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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

březen 2020

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
Na zasedáních v měsíci únoru rada obce
schválila:
1. Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě se Správou
železnic. Jedná se o pozemek u nádraží, který je obcí využíván zejména jako deponie při
stavbách.
2. Účetní uzávěrku MŠ Šťáhlavy za rok 2019.
3. Žádost ředitelky MŠ na využití investičního
fondu pro nákup klimatizačních jednotek do
Kytičkové a Beruškové třídy.
4. Hospodářský výsledek a odpisový plán ZŠ
Šťáhlavy.
5. Žádost ředitelky ZŠ o schválení ﬁnančního
daru od rodičů ze školního plesu na realizaci
3. etapy projektu školní zahrady. Hodnota daru
je 32.002 Kč.
6. Nájemní smlouvu s Mikroregionem Radyně
na pronájem velkokapacitního stanu a mobilního pódia na akce, které budou v letošním roce
obcí pořádány (výročí osvobození, Sv. Martin).
7. Podání žádosti o dotace na Plzeňský kraj:
Podpora výstavby cyklostezek, cyklotras
a specializované doprovodné infrastruktury
v Plzeňském kraji v roce 2020, Dotační program vodohospodářské infrastruktury 2020
-vodovod Na Řežábu, Podpora zpracování projektových dokumentací-projektová dokumentace k územnímu řízení ČOV.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Havarijní situaci v lese Bažantnice. Jsou zde
částečně vyvrácené a zavěšené stromy, na jejichž odklizení postupně pracuje lesní obce.
Do Bažantnice je zákaz vstupu do odvolání.

2. Z oslovených ﬁrem na úpravu propustku
a obrub v CHO Beránka projevily zájem pouze
ﬁrmy Zednictví Sedláček a RN Stavby. Nejvýhodnější nabídku podala ﬁrma Zednictví Sedláček. Několik ﬁrem bylo osloveno i v případě
úpravy některých ploch pod kontejnery na tříděný odpad. Zde projevila zájem jen ﬁrma RN
Stavby – bude upravena plocha pod kontejnery
v ul. 17. listopadu a v Žižkově ulici.
3. Informaci, že i přes nesouhlasné vyjádření
obce s budováním vrtů a studen, vydává MMP
povolení, protože nemá zákonný podklad žadateli nevyhovět. Obec bude v místech, kde je vodovodní řad a stavebník chce přesto budovat studnu
nebo vrt, podávat na MMP nesouhlasné vyjádření a následně i odvolání. Půjde o lokality, kde
by vrty mohly ovlivnit studny v okolí, kde je vodovod plánován, ale dosud zde vybudován není.
4. Informaci pana Malíka, jednatele SOŠ,
o nutnosti nákupu deﬁbrilátoru pro potřeby
sportovní haly a dále dvou pokladen EET na
parkoviště u zámku Kozel.
5. Po silném větru dne 10. 2. bylo nutné odstranit některé nebezpečné dřeviny, a to např. u lávky u ČOV a u náhonu k Lopatskému rybníku.
Odstranění dřevin provedl pan Moulis.
Rada obce dále projednala:
1. Návrh JSDH Šťáhlavy na prodej OA Škoda
Felicia, který jednotka dosud užívá pro své
potřeby. Vzhledem k vysoké zůstatkové ceně
a pravděpodobně nízké prodejní ceně by nebylo vhodné nyní automobil prodávat.
2. Žádost pana Magliče o ﬁnanční dar na další

fázi obnovy požární nádrže. Návrh na opravu
převlékáren pomocí trapézových plechů není
podle mínění rady vhodný (velká pravděpodobnost odcizení). Obec bude ﬁnancovat materiál
na některé opravy (nátěr kovových konstrukcí).
Plocha je nadále oﬁciálně lesním pozemkem.
Na závěr bych chtěl poděkovat organizátorům
Masopustního veselí za pěkně připravenou
akci a věřím, že i v příštím roce se tato akce
uskuteční.
ing. Václav Štětina, starosta
PODĚKOVÁNÍ A VÝZVA SPONZORŮM
PLESU OBCE
Děkujeme všem sponzorům, kteří již přispěli do tomboly 2. reprezentačního plesu obce
Šťáhlavy, který se bude konat 28. března 2020
od 20 hodin v sále obecního hostince ve Šťáhlavicích.
Až do konání plesu lze věnovat ceny do tomboly nebo ﬁnanční příspěvek, věcné ceny
bychom rádi převzali nejlépe do 20. března.
Na ﬁnanční dary nebo umístění reklamy na
plese máme připravenou darovací smlouvu
nebo smlouvu o reklamě. Cenami mohou být
reklamní předměty Vaší ﬁrmy, dárkové poukazy i cokoliv jiného, např. drobné předměty,
nářadí aj. zboží. Bližší informace Vám bude
poskytnuta v sekretariátu OÚ, tel. 377 969 201
nebo u místostarostky obce, tel. 725 041 229,
e-mail: místostarosta@stahlavy.cz
Děkujeme za Váš zájem a zároveň srdečně na
tento ples zveme.
Mgr. Dagmar Špalová, místostarostka

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD
INVESTICE A OPRAVY
V únorových novinách jsme informovali
o tom, že na konci ledna byl schválen rozpočet
obce na r. 2020. Díky schválení rozpočtu bylo
možné rozběhnout investiční akce a opravy
letošního roku a žádat o dotace.
DOTACE
V předchozích dvou letech jsme byli v získávání dotací mimořádně úspěšní, zejména na
Plzeňském kraji, pro znalé uvádíme, že má
obec takřka vyčerpané možnosti u dotací, které jsou v tzv. režimu de minimis. V letošním

roce bylo možné pro obec naší velikosti požádat o dotaci na vodovod a kanalizaci ze Státního fondu životního prostředí. Žádost o dotaci jsme podali na vodovod v ul. Legionářská,
Na Parníku, Spojovací a na kanalizaci v ul.
Kozelská a Na Boru. Dodání dokladů k těmto
žádostem o dotaci je velmi náročné. Věříme,
že alespoň na jednu z těchto akcí, které jsou v
rozpočtu na r. 2020 zahrnuty, dotaci získáme
– udělali jsme pro to maximum.
I v letošním roce budeme žádat o dotace na
Plzeňském kraji a máme šanci, že i přes omezené možnosti z důvodu de minimis (viz výše)
1

alespoň některé z dotací dostaneme. Již jsme
požádali nebo v nejbližší době budeme žádat
o dotaci na projektovou dokumentaci k územnímu řízení na propojení cyklostezky ze Starého Plzence do Šťáhlav při železniční trati;
na oslavy osvobození, které se budou konat
v květnu letošního roku; na atletickou rovinku
s doskočištěm v areálu ZŠ; na vodovodní řad
v ul. Na Řežábu, Špilarova, část ul. 17. listopadu; na projektovou dokumentaci k územnímu
řízení na revitalizaci ČOV.
pokračování na další straně
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V loňském roce byla obci přislíbena dotace na rovinka v ZŠ – žádáno opakovaně, projekty na síců požádat o územní řízení ve Starém Plzenci
9ORĖVNpP URFH E\OD REFL SĜLVOtEHQD GRWDFH QD ]DWHSOHQt %' .RPHQVNpKR  ],523 SRVN\WRYDWHOHP MH
zateplení BD Komenského 587 z IROP (posky- vodohospodářskou infrastrukturu, rekonstrukce a následně po vydání územního rozhodnutí bude
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tovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj) ve místní komunikace Smetanova u MŠ aj.)
požádáno na MMP o stavební povolení. Děláme
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rekonstrukci hasičské zbrojnice ve realizovat, kde již je zpracování projektu objed- v obci v předchozích letech a z důvodu ubývání
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S rekonstrukcí by mělo být zapo- náno apod. jste si mohli přečíst v minulém čísle podzemní vody bylo dle informace společnosti
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INFORMACE KE STAVBÁM
HOSTINEC VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V průběhu prvních měsíců letošního roku proběhla
oprava sociálního zařízení (páni) a chodby před
obecním sálem včetně vstupního schodiště.
Zejména rekonstrukce toalet byla nutná, protože
z důvodu špatných rozvodů kanalizace, které byly
zabudovány v podlaze, docházelo opakovaně
k ucpávání trubek, které nebylo možné pročistit
bez čistícího vozu externí ﬁrmy. Na fotograﬁích
a zejména při osobní návštěvě hostince můžete
posoudit, jak se chodba i zázemí změnily. Byla
položena nová dlažba, obklady, vyměněny
i dveře do sálu, hostince a na toalety, vyměněna
nevyhovující světla, radiátory aj.

pánské toalety před a po

chodba
před a po
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RESTAURACE ZÁMECKÁ
V restauraci Zámecká provádí celkovou rekonstrukci sociálního zázemí zaměstnanci
obce ve spolupráci s místními podnikateli
a ﬁrmou Silba-Elstav s. r. o. Věříme, že se objeví nový nájemce, který již v letních měsících
bude restauraci provozovat. V měsíci březnu
by měla být rekonstrukce sociálního zázemí
dokončena
VODOVOD LEGIONÁŘSKÁ
Již byl vysoutěžen zhotovitel, k předání staveniště by mělo dojít počátkem dubna. Vodovod bude budován výkopem, případně
podvrty, zhotovitelem je ﬁrma BP STAVBY
CZ s. r. o. Občané budou ve spolupráci se zhotovitelem včas informováni o zahájení prací
i o případných omezeních. Po zkolaudování
vodovodu si občané budou moci nechat zpracovat projekt na vodovodní přípojku, požádají o územní souhlas na stavebním úřadě ve
Starém Plzenci a po jeho získání a uzavření
smlouvy se spol. ČEVAK se budou moci na
vodovod napojit – tedy si přípojku vybudovat.
dokončení na další straně

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INFORMACE KE STAVBÁM
dokončení z předešlé strany

DŮM PRO SENIORY ŠŤÁHLAVY
Rekonstrukce domu započne v březnu, jedná
se o zateplení pláště, půdy, opravu balkonů,
rekonstrukci střechy a vybudování výtahu.
Obyvatelé domu již byli s výstavbou seznámeni a byl jim předán kontakt na zodpovědnou
osobu.
KANALIZACE KOZELSKÁ
K předání staveniště by mělo dojít začátkem
března, stavba však okamžitě nezačne, ﬁrma
objednává materiál, řeší vytýčení sítí apod.
Ve stavebním povolení je uvedena úplná uzavírka ul. Kozelská po dobu výstavby v této
ulici, bude tedy ve spolupráci s ﬁrmou požádáno na MMP o objízdnou trasu, která bude
pravděpodobně navržena přes Svidnou. Pokud
se nezmění původní záměry, započne stavba
v intravilánu obce, tzn. u ul. Husova, teprve poté se postupně přesune k ul. Kozelská.
Firma bude stavět postupně, takže projet pro
občany, kteří v lokalitě bydlí, se souhlasem
ﬁrmy bude pravděpodobně reálné. Informace
občanům před zahájením prací v dané lokalitě
bude předána standardně jako na jiných stavbách, občané žijící v lokalitě dostanou lístky
do schránek, kde budou informace o zahájení
stavby včetně kontaktů na stavebního technika
a na prováděcí ﬁrmu. Vjezd na pozemek přináležející k místu stavby se řeší vždy operativně,

je samozřejmostí, že se v průběhu stavby někdy
určitě stane, že konkrétní vlastník přilehlé nemovitosti např. 1-2 dny na svůj pozemek nevjede vozidlem nebo s obtížemi. Není potřeba se
obávat, jakmile podrobnější informace budou
k dispozici, budou s nimi občané seznámeni.
Ohledně kanalizace Kozelská a Na Boru proběhne 11.3.2020 od 17:00 hodin v KC Beránka
schůzka s občany ulic Kozelská a Na Boru, kde
stavební technik a zástupci prováděcí ﬁrmy
zodpoví případné dotazy týkající se provádění
stavby.
DALŠÍ STAVEBNÍ AKCE
V průběhu března by měla začít oprava hřbitovní zdi starého hřbitova – 2. etapa a výměna
oken v zadní části budovy záložny. V dalších
měsících pak bude dle možností obce a vysoutěžených ﬁrem probíhat oprava chodníků
a pískovišť v areálu MŠ, výstavba vodovodu
ve Šťáhlavicích (Mezi Domky 2. etapa), oprava místních komunikací v ul. Havlíčkova,
K Bažantnici a na podzim úprava plochy před
hostincem a hřištěm ve Šťáhlavicích.
Po předání staveniště jsou občané lokalit, kterých se daná stavba týká, vyrozumíváni dopisem do schránky. Následně komunikace občanů ohledně stavby probíhá se zodpovědným
zaměstnancem obce, tj. se stavebním technikem (Ing. Tomáš Honéger: 727 830 017).

ULIČNÍ VPUSTI
V průběhu předcházejících měsíců byly zrekonstruovány uliční vpusti v ulici Husova,
kde byly doplněny protizápachovým sifonem.
Věříme, že dojde k výraznému snížení zápachu z jednotné kanalizace. Řada vpustí byla v
havarijním stavu, a to i vpusti ve Šťáhlavicích,
které byly/jsou také opravovány.

Opravená vpusť ve Šťáhlavicích

Práce na vpusti v Husově ul.

VICHŘICE SABINE VYVRACELA STROMY I U NÁS
V měsíci únoru trápil naši republiku často
silný vítr. Ve Šťáhlavech byl nejsilnější ten
z 10. února, který dostal název vichřice Sabine. Nejenže padaly stromy v lese i v Bažantnici a u chatových osad, ale byl poškozen i soukromý majetek a elektrické vedení. Ze střechy
MŠ shodil vítr několik tašek na prostranství
před školkou, největší škody ale napáchala
Sabine Na Kukačce. Zde spadl smrk ze soukromého pozemku na hlavní silnici na Rokycany, jen kousek od odbočky do osady Na Kukačce. Naštěstí se nikomu nic nestalo. Strom
ale zpřetrhal elektrické vedení a znemožnil
průjezd na Rokycany. Další strom se vyvrátil
ve stráni nad Kukačkou z pozemku Lesů ČR
a zůstal zavěšený na kabelu el. vedení.
V celé republice byl energetiky vyhlášen
kalamitní stav, v terénu odstraňovali hasiči
množství škod (dle Asociace pojišťoven jsou
škody na pojištěném majetku v ČR cca 590
mil. Kč), vlaky nejezdily nebo měly velká
zpoždění, na mnoha místech nefungovala
elektřina. Profesionální hasiči byli plně vytíženi a neměli kapacity se dostat do Šťáhlav na
odklizení stromů z komunikace a z el. vedení,

proto povolali jednotku dobrovolných hasičů
šťáhlavských. Naši hasiči oba stromy bravurně odklidili, jejich práce na místě byla jako
od profíků.
Děkujeme všem členům JSDH Šťáhlavy za
perfektně odvedenou práci!
Elektřinu se v osadě Na Kukačce podařilo energetikům obnovit cca po 24 hodinách.
Málokdo si dnes dovedeme představit, jaké
to je být bez elektřiny delší dobu. Tma, zima,
bez vody, rozmrazuje se mrazák atd. Nezbývá než doufat, že se obdobné kalamity se naší
obci napříště vyhnou.
Další problémy Sabine způsobila u soukromé
lávky u ČOV. Vzhledem k tomu, že strom, na
němž byla lávka zavěšena, se silně naklonil
a hrozil jeho bezprostřední pád, vlastně jej
držela lávka, musela být nastalá situace řešena. Průchod přes lávku byl až do odstranění
této havárie uzavřen, nicméně neukáznění
lidé pásky utrhli a chodili přes lávku dál.
Po konzultaci s Povodím obec v zájmu občanů
nechala strom odstranit. Lávka byla zavěšena
na strom jiný. Ohledně lávky je potřeba uvést,
že tato lávka není ve vlastnictví obce. Je však

Padlý strom v Rokycanské ul. a jeho odklízení

hojně využívaná a v loňském roce byla provizorně opravena. Obec již má projektanta, který zpracuje projekt na jednoduchou kovovou
lávku. Věříme, že se podaří lávku nejen vyprojektovat, ale i stavebně povolit, a že v někdy v příštích letech bude moci být postavena.

Vyvrácený strom nad osadou Kukačka

Nakloněný strom nad lávkou u ČOV
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TELEGRAFICKY
UZAVŘENÍ
KNIHOVNY
výše poplatku pro chataře je 750 Kč u chat vidět, že nepořádník třídil jako papír i papí323/$7(.=$2'3$'
Obecní
knihovna
ve
Šťáhlavech
bude
z
důvobez trvalého pobytu osob, 1500 Kč u chat s tr- rové kapesníky, které se opravdu recyklovat
.GRGRVXGQHXKUDGLOSRSODWHN]DNRPXQiOQtRGSDGDQHPiWHG\]QiPNXQDSRSHOQLFLQHEXGHPXSRSHOQLFHRG
du nemoci až do odvolání uzavřena.
valým pobytem osob. Vyzýváme chataře, aby nedají a patří do směsného odpadu, a nikoliv
EĜH]QDY\YH]HQD&RQHMGĜtYHVHGRVWDYWHQD2ÒN~KUDGČSRSODWNX
co nejdříve uhradili poplatek ve správné výši. do tříděného odpadu. V zástavbě nových RD
POPLATEK
ZA ODPAD
jsme letos zaznamenali nešvar odkládání vá'iOHXSR]RUĖXMHPHPDMLWHOHFKDWåHĜDGD]QLFKEH]KRWRYRVWQČQHXKUDGLODSRSODWHN]DNRPXQiOQtRGSDGYH
Kdo
dosud
neuhradil
TŘÍDĚNÍ
ODPADU
nočních stromků ke kontejnerům. Vánoční
VSUiYQpYêãL6SUiYQiYêãHSRSODWNXSURFKDWDĜHMH.þXFKDWEH]WUYDOpKRSRE\WXRVRE.þXFKDW
poplatek za komunálUpozorňujeme občany, že nelze odkládat stromky patří spálit nebo do sběrného dvora!
ní VWUYDOêPSRE\WHPRVRE9\]êYiPHFKDWDĜHDE\FRQHMGĜtYHXKUDGLOLSRSODWHNYHVSUiYQpYêãL
odpad a nemá tedy
odpad mimo kontejnery! Takový občan se
známku na popelnici,
dopouští přestupku, a navíc znečišťuje veřej- ZÁKAZ VSTUPU DO BAŽANTNICE
nebude mu popelnice
né prostranství! Zaznamenali jsme, že od- Z důvodu kalamitní situace při vichřici Sabine
od března vyvezena.
pad vedle kontejneru někdo odložil, přestože a nebezpečí újmy na zdraví platí do BažantCo nejdříve se dostavv kontejneru bylo dost místa. U své popelnice nice až do odvolání zákaz vstupu. Z Hraběcí
te na OÚ k úhradě poby si takový NEPOŘÁDEK určitě neudělal… aleje je zákazu vstupu do lesa osazen značkaplatku.
Velké kartony od spotřebičů nebo nábytku je mi. Lesní postupně pracuje na odstranění zaDále upozorňujeme majitele chat, že řada nutné odnášet do sběrného dvora, a ne jimi věšených stromů, které hrozí pádem.
z nich bezhotovostně neuhradila poplatek za zaplnit kontejnery, kontejnery nejsou pro jedrubriku Obec a OÚ informuje připravila
komunální odpad ve správné výši. Správná notlivce, ale pro více osob! Na foto je navíc
Mgr. I. Bočanová

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Václav Čechura 85 | Hana Boučková 82 | Anna Baumruková 90
Šťáhlavice
Božena Nolčová 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.

Mgr. Dagmar Špalová

VÝZNAMNÉ JUBILEUM



V sobotu
25.1.2020 jsme jménem obce Šťáhla- Stejně významné jubileum, tedy 90.naroze7ěË'ċ1Ë2'3$'8
vy popřály k 90.narozeninám panu Janu Trh- niny, oslavil v únoru pan Jaromír Kliment
8SR]RUĖXMHPHREþDQ\åHQHO]HRGNOiGDWRGSDGPLPRNRQWHMQHU\7DNRYêREþDQVHGRSRXãWtSĜHVWXSNXDQDYtF
líkovi ze Šťáhlavic. Při společném posezení ze Šťáhlav. Vitalitu a činorodost bychom mu
i s ]QHþLãĢXMHYHĜHMQpSURVWUDQVWYt=D]QDPHQDOLMVPHåHRGSDGYHGOHNRQWHMQHUXQČNGRRGORåLOSĜHVWRåHYNRQWHMQHUX
paní Trhlíkovou, která připravila skvělou mohli všichni závidět. Na návštěvě v rodinhostinu,
se vzpomínalo nejen na prožitá léta ném kruhu jsme společně probrali minulý
E\ORGRVWPtVWD8VYpSRSHOQLFHE\VLWDNRYê1(32ěÈ'(.XUþLWČQHXGČODO«9HONpNDUWRQ\RGVSRWĜHELþĤQHER
pana
Trhlíka ve Šťáhlavicích, ale i na jeho i současný život v obci. S panem starostou
QiE\WNXMHQXWQpRGQiãHWGRVEČUQpKRGYRUDDQHMLPL]DSOQLWNRQWHMQHU\NRQWHMQHU\QHMVRXSURMHGQRWOLYFHDOHSUR
rodné Srby. Oslavenec jen kvete, jistě byste jsme u pana Klimenta strávili velmi přímuYtFHRVRE1DIRWRMHQDYtFYLGČWåHQHSRĜiGQtNWĜtGLOMDNRSDStULSDStURYpNDSHVQtN\NWHUpVHRSUDYGXUHF\NORYDW
nehádali tento věk. Ještě jednou děkuje- jemné chvíle a oslavenci jsme popřáli ještě
meQHGDMtDSDWĜtGRVPČVQpKRRGSDGXDQLNROLYGRWĜtGČQpKRRGSDGX9]iVWDYEČQRYêFK5'MVPHOHWRV]D]QDPHQDOL
za skvělé přijetí a přejeme i nadále pevné dlouhá léta zdraví, optimismu a radosti ze
zdraví
a hodně radosti z velké rodiny.
života.
QHãYDURGNOiGiQtYiQRþQtFKVWURPNĤNHNRQWHMQHUĤP9iQRþQtVWURPN\SDWĜtVSiOLWQHERGRVEČUQpKRGYRUD
Hana Loudová, Eva Bezděkovská
Alena Sládková
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ŠKOLY

ÚNOROVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Tento měsíc bychom rádi věnovali pozornost
projektu Edison, do kterého se škola přihlásila v rámci poznávání kultur a jazyků. Studenti
jsou v České republice šest neděl, a právě jeden týden (3.2-7.2.2020) strávili na naší škole.
Projektu se zúčastnilo celkem 16 zemí z celého
světa. K nám zavítali tři stážisté z Ukrajiny, Indie a Turecka. Veškeré dojmy z milé návštěvy
bychom vám představili prostřednictvím slohových prací našich žáků. Projekt tohoto typu
byl pro nás zcela nový a jedinečný. Přinesl učitelům i dětem silné zážitky a nové zkušenosti
s cizím jazykem a kulturou daných zemí.
PROJEKT EDISON
Když jsem se dozvěděla, že k nám do školy
přijedou na výměnný pobyt studenti z cizích
zemí, byla jsem nadšená. Nic takového jsem
ještě nikdy nezažila! Dny před tím se mi zdály nekonečné. Ale dočkala jsem se. V pondělí
3.2. k nám do školy přijeli – jedna studentka a
dva studenti. Jmenovali se Polina, Safak a Sunny. Polině je dvacet let a pochází z Ukrajiny.

Safakovi je třiadvacet let a pochází z Turecka.
A Sunnymu je devatenáct let a pochází z Indie.
Fascinovalo mě, jak plynule mluví anglicky.
Dozvěděla jsem se spoustu nových informací
o jejich zemích.
Bára Navrátilová, 5. třída
PROJEKT EDISON
Minulý týden nás přijeli navštívit do ZŠ Šťáhlavy studenti – z Indie Sunny, z Turecka Safak
a z Ukrajiny Polina. Přijeli se podívat, jak to
tady funguje. Řekli nám něco o své Zemi, o své
rodině, a hlavně o sobě. Zjistili jsme, že i mladí
studenti dokážou být opravdu dobří v angličtině. Zjistili jsme, že angličtinu má opravdu cenu
se učit. Domluvíte se s ní snad úplně všude.
Byli s námi na každoročním karnevalu. Předali jsme jim spoustu dárků a oni nám spoustu
úžasných chvilek. Na karnevalu nás učili jejich
tance a my zase naše. Když jsme se museli
s nimi rozloučit, dostalo se i na slzičky. Jsme
strašně rádi, že přijeli, chybí nám!
Linda Fišerová, 5. třída

NEZAPOMENUTELNÝ TÝDEN V ZŠ
Minulý týden do naší Základní školy Šťáhlavy
přijeli díky Projektu Edison tři cizí studenti –
Polina z Ukrajiny, Safak z Turecka a Sunny
z Indie. Přijeli k nám proto, aby nám v anglickém jazyku řekli něco o sobě a o své zemi. Naučili nás dokonce nějaké jejich typické tance,
nějaké hry a slovíčka. Dozvěděli jsme se, jaká
typická jídla se u nich vaří. Viděli jsme jejich
vlajky. V pátek se s námi rozloučili na našem
tradičním karnevalu a někteří z nás i brečeli.
Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek a věřím, že pro ně také. Budou nám moc chybět.
Karolína Bendová, 5. třída
V pondělí 30. března od 14 do 17 h se koná v ZŠ
Šťáhlavy Den otevřených dveří pro veřejnost.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Kateřina Pražáková
Martina Pešicová

KULTURA V OBCI

AUTORSKÉ ČTENÍ

Ve čtvrtek 6. února 2020 se ve Sklípku u Matese ve Šťáhlavicích konalo od 18 hodin Autorské čtení. Pozvání na něj přijali Milan Čechura
a Jan Sojka. Milan Čechura píše humoristické
povídky, ze kterých divákům četl. Je také autorem mnohých písňových textů, některé z nich
zazpíval a doprovodil hrou na kytaru. Milan
Čechura složil hymnu Viktorie Plzeň. Jan Sojka
se věnuje poezii a próze, je např. autorem „školního románu“ o stavu současného školství Učitel
je ve třídě sám. Ukázky z této knihy se divákům
velmi líbily. Autorské čtení mělo veliký úspěch,
na podzim se připravuje jeho pokračování.
Mgr. Dagmar Špalová, místostarostka obce

HASIČSKÝ BÁL
Dne 8.2.2020 se konal tradiční hasičský bál
SDH Šťáhlavy na sále v Nezbavěticích. Po první sérii skladeb zahájil společenskou akci nově
zvolený starosta Sboru dobrovolných hasičů,
pan Michal Peroutka. Přivítal přítomné, seznámil je s programem a popřál příjemnou zábavu.
K tanci a poslechu nám poprvé hrála kapela
Classic band, která sklidila u příchozích pozitivní ohlas. Během večera vystoupil šťáhlavský

pěvecký sbor Sirény pod vedením pana Jakuba Šedivého. Jako každý rok se dámy těšily na
dámskou volenku, aby muže vyzvaly k tanci
a byly obdarované květinou. Nechyběla ani bohatá tombola, ve které bylo více než 460 cen
a hlavní cenou byl televizor. Na hasičský bál
zavítalo více než 160 návštěvníků. Taková
účast nás samozřejmě velmi těší. Pohodová
zábava se nesla sálem až do třetí hodiny ranní.
5

Letošní hasičský bál se velice vydařil. Děkujeme všem sponzorům, zúčastněným, kapele
a obci Nezbavětice za poskytnutí příjemného
prostředí pro konání hasičského bálu. Věříme,
že se v příštím roce opět setkáme v tak hojném
počtu. Těšíme se 13.2.2021 na viděnou!
Bc. Martina Šlajsová
kronikářka SDH Šťáhlavy

KULTURA V OBCI

MASOPUST ANEB ŠŤÁHLAVY UMÍ ŽÍT!!!
Tolik maškar v centru naší obce by nám leckde mohli závidět!
Slunko, kapely i dobrotami provoněný dvůr nalákal davy. Kdo byl, ví, jak moc hezký den to
byl. Kdo nemohl, jistě z fotek vytuší. Nebudu
se tedy pouštět do popisu akce, rovnou přejdu
k poděkování těm, díky kterým se masopust
mohl dostat z vymyšlené podoby do té reálné,
báječné:
PODĚKOVÁNÍ
předně šťáhlavským hasičům – celkem museli
dát dohromady 21 členů, aby stihli obsluhovat
občerstvení i řídit dopravu při průvodu; díky
i za nasazení při přípravě a při úklidu; zaměstnancům obce – pracovní četě nejen za stan
a odvoz odpadků, ale např. i za pomoc s naplněním balonků a vyrobení klíče od obce, Mírovi Hefertovi patří díky i za „asistenční služby“
během soboty; všem dobrovolníkům, kteří obsluhovali stanoviště s hrami o preclík – krásně
jste to uměli soutěžícím vysvětlit a prožít boj
s nimi; plzeňskému týmu vyhodnocujícímu
kostýmy (díky nim jsme předešli možnému
nadržování); paní místostarostce za pomoc
s přípravou a za nasazení při odměňování
kostýmů, Lence Vyskočilové a jejím kamarádům za vypravení jedinečného masopustního
kočáru; děkujeme i účastníkům průvodu za
dobrůtky pro Kladrubáka Saxe; velká poklona
i štědrým Landovým, Kepkovým a Frolíkovým, kteří průvod pohostili – chuťovkami,
koblížky, pálenkou a vřelými úsměvy; medvědovi, že se kvůli nám probudil ze zimního
spánku a šel si s námi zatancovat; všem mu-

zikantům a Sirénám v úžasných kostýmech za
nadšení, které při své produkci uměli předávat
– díky vám zněla přes 4 hodiny skvělá hudba
bez přestání; manželům Štěpánkovým za probděné noci, abychom měli co hodovat; plzeneckému MIJAPu za výborný vývar a vanilkový
krém s buchtičkami a za zapůjčení ohříváku;
Elišce Lucákové za tvorbu plakátů a stylových
obrázků, díky kterým byl masopust náš i po
vizuální stránce (maškarní siluety i žlutá písmena na plakátu, ilustrace uzenin na kupóny,
cedule …); ﬁrmě Algida za vyslání pracovníka,
který nechyběl tam, kde se lidé chtěli zchladit;
v neposlední řadě všem zaměstnancům obce
a panu starostovi za půjčení obce a všem, kteří
přišli na akci i kvůli tomu, aby byly Šťáhlavy
pohromadě.
Dát to dohromady nebylo úplně lehké. Naštěstí
to mě na tom všem baví – něco smysluplného
vymyslet a pak vše postupně zhmotňovat. Když
pak přijde poděkování, je to o to příjemnější.
Rád bych se s Vámi podělil o mail, co zahřál:
„(…) Akce byla pro mě nejhezčí akcí poslední doby. Děti byly spokojené, tančit spokojené dospělé na ulici jsem snad ještě neviděla.
Kapela neměla chybu. Vše jak na drátku, bezchybné, vše navazovalo. Lidé se bavili. (…) To
hlavní - najednou se zdálo, jako by všichni byli
jedno, jedna spokojená obec.“
Opět si dovolím akci uzavřít slovy, že máme na
co vzpomínat. Díky všem!!!
Kuba Šedivý
P.S. To kyselo bylo moc kyselý ;-)
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KULTURA V OBCI

MASOPUST ANEB ŠŤÁHLAVY UMÍ ŽÍT!!!

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL ŠŤÁHLAVICE
Dne 22.2. 2019 se od 14 hodin v obecním sále
Šťáhlavice konal tradiční dětský maškarní
bál. Sál zdobily girlandy a balónky a hemžil
se asi 40 pohádkovými postavičkami. Dětští
účastníci dostávali u vstupu dárečky v podobě
domácích perníčků, které nám upekla šikovná
paní z Chválenic. Děti si mohly koupit tombolu, v níž bylo připraveno 400 zajímavých
cen. Během asi hodinového programu si děti
s moderátorem klaunem a pirátem zahrály
různé hry – lovení perel, chytání jablíček,
věšení prádla, kulíkovaná, chytání lišky, bonbónový déšť. Děti zapojily do her i rodiče, ve
volné zábavě si děti mohly malovat. Celým
programem hudebně doprovázely dětské pohádkové písničky. Na závěr děti dostaly heliové balónky na cestu domů. Děkujeme všem

zúčastněným, především hlavnímu sponzorovi Mraknet s. r. o., a dalším sponzorům, kteří
věnovali věcné ceny do tomboly – zlepšili tím
možnosti organizátorům pro spokojenost dětí.
Budeme se těšit opět za rok.
TJ Sokol Šťáhlavice

KOZELSKÉ OKÉNKO

MAŠKARNÍ ŘÁDĚNÍ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V sobotu 22.2.2020 uspořádala TJ Sokol
Šťáhlavice již tradiční Maškarní bál. V letošním roce se na sále sešlo hodně nádherných
masek, všechny byly krásné a nápadité. Nešlo vybrat tu nejlepší, takže odměnu v soutěži
o nejlepší masku získali skoro všichni. Letos
se přišly pobavit zejména skupinové masky,

které byly vytvořeny s nápadem a vtipem.
Jejich řádění na sále začalo krátce po 20. hodině a pokračovalo až do brzkých ranních
hodin. A řádění to bylo vskutku veliké, kdo
letos na bál přišel, jistě odcházel plný dojmů
a zážitků.
VV TJ Sokol Šťáhlavice
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I když zámek zdánlivě spí, čilý ruch v parku
napovídá, že se návštěvníci již těší na zahájení
letošní sezony. A ta se skutečně blíží a přípravy
na ni vrcholí. Gruntují se a uklízejí zámecké
interiéry. Šikovné ﬂoristky oživily květinovou
výzdobu. Nezaháleli ani zahradníci a provedli množství arboristických prací v zámeckém
parku. Chystá se celá řada kulturních akcí:
výstavy, besedy a koncerty. Pro návštěvníky
je přichystána celá řada překvapení a novinek.
Kastelánovi zámku Janu Polívkovi se podařilo
z vídeňské knihovny získat kopii nejstaršího
vyobrazení zámku Kozel. Jde o zajímavý doklad historie zámku i jeho nejbližšího okolí.
Barevná replika vytištěná na plátně jistě zaujme nejen návštěvníky zámku, ale i místní obyvatele a zájemce o lokální historii.
Z kulturních akcí, které se na letošní rok chystají pro návštěvníky, zmiňme určitě výstavu
kreslíře a humoristy Jiřího Wintera Neprakty.
Pro některé návštěvníky bude možná překvapením, že kromě kreslených vtipů a knižních
ilustrací byl i nadšeným sběratelem antropologických artefaktů a kuriozit. Právě jimi bude
výstava oživena. Všechny milovníky tajemných věcí jistě zaujme výstava Největší záhady, která bude doplněna i o poutavé přednášky
předních českých badatelů. O velikonocích ožije okolí zámku tradičním jarmarkem a v květnu přivítáme všechny milovníky kvalitního
vína. V rámci besed se zajímavými osobnostmi
(Beze spěchu s Pospíšilem na Kozlu) se můžeme těšit na režiséra populárních ﬁlmů Zdeňka
Trošku, zpěváka Josefa Zímu nebo na hudebníka a jazzmana Josefa Vejvodu (syna autora známé polky Škoda lásky). Nezapomněli jsme ani
na milovníky vážné hudby a výtvarného umění. O všech akcích budeme včas informovat na
sociálních sítích i ve spřátelených médiích.
A co dodat? Snad jen přijďte. Rádi vás přivítáme. Začínáme 28. března.
správa zámku Kozel

SPORT V OBCI

HÁZENÁ SOKOLA ŠŤÁHLAVY V ÚNORU
Zimní přestávka v soutěžích už skončila. Letošní zimu-nezimu nepamatují ani dříve narození. Zahálela hrabla na úklid sněhu, dětem
nezamrzl rybník, aby si mohly zabruslit, inu
globální oteplování. Tak se mohli házenkáři
v klidu připravit na jarní část soutěží.
Nejdříve zasáhli do bojů starší žáci. Třetí kolo žákovské ligy se konalo 15. února ve
Frýdku-Místku. Naši kluci oslabení o nemocného Jirmáře dosáhli těchto výsledků. Šťáhlavy – Frýdek 21:23 (12:13), Sokol Úvaly 25:14
(11:4), Baník Karviná 15:15 (6:6), HBC Jičín
22:21 (12:10). Po třetím kole jsou na 8. místě
se 17 body. Tabulka: 1. Lovosice 24, 2. Ostrava 22, 3. Kopřivnice 22, 4. Dukla Praha 22,
5. Plzeň 20, 6. Olomouc 19, 7. Polanka 18, 8.
Šťáhlavy 17. Trenér Fiala řídil tuto sestavu:
v brance Čimera, v poli: Votýpka 17, Tůma 4,
Černý 4, Spal, Říha, Toﬂ 10, Nolč 2, Karban
7, Nosek 5, Sedláček 31. Vedoucí týmu Toﬂ.
Čtvrté kolo se uskuteční v naší hale 15. března. Budeme hostit týmy: Velké Meziříčí, Dukla Praha, SK Kuřim a Jiskra Třeboň.

Muži II. liga severozápad
Po absolvování několika přípravných zápasů
nastoupil tým 22. února, proti favorizovanému
družstvu Libčic nad Vltavou. Po nevydařené
první čtvrthodině utkání (4:11), se naši zvedli a do poločasu dotáhli skore na rozdíl jedné
branky. Ve druhé půli brankář Hrubý stáhl
v brance roletu a zrodilo se překvapení s výsledkem 29:24 (13:14). Sestava: v brance Hrubý, Dolák, v poli: Šedivec 4, Nolč 4, Karban,
Kesl 7, Šimek, Hörner 6, Havlíček 2, Tatar 4,
Mareš 1, Schejbal 1. Trenér Šedivec st., vedoucí
týmu Schejbal st. Utkání sledovalo 83 diváků.
Starší dorost I. liga
Také tento tým v přípravě sehrál přátelská
utkání a zúčastnil se turnaje v Pardubicích,
který vyhrál. V prvním jarním kole měl za
soupeře Sokol Úvaly, tomu měl oplatit podzimní porážku. Před 100 diváky se to podařilo.
Po poločase 18:12 lehkomyslně ztrácel náskok
a za stavu 22:21 nastala obava o výsledek.
Ale konec dobrý, všechno dobré. Konečné skore 29:24. Naši se odpoutali z posledního místa
v tabulce. V brance Kopic, Pospíszyl, v poli

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE Z. S.

V letošním roce má TJ Sokol Šťáhlavice
zvláštní důvod k oslavám – uplyne totiž rovných 100 let od doby, kdy byla ve Šťáhlavicích založena sokolská organizace. Výkonný
výbor sice rozhodl, že rozhodující část oslav
proběhne ve spojení
s největší sportovní
akcí roku – šťáhlavickým Triatlonem, ale ve
slavnostním duchu se nesla už i výroční valná hromada, která proběhla v multifunkčním
sále šťáhlavické hospody v pátek 14.2.2020.
Čelo sálu zdobil velkoplošný banner s logem
navrženým speciálně pro účely oslav 100
let Sokola. U vstupu do sálu obdržel každý
účastník včetně hostů pěkný praktický dárek
– skleněnou třetinku s týmž motivem. Po zahájení valné hromady a nezbytných úvodních
procedurách bylo předáno slovo Karlu Luftovi, který přednesl zprávu o historii Sokola ve
Šťáhlavicích. Ve zprávě nezapomněl zmínit
všechny důležité mezníky v historii Sokola

a také ty, kdo se nejvíce zasloužili o rozvoj
tělovýchovy a sportu ve Šťáhlavicích. Referát
provázelo promítání snímků ze starší i nedávné historie spolku. Pro mnohé pamětníky byl
referát včetně fotograﬁí příležitostí k zavzpomínání na minulé časy a na ty, kteří už mezi
námi nejsou... Karel sklidil za svůj příspěvek
veliký aplaus.
Další dění valné hromady bylo již tradiční
– členové výkonného výboru připomněli zúčastněným dění v minulém roce a informovali
v krátkosti o tom, co nás čeká v letošním roce.
Novinkou letošní valné hromady byla zpráva o působení ﬂorbalového oddílu, který byl
v minulém roce založen.
V závěru proběhla krátká diskuze, z níž stojí
za zmínku milý příspěvek Evy Bezděkovské,
představitelky SDH Šťáhlavice, a paní Jarmily Štětkové, vdovy po dlouholetém předsedovi TJ Jaroslavu Štětkovi, která sice nebyla

VOLEJBALOVÉ AKTUALITY
Po vánoční přestávce
je i volejbalový provoz v plném proudu,
intenzivní tréninky
nás již dávno vytrhly
z adventního snění.
Leden přinesl čtvrté
kolo Městského pře
boru volejbalu trojic a mini, kam se vypravily týmy mladší a starší přípravky. Šťáhlavská
výprava je vždy nepřehlédnutelná a třeba
všudypřítomný pokřik „Šťáhlavské buchtičkyyy“ názorně dokazuje, jak se děti mohou
a umí radovat ze společného sportování. Turnaj je celoroční a hrají jej hráči ve věku 8-12
let. Ještě zabojujeme ve dvou kolech, než se
dozvíme konečné výsledky. V minulých ročnících si ovšem naše vesnické děti z městského přeboru vždy nějaké medaile přivezly.
25. ledna jsme vyrazili do Klatov na třetí krajské kolo v barevném minivolejbalu,
kde za šťáhlavské barvy bojovaly dva žluté

týmy (6-7 let) nominované z minipřípravky,
pět oranžových (7-9 let) z mladší přípravky
a pět červených (8-10 let) ze starší přípravky.
Červenému týmu Šťáhlavy A (Darja Kociánová a Sára Cvachová) v konkurenci dalších
šestadvaceti týmů těsně unikla bronzová
medaile.
V neděli 26. ledna pak v Rokycanech pokračoval Krajský přebor žákyň, ve kterém
šťáhlavský tým letošní sezónu teprve poprvé
sbírá zkušenosti v šestkovém volejbalu. Určitou nezkušenost naše slečny kompenzují
chvályhodným nasazením, díky kterému
jsou důstojným soupeřem týmům mnohem
zkušenějším. Daní tomuto nasazení byl bohužel tentokrát úraz prstu, který si odvezla
obětavá Martinka Peroutková a který je,
doufejme, již zapomenutou epizodou.
I volejbalový oddíl se potýká s letošní poměrně velkou nemocností. Druhého února
tak do Vejprnic na čtvrté kolo Krajského
přeboru čtyřek vyrazila šťáhlavská čtveřice
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Průcha 2, Jung 4, Tyml, Nosek 2, Sklenář, Havlíček 2, Sedláček 13, Kojan 4, Brůha 2, Láska.
Trenér Sedláček, vedoucí družstva Průcha.
Mladší dorost I. liga
Tento tým sehrál v přípravném období několik utkání se střídavými výsledky. V prvním
kole jara 2020 hostil tým ze spodní části tabulky, Sokol Žďár nad Sázavou. Bohužel, ani
posílení týmu, hráči na hostování ze Strakonic
nevyšlo. Porážka 26:30 (12:15) nás odsunula
na poslední příčku tabulky. Sestava: v brance
Čimera, Gallivoda, v poli: Votýpka, Beneš,
Tůma, Nosek 8, Hrubý, Pekárek, Hadáček,
Kudra 3, Nejdl 8, Sklenář, Tikal 6, Kelíšek,
Holý. Trenéři Jirmář, Drohobeckyj, vedoucí
týmu Votýpka.
V dalších domácich zápasech budeme hostit
týmy Lovosic, a to 7. března muži v 17 hodin,
dorosty 8. března, mladší ve 14 hodin, starší
v 16 hodin. Muži sehrají v naší hale 21. března v 17 hodin zápas se Sokolem Košutka
a 22. března bude hrát dorost s Baníkem Karviná - mladší ve 13 a starší v 15 hodin.
VV Sokola Šťáhlavy
s>E,ZKDd:^K<K>ae,>s/ǌ͘Ɛ͘

přítomna,
ale požádala, aby její příspěvek
sůĞƚŽƓŶşŵƌŽĐĞŵĄd:^ŽŬŽůaƛĄŚůĂǀŝĐĞǌǀůĄƓƚŶşĚƽǀŽĚŬŽƐůĂǀĄŵ
± ƵƉůǇŶĞƚŽƚŝǎ
ƌŽǀŶǉĐŚϭϬϬůĞƚŽĚĚŽďǇ͕ŬĚǇďǇůĂǀĞaƛĄŚůĂǀŝĐşĐŚǌĂůŽǎĞŶĂƐŽŬŽůƐŬĄŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ͘
byl
v diskuzi přednesen. Obě ocenily zásluhy
sǉŬŽŶŶǉ ǀǉďŽƌ ƐŝĐĞ ƌŽǌŚŽĚů͕ ǎĞ ƌŽǌŚŽĚƵũşĐş ēĄƐƚ ŽƐůĂǀ ƉƌŽďĢŚŶĞ ǀĞ ƐƉŽũĞŶş
našeho
spolku
oblasti
tělovýchovné i spoleƐ ŶĞũǀĢƚƓş ƐƉŽƌƚŽǀŶş
ĂŬĐş v
ƌŽŬƵ
± ƓƛĄŚůĂǀŝĐŬǉŵ dƌŝĂƚůŽŶĞŵ͕ ĂůĞ ǀĞ ƐůĂǀŶŽƐƚŶşŵ
ĚƵĐŚƵƐĞŶĞƐůĂƵǎŝǀǉƌŽēŶşǀĂůŶĄŚƌŽŵĂĚĂ͕ŬƚĞƌĄƉƌŽďĢŚůĂǀŵƵůƚŝĨƵŶŬēŶşŵƐĄůĞ
čenské
a popřály spolku hodně sil a nadšení
ƓƛĄŚůĂǀŝĐŬĠŚŽƐƉŽĚǇǀƉĄƚĞŬϭϰ͘Ϯ͘ϮϬϮϬ͘
do
dalších let. Tečkou za letošní valnou hroĞůŽ ƐĄůƵ ǌĚŽďŝů ǀĞůŬŽƉůŽƓŶǉ ďĂŶŶĞƌ Ɛ ůŽŐĞŵ ŶĂǀƌǎĞŶǉŵ ƐƉĞĐŝĄůŶĢ ƉƌŽ ƷēĞůǇ
madou
– jaké
než
slavŽƐůĂǀ ϭϬϬ ůĞƚbylo
^ŽŬŽůĂ͘občerstvení
h ǀƐƚƵƉƵ ĚŽ ƐĄůƵ ŽďĚƌǎĞů
ŬĂǎĚǉjiné
ƷēĂƐƚŶşŬ
ǀēĞƚŶĢ
ŚŽƐƚƽ
ƉĢŬŶǉƉƌĂŬƚŝĐŬǉĚĄƌĞŬ ± ƐŬůĞŶĢŶŽƵƚƎĞƚŝŶŬƵƐƚǉŵǎŵŽƚŝǀĞŵ͘WŽǌĂŚĄũĞŶşǀĂůŶĠ
nostní...
ŚƌŽŵĂĚǇĂŶĞǌďǇƚŶǉĐŚƷǀŽĚŶşĐŚƉƌŽĐĞĚƵƌĄĐŚďǇůŽƉƎĞĚĄŶŽƐůŽǀŽ<ĂƌůƵ>ƵĨƚŽǀŝ͕
za TJ Sokol Šťáhlavice Alena Průchová
ŬƚĞƌǉ ƉƎĞĚŶĞƐůǌƉƌĄǀƵŽŚŝƐƚŽƌŝŝ^ŽŬŽůĂǀĞaƛĄŚůĂǀŝĐşĐŚ͘sĞǌƉƌĄǀĢ ŶĞǌĂƉŽŵŶĢů
ǌŵşŶŝƚ ǀƓĞĐŚŶǇ ĚƽůĞǎŝƚĠ ŵĞǌŶşŬǇ ǀ ŚŝƐƚŽƌŝŝ ^ŽŬŽůĂ Ă ƚĂŬĠ ƚǇ͕ ŬĚŽ ƐĞ ŶĞũǀşĐĞ
ǌĂƐůŽƵǎŝůŝ Ž ƌŽǌǀŽũ ƚĢůŽǀǉĐŚŽǀǇ Ă ƐƉŽƌƚƵ ǀĞ aƛĄŚůĂǀŝĐşĐŚ͘ ZĞĨĞƌĄƚ ƉƌŽǀĄǌĞůŽ
ƉƌŽŵşƚĄŶşƐŶşŵŬƽǌĞƐƚĂƌƓşŝŶĞĚĄǀŶĠŚŝƐƚŽƌŝĞƐƉŽůŬƵ͘WƌŽŵŶŽŚĠƉĂŵĢƚŶşŬǇďǇů
ƌĞĨĞƌĄƚǀēĞƚŶĢĨŽƚŽŐƌĂĨŝşƉƎşůĞǎŝƚŽƐƚşŬǌĂǀǌƉŽŵşŶĄŶşŶĂŵŝŶƵůĠēĂƐǇ ĂŶĂƚǇ͕ŬƚĞƎş
ƵǎŵĞǌŝŶĄŵŝŶĞũƐŽƵ͘͘͘<ĂƌĞůƐŬůŝĚŝůǌĂƐǀƽũƉƎşƐƉĢǀĞŬǀĞůŝŬǉĂƉůĂƵƐ͘

statečných mladších žákyň, na jejichž výkonu bylo zdravotní oslabení bohužel znát.
V reakci na aktuální potřeby oddílu proběhla rošáda v trenérském kádru a zapojili se
další rodiče. Jsme stále otevření všem, kteří
se chtějí jakkoli v našem sportovním klubu
angažovat!
Školní i volejbalový rok se přehoupl do druhé půlky a volejbalový oddíl se už těší na
letní soustředění, které si užijeme na konci prázdnin v osvědčené lokalitě uprostřed
lesů chráněné přírodní oblasti „Písecké
hory“ v rekreačním středisku Nová louka
u Albrechtic nad Vltavou. Na soustředění samozřejmě naladíme formu, ale hlavně
bude dost prostoru na utužování kamarádství, povídání a sportování všeho druhu.
Vždyť až naše volejbalové děti vyrostou,
všechny výhry a prohry budou zapomenuty,
vzpomínky na společně strávený čas však
zůstanou. Co doufejme zůstane také, je potřeba pohybu a pozornost k vlastnímu tělu.
dokončení na další straně

SPORT V OBCI

VOLEJBALOVÉ AKTUALITY
dokončení z předešlé strany

Proto se snažíme i v průběhu roku zařazovat
všestranné aktivity a dbát na dostatečné rozcvičení, strečink i kompenzační cviky. Proto
jsme také s velkým vděkem přivítali na jednom únorovém tréninku Mgr. Věru Knappovou, Ph.D., z Centra tělesné výchovy a sportu
FPE, která dětem, trenérům i rodičům názorně ukázala, jak rozpoznat svalovou dysbalanci a jaké jsou vhodné kompenzační cviky
k redukování nežádoucích dopadů ze špatných
pohybových návyků a nerovnoměrných fyzických aktivit. Ještě jednou moc děkujeme!
Poslední únorovou neděli do boje vyrazily jak

děti z přípravek tak i naše žákyně. Předposlední kolo krajského přeboru šestek se odehrálo na 15. ZŠ v Plzni, kde naše sedmičlenná
výprava vydobyla krásné třetí místo, přestože
v posledním zápase již evidentně docházely
síly. Slečny se totiž učí velmi rychle, což je
výzva i pro trenéry. Do Rokycan na další kolo
barevného minivolejbalu vyrazily dva žluté
týmy, tři oranžové a šest červených, celkem
28 odhodlaných sportovců. Turnaj jasně ukázal stoupající výkonnostní tendenci, která je
bezesporu plodem trpělivé tréninkové práce.
Oranžový tým složený z Adélky Štýbrové,

Amálky Hejlové a Martina Navrátila se probojoval do nejlepší čtveřice. Červenou kategorii šťáhlavské týmy zcela ovládly, nepřekonatelná klučičí dvojka Tomáš Fanta a Přemek
Holý se zaslouženě radovala ze zlaté medaile,
tři další šťáhlavské týmy se prosadily do první
desítky.
Zcela v duchu rčení „to nejlepší na konec“
bude posledním barevným turnajem minivolejbalu sezóny turnaj ve Šťáhlavech 4. dubna,
na který všechny srdečně zveme.
za SK Šťáhlavy H. Lucáková

ŠŤÁHLAVIČTÍ SOKOLÍCI NA HORÁCH
První únorový víkend vyjelo přes čtyřicet
šťáhlavických Sokolíků do Krušných hor.
Ubytováni byli na Chatě Pernink, která nabízí
vynikající zázemí jak pro rodiny s dětmi, tak
pro skupiny. Protože právě o tomto víkendu
bylo vynikající počasí, všichni si užili to své.
Ti nejmenší se učili lyžovat v lyžařské školičce, ti větší již sjezdovali sami. Běžkaři zdolali mnohé kilometry v nádherných stopách.
Víkend se všem moc líbil, již nyní je připraven
lyžařský prodloužený víkend na příští rok.
Dagmar Špalová

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI
Sobota 7.3.2020
Přátelské posezení s hudbou
Pořadatel: ČZS Šťáhlavy
Místo/čas: Pohostinství na Lhůtě/15 h
Bus zajištěn
Muži - zápas v házené (soupeř Lovosice)
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Místo/čas: Sportovní hala/17 h
Neděle 8.3.2020
Ml. a st. dorost - zápas v házené (soupeř
Lovosice)
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Místo/čas: Sportovní hala/14 a 16 h
Středa 11.3.2020
S čerty nejsou žerty
Divadelní představení studentů Církevního
gymnázia
Vstupné dobrovolné
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo/čas: Sál hostince Šťáhlavice/19 h
Bus zajištěn (u závor 18:30, Husova 18:35)

Čtvrtek 12. a pátky 13. a 20.3.2020
Zločin v expresu 0112
Divadelní představení spolku Šťavel
Místo/čas: KC Beránka/ vždy v 18:30
Lístky nutno opatřit si předem na divadlaci.
stavel@gmail.com nebo každý ČT od 19 do
20 h v KC
Na březnová představení lístky již téměř vydány
Neděle 15.3.2020
Házená – 4. kolo žákovské ligy starších
žáků
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Místo/čas: Sportovní hala
Sobota 21.3.2020
Brigáda na koupališti v 9 h
Místo: koupaliště
Muži - zápas v házené (soupeř Sokol Košutka)
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Místo/čas: Sportovní hala/17 h
9

Neděle 22.3.2020
Ml. a st. dorost - zápas v házené (soupeř
Lovosice)
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Místo/čas: Sportovní hala/13 a 15 h
Sobota 28.3.2020
2. reprezentační ples obce Šťáhlavy
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo/čas: sál Šťáhlavice/20 h
Předprodej na matrice
Bus zajištěn

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI - DUBEN
Pátek 3.4.2020
Zločin v expresu 0112
Divadelní představení spolku Šťavel
Místo/čas: KC Beránka/ vždy v 18:30
Lístky nutno opatřit si předem na divadlaci.
stavel@gmail.com nebo každý ČT od 19 do
20 h v KC

Sobota 4.4.2020
Ukliďme Šťáhlavy/Šťáhlavice
Šťáhlavy 9 h u OÚ
Šťáhlavice 8:30 u kovarny
Pořadatel: Obec Šťáhlavy/SDH Šťáhlavice
Turnaj v barevném minivolejbale
Pořadatel: Sportovní klub Šťáhlavy
Místo/čas: Sportovní hala/9 h

Pátek 24.4.2020
Komedie roku
Divadelní představení souboru exLudvíci
Místo/čas: KC Beránka/19:30
Pořadatel: obec Šťáhlavy
Rezervace míst:
vstupenky.stahlavy@seznam.cz
Vstupné dobrovolné

K otištění akce v přehledu pište na kultura@stahlavy.cz

Pojďte s námi přivítat
jaro, zveme Vás na

2. reprezentační ples
obce Šťáhlavy
Lightly house-cured salmon with shiso and chive flowers

v sobotu 28. března 2020 od 20 hodin
v obecním sále ve Šťáhlavicích
K tanci i poslechu hraje Classic Band

Zpestřením plesu je bohatá tombola

Vstup 200 Kč
Předprodej vstupenek od počátku února na matrice obce
Doprava ze Šťáhlav je zajištěna autobusem
10

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
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Sportovní klub Šťáhlavy, z. s.
7TSVXSZRʧOPYF̌̓ʛLPEZ]^W
7TSVXSZRʧOPYF̌̓ʛLPEZ]^W
oddíl
volejbalu
zve
SHHʧPZSPINFEPY
SHHʧPZSPINFEPY
^ZI ^ZI

TURNAJ
V BAREVNÉM MINIVOLEJBALU
sobota 4. dubna 2020 od 9:00
sportovní hala ve Šťáhlavech
WTSVXSZRʧLEPEZǏ̓ʛLPEZIGL
Přijďte se podívat,WTSVXSZRʧLEPEZǏ̓ʛLPEZIGL
ukažte
svým dětem nefalšovanou radost ze hry
a společně ochutnejte
jedinečnou atmosféru volejbalu
4̃MN˅XIWITSHʧZEXYOE̪XIWZʴQHˏXIQ
4̃MN˅XIWITSHʧZEXYOE̪XIWZʴQHˏXIQ
přizpůsobeného
dětským hráčům.
RIJEP̍SZERSYVEHSWX^ILV]
RIJEP̍SZERSYVEHSWX^ILV]
EWTSPI˃RˏSGLYXRINXINIHMRI˃RSYEXQSWJʣVYZSPINFEPY
EWTSPI˃RˏSGLYXRINXINIHMRI˃RSYEXQSWJʣVYZSPINFEPY
T̃M^T̛WSFIRʣLSHˏXWOʴQLVʛ˃̛Q
T̃M^T̛WSFIRʣLSHˏXWOʴQLVʛ˃̛Q
4SN˅QI̍̓ʛLPEZWOʴQXʴQ̛QZ]XZS̃MX
4SN˅QI̍̓ʛLPEZWOʴQXʴQ̛QZ]XZS̃MX
XSTVEZʣHSQʛGʧTVSWX̃IHʧ
XSTVEZʣHSQʛGʧTVSWX̃IHʧ

POJĎME ŠŤÁHLAVSKÝM TÝMŮM VYTVOŘIT
TO PRAVÉ DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ!
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SPOLKOVÁ ČINNOST

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH STAROPLZENECKO
V KD Losiná se 6.2.2020 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 270 členů ze Starého Plzence
a okolí, 47 členů je ze Šťáhlav a 28 ze Šťáhlavic.
K členství se můžete přihlásit u úsekářů, což
je ve Šťáhlavech Zdeňka Jermářová a Marcela
Brůhová, 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 2019 se konalo několik zájez-

dů, posezení s hudbou, sportovní den, společná návštěva divadelního představení. Spolek
spolupracuje i s jinými obdobnými spolky
v okolí, s nimiž lze také vycestovat na výlet
nebo víkendový pobyt. Letos se již konal zájezd do Pivovaru Letiny a ještě se bude konat:
25.3. – Taneční odpoledne pro seniory v LD
Starý Plzenec (pořádá město Starý Plzenec)
16.4. – Jarní karaﬁátová zábava (Žákovec, Volínová) ve Štěnovicích
28.5. – celodenní zájezd Klášter Teplá, Bor
u Tachova, Kynžvart – navštívíme 2 z těchto
míst
18.6. – celodenní zájezd do Lysé nad Labem
na výstavu: Šikovné ruce našich seniorů a Růžová zahrada
červenec – Sportovní odpoledne s hudbou –
hřiště Starý Plzenec
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17.9. – celodenní zájezd na Zámek Loučeň a
zahradní labyrint
3.10. – celodenní zájezd Hořovice – Cibulový
trh
21.10. – Taneční odpoledne pro seniory v LD
Starý Plzenec (pořádá město Starý Plzenec)
14.11. – Divadelní představení Uličnice – Losiná
10.12. – Mikulášská zábava (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.
Marcela Brůhová

DALŠÍ INFORMACE
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DALŠÍ INFORMACE

AKCE POŽÁRNÍ NÁDRŽ ŠŤÁHLAVY
Srdečně zveme všechny občany
V SOBOTU 21. BŘEZNA 2020 OD 9 HODIN
na společné dílo „obnova koupaliště“.

Co je v plánu? Opět nádrž vypustit a tlakovou vodou vyčistit,
pročistit přítok a odtok, obrousit a natřít kovové prvky
(zábradlí u mostku, vstupní schůdky do nádrže a konstrukci převlékáren)
upravit trávník a zbavit se náletů u ochozu.
Vítána jsou kolečka, hrábě, lopaty, pily, kartáče, smirky, štětce
a dobrá nálada. Na místě bude oheň na zahřátí a teplé nápoje,
můžete si přinést buřty či jiné dobroty k ohni.
Budeme rádi za každou pomoc anebo i za to,
když se jen tak stavíte na kus řeči.
Požádali jsme Radu obce také o dotaci na levný stůl pro stolní tenis a plechy na opravu převlékáren.
Rada obce se rozhodla tuto iniciativu nepodpořit
a schválila pouze příspěvek na brusný materiál a barvy ve výši 2.000 Kč.

Občané pro obec ve spolupráci s SDH Šťáhlavy a obcí Šťáhlavy

VARHANNÍ AKTUALITY
Stejně jako loni – i letošní únor byl ve znamení
podávání dotací pro varhany.
Ta hlavní směřovala na Plzeňský kraj s rozpočtem na 2. etapu opravy varhan. Sepsat žádost
a obstarat všechny přílohy jsme zvládli včas
(i díky panu restaurátoru, panu faráři a paní
M. Laiblové) a teď nezbývá než napjatě čekat, jak
dopadneme (žádáme o maximální částku – tedy
500 000 s tím, že my k tomu dodáme minim.
125 000 z darů veřejné sbírky). Držme si palce :)
Zároveň řešíme elektriku na kůru (to je ten balkon, kde jsou varhany) – je potřeba nový přívod
k varhanám a vyměnit staré rozvody na kůru, aby
se v budoucnu už nemuselo sekat do zdi (prach by
škodil nejen novému měchu). Jejich zasekáním do
zdi se kůr zkrášlí a varhany budou v důstojnějším
prostředí.
S tím souvisí i další krok – restaurování stropní
fresky na kůru. Na podzim farnost zařídila odborný průzkum, díky němuž byl vypracován
restaurátorský záměr. Ten jsme již podali památkářům k vyjádření, které přiložíme k žádosti
o dotaci. Jedná se o dotaci z ministerstva (složi-

PUB KVÍZ
tější), ovšem její štědrost (80 %) nám, resp. biskupství, za úsilí stojí. Obnova fresky je to nejrozumnější, co pro budoucnost varhan můžeme
navíc udělat – zajistíme tak, že se na ně nebude
drolit padající omítka a že ani za pár desetiletí nad
nimi nikdo nic nebude dělat. Restaurování fresky
(pokud vyjde dotace) bude spoluﬁnancovat staroplzenecká farnost ze svého rozpočtu (tedy z darů
na opravu varhan nepůjde ani koruna). Za tento
zodpovědný přístup patří farnosti velké uznání.
Pokud vše vyjde, budou se už moci opravené části
varhan v příštím roce začít vracet do Šťáhlav.
A pokud vás držení palců baví, pak ještě dodám,
že jsme opět podali (na kraj) žádost o dotaci na
pronájem tramvaje – pro beneﬁční koncerty pro
naše varhany. A taky jednu dotaci podáváme
na slovanskou radnici na 2. ročník beneﬁčního hudebně výtvarného plenéru s koncertem.
Tak uvidíme, co vše budeme letos moci pro varhany udělat za akce…
#jsmevtomspolečně #držmepalce #jetonapínavý
#mátosmysl
Kuba Šedivý
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Odpovědi z minula:
1. Seřazené vzdálenosti z návsi: na konec Husovy ulice 10 minut; na konec Komenského 12
minut; na konec Rokycanské 18 minut; na konec Nezbavětické 19 minut; na konec Radyňské 20 minut; na konec Nezvěstické 28 minut
2. Pomník mezi pomníkem padlým a obchodem pana Říhy je věnován americké armádě.
3. Názvy cyklistických destinací na rozcestníku na návsi: Plzeň – Štruncovy sady 15, Starý
Plzenec 4, Blatná 52, Nezvěstice 5, Metly 41,
Šťáhlavice 4
Otázky:
1. Kdy byly Šťáhlavy elektriﬁkovány? (Nápověda: tento rok bylo ve Šťáhlavech 1723
obyvatel, z toho 1706 Čechů, 16 Němců
a 1 Chorvat.)
2. Co ve Šťáhlavech před 98 lety vyhořelo?
Jakub Šedivý

,1)250$&(.(.2521$9,58

NAŠE PŘÍRODA

3RVYČWČVHRGOHGQDSRVWXSQČãtĜt.RURQDYLUXV Q&R9 9LUXVV
VRXVHGtFtFKVý59REFLâĢiKODY\MVPH]D]QDPHQDOL]YêãHQê]iMHPRWUY
KDY DO ŠŤÁHLAV LETOS PŘILETĚL
ČÁP?
]REDY\SĜHGNDUDQWpQRXNWHUiE\ODQDĜt]HQDYQČNWHUêFKREFtFKY,WiOLL3
V celostátním tisku i na internetu jsme se byl čáp zaznamenán již 10.2.2020 (vloni to si ověřili u p. Šloufa, který si jejich přílet na
]GUDYRWQLFWYt 0= ÄMVRXVLFHUL]LNRYêPLVNXSLQDPLVHQLRĜLQDGOHWDOLGp
mohli dočíst, že první čápi letos do západ- bylo 17. února a mysleli jsme si, že jde o re- „náš“ komín desítky let zapisuje. Čápi přiléQLFPpQČQHQtGĤYRGNSDQLFH³0LQLVWU]GUDYRWQLFWYtXYHGOÄ7RåHQČNGR
ních Čech přiletěli cca 12. února, v některých kord). Zda to byla
samička nebo sameček, ne- tají čím dál dříve, podrobněji o důvodech píše
článcích bylo i napsáno, že do Šťáhlav přiletěl víme, ale nyní QH]QDPHQiåHWUStWRXWRQHPRFt1HQtGĤYRGNSDQLFH³3RX]HMHOLSRGH]
před uzávěrkou novin již jsou ve svém článku p. Myslík.
12.2. Ale kdepak! Ve Šťáhlavech na komíně na komíně čápiGĤYRGQpW]QSĜt]QDN\QHPRFLDNRQWDNWVLQILNRYDQRXRVRERXPČOE\EêW
dva. Datum příletu čápa jsme
Mgr. Iveta Bočanová
UDGČMLNRQWDNWRYDWWHOHIRQLFN\DSRSVDWPXVLWXDFL0=OpNDĜLDOpNiUQtFLY\
ČÁPI
NWHUpGRSRUXþXMtGRGUåRYDWYREGREt]YêãHQpKRYêVN\WXUHVSLUDþQtFKRQHP
Milí přátelé přírody, máme tu konečně bře- v budoucnu ještě čeká tuhá zima, tak se může
zen, i když teplé počasí bylo celý únor. Jaro stát, že ta část, ýDVWRDGĤNODGQČVLP\MWHUXFHPêGOHP1HPĤåHWHOLVLMHXPêWSRXåLMWH
která neodlétá, bude mít velké
3UDYLGHOQČRWtUHMWHGH]LQIHNþQtPLXEURXVN\SĜHGPČW\NWHUpþDVWRSRXåtY
už se nedá zastavit, snad nás nepřekvapí pozd- problémy s přežitím.
Zatím jim to však vychání mrazy v dubnu. Lidová pranostika praví zí, což budí zlou
krev u kolegů. Tažní jedinci
.DãOHMWHDNêFKHMWHGRUXNiYXãiO\NDSHVQtNXQHGRUXN\
„Na svatého Řehoře (12. března), čáp letí přes přilétají zpátky3RXåtYHMWHMHGQRUi]RYpNDSHVQtN\SRSRXåLWtY\KRćWH
domů na svá hnízda začátkem

moře, žába hubu otevře, šelma sedlák, který dubna a ta jsou již obsazena nějakým leno6QDåWHVHY\KêEDWYHONêPNROHNWLYĤP
neoře.“ O žábách jsem psal minulý rok a sed- chem, který se nenamáhal ani do Afriky. Niláci se o sebe postarají sami, ale co ti čápi? kdo se nemůže%H]SHþQêRGVWXSRGVSROHþQRVWLMVRXFFDPHWU\
divit, že pak dojde ke rvačce,
Ve Šťáhlavech se jeden objevil už začátkem která může skončit
i zraněním. To se stalo
3RNXGVHQHFtWtWHGREĜH]ĤVWDĖWHGRPD
února a přece se nebude vracet zpátky nad i u nás ve Šťáhlavech,
jak si možná někteří
3RNXGWRQHY\åDGXMHYiã]GUDYRWQtVWDYRGORåWHQiYãWČYXOpNDĜH±HOLP
moře. Nebude, kdoví jestli tam někdy byl. Jed- vzpomenou.
VQHPRFQêPLSDFLHQW\YþHNiUQČ
ná se o jednoho z mnoha, který zůstává celou Na základě informací
od Karla Makoně ze Zázimu ve střední Evropě, nejčastěji v Německu, chranné stanice=GUDYpKRMHGLQFHURXãNDSĜHGNRURQDYLUHPQHRFKUiQtNWRPXMHQXWQêU
živočichů Plzeň se část čápů
ale pozorovat je lze i u nás. V Dobřanech na z Plzeňského 5RXãN\MVRXYKRGQpSURQHPRFQpDE\QHPRFGiOQHãtĜLOL
kraje nachází stále v Africe,
pekárně přezimoval čapí pár už šestou zimu. část je na cestě3ĜLFHVWRYiQtVHY\KQČWHRKQLVNĤPQiND]\DGRGUåXMWHSRN\Q\QDOHWLã
zpátky a zbytek nikam neletěl
Populace čápů se nám tedy rozdělila na dvě a je na místě. A to ani není jisté, že náš čáp je
1HSURSDGHMWH]E\WHþQpSDQLFHDGRGUåXMWH]iNODGQtSUDYLGOD9SĜt
části. Jedna pravidelně odlétá do střední Af- skutečně ´ten náš´
a nebude ještě vystřídán.
riky a druhá zůstává. Jedná se pravděpodob- Pro nás je všakSRUDćWHVOpNDĜHPQHEROpNiUQtNHP
důležité, že šťáhlavský komín
ně o důsledek teplých zim, protože je možné už je zase obsazen.

snáze najít dostatek potravy. Otázkou zůstává,
Ing. Zdeněk Myslík
9SĜtSDGČGĤYRGQêFKREDYQHERSRNXGOLGpKOHGDMtRGSRYČGLXRGERUQtNĤ
co z toho může vzejít. Pokud nás někdy
LQIROLQNX6WiWQtKR]GUDYRWQtKR~VWDYXNWHUiMHYSURYR]XG

INFORMACE KE KORONAVIRU
9ČĜtPHåHãtĜHQtNRURQDYLUXVH]DVWDYtWDNMDNRWRPXE\ORXREGREQêFKH
Po světě se od ledna postupně šíří Koronavirus 2019 (2019-nCoV). Virus se již dostal do Itálie a zemí sousedících s ČR. V obci Šťáhlavy
jsme zaznamenali zvýšený zájem o trvanlivé potraviny, patrně OHWHFKDåHVHGRQDãHKRRNROtYĤEHFVHQHGRVWDQH
z obavy před karanténou, která byla nařízena v některých obcích v Itálii. Podle
Ministerstva zdravotnictví (MZ) „jsou sice rizikovými skupinami senioři nad 70 let a lidé s přidruženými chorobami, nicméně není důvod
k panice“. Ministr zdravotnictví uvedl: „To, že někdo má horečku a kašel, neznamená, že trpí touto nemocí. Není důvod k panice.“
Pouze je-li podezření na koronavirus důvodné, tzn. příznaky nemoci a kontakt s inﬁkovanou osobou, měl by být občan obezřetnější a lékaře raději
kontaktovat telefonicky a popsat mu situaci. MZ, lékaři a lékárníci vypracovali základní zásady, které doporučují dodržovat v období zvýšeného
výskytu respiračních onemocnění.
1. Často a důkladně si myjte ruce mýdlem. Nemůžete-li si je umýt, použijte dezinfekční gel.
2. Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky předměty, které často používáte (mobil, klávesnice aj.).
3. Kašlejte a kýchejte do rukávu, šály, kapesníku, ne do ruky.
4. Používejte jednorázové kapesníky, po použití vyhoďte.
5. Snažte se vyhýbat velkým kolektivům.
6. Bezpečný odstup od společnosti jsou cca 2 metry.
7. Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma.
8. Pokud to nevyžaduje váš zdravotní stav, odložte návštěvu lékaře – eliminujete tak kontakt s nemocnými pacienty v čekárně.
9. Zdravého jedince rouška před koronavirem neochrání, k tomu je nutný respirátor s třídou FFP3. Roušky jsou vhodné pro nemocné, aby nemoc
dál nešířili.
10. Při cestování se vyhněte ohniskům nákazy a dodržujte pokyny na letištích.
11. Nepropadejte zbytečné panice a dodržujte základní pravidla. V případě nejasností se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.
V případě důvodných obav nebo pokud lidé hledají odpovědi u odborníků, mohou se obrátit také na infolinku Státního zdravotního ústavu
724 810 106, která je v provozu denně od 9 do 21 hodin.
Věříme, že šíření koronaviru se zastaví tak, jako tomu bylo u obdobných epidemií v předchozích letech, a že se do našeho okolí vůbec nedostane.

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD

Webové stránky obce: www.stahlavy.cz
Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
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 další číslo - 25.3.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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