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Slovo starostky
Poslední dobou rozhýbaly naši obec dvě věci, které mě docela trápí. Obě svědčí o nedostatečné toleranci mezi námi obyvateli obce. První věcí jsou exkrementy zvířecích miláčků. Pokud pes, kůň či jiné zvíře odloží svůj exkrement na veřejném prostranství a neoploceném soukromém pozemku (chodník, tráva, silnice, louka) je povinnost i slušnost
majitele zvířete exkrement odstranit. V obci přibývají odpadkové koše, byť jejich množ-

ství pro některé není dostatečné, není přece problém pytlík trochu poponést. Majitelé
koní koblížky sbírat do pytlíčku nemusí, stačí když ho odstraní tak aby do něj nikdo nešlápl nebo nevjel kolem. U obce vznikl pěkný „venčící“ prostor—biokoridor. Využívejte
ho, prosím, pro venčení svých miláčků.
A ta druhá je festival. V loňském roce ZO schválilo OZV č. 4/2017 o nočním klidu, kde je
stanoveno, že na festival je vymezen 1 den v červnu a 1 den v září, nikoli dva dny po sobě jdoucí. Vyhlášky jsou závazné a musí se podle nich řídit i ZO obce. Jak byste na nás
pohlíželi, kdybychom nedodržovali vyhlášky? Takové ZO by moc důvěry nebudilo, že? Tolik na vysvětlenou.
Opustíme vážná témata :).
Přeji Vám pohodové prázdniny, plné vzrušujících zážitků.

Společenská kronika aneb tento měsíc slaví

JAROSLAVA PETRÁČKOVÁ
MILOSLAV POKORNÝ

65 LET
60 LET
SRDEČNĚ BLAHOPŘEJEME !

Opustili nás navždy
Blanka Nováková

9. 6. 2018
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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA se v červenci NEKONÁ
Další zasedání bude ve středu 22. srpna od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
BIO ODPAD
bude vyvážen vždy v sudý pátek, tj. 13., 27. 7
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.
KNIHOVNA
Z důvodu dovolené bude od 4.7.2018 do 18.7.2018 (včetně) uzavřena obecní knihovna
ve Stehelčevsi.
Od 26.7.2018 bude opět normální provoz, tj. každou středu od 16.00 do 18.00hod.

SETKÁNÍ SE STAROSTKOU
se uskuteční 4. 9. 2018 18—19 h na Obecním úřadu

ČERVENEC

2018

ČÍSLO

7

STRANA

4

Z usnesení ze zasedání ZO ze dne 20. 6. 2018
1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce souhlasí s rozpočtovým opatřením č.6.
3. Zastupitelé obce schvalují celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2017 včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou. (Nápravné opatření bylo přijato tak, že záměr
pachtu byl vyvěšen na úřední desce od 19.4.- 5.5. 2018 a podepsána nová smlouva.)

4. Zastupitelé obce berou na vědomí informace, týkající se účetní závěrky za rok 2017 a schvalují
účetní závěrku obce, sestavenou k 31.12.2017, s výhradou.
5. Zastupitelé obce schvalují hospodářský výsledek školy ve výši 210.073,36 Kč. Z této částky bude
vrácena dotace obci Dřetovice ve výši 37.380,38 Kč. Zbytek ve výši 172.692,98 Kč ZO navrhují převést do rezervního fondu organizace.
6. Zastupitelé obce souhlasí s předloženým odpisovým plánem školy 2018.
7. Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene.
8. Zastupitelé promyslí do příštího zasedání a zváží úpravu indikátorů RP obce.
9. Zastupitelé obce souhlasí se smlouvou o spolupráci mezi obcemi (Stehelčeves a Statutární město
Kladno) na pořízení digitálního povodňového plánu a pořízení lokálních varovných informačních systémů.
10. Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi obcemi (Stehelčeves a Statutární město Kladno) na zpracování lokálních výstražných systémů.
11. Zastupitelé obce upozorní majitele pozemku na stanovení podmínek k jeho stavebnímu záměru:
zjistit kapacitu sítí, oprava komunikace na vlastní náklady v celé ulici.
12. Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem, neboť se jedná o lesní pozemek.
13. Zastupitelé obce souhlasí s navýšením ceny opravy části komunikace v ulici A. Dřevy o 54 tis. Kč.
14. Zastupitelé obce souhlasí s provozním řádem veřejného prostoru „Brožovo“, který bude otevřen ne
-čt 8:00-20:00 a pá-so 8:00-22:00 květen-září, v ostatních měsících po-ne 9:00-18:00 hod. Kopie tohoto řádu bude předána PČR.
15. Zastupitelé obce souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby (IV-12-6021728/VB/1) na p. p. č. 576/28.
16. Zastupitelé obce souhlasí s vyplacením odměny pro zaměstnance č. 13 a se zakoupením věcného
daru ze SF.
17. Zastupitelé obce souhlasí s čerpáním účelových darů z rezervního fondu školy na dovybavení 2.
třídy 2. stupně. Do konání zastupitelstva v měsíci září škola předloží přehled o čerpání.
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Výlet seniorů z členských obcí MULP
do České Kamenice a Kamenického Šenova
Ve středu 23.5.2018 se konal další z výletů pořádaných pro seniory členských obcí
MULP. Tentokrát byl opravdu velký zájem, proto všech 103 účastníků vyrazilo směrem
na Kamenický Šenov třemi autobusy. Z naší obce nás odjíždělo ale jen 7.

Prohlédli jsme si Panskou skálu, kde se mimo jiné natáčela i pohádka Pyšná princezna. Potom jsme se přesunuli do Muzea
skla v Kamenickém Šenově. Tam mnohé
upoutaly skleněné lustry, či skleněná židle,
krásné ryté sklo a mnoho dalších sklářských výrobků od počátků výroby skla
v této oblast až po současnost.
Oběd byl připraven ve Starém klubu v České Kamenici, kde jsme přečkali i dešťovou
přeháňku a s vysvitnuvším sluncem se vydali na prohlídku historického centra Kamenice. Velmi se nám líbila poutní kaple zasvěcená Panně Marii, prohlédli jsme krásné staré
stavební památky a z věže kostela se rozhlédli po dalekém okolí.
No a závěr našeho výletu patřil individuální procházce po městečku, které působí velice malebně.
Mnozí se zastavili i v útulné cukrárně, aby doplnili
energii na zpáteční cestu, která byla plné deště, ale
i dobré nálady a sdělování dojmů z této podařené
akce.
No a pak jsme se už rozloučili a s hlasitým „NA

SHLEDANOU ZASE PŘÍŠTĚ!“ vystoupili z autobusu a
rozešli se do svých domovů.
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Zprávy z fotbalu
Hodnocení ukončení sezóny – st. žáci
Nejmladší tým soutěže byl připravován na příští rok, z věkových důvodů by nemohlo
hrát mladší žáky 7 hráčů. Výsledky nebyly tolik důležité, podstatné bylo sjednotit tým na
příští sezónu. Většina hráčů udělala velký pokrok, konečně máme jistotu na postu brankáře. Do příštího ročníku už z věkových důvodů nenastoupí A. Donovalová, které hráči,
trenéři i vedení oddílu poděkovalo za odvedenou práci. Věříme, že se s Aničkou budeme
setkávat na hřišti při trénování nejmladších
dětí.

O umístění chlapců, ročník 2003 se ještě jedná, jejich nominace není jistá. K zahájení
přípravy se sejdeme 30. 7. 2018. Po tradičním soustředění 11. – 18. 8. 2018 nás čeká
ve Stehelčevsi memoriál Heleny Kozákové a potom už zahájení nového a doufejme
úspěšnějšího ročníku.
Na závěr poděkování všem hráčům, kteří z věkových důvodů končí ve starších žácích a
trenérovi Tomášovi Dobrocsányimu, který ukončil trénování z časových důvodů.
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Zprávy z fotbalu
O pohár starostky obce 2018
Tradiční akce, kterou pořádáme na počest starostky obce Stehelčeves, se konala 9. 6. 2018 na hřišti SK ve Stehelčevsi.

Utkaly se mezi sebou týmy nejmladších
tedy miniškoliček, mladších a starších přípravek. Na tento turnaj byli pozváni hosté
z Tuchlovic, Slatiny a Zákolan. Výkopem
v 9.30 byl zahájen nelítostný souboj všech
týmů, každý hrál s každým, starší 20 minut,
mladší 15 a ti úplně nejmenší 10. Hřiště bylo
rozděleno na 3 malá, aby nám to rychleji ubíhalo, ale i tak děti skončily cca kolem 14. hodin. Nejlepším ze všech v kategorii starších
přípravek byl tým z Tuchlovic, kterému jsme
to i trochu přáli, protože nad námi ještě ni-

kdy nevyhráli. Vítězství nám uniklo téměř o
vlásek, pouze o jeden gól a tak si krásný pohár s 1 odvezli oni. SK Stehelčeves skončilo
na místě 2. Velkým překvapením bylo druž-

stvo nejmenších, které nemilosrdně drtilo
všechny ostatní, zasloužili si jasné vítězství.
Gratulujeme a zároveň děkujeme všem za
pomoc s přípravou turnaje a sponzorům za
zapůjčení skákacího hradu.

K. Müllerová
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Zpráva ze zásahu SDH Stehelčeves
Stehelčeves 9. 6. 2018
Dne 9. 6. 2018 jednotka SDH Stehelčeves vyjela do ulice V. Hermacha, kde průzkumem
zjistila stoupající hladinu vody toku Dřetovického potoku. Jednotka zůstala na místě
události a monitorovala celý tok v katastru obce. Poté se jednotka odebrala na žádost
místního občana do „Anglického resortu“, kde průzkumem zjistila vodní lagunu na místní komunikaci a stékající vodu ze silnice do zahrady pod úrovní silnice. Jednotka započala pytlovat písek do protipovodňových pytlů, postavila hráz, zamezila pronikání vody
do zahrady a svedla vodu do dešťové kanalizace. Zbylí členové JPO odčerpali vodní lagunu. Po ukončení zásahu se jednotka odebrala zpět na základnu.
Začátek zásahu 18:00

Konec zásahu 21:00
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Dětský den
V neděli 3. června se děti odpoledne sešly na koupališti, aby společně oslavily Dětský
den. Protože bylo opravdu krásné počasí, celé odpoledne bylo vyhrazeno vodě a koupání, kterého si všichni opravdu užili. I soutěže pro děti
byly spojeny s vodou. Největší úspěch mělo přenášení
vody v děravých kbelíčcích
nebo pro ty starší přeplavání
koupaliště na prknech volným způsobem. Na své si
přišli i ti odvážnější, kteří vy-

zkoušeli trenažér
pro parašutisty.
Celé odpoledne
se neslo ve vese-

lém duchu a
všichni si vody i
sluníčka užívali.
Za soutěže děti
dostaly sladké
odměny, všichni
pak pitíčka, která
věnoval pan Mayorov, a nakonec proběhla i tombola, ve které děti vyhrály spoustu dárků. O tu se postaral pan Velebil s partnerkou. Oběma sponzorům i všem, kdo se podíleli
na přípravě soutěží a organizaci tohoto hezkého odpoledne moc děkujeme.
J. Štancová
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Zábava
1. Smotaná

1
2

2. Prozradili tajemství
3. Pracovníci ve slévárně

3
4

4. Neošetřené vodou

5. Světadíl
6. Ušní zrcátko
7. Lékaři
8. Výzkumník
9. Krása

5
6
7
8
9
10

10. Soubor zákonů
Soutěž pro dospělé
Vyluštěte tři po sobě jdoucí křížovky,
všechny najednou je doručte na OÚ. Budete zařazeni do slosování o dvě vstupenky
do kina dle vlastního výběru. Slosování
proběhne 19. 9. 2018 v 17 hodin na OÚ.

SOUTĚŽ PRO DĚTI
ZELENĚ VYBARVI CO JE ŽIVÉ,
ŽLUTĚ VYBARVI CO JE NEŽIVÉ
Výsledek přines 18. 7. na
Obecní úřad a dostaneš sladkou
odměnu.

10
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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.

Kmínová polévka
Do hrnce dáme vodu a do ní celý kmín (na 1 litr vody 1 vrchovatá polévková lžíce kmínu). Než se chvíli povaří, připravíme
na pánvi řídkou světlou jíšku, do které rozklepneme několik vajec a při
míchání přisypeme bazalku, dobromysl, či tymián dle chuti. Hmotu zavaříme do kmínového vývaru a trochu připepříme a přisolíme.

Křivoklátský králík

Asi tři hrnky krájeného chleba na kostičky namočíme ve studeném masovém vývaru
(může být i z kostky). Vymačkáme, přidáme šalvěj, pepř, zázvor, sůl, tymián, ostrou papriku, 2-3 vejce, špetku prášku do pečiva a krájený nebo nahrubo strouhaný velký vařený celer. Na zahuštění trochu ovesných vloček nebo strouhanky. Vypracujeme v hustší
hmotu jako na sekanou a uděláme z ní šišky (jako sekanou), potřeme olejem a pečeme
v troubě. Se zeleninovým Salátem, křenem a hořčicí chutná výborně. (obrázek nenalezen)
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Pietní akt v Lidicích
10.6. jsme si připomněli smutné 76. výročí vyhlazení obce Lidice. Za naši obec se tohoto pietního aktu zúčastnila paní starostka, která jménem nás všech položila kytici na
hrob lidických mužů.
10. 6. 1942 bylo v Lidicích zastřeleno 173 mužů. Ženy a děti byly odvlečeny do Kladna,
do Reálného gymnázia, kde byly následně děti odděleny od matek. Ženy byly odvezeny
do koncentračního tábora Ravensbrück, několik málo dětí vybráno k poněmčení, děti do
1 roku odvezeny do ústavu a 82 dětí bylo zavražděno ve vyhlazovacím táboře v
Chelmnu.
Pietní vzpomínka byla zahájena tradičně
mší na základech vypáleného kostela
sv. Martina, kterou celebroval Mons.

Zdeněk Wasserbauer, pomocný biskup
a generální vikář pražské arcidiecéze.
Po mši bylo zahájeno kladení květinových darů. Letos bylo na hrob lidických
mužů položeno 113 věnců a kytic, které
byly věnovány ústavními činiteli, zástupci státní správy, zastupitelskými úřady
zemí z celého světa, městy a obcemi,
partnerskými a spřátelenými organizacemi, spolky i jednotlivci.
Po položení květinových darů následovalo přivítání hostů a úvodní slovo ředitelky Památníku Lidice paní Martiny Le-

hmannové a další projevy hostů. Po samotném pietním aktu se hosté přesunuli k Pomníku dětským obětem válek kde
vystoupil sbor Japonské školy v Praze.
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Ve 12.45 byl slavnostně zahájen 12. ročník celostátní přehlídky dětských pěveckých
sborů, Celkem se představilo 14 dětských pěveckých sborů ze všech krajů České republiky a vystoupilo 633 dětí.
Od 12.30 v síni In Memoriam ředitelka Památníku Lidice paní Martina Lehmannová předala celkem sedm stříbrných Pamětních odznaků Památníku Lidice. Tyto odznaky se
udělují při významných událostech jednotlivcům i organizacím za dlouhodobou spolu-

práci s památníkem, za podporu činnosti památníku a za šíření dobrého jména Památníku Lidice. Pamětní odznaky se udělují od roku 2008.
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Střípky z obecní kroniky
Rok 1941



Dne 8.9. byly zavedeny tabačenky. Tabák, doutníky a cigarety byly vydávány
v omezeném množství.



Dne 8. 10. byl zatčen Pokorný V., který svůj život dokonal v říši v koncentračním táboře. Bylo to za poslouchání cizího rozhlasu.



Dne 16. 11. byl zatčen Řánek Pavel a odvlečen do koncentráku, kde svůj mladý
život dokonal.

Rok 1942



Dne 10. června v noci přejelo přes naši obec 10 nákladních aut, dle hulákání to
byli němečtí opilí vojíni. Ráno jsme se dozvěděli, že to byli vrazi lidických občanů.
I z naší obce bylo postiženo touto událostí několik rodin.



V tomto roce byla znovu otevřena ve Vrapicích stará uhelná štola Gotfried (štola Josef).



Byl postaven nový most u obecního úřadu.



Dne 27. říjne byl odsouzen obecní starosta Černý, statkář ze Stehelčevsi, na 9 měsíců vězení a nucené práce za to, že vyměnil drobet pšenice a svým dělníkům dal
zdarma po 50 kg. Pšenici vyměnil s Kohlíčkem z Vrapic za staré šachetní dříví. Kohlíček byl odsouzen na 6 měsíců a nucené práce.
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Střípky z obecní kroniky
Rok 1944



Dne 7. ledna se konala první schůze správní komise. Vládní komisař Krška odchází
do Buštěhradu a za něj nastupuje Kozel Zdeněk – kolář ze Stehelčevsi.



V únoru byla zřízena poradna pro matky a děti ve škole. Vyvolalo to velký odpor,
matky nechtěly dát své děti očkovat německým doktorům. Matky uposlechly až zastrašením velkými pokutami.

Rok 1943



S odchodem starosty Černého nastupuje na úřad co vládní komisař Vrška
z politické správy z Kladna.



V srpnu pracovní povinnost pro rolníky s koňmi a vozy do zničených Lidic na svážení obilí.



1. listopadu poslední schůze voleného zastupitelstva obce.



Koncem prosince jmenována správní komise obecní.

