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Významné osobnosti
v historii naší obce
- Čtrnáctý Hynek
a jeho syn Emanuel

Informace z obce

Školáček

Oslavy
100 let SK

Zoopark
Zájezd

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

Informace z obce

Oznámení Obecního úřadu

●
Od 1.4. do 31.10. bude
Sběrné místo otevřeno:

Ve dnech 1. a 3.8.2022 nebudou úřední hodiny
Obecního úřadu z důvodu čerpání dovolené.

středa

15:00 – 17:00

neděle

10:00 – 12:00

●
Bioodpad je svážen ve
14denních intervalech (sudý týden
– pátek).

Ve dnech 8. a 10.8.2022 bude z provozních
důvodů omezen provoz kontaktního místa
Czech POINT (výpis z rejstříku trestů, výpis
z katastru nemovitostí apod.), nebude možné
přihlášení k trvalému pobytu v obci.

Harmonogram svozu tříděného
odpadu
plast – pondělí, čtvrtek
papír – sobota, úterý
kov – v sudé měsíce
sklo – 1. úterý v měsíci

Kontaktní údaje:

●
Zasedání
zastupitelstva
obce proběhne 27.7.2022 od
18 hodin v zasedací místnosti OÚ
Stehelčeves.
●
Z důvodu pořízení elektronické úřední desky, která je
umístěna u vchodu do budovy
OÚ, je od 1.7. zrušena úřední
deska v listinné podobě (u autobusové zastávky).

BLAHOPŘEJEME
Marie Pilná - 70 let
Alena Kučerová - 65 let
Josef Trojan - 65 let
Pavlína Novotná - 50 let
Martin Kincl - 50 let
Zdeněk Vykoukal - 50 let

Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves
tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz
Vše o odpadech
tel.: 702 068 469
e-mail:
referent@obecstehelceves.cz
Úřední hodiny:
Pondělí:
8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa:
8:00-12:00, 14:00-18:00
Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 7/2022
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 7. 2022
Uzávěrka příštího čísla: 20. 7. 2022
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 18. 5. 2022
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
2. Zastupitelé obce stanovují počet členů zastupitelstva pro nové volební období 2022-2026
na 7 členů.
3. Zastupitelé obce berou na vědomí návrh Závěrečného účtu obce Stehelčeves za rok 2021,
který bude vyvěšen na úřední desce .
4. Zastupitelé obce souhlasí s obsahem návrhu zápisu do kroniky obce za rok 2021, do
31.5.2022 se provedou formální úpravy textu.
5. Zastupitelé obce souhlasí s Nájemní smlouvou na zmrzlinovací stroj a pověřují starostku
obce podpisem smlouvy.
6. Zastupitelé souhlasí s podpisem Smlouvy o poskytování online služeb obcím.
7. Zastupitelé obce nesouhlasí s finančním příspěvkem pro Asociace rodičů a přátel
zdravotně postižených dětí v ČR, z.s.
8. Neschváleno.
9. Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem pozemku č.p. 815. Zastupitelé zváží možnost
pronájmu pozemku.
10. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 7 společnosti AVE Kladno.
11. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis kontrolního výboru ze dne 4.5.2022.
12. Zastupitelé obce berou na vědomí Zápis Finančního výboru ze dne 22.3.2022.
13. Zastupitelé obce berou na vědomí Protokol Finančního výboru ze dne 28.3.2022.
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových stránkách obce nebo k nahlédnutí na OÚ.

Ordinace Stehelčeves

dovolená od 4.7. do 30.7.
zástup :
MUDr. Linda Sázavská Pražská 910, Unhošť 273 51
Tel. 605 879 409

e-mail: ordinace@ordinaceunhost.cz

Pondělí 7:00 – 13:00 (7:00 – 9:00-odběry)

11:00 – 13:00 pouze objednaní

Úterý

16:00 – 18:00 pouze objednaní

Středa

12:00 – 18:00
7:00 – 13:00 (7:00 – 9:00-odběry)

11:00 – 13:00 pouze objednaní

Čtvrtek 12:00 – 18:00

16:00 – 18:00 pouze objednaní

Pátek

11:00 – 13:00 pouze objednaní

7:00 – 13:00 (7:00 – 9:00-odběry)

MUDr. Olga Šimovičová Hájecká 560, 27353, Hostouň
Tel. Tel.: 774 33 07 07
Pondělí
Středa
Pátek

7:30–11:00 akutní
7:30–12:00
7:30–11:00

MUDr. Yaroslav Shepelyak
Tel. 312 250 677
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

e-mail: info@simbio.car
12:00–15:30 objednaní

Hřebečská 677, 273 43 Buštěhrad

e-mail: ereceptemotmedico@seznam.cz

11:00 - 13:00 akutní
7:00 - 10:00 akutní
7:00 - 10:00 akutní
11:00 - 13:00 akutní
7:00 - 10:00 akutní

13:00 - 17:00
10:00 - 12:30
10:00 - 13:00
13:00 - 18:00
10:00 - 12:30

pouze objednaní
pouze objednaní
pouze objednaní
pouze objednaní
pouze objednaní
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Svoz kontejneru na bio v obci na červenec

SVOZ KONTEJNERU NA BIO V OBCI NA ČERVENEC 2022

Přistavení velkoobjemového kontejneru na bioodpad vždy od pondělí do středy do
10:00h., poté bude převezen na další určené místo (viz mapka) dle harmonogramu, kde
zůstane do pátku do 10:00h. Od května přidáno nové svozové místo v ul. V. Pokorného.

Harmonogram od 2.7.2022 - 30.7.2022
4.7. – 6.7. – u hřiště „Panská“ – bod 7
6.7. – 8.7. – ul. V. Pokorného – bod 8
11.7. – 13.7. – Anglický resort (u Sběrného místa) – bod 1
13.7. – 15.7. – před budovou OÚ – bod 2
18.7. – 20.7. – Brožovo (ul. A. Kabátové) – bod 3
20.7. – 22.7. - ul. V. Podrackého - bod 4
25.7. – 27.7. – ul. Řánkova – bod 5
27.7. – 29.7. – ul. Ant. Dřevy – bod 6

V neděli od 10-12 hod. bude vždy k dispozici na Sběrném místě Obecního úřadu – bod 9.
Sledujte stránky obce, rozpisy na další měsíce budou postupně doplňovány.
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Děkujeme vám, že třídíte, chráníte naše životní prostředí a šetříte energie. Konkrétní údaje vidíte na roční
bilanci od EKO-KOMU, od kterého jsme obdrželi i přiložené Osvědčení o úspoře emisí. Doufáme, že i v roce
letošním dosáhneme v oblasti třídění co nejlepších výsledků. Ceníme si vašeho zodpovědného přístupu, bez
vás by to nešlo.
Šárka Tučková
referent

Harmonogram svozu odpadu
červená známka - 1x týdně

žlutá známka 1x týdně - sudý týden

TÝDEN

TÝDEN

STŘEDA

BIO hnědá známka

STŘEDA

TÝDEN

PÁTEK

27

6.7.

28

13.7.

26

1.7.

28

13.7.

30

27.7.

28

15.7.

29

20.7.

32

10.8.

30

29.7.

30

27.7.

34

24.8.

32

12.8.

31

3.8.

36

7.9.

34

26.8.

32

10.8.

38

21.9.

36

9.9.

33

17.8.

38

23.9.

34

24.8.

35

31.8.

36

7.9.

TÝDEN

STŘEDA

37

14.9.

29

20.7.

38

21.9.

33

17.8.

39

28.9.

37

14.9.

bílá známka - 1x za měsíc
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Pietní kladení věnců v Lidicích
V neděli 12. 6. jsme si připomněli 80. výročí vyhlazení obce a vyvraždění většiny jejích obyvatel. Na pietním
kladení věnců naši obec zastoupila paní starostka a paní místostarostka.

Kotlíková dotace Středočeského kraje je vyhlášena

Magistrát města Kladna, odbor životního prostředí, v souvislosti se zákazem provozu stacionárních
zdrojů na pevná paliva, které nesplňují 3. emisní a vyšší třídu od 1.9.2024, dle zák. 201/2012 Sb.
o ochraně ovzduší, upozorňuje občany na možnost využití programu „Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva ve Středočeském kraji pro nízkopříjmové domácnosti“. Lhůta pro podávání žádostí o dotace
je stanovena od 6. června 2022 do 31. srpna 2022. Podpora fyzickým osobám je poskytována formou
dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů dílčího projektu, a to s následujícími limity:
Typ zdroje
Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
Tepelné čerpadlo
Plynový kondenzační kotel – výměna zrealizována v termínu od 1. 1. 2021 do
30. 4. 2022, nebo instalace plynového kotle závazně objednána před 30. 4. 2022

Max. dotace
130.000,- Kč
130.000,- Kč
180.000,- Kč
100.000,- Kč

Za způsobilé výdaje na úrovni projektu jsou obecně považovány náklady na stavební práce, dodávky
a služby bezprostředně související s předmětem podpory od 1. ledna 2021.
Prvním krokem k poskytnutí dotace je vyplnění a odeslání žádosti v elektronickém systému, kde bude
vygenerován unikátní kód a pořadové číslo žádosti. V druhém kroku je konečný uživatel povinen
doručit nejpozději do 30 pracovních dní od data odeslání žádosti v elektronické podobě
vygenerovanou žádost, a to buď odesláním v papírové podobě se všemi náležitostmi a přílohami na
adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ 150 21 nebo osobně do
podatelny Krajského úřadu. Další možností je zaslání vygenerované žádosti ve formátu pdf spolu se
všemi náležitostmi a přílohami ve formátu pdf prostřednictvím datové schránky na Krajský úřad
Středočeského kraje; identifikátor datové schránky Středočeského kraje: keebyyf.
Veškeré výše uvedené náležitosti s přílohami k žádosti o dotaci (formuláře, doklady, čestná
prohlášení) jsou dostupné na internetových stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje
(https://www.kr-stredocesky.cz/web/odbor-rizeni-dotacnich-projektu/kotlikove-dotace-2021-2027).
V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na pracovníky Krajského úřadu prostřednictvím
e-mailu: kotliky@kr-s.cz nebo na infolince 257 280 991.
6

ČERVENEC 2022 ČÍSLO 7

ŠKO ÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2021/2022

Slovo úvodem
Poslední školní měsíc utekl velmi rychle a ve škole panoval čilý ruch, tisklo
se vysvědčení, uzavíraly se známky, psaly se hodnotící dopisy, vybíraly se
učebnice a spoustu dalších věcí, které ke konci roku patří.
Děti si užily ještě společný čas na školách v přírodě. Uspořádali jsme
závěrečnou školní akademii i rozloučení s předškoláky. Počasí nám v červnu přálo,
a tak jsme mohli spoustu času trávit venku, jak při učení, tak na výletech. Nyní
už se třídy předělávají, malují a připravují na nový školní rok.
Děkujeme všem rodičům a dětem za spolupráci v letošním školním roce a
přejeme krásné prázdniny, užijte si léto a sluníčko, načerpejte síly a v září na
shledanou! =)
Mgr. Aneta Zemanová

Mateřská škola
To to uteklo … Posledních několik dní ve školce utíká přímo závodním
tempem. Nastává konec školního roku a já musím říci, že jsme si ho užili plnými
doušky. Podívali jsme se do Čechovy stodoly u Příbrami, navštívili jsme krásnou
Obůrku Podháj kousek od naší školky ve Vinařicích a ani v měsíci červnu jsme
nezaháleli.
Společně s dětmi jsem prošla dva biokoridory, ten nový, který vede až k
čističce odpadních vod do Vrapic a jeden starší kolem hřiště, přes Brožovo,
lesíkem kolem koní a zpátky do školky. Pěkně jsme se u toho zapotili, ale stálo to
za to.
1. června na Den dětí nás navštívili naši hasiči a ukázali dětem požární vůz,
hasičskou výstroj a dokonce nechali děti zastříkat z požární hadice. Velkým
překvapením byl pro děti balónkový klaun, který měl pro každé dítě připravený
dárek v podobě zvířátka z balónku.
29. června jsme se rozloučili s našimi kamarády předškoláky, kteří si
připravili krátký program pro rodiče. Slavnostní akce probíhala na školní
zahradě, kde paní učitelky a zástupci obce předali dětem drobné dárky. Na
závěr jsme si opekli špekáčky a plni dojmů jsme šli domů.
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Přeji vám všem slunečné léto a krásné prázdniny.
Kateřina Müllerová

1.třída
V červnu jsme zavítali do našeho místního zahradnictví, kde jsme dostali
dáreček – sazenice rajčátek a dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o pěstování
rostlin.Navštívili jsme zřícenin hradu Okoř. Bylo to opravdu dobrodružné. Šli
jsme také na exkurzi do ZOO Zájezd, kde jsme na vlastní oči viděli nejen domácí
a hospodářská zvířata, která jsme si mohli nakrmit, ale i mnoho lemurů a
velblouda.
Vydali jsme se také do záchranné stanice Aves, kde jsme strávili krásné
čtyři dny na škole v přírodě. Čekala nás prohlídka záchranné stanice s
průvodcem, kde jsme se seznámili se zachráněnými živočichy. Nejvíce se nám
líbil mluvící havran Karel, který nás i pozdravil. Vyrobili jsme si krásná trička a
zvládli Pasování na čtenáře rytířským mečem. Teď už se těšíme na naše první
vysvědčení. Těšíme se, protože jsme se celý rok snažili a pilně se učili. A teď už
nás čekají prázdniny! Přejeme všem, aby byly slunečné, dlouhé a plné
dobrodružství.
Rodičům děkuji za celoroční spolupráci a přeji pohodovou dovolenou plnou
krásných zážitků s dětmi. Na shledanou!
Markéta Ejemová, třídní učitelka.

4. - 5. třída
Končící školní rok se u nás ve třídě nesl v duchu školy v přírodě. Byli jsme v
Českém Šternberku. Dopoledne jsme strávili plněním center aktivit na téma
8
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Ekosystémy a odpoledne jsme se vydali na výlet - do hradu Český Šternberk a
další den vlakem do města Sázava, kde jsme navštívili zdejší klášter. Dále jsme
sportovali v turnaji - fotbal, ping pong, karty. Spaní jsme měli dobrodružné, v
chatkách u lesa.
Užili jsme si to a teď už se těšíme na zasloužené prázdniny!

2. stupeň
Žáci 2. stupně využili možnosti pobytu v přírodě a v
polovině června si vyrazili na čtyři dny odpočinout a
načerpat síly do kouzelného prostředí Krkonoš,
konkrétně Jánských Lázní. Spojili jsme příjemné s
užitečným a v rámci procházek jsme pozorovali
přírodu, místní architekturu a zjišťovali něco málo z
historie. Navštívili jsme i místní výtvarnou dílnu, ve
které žáci, pod vedením zkušených výtvarnic, tvořili lapače snů, náramky z
korálků a malovali keramiku. Dvě hodiny v opravdu kouzelném prostředí utekly
jako voda. Energii jsme pochopitelně doplňovali dobrotami, které byly
všudypřítomné! :)

Základní škola a Mateřská škola Stehelčeves přijme od 1.9.2022
učitele/učitelku na 2. stupeň ZŠ.
Kombinace předmětů český jazyk a anglický jazyk.
Nabízíme celý úvazek.
Jsme malá škola s počtem žáků ve třídě 12, učíme podle zásad
programu Začít spolu. Nabízíme malý kolektiv, podporující vedení,
možnost dalšího vzdělávání, příspěvky na obědy, dovolenou i kulturní
akce a spoustu dalších benefitů.
Pro více informací můžete kontaktovat ředitelku školy
Mgr. Anetu Zemanovou na tel.: 608 741 384 nebo zaslat životopis
na zemanova@skolastehelceves.cz
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Dětské hřiště, nová expozice a mnoho dalšího
Zoopark Zájezd funguje pro veřejnost od roku 2010. Od té doby
se v něm mnoho věcí změnilo
a zoo se několikrát významně
rozrostla. Celkovou snahou je vytvořit příjemné místo pro návštěvníky i pro chovaná zvířata.
Protože hlavní cílovou skupinou
jsou rodiny s dětmi, letošní novinky
se zaměřují především na ně. Co je
tedy letos nového?
Hlavní novinkou je určitě dětské
hřiště. To současné jsme rozšířili
o 5 velkých herních prvků a doplnili o několik interaktivních vzdělávacích tabulí. Děti si vyzkouší
svou obratnost na opičí dráze, přelezou sestavu ve tvaru slona nebo si
vyzkouší jaké to je v ptačím hnízdě.
Na otočných tabulích pak najdou
informace o divokých zvířatech kolem nás, poznají život uvnitř stromu
či zjistí jak dlouho trvá rozklad odpadků v přírodě. Rozšíření hřiště
finančně podpořil Středočeský
kraj.
Zoologickou novinkou je pak
úplně nová expozice Latinská

Amerika. Ta nahradila starší voliéry pro dravce a sovy v části u lemurů. Zde byste se měli setkat se zástupci drápkatých opiček (kosmani,
lvíčci a tamaríni), jihoamerickými
hlodavci nebo záhadným pásovcem. Výběhy pro zvířata budou doplněny o informační tabule o jihoamerické přírodě a faktorech, které ji
ohrožují. Budovaná expozice je
v kontextu soukromých zoo unikátní svým zaměřením i velikostí.
Dokončená by měla být v průběhu července.
To ale není zdaleka všechno! Zaměstnanci zoo aktuálně dokončují nový výběh pro suchozemské
želvy, kde byste se měli setkat se
třemi evropskými druhy. V začátcích je i budování nové voliéry
pro sovice sněžní, které se přesunou do svahu naproti populárnímu
Ušákovu. Nový kabát dostal výběh pro surikaty, který teď září
novotou. Buduje se nová velká
kavárna v kombinaci s bistrem
a významně se rozšíří i kapacita posezení pro návštěvníky. Rozšíření

Dětské hřiště se dočkalo pořádného rozšíření
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se dočkala i motýlí louka, která je
součástí naučné stezky. Významně
byla posílena i výsadba v zoo a celý
areál teď hraje barvami.
Přĳeďte se přesvědčit jak je u nás
krásně.

Text: Daniel Koleška
Foto: Lukáš Nekolný

Část nové expozice věnované
latinskoamerickým druhům zvířat
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Oprava částí místních komunikací
Obec koncem minulého roku požádala o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora
a rozvoj regionu 2022 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro obce do 3000 obyvatel na projekt
„Oprava částí místních komunikací Bezejmenná a V. Ptáčníka“. Začátkem června tohoto roku jsme dotaci
získali a to ve výši 5 430 480 Kč. Je to skvělá zpráva, neboť finance vynaložené z rozpočtu obce na zmíněnou
akci se nám vrátí a budeme moci opravit další místní komunikace.

Oprava pomníků
Vážíme si historie naší obce
a proto jsme začali opravovat pomníky v naší obci.

Oprava Pomníku padlým v 1. a 2.
světové válce, který se nachází
v malém parku v centru obce Stehelčeves, naproti Obecnímu úřadu,
byla dokončena koncem minulého roku.
Počátkem června letošního roku
byly dokončeny restaurátorské
práce na kamenném kříži, stojícím vpravo od vchodu do školy již
od roku 1872. Nevíme přesně, proč
byl postaven, ve farní kronice
vrapické není o důvodu postavení
záznam. Víme jen, že byl postaven
roku 1872 za starosty Bőhma z č. p.
8. Místní občané se modlívali u kříže za dobrou úrodu. Učitel Jan Hofman dostával od obce 5 zlatých
ročně za vedení tohoto modlení.
Mezi povinnosti řídícího učitele patřilo modlit se u tohoto kříže přede
žněmi za pěkné počasí.
Příští rok budeme v opravách pomníků pokračovat. Čekají nás
ještě 2 pomníky.
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STEHELČEVES
18.7. - 22.7. 2022
ALBÍKOVA LETNÍ ŠKOLKA - pro děti 4 -6 let
SPORTUJ A BAV SE - pro děti 6-12 let a 2. stupeň ZŠ
1.8. - 5.8. 2022
ALBÍKOVA LETNÍ ŠKOLKA - pro děti 4 -6 let
OD PRAVĚKU K ROBOVÉKU - pro děti 6-12 let

15.8. - 19.8. 2022
ALBÍKOVA LETNÍ ŠKOLKA - pro děti 4 -6 let
ALBÍKŮV ZÁBAVNÝ PŘÍMĚŠŤÁK - pro děti 6-12 let
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Významné osobnosti naší obce
ČTRNÁCTÝ HYNEK
A JEHO SYN EMANUEL

Na tomto místě stávala kovárna čp. 11 pana Čtrnáctého

Hynek Čtrnáctý se narodil
v Unhošti roku 1859. vyučil se
kovářem a byl prý velmi šikovný.
V roce 1890 koupil od Brouka
kovárnu čp. 11, která majiteli
„nešla“, neboť měl velkou konkurenci v kováři Angreškovi a pak
i Jandečkovi v čp. 60 proti škole.
Ale Čtrnáctý přesto kovárnu koupil
za 1600 zlatých. Byl to velmi dobrý
řemeslník a netrvalo dlouho
a konkurenci Jandečkovu přemohl.
Jandečka, kovář na čp. 60 kovárnu
zavřel a šel pracovat na šachtu jako
kovář. Byl to boj se sedláky, kteří
šli s prací radši k novému a zkušenějšímu kováři Čtrnáctému a formani, kteří dříve kovárnu čp. 60 drželi, již nejezdili.
Čtrnáctý vedl si dobře, přikoupil
pole, přistavěl stodůlku a chlév pro
krávy. Kovárnu i hospodářství vedl
Hynek Čtrnáctý až do roku 1921,
kdy vše předal svému synovi
Emanuelovi.
Ten přikoupil v roce 1927 domek
čp. 67 „Na Lázni“ od Františka
Pokorného. Kovárnu vedl úspěšně
až do roku 1952, kdy pro vážnou

chorobu živnost odhlásil. Potom
kovárnu provozovalo JZD Stehelčeves a pracoval zde Vlasák Josef
z čp. 188, který se u Čtrnáctého vyučil.
Emanuel Čtrnáctý byl vlastně v té
době posledním soukromým kovářem ve Stehelčevsi. Zemřel 15.
února 1962. Jeho pohřeb se konal
dle starých tradic. Sešli se kováři
z okolních obcí, aby doprovodili
svého kamaráda, sešli se i všichni
ti, kteří se vyučili v kovárně pana
čp. 11 - květen 2017

Čtrnáctého, aby doprovodili svého
mistra, kterého si všichni velice vážili pro jeho řemeslnou zručnost
i přátelskou letoru.
Rakev se zesnulým byla vystavena
na katafalku ve dvoře před kovářskou dílnou. Když kováři vynášeli
rakev se zesnulým k pohřebnímu
vozu, hrála hudba starou píseň:
„…ty stará kovárno, pod jabloní, “
a dva z kovářů při tom zvonili perlíky (kovářskými kladivy) na
kovadlinu, jako poslední pozdrav
svému kamarádovi a mistrovi.
Myslivci, v jejichž spolku byl zesnulý dlouhá léta členem, vystřelili
z pušek brokovnic zesnulému
salvu.
Na pohřeb se dostavilo velké množství občanů ze Stehelčevsi i okolí,
neboť zemřelý byl znám i jako
sokolský pracovník. Svého času byl
i náčelníkem „Sokola“.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Zajímavá místa v naší obci - Stehelčeves-Vrapice
Osada Vrapice již odedávna byla
spojena s naší obcí. Jak můžeme
číst v Topografickém slovníku
Čech od J. Ortha a Fr. Sládka
z roku 1870, byla Stehelčeves –
Stelčoves ves 60 domů, 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.
Ves tato slula dříve Vrapicemi, v roce 1362 byla tu pevná tvrz
s dvěma dvory a statky kmetcími.
Počátkem 14. století náležely vladykovi Jindřichovi, faráři ve Štěpánově. Ten roku 1345 daroval je
kapitule „Všech svatých“ v Praze.
Roku 1350 vystavěn farní chrám sv.
Mikuláše v slohu románském:
V roce 1362 až 1414 byl majitelem
vsi rod Benešovský z Prahy, z nichž
vdova Magdalena a dětmi Mikulášem a Kateřinou roku 1410 prodala
jednu a roku 1414 druhou část
Hanuši Nešporovi z Bihofsverdu
a tento roku 1416 Janu Rostovi ze
Žerdic. Tvrz ve válkách husitských
zašla. Roku 1448 koupil Rapice
Jindřich Céček z Pakoměřic a roku
1454 prodal je Anně ze Schwarcenberka. Čtyři léta později byly
dány, co odúmrť, Václavu Cardovi
z Petrovic a Bratru Jindřicha,
Janovi. Poslední dva zboží roku
1465 prodali a to: Jan starší
Mrázovi z Hlasovic a Jan mladší
Rejně z Dyla ražkova a Janu z Nandina. Jak dlouho byli tito v držení
Rapic není známo. Jisto jest, že počátkem 16. století byly Rapice
zbožím pánů z Kolovrat, kteří roku
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kostel 2020

1545 vložili je do desek zemských.
Při dělení Buštěhradu uvádí se
Vrapíce co pustá ves i tvrz, která
stávala.
V chrámu Páně: jen kostel sv.
Mikuláše přečkal neznámou pohromu osady. Hleděli sice páni z Kolovrat ves znovu osaditi, ale beze
zdaru. Roku 1572 byl vystaven
dvůr Janem Košáteckým z Kolovrat, ale pozemky kmetcí dány
k
užívání
osadníkům
Stelčoveským. Nová vesnice vznikla
počátkem 18. století při nalezení
uhlí u Rapic. Osadníci přifařeni ku
Kladnu do roku 1624, pak k Lidicím do roku 1858, kdy byla Ferdinandem Dobrotivým fara obnovena
a škola vystavěna. Roku 1851
a 1853 vystavěny domky dělnické
a v roce 1854 položil císař Ferdinand základní kámen k budově
úřednické.
Dle popisu hejtmanství Kladenska (od B. Škorpila) odkryt
uhelné pánve v Rapicích spadá do
roku 1772, kde v místech „Na stařinách“ v lese u Rapic, v místech, kde
stával později důl „Ludvík“ v roce
1813-1828 založený a v roce 1883

zašlý. Uhlí bylo nalezeno od krtka
vyryté Jakubem Appltem a Václavem Bugrem, dřevaři z Buštěhradu. V roce 1772 kopány štoly sv.
Josefa a sv. Gottfrieda, dále štola
Amálie v blízkosti nynějšího chrámu Páně k severu, která vyhořela
v roce 1810, dále štola Barbora blíže nynější nové školy a byla za
mých mladých let (píše kronikář
Sklenář) průchozí pod důl Kateřina
a Ludvík.
Osada Rapice leží v krásné
lesnaté krajině, podél okresní silnice ku Kladnu. K osadě této přináleží chrám sv. Mikuláše se hřbitovem starým při chrámu, na který
se již nepohřbívá a hřbitovem
novým, který jest u lesa stranou západní, zde byla roku 1900 vystavěna umrlčí komora, která sloužila též
jako pitevní síň. Dále je zde škola
stará, nyní upravená na byty. Státní
dvůr a myslivna. Podél silnice vedou domy, v nichž jsou kanceláře
a byty pro úředníky a dělníky, majetek to nyní Pražské úvěrní banky.
Pod chrámem, při silnici, jsou
domky osadníků rapických. Pošta,
telegraf, jakož i železniční stanice
jsou v místě.
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v té době. Škola, postavená v roce
1892 na katastru Vrapic je majetkem obce Dubí, slouží však i dětem z Vrapic.

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

Mezi členy obecního zastupitelstva
za prvé republiky bývaly časté spory. Vrapičtí cítili se odstrkováni
a přehlíženi, ač opak byl často pravdou. Ani po roce 1945 nebyli
Vrapičtí v našem MNV spokojeni.
Před rokem 1918 měly uhelné závody i hutě v okolních obcích virilní zastoupení a přímo diktovaly
v těchto obcích. U nás bylo tak ještě
po roce 1918, kdy sice nebylo již
hlasů virilních, ale byli to zástupci
strany Národně demokratické,
vlastně Pražské úvěrové banky, kteří měli v obecním zastupitelstvu
vždy hlavní slovo. Zvláště se to
projevilo po třicátém roce, kdy Nár.
dem., Nár. soc., agrárníci, živnostníci a Soc. dem. zatlačili KSČ do
opozice a vládli v obci dle své libovůle. V okupaci měla tato politická koalice volné pole své pů-

sobnosti, neboť zástupci KSČ byli
po rozpuštění strany z obecního zastupitelstva vyloučeni.
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. Splnil se tedy dávný sen
vrapických, odloučiti se od naší
obce.
Dle sčítání lidu v březnu 1950 měla Stehelčeves – 209 domů, 780
obyvatel a Vrapice – 105 domů, 762
obyvatel.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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100 let SK Stehelčeves - 25. 6. 2022 - jsme fotbalisti, nejsme z cukru
V sobotu 25. června proběhly na hřišti velkolepé oslavy 100. výročí založení našeho sportovního klubu.
Oslavy se uskutečnily navzdory nepřízni počasí - jsme přece fotbalisti, nejsme z cukru ... Velké shrnutí
o uskutečněné akci nás čeká v dalších vydáních zpravodaje a zde alespoň malá ochutnávka v podobě fotek z té
velké parády, kterou doufáme, jste si všichni užili.
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Z kuchyně našich babiček
CUKETOVÁ POLÉVKA
1 velká cuketa, 2 brambory, 1 mrkev, zeleninový vývar, pepř, čerstvá, případně sušená bazalka, celerová nať,
máslo, lžička kari - nemusí kdo nemá rád
Zeleninu nakrájíme na kostičky a osmažíme na másle, zalĳeme vývarem a přidáme zbytek přísad, povaříme,
rozmixujeme a do hotové polévky můžeme přidat lžíci zakysané smetany.
PEČENÉ FAZOLE
450 g bílých fazolí, 4 stroužky česneku, 200 g pečeného vepřového bůčku nebo ramínka, 40 g sádla, pažitka,
pepř, sůl
Den předem fazole namočíme do studené vody. Druhý den je upečeme v přiklopeném pekáčku v mírně vyhřáté
troubě. Mezitím pokrájíme vepřové maso na nudličky, které prohřejeme na pánvi. Česnek utřeme se solí, přidáme
do sádla v kastrolu a ohřejeme. Vmícháme fazole, připravené maso a sekanou pažitku. Směs podle chuti dosolíme
a opepříme. Porce podáváme se zeleninovým salátem.
BEDLY PEČENÉ NA VÍNĚ
400 g bedel, 0,5 dl bílého vína, 1 lžíce oleje, 50 g slaniny, šťáva z ½ citrónu, pepř, sůl, máslo na vymazání
ohnivzdorné misky
Hlavičky bedel očistíme a osmahneme prudce z obou stran na oleji. Pak je srovnáme do zapékací mísy vymazané
máslem, osolíme, opepříme. Nožičky bedel a slaninu jemně nakrájíme, osmahneme na zbylém oleji, podlĳeme
vínem a povaříme. Směs ochutíme citrónovou šťávou, přelĳeme jí připravené hlavičky a zapečeme ve středně
teplé troubě asi půl hodiny. Výborné s toasty z bílé veky nebo s bramborovou kaší.
KAPUSTA V TĚSTÍČKU S DRŮBEŽÍMI JÁTRY
700 g kapusty, 100 g mouky, 150 g drůbežích jater, 1/8 l smetany, 2 hlávkové saláty, sůl, máslo
Očištěnou kapustu uvaříme v osolené vodě a okapanou jemně nakrájíme. Z vajec, mouky, smetany a soli
připravíme těstíčko, do kterého přidáme na kostičky nakrájená drůbeží játra. Kapustu srovnáme do máslem
vysypané ohnivzdorné misky, zalĳeme těstem a zapečeme v troubě. Porce na talířích obložíme listy salátu
a podáváme s brambory.
POCHVÁLENÁ JÁTRA
0,5 kg kuřecích jater, 1 střední cibule, 1/2 hlávky středně velkého česneku, 1 lžíce dĳonské hořčice, 3 lžíce
kečupu, mletá paprika, olej , sójová omáčka, hovězí vývar, 2 bílé papriky, 1 rajče, 1 feferonka sušená, kmín
Cibuli nakrájíme na půlkolečka a na oleji osmahneme do růžova. Přidáme česnek, pokrájený najemno. Lehce
osmahneme. Přisypeme papriky nakrájené na jemná kolečka a rajče. Přidáme omytá a na půl překrojená játra
a zprudka osmahneme. Poté přidáme mletou papriku, kečup a hořčici, promícháme a zalĳeme vodou. Dusíme.
Během dušení přidáme sójovou omáčku, ½ l vývaru, kmín a pokrájenou feferonku. Dolejeme vodou, aby játra
byla ze 3/4 ponořená. Povaříme cca 20-30 minut. Zelenina se rozvaří a tím nám zahustí šťávičku. Podáváme
s rýží nebo brambory.
ROHLÍČKY
350 g hladké mouky, 200 g másla, 1 celé vejce, ½ sklenky mléka, 1 droždí, špetka soli
Zpracujeme hladké těsto a necháme vykynout. Potom vyválíme do kulata placku, rozkrojíme na 8 dílků,
naplníme tvarohem, mákem, oříšky atd. svineme do rohlíčku, potřeme žloutkem a upečeme. Ještě teplé obalíme
v moučkovém cukru.
DOBROU CHUŤ!
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Relax na červenec

Správné řešení naleznete v příštím čísle zpravodaje.

Doplňovačka – tentokrát skrývá název části katastru naší obce
1

1)
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4)
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6)
7)
8)
9)
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9

Proces nabývání znalostí
Okatí
Část pražských Dejvic a Bubenče
Provaz oběšence
Matka babičky
Lidojed
Pozemní komunikace
Přítok Dolní Vltavy
Déletrvající změna
13. 7. je mezinárodní den
hlavolamů. Provětrejte své
mozkové závity :) Na obrázku
vidíte několik prasátek v ohradě.
Dokážete pomocí tří rovných čar
rozdělit prasátka tak, aby bylo
každé prasátko v samostatné
ohrádce?

Správné řešení doplňovačky z minulého čísla Zpravodaje 6/2022

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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M
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hlavolam pro dě
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