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Březen
V březnu prach a v dubnu bláto
- sedlákovi roste zlato.
Po letošní dlouhé a zamračené zimě se konečně objevilo sluníčko a
my se můžeme těšit na přicházející jaro. Brzy ráno nás probudí svým
křikem malí opeřenci a my se jen těžko smiřujeme s přibývajícím
hlukem okolních komunikací.
Jistě se již všichni těšíme na první zelenou travičku, rozkvetlou
kytičku a první včelku. K tomuto předjarnímu očekávání ale určitě patří
i návštěva společenských akcí. Proto jistě uvítáte pozvání na další
kulturní podniky v naší obci. Nejprve to bude již tradiční Ples školy a o
čtrnáct dní později Diskotéka v duchu 60. až 90. let. A za týden, to je
1.dubna se budou konat v sále KD Velikonoční trhy.
A k nadcházejícímu jaru patří i jarní úklid. A proto připomínáme,
že veškeré věci ze svých domácností i zahrad můžete likvidovat
prostřednictvím obce. Pokud jste vyřadili starší oblečení, lůžkoviny
nebo tašky, kabelky či obuv, hračky, nádobí atd.., můžete vše zabalit do
pytlů a krabic a přinést na OÚ, kde stačí dát pytle do chodbičky za
prodejnu, naši zaměstnanci věci průběžně odnášejí do skladu, nebo je
můžete přinést v sobotu od 9.00 do 11.00 hod. na sběrný dvůr, kde si
věci převezme zaměstnanec obce. Velkoobjemový odpad (nábytek,
koberce atd…), elektrospotřebiče, použité jedlé oleje v lahvích a
plechové obaly je možné přinést na sběrný dvůr, v březnu je otevřen
vždy v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. V sobotu 1.dubna pak proběhne
sběr nebezpečného odpadu (pneumatiky, vyjeté oleje, staré barvy,
ředidla atd…). Kontejnery budou přistaveny od 9.00 do 12.00 hodin u
OÚ. Biologický odpad lze likvidovat pomocí hnědých popelnic. Vývoz
bude zahájen v měsíci a potrvá do listopadu. Tyto popelnice si můžete
objednat na OÚ ve Stehelčevsi.

Ze zasedání Zastupitelstva obce dne 22.2.2016
Zastupitelstvo obce souhlasí s návrhem bezpečnostního řešení
komunikace V. Hermacha a pokračuje další fází projektové
dokumentace.
Zastupitelstvo obce souhlasí s pronájmem bytu paní LK za
zveřejněných podmínek.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vytvořením pracovního místa pro
pracovníka údržby obce.
Zastupitelstvo obce souhlasí s vydáním Rozhodnutí podle §3,
odst.1,zák.č.13/1997 Sb. v platném zn. Veřejnou vyhláškou.
Zastupitelstvo obce souhlasí se zvýšením nájmu sálu KD, a to pro
obyvatele a organizace obce na 1.500,-Kč + DPH za den a 3.000,- Kč +
DPH pro ostatní zájemce.
Zprávy z obecního úřadu
- Další zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves se koná ve středu
15.3. od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
- Tento měsíc bude MUDr. Jeřábek ordinovat v naší obci pouze
v pondělí 13.a 27.3., vždy od 8.00 hodin.
- Od měsíce března bude každou první středu v měsíci probíhat
setkání s občany obce.
V zasedací místnosti OÚ se vždy od 18.00 hodin sejde starostka,
místostarosta a případně další členové zastupitelstva obce s Vámi,
kterým není život v obci lhostejný. Na tato setkání můžete přijít
s jakýmkoliv návrhem či připomínkou na zlepšení života v naší
obci, nebo si jen poslechnout, co by chtěli změnit v obci ostatní
spoluobčané.
- V sobotu 4.března proběhne v Panské zahradě kácení 2 stromů,
které ohrožují bezpečnost dětí na hřišti. Žádáme tatínky, kteří jsou
ochotni při těchto pracích pomoci, aby přišli po 12. hodině na

hřiště. Pokud nám pomůžete v neděli i s následným úklidem tohoto
prostoru, budeme moc rádi. Jen žádáme, abyste pro tentokrát své
děti nebrali s sebou. Při práci na plošině může dojít k úrazu.
- Termíny svozu BIOODPADU (hnědé popelnice) v obci
Stehelčeves: Bioodpad bude vyvážen každý sudý pátek, od měsíce
dubna do listopadu 2017.
Termíny svozů:
svoz
1
2
3
4
5
6
7
8

Datum svozu
7.dubna
21.dubna
5.května
19.května
2.června
16.června
30.června
14.července

svoz
9
10
11
12
13
14
15
16

Datum svozu
28.července
11.srpna
25.srpna
8.září
22.září
6.října
20.října
3.listopadu

Nové známky na tyto nádoby budou prodávány od poloviny
měsíce března. Termín a cenu upřesníme na webových stránkách
obce a rozešleme SMS.
- Upozorňujeme ještě jednou všechny občany na změnu telefonního
čísla na obecní úřad. Dnes již funguje na OÚ jen nové telefonní
číslo 601 333 454. Ostatní mobilní čísla jsou beze změny, stejně
tak e-mailové adresy.
- Upozorňujeme všechny občany, že poplatek za psy a minimálně
1.část poplatku za odpady je splatný do 31. března. Ti občané, kteří
hradí poplatek za odpady ve dvou splátkách, musí druhou část
poplatku uhradit do 30. září 2017.

- V sobotu dne 1.dubna 2017 proběhne v době od 9.00 do 12.00
hodin sběr nebezpečného odpadu. Kontejnery budou přistaveny
před budovou obecního úřadu. Likvidovat zde můžete ojeté
pneumatiky, vyjeté oleje, staré barvy a ředidla atd… Využijte tento
termín likvidace tohoto odpadu, příště budou kontejnery na tento
druh odpadu přistaveny 30.září.
- V poslední době se opět vzmáhá volné pobíhání psů na veřejných
prostranstvích v obci, dokonce došlo i k napadení psem.
Upozorňujeme na obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, o volném
pobíhání psů a žádáme o její dodržování. Pokud bude zjištěno
porušování, budeme uplatňovat zákonné sankce. Všechny platné
OZV jsou vyvěšeny na webu obce, případně k nahlédnutí na
obecním úřadě.

Zprávy z fotbalu




od 1. 3. 2017(středa) začínají tréninky na
hřišti SK. Budou tedy pondělí a středa od
17:00. V sobotu zůstávají od 10:00.

4. 3. 2017 od 10:00 v rámci tréninku bude sehráno přátelské utkání
mezi mladší žáci x starší žáci SK Stehelčeves.



18. 3. 2017 od 9:00 brigáda na hřišti SK. Co nás čeká: vystříhat
plot u silnice, úklid kabin a zázemí, dodělat podlahu garáže. Co s
sebou: sekery, pily, motorovky, nůžky na stromy a keře, kolečka.

Přijďte i Vy pomoci s úklidem hřiště a přípravou na novou sezónu.

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá pro naše ženy

OMLAZOVACÍ DEN,
v sobotu 4.3.2017 od 9.00 hodin v Obecním klubu nad Večerkou.
Můžete využít služeb manikérky, pedikérky a kadeřnice, masérky a
kosmetičky
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!

PRVNÍ OZNÁMENÍ
POZVÁNKA NA DISCO 60. – 90. LÉTA
24. 3. 2017 V OBECNÍM KD ČAS BUDE UPŘESNĚN

Kulturní a sociální komise OÚ Stehelčeves
pořádá
v sobotu 1.4.2017 od 9.00 hodin v sále kulturního domu

Velikonoční trhy
Nakoupit si můžete velikonoční dekorace, květiny, ubrusy, keramiku,
dekorace z paličkované krajky, pomlázky, vejce (i bílá), zelí, atd…

Tento měsíc slaví:
PODRASKÝ Vladimír

24.3.

60 let

Srdečně blahopřejeme!

Odešli navždy:
TROCHOVÁ Marie

81 let

Z obecní kroniky:
Stehelčevské mlýny
V roce 1864 dne 6.září, oznamuje mlynáři Vintrichovi c.k.okresní úřad
v Unhošti, že v roce 1863 byly jemu i mlýnu čp.22 v Stelčovsi vyčištěny
rybníky a napříště že opět, bude-li to třeba, je šachty a hutě vyčistí. Později
jsem však zjistil, z jiných přípisů, že dávaly doly a hutě jen 10% na čištění
rybníků, že prý bahno obsahovalo jen 10% nánosu z šachet a hutí.
Na mlýn čp.32 manželům Václavu a Marii Vintrichovým bylo, dle
dlužního úpisu ze dne 14.ledna 1884, vloženo zástavní právo na pohledávání
M.Bendové, rolnice z čp.23, v sumě 1 000 zlatých s 6% úroky. C.k.okresní
soud Kladno 19.1.1885
V roce 1888 vypovídá M.Bendová (vdova po bývalém starostovi čp.23)a
znovu provdaná Horníková, zápůjčkové kapitály 1500 zlatých a též 1000
zlatých na mlýn usedlosti čp.32.
Když 5.prosince 1911 zemřel Vintrech Václav starší, který vlastnil polovici
mlýna čp.32 a zemřel bez posledního pořízení,stal se dědicem jeho syn
Vintrech Václav mladší. V.Vintrich starší měl svoji polovici mlýna od
12.prosince 1858 a ta měla dle přiznání cenu 4000 korun. Dluhy na mlýně:
v okresní hospodářské záložně v Kladně 5800 korun, Josefu Podzemskému,
hostinskému Stelčoves 500 korun, pohřební útraty za otcův pohřeb 140
korun, celkem dluhy a pohřební útraty činí 6440 korun. Polovina dluhů a
pohřební útraty činí celkem 3290 korun, cena poloviny mlýna je 4000
korun, jest tedy čistá pozůstalost poloviny mlýna čp.32 jen 710 korun.
Druhou polovici mlýna vlastnila v roce 1911 ještě matka Vintricha ml.,
Marie Vintrichová, která svoji polovici postoupila manželce svého syna,
Anně Vintrichové, rozené Braunové za cenu 2900 korun 18.dubna 1912 a
při tom dala sepsati i svůj testament. Odstupující si vyhrazuje, beze srážka
z odstupující ceny, byt v místnosti, kde hospodáři sami bydlí, stravu při
společném stole právě takovou, jakou hospodáři sami míti budou. Byt a
výměnek tuto uvedený mají roční cenu 200 korun.
Svědky této smlouvy byli: Josef Sládek, důlní Dubí, Josef Ventura, obuvník
Kladno.
Vintrech mladší zemřel 3.října 1913. Po jeho smrti zůstal dluh 3255 korun,
čistá pozůstalost 2620 korun. Z poloviny Vintricha ml.dostala jeho žena 1/5
a čtyři dcery dostaly také po 1/5. Mlýn byl ve velmi špatném stavu.
V 1.světové válce byl ve mlýně čp.32 zaměstnán stárek
Dohnal.(A.Vintrichová zůstala vdovou a zemřela ). Dohnal dal mlýn do
pořádku (byl tzv.sekerníkem), ale opravdu jej zmechanizoval teprve Hlavsa
Jaroslav, bývalý pomocník ve mlýně u Žáků čp.22, který se k Vintrichovým

přiženil. Za druhé světové války, po zrušení vodního díla při čp.32, zřídil
Hlavsa pohon mlýna na elektrickou energii.
Obě války – dobrá konjunktura pro mlýny – pozvedly čp.32 tak, že byl
zbaven dluhů a upraven, jako nikdy před tím. Hlavsa zřídil pátery – výtahy
kapsové – takže se již nemuselo mletí vynášet ze spodku mlýna k násypce
po schodech, jako se to dělalo od nepaměti. Zřídil i tzv. válcovou stolici na
mletí pšenice.
To je stručná historie tohoto mlýna, která nám ilustruje, jak těžké byly
poměry pro malé živnostníky jak za Rakouska, tak za I.republiky. za
I.republiky kupovali si rolníci své šrotovníky a tak tento mlýn jen šrotoval
pro menší rolníky a státní statky. Po druhé válce mlel Hlavsa ještě také pro
JZD, vlastně šrotoval,ale i ty jsou vybaveny šrotovníky a tak Hlavsa odešel
pracovat do kladenských hutí a šrotuje jen po své směně pro místní
hospodářství národního výboru (psáno v roce 1960).
Přesto, že časově sem věc tato nepatří, povíme si o zrušení vodního díla při
čp.32 ve Stehelčevsi v roce 1939. Jednak souvisí s historií tohoto mlýna,
jednak v kronice Sklenáře není o tom větší zmínky.
Při regulaci Dřetovického potoka v létech 1932-1940, bylo nutno v zájmu
snadnější úpravy potoka, zrušit vodní dílo při mlýně Anny Vintrichové
čp.32 ve Stehelčevsi. Úprava potoka prováděna postupně z obce Dřetovic do
Stehelčevsi. Začato bylo v místech, kde potok opouští obec Dřetovice a
zakončena byla ve Stehelčevsi u domku Josefa Šmída čp.155. Stavebníkem
byl Okresní úřad v Kladně, technické oddělení správy silnic okresních,
podnikatelem ing.Jindřichem Zimmerem z Kladna.
Při komisionelním šetření 21.října 1931 bylo zjištěno, že vedení nové trasy
potoka náhonem a odpadem mlýna bude levnější i když se vykoupí vodní
síla od majitelky Anny Vintrichové. Vodní sílu byla majitelka ochotna
prodat za 95000 korun. Mlýn čp.32 byl prodán, resp.postoupen 6.6.1934
manželům Hlavsovým, Jaroslavu a Alžbětě roz.Vintrichové a tak jednáno
příště s těmito novými majiteli.
Je třeba uvést popis mlýna před zrušením vodního díla, jež možno vidět
ještě v původním stavu (rybník a strouhy) Na fotografiích z Homolky z roku
1930 – 31.
Mlýny ve Stehelčevsi byly popsány i v publikaci Z vodních mlýnů 2, kterou
vydala MAS Přemyslovské střední Čechy v roce 2015.
Stehelčevský zpravodaj
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