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Informace z obce
● Plánované adventní trhy na
5. 12. se díky vládním nařízením - bohužel ruší.
Děkujeme za pochopení.
● Mikulášskou pro děti 11.12.
bychom rádi, bude-li to vzhledem k situaci možné, zorganizovali. Budeme vás informovat.
● Zasedání zastupitelstva obce
proběhne 15.12.2021 od 18:00
hod. v zasedací místnosti OÚ.

Kontaktní údaje:
Obec Stehelčeves
Hlavní 43
273 42 Stehelčeves

prosinec – 31.12.2021
leden – 28.1.2022
únor – 25.2.2022
březen – 25.3.2022

Ivana Bínová – 70 let

tel.: 601 333 454
e-mail: ou@obecstehelceves.cz
Omezení úředních hodin:
Pondělí
27. 12. otevřeno 8:00-15:00
Středa
29. 12. ZAVŘENO

ODEŠLI NAVŽDY
Jaroslav Hlavsa – 53 let

● Sběrné místo je od listopadu
otevřeno pouze v neděli
od 10:00 – 12:00 hod.
● Svoz bioodpadu (hnědé nádoby) proběhne v těchto termínech:

Jiřina Šubínová – 65 let

Krásné a pohodové prožití vánočních svátků, bohatou nadílku a v
novém roce 2022 mnoho štěstí, úspěchů, spokojenosti,
a především pevné zdraví
Vám přeje starostka Petra Vagenknechtová a zastupitelé obce

● Kontejner na bioodpad je po
zimní měsíce k dispozici každou
neděli od 10-12 hodin na
Sběrném místě. Na jaře 2022 bude
opět umístěn v různých částech
obce dle harmonogramu, který
bude vyvěšen na webových stránkách obce.
● Obec má k dispozici (v omezeném množství) stolní kalendář
na rok 2021 s fotografiemi obce.
Zdarma
je
k
vyzvednutí
(v úředních hodinách) na OÚ.

Stehelčevský zpravodaj
Registrace: MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 10585, 12/2021
Vydavatel: Obec Stehelčeves, zpravodaj@obecstehelceves.cz
Toto číslo vyšlo: 1. 12. 2021
Uzávěrka příštího čísla: 20. 12. 2021
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KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+
Základní informace:
starého kotle na tuhá
-

ZDE. Tento dotazník není

S

Maximální dotace
kotle:

kotel na tuhá paliva (biomasa)
kotel na tuhá paliva (biomasa)

max. 100 000,max. 130 000,max. 130 000,max. 130 000,-

en výkonem kotle - 55 l
vody na 1 kW výkonu kotle.

, který je vlastník nebo spoluvlastník rodinného domu, bytové jednotky v bytovém

mácnost

dále ostatní osoby,

domácno
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:

informací na www.novazelenausporam.cz
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potvrzení platby),

.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
V roce 2020 jsme měli příjmy vyšší, ale nyní se moje situace změnila (odchod do důchodu), mohu si podat
žádost?
Rozhodné je, v jaké životní situaci se budete nacházet v okamžiku podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Pokud budete
patřit do skupiny, která musí prokázat příjmy, pak prokazujete příjmy za rok 2020. Pokud nebudete muset
prokazovat příjmy (např. v případě odchodu do důchodu), pak neprokazujete příjmy, i když jste v roce 2020 příjmy
měli.
Mám mimo kotle s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy ještě další zdroj vytápění, mám na dotaci
nárok?
Pokud je/byl kotel na ruční přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy v provozu a schopen vytopit celý dům nebo byt a
tento kotel vyměníte za jeden z možných zdrojů, lze na výměnu kotle získat dotaci. Další záložní zdroj je z pohledu
dotace irelevantní.
Jsme s manželkou v jedné domácnosti s dětmi, ale nejstarší vydělávající syn již s námi nežije, bude se také
započítávat do příjmu domácnosti?
Nebude. Započítávají se pouze osoby, které v nemovitosti skutečně bydlí a to k datu podání žádosti.
Mohu začít s výměnou již nyní?
Uznatelné výdaje budou od 1. 1. 2021. Lze tedy žádat jak na realizace výměny již uskutečněné po 1. 1. 2021,
probíhající, nebo začít s výměnou až po schválení žádosti.
Bude se dotazníkový formulář podávat i v tištěné podobě?
Ne, pouze v elektronické podobě.
Mám revizi kotle staršího data, vadí to?
Nevadí, doklad nám slouží k ověření emisní třídy původního zdroje.
Nemám na kotli žádný štítek, vadí to?
Nevadí, údaje o kotli, které jsou rozhodné pro oprávněnost dotace, jsou uvedeny také v revizi ke starému kotli
(Dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o
jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně). Tento doklad bude přílohou žádosti.
Může být žadatelem vlastník, který v domácnosti nebydlí? Kdo může o dotaci žádat a kdo spadá do kategorie
příjmů členů domácnosti, osob bydlících společně se žadatelem?
Žadatelem je vždy vlastník nemovitosti. Příjmy se posuzují podle osob, které mají na dotčené adrese bydliště, nemusí
tam mít trvalý pobyt. Pokud ale vlastník na adrese nebydlí, tj. není to jeho bydliště, pak nemůže být způsobilým
žadatelem v kotlíkových dotacích. Pokud máte trvalý pobyt jinde a zároveň i bydlíte jinde, nejste oprávněným
žadatelem.
Můžete
se
obrátit
na
Státní
fond
životního
prostředí,
více
informací
na
https://2030.novazelenausporam.cz/.
Bydlím v nemovitosti, ale nejsem majitelem, můžu si požádat o dotaci?
Ne, nejste majitelem/vlastníkem nemovitosti, žádost podat nemůžete.
Pokud v dotazníkovém formuláři vyberu určitý zdroj vytápění, mohu jej pak v žádosti, případně před realizací
výměny změnit?
Ano, můžete.
Musím naistalovat akumulační nádrž?
Pouze v případě, že budete instalovat kotel na biomasu s ručním přikládáním. V případě kotlů s ručním přikládáním
je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně
případného zásobníku teplé vody, pokud je tímto kotlem ohříván).
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Analýza odpadového hospodářství
Na začátku roku vstoupil
v platnost nový zákon o odpadech
a další související zákony, které
v mnoha ohledech přináší do České
republiky revoluci v odpadovém
hospodářství. Jedním z hlavních
cílů nového zákona o odpadech je
minimalizace vzniku odpadu
ukládaného na skládky a vyšší
míra třídění komunálních odpadů. Tyto cíle Česká republika
přenesla do svého zákona ze závazné legislativy EU.
Nový zákon o odpadech pro dosažení uvedených cílů zavádí několik
nových nástrojů, a to především
takzvanou „míru separace“, což
je zjednodušeně poměr vytříděného a skládkovaného odpadu. Pro
obce je stanoven první milník míry
separace 60 % v roce 2025. Dalším
nástrojem je „sleva na skládkovacím poplatku“, což ve zkratce znamená, že obce mohou určité
množství odpadu ukládat na
skládku za stejnou cenu jako doposud, ale při překročení zákonem stanovené produkce skládkovaného odpadu v přepočtu na
jednoho občana, bude další odpad
ukládat na skládku za výrazně
zvýšenou sazbu. Mnoho změn
a povinností, které nová legislativa
přináší, bude mít v následujících letech přímý dopad na obce a jejich
rozpočty, a proto je nutné se touto
problematikou více zabývat.
Obec Stehelčeves si za účelem posouzení aktuální připravenosti na
plnění povinností nového zákona
o odpadech nechala zpracovat
analýzu odpadového hospodářství od nezávislé poradenské
společnosti ARCH consulting. Rozsáhlá analýza všech aspektů systému odpadového hospodářství obce
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přinesla mnoho zjištění. Dále
v článku jsou uvedeny ty nejzajímavější.
Mezi hlavní zjištění analýzy patří
především vysoká míra doplatku
na odpadové hospodářství. V roce
2020 celkové výdaje na odpadové
hospodářství (obsluha sběrných
nádob a nakládání s odpady) činily
1 596 031 Kč a celkové příjmy
(poplatek od občanů a bonusy
EKO-KOM za zajištění sběrné sítě
na tříděné druhy odpadů) byly ve
výši 810 705 Kč. V roce 2020 tedy
obec doplácela na odpadové hospodářství 785 326 Kč, což představuje
míru doplatku 49,2 %. Průměrná
míra doplatku na odpadové hospodářství v České republice v roce
2020 byla 30,8 %. Obec tedy v současné době doplácí výrazně nadprůměrnou částku.
V roce 2020 celková produkce
skládkovaných odpadů činila
293 kg v přepočtu na obyvatele
obce. Pro rok 2021 byla pro
čerpání slevy na „skládkovacím
poplatku“ zákonem vymezena
hranice 200 kg skládkované odpadu na jednoho obyvatele. Při
zachování produkce odpadu z roku
2020 by tedy obci teoreticky v roce
2021 stouply náklady na skládkování o 29 763 Kč. V roce 2025 by
tyto náklady stouply oproti roku
2020 již o 141 690 Kč. Z toho je
patrné, že obec musí tříděním výrazně omezit produkci skládkovaných odpadů, aby nedocházelo v budoucích letech k navýšení
nákladů.
V rámci skladby celkové produkce
odpadů byly největšími položkami
směsný
komunální
odpad
(158,6 tuny - 35 %) a objemný odpad (153 tun - 23 %). Oba tyto

druhy odpadů patří mezi odpady
ukládané na skládku. Mezi další
hlavní skupiny produkovaných odpadů patřily separované odpady papír, plast, sklo a kovy (106,7
tuny - 23 %) a biologicky rozložitelný odpad (36,5 tuny - 8 %).
Celkově obec Stehelčeves dosáhla
za rok 2020 orientační míry separace 31,8 %, což je průměrná
hodnota v rámci celorepublikového
srovnání. Obec tím nicméně zdaleka nedosahuje hodnoty 60 %,
která je pro rok 2025 stanovena
zákonem o odpadech.
V rámci benchmarkových srovnání produkce odpadů v přepočtu
na jednoho obyvatele obce vyšla
podprůměrná produkce směsného
komunálního
odpadu
a nadprůměrná produkce separovaných odpadů, což lze považovat za pozitivní jev, stejně jako
meziroční nárůst produkce separovaných druhů odpadu o 21 %.
Naopak za negativní jev lze považovat nadprůměrnou produkci
objemných odpadů a podprůměrnou produkci biologicky rozložitelného odpadu.
Analýza zároveň odhalila nesprávné vedení a zneužívání
sběrného místa sběru odpadů vedle obecního úřadu. Vedení obce
se v dohledné době zaměří na
uvedení sběrného místa do
pořádku z hlediska legislativy
a nastavení provozních podmínek.
Obec si klade za cíl na základě výsledků
analýzy
postupnými
kroky změnit a optimalizovat
současný systém nakládání s odpady v obci tak, aby byly splněny
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všechny zákonné povinnosti a minimalizovaly se dopady nového zákona na obecní rozpočet, a tudíž i na
výši poplatku za svoz odpadu od
občanů. O všech budoucích
změnách v systému sběru a na-

kládání s odpady ve obci budou
občané včas informováni, nicméně již dnes je jisté, že bez spolupráce a většího zájmu o danou
problematiku ze strany občanů nebude možné splnit požadavky,
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které na nás nová odpadová
legislativa klade.
Petra Vagenknechtová,
starostka obce

Oznámení pro občany obce Stehelčeves
o novém systému odpadového hospodářství v obci a o přihlášení se k poplatkové
povinnosti formulářem.
V souvislosti s nově vydanou Obecně závaznou vyhláškou „O místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství“, která bude platná od 1.1.2022 je nutné, aby občané
Stehelčevsi provedli písemnou ohlašovací povinnost.
Ohlašovací povinnost je dána zákonem. Přihlášení se k poplatkové povinnosti je úkon,
který musí provést všechny osoby, které ve Stehelčevsi vlastní stavby určené k individuální
rekreaci, rodinné domy a byty a chtějí likvidovat odpad prostřednictvím systému odpadového
hospodářství obce Stehelčeves. Pro tyto účely má obec Stehelčeves vytvořeny formuláře.
Formuláře, které slouží k ohlášení poplatkové povinnosti, a tím k přihlášení se k místnímu
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jsou umístěny na webových
stránkách obce Stehelčeves a také v pokladně Obecního úřadu Stehelčeves. Tyto ohlašovací
formuláře prosíme vyplňte při platbě místního poplatku na rok 2022 buď přímo na pokladně
OÚ nebo si stáhněte formulář z webových stránek obce a vyplněný jej zašlete elektronicky na
ou@obecstehelceves.cz či poštou na adresu OÚ Stehelčeves, Hlavní 43, 273 42 Stehelčeves.
Odhlášení se z poplatkové povinnosti je nutno oznámit na OÚ Stehelčeves, a to elektronicky
nebo písemně. Odhlášení se z poplatkové povinnosti v případě změny vlastníka objektu
rovněž proveďte uvedeným způsobem. Vezměte prosím na vědomí, že za nedodržení
povinnosti ohlášení ale i odhlášení poplatkové povinnosti je OÚ oprávněn vyměřit
poplatníkovi pokutu.
Biologický odpad rostlinného původu, který se odkládá zvlášť, do hnědých nádob, je
zahrnut do místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Nezpoplatňuje se již tedy zvlášť.
Občanům budou poskytnuty nádoby na bioodpad o obsahu 140 l.
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ZŠ a MŠ Stehelčeves ve spolupráci s obcí Stehelčeves
pořádají v pátek

11. 3. 2022

od 18:00 - 02:00 hodin
v kulturním sále obce

PLES

prodej vstupenek v kanceláři školy
cena: 150,-- Kč/os.
Těšit se můžete na:
- živou hudbu
- tombolu
- vystoupení
- půlnoční překvapení

Zdroj: imgbin.com
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Významné osobnosti naší obce
LUMÍR ŠTANC
Narodil se v Zájezdu 28.2.1924
Václavovi a Josefě Štancovým.
Jeho maminka říkala, že se
vlastně narodil až 29. února, ale
porodní bába mu napsala datum
narození 28., aby prý měl narozeniny každý rok.
Vyučil se kovářem a jako kovář
pracoval na dole A. Zápotocký
v Kladně Dubí vlastně až do odchodu do důchodu, ale jeho láskou
byla muzika, a tak se učil hrát na
klarinet a saxofon.
V roce 1950 se oženil s Marií Drbalovou ze Stehelčevsi a od té doby

žil v naší obci. Se svou ženou měli
dva syny.
Lumír Štanc byl velmi aktivní
člověk, a tak nejen že pracoval na
šachtě, ale postupně i v radě
MNV a od roku 1959 vykonával
funkci předsedy MNV až do roku
1990.
Jeho volný čas byl ale naplněn
hudbou. V lednu 1957 založil
hudbu Osvětové besedy Stehelčeves, jako pobočku hudebního
souboru dolu Antonín Zápotocký,
protože založení hudební skupiny
v obci nebylo povoleno. Dalšími
členy jsou: Fišer Václav, zámečník
z čp. 119-housle, Vácha Josef,
horník z Buštěhradu (rodák ze Ste-

helčevsi) bubny, na harmoniku
hraje Jaroslav Podaný z Buštěhradu, Václav Skolil z Brandýska na
trubku a Froněk z Dubí na basu.
Hráli při všech příležitostech často
zadarmo, nebo jen za malý peníz.
V 80. a 90. letech vznikla kapela
Stelčovanka, kterou si už mnozí
z nás jistě dobře pamatují. Hráli při
akcích pořádaných obcí i privátních akcích po celém okolí. Často
hrávali pro důchodce nebo jen tak
pro potěšení při posezení v hospodě. Pan Štanc často hrával i sám,
pro kamarády a pro sebe. Jeho
nejoblíbenější skladbou byl „Stříbrný vítr.“
Jeho saxofon bylo slyšet z oken
jeho domu ještě nedlouho před
jeho odchodem. Zemřel 3.3.2003
v kladenské nemocnici.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

POZVÁNKA NA „SETKÁNÍ S KRONIKOU“

Srdečně vás zvu na poslední letošní setkání s kronikou, které se koná v úterý 7.12.2021 od 18.00 hodin
v domečku, tentokrát na téma „Jaký býval Advent, Vánoce a Tři králové u nás ve vsi“.

Jaroslava Štancová, kronikářka obce Stehelčeves
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Z kuchyně našich babiček
RYBÍ POLÉVKA S KNEDLÍČKY Z RYBÍHO MASA

40 dkg vykostěného rybího masa, asi ½ litru vývaru z rybího masa, 1 střední cibule, 15 dkg kořenové zeleniny, 5 dkg zeleného hrášku, celý černý pepř, sůl, zelená petrželová nať, 1 vejce, 1 lžíce hrubé mouky,
1 stroužek česneku, 1 menší pórek, mletý pepř, muškátový květ
K rybímu vývaru přidáme stejné množství vody a přivedeme k varu, přidáme cibuli nakrájenou na kolečka,
a nakrájenou kořenovou zeleninu na kostičky, hrášek, celý pepř a vaříme asi 25 minut.
Z mouky, vejce, umletého vykostěného masa ryb, rozetřeného česneku, najemno posekané natě zelené petrželky,
soli a pepře vytvoříme těsto, z kterého tvarujeme knedlíčky, které vložíme do vroucí polévky a zvolna je vaříme
asi 10 minut, a pak přidáme najemno nakrájený pórek, a ještě chvíli povaříme. Dochutíme trochou muškátového
květu.
ČERNÝ KUBA
4 dkg sušených hub, 25 dkg krup, 3 dkg sádla, 1 cibule, kmín, majoránka, 2 stroužky česneku,
mletý černý pepř
Houby namočíme do studené vody a necháme je stát 2-3 hodiny, pak je uvaříme v solené vodě a scedíme. Kroupy
spaříme a osmahneme na části sádla a zalĳeme vývarem z hub, osolíme a uvaříme do měkka. Na zbytku sádla
osmažíme najemno nakrájenou cibulku, přidáme houby a kmín a podusíme. Jsou-li houby měkké, smícháme je
s uvařenými kroupami. Dochutíme majoránkou, rozetřeným česnekem a černým pepřem. Dáme do zapékací mísy
a zapečeme v troubě tak, aby na povrchu byla zlatavá kůrčička.

ŠTĚDROVEČERNÍ PLNĚNÝ KAPR
1 kapr asi 1,5 kg, 12 dkg sušených švestek, 12 dkg ořechů, 1 větší cibule, 10 dkg oleje, mletý černý pepř, sůl
Omáčka: 10 dkg majonézy, 10 dkg jablečného kompotu, cukr, citronová šťáva, kari koření
Suché švestky povaříme a umeleme. Nadrobno pokrájenou cibuli zpěníme na oleji, přidáme mleté švestky, mleté
ořechy, okořeníme, osolíme a dobře promícháme. Očištěného kapra nařízneme na hřbetě podél páteře z obou
stran a vytvořené kapsy naplníme připravenou směsí. Kapsy sepneme jehlou nebo špejlí a za občasného podlití
olejem kapra pečeme. Podáváme s kari omáčkou a bílým chlebem.
Omáčka: do majonézy za stálého míchání přidáme rozmixovaný kompot, citronovou šťávu a kari koření.
KOKOSOVÍ STŘAPÁČCI
250 g hladké mouky, 250 g kokosové moučky, 250 g tuku, 80 g moučkového cukru, 30 g kakaa, 1 vejce
Všechny ingredience smícháme a na válu vypracujeme těsto, které rozdělíme na 2 díly. Na pomoučněném válu
postupně vyválíme pláty asi 3 mm vysoké a vykrájíme malá kolečka, která upečeme ve vyhřáté troubě. Upečená
a vychladlá kolečka po dvou slepujeme náplní, povrch potřeme polevou a hustě posypeme strouhaným kokosem.
Náplň: 125 g másla, 100 g moučkového cukru, 1 lžíce kakaa, 1 vejce, 50g mletých ořechů. Máslo utřeme
s cukrem do pěny, přidáme kakao a vejce, nakonec mleté ořechy. Dobře propracujeme.
Poleva: 50 g kakaa, 50 g másla, 50 g krystalového cukru. Cukr svaříme se 3 lžícemi vody na nit. V misce
utřeme máslo s kakaem a postupně přidáváme cukrový sirup.

DOBROU CHUŤ!
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Zvířecí celebrity - pásovec Pumlíč
Schopnost udělat z vlastního těla
"nedobytnou kouli" se může
hodit. Obzvlášť, když špatně vidíte, rádi vyrážíte na půlnoční
hostiny do mravenišť a žĳete
v drsné jihoamerické savaně.
Tentokrát se v naší zvířecí rubrice zaměříme na zajímavý druh
savce – pásovce kulovitého, kterého v Zooparku Zájezd chováme
od loňského roku.
Pásovci jsou zvláštní skupina zvířat
obývající
všechny
Ameriky
(Severní, Střední i Jižní). Svůj název dostali podle kostěných pásů,
které kryjí jejich tělo a vytvářejí
jakousi zbroj, která je chrání před
predátory. Schopnost využívat své
brnění na maximum dotáhl pásovec
kulovitý. Ten se totiž při vyrušení
bleskově sbalí do téměř dokonalé
koule. Díky kostěným plátům na
hlavě a na ocase, které fungují jako
zámek, je jeho kulovitá formace
nedobytná a zranitelné měkké
tkáně bezpečně ukryty. Tato taktika
spolehlivě funguje proti predátorům i proti dotěrným ošetřovatelům, kteří našeho pásovce Pumlíče
pravidelně kontrolují a váží. Pásovci se živí převážně hmyzem (velice rádi si pochutnají např. na mravencích a termitech), který vyhle-

dávají pomocí citlivého nosu.
Zrak mají velmi slabý a orientují
se především čichem a sluchem.
Ačkoli mají nápadně krátké nohy,
dokážou
vyvinout
poměrně
značnou rychlost. Přední nohy
jsou opatřeny mohutnými drápy, které jim slouží k rozhrabávání
termitišť. Jedná se o samotářská
zvířata, která většinu času tráví
v úkrytu.

Našeho pásovce Pumlíče najdete
v pavilonu Terária ve společné expozici s tangarami a pitpity. Jedná
se o mladého samce, který k nám
přĳel ze Zoo Plzeň. Odchov tohoto druhu není vůbec snadná záležitost a proto, až se podaří Pumlíčovi najít samici, čeká na chovatele
velká výzva. Samice bývá březí 120
dní a rodí potom jediné mládě. Nejlepší volba pro návštěvu Pumlíče
je v odpoledních hodinách, kdy
dostává krmení. Lahodná vůně plné
misky ho často vyláká z úkrytu, který jinak přes den opouští jen nerad.
Na krátké video o příjezdu
Pumlíče do Zooparku Zájezd se
můžete podívat tady: (naskenujte
QR kód)

text: Daniel Koleška,
foto: Jitka Jonáková,
Zoopark Zájezd
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Osmisměrka
Po vyškrtání všech slov zbyde 16 písmen tajenky, která nám řekne, co stávalo u studny Na Brůdku.
Tajenku čtěte shora dolů po řádcích
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Agenda, agitátor, akord, bojler, branže, brynza, cigareta, crack,
číselník, dotyk, etapa, frajerka, gardista, gigolo, hledáček,
hrdlořez, jedle, kabina, kárání, kružidlo, křivka, kupon, linka,
metodika, nuance, oddych, odjinud, odraz, okase, opilost,
pašerák, playback, poukaz, prádlo, protest, průkazka, revolta,
rekord, Romulus, rondo, rozkol, rybák, série, seržant, sklárna,
stroj, šetrnost, teoretik, triga, trsátko, trysk, vodoznak, vulkán,
zamknutí, záplata, zlost, zření.
Řešení doplňovačky z čísla 11/2021 - tajenka skrývá jaké posvícení se drží v naší obci.
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Původní čp. 6, Maškovská krčma - statek s hostincem čp. 130
Připomeňme si původní čp. 6, je
to velký statek s hostincem čp.
130, který se nachází proti budově školy při Hlavní silnici. Od
r. 1749 do r. 1885 jsou tu majiteli
Maťulkové, do r. 1911 Polák
a pak rod Šťastných. Od roku
1952 jej spravovalo JZD a v roce
1991 byl prodán do soukromých
rukou.

na jeho sále cvičili členové Sokola
a Sokol tu měl i spolkovou
místnost. V roce 1952 zde byl
zřízen i obecní mandl. Čp. 6 bylo
zbouráno a statek má nadále čp.
130.

Za čp. 6 bývala zahrada, osázená
vzrostlými štěpy. Když Polák po
Maťulkovi statek zdědil, štěpy vykácel, aby tam mohl pěstovat cukrovou řepu. Roku 1847 přestavěl
Maťulka statek a na obytné stavení
dal tak zvaně „mansardovou střechu“. Na dvoře stávala velká kůlna
na dřevěných sloupech, krytá šindelem, pozůstatek to z dob formanů.
Šťastný tuto kůlnu zbořil. Bývala to
zájezdní hospoda, ze století 17. vedená jako „Maškovská krčma“
a patřívala i se statkem k panství
Tachlovickému. Statek měl dvoje
vrata, jedna k severu, t.p. k Slanému, druhá k jihu ku Praze. Hostinec
byl 15. července 1951 zrušen, ale

1. července 1956 byl v bývalém
hostinci zřízen obecní archiv
a archivářem byl ustanoven kronikář Karel Vlasák.

V roce 1952 byla v čp. 130 otevřena
kulturní jizba a divadelní spolek
„Svornost“ zde hrával divadlo.

Maškovská krčma je zmiňována již
před rokem 1629. V letech
1629-1662 je Maškovská krčma
pustá. V roce 1670 přináleží ke krčmě ½ lánu a 30 strychů polí.
Na statcích panství Tachlovice jsou
v roce 1780 vedeni tito držitelé
usedlostí z naší obce: čp. 5 Krátký
Jakub se 77 korci, čp. 6 Matulka
Josef (krčma) s 86 korci a čp. 23
Benda Jan s 83 korci polí. Jako podruzi jsou tu uvedeni: Hanej Jan
a Fídlman Václav.

U hořejších vrat – severní - stojí domek čp. 116, který sloužil co byt
pro kočího statku čp. 6. Šťastný potřeboval peníze a prodal tento domek sousedovi Vác. Černému
rolníku z čp. 7. Vdova po Černém
prodala domek Vlastimilu Pánkovi
z čp. 53. i tento domek byl v 60. letech zbourán.
Před tím byly číslovány domy
v knihách panství čísly běžnými
a jmény hospodářů právě se na
usedlosti nacházejících a jejich
předchůdců. Usedlosti nesly po
dlouhá léta jména po některém hospodáři. Např. zájezdní hostinec
čp. 6, (nyní čp. 130), zván dlouho
„Maškovská krčma“.
.
Jaroslava Štancová,
kronikářka obce

původní dům čp. 6 stál ve dvoř e dnešního čp. 130
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čp. 130

Naučná stezka Stehelčeves
Jistě jste si všimli, že v těchto
dnech byly po obci a okolí instalovány tabule nové naučné
stezky. Takže spolu s již stojícími
panely u hasičárny a u školy má
naše nová naučná stezka celkem
13 zastavení. Proti OÚ najdete
mapu jednotlivých zastavení.

logem. Odměny jsou připraveny
pro prvních 50 účastníků této soutěže.

Krásnou
a okolí .

procházku

po

obci

V příštím roce by se některá tato zastavení měla rozšířit tak, aby fungovala jako odpočinkový bod při
vašich procházkách po obci a okolí.
Budou zde doplněny lavičky a různé hrací prvky pro vaše děti.
Aby naše děti, ale i dospělí a senioři, kteří se vydají po stopách historie naší obce, byli odměněni za
svou zvídavost, připravila paní kronikářka spolu se zastupiteli obce
soutěž.
Kdo pošle na mail obecní kroniky
kronikastehelceves@seznam.cz své
fotografie, které pořídil u všech zastavení, bude odměněn. Děti souborem her s logem kroniky obce a ti
starší cestovní termoskou s naším
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Cena známek za svoz komunálního odpadu a poplatku ze psa na rok 2022
Cena známek za svoz komunálního odpadu na rok 2022

1x za 14 dní (žlutá) - 26 svozů/rok

2496 Kč

svoz – sudé týdny - středa

1x měsíčně (bílá) - 12 svozů/rok

1152 Kč

Jednorázová známka

96 Kč

Cena poplatku ze psa na rok 2022 (splatný k 31.3.2022) dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2020

Cena za jednoho psa

200 Kč

Cena za druhého a každého dalšího psa

200 Kč

Poplatky budou vybírány od středy 12.1.2022 pouze v době úředních hodin.
Lze platit hotově nebo bezhotovostně (kartou).

UPOZORNĚNÍ! ZNÁMKY Z ROKU 2021 JSOU PLATNÉ DO KONCE MĚSÍCE
LEDNA 2022!

IVETA
PETRÁČKOVÁ
REALITNÍ SLUŽBY
+ 420 605 700 886
e-mail : iveta.petrackova@nextreality.cz
www.nextreality.cz
Iveta Petráčková - reality, homestaging
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ź Dárky které potěší vás i vaše blízké .
ź Zabývám se rytím a pískováním skleniček na zakázku. Tvořím dekory na

různé skleníčky ( na víno,na kafe ,na čaj,na půllitry,na talíře,na číše,na
vázy a na různé typy skleniček )
ź Je to jednoduché!
ź Stači mi zavolat!
ź Říct mi jakou máte představu ,
já vám vytvořím návrh na míru včetně skla! Pak už jen domluvíme
termín ,kdy si vaši objednávku převeznete !
kontakt :
tel:
776 885 098
email:
krupicka.z@seznam.cz
Facebook: Skleničky od Krupičky
Instagram: sklenickyodkrupicky
adresa : Zbyněk Krupička
Vrapická 28
Stehelčeves
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