STEHELČEVSKÝ

ZPRAVODAJ
7/2017

Červenec
Začíná dlouho očekávaný čas, čas prázdnin a dovolených.
A co Vám popřát?
Přeci krásnou, klidnou a prosluněnou dovolenou a našim dětem
prostě senzační prázdniny.

Zprávy ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves dne
21.6.2017
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem OZV č.4/2017, o
nočním klidu.
2) Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem vyhlášky č.5/2017,
kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské
školy ve Stehelčevsi.
3) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodloužením dohody mezi obcí
Stehelčeves a obcí Dřetovice, kterou se do konce roku 2019
dohoda o odloučeném pracovišti MŠ ve Dřetovicích.
4) Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí prostor v přízemí
OÚ a zřízením ordinace pro obvodního lékaře.
5) Zastupitelstvo obce souhlasí s rekonstrukcí vytápění v budově
OÚ (vyvložkování komínů, nové kotle).
6) Zastupitelstvo souhlasí se spolufinancováním večerního
víkendového spoje č.604 ( Kladno – Dřetovice).
7) Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem radaru na měření
rychlosti obci Koleč za 120.000 Kč a s prodejem automobilu po
OP za cenu 130.000 Kč.
1)

Zprávy z obecního úřadu
- Ve středu 12.7. (5.7. – státní svátek) od 18.00 se v zasedací
místnosti OÚ koná další „Setkání s občany“, kde je vítán každý,
komu záleží na vzhledu a fungování naší obce.
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
19.července od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- V tomto měsíci bude lékař ordinovat v naší obci v pondělí 3., 17. a
31.7. od 8.00 hodin.
- V červenci proběhne svoz bioodpadu v pátek 14. a 28.7.
- Po ukončení ankety pro podání žádosti na nákup kompostérů jsme
dle slibu vylosovali majitele vzorového kompostéru. Ten byl
k využití předán panu Kučinovi.

Dětský den
Poslední květnovou neděli se naše děti sešly u požární nádrže, aby
společně oslavily MDD. Přivítal je Klaun Čiko, který si s dětmi hrál
celé odpoledne a provázel je soutěžemi a hrami. Vzhledem ke krásnému
slunečnímu počasí se do her a dovádění zapojila i naše, ne zcela
napuštěná, požární nádrž, děti se mohly osvěžit ve vodě, aby horko
nebylo tak úmorné. Velký úspěch mělo i malování na obličej, jen
skákací hrad tentokrát zůstával chvílemi opuštěný, voda byla přece jen
lákavější.
Pan Velebil z hostince Stehelčeves se svým personálem věnoval dětem
točenou malinovku a smažené hranolky. Za občerstvení pro děti jim
děkujeme. Tak si děti užily báječné odpoledne a ani jejich rodiče se jistě
nenudili.

Brandýsek
Poslední závody před prázdninami se
konaly v neděli 18. června na
fotbalovém
hřišti
v Brandýsku.
Disciplínou byl běh s překážkami,
podle kategorií na 60 a 100 metrů.

Zastoupení jsme měli v těchto kategoriích – přípravka, mladší žáci,
starší žáci, mladší dorostenky, střední dorostenky, mladší dorostenci a
starší dorostenci. Tyto závody se běhají na 2 pokusy. Všichni naši
závodníci měli oba pokusy platné a podle toho jsme získali tato
umístění: v kategorii družstev přípravek jsme získali 1. místo,
v kategorii mladších žáků 1. místo, v kategorii
starších žáků 2. místo.
Kategorie jednotlivci:
2. místo – přípravka chlapci
3. místo – přípravka chlapci
1. místo – mladší chlapci
1. místo – starší dívky
2. místo – střední dorostenky
Šárka Štancová
3. místo – starší dívky
3. místo – mladší dorostenky
Pavel Kmošek
2. místo – starší žáci
3. místo – mladší dorostenci
Martin Šťáhlavský 1. místo – starší dorost
Michal Mate
Jáchym Zazvonil
Michal Šťáhlavský
Hana Štancová

Putovní pohár STAROSTY OBCE
Jan Hartman

2. místo – starší dorost

Na těchto závodech bylo ještě celkové vyhodnocení Hasičské ligy, kde
přípravka získala celkové 2. místo, mladší žáci 2. místo a starší 3. místo.
Všem našim závodníkům gratulujeme a děkujeme za reprezentování
našeho sboru jak na okresních, tak i na krajských závodech. Všem
přejeme krásné prázdniny a těšíme se opět v září na shledanou.
Kraj
Po vítězství Okresního kola dorostu v Plchově, jsme se s našima
dvěma dorostenci, Martinem Šťáhlavským v kategorii starších
dorostenců a Hanou Štancovou v kategorii středních dorostenek,
zúčastnili kola Krajského v Kutné Hoře. Závodilo se v disciplínách 100
m s překážkami, dvojboj a test z požární ochrany. Pokaždé o pořadí

rozhodovaly setiny vteřin a souboje mezi dorostenci v jednotlivých
kategoriích byly opravdu těsné. Publikum fandilo a podporovalo. Byl to
závod plný napětí, adrenalinu, potu i krve. Po náročném dnu jsme byli
všichni neuvěřitelně unavení, ale čekalo nás to nejlepší. Nástup a
vyhodnocení. Oba si ve své kategorii vybojovali krásné 6. místo
z celého Středočeského kraje.

Vysvědčení
Jako již tradičně jsme i letos měli s mladými
hasiči poslední schůzku před prázdninami.
Tentokrát se nás sešlo opravdu hodně, a to
včetně rodičů. Nejprve jsme si rozdali
vysvědčení, následně každý dostal nějakou
maličkost, a nakonec jsme si všichni opekli
nad ohněm buřty. Tímto bychom rádi
poděkovali našemu OÚ za celoroční
spolupráci, Restauraci Stehelčeves za
zajištění limonád, které byly dětem k
dispozici po celou dobu akce a za sponzorské
dary pro děti. Za celoroční sponzorské dary
také děkujeme rodině Kolářových.

TYTO POHÁRY DĚTI SDH STEHELČEVES VYHRÁLY ZA
LETOŠNÍ ROK
Zprávy z fotbalu
Fotbalová sezóna je již u konce, a tak na závěr, ještě několik výsledků:
SK Stehelčeves mládež ml. přípravka - 2 místo v tabulce, st. přípravka –
2 místo v tabulce. Oba týmy se o první místo bily až do posledního kola.
Mladší žáci - 9 místo v okresní soutěži a řada cenných úspěchů v
přípravných zápasech. Starší žáci, nesourodá spolupráce SK Stehelčeves
a Zákolany, poslední místo a rozhodnutí vedení mládeže v příštím
ročníku postavit team pouze za SK Stehelčeves. Všem děkujeme za
přízeň a našim dětem přejeme v podzimní sezóně hodně úspěchů.
Pohár starostky obce
Již tradiční žákovský turnaj mladších přípravek se odehrál 17. června na
počest starostky obce Stehelčeves. Pozvání přijaly týmy ze Zákolan a
Brandýska, děti byly rozděleny do dvou kategorií na mladší přípravku a
miniškoličku. Výkopem v 10. hodin začaly lité boje všech dětí, které

bojovaly opravdu ze všech sil. Na 1. místě se umístil tým mladší
přípravky SK Stehelčeves a získal krásný zlatý pohár od pana Krupičky.
Na 2. místě se umístil tým ze Zákolan a na krásném 3. tým z Brandýska.
Ani rodiče však nezaháleli, od 14. hodin se utkaly mezi sebou týmy žen,
muži do 100 kg, muži nad 100 kg a stará garda. Bylo se opravdu na co
dívat, každý si zde našel svého favorita, manžel manželku, děti své
rodiče nebo naopak. Po urputných bojích a vysílením všech sil vyhrál
tým žen. Večer jsme pod taktovkou Los Hospodos Band společně
poseděli, zazpívali si a snědli vyhrané ceny, které byly opravdu
velkolepé, kýta, uzené, špekáčky a spousta dobrot. Zábava byla výborná
a všem děkuji za spolupráci a pomoc s organizací.
Připomínáme, že tréninky dětí přes prázdniny nebudou, začínáme
zase 31. 7. 2017.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN
v sobotu 15.7.2017 od 9.00 hodin v obecním „Domečku“.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice, z důvodu
dovolené nebude přítomna masérka a kosmetička.
Objednávky na určitou hodinu přijímá paní Martina Hurdálková
z pošty ve Stehelčevsi.
Moc se těšíme na další setkání při dobré kávě se všemi ženami,
které o sebe chtějí pečovat!
V měsíci srpnu se tento náš den nebude konat, další setkání
uskutečníme až první sobotu v září.

Tento měsíc slaví:
PILNÁ Marie
KUČEROVÁ Alena
TROJAN Josef

20.7.
29.7.
31.7.

65 let
60 let
60 let

Srdečně blahopřejeme!

Vážení a milí spoluobčané,
v naší části obce zvané „Brožovo“, v ulici A. Kabátové, vznikl nový
odpočinkový prostor. Najdete zde nový altán, do kterého bude dodán
stůl s lavičkami. Bude zde vybudováno ohniště i s posezením okolo.
Pozemek zatím není zcela zatravněný, ale na podzim je v plánu osetí
trávou a dalšími rostlinami, které zajistí stín v horkých dnech. V plánu
je i uzavření pozemku brankou, tak aby malé děti nemohly prostor samy
opustit. Pozemek nemůže být bohužel použit jako dětské hřiště, protože
nad ním vedou dráty vysokého napětí. Z tohoto důvodu zde nemohou
být instalovány žádné dětské herní prvky. Prostor můžete využít pro
společná setkávání maminek s dětmi nebo setkávání naší mládeže.
Prosíme všechny, kdo bude prostor využívat o dodržování pořádku.
Věříme, že prostor bude brzy hojně využíván ke spokojenosti všech
obyvatel této lokality.
P. V.

Z obecní kroniky:
Vzhledem k tomu, že se do naší obce přistěhovalo množství nových
obyvatel a někteří se ptají po původu obce, dovoluji si zopakovat
některé základní události.
Původ jména Stehelčeves
Stehelčeves – lidově Stelčoves, ve Stelčovsi, do Stelčovse,
stelčovskej – ves VSV od Kladna: 1316 Jan de Stehelcziewssi. První
člen tohoto místního jména vznikl přivlastňovací příponou – ja
z osobního jména Stehle a to z apelativa stehle – lce m., „stehlík“, takže
jméno Stehelčeves = Stehelcova = Stehlíkova ves.
Stehelčeves r.1395 - 1457 a 1870 – Stehelčeves, Stelčoves, ves 60
domů 675 obyvatel české národnosti, kraj pražský, okres Unhošť (dvě
hodiny severně) katastr i politická obec Stehelčeves, farnost Lidice,
bývalé dominium Buštěhrad (3 domy k dominiu Tachlovice), škola, dva
mlýny, kamenouhelné doly, samota: sv.Mikuláš a Vrapice. Roku 1395
prodal Mikuláš Benešovský z Vrapic ves Stehelčeves Mikulášovi
řečenému Freitlich, měštěnínu pražskému. Roku 1457 držel tvrz
Stehelčeves Prokop z Prahy.
Poloha obce – Tato ves – Stehelčeves – leží při dědinách
pšeničných, na silnici od Slaného do Prahy, maje luk potřeba, ale
stavení zpustlý (Vztahuje se bezpochyby ku konci války třicetileté, která
skončila roku 1648 mírem vestfálským). Rok 1654, jímž začínáme naši
historii, ukazuje jak zpustošena byla země Česká ještě šest roků po této
válce. Jak zpředu vidno, jen čtyři stavení byla osídlena, ostatní byla
pustá.
Příslušnost k Buštěhradu a Tachlovickému panství – K panství
Buštěhrad patřilo ze Stehelčevsi 8 sedláků a 4 chalupy či chalupníci.
K panství jenečsko – tachlovickému 3 usedlosti, dnešní čp. 5,6 a 23.
Usedlosti zachovaly se na svých místech, jen byly asi časem
přestavovány a rozšiřovány. Výjimku tvoří statek čp. 45, který vznikl
kolem roku 1800.
Statek čp. 45 – S udáním čísel domů před rokem 1771 je potíž,
neboť teprve v tomto roce (1771) bylo provedeno číslování domů na
panství Buštěhradském. Před tím číslovány domy v knihách panství

čísly běžnými a jmény hospodářů právě se na usedlosti nacházejících a
jejich předchůdců. Usedlosti nesly po dlouhá léta jména po některém
hospodáři. Např. zájezdní hostinec čp. 6, (nyní čp. 130), zván dlouho
„Maškovská krčma“. Nebo statek čp. 25 je ještě dnes zván „ U Eichlerů,
ač je v držení rolníka Rubeše již od roku 1904, tedy 54 roky. Podobných
příkladů je více.
Míry polí – sedlák byl kdo měl 60 strychů polí, čili korců. Jeden
korec = 800 sáhů čtverečných, 2 korce = 1 jitro. 60 korců = 1 lán = 17
hektarů. Chalupník byl kdo měl 30 strychů polí = půl lánu = 8 ½
hektaru. Také se říkalo láník, půlláník, čtvrtláník. Popluží jest plocha,
kterou zorá jeden potah za rok, tj. 365 korců. Poplužní dvůr.
Peníze po válce třicetileté – Jedna kopa 1 zlatý 30 krejcarů, 1
zlatý 60 krejcarů a 1 krejcar je 6 denárů. Míšeňský groš má 7 denárů. 1
zlatý rýnský, 60 krejcarů. Naše kopa grošů, 70 krejcarů. 60 kop grošů,
70 zlatých.
Stehelčeves – přifaření – po zajití Vrapic roku 1548 přifařena
Stehelčeves do Buštěhradu. Později přifařena k Lidicím až do roku
1858, kdy ve Vrapících fara obnovena.
Důsledky třicetileté války – Sedláci se na gruntech často mění,
neboť daně na celé panství rozvržené velmi tížily osadníky, čím méně
gruntů osazených, tím více daní tito platili. Sedláci sbíhali ze svých
usedlostí nemohouce se uživiti. Dobytka měli málo, stavení zpustlá.
Páni jim sice zapůjčili dobytek, ale to opět zatěžovalo sedláky, neboť
z něho platili nájem. To byly tzv. „železné krávy“.
Železné krávy - V těchto létech bylo ve Stehelčevsi 10 železných
krav a 3 ovce. Po jedné železné krávě měli: Austecký Jindřich, Pustý
statek Vršovský (Jarošovský?), Fingrhut Jan, Chvoj Řehoř, Kaufman
Kašpar, Hora Vít, Fresce Jan a Týbl Jiří 3 ovce. Ostatní jména schází.
Jedlička uvádí v roce 1664 kromě předešlé zprávy o železných
kravách i jakýsi účet (nejspíš z kostelních účtů z Vrapic), kde je
uvedeno: Za 9 krav v roce 1669 3 zlaté 30 krejcarů, desátá kráva patří
na pustý statek. 3 ovce 11 krejcarů ročně. V pytlíčku vybráno 2 zlaté 31
krejcarů, dluh od Říhy 1 zlatý 33 krejcarů (v pytlíčku vybráno…nejspíš
vybíráno při mši)
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