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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Srpen 2015

PODĚKOVÁNÍ KRONIKÁŘCE
DOTACE
2015
Z Evropských strukturálních fondů se můžeme koncem
roku těšit na dotace, jejichž cílem je omezit primární
emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností. Jde o 16. výzvu operačního programu Životního
prostředí. Zatím se do ní mají možnost přihlásit všechny
kraje, které své žádosti zpracují a s největší pravděpodobností koncem roku vypíší výzvy pro své jednotlivé
občany, které pak budou žádat o dotace na Krajském
úřadě. Více podrobností je na adrese: http://www.opzp.
cz/vyzvy/16-vyzva. Jsou zde uvedeny veškeré potřebné
dokumenty k tomu, aby budoucí žadatelé měli dostatek
času se připravit a nehonili vše na poslední chvíli. Ve
stručnosti půjde o:
A - Výměna zdrojů tepla na pevná paliva za:
1) tepelné čerpadlo.
2) kotel na pevná paliva.
3) plynový kondenzační kotel.
B - Instalace solárně-termických soustav pro přitápění
nebo přípravu teplé vody,
C - Instalace dodatečných zařízení (např. ﬁltr) ke snížení
emisí znečišťujících látek,
D -Technická opatření vedoucí ke snížení energetické
náročnosti rodinného domu („mikro“ energetická opatření).
Během prvního pololetí dostala obec krajské dotace na
projekt budoucí cyklostezky z Brd do Plzně, přístřešek
pod komínem, který ochrání vchod do prodejen před
případnými padajícími předměty a exkrementy z čapího hnízda. Dále dotace na opravu drobných sakrálních
staveb, z kterých budou opraveny křížky Pod Borem,
Na Návsi, v Cihleně nad hřbitovem a ve Šťáhlavicích.
Z fondu Asekol jsme obdrželi příspěvek na kamerový
systém ve sběrném dvoře. Zažádáno je na Nadaci ČEZ o
příspěvek na dovysazení hraběcí aleje od parkoviště až
na kozelský most (po obou stranách) plus výsadbu stromů na obecním parkovišti pod zámkem. Připravují se
navíc dva velké projekty na údržbu celé historické dubové aleje (2016) a druhým je vybudování lesoparku, zóny
oddychu v jejím prostředku, kde je počítáno s jezírkem,
stezkami a odpočívadly (podzim 2015). O stavu žádostí
a projektů Vás budu informovat v některém dalším čísle.
S pozdravem Dušan Krňoul.

Paní Marie Marková ze Šťáhlavic
prožila na Místním národním výboru a později na Obecním úřadu
ve Šťáhlavech kus života. V roce
1968 nastoupila jako sekretářka
a pracovala tu až do 1.prosince
1994. Tedy celých 26 let. Jak ona
sama s úsměvem říká, přežila 7
starostů. Protože s obcí byla úzce
spjatá a měla přehled o tom, co se
kde děje, začala po odchodu do

důchodu v roce 1994 psát šťáhlavickou kroniku. Události v obci
zaznamenávala až do roku 2014
včetně. Děkuji paní Markové za
to, že po celých 21 let pečlivě a
svědomitě vedla kroniku Šťáhlavic. Do dalších let jí za celé zastupitelstvo obce přeji hodně zdraví,
spokojenosti a ještě hodně životního optimismu a elánu.
Dušan Krňoul

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Chtěli bychom Vás touto cestou
oslovit a pozvat Vás na vítání občánků, které se bude konat v sobotu dne
17.10.2015 v obřadní síni Obecního
úřadu Šťáhlavy.
Opět upozorňujeme na to, že již nemohou být rozesílány pozvánky na
vítání občánků rodičům automaticky
(dle zákona o ochraně osobních údajů) a rodiče se musí sami přihlásit.
Žádáme proto rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, aby se
příležitostně dostavili na matriku a
oznámili tuto skutečnost - nejpozději
však do středy 16.9.2015.
Přivítány budou děti s trvalým pobytem ve Šťáhlavech a ve Šťáhlavicích,

narozené od 1.4.2015 do 31.8.2015.
Děti narozené po datu 31.8.2015
mohou rodiče průběžně přihlašovat
během následujících měsíců na další
vítání občánků, které se uskuteční na
jaře příštího roku. Termín vítání bude
s dostatečným předstihem opět zveřejněn.
Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout
z webových stránek obce. Bližší informace Vám poskytneme na Obecním úřadě ve Šťáhlavech v kanceláři
matriky, případně telefonicky na tel.
č. 377969079 nebo emailem: matrika@stahlavy.cz.
Radka Fremrová

PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY ŠŤÁHLAVICÍCH
24. srpna v době od 7.30 do 10.30 a 25. srpna od 11.00 do 17.00 bude
přerušena dodávka elektřiny ve Šťáhlavicích. Elektřina nepůjde v celých
Šťáhlavicích kromě „Kolotoče“ , dále v chatách za Hájkem a v osadách
Medvědi a Úslaváci a také Centrum Hájek.
Mapka, kde bude elektřina vypnuta, je umístěna na webových stránkách obce
a na úřední desce.
PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY VE ŠŤÁHLAVECH
V pondělí 7.září 2015 od 7.30 do 16.30 bude vypnuta elektřina v ulicích
Masarykova, Nad lípou, Smetanova (netýká se bytovek č.p. 490-493 a MŠ)
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POZOR - DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!
V Hrádeckém a dolní části kornatického (Mešenského) potoka aktuálně dochází k masivnímu úhynu raků. S největší pravděpodobností se
jedná o vymírání způsobené RAČÍM MOREM. Důrazně je třeba upozornit na skutečnost, že toto smrtelné onemocnění raků se šíří nejen
s nakaženými raky, ale i vodou, rybami či neusušenou výstrojí. Račí
mor nelze léčit, pro původní druhy je 100% smrtelný a všichni raci,
kteří v daných tocích aktuálně žijí, jsou potenciálně tímto onemocněním nakaženi (i když se na první pohled takto nejeví).
V daném případě již nelze populacím raků z obou uvedených toků
pomoci. Důležité je zabránit dalšímu šíření nákazy. Na raky je třeba

nesahat, nechytat a rozhodně je nepřenášet do jiných toků či jiných
částí obou vodotečí. Čistší voda jim nepomůže a dojde tak jen k
nákaze a vyhubení další populace v jiné části toku. Stejně tak by
se neměly přemisťovat ryby. Z preventivních důvodů je vhodné nevstupovat do toku (nákazu lze přenést i na nevysušených oděvech,
holinách apod.).
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
Odbor životního prostředí, Krajský úřad Plzeňského kraje

INFORMACE PRO PATNÁCTI LETÉ
K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PRVNÍ OBČANSKÝ PRŮKAZ
Pokud bude občan žádat ještě před dovršením 15 let, je nutné, aby
žádost podával s dítětem i jeho zákonný zástupce, který předloží
svůj doklad totožnosti. Občanský průkaz bude vyhotoven na
5 let za poplatek 50,- Kč. Je nutná přítomnost 15 letého kvůli
pořizování fotograﬁe a podpisu.
Předkládá se:
- rodný list dítěte
- případně cestovní pas dítěte, pokud jej vlastní
- platný doklad totožnosti rodiče
Pokud 15 letý požádá až po dovršení 15 let /nejdéle do 1 měsíce

po dovršení 15 let/, může žádat sám. Občanský průkaz mu bude
vyhotoven zdarma na dobu 10 let.
Je nutné předložit: rodný list, případně i cestovní pas, pokud jej vlastní
Výhodnější je tedy žádat nejdříve v den dovršení 15ti let.
V obou případech je lhůta pro vydání občanského průkazu 1
měsíc. Převzít jej musí 15ti letý osobně.
Na podání žádosti se můžete objednat na určitý den a hodinu na
www.uradbezcekani.cz
Radka Fremrová

NAŠI JUBILANTI

Šťáhlavická občanka paní Libuše Fialová oslavila dne 10. července v tomto roce jubilejní 85.
narozeniny. Do dalších let vstoupila v dobrém
zdraví a v pohodě, odhodlána i nadále se starat
nejen o domácnost, ale i o zahradu plnou květin
a zeleniny. Jubilantku navštívili a u příležitosti
narozenin popřáli další spokojené roky místostarosta obce Dušan Krňoul a členka Občanské komise Hana Loudová.

8. července oslavila krásné devadesáté narozeniny paní Vlasta Slavíková
ze Šťáhlav. Pevné zdraví
a mnoho životního elánu
jí za Občanskou komisi popřála a malý dárek
předala paní Miroslava
Bendová.

V měsíci červenci oslavili svá životní jubilea také následující spoluobčané:
Ze Šťáhlavic:
Ze Šťáhlav:
Levá Stanislava 82, Šmolíková Marie 82
Berčíková Růžena 80, Košáková Anna 86
Všem přejeme pevné zdraví a spoustu radostných chvil v dalším životě.
Za Občanskou komisi Mgr. Dagmar Špalová

PUTOVÁNÍ ŠTÁHLAVSKEM -KOSTELY
Nepostradatelným a typickým rysem české historické krajiny jsou památky
církevní čili sakrální architektury. Představují nejvýraznější hmotný odkaz naší
křesťanské kultury. Ostatně
církevní život provázel naše
předky doslova od kolébky
do hrobu. Nedělní bohoslužby pozdvihly člověka
od denních starostí a dávaly
mu naději na lepší život a
spásu utrápené duše. To vše
se odehrávalo v kostelích,
kde kázání zastupovala i
roli veřejných médií tím, že
přinášela a přenášela aktuální informace mezi obyčej-

Zdemyslice
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ný lid. Proto se dnes, milý
čtenáři, budeme v našem
společném putování věnovat kostelům šťáhlavského
mikroregionu. I v tomto
kousku naší domoviny patří
církevní stavby k nejstarším
a také umělecky nejhodnotnějším památkám. Při našem pomyslném cestování
proti toku Úslavy, tedy od
severu k jihu, postupně navštívíme pět obcí.
Starý Plzenec, dávné krajské
centrum a později součást
šťáhlavského panství, se honosí sakrální architekturou
vskutku starobylou. Vždyť
nejstarší dochovanou stav-

PUTOVÁNÍ ŠTÁHLAVSKEM -KOSTELY
bou Plzeňska je rotunda svatého Petra a Pavla na přemyslovském hradišti Hůrka z konce 10.století, prohlášená za národní
kulturní památku. Tato válcová stavba s apsidou, pečlivě vyzděná z kamenných kvádříků a pamatující červánky českého křesťanství i našeho státu, se po právu dostala i do znaku Plzeňského
kraje. V areálu hradiště se nacházejí ještě základy dvou dalších
románských svatyní, kostelů sv. Vavřince a sv.Kříže. Významnými památkami středověké slávy Staré Plzně (od 17.století zvané
Starý Plzenec) jsou ovšem oba podhradní kostely. Farní kostel
Narození Panny Marie na
Malé Straně představuje
cennou gotickou památku.
Vyniká zvláště směle sklenutý presbytář neboli kněžiště s kamennými žebry a
nástěnnými freskami ze 14.
a 15.století s výjevy ze života Ježíše Krista a Panny Marie. Takové malby názorně
přibližovaly negramotným
věřícím biblické příběhy
formou kresleného seriálu.
V 16.-17.století tento mariánský kostel sloužil i jako
mauzoleum
katolického
rodu Kokořovců z Kokořova, za nichž Šťáhlavsko
prožívalo hospodářský roz- sv.Vojtěch ve Šťáhlavech
mach. Uměleckou kvalitou
vyniká i zdejší malovaný renesanční epitaf Karla Kokořovce (+1605). Kokořovské
kamenné náhrobníky najdeme i v menším kostele sv.Jana Křtitele na plzeneckém
náměstí na druhém břehu
Úslavy. Kvalitní kamenická
práce, ostění oken, kružby,
klenby, to vše prozrazuje
účast královské stavební huti
z doby Karla IV. Z původně
plánované
monumentální
stavby byl však realizován
pouze presbytář, a tak dnešní
kostel zaujímá asi jen třetinu
zamýšleného chrámu.
Ale ani Šťáhlavy se za svo- kostel sv.Vojtěcha ve Šťáhlavech - Černínský erb
ji sakrální architekturu nemusí stydět, byť pochází z mnohem
mladšího období. Šťáhlavští farníci dlouho docházeli na bohoslužby do plzeneckých kostelů, k vybudování místní svatyně
sv.Vojtěcha došlo až v 17.-18.století. Nejprve byla postavena
pozdně renesanční šestiboká kaple, na jejíž vnější severní straně se dochovala kamenná deska s českým nápisem s letopočtem 1638 a erbem Kokořovců. Za Černínů pak došlo k roku
1778 k zásadní barokní přestavbě. Západní průčelí s vysokým
pilastrovým štítem a zejména zastřešení mansardovými helmicemi, doplněné střední cibulovitou bání, prozrazují styl Kiliána
Ignáce Dienzenhofera (byť zde realizován až po jeho smrti).
Kvalitní je i další výzdoba. Nad portálem s tesaným černínským erbem zaujme ve výklenku socha svatého Vojtěch, patrona Šťáhlav i Černínů, a v interiéru připomíná černínské mecenáše znovu jejich barevný rodový znak s typickým trojříčím

na oltáři zdobeném klečící anděly od sochaře Ignáce Platzera,
činného i na Kozlu. Barokně-klasicistní prvky charakterizují i
černínskou (a později i valdštejnskou) hrobku postavenou na
nedalekém hřbitově roku 1810, ve formě osmiboké kaple Povýšení sv.Kříže, postavenou již zmíněným Platzerem ještě za
života umění milovného hraběte Jana Vojěcha Černína (+1816).
Původem středověké kostely zdobí další tři obce proti proudu Úslavy. Umělecky nejcennější svatyni představuje kostel
Všech svatých v Nezvěsticích: vzácně dochovaný příklad lucemburské gotiky na českém venkově, s masivní
kamennou věží, hrotitým
portálem a křížovými klenbami. Vynikající malířskou
památkou našeho mikroregionu je i zdejší pozdně
gotická monumentální freska se svatým Kryštofem,
zobrazeným jako obrovitý
poutník přenášející malého
Ježíška přes brod. Poměrně
husté středověké osídlení v
úrodném údolí se promítlo
i do dalších církevních staveb, jistě za nemalého ﬁnančního i pracovního úsilí
místních sedláků. Žákavský
kostelík sv.Vavřince, vypínající se nad pravým strmým břehem Úslavy, stál
nepochybně již roku 1350,
později byl ale barokně
přestavěn do dnešní podoby. Jen dva kilometry dělí
Žákavu od severnějších Nezvěstic a stejnou vzdálenost
musíme dojít (ujet) opačným, jižním směrem do
Zdemyslic. Zdejší nevelký
kostel sv.Mikuláše na levém
břehu řeky svojí podobou s
kamenným zdivem, trojbokým presbytářem a typickými hrotitými okny gotický
sloh také nezapře. Stojí zde
již sedm staletí jako svědek
naší společné minulosti.
Než ale ukončíme putování za vůní kostelního kadidla, připomeňme si důležitost a význam zasvěcení neboli patrocinia
námi navštívených kostelů. Dotyční světci byli považováni našimi předky za ochránce a přímluvce u Boha, k nim se modlili,
k nim vznášeli své lidské prosby a přání a jejich svátky pak
slavili jednou ročně společně jako největší událost své vesnice,
farnosti. A tak si, milí čtenáři, můžete případně dohledat data
svátků: sv. Petra a Pavla, Nanebevzetí Panny Marie, sv.Jana
Křtitele, sv.Vojtěcha, Všech svatých, sv.Vavřince a sv.Mikuláše. A neměli bychom zapomenout ani na Kryštofa!, patrona
poutníků (dnes i řidičů) a také oblíbeného ochránce před nenadálou smrtí (středověký člověk věřil, když v kostele uvidí
zobrazeného Kryštofa, tak ten den neumře).
Jan K. Úslavský
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SPORT
I V LÉTĚ SE VE ŠŤÁHLAVICÍCH SPORTUJE A BUDE SPORTOVAT
Od 3.7. do 7.7. bylo 12 sokolíků ve Valticích a okolí na kolech a kontrolovali zároveň kvalitu
vinných sklepů toho kraje. V sobotu 11.7. vyrazili volejbalisté s dvěma týmy do chat ke Komárům na turnaj a získali 2. a 6. té místo. 17.-19.7. sjeli vodáci i s dětmi Berounku v úseku
Dolany – Hlince v počtu 7 lodí a 14 lidí a bylo jim horko, ale voda na tu bídu ještě šla a tak
pod jezy moc netahali, za to však tekutiny museli doplňovat u každého stánku !
25.7. proběhl turnaj v malé kopané, byl pohodový na nové umělé trávě, ale sešly se jen
4 týmy, to asi to vedro a dovolené ! Vyhrála Nová Hospoda !
Zajímavostí bylo, že fotbalisté ze Štáhlavic a Šťáhlav dali dohromady společné družstvo a to
je také důkaz dobré spolupráce obou tělovýchovných jednot, která se v poslední době pěkně prohlubuje a to i nemalou zásluhou
činnosti sportovní komise obecního zastupitelstva vedené Honzou Tafatem.
Například v sobotu 12.9.15 zorganizují společně házenkáři šťáhlavičtí i šťáhlavští 70. tý ročník nejstaršího turnaje v ČR v házené,
Memoriál Jaroslava Švece a Václava Nolče.
Týden od 27.7. do 1.8. prožili rodiče s dětmi krásnou dovolenou v 10 chatkách
v kempu Červený Hrádek u Chomutova, kde už byli snad počtvrté a pojedou
tam i příští rok, páč je to tam skvostné !
No a v srpnu jsme si v sobotu 15.8. udělali takový domácí soukromý turnaj i
s chataři v nohejbálku a hlavně se připravíme na 32. ročník nejdéle po sobě
trvajícího triatlonu v republice.
Vyzýváme všechny sportovce naší sloučené obce, aby se závodu zúčastnili,
mají možnost závodit v náročných závodech, ale i v závodě pro ty méně trénované a to 100 metrů plavání, 6 km kolo a 1 km běh a to dokáže každý.
Večer oslavíme triatlon na zábavě v sále a hrát nám při tom bude oblíbená kapela Žužlan z Lužan a i tam Vás všechny zveme !!
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice Prasokol Karel Luft

I N Z E R C E
JÓGA
PRO MÍRNċ POKROýILÉ I ZAýÁTEýNÍKY
každou stĜedu od 19°°hod (první hodina ve stĜedu 16. záĜí 2015)
v tČlocviþnČ - Náves republiky 55, ŠĢáhlavy (v budovČ bývalé záložny)
• další informace na: www.jogatereza.webnode.cz
• zájemci se mohou hlásit na e-mail: jogatereza@seznam.cz
TČší se na Vás Tereza Tomanová (tel: +420 724 300 185)

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra
hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14- 19 týdnů.Cena 149-180,Kč/ ks.
PRODEJ SE USKUTEČNÍ:
12. 9. a 10. 10. 2015
ŠŤÁHLAVY – JEDNOTA U HOSPODY – 15.20 HOD.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek-cena dle poptávky
informace: Po-Pá 9:00 - 16:00 hod.
tel.: 601576270, 606550204, 728605840

UZÁVĚRKA ZÁŘÍJOVÉHO Š+Š

Uzávěrka materiálů pro zářijové číslo novin je 10. 9.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.

VYDÁVÁ: OBECNÍ ÚŘAD VE ŠŤÁHLAVECH, MASARYKOVA 169 | REDAKČNÍ RADA: PETRA BRŮHOVÁ, JAN TAFAT, ONDŘEJ MAGLIČ
CENA VÝTISKU 2.-KČ | POVOLENO MK ČR E 12316
V PRODEJI: : PRODEJNA COOP - NEZVĚSTICKÁ 504, VE STÁNKU P. TALMANOVÉ VE ŠŤÁHLAVECH A V PRODEJNĚ ZKD VE ŠŤÁHLAVICÍCH
PŘÍSPĚVKY, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: OÚ ŠŤÁHLAVY, S OZNAČENÍM Š + Š.
STAROSTA 377 969 078 | TAJEMNÍK 377 969 071 | SEKRETARIÁT 377 969 201 | FAX: 377 969 070 | WWW.STAHLAVY.CZ | REDAKCE@STAHLAVY.CZ
4

II. ROČNÍK ÚSLAVA FEST OPEN AIR
ŠŤÁHLAVY ZÁMECKÁ 2015
Vážení přátelé, II. ročník Úslava fest open air Šťáhlavy Zámecká 2015 je za námi. Chtěli bychom poděkovat za opravdu krásnou účast fanoušků vystupujících
skupin a hlavně za jejich kultivovanost a chuť se bavit. Byli jste skutečně jedineční a kdejaký zavedený
festival by nám Vás mohl závidět.
Věříme, že program, který se skládal z osmi hudebních skupin s širokým záběrem hudebních stylů zaujal a chtěli bychom v tomto trendu pokračovat. Samozřejmě nesmíme zapomenout poděkovat všem, kteří
se na přípravě a průběhu festivalu podíleli, ale také
obyvatelům obce, jenž nejsou vyznavači hlasitější

hudby za toleranci a trpělivost, zvláště pak obyvatelům ulice Na potoce. Opravdu si toho moc vážíme
a děkujeme Vám. Poděkování patří též zastupitelům
obce za tolik potřebnou podporu.
V těchto dnech už probíhá příprava na další již III.
ročník a věříme, že se nám podaří sestavit festival tak,
aby opět zaujal a návštěvníci odcházeli spokojeni.
Dopadne- li vše dobře, tak nám bude potěšením Vás
přivítat v sobotu 6.8. 2016 na III. Úslava festu open
air Šťáhlavy Zámecká.
Martin Šiler

SPOLEČNÁ COUNTRY FOLK
ZPÍVANÁ
„OSADNÍ OZVĚNY“
V sobotu 26. 9. 2015 proběhne v sále
šťáhlavické hospůdky od 19 hod akce
„Osadní ozvěny“. Jedná se o velkou
společnou country-folk zpívanou, která je
pořádána k jubileu 75. výročí založení
osady „Sokolů“ na Kornatickém potoce a
za druhé jako příjemná tečka a zakončení
chatařské sezóny 2015. Večer zpříjemní
(duo) KOMÁŘI, SOUMRAK a TICKET
(ve formaci Country Trio). Zváni jsou
všichni příznivci dobré country-folk
muziky. Cena vstupenky: 75,- Kč v
předprodeji a 100,- Kč na místě. Jak
vstupenky zajistit: prodej na chatě E88Beránek a E24-Jana Laubová (osada
Sokolů) nebo za pomoci mobilu: 702 934
889 a na e-mailu: osadasokolu@email.cz
Zajistěte si včas, kapacita sálu omezena..!
Petr Beránek - osada Sokolů
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ǀƐŽďŽƚƵϮϮ͘ƐƌƉŶĂϮϬϭϱ
Pro širokou veĜejnost i registrované závodníky v nČkolika
kombinacích a vČkových kategoriích
Prezence - 7:30 - 10:00 hodin
závod
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Kulturní komise OÚ Šťáhlavy
vás srdečně zve na
Přátelské posezení s hudebním
duem IMPULS,
které se uskuteční dne 12. září
2015 od 15:00 do 18:00 hodin
v Informačním centru ve
Šťáhlavech.
Přijďte spolu se svými přáteli
a známými strávit příjemné odpoledne s pěknými písničkami.

