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BLAHOPŘEJEME
Miroslav Mráz – 60 let

● Sběrný dvůr je otevřen ve
středu od 16:00 - 18:00 hodin
a v neděli od 10:00 - 12:00 hodin.
Od listopadu bude sběrné místo
otevřeno pouze v neděli
od 10:00 – 12:00 hod.

Jiří Stehlík – 60 let
Václav Motyčka – 55 let

● Zasedání zastupitelstva obce
proběhne 13. 10. 2021 od
18:00 hod. v zasedací
místnosti OÚ.

● Svoz bioodpadu probíhá
v sudé pátky.

Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

Termíny svozů:

●
Harmonogram umístění
kontejneru na bioodpad
od 27.9. - 3.12.2021:
27.9.- 1.10. - Anglický resort
(u Sběrného místa) - bod 1
4.10. - 8.10. - před budovou OÚ bod 2
11.10. - 15.10. - Brožovo
(ul. A. Kabátové) - bod 3
18.10. - 2. 10. - ul. V. Podrackého
- bod 4
25. 10. - 29. 10. - Anglický resort
1.11. - 5.11. - před budovou OÚ
8.11 - 12.11 - Brožovo
15.11. - 19.11. - ul. V. Podrackého
22.11. - 26.11. - Anglický resort
29.11. - 3.12. - před budovou OÚ

8. 10., 22. 10.

tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz

V neděli od 10:00 - 12:00 hod.
bude k dispozici na Sběrném
místě Obecního úřadu - bod 5

Úřední hodiny:
Pondělí
8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa
8:00-12:00, 14:00-18:00

OPUSTILI NÁS NAVŽDY
Jaroslava Horáková – 79 let
Jaroslava Hermachová – 76 let

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 10/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 10. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 10. 2021
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 15. 9. 2021
Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
● 1. Všechny body splněny.
● 2. Zastupitelé obce berou na vědomí rozpočtové opatření č. 4/21.
● 3. Zastupitelé obce souhlasí s Provozními informacemi MŠ a ZŠ Stehelčeves pro školní rok
2021/2022.
● 4. Zastupitelstvo obce souhlasí se Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- č. smlouvy budoucího povinného: 1776/2021-SML.
● 5. Zastupitelé obce projednání Žádosti o odkup p.p.č. 325/2 odkládá na další zasedání
Zastupitelstva.
● 6. Zastupitelé obce odkládají projednání Žádosti o koupi části p.p.č. 96/1 na další zasedání
Zastupitelstva.
● 7. Zastupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 3 ke Smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce chodníků
Hlavní Stehelčeves I. etapa“.
● 8. Zastupitelé obce z nabídek na inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum pro
p.p.č. 1012, k.ú. Stehelčeves vybírají nabídku společnosti ArtepGeo, s.r.o za cenu
64.050Kč bez DPH.
● 9. a) Zastupitelé obce schvalují nepeněžitý vklad obce Stehelčeves, jehož předmětem je
vybraná kanalizační infrastruktura v obci Stehelčeves včetně přečerpávací stanice
odpadních vod 1 (U obecního úřadu), ul. Vrapická a její technologie, přečerpávací
stanice odpadních vod 2 ( (U Brůdku) ul. V. Podrackého a její technologie, přečerpávací
stanice odpadních vod 3 (U Podhory), ul. V. Hermacha a její technologie, přečerpávací
stanice odpadních vod 4 (Pod Viničkou), ul. U Hřiště a její technologie tak, jak jsou
popsány a oceněny ve znaleckém posudku vypracovaném společností Česká znalecká,
a.s. a Ing. Jiřím Šnejdrem, číslo posudku 6066-12-2021, částkou 41.950.000,-Kč.
b) Zastupitelé obce souhlasí s jeho vnesením do základního kapitálu společnosti Vodárny
Kladno – Mělník, a.s., IČ 463 56 991, se sídlem U Vodojemu 3085, 272 01 Kladno
s tím, že tímto nepeněžitým vkladem bude upsáno 31.663 kusů kmenových akcií
akciové společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. znějících na jméno, o jmenovité
hodnotě 1.000,- Kč, v listinné podobě, s omezenou převoditelností dle stanov
a s emisním kursem 1.324,89,-Kč.
c) Zastupitelé obce pověřují starostku obce k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření smlouvy o upsání akcií, smlouvy o vkladu a protokolu o předání
a převzetí nepeněžitého vkladu a dále k převzetí nově vydaných akcií společnosti.
d) Zastupitelé obce schvalují prodej vodohospodářského majetku obce Stehelčeves, jehož
předmětem je vybraný vodohospodářský majetek tak, jak je popsán ve znaleckém
posudku vypracovaném společností Česká znalecká, a.s., č. posudku 6067-12-2021, za
kupní cenu ve výši 3.518.198,-Kč.
e) Zastupitelé obce pověřují starostku obce k veškerým úkonům s tím souvisejícím,
zejména k uzavření kupní smlouvy.
● 10. Zastupitelé obce souhlasí s doporučením hodnotící komise na dodavatele stavby
„Oprava částí místních komunikací bezejmenná a V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“ –
FIMOREK – stavební a obchodní společnost spol. s r. o. za cenu 4 240 800,- Kč bez DPH.
● 11. Zastupitelé obce souhlasí s Návrhem SoD „Oprava částí místních komunikací
bezejmenná a V. Ptáčníka v obci Stehelčeves“ a pověřují starostku podpisem.
● 12. Zastupitelé obce souhlasí s výběrem hodnotící komise na výběr dodavatele na akci
„Výsadba části biokoridoru na parcele č. 1099 v k. ú. Stehelčeves“- společností Greensite
s.r.o. za cenu 1 333 145,50 Kč bez DPH.
● 13. Zastupitelé obce souhlasí s Návrhem SoD „Výsadba části biokoridoru na parcele č. 1099
v k. ú. Stehelčeves“ a pověřují starostku podpisem.
Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových sránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
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Oznámení o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starostka obce Stehelčeves podle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)
oznamuje:

1) Volby do Parlamentu České republiky se uskuteční


v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a



v sobotu dne 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2) Místem konání voleb


je ve volebním okrsku č. 1 volební místnost sál KD, Hlavní 45, Stehelčeves

3) Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platných občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
4) Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5) Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící, škrtané
nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.

Ve Stehelčevsi dne 20.9.2021

Bc. Petra Vagenknechtová, MBA
starostka obce

Vyvěšeno : 20.9.2021
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Studie proveditelnosti - Mateřská škola
Vážení spoluobčané, přátelé,
ve středu 22. září jsme měli
možnost shlédnout na sále kulturního domu ve Stehelčevsi prezentaci „Studie proveditelnosti
Mateřská škola”. Na úvod mého
příspěvku bych si chtěla malinko
postesknout nad účastí, která mě zaskočila, z celkového počtu 9 lidí,
kteří se přišli podívat, byli jen tři rodiče miminek, kterých by se nová
výstavba týkala. Ale to odbočuji...
Pro upřesnění informací: nová mateřská školka by se měla stavět
v ulici Řánkova, je to za komínem
(bývalá cihelna), v zatáčce směr na
Brandýsek. Mateřská školka by
měla mít 3 třídy, nejvyšší možná
kapacita 72 dětí, ideálně 60 dětí.
Vstup do mateřské školy je
situován z ulice Řánkova do přehledného vestibulu, z kterého se
vchází do přízemní třídy mateřské
školy pro nejmladší děti, po přehledném a bezpečném schodišti
přejdete do patra, kde budou další
2 třídy. Součástí mateřské školy
jsou naplánované šatny, umývárny, přípravny jídla, zázemí pro
učitelky, sklady a výtah, který
umožní
bezbariérový
přístup.
Nejdůležitějším prostorem pro

děti je však zahrada a vzdušný
venkovní prostor vůbec. Ve studii
je počítáno s různými zákoutími,
herními prvky a krytým prostranstvím pod jednou ze tříd, která
bude dětem poskytovat zázemí
před deštěm nebo sluníčkem.
Otázek, které vyvstaly na závěr
našeho setkání bylo několik, jedna
z nejdůležitějších je však dopravní obslužnost v ulici Řánkova. Obyvatelé mají obavy
z nadměrného provozu v této ulici
(což je logické).

Připomínám, že šlo o představení
studie a jejím úkolem bylo právě
vyvolat připomínky, kterými se
bude obecní zastupitelstvo dále
v příštích krocích zabývat.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří se zúčastnili středečního setkání a pánům architektům za jejich práci a prezentaci.
Müllerová Kateřina,
vedoucí učitelka MŠ

POZVÁNKA NA „SETKÁNÍ S KRONIKOU“
Je to již více než rok a půl, kdy jsme se naposledy sešli nad kronikou naší obce. První letošní
setkání proběhne ve čtvrtek 7. 10. 2021 od 18.00 hodin v obecním Domečku.
Vzhledem k tomu, že budova naší školy oslavila 8. září již 125. výročí od svého vysvěcení, je
nasnadě první letošní téma našeho setkání. A to bude „Škola a školství v obci Stehelčeves“.
Podíváme se na školu a školství očima těch, kdo ji budovali, ale i těch, kdo se tam učili.
A navštívíme naši školu opravdu netradičně, Připomeneme si veselé i vážné příhody z naší
školy a k dispozici bude i mnoho fotografií, pomůcek a zajímavostí, které se k naší škole
vztahují.
Těším se na setkání se všemi, kdo se chtějí dozvědět více o své obci.
Jaroslava Štancová, kronikářka obce Stehelčeves
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ŠKO ÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2021/2022

Slovo úvodem
Letošní školní rok jsme zahájili 1. 9. 2021 na školní zahradě za účasti všech žáků
základní školy, zaměstnanců, učitelů a rodičů, zejména pak našich nových
prvňáčků. Pozvání přijala i paní starostka, která předala dárečky pro nové žáky.
První školní den byl jiný, než jaký ho známe. Doprovázelo ho testování žáků,
které však dopadlo dobře a my pevně věříme, že máme před sebou skvělý školní
rok bez omezení a zákazů.
V září jsme si užili dlouho očekávanou školu v přírodě a zahájili také školní
Týmové hry. Od příštího měsíce se opět vrací školní kroužky a výlety.
Dokončujeme také venkovní učebnu a rekonstrukce se dočkal také venkovní
prostor u MŠ Dřetovice, kde si již brzy budou moci děti hrát.

Školní družina
Už od druhého dne školy začala fungovat i naše školní družina. Starší
spolužáci mezi sebou přivítali nováčky z první třídy, provedli je a seznámili je,
spolu s paní vychovatelkou, s chodem družiny.
Čas strávený v družině jsme na počátku září vyplnili hraním spousty
seznamovacích her - vyzkoušeli jsme pexeso, Dobble, šachy, karty, Člověče,
nezlob se a mnoho dalších. Měli jsme tak příležitost se mezi sebou lépe poznat.
Hráli jsme i hry pohybové, například s obručemi či švihadly, chodili jsme na
procházky, využili školní zahradu i Panskou zahradu.
S druháčky jsme si četli prázdninové deníky a dozvěděli jsme se, co vše
naši kamarádi zažili během letních prázdnin. Vyrazili jsme také na pole
paběrkovat brambory, které si potom děti společně upekly - chutnaly prý
výtečně! Věnovali jsme se i výtvarný činnostem s podzimní tématikou - moc se
nám povedly třeba hruškové mandaly.
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Mateřská škola
A zase je září …
Nastává nový školní rok, po prázdninách jsme se společně opět sešli ve
školce plni očekávání, radosti, těšení se na kamarády a paní učitelky. Někteří
přišli s radostí, někteří s obavami z odloučení od rodičů. Do školky nám přišlo
celkem 19 nových dětí, 11 do Stehelčevse a 8 do Dřetovic. Adaptace probíhá
velmi dobře, někdy je po ránu slyšet pláč, ale jen malinko. Děti si zvykají na nové
kamarády, nové prostředí bez maminek a na paní učitelky. Jsou ještě nesmělé,
malinko se bojí, ale brzy zjistí, že nemají čeho.
První dny ve školce zpíváme, tančíme, hrajeme hry, stavíme z kostek,
převlékáme se za princezny, hasiče a policisty. No zkrátka máme plné ruce
práce, na smutek není čas. Začínáme se i učit, rozvíjíme matematické představy,
logopedii, sluchové a zrakové vnímání, jemnou a hrubou motoriku, pozornost a
paměť, připravujeme se na školu.
Touto cestou bych všem chtěla popřát, aby tento školní rok byl klidnější a
bez problémů.

1.třída
Ve středu 1. září se z nás stali školáci. Náš první školní rok jsme zahájili
celoškolní sportovní akcí nazvanou Týmové hry. Díky tomu jsme si také hned našli
spoustu dalších kamarádů. Ve třídě se snažíme být jedna parta kamarádů, kteří
si vzájemně pomáhají, snaží se o spolupráci a učí i jeden od druhého. V tom nás
vede a podporuje naše paní učitelka. A co vlastně ve škole děláme?
Povídáme básničky, říkanky s pohybem, zpíváme, malujeme, cvičíme, ale
také už víme, jak si správně sednout ke stolu, když chceme něco napsat, jak
máme držet tužku, abychom psali pěkně. Zvládneme počítat do pěti, víme, kde je
vpravo, vlevo, nahoře a dole. Dokážeme říci, kdo stojí první, poslední, hned za
druhým atd. Hodně si povídáme, např. o tom, kde jsme strávili léto, jak se máme
správně chovat ve škole. Zvládli jsme první skupinovou práci a umíme pracovat i
ve dvojici. Už jsme si tu naši školu i celou prošli a prohlédli.
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Už umíme napsat a přečíst písmenka A, M, T, U ,J a díky tomu už
zvládáme číst první slova a někteří i celé věty. A k tomu, aby se nám ve škole
líbilo, potřebujeme pomoc i od našich rodičů. Ničeho se nebojte, maminko a
tatínku, a vydržte to s námi. Odměnou vám bude zářící úsměv, kterým vás vždy
potěšíme.

2.–3.třída
Letošní školní rok jsme zahájili hned v prvním týdnu celoškolní sportovní
akcí s názvem Týmové hry. Jak již sám název napovídá, zaměřili jsme se na
spolupráci všech devíti ročníků naší školy. V duchu spolupráce jsme se pustili i do
dalšího týdne, kdy jsme hned začali centry aktivit na téma Zpátky ve škole.
Věříme, že ve škole v letošním roce strávíme většinu času a počítače
využijeme jen v rámci výuky informatiky.

4.–5.třída

Se čtvrťáky a páťáky jsme zahájili školní rok školou v přírodě, v brdských
lesích. Mnozí z nás překonali některé své limity (fyzickou únavu, strach při noční
bojovce, střet s kancem,..), takže máme důvod být na sebe náležitě hrdí.
Abychom na škole v přírodě ale i trochu pracovali, plnili jsme Stezku
Ferdy Mravence, kdy jsme pozorovali mraveniště, hráli mravenčí divadlo, tvořili
mraveniště, vyráběli plakát o mravencích a počítali mravenčí úlohy.
Moc jsme si školu v přírodě užili a v následujícím týdnu se vrátili do školy
plni sil na naše první centra aktivit v tomto školním roce.
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2. stupeň
Na druhém stupni,
částečně i na prvním, jsme využili
příznivé doby a vyrazili téměř na
celý týden na adaptační kurz.
Cílem cesty byly brdské lesy
blízko malebného městečka
Rožmitálu pod Třemšínem.
Užili jsme si spoustu
aktivit, legrace i něco málo vědomostí z oblasti biologie, konkrétně hub, kterých
byly plné lesy. V lese jsme také trávili většinu času, tvořili houby z přírodnin s
pomocí atlasu. Nožkám bolavým z častého chození jsme ulevili vytvořenou
stezkou “naboso”… skvělý zážitek - bořit se bosou nohou do mechu! Vyrazili jsme
i do městečka, kde jsme v krásném muzeu poznávali nejen historii, ale i místní
tradice. Vyzkoušeli jsme si i interaktivní výstavu na téma skauting.
Velkou výzvou pro nás byl výšlap na nejvyšší kopec jižních Brd - Třemšín.
Výhled byl skutečně nádherný a podle zasněných pohledů bylo poznat, že ta
dřina stála za to! :)
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Do Gruzie na zmije!
Když se řekne Gruzie, nejspíš vás
automaticky napadne pohled na
překrásný kamenný kostelík
v horách s nějakým tím stádem
ovcí v pozadí. Přesně tak jsem si
návštěvu téhle kavkazské země
představoval taky. Hory, kostely
a ovce. Nicméně skutečnost
mnohonásobně předčila všechna
očekávání a přinesla zjištění, že
Gruzie je velmi rozmanitá, a najdete zde nejen vysoké hory, ale
taky poušť, rozsáhlé stepi nebo
vysloveně tropický biotop, který
na vás nenechá nitku suchou. Na
své si zde přĳdou i gurmáni. Gruzínská kuchyně je vyhlášená především díky sýrům a samozřejmě
i skvělému vínu.
Zoolog je bytost přirozeně zvídavá.
A tak když se naskytla možnost
vyrazit s přáteli ze Zoo Plzeň na
dvoutýdenní expedici, nebylo nad
čím přemýšlet. Do Gruzie mě to
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táhlo už delší dobu. Je to země
s velkou biologickou rozmanitostí.
Předmět našeho zájmu byl předem jasný – chtěli jsme vidět
a vyfotografovat zmĳe, které se
zde vyskytují. Zmĳe (a hadi
obecně) jsou totiž nádherná stvoření, jejichž krása vynikne především při důkladnějším prozkoumání zblízka. Naše cesta započala
na menším letišti v Kutaisi, odkud
jsme vyrazili vstříc dubovým hájům
v okolí městečka Tashiskari. Tady
jsme hledali zmĳe zakavkazské
charakteristické svým prodlouženým „nosíkem“. Ty se zde vyskytovaly na obnažených svazích s kameny a občasnými keři, které jim
poskytovaly vhodný úkryt. Po
jejich nalezení a pořízení snímků
jsme zamířili na sever k hranicím
s Ruskem, do výšky nad
2000 m n. m. V okolí města
Stepantsminda, které je základním

táborem početných skupin pěších
turistů, se vyskytují zmĳe gruzínské. Vybrali jsme si údolí, kde jsme
očekávali jejich hojný výskyt,
a vskutku hned další ráno jsme nacházeli mnoho zmĳí využívajících
dopolední slunce k rozehřátí. Činily
tak jen několik metrů od frekventované turistické stezky a procházející výletníci o nich neměli žádné
tušení. Další oblast, kterou jsme
chtěli prozkoumat, byly pouště
v národním parku Vashlovani.
Tady už je biotop úplně jiný a setká-
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me se zde s druhy, které jsou běžné
pro suché oblasti Blízkého Východu. Pro nás bylo největším lákadlem setkání se zmĳí levantskou,
největším zástupcem zmĳí, který se
vyskytuje i na politické mapě Evropy. Najdeme ji např. na Kypru.
Do samotného parku nám byl
přístup odepřen ozbrojenou
hlídkou, nicméně těsně před jeho
hranicí jsme ve staré nefunkční
studně našli jednoho dospělého
jedince hledané zmĳe. Díky nám
ho tak nedohnal nepěkný osud
v podobě jistojisté smrti.
Nevyužívané studny představují
v otevřené krajině velké nebezpečí pro menší zvířata, která se po
strmých stěnách nedokážou
dostat sama ven. Po chvilce fotografování jsme zmĳi vypustili dál
od studny a popřáli jí, aby si
spokojeně žila, pokud možno, co
nejdál od studny i od lidí. Po neúspěšné zastávce ve stepních oblastech u hranic s Arménií jsme
vyrazili na západ k Černému

moři. Nad městem Batumi se tyčí
zelené kopce pokryté vysokým kapradím a lesy. A právě tady se vyskytuje jedna z nejkrásnějších zmĳí,
zmĳe kavkazská. Často bývá
černě zbarvená s výrazně
oranžovými pruhy a je opravdu
nádherná. Kdysi jsem jako kluk viděl obrázek jedné takové zmĳe ve
starší knize a od té doby jsem toužil
po setkání s ní. To se nám nakonec
podařilo a měli jsme možnost s těmito úžasně zbarvenými zvířaty
strávit několik hodin a pozorovat je
v jejich přirozeném prostředí. Poloha u Černého moře zajišťuje
téměř 100% vzdušnou vlhkost
a biotop celkově připomíná spíš
tropické oblasti než černomořské
pobřeží. Kdyby mě zde někdo vysadil bez bližší specifikace, určitě
bych si myslel, že se nacházím
někde v jihovýchodní Asii.
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Geografická rozmanitost této
země umístěné mezi Velkým
a Malým Kavkazem je
dechberoucí a významně se odráží na rozmanitosti fauny.
Poznatky nabyté v terénu
v budoucnu určitě uplatníme
v naší chovatelské práci.

Text a foto: Daniel Koleška,
Zoopark Zájezd

Dva týdny strávené v gruzínské
přírodě byly úžasně osvěžující
a na stránky zpravodaje se vejde jen
několik málo postřehů.
11
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Významné osobnosti naší obce
HOFFMAN JAN st.
Vzhledem k tomu, že původně děti
chodily do školy do Lidic a cesta
byla dlouhá a špatně schůdná, žádali stehelčevští, aby byla v naší obci
zřízena škola. Jejich žádosti bylo
vyhověno v roce 1794 a prvním
podučitelem byl ustanoven Jan
Hoffman, syn učitele lidického.
Škola zůstala jako část farní školy
lidické. První škola byla tam, kde je
dům čp. 33 (naproti kulturnímu
domu). Do školy chodilo 12 dětí,
které seděly u podlouhlého stolu na
prknech položených na třínohých
židlích.
Život podučitele nebyl opravdu
jednoduchý, neboť mu patřila pouze část sobotálesu, a tak musel vykonávat mnoho jiných povinností,
aby uživil sebe a svou rodinu. Tomu
nasvědčuje i to, že syn prvního podučitele Jan Hoffman, který nastoupil v roce 1829, se zabýval vším
možným, aby uhájil své živobytí.
Oba Hoffmanové, otec i syn, byli
výpomocnými pomocníky. V roce
1834 zemřel Jan Hoffman starší.
Byl pohřben za účasti mnoha
obyvatel na vrapickém hřbitově.
HOFFMAN JAN ml.
Jeho syn Jan tak nastoupil na jeho
místo, o němž sám píše: „Veledůstojný školdozorný úřad mě, Jana
Hoffmana
dekretem
exponýrovaným podučitelem při c.k. komisi krajského úřadu Slánského u přítomnosti komisara Kuchyňky,
obecního rychtáře pana Josefa
Krátkého a dvou občanů, Jana
Hory a Františka Hosta, rolníků
v roce 1834 na této štaci podučitelské, která k osadě Lidické náležela,
ustanovil.“
V roce 1853 byl jmenován učitelem
a naše škola se stala samostatnou.
Mezi jeho povinnosti patřilo vedení
modlení u kříže na mezi, tam kde
12

byla v roce 1896 postavena nová
škola, a občané se zde modlili za
dobrou úrodu. Dostával od obce
ročně 5 zlatých za vedení tohoto
modlení. Učitel Jan Hoffman ml.
zemřel 22. března 1880 po 51 letech
působení v naší škole ve stáří 70 let.
Vyjímám několik slov z dopisu uveřejněného v časopise „Posel z Budče“ ze dne 21.4.1880.
„Zesnulý pracoval zde (ve Stehelčevsi) po 52 roky dovedně a zdárně,
beze všeho hluku a lesku, živ jsa toliko škole a četné rodině své. Kdo
seznal potíže vyučování na škole
jednotřídní, dovede náležitě oceniti
skutečnou oběť, kterou zesnulý podával po 52 roky generacím obce
Stelčovské. Nikdy by vděčná památka na něho neměla vymizeti z myslí
a srdcí tamního občanstva, neboť
o něm může se právem říci, že největší zásluhy ze všech získal si
o tamní obec, věnovav celý život
činnosti své, zušlechťování a vzdělávání členů jejich.“
Že zesnulý těšil se všeobecné lásce
a důvěře, bylo viděti při pohřbu, neboť všechny vrstvy občanstva místního i okolního účastnily se průvodu s myslí zkormoucenou. Okolní
učitelstvo, počtem 19, zapělo
v domě smutku „Dokonav život

svůj“, církevní obřady vykonali Veledůstojný pan farář lidický a Velebné duchovenstvo vrapické.
V čele průvodu kráčela mládež se
členy Místní školní rady, kolem pohřebního vozu nesli rozžaté pochodně a svíce členové obecního
zastupitelstva.
Když bylo učitelstvo vneslo rakev
ozdobenou mnohými krásnými
věnci do chrámu Páně, vystoupil
veledůstojný pan farář Zima
Augustýn na kazatelnu a líčil slovy
dojemnými a případnými zásluhy
zemřelého o školu, obec a národ.
Vytýkal jeho oběť, lopotnou práci,
zapírání se a nezištnou lásku k lidstvu, vybízel přítomný lid ku
vděku, aby školu si zamiloval, jsa
učiteli v jeho přetěžké práci, která
ani dost oceniti se nedá, pravou
ruku a podporu pilným posíláním
dítek do školy a rozumným,
zbožným
vedením
jejich
v domácnosti, tak, aby co škola
pracně staví, domácnost nebourala,
aby dítky učil vděčnosti a lásce
k učiteli, největšímu jejich, po rodičích, dobrodinci.
Na to učitelstvo zapělo „tibera“,
průvod se ubíral ku hrobu, kdež po
obvyklých obřadech církevních a za
zpěvu „Anincas fidelium“ uloženo
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tělo dobrého, poctivého kmeta-učitele, v chladnou zemi.
Odpočívej po tak lopotné práci
sladce a klidně!
Hrob učitele Hoffmana i jeho
otce, také učitele, který zemřel ve
stáří 77 let, nachází se na starém
hřbitově u kostela, na straně
k faře.
Dnes již po hrobě rodiny učitelů
Hoffmanů není na starém hřbitově vrapickém ani památky,
víme jen, že stával na straně hřbitova směrem k faře.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Statek u Kokošků
Tam, kde je nyní náš kulturní dům,
stával statek čp. 45 „U Kokošků“.
Ke statku patřila i hospoda.

rok 1979

Jak si můžete všimnout na pomníku
obětí 1. světové války, jsou tam
jména i dvou mužů z tohoto statku
Josefa a Václav Kokoškových.
Padli v boji za svobodu.
Rod Kokošků pocházel z Bubovic, kde jeho potomci žĳí dodnes. V roce 1934 patřilo k tomuto
statku 18 ha polí a provozovali
i hostinec. Zdejší statek pronajímali.
Dne 25. srpna 1937 vypukl
v čp. 45 rolnické usedlosti p. Václava Kokošky v odpoledních hodinách oheň. Oheň vznikl při počátku mlácení z nezjištěné příčiny.
Usedlost má v nájmu pan Tlustý.
Díky energickému zakročení místního sboru hasičského byl oheň
lokalizován jen na stodolu, kde bylo
složeno z letošní sklizně vše obilí
a k ní přiléhající chlévy. Nově po-
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stavená hostinská místnost, která
je též spojena, byla zachráněna.
K ohni se dostavily hasičské sbory
z Vrapic, Cvrčovic, Dřetovice
a z Buštěhradu.
V době druhé světové války byla
právě ve stodole tohoto statku
uschována pod senem a harampá-

dím socha legionáře z pomníku
obětí v první světové válce.
V roce 1949 byla postavena nová
hasičská zbrojnice, která byla vybudována na dvoře statku č. p. 45,
jehož majitelem je občan Václav
Kokoška z Bubovic. Zbrojnice jest
dlouhá 11,30 m, široká 7,20 m,
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rok 1984
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stavu a bránil výjezdu autobusu
z garáže, která byla ve dvoře statku.
Nad hospodou byl byt pro hostinského, ale bydlel tam dočasně třeba
i vedoucí místní pošty, pan Janda.
Ve statku měl svou místnost
i klub zdejších chovatelů holubů,
a právě v tomto hostinci byl
3. 3. 1872 založen spolek vzájemně
se podporujících dělníků „Vlastimil“.

s velkou místností pro nákladní
auto a motorovou stříkačku a menší
místností sloužící za strážnici. Pole
patřící ke statku čp. 45 (V. Kokoška
Bubovice) ve výměře 14 ha, jež
měli rolníci předešlá léta pronajata,

obdělává letos MNV s pomocí STS
Unhošť.
Ještě v roce 1950 vlastnil statek p.
Kokoška. K němu patřil i výměnek
čp. 135, který byl v roce 1958
zbourán, protože byl v dezolátním

V 80. letech minulého století byly
hospodářské budovy statku zbourány a bylo započato s výstavbou
kulturního domu, nejprve sálu
a pak se dostavěla restaurace se zázemím. V 90. letech pan Kokoška
restituoval hospodu, ale obec ji od
něho odkoupila, a tak dnes celé
čp. 45, tj. bývalá hospoda,
dostavěná restaurace, sál i hasičská zbrojnice patří obci.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce
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Příloha č. 2

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí týkající se uplatnění
osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí na
zdaňovací období roku 2022

Ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí ve znění účinném
od 1. 1. 2020, které vzhledem k přechodnému období lze v plné šíři uplatnit
na zdaňovací období roku 2022:
Od daně z pozemků jsou osvobozeny pozemky v rozsahu, v jakém se na nich
nachází
1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez,
příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci
ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství,
nebo
3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde
o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou
užívány k podnikání
V případě pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně nedochází k žádným
změnám. Poplatníkům tedy nevznikla ve vztahu ke změně zákona povinnost
podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí.
Základní podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození podle § 4 odst. 1 písm. k)
bodu 2 zákona o dani z nemovitých věcí v daňovém přiznání je zápis krajinných
prvků (skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad)
[který nejprve musí vymezit Agentura ochrany přírody a krajiny] do evidence
ekologicky významných prvků v evidenci LPIS, a to v rozsahu, v jakém se na
pozemku nacházejí k 1. lednu roku, na který je daň stanovována.
Změny v evidenci ekologicky významných prvků v evidenci LPIS provádí Státní
zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“). Bližší informace k podání podnětu lze
nalézt na adrese:
https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku
Osvobození pozemků v rozsahu, v jakém se na nich nachází příkop, mokřad,
močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních
ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání.
Aby mohl být pozemek v rozsahu výměry výše uvedeného prvku osvobozen podle
výše uvedeného osvobození, musí být evidovaný v katastru nemovitostí s druhem
pozemku ostatní plocha a zároveň se musí nacházet mimo zastavěné území obce a
nesmí být užíván k podnikání. Nezabírá-li výše uvedený prvek celou výměru parcely,
osvobození se přizná pouze ve výměře výše uvedeného prvku.
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Z kuchyně našich babiček
OVESNÁ ČESNEČKA
Nastrouháme mrkev, kousek kořenové petržele, kousek celeru, nakrájíme najemno 1 střední cibuli a asi
3 stroužky česneku, přidáme 2 hrsti ovesných vloček a vše zprudka osmahneme na tuku (sádlo, olej, máslo), dle
chuti. Zalĳeme vodou a přidáme na kostičky nakrájené brambory a celý kmín. Vaříme do změknutí. Pak přidáme
česnek utřený se solí (dle chuti, ale mělo by ho být radši více), trochu mletého pepře a majoránku, ale můžete
vyzkoušet i tymián.

PEČENÉ KUŘE A JÁHELNÉ KROKETY
Celé kuře dobře omyjeme a osušíme. Vnitřek dobře osolíme a okmínujeme. Naplníme jej směsí: 1 nakrájená
cibule na měsíčky, 1 jablko omyté a nakrájené na čtvrtky, 1 větší syrový brambor nastrouháme, 1 vejce, lžičku
majoránky 1/2 lžičky pepře, lžičku soli. Vše dobře promícháme.
Otvor spíchneme párátkem nebo jehlou, kuře svrchu osolíme, posypeme mletým kmínem, trochou mletého nového koření a mletého pepře. Poklademe ho plátky másla a upečeme.
Na krokety si uvaříme kaši z 1 hrnku jáhel, do ní přidáme nastrouhanou cibuli, 2 nastrouhané mrkve, pepř a sůl
podle chuti. Dobře promícháme a tvoříme větší kuličky, které smažíme v oleji na pánvi. Dobrý je k tomu zelný
salát.
SMAŽENÉ PŘEKVAPENÍ
Jako svačina, nebo třeba k posezení u piva s přáteli, je dobré naše smažené překvapení, které chutná teplé, ale
i studené.
Nakrájíme rohlíky, kdo má rád větší kousky, tak veku na tenčí plátky. Mezi dva plátky vložíme plátek Nivy, Eidamu, nebo sýra, který máme rádi, dobré jsou i Olomoucké syrečky. Obalíme ve vejci a strouhance, do které jsme
přidali strouhaný sýr nebo česnek. Smažíme na oleji z obou stran dozlatova. Jako příloha chutná zeleninový salát.

BABIČČIN ŠTRÚDL
Na vále zaděláme 30 dkg hladké mouky, 2 vejce, lžičku octa, 1 lžíci tekutého sádla a špetku soli. Vypracujeme
hladké, tuhé těsto, které přiklopíme teplým kastrůlkem a necháme na vále alespoň půl hodiny odpočinout. Pak
těsto rozdělíme na dvě části, vyválíme dvě tenké placky, které posypeme osmaženou strouhankou s oříšky, na ni
dáme jablka pokrájená na tenké plátky, posypeme skořicí, vanilkovým cukrem, tlučeným hřebíčkem, rozinkami
a zbytkem strouhanky.
Každý plát zavineme a potřeme tukem a upečeme. Hotový štrúdl potřeme ještě horký mlékem a posypeme cukrem.

PUDING S OVOCEM
Uvaříme nejlépe vanilkový puding tak, jak jsme zvyklí. Před koncem varu přidáme na kousky nalámanou čokoládu a už jen lehce zamícháme, aby nám v pudingu udělala čokoláda „šmouhy“ a nalĳeme do mističek. Než nám
puding zchladne, rozvaříme si lesní ovoce s cukrem podle chuti. Ovocnou omáčku nalĳeme na puding a na vrch
můžeme ozdobit šlehačkou nebo lžící zakysané smetany a ozdobíme lístky máty.
DOBROU CHUŤ!
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Doplňovačka
V tajence najdeme název filmu, který se točil v naší obci.

správné řešení hledejte v dalším čísle zpravodaje
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Den v týdnu
Moravské město i řeka
Ukrytý soubor starých předmětů
Lahvička na medikamenty
Rozsáhlá epická báseň nebo dílo
Malý lesní plod
Školní sešit na psaní
Sběrači lesních plodů
Část postroje tažných zvířat k zapřažení do pluhu, vozu atd.
Udělat nové, zhotovit

Řešení doplňovačky z čísla 9/2021 - tajenka skrývá jméno prvního podučitele u nás
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