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Informace z obce
● Sběrný dvůr je otevřen ve
středu od 16:00 - 18:00 hodin
a v neděli od 10:00 - 12:00 hodin.
● Svoz bioodpadu probíhá
v sudé pátky.

BLAHOPŘEJEME
Jiří Schnaubelt – 70 let
Irena Kaftanová – 65 let

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 18. 9. 2021 v sále kulturního
domu ve Stehelčevsi, budou přivítáni
od 10:00 hodin

Zdeňka Nártová – 60 let
Jaroslava Horáková – 80 let

Termíny svozů:
10. 9., 24. 9.,
8. 10., 22. 10.
● V neděli dne 12. 9. 2021
od 9 – 12 hodin bude před
budovou OÚ přistaven
kontejner na nebezpečný odpad. Vyhodit zde můžete barvy,
laky, ředidla, oleje atd. Vzhledem k omezenému místu žádáme občany, aby tento odpad
sváželi až v daný den.

Tichavová Nina
Sklenička Tobiáš
Říha Elias
Langrová Tereza
Račák Vilém
Schnabl Tobiáš
Mikulová Rozálie
od 10:30 hodin
Síč Mia
Lukešová Nikol
Achač Jiří
Winn Adam
Bergr Jonáš
Kudlová Eliška
Pokorný Jakub

● Zasedání zastupitelstva obce
proběhne 15. 9. 2021 od 18:00
hod. v zasedací místnosti OÚ.
Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves
tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz
Úřední hodiny:
Pondělí
8:00-12:00, 13:00-17:00
Středa
8:00-12:00, 14:00-18:00

Pozvánka
na veřejné představení
Studie proveditelnosti
na výstavbu MŠ v obci Stehelčeves
22. 9. 2021 v 18 hod. v sálu
kulturního domu.
Jste srdečně zváni!

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 9/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 9. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 9. 2021
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Ze zasedání zastupitelstva obce dne 28. 7. 2021
● 1. Zastupitelé obce souhlasí s navrženým programem.
● 2. Zastupitelé obce souhlasí se Zpracovatelskou smlouvou FRP Services, s. r. o na svolávací
systém JSDH Stehelčeves.

● 3. Zastupitelé obce souhlasí se Servisní smlouvou FRP Services, s. r. o. na svolávací systém
pro JSDH Stehelčeves.

● 4. Zastupitelstvo obce souhlasí s přesmluvněním Smlouvy o dílo se spol. TopGis, s.r.o.,
které bylo přepracováno z důvodu striktnějšího zabezpečení přístupu k datům KN ze
strany ČUZK.

● 5. Zastupitelé obce v současné době nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 96/1
z důvodu plánovaného uložení inženýrských sítí (ČEZ).

● 6. Zastupitelé obce nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 848. Obec nyní nemá záměr
prodávat veřejné pozemky, které nejsou historicky spjaty se sousedními nemovitostmi
(např. plotem, dlouhodobým pronájmem).

● 7. Zastupitelé obce souhlasí s Rekonstrukcí povrchu komunikace v ulicích V. Ptáčníka
a A. Dřevy z obecního rozpočtu a souhlasí s výběrovým řízením na zhotovitele stavby dle
Směrnice č. 1/2020. Výběrové řízení bude administrovat LK Advisory, s.r.o.

● 8. Zastupitelé obce souhlasí s čerpáním rezervního fondu ZŠ a MŠ Stehelčeves ve výši
23.694,- Kč na dokončení venkovní učebny.

● 9. Zastupitelé obce souhlasí s vyvěšením záměru pronájmu p. p. č. 840.
● 10. Zstupitelé obce souhlasí s Dodatkem č. 2 SOD Rekonstrukce chodníků v obci
Stehelčeves – I. etapa“.

Celý zápis ze zasedání je k dispozici na webových sránkách obce nebo k nahlédnutí na obecním úřadu.
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Údržba vlastního pozemku
Toto téma vždy rozděluje, protože
jako u mnohých jiných záležitostí je
vždy více často vyhraněných pohledů.
Jedna strana - perfektně udržovaný anglický trávník, okrasné
rostliny atd. Nevhodné jak pro
hmyz a jiné drobné živočichy, tak
pro zadržování vody v krajině.
Druhá strana - trvale neudržovaný, léta nesekaný pozemek
plný plevele a náletů. Častým
problémem
neudržovaných pozemků je rozšiřování invazních
druhů, klíšťat a také zejména v letních měsících občany obtěžují kvetoucí trávy, jejichž pyl obtěžuje
okolí, zejména alergiky.
Pozemek může být zanedbaný
z mnoha důvodů, nezájem majitele,
jeho věk, více majitelů atd. Pokud
se někdo takovým neudržovaným
pozemkem cítí poškozovaný, má
možnost situaci řešit oficiální
cestou, nebo se snažit o dohodu,
což doporučuji. Už jen prokazování
škodlivosti nebude jednoduché.
,,Plevel je rostlina, která roste na
stanovišti proti vůli pěstitele. Stejná
rostlina ovšem může být žádoucí
a pěstovaná (kopřiva dvoudomá
jako léčivka a potrava drůbeže),
stejně jako v jiném porostu označena za plevel a hubena. Co je pro
jednoho plevelem, pro druhého
může být užitečnou rostlinou.“ Cituji z buštěhradského zpravodaje,
kde probírali podobné téma.

Z pohledu obecního úřadu to je spor
dvou občanů, který má dané postupy (níže popsané), kde ale nemůžeme ani suplovat povinnosti majitelů, ani použít žádné ,,donucovací
prostředky“. Snažíme se být
prostředníkem a mediátorem takové situace, ale konečné rozhodnutí, jak problém řešit je na
obou stranách sporu.
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Co na to právo?
V našem právním systému se k této
životní situaci váže několik zákonných ustanovení, především zákon č. 326/2004 Sb. (rostlinolékařský zákon), zákon č. 128/2000 Sb.
(o obcích), a do jisté míry i občanský zákoník č. 89/2012 Sb.
Postup dle rostlinolékařského zákona:
Pokud bychom chtěli na dotčeném
pozemku prokázat přítomnost
škodlivých organismů, musíme se
obrátit na Ústřední kontrolní a
zkušební ústav zemědělský (ÚKZUZ), jehož součástí je od roku
i rostlinolékařská problematika a
vyžádat si posouzení. Na základě
posudku rostlinolékařské správy se
obec s rozšířenou působností rozhoduje o zahájení správního řízení
o pokutě (přestupku – správním deliktu). Nutnost opírat se vždy o posudek ÚKZUZ není sice zakotvena
v zákoně, ale prokázání škodlivých
organismů vyžaduje odborné posouzení, protože zákon s termínem
„škodlivý organismus“ jednoznačně vymezuje paragrafy souvisejícími s existencí škodlivých organismů.
Přestupky (v případě fyzických
osob) nebo jiné správní delikty
(v případě osob právnických) týkající se tohoto ustanovení /§ 3 odst. 1
písm. a)/, jde-li o výskyt a šíření

plevelů, jakožto škodlivých organismů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy a které
ohrožují životní prostředí nebo
zdraví
lidí
nebo
zvířat,
projednávají podle § 73 odst. 3 zákona o rostlinolékařské péči ve
svých obvodech obecní úřady
obcí s rozšířenou působností a zároveň
ukládají
odstranění
zjištěných nedostatků se stanovením lhůty. V zákoně je uvedena
i výše pokut pro fyzické
a právnické osoby nedodržující
ustanovení podle § 3 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb. V případě
fyzických osob je pokuta stanovena dle § 79 písm. b) do 30 000 Kč
a u právnických a podnikajících
fyzických osob je možné vybrat
pokutu až do výše 500 000 Kč dle
§ 79 písm. f) zákona č. 326/2004
Sb.
Kdo je oprávněn v této věci
jednat (podat žádost apod.):
Každý občan může vznést
podnět k údržbě pozemku příslušnému obecnímu úřadu
s rozšířenou působností.
Dozor nad dodržováním povinnosti zjišťovat a omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů dle § 3 odst. 1 písm. a),
zákona č. 326/2004 Sb. vykonává
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Ústřední kontrolní a zkušební ústav
zemědělský.
Jaké jsou podmínky a postup pro
řešení životní situace:
Na základě podnětu občanů je
příslušný úřad obce s rozšířenou
působností kompetentní danou
situaci řešit. Přímo v terénu probíhá kontrola skutečného stavu pozemku a na základě terénního
zjištění se stanovuje úřední postup.
Pozor na ukvapená řešení - Vstup
na cizí pozemek za účelem údržby a úprav sousední nemovitosti
Z § 1021 a § 1022 o. z. nevyplývá,
že by soused, hodlající provést
údržbu svého pozemku včetně stavby na něm stojící a provádět
stavební práce či obvyklé úkony
hospodaření, mohl vstupovat na
cizí pozemek bez souhlasu jeho
vlastníka. Nejprve musí vlastníka
o povolení vstupu požádat, a sdělit
mu důvody, proč na jeho pozemek
potřebuje vstoupit, resp. jej jinak
užít, a v případech uvedených
v § 1022 o. z. se s ním domluvit na

přiměřené náhradě. Jestliže k dohodě o vstupu a jeho podmínkách
nedojde, může se ten, kdo požaduje vstup na sousední pozemek
či jeho užití, domáhat rozhodnutí
orgánu veřejné moci, a to buď
soudu nebo stavebního úřadu.
V rozhodnutí o povolení vstupu je
třeba vymezit jeho podmínky, zejména v jaké době, na jakou část pozemku a případně i s jakými mechanismy může žalobce na pozemek žalovaného vstoupit.
Vstupuje-li však soused za účelem
realizace oprávnění uvedených
v § 1021 a § 1022 o. z. na cizí pozemek bez souhlasu souseda, aniž by
jej k tomu opravňovalo rozhodnutí
orgánu veřejné moci, aniž by šlo
o případ nouze (§ 1037 o. z. ve spojení s § 14 o. z.), zasahuje neoprávněně do držby i do vlastnického práva vlastníka pozemku, a ten
se proti tomu může bránit jak držební, tak vlastnickou žalobou.
V řízení o vlastnické (případně držební) žalobě pak nemůže žalovaný

úspěšně namítat, že realizoval svá
práva vyplývající z § 1021 a násl.
o. z.
Jsme lidi
Závěrem bych chtěl apelovat na
umírněnost, rozvahu a sousedské pochopení. Všeobecný trend
poslední doby je sekat méně často,
a to z již zmiňovaných důvodů.
Voda a hmyz nejen jako funkční
živočich, ale i jako potrava
mnohých dalších druhů. Proto je
dobré nalézt nějaký kompromis,
připustit i odlišný světonázor,
nebo v případě starších spoluobčanů nabídnout pomoc (bude to
určitě nejrychlejší a nejméně zatěžující řešení).
Michal Pokorný,
předseda Komise pro životní
prostředí.
Zdroj:
www.profipravo.cz https://1url.cz/GKRp8
www.mesto-orlova.cz https://1url.cz/oKRpy

Výstavba obchodního a stravovacího zařízení
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaznamenali, že počátkem roku 2020 měla proběhnout výstavba autosalonu na pozemku p. č. 929
v k. ú. Stehelčeves (u čerpací stanice). Vlivem koronavirové situace se majitel pozemku rozhodl projekt neuskutečnit a pozemek prodat. Nový majitel pozemku změnil záměr a chystá výstavbu obchodního
a stravovacího zařízení. Zatím víme, že zde bude sídlit Billa a McDonald. Další prostory budou pronajaty různým obchodům nepotravinového prodeje. Záměr je plně v souladu s územním plánem naší obce a já věřím, že
bude ku prospěchu všem obyvatelům naší obce. V současné době probíhá posuzování vlivů na životní prostředí. Přikládám obrázky s předběžnou vizualizací objektu.
Bc. Petra Vagenknechtová,
starostka obce
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Příměstský tábor v naší obci
Ve spolupráci s projektem „Věda nás baví“ se v naší obci
během měsíce srpna uskutečnily 2 turnusy příměstského
tábora: Albíkův zábavný příměšťák a Malý objevitel. Děti se
dozvěděly mnoho zajímavého a oba tábory si moc užily.

Albíkova školka je vhodná pro d
Voda nás baví, Albíkův příměšťák a Malý obje

6

ZÁŘÍ 2021 ČÍSLO 9

7

STEHELČEVSKÝ ZPRAVODAJ

ŠKO ÁČEK
ZŠ a MŠ Stehelčeves

školní rok 2020/2021

Prázdniny ve škole
Milí čtenáři,
ani o prázdninách se ve škole
nezahálelo, vrhli jsme se do
malování

obou

tříd

MŠ

Stehelčeves, které nyní pěkně
prokoukly novou žlutou barvou.
Začali jsme také s venkovní
učebnou,

která

čeká

na

konečné zastřešení a na konci
září bude plně k dispozici
našim žákům.
Velké rekonstrukce se také dočkal venkovní prostor u MŠ Dřetovice,
který dlouhou dobu postrádal herní prvky. Ve spolupráci s obcí
Dřetovice jsme tedy provedli nutné úpravy venkovního terénu a
postupně budeme instalovat jednotlivé prvky. Ještě před zahájením
školního roku se děti mohou těšit na nové zakryté pískoviště a velký
altán. Postupně se objeví trampolína, pružinová houpačka nebo
například balanční dřevěná lávka.
Částečnou rekonstrukci jsme provedli také v herní části školní
družiny, kde máme nově vymalováno, nový koberec, obrázky i nábytek.
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Poslední prázdninový týden se nese v duchu velkých plánů, příprav a
také úklidu. Paní učitelky ze školy i školky již chystají své třídy a
plánují první dny ve škole. Těšíme se na všechny naše děti a žáky i na
budoucí spolupráci s rodiči.
Zahájení školního roku proběhne 1.9.2021 na školní zahradě v 8:00.
Zahájení bude muset být tentokrát velmi rychlé, jelikož poté se bude
ve všech třídách ZŠ konat prvotní testování žáků. Informace ohledně
testování se rodiče našich žáků dozvědí ve Škole online nebo na
webových stránkách školy.
Věříme, že tento školní rok zvládneme bez velkých omezení a užijeme
si

mnohem

více

společných

aktivit,

které

jsme

vlivem

protiepidemiologických opatření minulý rok nemohli pořádat.
Hned první týden školy se děti mohou těšit na tradiční školní
olympiádu =)
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Surikaty v Zooparku Zájezd mají superroztomilá trojčata!

Jsou to dva kluci a jedna holka,
mají zvídavou povahu a už více
než měsíc dělají radost chovatelům i návštěvníkům. Řeč je o roztomilých trojčatech surikat, která
se v Zooparku Zájezd narodila
v polovině července. Jejich narození bylo podle očekávání na den
přesně a ve výběhu surikat se teď
vše točí jen kolem nich.

malých a mimořádně roztomilých
surikatek,“ říká k úspěšnému odchovu chovatelka Kristýna Kejhová.

18. července čekala na chovatele
očekávaná nadílka malých surikat.
„Samička Blacky porodila trojčata,
o které se celá skupina vzorně stará. Mláďata jsme čekali, však to
bylo na Blacky už dost znát. Přišla
na svět na den přesně po 77 dnech
po předchozím porodu. Jsou to dva
kluci a jedna holčička. Vše proběhlo bez komplikací a návštěvníci tak
mohou pozorovat přirozený odchov

Její kolegyně Lucie Vaňková, která
se na malé šelmy specializuje, popisuje první dny malých trojčat.
„Celé skupině se s mláďaty změní
režim a rázem je všechno jen o nich.
Už několik dní před porodem bylo
na obou samcích ve skupině znát, že
jsou nervózní. Svou skupinu úzkostlivě chrání a agresivně reagovali
i na nás ošetřovatele. A to máme
jinak velmi přátelský vztah! Po po-

rodu začala Blacky zaučovat svá
starší mláďata, která se narodila na
jaře, jak se o malé uzlíčky správně
starat. Ta se to velmi rychle naučila
a teď už je ostražitě hlídají. Po tom,
co se mrňousové osmělili a začali
vylézat i mimo hnízdo, celá skupina
je obklopila a zahřívala vlastními
těly, aby náhodou neprochladla.
Proto tyhle šelmičky zbožňuji, jejich
péče je až dojemná.“
Surikaty jsou drobné šelmy z čeledi promykovitých. Vyskytují se
v pouštních oblastech jižní Afriky, kde se živí především
hmyzem a drobnými obratlovci.
Žĳí ve skupinách, kde se rozmnožuje pouze dominantní pár.
Ostatní členové skupiny pomáhají s odchovem mláďat, díky čemuž dominantní samice šetří
energii a může dříve znovu zabřeznout. Mezi návštěvníky zoo
patří mezi nejoblíbenější druhy zvířat. V Zooparku Zájezd jsou surikaty chovány od jeho založení
a za tu dobu zde chovatelé zaznamenali mnoho úspěchů v podobě
mláďat.
Zoopark Zájezd je otevřen denně
od 9 do 18 hodin. Kromě surikat
zde najdete oblíbené lemury ve
čtyřech druzích, největší druhovou
kolekci chameleonů nebo slavného
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rysa Blonďáka. Zoo je určena především dětem, které si mohou užít
dětský koutek se zakrslými kozami
a prasátky, Ušákov s největším plemenem králíků na světě nebo obří
vzduchovou trampolínu.
Text: Daniel Koleška
Foto: Jitka Jonáková
Zoopark Zájezd

Hřiště SK
pivní fEST Stehelčeves
pořádá: RASKWER s.r.o a SK STEHELČEVES

Přijďte ochutnat
lahodný mok pivovarů:
NACHMELENÁ VOPICE
HULVÁT
KAMENICE NAD LIPOU
SESSLER TRNAVA
BERNARD
PLZEŇ

11. 9. 2021
od 15. hod.

za doprovodu kapel:
KUDRNÁČI, LOS HOSPODOS BAND
a DÓÓST DOBRÝ!!

NOVĚ !!!!!!! BOHATÁ TOMBOLA

VSTUPNÉ: 100 Kč/os.
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Významné osobnosti naší obce
Dnes bych chtěla toto téma pojmout
trochu netradičně a vzpomenout na
ty, kteří se zasloužili o výchovu našich dětí, ať už to byli podučitelé,
učitelé, řídící učitelé či ředitelé naší
školy. Seznam všech, kdo na naší
škole učili by byl opravdu dlouhý,
vždyť se zde vystřídalo mnoho desítek kantorů a učitelů a od roku 1950
i učitelek naší mateřské školy. Někteří se zapsali do povědomí obyvatel více, jiní méně, ale tak už to
bývá.
Není v možnostech jednoho článku
vzpomenout na všechny, kdo na
naší škole učili, a ani nemáme úplné
záznamy, ale dovolte mi, abych
alespoň v krátkosti vzpomněla na
ty, kdo byly v naší škole nejdéle
a zároveň se omlouvám všem, na
které již nezbylo místo, ale třeba se
ještě k tomuto tématu vrátíme a připomeneme další nezapomenutelné
učitele naší školy.
Vůbec prvním podučitelem ve
Stehelčevsi byl Jan Hoffman, který zde začal učit v domě čp. 33 již
v roce 1794. Byl synem lidického
učitele Hoffmana. Na naší škole působil do roku 1834 a po něm na
jeho místo nastoupil jeho syn Jan
Hoffman ml. Ten zde působil 51
let, až do své smrti v roce 1880.
Před budovou školy stojí
kamenný kříž, který zde byl již před
postavením školy. 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.
V roce 1915 začal prát kroniku
obecné školy ve Stehelčevsi řídící
učitel Bohumil Kuchař, který působil ve Stehelčevsi od roku 1891
do roku 1921. Pan Kuchař byl
i velký zahrádkář a včelař. Na
12
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školní zahradě bylo více včelstev
než v celé obci. Dne 22. září 1921
odstěhoval se ze zdejší obce pan řídící učitel Boh. Kuchař, který po
třicetileté činnosti v obci naší, co
učitel působil. Vyučoval a vedl školu jemu svěřenou v tom největším
pořádku. Na svém odchodu daroval
pro místní obecní knihovnu následující ročníky a svazky knih:
12 ročníků Světozora, 6 ročníků
Ilustrovaného světa, 8 ročníků
Domoviny, 2 ročníky Čtyřlístku,
4 ročníky Veselé Prahy, 11 svazků
Vydrovy Besedy, 71 rozličných
románů. Za tento cenný dar zvláště
v dnešní době napsal jsem jemu děkovací přípis jménem celého
obecního zastupitelstva, jakož i občanstva, po vzdělání toužící.
V letech 1923-1935 byl řídícím učitelem Václav Posledník. Tento řídící učitel bydlel v naší obci a sžil
se s jejími obyvateli. 18. září 1925
zpozoroval po 11. hodině noční
požár, který zachvátil sýpku u paní
Šťastné v čp. 6. Spolu se svými
syny běžel na pomoc a vystěhoval
ještě před příjezdem hasičů stroje
ze sousední místnosti kůlny, synové
vzbudili majitele a okolní občany
i hasiče, kteří za chvíli byli na místě
i se strojem a lokalizovali požár.
Zásluhou pana řídícího a jeho synů
se požár nerozšířil na další budovy.
Pan učitel Posledník se hojně i se
svými žáky účastnil života v obci.
9. července 1935 byl přeřazen jako
řídící učitel do Vrapic.

tové besedy v naší obci a od roku
1955 i matrikářem obce Stehelčeves. Na počátku školního roku
1976-1977 odchází po 26 letech
práce do zaslouženého důchodu.
Po něm převzal pomyslné žezlo
Václav Jícha v letech 1976-80, i on
působil nejen jako ředitel školy, ale
i jako matrikář obce. Před nástupem
na naši školu působil jako ředitel ve
škole ve Dřetovicích.
Vůbec první žena v čele stehelčevské školy byla ředitelka Ludmila Pivarčiová, která zde učila od
roku 1977 a od roku 1980 do roku
1996 byla ředitelkou školy. V tomto
roce odešla do zaslouženého do důchodu. Ještě před jejím odchodem
proběhla ve škole oslava 100. výročí nové budovy školy.

Po L. Pivarčiové vedla naši školu
Mgr. Bc. Šárka Holečková až do
roku 2020, kdy odešla z funkce ředitelky školy na vlastní žádost a posléze ukončila svou činnost v naší
škole i jako učitelka. Ona to však
byla, kdo dal vzdělávání v naší obci
nový směr a za jejího vedení byla
škola rozšířena o 2. stupeň, takže
naše škola zajišťuje výuku všech
9. ročníků ZŠ.
Naše škola má dlouholetou tradici,
a proto doufáme, že i současná ředitelka Mgr. Aneta Zemanová, která
již druhým rokem působí na naší
škole, povede naši školu dlouhá
léta.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

Dalším z řady řídících učitelů je
Karel Budil, který působil od roku
1941 jako řídící učitel a od roku
1948 jako ředitel školy až do svého
odchodu 30. 7. 1950. Tento ředitel
se rád zapojoval i do oprav v budově školy, a tak spolu s panem Tatíčkem vyměnil okna v mezipatře
školy za skleněné cihly a neváhal
pomáhat ani při malování budovy.
Dalším dlouho sloužícím ředitelem
byl Josef Šindler z Kladna, který
do obce dojížděl a zde učil v letech
1950-1976. Byl i správcem Osvě13
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125 let nové školy ve Stehelčevsi
Již 8. září vzpomeneme na
výročí, které je pro naši obec opravdu významné, a to 125 let od vysvěcení nové školy ve Stehelčevsi a zároveň si připomeneme i 227 let
školství v naší obci.

rok 1896

Jak to bylo od začátku?
Podle pramenů, které napsali Jan
Černý, B. Javůrek, F. Melichar
a František Škorpil je možné říci
o naší obci asi toto: Dějiny této,
v úrodném údolí ležící osady byly
těsně spojeny s dějinami sousedních Vrapic. Po zajetí Vrapic
v roce 1548 byla přifařena Stehelčeves k Buštěhradu, kde je již roku
1350 fara. Za třicetileté války byla
naše obec zpustošena a vypálena císařskými vojsky, jako zboží pánů
Novohradských z Kolovrat, kteří se
ke stavům odbojným připojili. Po
této válce byla obec přifařena k Lidicím, kam i naše děti do školy docházely.
V té době byla cesta neschůdná
a dlouhá, proto se naši občané rozhodli žádat o zřízení školy ve Stehelčevsi. 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).
Jaké byly příjmy podučitele nám
není známo, ale pravděpodobně mu
patřila část sobotálesu, ale o zbytek
se již musel postarat sám. 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. Do této
první školy chodilo 12 dětí.
S rozvojem uhelen narůstá i počet
obyvatel v naší obci, tím je i více
dětí, a tak se ukázala naše škola

původnı́ budova školy
z roku 1896

malou. Proto byla v roce 1829 prodána za 600 zlatých a koupen bývalý mýtný domek čp.43 (dnes budova OÚ) za 787 zlatých a 30 krejcarů. Zde byla škola až do roku
1896.
V roce 1834 zemřel Jan Hoffman
starší. 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 Jan Hoffman
ustanoven učitelem, a tak se naše
škola stala samostatnou. V roce
1868 byla školní světnice zvětšena
o dva čtvercové sáhy, ale třída
stejně s nárůstem obyvatel nestačila. V roce 1877 navštěvovalo školu
již 156 dětí.
Dne 21. října 1878 byla svolána komise a zde bylo uznáno, že škola je
malá a bylo usneseno, že je školu
opět rozšířiti o 2 čtvereční sáhy
a o poschodí zvýšiti. V roce 1880 se

14
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započalo se stavbou a škola byla
umístěna v domě čp. 54. Starý pan
učitel se nedočkal otevření druhé
třídy, zemřel 22. března 1880 po 51
letech působení v naší škole ve stáří
70 let.
Náklad na přestavbu byl 4 522 zlatých a 80 krejcarů. Škola byla
znovu otevřena 6. září 1880 a v ní
již byly dvě třídy.
V dalších letech dál přibývalo žáků
a třídy byly přeplněny. 21. srpna vyzvala c.k. okresní školní rada místní
školní radu ke zřízení třetí třídy.
Protože se ale proslýchalo, že se
přestane těžit uhlí na dole Vítovka,
čímž byl očekáván i pokles počtu
žactva, vyžádala si místní školská

dovy. Již 8. září téhož roku byla
škola vysvěcena. Celkový náklad
byl 15 000 zlatých.

v naší obci podporovalo a věnovalo
nemalé finanční prostředky na její
zvelebení.

Počty žáků však stále rostly. Školní
budova však brzy nestačila, tak
bylo přistavěno západní křídlo, byt
pro řídícího učitele a později sociální zařízení na severní straně do
dvora.

S narůstajícím počtem dětí byl zrušen služební byt a z poloviny byla
zřízena služebna Obecní policie.
Další místnosti byly přenechány
k využití škole ke zřízení školní
družiny. Po nástavbě budovy OÚ
byla služebna OP přemístěna do
nových prostor, a i zbývající část
bytu byla využita školou, takže zde
vznikla učebna pro III. třídu
a prostory pro družinu, která od
roku 2003 měla prostor v bývalé
obřadní síni.

V roce 1948 byla provedena reforma školství v ČSR a i naše škola,
dosud „Obecná škola“, přejmenována na Školu národní neboli
školu I. stupně.
V roce 1955 ve škole čp. 87 jest
dvoutřídní Národní škola v prvním
patře, tam je též obřadní síň sňatková. V přízemí nachází se vpravo

Poslední velká přestavba byla
provedena v roce 2015-16, kdy byla

škola po přístavbě
západnı́ho kř ı́dla

rada přípisem ze dne 13. září 1890
odklad, který však c.k. okresní školská rada nepovolila. Když zastavením těžby na Vítovce dne 19. ledna 1891 pokles počtu žactva nenastal, byla výnosem zemské školní
rady ze dne 1. září 1891 otevřena
třetí třída v najaté místnosti v domě
čp. 24. v dalším jednání se usnesla
místní školní rada dne 8.března
1895 vystavět budovu nové školy.
Dne 9. dubna 1885 bylo místo
uznáno za vhodné a dne 16. dubna
1896 počala stavba školní bu-

kabinet s pomůckami pro školu
a v levé straně je nyní Mateřská
škola, dále je tam byt, kde bydlí
nyní školnice B. Kabátová.

starý nápis objevený v chodbě
školy př i rekonstrukci

Koncem 90. let minulého století
měla ale naše škola na mále. Pro
nízký počet žáků hrozilo její
uzavření. Proto se zástupci OÚ rozhodli požádat o výjimku z počtu
žáků, a nakonec se povedlo naši
školu udržet a dále rozvíjet. Na rozvoji školy měli velký podíl i zaměstnanci školy a mateřské školy
naší obce a vedení obce, které školu
15
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V roce 2000 měla naše MŠ jednu
třídu a v ní 20 dětí. O umístění dětí
do školky je stále větší zájem, proto je třeba školku rozšířit. V roce
2004 je otevřena II. třída, která
v dopoledních hodinách využívá
prostory školní družiny. Dnes jsou
to již 2 třídy MŠ ve Stehelčevsi
a další třída od roku 2012 ve Dřetovicích.
Počátky školní jídelny

červen 1996
uskutečněna půdní vestavba a škola
se tak dočkala i fit sálu pro výuku
tělesné výchovy a nových učeben.
Následně proběhlo zateplení celé
budovy a výměna oken a dveří.

roku 1946 založen žňový útulek,
kam děti mohly docházet. Byl to jakýsi předchůdce mateřské školky,
děti zde byly hlídány, ale neměly
žádný výukový program.

A tak se škola v roce 120. výročí od
jejího otevření dočkala nového
vzhledu i efektivnějšího využití.

Dne 1. 4. 1950 zřízena byla při
zdejší Národní škole Mateřská
školka. Pro nedostatek místa nachází se v jedné místnosti s Poradnou matek a dětí. Učitelka ošetřuje 28 dětí. V roce 1951 je přihlášeno 22 dětí, o rok později 27 dětí
o které se již starají 2 učitelky.

Založení mateřské školy
Protože maminky pomáhaly v zemědělství a děti potřebovaly ohlídat
v době jejich nepřítomnosti, byl od

rok 2019

16

1. 7. 1956 s podporou ONV a státu
zavedeno vyvařování obědů pro
školu mateřskou i národní. Pro ten
účel zřízena ve škole z bývalé
spižírny kuchyně a z jednoho
pokoje školního bytu jídelna.
Rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně proběhla až v roce 2005, ale
byla nezbytná z důvodu narůstajícího počtu strávníků.
Dnes se již budova školy stala dominantou naší obce a věříme, že
bude vzdělávání našich dětí sloužit
ještě mnoho let.
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
RAJSKÁ POLÉVKA
Olej, cibule, rajské, brambory, petrželová nať, libeček, sůl, pepř, sladká paprika
Na oleji (na pánvi) orestujeme cibuli do zlata, přidáme nakrájené rajské, (tolik, kolik se nám vejde do pánve),
osolíme, opepříme, přidáme petrželovou nať a libeček, podusíme doměkka a nakonec přidáme sladkou papriku
(3 lžíce). Kolik chceme mít polévky, takový si připravíme hrnec. Do 3/4 dáme syrové brambory a dáme vařit, do
poloměkkých přidáme směs z pánve a vaříme do změknutí. Poté vše rozmixujeme, polévka je hustější díky
bramborám a velice chutná. Zkuste.
SMAŽENÉ BAKLAŽÁNY
4 baklažány, 3 lžíce mouky, 2 lžíce olivového oleje, 1 kg rajčat, 1 stroužek česneku, petrželka, sůl, pepř
Oloupeme a na plátky nakrájíme baklažány, obalíme je v mouce a smažíme je na pánvi na olivovém oleji.
Pak přidáme nakrájená rajčata a nasekaný česnek, osolíme, opepříme a posypeme petrželkou. Podáváme horké.
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.
PAŘÍŽSKÉ ZÁVITKY
3 celá vejce, 2 lžíce piva, sůl, pepř, hladká mouka, ½ kg rýže, ½ kg mletého vepřového masa, 50 g slaniny,
1 cibule, petrželka (větší svazek), 1 kapusta
Nakrájíme slaninu a cibuli na kostičky a na lžičce oleje zpěníme, pak přidáme maso, které opečeme na slanině
tak, aby se dělilo, osolíme a opepříme podle chuti. Tuto směs vmícháme do uvařené a rozsekanou petrželkou
ochucené rýže. Směsí plníme spařené kapustové listy, zavineme do menších závitků.
Do misky vyklepneme 1 celé vejce, 2 žloutky, pivo, sůl, pepř a vidličkou rozšleháme. Přidáme mouku a šleháme,
až získáme hladké těstíčko. Do tohoto těsta namáčíme závitky a smažíme na oleji. Jako příloha je dobrá
bramborová kaše.
DORT METROVÝ
26 dkg moučkového cukru, 26 dkg hladké mouky, 5 žloutků, ¾ sklenice oleje, ¾ sklenice vlažné vody,
1 prášek do pečiva, sníh z 5 bílků
krém: 15 dkg cukru, 1 máslo, rum, pudink
poleva: 16 dkg 100% tuku, 16 dkg cukru, kakao, rum, lžíce vody, lžíce Solamylu
Žloutky s cukrem utřeme do pěny, přidáme olej, vodu, prosátou mouku, a nakonec sníh z bílků. Pečeme
ve vymazaném pekáči. Necháme vychladnout, nakrájíme po délce na 4 stejné pruhy, které slepíme krémem
a poklademe na sebe. Polĳeme polevou a necháme ztuhnout.

DOBROU CHUŤ!
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Doplňovačka
V tajence naleznete jméno prvního podučitele u nás, který byl synem lidického učitele.
Byl ustanoven na naši školu roku 1794.
správné řešení pak v dalším čísle zpravodaje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1. Jazyk užívaný v Tchaj-wanu a Japonsku
2. Mykénský král a vrchní velitel achájských vojsk v trójské válce
3. Nádor
4. Největší přístav Německa
5. Lemy, okolky
6. Statek
7. Obydlí a úřadovna faráře
8. Stará jednotka objemu
9. Mezinárodní kód Austrálie
10. Chemická značka dusíku

Řešení doplňovačky z čísla 8/2021 - tajenka skrývá část naší obce
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