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Ceny známek na popelnice
Tříkrálová sbírka
Plány nové komise pro dopravu a stavbu
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Nový rok je tu!
Rok 2018 je za námi a byl to rok plný změn. A podle přísloví „konec dobrý, všechno dobré“, myslím, že i rok 2018 mohu zhodnotit jako dobrý. Nyní už budeme pohlížet jen do
budoucnosti. Rok 2019 bude ve znamení oprav komunikací. Blíže se o chystaných akcích stran komunikací dočtete od p. Tomáše Engla, předsedy Komise pro stavbu a dopravu, na dalších stránkách zpravodaje. Na opravu komunikací budeme čerpat z dotací

Středočeského kraje i z rozpočtu obce. Věřím, že vše s vaší podporu zvládneme!
Ještě jednou Vám přeji šťastný a úspěšný nový rok 2019!
Petra Vagenknechtová

Blahopřejeme
Lumír Ludvík

5. 1.

55 let

Tomáš Arnold

12. 1.

50 let

Milada Kohoutová

13. 1.

85 let

Katuše Kaválková

14. 1.

60 let

Luboš Švihlík

15. 1.

55 let

Opustili nás na vždy
Josef Korynta

10. 12. 2018

Vlasta Velcová

19. 12. 2018

NEZAPOMENEME!
Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585 , 1/2019
Vydavatel: Obec Stehelčeves
Toto číslo vyšlo: 2. 1. 2019
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Aktuální projekty obce a jejich vývoj
Workoutové hřiště— realizace jaro 2019
Oprava povrchu komunikace ul. V. Moravce—realizace jaro 2019—rozpočet 1 mil. Kč
Komunitní centrum v budově č. p. 65—vyhodnocování ankety a setkání (ČVUT UCEEB)

I. etapa chodníků ul. Hlavní (ke škole) x V. Hermacha—podaná žádost o dotaci
Rekonstrukce ul. A Dřevy (příčné ulice) - tvorba projektu a rozpočtu

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
SE KONÁ ve středu 16. ledna od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

SETKÁNÍ SE STAROSTKOU
se pro nezájem obyvatel již konat nebude.
Známky na odpady platí až do konce ledna. NOVÉ známky se budou vydávat
od 16. 1. 2019.

Svozové dny v LEDNU 2019
Bílá známka—2. a 30. 1. 2019, žlutá známka—sudé týdny
Poplatky ze psů je možno platit od 16. 1. 2019.
Od 2. 1. 2019 budou úřední hodiny OÚ po: 8-12, 13-17, st: 8-12, 14-18.

Omlazovací den v „Domečku“ bude 12. 1. 2019 a poté až v březnu.
Objednávat se můžete u p. Hurdálkové na poště.
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Ceny známek na vývoz směsného odpadu

1x týdně (červená)

1680 Kč

Zima 1x týdně, léto 1x za 14 dní (zelená)

1350 Kč

1x za 14 dní (žlutá)

990 Kč

1x měsíčně (bílá)

490 Kč

Jednorázová známka

55 Kč

Cena známek pro tento rok zůstává stejná jako v roce 2018. Svozová firma AVE sice cenu svozů zvýšila, ale zastupitelé obce na svém zasedání rozhodli, že obec cenu svozů
zvyšovat nebude.

Novinkou pro tento rok je, že jednáme s naší bankou o zřízení platebního terminálu na
OÚ. Když vše dobře dopadne, budete moci poplatky za odpad od 16. 1. platit bezhotovostně (kartou).

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka se u nás letos uskuteční v sobotu 5. 1. v dopoledních hodinách.
Prosíme občany o vlídné přijetí koledníků do svých domovů.
Z finančních prostředků získaných ve sbírce podpoříme
rozvojový projekt Naše děti v Kongu (Farní charita Kralupy n. Vlt.)
projekty Arcidiecézní charity Praha: 1. Materiální a potravinová pomoc nejchudším lidem v ČR 2. Poradna Magdala - pomoc obětem násilí 3. Vybudování centra sociálních
služeb Farní Charity Vlašim 4. Ozdravný pobyt běloruských dětí v Praze 5. Podpora nemocnic v Ugandě
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Poděkování za příspěvek pro Karolínku a Rozárku
Rádi bychom poděkovali všem z vás, kdo jste na vánočních trzích zakoupili “anděla naděje” a všem, kdo jste dorazili se svými dětmi na mikulášskou besídku. Výtěžek z prodeje andílků a ze vstupného na besídce bude předán rodině Karolínky a Rozárky Pavcovým. Celkem se vybralo přes 5.000,— Kč. Věříme, že Pavcovi najdou pro vybrané peníze
smysluplné využití. Nechť odměnou vám všem je dobrý pocit za tento dobročinný počin
a rodičům Pavcovým třeba jednou úsměv jejich holčiček.
Gabriela Pšeničková
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Nová Komise pro dopravu a stavbu má velké plány
Obec v novém volebním období ustanovila Komisi pro dopravu a stavbu, která má za
úkol řešit dva palčivé okruhy - dopravu a stavbu, které jsou pro bezpečnost a spokojenost obyvatel velmi klíčové.
Doprava a stavba jsou jedny z nejdůležitějších problémů, které se dotýkají nás všech
obyvatel Stehelčevsi. Připomínáme si je pokaždé, když se dopravujeme nezintegrovanou
dopravou do škol či zaměstnání a zpět, jezdíme po nevyhovujících silnicích, nemáme
kde bezpečně přejít křižovatkou, procházíme se bahnem místo po chodnících či nás obtěžuje nadbytečná výstavba. Právě proto, že je nutné tuto problematiku systematicky řešit, rozhodlo se nové zastupitelstvo zřídit Komisi pro dopravu a stavbu. Jejím předsedou
je Bc. Tomáš Engl, členy Ing. Martin Voch a Ing. Martin Kučera, MBA.
Bohužel ne všechny problémy může obec jako instituce vyřešit sama, protože nespadají

přímo do její kompetence. Například v obci máme jak krajské komunikace, tak místní
komunikace. Nicméně nová komise se zasadí o to, aby se danými tématy zabývaly příslušné orgány a problémy, které nás trápí, se tak co nejlépe a s ohledem na rozpočet i
čas vyřešily.
Hlavním úkolem komise bude dohled nad stavbami v obci, a to ať už realizovaných právě obcí nebo soukromých staveb tak, aby vše korespondovalo s platnými předpisy, zákony a hlavně s územním plánem. Druhou, neméně důležitou úlohou, je péče o komunikace a dopravní infrastrukturu. Zde je nutné si stanovit postup pro dlouhodobější cíle a
priority. Některé bude možné vyřešit ihned, na jiné bude potřeba více času i v horizontu
let.
Dlouhodobě se bude komise zasazovat o to, aby se zklidnila doprava v naší obci, a tím
se také zvýšila bezpečnost nás i našich rodin. S tím je spojen plán dobudování všech
chodníků, přechodů a oprava místních vozovek, které postrádají vhodný povrch.
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Z krátkodobého hlediska je již v plánu několik projektů díky tomu, že byly rozpracovány
již v minulém volebním období. Můžete se tak těšit na jejich brzkou realizaci. Jedná se o



dobudování chodníků v části ulic Hlavní a V. Hermacha
Projekt této stavby je již hotový a aktuálně je podaná žádost o dotaci. Očekáváme,
že v 1Q roku 2019 budeme znát výsledek. Pokud se vše zdaří a zvládnou se také
postavit chodníky, máme přislíbeno z Krajské správy a údržby silnic vybudování

nového povrchu ulice Hlavní, a to od nového mostu u úřadu až po konec obce u
školy.



Nový povrch ulice V. Moravce
V dohledné době (očekáváme v jarních měsících 2019) se bude opravovat nejpostiženější úsek, a to od č.p. 176 až po křižovatku s ulicí K Homolce. Aktuálně
existuje technická zpráva, situační výkres a přibližný rozpočet. I na tuto akci se

obec snaží získat dotaci.
V úvaze je také oprava povrchu ulice V. Moravce v úseku od Panské zahrady až po obecní úřad. Dále se pak řeší nevyhovující povrh v ulici Antonína Dřevy a V. Ptáčníka a také
ulice V. Hermacha v úseku od křižovatky u školy až po napojení na hlavní silnici do Dřetovic. Plánů je ještě víc a tak doufáme, že se vše podaří a budeme se moci vracet do
svých domovů pohodlně a bezpečně.
Tomáš Engl

Ul. V. Moravce

PROSINEC

2018

ČÍSLO

12

STRANA

8

Pomozte také vy sami – buďte ohleduplní
Obec se bude neustále snažit o zlepšování podmínek k životu ve Stehelčevsi. Nicméně
každý musí začít u sebe.
Je jasné, že se snažíme prosazovat své zájmy, a to je v pořádku. Ovšem až do okamžiku, kdy svým počínáním začínáme nadmíru zasahovat do života druhých, našich sousedům či je dokonce ohrožovat. Ať už se jedná o dodržování pořádku, nočního klidu, uklízení po svých zvířecích miláčcích nebo hluk.
V poslední době se v obci rozmáhá parkování na místech, kde to není dovoleno. Jde například o autobusovou zastávku, křižovatky, chodníky, pozemky sousedů či obce nebo
místa v obytné zóně, která nejsou označena jako parkoviště. Tím, že auta parkují, kde
nesmí, nutí často chodce vstoupit do vozovky – ať to jsou děti, maminky s kočárky či
další, vytváří se tak nebezpečné situace úplně zbytečně. Je jasné, že ne vždy je snadné

najít parkovací místo, ovšem to nesmí být omluva, bezpečnost je naprostou prioritou.
Navíc mají všechny nově postavené domy nařízeno zřídit parkovací místa na vlastním
pozemku. Prosíme, využívejte je.
Často se také stává, že řidiči nerespektují jednosměrné ulice. Je to opět situace, při které chodec nebo další řidič toto nemusí očekávat, což může vést k ohrožení účastníků
silničního provozu. Zkracováním cesty domů se ušetří řádově jednotky vteřin nebo desítky metrů, a to za naši bezpečnost určitě nestojí.
Obec věří, že nebude nutné při řešení těchto problémů využít dalších kroků, jako je například součinnost s policií. Pomozte nám předcházet nebezpečným situacím, které mohou ohrozit i vaše blízké.
Tomáš Engl
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Pozvánka na Valnou hromadu SDH
Valná hromada SDH Stehelčeves se koná v sobotu 19.ledna 2019 od 17.00 hodin
v sálu KD.

Srdečně zveme všechny členy i příznivce hasičů ve Stehelčevsi
Výbor SDH Stehelčeves

SDH Stehelčeves přeje mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2019
všem svým členům i všem občanům
naší obce
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Stehelčevské ulice
Ulice A. Kabátové
Ulice A. Kabátové v nové zástavbě směrem na Prahu je poslední ulicí v této lokalitě,
souběžná s ulicí Taussigových, leží blíže k Buštěhradské haldě. Dostala jméno bývalé
tajemnice MNV ve Stehelčevsi.
Dovolte mi představit Alžbětu Kabátovou, která se narodila 1. dubna 1940 a zemřela
v červenci 1995 tak, jak na ni na stránkách Stehelčevského zpravodaje vzpomněl Ing.
Rogl.
…Do historie obce se nezapomenutelně zapsala jako tajemnice tehdejšího MNV svým
vystoupením na okresním zasedání v červnu 1988, kdy neohroženě hájila zájmy obce
proti všemocné Poldovce, která nám dlouhá léta ničila životní prostředí. Strhla hladinu
veřejného mínění, našimi problémy se začaly zabývat i nejvyšší orgány. Vysloužila si

však i kritiku od funkcionářů na okrese. Nechyběly ani anonymní výhrůžky. Jméno
„Kabátová“ se v oněch letech stalo na okrese pojmem a potlesk, vítající ji v Buštěhradě
i u nás, byl toho dokladem.
Lidé rádi zapomínají. Snad proto byla její osobnost ztvárněna Milenou Dvorskou
v televizní inscenaci Josefa Velka „Jak chytit krokodýla“. Stehelčevským by však měl stačit i pohled na západní okraj obce, kde se ještě před nedávnem černala halda. To, že se
dnes zelená, je i její zásluha….
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U příležitosti 690.výročí první písemné
zprávy o Stehelčevsi dne 27.září 2006,
udělilo Zastupitelstvo obce Stehelčeves
in memoriam paní Alžbětě Kabátové
Čestné občanství za výrazný přínos pro
životní prostředí a rozvoj obce Stehelčeves.

Paní Alžběta Kabátová
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Část naší obce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Místnost v domě
Název písmene naší abecedy
Pozůstatek po sklizni obilí
Kra
Obec u Kralup n. Vltavou
Vystaven
Rodiště českého herce a komika
Hraniční přechod ČR – Německo
Obec nedaleko Mostu

Soutěž pro dospělé
Vyluštěte tři po sobě jdoucí doplňovačky, výsledky doručte na OÚ. Budete
zařazeni do slosování o dvě vstupenky
do kina dle vlastního výběru. Slosování
proběhne 20. 2. 2019 v 17 hodin na
OÚ.

……..to jenom větříček….
SOUTĚŽ PRO DĚTI

…...a spali a spali……

PODLE ÚRYVKŮ Z POHÁDEK SE POKUS POZNAT, KTERÉ TO JSOU A DOPLŇ

…...když máš srdce zjihlé, když máš

Výsledek přines 23. 1. na
Obecní úřad a dostaneš sladkou
odměnu.

potíže….
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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.
ROMADÚR

ROMADÚR S VEJCI

Sýr Romadúr nakrájíme na centimetrové kousky a položíme na zahřátou a máslem vymazanou pánev. Posypeme kmínem a krátce na slabém ohni zahříváme. Když se sýr začne tavit, zalijeme 3 rozšlehanými vejci, posypeme mletou paprikou a nasekanou petrželkou. Přiklopíme a necháme na ohni, až vejce ztuhnou. Podáváme jako sýrovou omeletu s bramborovou kaší.
SALÁT S ROMADÚREM

Sýr Romadúr nakrájíme na malé kousíčky, přidáme jemně nastrouhanou mrkev, celer,
pórek nakrájený na tenká kolečka a nasekanou zelenou petrželku. Spojíme zakysanou
smetanou, lehce promícháme, ochutíme mletým pepřem a solí.

ROMADÚRŮV DECH
Na sádle opečeme topinky, osolíme, očesnekujeme, na každou dáme plátek Romadúru,
přidáme plátek másla obalený ve sladké paprice a ozdobíme petrželovou natí.
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Střípky z obecní kroniky
Rok 1950



Rok tento, druhý v pětiletém plánu, je v dějinách naší obce rokem zvláště významným. Jsou to především dvě události, které mění život naší obce od základu. Jest to
založení přípravného výboru JZD, tj. Jednotného zemědělského družstva a odloučení osady Vrapice od naší obce.



Přípisem ze dne 6. září 1950 byl Okresním družstevním radou v Kladně přípravný
výbor JZD ve Stehelčevsi schválen.



4. listopadu 1950 má JZD již 51 členů a 1. prosince 60 členů. Téhož dne, tj. 1. prosince 1950 konal Přípravný výbor JZD svoji první valnou hromadu, kde usneseno
požádati ODR v Kladně o schválení ustavení JZD II. typu.



Druhou významnou událostí bylo odloučení osady Vrapice od naší obce a přičlenění této do svazu Velkého Kladna, které bylo slavnostně provedeno 29. září 1950
v restauraci „Cech“ ve Vrapicích. Tohoto slavnostního aktu, vedle četného občanstva obou obcí, zástupců ONV, MNV, MAV-NF, KSČ i ostatních korporací, přítomen
byl též náměstek předsedy vlády Zdeněk Fierlinger.



Sousedí tedy naše obec s Velkým Kladnem. Hranice našeho katastru, kde stýká se
s Velkým Kladnem, jde cestou od státního velkostatku vrapického směrem sever-

ním, silnicí přes potok Dřetovický až do „Rovin“, pak vlevo pěšinou mezi poli
k cestě nad vrapickým vodojemem a odtud vpravo po této polní cestě opět směrem severním až ku dráze u bývalého dolu „Vítovka“.



Osada Vrapice již odedávna byla spojena s naší obcí. Jak čteme zaznamenáno
v Topografickém slovníku Čech od J. Ortha a FR.Sládka z roku 1870, byla Stehelčeves – Stelčoves ves 60domů, 675 obyvatel české národnosti, kraj Pražský,
okres Unhošť (2 hodiny severně), katastrální i politická obec Stehelčeves, farnost
Lidice, bývalé dominium Buštěhrad (3 domy dominium Tachlovice), škola, 2 mlýny,
kamenouhelné doly, samoty: sv. Mikuláš, a Vrapice. Roku 1395 prodal Mikuláš Benešovský ves Stehelčeves Mikulášovi, řečenému Treitlich, měštěnínu Pražskému.
Roku 1457 držel tvrz Stehelčeves Prokop z Prahy.
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Střípky z obecní kroniky


Vrapice vlivem nálezu uhlí v 18. století rychle rostly, zvláště v druhé polovině
19.století, kdy kromě budov úředních a bytů pro úředníky postavena byla majitelkou dolů též tak zvaná „Kolonie“ postavena stavebním družstvem po prvé světové
válce. Rovněž nad „Kolonií“ nacházejí se domky postaveny v té době. Škola postavení v roce 1892 na katastru Vrapic je majetkem obce Dubí, slouží však i dětem
z Vrapic.



Splnil se tedy dávný sen vrapických, odloučiti se od naší obce. Přejeme jim
v novém svazku Velkého Kladna vše nejlepší. Jsou nyní obcí horníků a hutníků a
jako nikdy před tím politicky i kulturně na dobré cestě. Doufám, že odloučení
Vrapic bude nám jen k prospěchu. Práce v MNV nebude se tříštit, jak se často stávalo, a i výstavbě obce můžeme se více věnovat. Jest si jen přáti, aby naše občan-

stvo, bez rozdílu věku i politického přesvědčení pomáhalo našim činovníkům, aby
obec naše byla nejlepší na okrese.



Další velkou událostí je zřízení svatební síně v naší obci. Podle nového zákona o
rodinném právu také u nás ve Stehelčevsi byla při MNV pro obce Stehelčeves, Dřetovice, Zájezd a Libochovičky zřízena svatební síň. Do konce roku 1949 konaly se
svatební obřady buď v kostele nebo na ONV. To byl sňatek tak zvaný fakultativní.
Oba měly stejnou platnost před zákonem, matriční zápisy však trpěly velkou roztříštěností. Napříště bude platný sňatek již jen před MNV. Matriční úřad nachází se
vždy u MNV, kde se nalézá obřadní síň. Je to velké zjednodušení matriky, jež slouží
pro záznamy narození, sňatků a úmrtí občanstva jmenovaného újezdu.

