Š Š
+

OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

únor 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
RO mimo jiné schválila:
- rozpočtové opatření č. XII. k 28.12.2018
- rozpočet ZŠ Šťáhlavy na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ na r. 2020
a 2021
- rozpočet MŠ Šťáhlavy na r. 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MŠ na r. 2020
a 2021
- instalaci ukazatele rychlosti do ul. Nezvěstická (dodavatel SOVT-Radio)
- úpravu cesty od mlýna k čerpací stanici
u rybníka Kluziště (zhotovitel RN Stavby,
s. r. o.)
- opravu cesty v lokalitě Mezi Domky
Šťáhlavice (BAGGER BS s. r. o.)
- cenovou nabídku na zhotovení uliční
vpusti v ul. Nezbavětická (RN Stavby,
s. r. o.)
- cenovou nabídku na úpravu plochy
u křižovatky Rašínova Nezvěstická, provedena bude v souvislosti s odvodněním
nové komunikace Nezvěstická

- cenovou nabídku na zhotovení nových
kanalizačních poklopů v ul. Husova
- cenové nabídky na rekonstrukci WC
(ženy) a instalatérské práce v budově hostince ve Šťáhlavicích
- cenovou nabídku na instalaci nových el.
rozvodů ve sklepě budovy ZŠ pod jídelnou
- nákup osvětlovací techniky do prostor
„Infocentra“ využitelné pro divadlo a jiné
kulturní akce
- záměr pronájmu stánku na obecním parkovišti pod zámkem Kozel
- zhotovitele stavby – opravy komunikace
V Cihelně (Eurovia Silba a. s.)
- zhotovitele stavby – zateplení půdy budovy OÚ (T-BAU 2000, s. r. o.)
- objednávku kartáče na obecní traktor
pro údržbu komunikací
- smlouvu o budoucím věcném břemenu
na el. přípojku ve Šťáhlavicích
- poskytnutí dotací spolkům, které podaly

v lednu žádosti o dotaci (SONS – nevidomí a slabozrací, Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko, Pionýrská skupina Šťáhlavy
- vyhlášení výběrových řízení na většinu zakázek, které budou realizovány
v r. 2019 (kanalizace Na Řežábu, vodovod
a kanalizace Ke Koupališti, sklad u sportovní haly, zateplení půdy OÚ, oprava komunikace V Cihelně aj.)
RO dále mimo jiné projednala:
- variantní studii na rekonstrukci budovy
lesního řadu
- jednala s architektem, který zpracovává
studii na rekonstrukci budovy záložny
- možnosti na umístění dalšího dětského
hřiště v horní části obce, zatím nejvhodnější se jeví pozemek vedle prodejny
COOP. Toto ještě bude předmětem diskusí.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

PODċKOVÁNÍ SPONZORģM
DČkuji podnikatelĤm, firmám i jednotlivcĤm, kteĜí již vČnovali
vČcné dary nebo finanþní þástku na poĜízení cen do tomboly na 1. reprezentaþní ples obce ŠĢáhlavy.
DČkuji všem, kteĜí darovali nebo ještČ darují finanþní dar na zajištČní vytištČní knihy o obci ŠĢáhlavy nebo
na oslavy 780 let od první písemné zmínky o obci ŠĢáhlavy a i tČm, kteĜí na oslavách budou chtít za úhradu
umístit svou reklamu.
Ples se bude konat 30. bĜezna, historické oslavy a výstava 22. þervna. Knihu o obci v souþasné dobČ
zpracovává grafik, kdo by chtČl na ni pĜispČt, také ještČ v únoru mĤže. V knize bude vyhrazena stránka pro
podČkování dárcĤm a bude vydána letos u pĜíležitosti oslav.
Pokud jste nebyli osloveni zastupitelem pro Váš „rajón“ nebo Vám nepĜišel e-mail s pĜiloženou žádostí
o sponzorský dar a chtČli byste jakkoliv pĜispČt, obraĢte se na paní místostarostku Dagmar Špalovou
(tel.:725 041 229, e-mail: místostarosta@stahlavy.cz) nebo na tajemnici OÚ Ivetu Boþanovou (tel.: 724 162 518,
e-mail: tajemnik@stahlavy.cz).
DċKUJI VÁM.
Ing. Václav ŠtČtina, starosta obce
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DALŠÍ INFORMACE OBCE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Veřejné osvětlení (VO) v obci je téměř vše
ve vlastnictví společnosti ČEZ. Vedení obce
a OÚ počátkem ledna jednalo se zástupcem
ČEZ o problémech VO v obci (např. výpadky při větru, špatný stav osvětlení v Bažantnici, nízká svítivost některých světel apod.
Výsledkem jednání mimo jiné je, že společnost ČEZ provede v jarních měsících novou
pasportizaci VO. Sloupy ve vlastnictví ČEZ
budou touto společností nově označeny štítky s číslem sloupu, protože v současné době
čísla sloupu již někdy neodpovídají mapě
VO. ČEZ také vyhodnotí svítivost světel
v obci, zda již nejsou tzv. vysvícená a dále
společnost navrhne investice do VO zejména v problematických úsecích, aby např. za
větru již nedocházelo k výpadkům celých
lokalit. Věříme, že alespoň některou z investic ČEZ letos i uskuteční.
O prodeji VO zpět obci ČEZ neuvažuje.
Původní světla v ulici Nezvěstická, která
vlastní ČEZ, budou demontována v nejbližší době.
Kam hlásit poruchy VO?
Telefonicky na OÚ – sekretariát 377 969
201 nebo tajemnice – 724 162 518 E-mailem: poruchyvo@stahlavy.cz

Je potřeba nahlásit ulici, číslo sloupu, popř.
u kterého čp. se sloup nachází a druh poruchy – nesvítí, bliká, jiskří apod.
ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP PLZEŇ
Magistrát města Plzně nechává zpracovat
územní studii krajiny, která bude sloužit
jako podklad pro územní plány obcí. Měla
by stanovit ohrožení a rizika v krajině, např.
ohrožení půdní erozí, záplavami, ohrožení
lesů, popsat rizika rozvojových ploch na
krajinu a přírodu, a to pro jednotlivá sídla,
tedy i pro Šťáhlavy. Jde o velmi dobrý počin. Vzhledem k tomu, že v prosinci bylo v
zastupitelstvu schváleno zadání územního
plánu (ÚP) a studie by měla být zcela hotová na podzim 2019, bude moci zpracovatel
ÚP obce Šťáhlavy studii využít a do našeho
ÚP ji zapracovat.
STUDIE ZÁLOŽNY A LESNÍHO
ÚŘADU
Obec zadala v loňském roce zpracování studií budov záložny a lesního úřadu. Smyslem
bylo zjistit, zda by tyto budovy mohly pojmout sál.
Studie je vždy prvním nutným podkladem,

který určí, zda je v určité budově možné vůbec realizovat zamýšlený záměr s ohledem
na statiku budovy, její vnitřní členění apod.
Studie záložny byla odevzdána na podzim,
má sice více variant, bohužel ta nejzajímavější, s přístavbou pro zvětšení sálu a výtah a se sezónním ubytováním v podkroví,
je vzhledem k nutným nákladným úpravám
takřka nerealizovatelná. Projektant však
bude dál rozvíjet i další varianty, protože
myšlenka sálu a zároveň nutná rekonstrukce budovy ve vlastnictví obce je stále živá
a důležitá.
Několik variant studie památkově chráněné
budovy lesního úřadu posoudila stavební
komise, nyní je poskytnuta k vyjádření zastupitelům. Sál v této budově bohužel být
nemůže, spíše to vypadá na startovací byty
s knihovnou, ordinací či klubovnou v přízemí.
Vzhledem k ﬁnanční náročnosti každé rekonstrukce budovy musí obec vždy hledat
takovou variantu, která bude mít pro obec
smysl a bude přínosná, ale zároveň aby byl
předpoklad možnosti žádat o dotaci.
rubriku Další informace obce
připravila Mgr. Iveta Bočanová

INFORMACE O INVESTICÍCH
V LEDNU REALIZOVÁNO:
- Instalace radaru v ul. Nezvěstická – hotovo
- Úprava povrchu u křižovatky Nezvěstická x Rašínova v rámci odvodnění ul. Nezvěstická - hotovo
- Oprava cesty od mlýna k čerpací stanici u rybníka Kluziště – realizováno, bude
ještě upravováno
- Umístění uliční vpusti u křižovatky ulic
Nezbavětická x Nezvěstická – asfaltováno
bude na jaře
- Oprava komunikace v lokalitě Mezi

Domky Šťáhlavice
- Elektroinstalace ve sklepě budovy ZŠ
pod jídelnu – hotovo
- Zlepšení sociálního zázemí v budově
OÚ – provádí zaměstnanci obce
- Oprava části sklepa ZŠ – provádí zaměstnanci obce
BRZY BUDE REALIZOVÁNO (V ZÁVISLOSTI NA KLIMATU):
- Opravy výtluků místních komunikací po
zimě

- Úplná oprava komunikace v ul. V Cihelně
- Zateplení půdy budovy OÚ
- Výměna 6 klapajících poklopů v ul. Husova včetně stavební úpravy
- Dokončení zastřešení vstupu do budovy
OÚ (ﬁnální nátěr, okapové svody aj. nedodělky)
- Odstranění nedodělků v ul. Nezvěstická
za OÚ Mgr. Iveta Bočanová

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ SE SEPTIKEM – ŽUMPOU
Obec Šťáhlavy provádí průběžně výstavbu kanalizační sítě v obou částech obce,
kde je kanalizace kompletně napojena na
čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV“).
V případě, že je kanalizace ukončena
čistírnou odpadních vod, není dovoleno
vypouštět do kanalizace odpadní vody
přes septiky ani přes žumpy –dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (dále jen „zákon o VaK“).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POVINNOST PŘIPOJIT SE NA KANALIZACI
V obci Šťáhlavy pravděpodobně dochází
opakovaně k nedovolenému vypouštění
odpadních vod, někteří občané si stěžují na zápach z kanalizace nebo uličních
vpustí. Sdělujeme Vám, že provozovatel
kanalizace pro veřejnou potřebu, společnost Čevak, a. s., bude ve spolupráci

s obcí provádět revizi vypouštění odpadních vod od jednotlivých odběratelů,
resp. vlastníků nemovitostí, a to zejména za účelem ochrany životního prostředí a zlepšení kvality životního prostředí
v obci. Na základě této revize budou určeni producenti odpadních vod, kteří
vypouští odpadní vody protiprávně, tedy
v rozporu s platnou právní úpravou (zákon o VaK).
Domovní splaškové kanalizace mohou
být napojeny pouze na veřejnou kanalizaci, v žádném případě nesmí být odpadní
vody vypouštěny do dešťové kanalizace,
do příkopů či na veřejná prostranství!
V případě, že je kanalizace ukončena
ČOV, není dovoleno dle § 18 vodního zákona vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a soukromé čistírny
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odpadních vod! Současně důrazně upozorňujeme, že zjištěné protiprávní vypouštění odpadních vod musí být bezodkladně ukončeno. Vyzýváme Vás, aby pokud
máte ve Vaší ulici hotovou kanalizaci, jste
nejpozději do 30.6.2019 zrušili septik,
protože tam, kde je v ulici zavedena kanalizace, jsou vlastníci nemovitostí povinni
připojit se v souladu s právními předpisy
na kanalizaci pro veřejnou potřebu (zrušit septik či žumpu s přepadem). Zrušení
septiku nahlaste na OÚ, vyřazení septiku
či žumpy je nutné doložit fotodokumentací, čistící šachtou apod. Kromě splnění
zákonné povinnosti ušetříte náklady za
vyvážení a likvidaci usazeného obsahu
ale i dojde ke snížení nákladů na provoz
ČOV ve Šťáhlavech.
dokončení na další straně

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ NEMOVITOSTÍ SE SEPTIKEM – ŽUMPOU
dokončení z předešlé strany

Pokud tak vlastníci nemovitostí neučiní,
vystavují se riziku zahájení správního řízení
ve smyslu ust. § 32 nebo 33 zákona o VaK
a Magistrátem města Plzně jim může být
uložena pokuta až do výše 100.000 Kč, a to
i opakovaně.
Kontroly likvidace odpadních vod budou
zaměřeny ve zvýšené míře na ty původce

odpadních vod, na které přijdou stížnosti.
Pro ty, kdo nejsou a nemohou být napojeni
na kanalizaci, zdůrazňujeme povinnost vyplývající ze zákona o VaK:
„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich
zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena
jakost povrchových nebo podzemních vod,

a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České
inspekce životního prostředí prokázat jejich
zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
Proto je nutno si uschovávat doklady o vývozu žumpy, pakliže takové doklady nedoložíte, můžete být považováni za osoby,
které protiprávně vypouštějí odpadní vody.
za stavební komisi Hana Hajšmanová

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Blažena Polívková 84
Jaromír Kliment 89
Jiří Kroc 83
Josef Zikmund 81
Jiřina Pešková 87
Blanka Folková 80
Jaroslav Tolar 87
Šťáhlavice
Libuše Wimmerová 88
V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy,
především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

ZLATÁ SVATBA
V prvních dnech nového roku oslavili ve
Šťáhlavicích manželé Nechybovi zlatou
svatbu. K významnému výročí jim přišli
popřát zastupitel Ivo Hucl a místostarostka
obce Dagmar Špalová. Manželé Nechybovi
nás přivítali s úsměvem na tváři a s dobrou
náladou. Zavzpomínali na své mládí, na
dobu, kdy se ve Šťáhlavicích i Šťáhlavech
konaly bály i další společenské akce. Řeč
přišla i na současnost, oba manželé aktivně
pracují, doma chovají mnoho zvířat, z nichž
si nejvíce pochvalovali chov nutrií. Do dalších let jim ještě jednou přejeme hodně spokojenosti a především pevné zdraví.
za občanskou komisi Dagmar Špalová

Mgr. Dagmar Špalová

JUBILEUM
PANÍ POSPÍŠILOVÉ

JUBILEUM PANÍ CHMELÍKOVÉ
K 85. narozeninám přišli gratulovat paní
Chmelíkové zastupitelé Jakub Šedivý
a Vojtěch Synáč. Za obec Šťáhlavy předali
dárek, jehož forma se od ledna změnila:
místo dárkového koše plného nejrůznějších pochutin obdarovaný získává poukázku na nákup v místním Coopu. Může
si tak sám vybrat to, co mu udělá radost,
co mu chutná.
Odpoledne to bylo příjemné, v rodinném
kruhu se vzpomínalo i probíraly aktuality.
Rodina paní Chmelíkové připravila výborné pohoštění a vše rozveseloval hodný
černý pinč. Bylo to velice milé setkání.

Paní Chmelíkové přejeme plno radosti do
života a hlavně pevné zdraví.
za občanskou komisi Jakub Šedivý

V lednu oslavila své 91. narozeniny paní
Olga Pospíšilová. K tak významnému výročí přijala paní Pospíšilová gratulaci od paní
místostarostky Dagmar Špalové a členky
Občanské komise Aleny Sládkové. Radost
jí udělala nejen poukázka do místního Coopu, ale také kytice oblíbených karaﬁátů.
Návštěva byla velmi příjemná, s oslavenkyní a synem Pepou se hovořilo nejen o dění
v obci, ale i o rodině a přátelích. Paní Pospíšilová připravila výborné chlebíčky a z návštěvy z obce měla upřímnou radost. Paní
Pospíšilové přejeme hodně elánu a zdraví
a samozřejmě plno radosti ze života.
za občanskou komisi Alena Sládková

DALŠÍ INFORMACE

HLEDÁME VHODNĚJŠÍ NÁZEV PRO INFOCENTRUM
Vážení čtenáři, možná bychom mohli
společně najít vhodnější název pro sál,
který se jmenuje Infocentrum, i když
každý víme, že obsah tohoto označení se neslučuje s tím, co prostor nabízí:
multifunkční sál je totiž příjemnou malou scénou pro divadelní představení (má
variabilní podium), besedy, přednášky,
soutěže, turnaje, workshopy, ale i výroční
schůze místních spolků a zasedání zastu-

pitelstva. Dá se také využít k soukromým
účelům - od veselky pro oslavu narozenin. Máte nápad, jak tomuto prostoru říkat?
Rada obce dala kulturní komisi prostor
pro nové návrhy, pomozte nám. Napište
na sedivy@stahlavy.cz. Vítězný nápad
bude odměněn.
Jakub Šedivý
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PODĚKOVÁNÍ
Občané Šťáhlav děkují obecnímu úřadu
za zpracování a zveřejnění jízdních řádů příjezdů a odjezdů vlaků a autobusů.
Velmi nás potěšilo jejich uveřejnění, neboť se špatně orientujeme v příjezdech
a odjezdech vlaků a autobusů, které jsou
vyvěšeny na nástupištích.
za dříve narozené občany Šťáhlav
Jana Fremrová a Zdeňka Jermářová

ŠKOLY

ZPRÁVIČKY Z MŠ
Školní rok se pomalu přelévá do druhého
pololetí, ale my začneme pěkně od začátku. Po zářijovém rozjezdu jsme začali
kulturou: divadelní představení Perníková chaloupka bylo spojeno s výletem do
plzeňské Alfy a především pro nejmladší
děti bylo nevšedním zážitkem. Další pohádky našich osvědčených „putovních“
divadélek nás čekají v průběhu celého
roku a tak se máme na co těšit.
Tak jako loňským školním rokem provázel děti v MŠ klaun Notík se svými radostmi i starostmi, letos je to cestovatel
Emil, který nás zavede do různých koutů
světa. S Emilem děti „navštíví“ blízké
i vzdálené země, dozví se spoustu zajímavého o tamní přírodě, způsobu života
jejich obyvatel a zažijí nejedno dobrodružství.
Říjnové tvoření z dýní opět prověřilo
zručnost a fantazii nejen našich dětí, ale
i jejich rodičů. Krásná přírodní dílka potvrdila obojí.
Děti i rodiče opět přiložili ruce k dílu při
podzimním Zavírání zahrady. Zatímco
děti plnily rozmanité úkoly a hledaly klíč

k „uzamčení“ zahrady, rodiče, vyzbrojeni patřičným nářadím, shrabali a sklidili
spadané listí, uklidili lavičky, přerovnali
sklady hraček…, zkrátka společnými silami jsme zazimovali naši krásnou zahradu.
Od října do prosince předškoláci ještě
stihli absolvovat plavecký kurz v rokycanském bazénu. Někteří se s plaveckými dovednostmi teprve seznamovali, jiní
už jen ladili formu. Ale téměř všichni to
zvládli „na delfínka“, tedy na jedničku.
A z bazénu rovnou do kuchyně. Že je
začátkem listopadu na pečení vánočních
perníčků ještě brzy? Kdepak! Ozdobit takové množství perníčků, aby se na vánoční burze dostalo na všechny, to už chce
nějakou tu chvilku a k tomu ještě pomocnou ruku současných i bývalých zaměstnankyň školky.
Před koncem roku ještě proběhla nezbytná návštěva Mikuláše a jeho družiny.
Po následném přepočítání hříšníků se naštěstí ukázalo, že závažnost jejich přečinů
nebyla až tak zásadní, aby čertům stálo za
to trmácet se s nimi až do pekla a vyřídili

to na místě. A že někteří měli namále!
Klidnější a také svátečnější atmosféra
provázela vánoční posezení u stromečku,
zpívání koled a samotnou nadílku. Naše
pozvání přijali zástupci obce i bývalí
zaměstnanci školky, kterým jsme chtěli
společně s dětmi takto vyjádřit poděkování za spolupráci a přízeň, které si nesmírně vážíme.
Nemalým překvapením pro naši školku
byla zpráva, že výtěžek vánoční sbírky
2018 ve Šťáhlavicích věnuje obec na nákup hraček pro naše děti. A tak se také již
stalo: všechny třídy jsou nově vybaveny
pomůckou zvanou „Kouzelné čtení“ (tzv.
interaktivní knihy). Je to unikátní výukový systém, který dětem zábavnou formou přináší spoustu informací a zábavy.
DĚKUJEME!
A co chystáme dál? V nejbližší době naplno rozjedeme přípravy na Den tatínků
i karneval. A ani se nenadějeme, už budeme vynášet Morenu a chystat Velikonoce.
Zkrátka – pořád se něco děje.
za MŠ Šťáhlavy Lída Dědková

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
POZVÁNKA DO
KNIHOVNY
VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Každé druhé úterý v měsíci
se scházíme v knihovně na
přednáškách a besedách. Ráda
bych přivítala i další zájemce
o literaturu a historii. V únoru
a březnu se budeme věnovat
těmto tématům:
12. 2. – Starý zákon
12. 3. – Nový zákon
Připomeneme si známé i méně
známé biblické příběhy a
vůbec Bibli jako literární dílo,
ale i základ evropské kultury
a morálního kodexu. Přednášky
začínají v 18:00, knihovna je
otevřena od 15:00.
Eliška Landová, knihovnice
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Vstupné dobrovolné – bohatá tombola – hry a disco

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH KONCERT V ČAJOVNĚ
Bezejmenná srdečně zve na mimořádný
AKCÍ – ÚNOR 2019
Pátek 8.2.
Matěj Mateo Ptaszek & St. Johnny
Stehlík
Pořadatel a místo: Bezejmenná čajovna
Za ﬁnanční podpory obce Šťáhlavy
Čas: 19:30

Sobota 9.2.
Zájezd na muzikál Galileo
Místo: Praha, divadlo Hybernia
Odjezd: Šťáhlavice 15:30, Šťáhlavy 15:32
Představení od 18:00
Maškarní bál pro děti
Místo: Tělocvična v budově sokolovny
Pořadatel: SDH Šťáhlavy
Čas: 14:00

koncert Matěje Mateo Ptaszeka a St.
Johnny Stehlíka, který se koná 8. 2. od
19:30 v čajovně ve Šťáhlavicích.
Harmonikář, zpěvák, fotograf a spisovatel
Matěj Ptaszek patří právem mezi evropskou bluesovou špičku. Nejen jako mistrovský hráč na foukací harmoniky (fanoušky časopisu His blues byl vyhodnocen jako
15. nejlepší hráč světa), ale především jako
interpret. Jeho styl hraní bývá přirovnáván k legendárnímu slepému harmonikáři
Sonny Terrymu. Stejně unikátní je i jeho
technika zpěvu, která je označována jako
barokní kontra tenor. Napsal přelomovou
a obsáhlou učebnici Hry na foukací harmoniku, ale také hudbu k ﬁlmu Občanský
průkaz. Je též autorem dvou knih reportáží
o Jižní Americe - Posekej si ten trávník,
nejsou vidět hadi: aneb Jižní Amerika na

Šťáhlavský PubQuiz
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: Infocentrum
Čas: 19:00

Čtvrtek 14.2.
Divadelní komedie Sen S. F.
Pořadatel: divadelní spolek Šťavel
Místo: Infocentrum
Čas: 18:30

Pátek 15. 2.
Divadelní komedie Sen S. F.
Pořadatel: divadelní spolek Šťavel
Místo: Infocentrum
Čas: 18:30

Sobota 16. 2.
Maškarní rej pro děti
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Místo: sál hostince ve Šťáhlavicích
Čas: 14:30
Maškarní ples
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Místo: sál hostince ve Šťáhlavicích
Čas: 20:00
Ples SDH Šťáhlavy
Pořadatel: SDH Šťáhlavy
Místo: sál v Nezbavěticích
Čas: 20:00
Doprava zajištěna

Sobota 23.2.
Rybářský bál
Pořadatel: ČRS MO Šťáhlavy
Místo: kulturní dům v Losiné
Čas: 20:00
Doprava zajištěna
za kulturní komisi Jan Polívka,
redakčně upraveno a doplněno
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vlastní kůži a Reportáže z rozervaného
ráje. Obě knihy během večera též představí. Matěj Ptaszek rozvíjí originálním
a syrovým způsobem tradici autentického blues z delty Mississippi, které on sám
nazývá BluesGrass. Doprovázet ho bude
výjimečný plzeňský kytarista, skladatel
a zpěvák Jan Stehlík, který už má za sebou tři řadová CD a stovky koncertů doma
i v zahraničí s vlastní kapelou St. Johnny.
Jan Stehlík je „odkojen“ bílou kalifornskou bluesovou scénou tzv. Jump Blues
a přímočarými písněmi Johnyho Cashe.
Oba hudebníci spolu vedou na scéně dialog, který mrazivě rozvibruje i morek
vašich kostí, Na koncertu v Bezejmenné
sestoupíte až k nejhlubším pramenům světového rocku. Koncert se koná za ﬁnančního přispění obce Šťáhlavy.
Ivo Hucl

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Obec Šťáhlavy Vás srdečně zve na 1. reprezentační ples,
který se koná v sobotu 30. března 2019 od 20 hodin
v obecním sále ve Šťáhlavicích.
K tanci i poslechu hraje skupina Sekvence.
Vstupenky je možno od počátku února zakoupit na matrice obce. V ceně
vstupenky (250 Kč) je zahrnut slavnostní přípitek.
Na ples je vhodné společenské oblečení.
V průběhu plesu uvidíte světelnou show dětí a ukázky tanců.
Zpestřením plesu je bohatá tombola a malý dárek pro každého.
Doprava ze Šťáhlav je zajištěna autobusem:
Odjezd ze Šťáhlav: 19,15 Zavadilka, 19,20 Husova ulice,
19,40 Zavadilka, 19,45 Husova ulice, zpět v 1,30 a 2,30
Těšíme se na Vás při setkání na tomto plese, který je pořádán v rámci oslav
780 let od první zmínky o obci.

DALŠÍ INFORMACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY ŠŤÁHLAVY ZA ROK 2018
Stav knihovního fondu k 31.12.2018
je 5691 knih. Z toho naučná literatura
1624 knih a krásná literatura 4067 knih.
Nakoupeno v tomto roce bylo 60 knih
a úbytek 331 knih.
Vybrané poplatky knihovny:
Celkem 2.295,- Kč, z toho zápisné 1.330- Kč
a upomínky 965,- Kč.
Registrováno je 68 čtenářů, z toho 11 dětí
do 15 let. Nově přihlášených v tomto roce
je 7 čtenářů.
V r. 2018 navštívilo knihovnu 544 čtená-

řů, kteří si vypůjčili celkem 2731 knih/
rok.
Z doplňkového oddělení Blovice nám
byly zapůjčeny dva soubory o počtu 76
knih, které nám přivezla paní Seidlová.
Pravidelně se konají porady knihovníků
v Blovicích.
Paní Sotáková nám věnovala dětské knihy a za to jí děkujeme.
Nejčtenější autoři: Hartl, Vondruška, Roberts, S. Brown, Keleová.
Knihy lze vyhledávat v on-line katalogu.

Kontakt na knihovnu je knstahlavy@seznam.cz.
Členství platí pro každého čtenáře rok
po zaplacení členského příspěvku, jinak
členství zaniká. Výpůjční doba je jeden
měsíc. Výpůjčky lze prodloužit.
Poplatky za prodlení:
První a druhou upomínku knihovna neposílá. Zasílá až třetí a čtvrtou upomínku,
která se musí neprodleně řešit s knihovnou.
za obecní knihovnu D. Horáčková

AKTUÁLNĚ K BOJI O ZÁCHRANU NAŠICH VARHAN:
VÝPRAVA DO RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY
18. února je na Plzeňském kraji uzávěrka žádostí o dotace na opravu varhan.
Tyto dny jsou tedy ve znamení získávání povolení, psaní rozpočtů, focení
varhan, shánění příloh, hledání formy
předﬁ nancování atd. Díky pomoci některých z vás se to jistě podaří stihnout.
Není ale čas ztrácet čas. Proto jsem
se v neděli 20. 1. vydal k Domažlicím
do restaurátorské dílny pana Vorlíčka.
To vám byl ráj – v několika dílnách
jsem mohl zblízka poznat jednotlivé
komponenty. Na nich mi bylo vysvětlo-

váno, co nás vše čeká a jak na to půjdou.
(Samozřejmě že odborný dohled povedou odborníci, ale jsem rád, že mi vše
bylo vysvětleno, abych to i vám mohl
tlumočit.)
Společně jsme probrali jednotlivé části celkové rekonstrukce a rozdělili jsme
je do 4 etap. Ta první počítá s dotací Plzeňského kraje ve výši 500 000 Kč a naší
spoluúčastí ze sbírky ve výši 125 000 Kč.
(Může se stát, že získáme v důsledku většího počtu zájemců nižší částku, pak by
se snížila částka naší spoluúčasti a objem
6

prací v 1. etapě.) Za tuto sumu se opraví
nejhlubší píšťaly (jsou hranaté, dřevěné
- máme jich 24, z toho je 12 se zátkou –
a tak hrají o oktávu hlouběji; ty jsou umístěny vodorovně v podlaze – začneme tedy
opravou nejcennější části varhan – světové rarity. Dřevěné píšťaly budou ozářeny, napadená místa budou petriﬁkována.
Detailní opravou projdou všechny drobné
ovládací prvky, dokonale ošetřené budou
všechny netěsnosti, opravě se nevyhnou
ani pedály, které varhaník ovládá nohama.
dokončení na další straně

DALŠÍ INFORMACE

AKTUÁLNĚ K BOJI O ZÁCHRANU NAŠICH VARHAN:
VÝPRAVA DO RESTAURÁTORSKÉ DÍLNY
dokončení z předešlé strany

Hodně práce zabere oprava vzdušnice
pro tyto píšťaly – takový dispečink celého rozvodu vzduchu – kterými otvory se
v daný okamžik kam postaví cesta vzduchu ke kterým píšťalám.
Pokud žádost o dotaci bude schválena,
proběhne na jaře demontáž varhan, převezení na Domažlicko, kde je čeká tříměsíční lázeň. Veškeré opravy se kvůli
vyúčtování dotace musí stihnout do konce října. To už mezitím díky dalším beneﬁčním akcím budeme získávat další příspěvky, abychom v lednu mohli požádat
kraj o druhou etapu oprav.

MgA. Marek Vorlíček vysvětluje fáze oprav našich varhan

Vaše příspěvky, jak vidíte, hrají nejdůležitější roli – každá vaše koruna, kterou
jste doposud přispěli, bude od kraje dorovnána dalšími čtyřmi. To je ještě lepší
kouzlo než v Krkonošských pohádkách,
kde Trautenberk ke každému groši získal
kouzlem druhý. Ještě že Plzeňský kraj
podporuje záchrany cenných památek na
svém území.
Držte nám palce, ať již za pár let můžeme
slyšet naše varhany tak, jak zněly v době
vzniku.
Jakub Šedivý

SPORT V OBCI

PÁR VĚT ZE SOKOLA ŠŤÁHLAVY ODBORU HÁZENÉ
Od poloviny prosince do 23. února mají
republikové soutěže zimní pauzu. Tu naše
družstva využívají k poctivé přípravě na
jarní kola. Muži našeho oddílu sehráli
v lednu dvě přípravná utkání. V prvním
bylo jejich soupeřem družstvo TV Cham
(SRN), se kterým prohrál náš tým 33:36.
Ve druhém zápase porazili naši hoši také
bavorský tým, HSG Fichtelgebirge nejtěsnějším poměrem 27:26. Zodpovědně
se připravují i mládežnické týmy mladšího i staršího dorostu. Mladší dorost se
má zúčastnit v únoru pražského turnaje
v plážové házené. I starší žáci odehráli
v lednu dva turnaje, v Třeboni a na praž-

ském Chodově.
V současné době probíhá mistrovství
světa v házené mužů, kterého se bohužel
Česko nezúčastňuje, neboť neprošlo sítem
kvaliﬁkace. S nostalgií tak vzpomínáme
na padesátá, šedesátá a sedmdesátá léta
minulého století, kdy jsme patřili k špičce
světové házené. Věřme, že nové vedení
svazu házené, udělá vše pro to, aby i v našem sportu nastaly lepší časy.
V měsíci únoru sehrají naše týmy přípravná utkání, o kterých budeme naše
fanoušky pravidelně informovat plakáty
a hlášením místního rozhlasu. Poslední
únorový víkend, kdy začínají republiko-

vé soutěže, hrají ligová družstva na půdě
soupeřů. Muži a mladší dorost zajíždí
do Jablonce nad Nisou, starší dorost do
Nového Veselí. Následující kolo bude již
v domácím prostředí. Vsobotu 2. března
se u nás představí družstva Lokomotivy
Louny. Od 14 h II. liga mladšího dorostu
a od 16 h II. liga muži. V nedělním zápase v 15 hodin hostí starší dorost v I. lize
tým Zlína. Na všechna střetnutí srdečně
zveme.
za VV házené Sokola Šťáhlavy
Jan Sklenář

STARŠÍ ŽÁCI – POHÁR JIHOČESKÉHO KRAJE A PŘÍPRAVNÝ TURNAJ
Hned první víkend 5. a 6. 1. v roce 2019
odjeli starší žáci na dvoudenní turnaj
v házené do Třeboně. Osm družstev bylo
rozděleno do dvou skupin. Hráli jsme
skupinu „B“. Postupně jsme se utkali:
S ČEZ Strakonice – po rozpačitém začátku jsme se zlepšili, ale na vítězství to
nestačilo. Prohráli jsme 11:12. Branky
stříleli: Votýpka 1, Tůma 1, Hrubý 1, Toﬂ
1, Holý 2, Kasal 4.
Ve druhém utkání jsme prohráli s účastníkem žákovské ligy (10. místo) Sokolem
Vršovice 11:21. Na tomto výsledku se
střelecky podíleli: Hrubý 3, Kelíšek 1,
Holý 5, Kasal 2.
Třetí utkání ve skupině se hrálo opět
s účastníkem žákovské ligy (15. místo) TJ
Sokol Centrum Haná. Na soupeře jsme
nestačili a prohráli 9:14. Góly našeho
družstva stříleli: Hrubý 4, Toﬂ 1, Holý
3, Kasal 1. Tímto výsledkem jsme skončili ve skupině poslední, a tak jsme hráli
o celkové 7. až 8. místo.
V utkání o umístění byl naším soupeřem

domácí kolektiv z Třeboně. Vítězstvím
14:7 jsme skončili na turnaji na 7. místě.
Střelecky se na vítězství podíleli: Votýpka 2, Tůma 1, Hrubý 1, Kelíšek 2, Černý
1, Toﬂ 3, Holý 2, Kasal 2. Na kvalitně obsazeném turnaji dostali příležitost všichni
kluci, kteří na turnaj odjeli.
Nepovedeným postupem do žákovské
ligy se snažíme zajistit klukům hru na jiných turnajích, proto jsme rádi přijali pozvání klubu TJ JM Chodov Praha a 19. 1.
2019 jsme se zúčastnili jimi pořádaného
turnaje. Na turnaji se vzájemně poměřilo
pět kolektivů, kterým se také nepodařila
kvaliﬁ kace o ŽL. Spartak MAZ Sezimovo Ústí, Jiskra Zruč nad Sázavou, Lokomotiva České Budějovice a domácí TJ JM
Chodov.
V prvním utkání turnaje jsme porazili Spartak MAZ Sezimovo Ústí vysoko
31:2, po poločase (15min) 14:1. Branky
našeho kolektivu stříleli: Votýpka 10,
Tůma 1, Hrubý 2, Jirmář Jan 2, Holý 7,
7

Kasal 9. V druhém utkání proti domácím
TJ JM Chodov jsme v prvním poločase
udělali mnoho nevynucených chyb a prohráli jej 9:4. Zlepšený a bojovný výkon ve
druhé části hry ke zvratu v utkání nevedl.
Prohráli
jsme 17:14. O branky našeho kolektivu se
postarali: Hrubý 4, Toﬂ 4, Holý 5, Kasal
2. Ve třetím utkání proti klukům z Jiskry
Zruč nad Sázavou jsme zvítězili 22:17 po
poločase 14:6. Branky stříleli: Votýpka 4,
Hrubý 3, Jirmář 3, Toﬂ 3, Holý 5, Kasal
4. K poslednímu utkání v turnaji jsme
nastoupili proti Lokomotivě České Budějovice. Po výborném výkonu a poločase
14:6, jsme jim oplatili porážku z kvaliﬁkace o žákovskou ligu. Na vítězství 22:17
se střelecky podíleli: Tůma 2, Hrubý 4,
Jirmář 1, Toﬂ 3,
Holý 4, Kasal 2. Více než druhé místo
v turnaji těší především zlepšené výkony
a herní kázeň hráčů.
Votýpka Kare

SPORT V OBCI

HÁZENÁ ŠŤÁHLAVY
Do lednového čísla novin se bohužel nevešly fotograﬁe úspěšných týmů házenkářů Sokola Šťáhlavy. Pro úplnost znovu
uvádíme, jakou soutěž tyto týmy hrají
a na jakém místě se po podzimu v tabulce
nacházejí.
Mladší dorost: II. liga – na podzim vynikající, 1. místo v tabulce s 22 body
Starší dorost: I. liga – po podzimu v tabulce společně se Zubřím na 4. místě se
14 body. Výborný výsledek!

Muži: II. liga – po
podzimu 5. místo
tabulky se 12 body.
Opět výborný výsledek.
Všem týmům přejeme úspěch i v jarní
části soutěže.
za redakci Š+Š I.
Bočanová

Muži
stojící zleva: trenér Šedivec, Šedivec, Šetlík, Feranec, Mareš, Drohobeckyj,
vedoucí Schejbal st.,
stojící zleva: Tatar, Kesl, Nolč, Mattas, Hörner, Kroc
dole zleva: brankáři Hrubý, Dolák, Klička

Mladší dorost
stojící zleva: trenéři Sedláček, Průcha; Sedláček, Jung, Nosek, Havlíček, Brůha, trenéři Sklenář, Král
spodní řada zleva: Karban, Hadáček, Sklenář, Tyml, ležící: brankář Kopic
Na fotografii chybí Basl a Pytlík

Starší dorost
stojící zleva: Nosek, Fiala (trenér) Jung, Havlíček M., Havlíček O., Nolč, Klička, Brůha,
trenéři Nolč a Král
sedící zleva: Šimek, Kojan, Kopic, Hrubý, Nosek, Sedláček
Na fotografii chybí: Tyml a Průcha

ŠŤÁHLAVSKÉ ŽELÍZKO V OHNI NA RALLYE DAKAR 2019
Od 6. do 17. ledna se v Peru konal 41.
ročník legendární Rallye Dakar (2019) s
délkou trati cca 5500 km. Z 41 startujících nákladních vozů jich do cíle velmi
náročné trati, kterou tvořil většinou písek a písečné duny, dojelo pouze 14 a z
toho pouze jeden český. Na skvělém pátém místě se ztrátou pouhých 10 minut
za čtvrtým týmem se umístil Instaforex
Loprais Team s vozem Tatra Jamal –
Queen 69 ve složení posádky Aleš Loprais, Ferran Marco Alcayna a Petr Pokora.
Instaforex Loprais Team:
Právě posledně jmenovaný člen posádky Závodní speciál Tatra Jamal – Queen 69
(zleva) F. M. Alcayna, A. Loprais, P. Pokora
je šťáhlavským občanem a jak dokázal i
na Dakaru, zručným mechanikem. Gratulujeme posádce i podpůrnému týmu k dokončení závodu a k opravdu vynikajícímu výsledku!
Ondřej Maglić

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE

FITNES BEZ DOJÍŽDĚNÍ?
JDE TO!

CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
HOPLA

Přijďte si zatrénovat s námi
do tělocvičny na Návsi Republiky 55 ve Šťáhlavech.
Úterý - 19 – 20 hod step, posilování | 20 – 21 hod Pilates, jóga a overball
Pátek - 19.30 – 20.30 step, posilování, relax na jóga válci
Jitka Böhmová, proﬁinstruktorka 1. tř. ČŠA, bohmova@spseplzen.cz

TJ Sokol Šťáhlavice pořádá pro nejmenší děti 2 – 5
let na sále ve Šťáhlavicích každé úterý od 16:30 do
17:30 cvičení HOPLA.
Cvičení je zdarma.
Více info na facebook.com/hoplastahlavice/
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SPOLKOVÁ ČINNOST

TJ Sokol Šťáhlavice z. s.

vás zve v pátek 15.února 2019
do sálu ve Šťáhlavicích
na Valnou hromadu
začátek v 19 hodin
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedajícího
valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a volební a
návrhové komise
3. Volba nového VV
4. Zpráva o činnosti za rok 2018, návrh plánu činnosti na rok 2019
5. Zpráva o stavu majetku a financí
6. Zpráva kontrolní komise
7. Rozpočet na rok 2019
8. Zpráva o stavu členské základny
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr

WŽǌǀĄŶŬĂŶĂsǉƌŽēŶşǀĂůŶŽƵŚƌŽŵĂĚƵ
MÍSTNÍ SKUPIN^<,KZsE,K<\1
ae,>sz
sĄƐǌǀĞŶĂsǉƌŽēŶşǀĂůŶŽƵŚƌŽŵĂĚƵ͕ŬƚĞƌĄƐĞďƵĚĞ
ŬŽŶĂƚ 25. 2. 2019 ŽĚϭϳ͗ϬϬŚŽĚ͘ ǀ ũşĚĞůŶĢ'WƌŽĚƵŬƚ
ǀĞaƛĄŚůĂǀĞĐŚ͘
KďēĞƌƐƚǀĞŶşǌĂũŝƓƚĢŶŽ

Během diskuse bude podáváno občerstvení

dĢƓşŵĞƐĞŶĂsĄƐ͊

Od 18 hodin předprodej vstupenek na Maškarní bál

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ
19. ledna se konala výroční schůze ČZS, základní
organizace Šťáhlavy, která má 60 členů. Na schůzi
byla zhodnocena činnost
za loňský rok. Členové,
kteří slaví významné životní jubileum, dostali
malý dárek a proběhla volba předsedy, tajemnice a výboru.
Předsedkyní je i nadále Miloslava Hošková, tajemnicí Hana Hajšmanová, výbor
však byl zvolen nový, z mladších členů
zahrádkářů. Plán činnosti na rok 2019

již bude více v rukou nového výboru.
Akcí zajištěnou na letošek je jarní posezení s hudbou 16. března na Lhůtě
(Žákovec, Volínová).
Mezi zahrádkáři bylo příjemné posedět, přejeme jim hodně zdraví a pěstitelských i jiných úspěchů v letošním
roce a věříme, že jejich výpěstky budeme moci opět obdivovat na tradiční
podzimní výstavě v „Infocentru“ ve
Šťáhlavech. Děkujeme za pozvání na
výroční schůzi.
se souhlasem M. Hoškové
napsala Iveta Bočanová

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH STAROPLZENECKO
V KD Losiná se 25.1.2019 uskutečnila
členská schůze Spolku zdravotně postižených Staroplzenecko. Nenechte se
zmást názvem, nemusíte být zdravotně
postiženým, abyste mohli být jeho členy. Členy jsou většinou lidé v důchodovém věku, kteří se rádi setkávají na
společných akcích.
Spolek má 283 členů ze Starého Plzence a okolí, 48 členů je ze Šťáhlav a 32
ze Šťáhlavic. K členství se můžete přihlásit u úsekářů, což je ve Šťáhlavech
František Frolík a Zdeňka Jermářová
a ve Šťáhlavicích Miluše Čechurová.
Spolek pořádá pro své členy velmi rozmanité akce, vždy je na místo konání
zajištěna autobusová doprava. Členský
příspěvek je 100 Kč/ročně, za účast na
akcích se pak platí účastnický poplatek
nebo vstupné, ceny jsou ale velmi výhodné. V roce 2018 se konalo několik
zájezdů, posezení s hudbou, sportovní den, společná návštěva divadelní-

ho představení. Spolek spolupracuje
i s jinými obdobnými spolky v okolí,
s nimiž lze také vycestovat na výlet
nebo víkendový pobyt.
V roce 2019 se bude konat:
14.2. v 16 h – Posezení s hudbou p. Zapletala v pivovaru Letiny
27.3. od 15-18 h Taneční odpoledne pro
seniory v LD Starý Plzenec (pořádá
město Starý Plzenec)
11.4. v 16 h – Jarní karafiátová zábava
(Žákovec, Volínová) ve Štěnovicích
20.6. – Zájezd do Jízdárny ve Světcích
a na zámek Tachov
červenec – Sportovní odpoledne s hudbou – hřiště Starý Plzenec
22.8. – Zájezd na výstavu květin do Čimelic
19.9. 16 h – Pyžamová párty s hudbou
(Žákovec, Volínová) – Losiná
23.10. od 15-18 h – Taneční odpoledne
pro seniory v LD Starý Plzenec (pořádá
město Starý Plzenec)
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23.11. v 17 h – Divadelní představení
Růže z Argentiny – Losiná
5.12. v 16 h – Mikulášská zbava (Žákovec, Volínová) – Losiná
Na všechny akce je zajištěna doprava.
Pokud nejste členy a program akcí Vás
zaujal, obraťte se na úsekáře ve Šťáhlavech nebo Šťáhlavicích, jako nový člen/
členka budete vítáni.
Děkujeme za pozvání na schůzi a ještě
více děkujeme výboru spolku a úsekářům za jejich obětavou práci. Na schůzi ve tvářích členů bylo vidět, že jsou
s činností spolku opravdu spokojeni.
A to je to nejdůležitější!
Rada obce Šťáhlavy schválila dotaci na
činnost tohoto spolku ve výši 10.000
Kč, částka jistě velmi snadno najde své
využití.
se souhlasem F. Frolíka
napsala Iveta Bočanová

Z HISTORIE

ZE ŽIVOTA ARNOŠTA KARLA WALDSTEINA
Marie Waldsteinová, rozená Rummerskirchová byla
třetí manželkou Arnošta
Karla hraběte
z Waldsteina,
pána z Wartenbergu, narozeného 4. února
1849. Během
svého života na
Kozlu si oblíbil Šťáhlavsko tak, že dal do
hrobky ve Šťáhlavech v roce 1894 pohřbít
svou první manželku Františku, rozenou
Thunovou, v roce 1901 druhou manželku Joseﬁnu, rozenou Rummerskirchovou
a nechal rozšířit hrobku i pro sebe.
Arnošt Karel Waldstein se také zajímal
o archeologii a umožnil svému zahradníkovi F. X. Francovi, aby prozkoumal
dávná pohřebiště i místa zašlých hradů
a tvrzí na šťáhlavském panství (Hůrka nad
Starým Plzencem, Hájek u Šťáhlavic, Sváreč u Milínova, Sedlec, Bzí, Lopata, Javor,
Mydlná aj.) Z početných vykopávek vznikla bohatá sbírka popelnic a jiných předmětů starých kultur, která byla vystavena na
Kozlu do roku 1920, kdy byla z rozhodnutí

Adolfa Waldsteina, bratra a nástupce Arnošta Karla, odevzdána městskému muzeu
v Plzni až na malou ukázkovou část, jež
zůstala v zámku do roku 1945. Sám pak
F. X. Franc přednášel 12. července 1884
o archeologii ve Šťáhlavech v sále hostince
,,U Radyně‘‘ s vycházkou a návštěvou archeologického muzea na Kozlu.
Do období třetího manželství Arnošta
Karla spadá nastoupení svěřenství po vymřelé větvi duchcovské a dnem 1.8.1904
i převzetí svěřenectví po otci Arnoštu Františkovi (Mnichovo Hradiště, Bělá pod Bezdězem a Kuřívody, Doksy, Nový Perštejn,
Šťáhlavy, Chocenice a Valdštejnský palác
v Praze). V letech 1907 a 1908 dal malířům G.Mikšovi a Ant.Krisenovi obnovit
barokní fresky na kopulích farního kostela
ve Šťáhlavech a také starobylé fresky ve
farním kostele ve Starém Plzenci. Rotundu
sv. Petra a Pavla na Hůrce dal opatřit novou
krytinou. Aby mohl zachovat starou sochu
sv. Jana Nepomuckého z roku 1740 při silnici do Nebílov na rozhraní katastru obcí
Nezbavětice, Losiny, Chválenic a Nebílovského Borku, neváhal vykoupit pozemek
s touto památkou a dal ji opravit. Jeho snahám učinila konec smrt, která ho zastihla
na ostrově Brioni v Jaderském moři, kde
se léčil. Zemřel na rakovinu plic 27.6.1913

vpravo Arnošt Karel Waldstein

a převezen do Šťáhlav, kde byl 3. července pohřben v hraběcí hrobce na farním
hřbitově. Smuteční obřady vykonal Václav
Frind, světící biskup a probošt u sv. Víta
v Praze. Arnošt Karel Waldstein zanechal
jedinou dceru z prvního manželství Joseﬁnu, provdanou Lambergovou 10.2.1902
v Praze za hr. Kuniberta z Lambergu, která po něm zdědila železárny v Sedlci, vyřazené ze svěřenectví. Ostatní svěřenecký
majetek přešel na jeho nevlastního bratra
Adolfa, narozeného 27.12.1868 v Praze.
Ivan Písařík

NAŠE PŘÍRODA

SOVY KOLEM NÁS
Milí přátelé přírody, v únoru se může
zdát, že stále vládne zima, ale příroda
se už začíná připravovat na rychlý jarní rozvoj. Dobrým příkladem jsou sovy,
které začínají tokat již koncem zimy.
To se projevuje hlavně zvýšeným nočním
houkáním. Je to nejlepším důkazem jejich přítomnosti, protože zahlédnout sovu
chce hodně hledání a zkušeností. Houkání můžeme zaslechnout již za soumraku
a pak s různou intenzitou může trvat celou noc. Naše největší sova - výr velký může začít již koncem ledna. Ideální doba
však nastává v únoru při oblevě po delších
mrazech. Nejlepší je, když se naučíme
napodobovat houkání některé sovy (např.
www.rozhlas.cz/hlas/sovy/) a pokusíme
se ji přilákat. V naší obci máme největší pravděpodobnost zaslechnout puštíka
obecného, kterého jsem zde několikrát
slyšel a dokonce i viděl na „deništi“ (to je
místo, kde sovy tráví den). V obci a okolí nemůžeme vyloučit ani výskyt kalouse
ušatého, který velmi rád hnízdí na jehličnatých stromech, a to i v těsné blízkosti
staveb. Kulíška nejmenšího a výra velkého v obci asi neuslyšíme a bude nutné
se za nimi vydat dále od lidských sídel.
Bohužel se zde dnes již nesetkáme se

sýčkem ani sovou pálenou a to ještě v 70.
letech patřily mezi naše nejhojnější sovy.
Tyto dva druhy byly úzce vázány na vesnická sídla a okolní pestrou krajinu. Často
hnízdí na půdách a ve stodolách. Postupnou intenziﬁkací zemědělství, zvýšeným
používáním chemických prostředků a celkovou změnou využití krajiny došlo
k úbytku vhodných ploch, kde lovily drobné hlodavce a hmyz, a zároveň k poklesu
množství kořisti. Tím se však nenechte
odradit a někdy za soumraku zkuste vyrazit „houkat“ na sovy.
za Komisi životního prostředí
Zdeněk Myslík,
foto kalouse ušatého: M. Jiran

INZERCE
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do výroby střešních oken
PŘIJMEME na pozici:

OPERÁTOR / DĚLNÍK
požadujeme:

pečlivost a zručnost

praxi:

nevyžadujeme (zaškolíme)

místo výkonu:

Šťáhlavice
1-směnný provoz
vhodné pro muže i ženy
víkendy volné

NÁSTUP možný IHNED

na plný úvazek
možno HPP nebo ŽL

VOLEJTE, PIŠTE, ZASTAVTE SE:
ing. Soukup

tel: 603 829 266,

FENESTRA střešní okna, s.r.o.,

soukup@fenestra.cz
332 04 Šťáhlavice 1
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PRODEJ SLEPIČEK

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY

Červený Hrádek prodává slepičky
našeho chovu typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14-19 týdnů
cena 159-205,- Kč/ ks.
Prodej:
25. února 2019 Šťáhlavy
Jednota /u kruháku/ - 15:20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9:00-16:00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389.

Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne.
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené.
Možná i práce na hlavní pracovní poměr.
Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění .
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389 | 332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939 | E-mail: suchyzd@seznam.cz

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy
Webové stránky obce: www.stahlavy.cz, datová schránka: 7vhbbcq
Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
Podatelna, spojovatelka, sekretariát – D. Švábková: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz
Starosta - Ing. V. Štětina: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz, 377 969 078, starosta@stahlavy.cz
Místostarostka: Mgr. D. Špalová: 725 041 229, místostarosta@stahlavy.cz – přítomna na OÚ vždy v PO 13-18 h
Tajemník – Mgr. I. Bočanová: 377 969 071, 724 162 518, tajemnik@stahlavy.cz
Stavební technik – Ing. T. Honéger: 727 830 017, stavebni.technik@stahlavy.cz
Účetní – B. Herejková: 377 969 070, ucetni@stahlavy.cz
Matrika – V. Brůžková, R. Fremrová: 377 969 079, matrika@stahlavy.cz
Úřední hodiny: PO, ST: 7-12, 13-17 h
Podatelna: v úředních hodinách a dále: ÚT: 7 – 12 h, ČT a PÁ: 7 – 13 h
Uzávěrka materiálů pro březnové číslo - 22. 2. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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