké
soutěži, do užšího výběru se dostal náš střelec Dominik Najšel, který
celou soutěž také vyhrál. Strčil tak do kapsy střelecká esa ze Zlonic.
Jeho výkonem jsme byli všichni překvapeni, kamarádi a spoluhráči mu
drželi palce a jeho výkon byl po zásluze odměněn potleskem a novým
míčem. Celý turnaj jsme slavnostně zakončili u nás na hřišti, kde jsme
si snědli medovník, který jsme vyhráli.
KM

SDH Stehelčeves
Členové výboru SDH Stehelčeves přejí všem členům SDH i
všem občanům krásné a pohodové prožití svátků vánočních a
mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2018, abychom se všichni
v plné síle sešli k další práci.
Zároveň děkujeme obecnímu úřadu za podporu a všem, kdo v tomto
roce s SDH Stehelčeves spolupracovali, a tak podpořili rozvoj
hasičského hnutí v naší obci, za jejich přízeň.

OBEC STEHELČEVES VÁS ZVE NA

ČERTOVSKY
POPLETENÉ VÁNOCE
3. 12. 2017 OD 16 H V sále KD ve Stehelčevsi

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

NÁSLEDOVAT BUDE

ZA ZPĚVU SKUPINY

LOS HOSPODOS BAND

A POPÍJENÍ LAHODNÉHO
TEPLÉHO NÁPOJE

VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ A BUDE POUŽITO PRO POTŘEBY
ROZÁRKY A KAROLÍNKY PAVCOVÝCH

Kulturní komise OÚ Stehelčeves pořádá v sobotu 9.prosince od 9.00
do 13.00 hodin v sále KD ve Stehelčevsi

VÁNOČNÍ TRHY

2017

Přijďte si koupit vánoční dekorace, ozdoby, drobné dárky, šperky,
výrobky z proutí či čerstvá vejce, perníky, točené víno, medovinu,
med, nebo jen tak načerpat vánoční atmosféru

LÉKÁRNA MEDINA
BRANDÝSEK
Přejeme všem našim klientům krásné
Vánoce a pevné zdraví v novém roce
2018, ve kterém se vám vynasnažíme co
nejlépe poskytovat lékárenskou péči.
Od nového roku nás čeká změna otevírací doby:
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 -

18:00
13:00
13:00
18:00
13:00

STÁLE PLATÍ SLEVA 10% ze všech DOPLATKŮ na léky na
lékařský předpis (sleva je vázaná s klientskou kartičkou).
Nakoupíte u nás po celý rok všechnu dětskou výživu za snížené ceny.

…naše firma nabízí pro Vás a vaše blízké originální dárky pro radost
a pro potěšení za skvělé ceny. Zabýváme se dekorováním skla.
Brousíme různé druhy skleniček, půllitrů, číše, vázy atd. Dokážeme na
sklo vytvořit květinové, lovecké i rybářské dekory. Dokážeme přenést
fotografii na sklo. Umíme vytvořit psaný text s číslicemi. Stačí se jen u
nás zastavit a domluvit se anebo i zavolat! Těšíme se na spolupráci
s vámi,
s pozdravem Zbyněk Krupička

V sobotu 2.prosince 2017 od 10.00 hodin se v sále kulturního domu ve
Stehelčevsi koná vítání nových občánků do naší obce. Přivítáni budou:
KUBÁSKOVÁ Eliška
ŠOPÍK Jakub
KOMÍNKOVÁ Karolína
ŠÁDKOVÁ Šárka

12.7.2017
17.7.2017
13.8.2017
18.8.2017

Srdečně Vás zveme na tuto akci.

Tento měsíc slaví:
GARAYOVÁ Jarmila
OPLTOVÁ Eva
KRUPIČKOVÁ Jana
ŠŤÁHLAVSKÁ Olga
PÁNEK Pavel

9.12.
10.12.
15.12.
16.12.
26.12.

70 let
75 let
60 let
55 let
55 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
KAČALA Juraj

65 let

Z obecní kroniky:
Všeobecně zvané Kladenské uhlí vzalo vznik blíže Vrapic na tak zvaných „Stařinách“.
Dva dřevorubci, a to Jakub Opekly a Václav Bugr z Buštěhradu přišli od krtka na vyrytou
černou hmotu, kterou dali kováři Vorlovi, též z Buštěhradu, prozkoumati. On přiloživ tuto
hmotu na oheň seznal, že skutečně o uhlí jde. Toto se stalo v červenci 1772. Nález byl
oznámen vrchnosti kurfiřta Bavorského Maxmiliána Josefa v Buštěhradě. Kopány hned štoly
a to sv. Josefa, v které se v délce 180 sáhů našlo ložisko v síle 4 ½ stopy (1 ½ metru). Druhá
štola počátkem minulého století, a to v roce 1810 vyhořela a nachází se blíže hostince Cechu,
směrem ke Stehelčevsi. Nyní jest zazděná. Dále kopána štola Amálie v blízkosti chrámu
Páně vrapického a dvě těžné jámy mezi vrapickou kolonií a šachtou Ludvík. V letech 1775
hledala vrchnost kladenská v naší krajině uhlí na 7 místech bez výsledku. Pak se do hledání
uhlí pustil neúnavný Václav Černý z Buštěhradu (jehož potomci hospodaří dodnes na
rolnické usedlosti č.7 ve Stehelčevsi a Václav Černý jest obecním starostou).
Černý se společností 12 osob od roku 1803 hledal a v roce 1813 až 1828 důl Ludvík a
Kateřinu založil. Pod tyto doly byla štola Barbora, s kterou se pod zmíněné doly procházelo
ještě za mé paměti a nacházela se blíže nové vrapickém školy. Zanikly 1. 7. 1883. Větší
šachta vyhloubena u |Stehelčevsi, a to v letech 1840, tzv. Vítovka, v hloubě 83 m přišlo se na
uhlí a prohloubena byla do hloubky 153 ½ m, zanikla 19.1.1891. Štola pod ní nacházela se
nad vrapickou kolonií, k ní patřila šachta Stehelčeveská, vyhloubená v letech 1871 – 1875,
hluboká 161 m. Z této šachty se uhlí netěžilo a sloužila za větrání pro důl Vítovku. Na
nádvoří domu pod „Janem“, patřícímu nyní našemu obecnímu tajemníkovi, p. Ottu
Janíčkovi, byla šachta 43 m hluboká, síla uhlí 2 až 3 m. Vyhloubena byla roku 1824, zanikla
1884. Z této šachty se tahalo uhlí, za mé paměti, rumpálem. Nad Vrapicemi vyhlouben důl
Ludmila, a to v roce 1822, počáteční hloubka 112 m, prohloubena na 254 ½ m, síla uhlí 2m.
V roce 1836 postaven první stroj vodní. Nyní slouží za větrný důl pro Prágo doly u Dubí.
Pod náš katastr zasahoval i důl Michal v Brandýsku, vyhlouben v roce 1842 – 52,
hluboký 239 ½ m, síla uhle 11 ½ m, přestalo se pracovat následkem zatopení 1865. Důl
Václavka u Vrapic vyhloubena v roce 1845, hluboká 73 m, síla uhle 7 ½ zanikla 1876. Důl
Marie Antonie patřící k obci Cvrčovice a sahajíc s důlními výměry až pod náš katastr
vyhlouben v letech 1840 – 41, hluboký 100m, prohlouben na 129 ½ m, síla uhle 7 m, první
stroj těžní postaven v roce 1843.
Co se týče mé osoby, pracoval jsem od roku 1885 do roku 1901 na dole Thinfeld,
který byl hluboký 296 m, síla uhle 12 m, od roku 1901 do roku 1904 na dole Rona hlubokém
423 m, síla uhle 8 – 12 m a od roku 1904 do roku 1926 na dole Theodor, hlubokém přes
400m, síla uhle od 2 do 10 m, stále u jedné společnosti, nepřetržitě 41 let. V roce 1926 jsem
přišel do pense, která obnášela 295 korun 30 haléřů měsíčně.
Obec Stehelčeves měla v roce 1807 37 popisných čísel, v roce 1849 již 57 čísel
popisných, v roce 1893 již 89 čísel popisných, v roce 1910 již 110 popisných čísel a 1196
obyvatel. V roce 1920 popisných čísel 135 a 1117 obyvatel. V roce 1930 čísel 170 a 1013
obyvatel.
(pro srovnání: dnes má obec Stehelčeves cca 400 čísel popisných a 854 obyvatel
přihlášených k trvalému pobytu)
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