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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

duben 2020

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
Na zasedáních v měsíci březnu rada
obce schválila:
1. Cenovou nabídku firmy Eurovia Silba
a.s. na vodorovné dopravní značení a osazení dopravního zrcadla. Cena 26.276 Kč
včetně DPH.
2. Cenovou nabídku pana Linharta na
zhotovení projektové dokumentace na
akci „Rekonstrukce VO části ulice Komenského ve Šťáhlavech. Cena 65.000 Kč
včetně DPH.
3. Prodloužení nájemních smluv v DPPB
ve Šťáhlavicích třem nájemníkům.
4. Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů. Účelem této dohody
je upravit vztahy mezi vlastníky (Obec
x Vodovod Radyně a.s.) tak, aby bylo zajištěno jejich plynulé provozování.
5. Podat žádost o dotaci z PK z dotačního
programu „Podpora jednotek SDH obcí
v roce 2020“
6. Smlouvu s vlastníkem technické infrastruktury (CETIN) o vybudování (úpravě
stávající) infrastruktury. Jedná se o překládku sítí v ul. Habrmanova a Jiráskova,
smlouva je nutná ke stavebnímu řízení na
rekonstrukci komunikace.
7. Objednávku nákladního přívěsu pro
JSDH Šťáhlavice. Cena včetně rezervního
kola a držáku 37.400 Kč bez DPH.
8. Dotace z rozpočtu obce takto: Lukáš
Jílek, Šťáhlavice 178 – 10.000 Kč, Pionýr, z. s. PO Šťáhlavy 15.000 Kč, SONS
(nevidomí a slabozrací) 2.500 Kč, Klub
českých turistů 1000 Kč, Storgé z. s. (útulek pro psy) Lučiště 5.000 Kč, Centrum
Hájek 10.000 Kč, Šťavel, z. s. 15.000 Kč,
Diakonie ČCE středisko Západní Čechy
2.500 Kč.
9. Uzavření SOD na opravu MK Havlíčkova a K Bažantnici se společností BAGGER BS s.r.o., která předložila nejvýhodnější nabídku.
10. Uzavření SOD na úpravu plochy
u budovy č. p. 65 ve Šťáhlavicích se společností BAGGER BS s.r.o., která podala
nejvýhodnější nabídku.

11. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební
práce na zakázku: “Šťáhlavy-oprava cest
pro cyklotrasu Plzeň-Brdy. Oprava cest
na Podmiškách, Na Řežábu při trati a pod
tratí směrem k Hraběcí (ke kanálku).
12. Uzavření příkazní smlouvy se společností DOMOZA projekt s.r.o. na podání
žádosti o dotace na GŘ HZS (MV ČR)
a na OPŽP na celkovou rekonstrukci budovy hasičské zbrojnice včetně zateplení
a výměny zdroje vytápění.
13. Podat žádost o dotaci na výsadbu dřevin okolo bytového domu ve Smetanově
ulici a dalších dřevin v intravilánu obce.
Jde o dotaci z Národního programu životního prostředí - Zlepšení funkčního stavu
zeleně ve městech a obcích.
14. Objednávku dřevin na výsadbu v obci
od společnosti HD STROM s. r. o.
15. Podání žádosti o dotaci z programu
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020
– na opravu chodníků v areálu MŠ Šťáhlavy.
16. Uzavření SOD na zhotovení vodovodu
Mezi Domky, 2.etapa, Šťáhlavice se společností BP STAVBY CZ s.r.o., která ve
výběrovém řízení podala nejvýhodnější
nabídku.
RO vzala na vědomí:
1. Cenovou nabídku na automatické vyzvánění zvonu kapličky ve Šťáhlavicích.
Předpokládaná cena je 194.000 Kč.
Na toto vyzvánění byla zřízena veřejná
sbírka.
2. Informaci ČEZ Energetické služby
o navýšení ceny za zajištění veřejného
osvětlení v souvislosti se změnou míry
inflace za rok 2019 vyhlášené ČSÚ.
3. Zveřejněné granty na dotace Plzeňského kraje a schvaluje podat žádost o dotaci
z dotačního programu „Podpora výstavby
cyklostezek, cyklotras a specializované
doprovodné cyklistické infrastruktury
v Plzeňském kraji v roce 2020“.
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4. Informaci ředitele firmy AG Produkt,
že případné kontejnery na biomasu by
mohla společnost obhospodařovat pouze
na jaře a na podzim. V letních měsících
na to nejsou kapacity.
RO zamítla návrh KAV Starý Plzenec na
odkup kmenových akcií do doby, než proběhne výběrové řízení na nového provozovatele vodovodů a kanalizací.
RO dále zamítla návrh České obce sokolské (ČOS) na výši nájmu za pozemek
u sportovní haly. Navrhovaná částka
(40.000 Kč ročně), je v místě pro daný
účel (vstup sportovců na pozemek kolem
budovy hostince a k hale, event. přístavba
šaten pro halu pouze na části tohoto pozemku) velmi neobvyklá a příliš vysoká.
V souvislosti se současným nouzovým
stavem pověřuje starosta obce velitele
JSDH Šťáhlavy a Šťáhlavice zajištěním
péče o seniory. Jedná se zejména o rozvoz
potravin a léků.
Na zasedání dne 25. 3. 2020 se rada obce
intenzivně zabývala vedením trasy cyklostezky, a to jak dočasné, tak trvalé. Vzhledem k tomu, že je nutné trasu navrhovanou radou projednat se všemi zastupiteli
a změny od posledního jednání také s
projektantem, budou podrobnější informace otištěny v květnovém čísle novin.
Vážení spoluobčané, nacházíme se v situaci, která je pro všechny z nás nová
a určitě ne příjemná. Prosím vás proto o dodržování všech nařízení vlády
a nařízení obecního úřadu, tedy zejména o maximální dodržování hygienických předpisů a ohleduplnost při
nákupech a možných setkání s jinými
občany. Pevně věřím, že to společně
zvládneme.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

KAPLIČKA SV. FLORIÁNA VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Již několikrát jsme v našich novinách psali
o Kapličce sv. Floriána ve Šťáhlavicích na
návsi. Je celá nově opravená, v její kopuli
je nově zrekonstruovaný zvon. V době adventu ohlašoval klekání.
V dřívějších dobách bylo klekání vyzváněno každý den třikrát – za úsvitu, v poledne a večer. Lidé měli při zvuku zvonu
zanechat práce, pokleknout a modlit se
modlitbu Anděl Páně. V době, kdy ještě

nebylo rozšířené nošení hodinek, sloužilo
klekání také k určování času. Za ranního
klekání vstávali, při poledním obědvali a u
večerního posílali své děti spát. Starší děti
večerní klekání upozorňovalo, že se mají
vrátit domů, jinak je odnese klekánice.
I v současné době je vyzvánění klekání pro
mnohé lidi orientačním okamžikem.
Kaplička ve Šťáhlavicích byla původně zasvěcena Panně Marii Lourdské.
O slavnosti posvěcení
nové sošky, kterou dala
na svůj náklad zhotovit
paní Meissnerová z Prahy, se můžeme dočíst
v článku z časopisu Čech
z 28.8.1896. Soška vynikala mistrovskou řezbářskou prací. Byla umístěna
v kapličce, o jejíž opravu
se v té době velmi zasloužila paní Sigmundová
z Prahy a další dobrodinci. Při slavnosti farář ze
Šťáhlav Dp Böhm sošku
posvětil. Slavnosti se zúčastnilo procesí ze Šťáhlav i ze Šťáhlavic. Přišla
i školní mládež s řídícím
učitelem panem Švarcem
a členové obecního zastupitelstva.
V nedávné době byla
kaplička rekonstruována
a protože původní soška
už se v ní nenacházela, byla do ní pořízena
krásná socha sv. Floriána, který je považován
za patrona profesí, které
souvisejí s ohněm, hasičů, hutníků, kominíků,
hrnčířů či pekařů. V iko-

nografii je obvykle znázorňován v oblečení římského důstojníka s nádobou na
hašení, případně přímo hasící požár. Jeho
kult byl v českých zemích značně rozšířen a jeho sochy se budovaly na ochranu
proti požáru. Jednou z posledních zmínek
o uctívání sv. Floriána je zmínka z Hané,
kde hlásil v dřívějších dobách ponocný:
„Chval dobrý duch Hospodina i Ježíše,
jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý
svatý Floriáne, tohoto městečka patrone,
chraň nás od ohně…“
Katolická církev si památku sv. Floriána
připomíná 4. května. Kaplička ve Šťáhlavicích měla být k tomuto dni patronu hasičů vysvěcena šťáhlavským farářem, avšak
současná situace nás nutí slavnost přeložit
na později. Určitě vás o tomto slavnostním aktu budeme včas informovat.
Zvuk zvonu ze šťáhlavické kapličky, který jsme slýchali v předvánočním čase,
byl vyzváněn ručně. Proto jsme se rozhodli pro vyzvánění automatické, nezávislé na pravidelné přítomnosti zvoníka.
To však není snadná ani levná záležitost.
Do kapličky je nutné přivést elektriku
a nainstalovat strojek na vyzvánění, vše
zprovoznit, ale hlavně financovat. Potřebná
povolení jsou již vydaná a na automatické
vyzvánění je zřízena dlouhodobá sbírka.
Číslo účtu, na který můžete přispět,
je 5807211389/0800.
Kasička, do které můžete vhodit i sebemenší finanční hotovost, bude trvale
umístěna v obecní budově č.p. 65 ve Šťáhlavicích.
Všichni, kterým nejsou lidové tradice na
vesnici lhostejné, jistě do sbírky přispějí.
Všem, kteří podpoří sbírku na automatické vyzvánění kapličky, předem velice
děkujeme. Věříme, že brzy bude možné
automatické vyzvánění realizovat.
Mgr. Dagmar Špalová, místostarostka

INVESTICE A OPRAVY
RESTAURACE ZÁMECKÁ
V restauraci Zámecká provádí celkovou
rekonstrukci sociálního zázemí zaměstnanci obce ve spolupráci s místními podnikateli a firmou Silba-Elstav s. r. o. Nyní
již je sociální zázemí obložené novými
obklady, byla položena nová dlažba, vyměněno topení i vyměněna okna v zadní
části budovy, zbývá provést v sociálním
zázemí podhledy, osadit umyvadla a WC,
dokončit elektroinstalaci, odvětrání a výmalbu.
V nově nastalé nepříznivé situaci, kdy
z důvodu epidemie koronaviru byly uzavřeny všechny restaurace, přesto věříme,
že se podaří najít vhodného nájemce.
V průběhu jara bude na pronájem vypsáno výběrové řízení či zveřejněn záměr
pronájmu. Nový nájemce by si měl dle
svých představ upravit restaurační místnost s barem, salonek a vybavit kuchyň.

VÝMĚNA OKEN V ZÁLOŽNĚ
V první polovině března proběhla výměna oken v zadní části budovy záložny (sokolovny). Okna byla v havarijním stavu,
dřevo zkřenčelé, vyžilé, některá okna nešla otevírat ani umývat.

Zbytky starých oken

Okno na schodišti po výměně
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INVESTICE A OPRAVY, KTERÉ NÁS ČEKAJÍ
I ve stavebnictví, přestože stavební podnikání nebylo státem po dobu nouzového
stavu zakázáno, řada firem omezila svůj
provoz a např. na několik týdnů vůbec
nepracovala nebo nebude pracovat, ať již
z preventivních nebo jiných důvodů. Ve
Šťáhlavech jsme měli téměř na všechny velké akce firmu vysoutěženou ještě
před začátkem opatření proti koronaviru.
Nikdo z nás nevíme, co ještě koronavir
a opatření proti němu přinesou.
Od března probíhá rekonstrukce bytového

domu pro seniory ve Šťáhlavech a bude
pokračovat i v dalších měsících.
Předpokládáme a máme dojednáno,
že v měsíci dubnu by měly začít tyto
stavby: oprava hřbitovní zdi starého
hřbitova – 2. etapa, vodovod v ul. Leginářská (pravděpodobně konec dubna
nebo květen), kanalizace v ul. Kozelská
a Na Boru – v této věci proběhlo 11.3.
setkání s občany. Informace ke stavbě
budou občanům před zahájením prací
v dané lokalitě vhozeny do schránek,

informace budou i na webových stránkách obce, zejména pak k plánované objížďce.
Již byli ve výběrových řízeních vybráni
zhotovitelé dalších stavebních akcí (oprava chodníků v areálu MŠ, oprava cest
v ulicích Havlíčkova a K Bažantnici, vodovod ve Šťáhlavicích – Mezi Domky,
2. etapa, úprava plochy kolem hostince
ve Šťáhlavicích). Tyto akce budou probíhat později, cca od května do podzimu,
dle smluv se zhotoviteli.

v blízkém i vzdálenějším okolí dala výzvu
k dodržování zákonů a pořádku a popis
toho, kam odpad patří. Přesto se stále najdou lidé, kteří uklizené místo opět zavážejí odpadem, ať už stavebním, biologickým nebo popelem z kamen. To, že je nyní
v době nouzového stavu uzavřen sběrný
dvůr, neobstojí, protože pod popelem je
posekaná tráva z loňska. Na svém pozemku si to ti nepořádníci nenechají, nekompostují, dřevo nespálí, ostatní odpad do
popelnice nedají nebo do sběrného dvora
neodvezou. Možná si říkají „honem s tím

na obecní, jen ať nemám nepořádek doma!
On to někdo za mě uklidí…“.
Snad se už nyní konečně zastydí a pochopí, že tohle se nedělá!
Dalším problémem jsou někteří pejskaři,
kteří v přírodě (mimo obytnou zástavbu),
kde se ani exrementy po psech sbírat nemusí, je sice seberou, ale pytlík i s „materiálem“ odhodí do přírody. Proč to nedonesou aspoň k nejbližší popelnici? A tak
je v Legionářské ulici poblíž ČOV spousta
igelitových pytlíků s exkrementy.

NEPOŘÁDEK V PŘÍRODĚ
Akci Ukliďme Šťáhlavy se v plánovaném
termínu uskutečnit nepodaří, bude přesunuta na jiný vhodnější termín.
Je ale pravdou, že kdyby lidé nedělali nepořádek a uklízeli si po sobě, bylo by to
mnohem lepší než aby ti, kteří jsou pořádní a k přírodě vstřícní, při takovéto akci po
jiných „čunících“ uklízeli.
Třeba na konci Legionářské ulice stále
někteří obyvatelé nepochopili, že příroda
není odpadkový koš. V loňském roce zde
obec uklidila letitou skládku, místo osadila značením, citybloky, do všech schránek

Památka na „pejskaře“ v přírodě

Nepořádek v přírodě u posledních domů v Legionářské ulici – kdopak to sem asi dal?

Bioodpad ke kontejnerům nepatří - chatová osada Beránka, Šťáhlavy
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INFORMACE KE KORONAVIRU

V ČR stále platí s ohledem na pandemii koronaviru COVID-19 NOUZOVÝ
STAV. Jedná se o onemocnění podobné
chřipce, které však může mít zejména
u chronicky nemocných a starších osob
fatální důsledky. Jistě jste informováni ze
sdělovacích prostředků a celostátního tisku, ale ani v obecních novinách se tomuto
tématu nemůžeme vyhnout.
Příznaky COVID-19:

Zvýšená
teplota

Kašel

Bolesti
svalů

Dušnost

Únava

Jak snížit riziko nákazy:

Při kýchání
nebo kašlání
si vždy
zakrývejte
ústa
kapesníkem,
nikdy dlaní

Často a
důkladně si
myjte ruce
vodou a
mýdlem

Vyhýbejte
se zjevně
nemocným
osobám

telefonické domluvě (tel.: 977 969 239).
Pokud máte horečnatý stav chřipkového
charakteru, kontaktujte epidemiologické oddělení nebo Krajskou hygienickou
stanici Plzeň-město. Dále MUDr. Kulda
oznamuje, že v pondělí je až do odvolání
ordinace otevřena pouze do 15.00 h.
Krajská hygienická stanice Plzeň-město, telefony v závěru článku
Infolinka, která řeší problematiku koronaviru v Plzeňském kraji, Po-Pá 15-20 h.
Tel.: 724 090 060.
Dětská lékařka MUDr. Preslová oznamuje: S platností od 24.3.2020 do odvolání bude dětská ordinace pouze ve
Štěnovicích a to: 7.00-10.00 preventivní
prohlídky; 11.00-13.00 – ordinace pro nemocné děti po telefonické domluvě.
Tel.: 736 679 843.
MUDr. Preslová žádá rodiče, kteří přijdou do ordinace, aby mělo dítě i doprovod nasazenou roušku a do čekárny a ordinace vstupovali jednotlivě – jedno dítě
s doprovodem.
OPATŘENÍ STÁTU
Aby byl koronavir co nejvíce eliminován,
platí v zemi nouzový stav, v němž stát přijal řadu opatření. Opatření jsou neustále
korigována s cílem virus výrazně zpomalit a aby jej bylo možné lépe v republice
zvládnout.
Podle nařízení státu mimo jiné platí:

• často a důkladně si myjte ruce mýdlem
či dezinfekčním gelem
• pravidelně otírejte dezinfekčními
ubrousky také vlastní předměty (např.
mobilní telefon)
• kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
• používejte jednorázové kapesníky
a poté je vyhoďte
• nezdržujte se v místě s větším počtem
lidí a udržujte si bezpečný odstup (cca
2 metry)
• eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
• pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
• sledujte aktuální informace na ověřených
webech
• řiďte se doporučením příslušných úřadů
a vlády ČR.
Prosíme, buďte ohleduplní ke svému okolí a dodržujte aktuální nařízení vlády!
Nedodržováním nařízení můžete ohrozit
někoho dalšího a může vést k tvrdším
opatřením ze strany vlády.

1) OMEZENÍ VOLNÉHO POHYBU
OSOB, (v době psaní článku do 1. 4. 2020
do 6 hodin ráno, ale vzhledem k vývoji
situace se předpokládá, že bude prodlouženo nejméně do Velikonoc).
Je možné se pohybovat pouze do práce
a z práce, k výkonu podnikání nebo jiné
obdobné činnosti, k lékaři, k obstarání
nezbytných životních potřeb (potraviny,
léky, krmení pro zvířata, drogerie, pohonné hmoty, brýle, nezbytné finanční
a poštovní služby aj.), postarat se o osobu blízkou, dobrovolnictví a sousedská
výpomoc, účast na pohřbu atd. Není dovoleno se scházet s jinými lidmi. Na veřejnosti by se lidé měli pohybovat max.
ve dvou (výjimkou jsou členové rodiny,
výkon povolání, pohřby), měli by udržovat dostatečný odstup (min 2 metry).
V době psaní článku nebyl zakázán pohyb v přírodě, nicméně pouze při dodržení odstupu mezi lidmi. Nelze až na
ojedinělé výjimky cestovat do zahraničí,
na ranicích jsou kontroly.

KAM VOLAT V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ?
Praktický lékař MUDr. Kulda oznamuje, že návštěva lékaře je možná pouze po

2) ROUŠKY
Mimo bydliště je POHYB MOŽNÝ
POUZE S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST, jako
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je rouška nebo jinak zakrytá ústa např.
šátkem, šálou nebo nákrčníkem. Pokud
ještě roušku nemáte, obraťte se na obecní
úřad, několik látkových roušek zde máme
k dispozici, případně předáme kontakt na
ty, které je šijí.
Do domů pro seniory ve Šťáhlavicích i ve
Šťáhlavech mohla obec díky šikovným
místním švadlenkám věnovat látkové
roušky. Děkujeme!
A DĚKUJEME VŠEM, KDO DODRŽUJÍ NAŘÍZENÍ A ROUŠKU NEBO JINÉ
ZAKRYTÍ NOSU A ÚST NOSÍ.
Za nenošení roušky může policie uložit
pokutu až 20.000 Kč.
Jak se starat o látkovou roušku?
Bavlněná rouška může zachytit 70-80 %
infekčních částic. Je nutné ji vždy po použití vyprat minimálně na 60 °C, raději ale
na 90 °C, následně vyžehlit na nejvyšší
stupeň. Při manipulaci s rouškou je potřeba dotýkat se roušky pouze na okraji, gumiček, nesahat na střed. Roušku vyměnit
vždy, když zvlhne, tedy několikrát denně.
Čistou roušku pokládat pouze na vydesinfikované místo.
MOJE ROUŠKA CHRÁNÍ TEBE, TVOJE ROUŠKA CHRÁNÍ MĚ!
3) PRODEJNY A SLUŽBY
Řada prodejen je uzavřena, např. kadeřnictví, kosmetické salony, fyzioterapie
atd., některé stát postupně opětovně povolil otevřít (např. prodejny zámečnictví,
autoopravny, automyčky, apod.). Je však
možné provádět stavby. Od počátku všech
opatření zůstávají otevřeny prodejny potravin a drogerie. Jsou v provozu i květinářství a zahradnictví, galanterie, opravny spotřebičů, zahradnictví aj.
Jsou zakázány trhy a tržiště, uzavřena
restaurační zařízení, omezeny ubytovací
služby. Možný je prodej jídla s sebou bez
vstupu do provozovny.
Ve všech prodejnách je jejich provozovatelům doporučeno desinfikovat nákupní košíky, madla, kliky aspoň 1x za hodinu. Je nařízeno, aby v samoobslužných
prodejnách byly zákazníkům u vchodu do
prodejny poskytnuty jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek, např. mikrotenové sáčky.
Prodej nebaleného pečiva se povoluje pouze, pokud je zajištěno, že v místě
odběru pečiva nedochází ke shlukování
osob a zároveň je prodejní místo vybaveno pomůckami osobní hygieny.
OTEVÍRACÍ DOBA PRO SENIORY
V maloobchodních prodejnách potravin,
hygienického zboží, kosmetiky a jiného
drogistického zboží s prodejní plochou
větší než 500 m2 je vyhrazena doba pro
prodej mezi 8. a 10. HODINOU POUZE
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OSOBÁM STARŠÍM 65 LET A DRŽITELŮM PRŮKAZŮ ZTP/P STARŠÍCH
50 LET a jejich nezbytného doprovodu.
V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili.
Všechny prodejny ve Šťáhlavech jsou
menší než 500 m2, proto zde vyhrazená
doba pro prodej osobám starším 65 let
od 8.00 - 10.00 h neplatí a senioři jsou
upřednostňováni.
4) SENIOŘI
Seniorům nad 70 let se doporučuje nevycházet z domu.
V případě, že senior starší 70 let nemá
příbuzné či osobu blízkou, která by mu
zajistila nákup potravin a léků, může
zavolat na OÚ na tel. 377 969 201 nebo
724 162 518 nebo přímo na čísla JSDH
Šťáhlavy nebo SDH Šťáhlavice a obec mu
tento nákup ve spolupráci s hasiči zajistí.
K pomoci se nabídl i místní Český červený kříž.
Dovoz obědů: Je možné objednat si dovoz obědů. K tomu je potřeba mít jídlonosiče, pokud je senior nemá a nemá kde
si je zajistit, mohou mu s jejich zajištěním
pomoci zaměstnanci obce.
Dovoz obědů zajišťuje např. firma MiJaP
jídelna, s.r.o., Starý Plzenec, tel: 737 871
402, 606 601 453. Nemá-li senior jídlonosiče, firma zatavuje jídlo do plastových
krabiček (cena oběda je vyšší o 10 Kč).
Další firmou, která v obci rozváží obědy, je KUCHYNĚ LEVORA, Přeštice,
tel.: 724 100 007, 731 491 985.
V případě, že si nevíte rady a potřebujete
s objednávkou pomoci, zavolejte na OÚ
377 969 201, event. 724 162 518.
5) ZÁKAZ KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ A UZAVŘENÍ
ŠKOL
Není možné konat žádné sportovní ani
kulturní akce. Veškeré školy vyjma mateřských byly až do odvolání uzavřeny.
MŠ Šťáhlavy byla uzavřena, stejně jako
mateřské školy např. v Plzni převážně
z preventivních důvodů a z důvodu, že ji
navštěvoval omezený počet dětí z obavy
před nákazou.
Jsou uzavřeny i veřejné knihovny, sportoviště, restaurace.
6) ČESKÁ POŠTA
Pošta ve Šťáhlavech má do odvolání upravenou otevírací dobu, která nyní je: Po-Pá
od 8 do 12 a od 14 do 16 hodin. Každý den
je doba od 8 do 9 h vyhrazena klientům
nad 65 let, ZTP nad 50 let a jejich doprovodu a zaměstnancům pečovatelské služby.

Při doručování zásilek je preferována
platba předem, event. kartou a co možná
největší omezení osobního kontaktu doručovatele se zákazníkem.
7) DOPRAVA
Veřejná doprava byla zásadním způsobem
omezena, a to jak autobusy, tak doprava
vlaková nebo MHD v Plzni. V MHD byly
prodlouženy dojezdové intervaly, u autobusů ČSAD byly některé linky zrušeny nebo
omezeny. Uvažuje se o zrušení spojů, které
využívají chataři do chatových oblastí.
Autobusy: byl zrušen provoz školního
busu Šťáhlavice – Nezvěstice, dále nejedou busy na lince Plzeň – Šťáhlavice:
(odjezd z Plzně) v 19:35 do Šťáhlav a ve
20:35 do Šťáhlavic; a směr Plzeň nejedou:
ze Šťáhlavic v 18:05, ze Šťáhlav ve 20:00.
Vlaková doprava se omezuje v celé republice, na trati Plzeň-Horažďovice je
od 30.3. do odvolání upraven jízdní řád
a zrušeny tyto spoje: linka Blovice-Kozolupy a zpět zcela zrušena, zrušeny i další spoje: NEJEDOU: směr Plzeň: 9:14,
11:14, 13:14, 15:14, 17:14; směr Nepomuk:
5:51, 8:42, 9:22, 10:41, 12:42, 14:42, 16:42,
18:42.
POUZE V PRACOVNÍ DNY: směr Plzeň: 8:32, 12:32, 16:32, 20:32; směr Nepomuk: 7:02, 15:22, 19:22.
Vlak v 5:13 směr Plzeň jede jen z Nepomuka (nikoliv z Horažďovic) a vlak v 6:22
jede jen do Nepomuka (ne do Horažďovic).
8) CHATAŘI
Chatařům není zakázáno chaty navštěvovat, měli by však návštěvu chaty nebo
chalupy omezit pouze na svůj pozemek,
svou chatu, s nikým se nesetkávat, nenavštěvovat zde prodejny apod., aby na venkov nebyla zavlečena nákaza. Je možné,
aby na chatě setrvali a již se nevraceli do
svého bydliště.
9) ČINNOST ÚŘADŮ A PROVOZ OÚ
ŠŤÁHLAVY
Stát nařídil omezit provoz všech úřadů,
kdy nařídil omezit činnost na nezbytně
nutné agendy (např. nyní nelze sjednat ani
vykonat svatbu), nařídil omezení osobního kontaktu zaměstnanců veřejné správy
s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/
veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň.
Vyřizovat úřední záležitosti tedy lze převážně telefonicky, elektronicky nebo písemně.
Konat zasedání zastupitelstev je možné
pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového
stavu nebo ke schválení právních jedná5

ní nezbytných k dodržení termínů nebo
zabránění bezprostředně hrozícím škodám. Takové zasedání musí být vedeno
prostředky komunikace na dálku umožňujícími účast členů zastupitelstva na zasedání zastupitelstva v reálném čase bez
jejich osobní přítomnosti a osobní účast
veřejnosti je vyloučena.
PLATNOST OSOBNÍCH DOKLADŮ
V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
Občané, kterým skončila doba platnosti
dokladů (občanský průkaz, cestovní pas)
po 1. 3. 2020, mohou těmito doklady nadále prokazovat svoji totožnost. Osoby,
kterým skončila platnost řidičského průkazu v době nouzového stavu, mohou nadále řídit motorové vozidlo. Občané nemají dočasně povinnost požádat o vydání
nového OP ve lhůtě do 15 pracovních dnů
např. z důvodu změny trvalého bydliště,
svatby, rozvodu. O nový občanský průkaz nemají povinnost žádat ani mladiství, kteří dovršili 15. rok věku a občanský
průkaz zatím nemají. Důvodem zmírnění
pravidel je zamezení pohybu osob i činnosti řady institucí, aby se dále nešířila
nákaza koronavirem.
PROVOZ OÚ ŠŤÁHLAVY
OÚ ŠŤÁHLAVY JE PRO VEŘEJNOST
OTEVŘEN POUZE V PONDĚLÍ A VE
STŘEDU, VŽDY OD 9:00 do 10:00 a od
16:00 do 17:00, A TO POUZE PO TELEFONICKÉ DOHODĚ. A V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH. Vyřizovat osobně bude možné pouze velmi
naléhavé záležitosti, naléhavost vyhodnotí při telefonickém hovoru obecní
úřad.
V tyto ÚŘEDNÍ HODINY je možné
využít podatelnu OÚ.
OÚ lze kontaktovat telefonicky nebo
e-mailem:
sekretariát, podatelna
377 969 201; sekretariat@stahlavy.cz
tajemnice
724 162 518, 377 969 071,
tajemnik@stahlavy.cz
matrika
377 969 079, matrika@stahlavy.cz
účetní
377 969 070, ucetni@stahlavy.cz
stavební technik
727 830 017, stavebni.technik@stahlavy.cz
Vedení obce:
starosta
377 969 078, 724 162 519,
starosta@stahlavy.cz
místostarostka
725 041 229, mistostarosta@stahlavy.cz.
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SBĚRNÝ DVŮR SPOLEČNOST AVE
DO ODVOLÁNÍ UZAVŘELA (viz níže).
Důležitá telefonní čísla:
MUDr. Kulda: 377 969 239
MUDr. Preslová: 736 679 843
Celorepubliková informační linka zdarma 1212. Linka je velmi vytížena. Na této
lince byla zřízena i prvotní psychická pomoc po telefonu, a to na volbě 5. Pomoc
úzkostnému volajícímu poskytují odborníci - psychologové, psychiatři.
Pouze v případě vážných zdravotních
problémů či ohrožení života volejte linky
155 a 112.
Nonstop informační linky státního zdravotního ústavu: 725 191 367, 725 191 370,
724 810 106.
Krajská hygienická stanice Plzeň-město,
Po-Pá 7-15 h:
377 155 100, 377 155 101, 377 155 102,
377 155 103, 377 155 106, 377 155 107,
377 155 109, 377 155 110,
Po-Pá 15-19 h a v So a Ne 8-19 h:
724 090 060, 736 483 572, 736 483 598.
Infolinka, která řeší problematiku nového
typu koronaviru v Plzeňském kraji, Po-Pá 15-20 h: 724 090 060, 770 115 165,
770 115 166.

Potřebné informace naleznete také na
internetových stránkách:
https://koronavirus.mzcr.cz/
Krajská hygienická stanice v Plzni:
www.khsplzen.cz
Ministerstvo zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/
Vláda ČR: www.vlada.cz
Státní zdravotní ústav: www.szu.cz
Plzeňský kraj: www.plzensky-kraj.cz
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do boje s nákazou, lékařům i všem zdravotníkům.
Děkujeme všem prodavačům a prodavačkám, kteří denně obslouží řadu zákazníků, zejména pak těm, kteří se o nás starají ve Šťáhlavech – tj. z prodejny COOP
u nádraží, prodejny CBA p. Šťastného na
návsi, ale i z prodejny v bývalém lidovém
domě nebo z květinářství/galanterie na
návsi. Zejména v obchodech s potravinami je nyní velký provoz a na jejich práci
jsou nyní kladeny zvýšené nároky (zvýšená hygiena, kontrola zakrytí obličeje atd.).
Děkujeme všem, kteří šili a někteří ještě
stále šijí roušky pro své okolí nebo i pro
zdravotnická zařízení.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA

V souvislosti s opatřeními státu proti šíření koronaviru byl společností AVE do
odvolání uzavřen i sběrný dvůr ve Šťáhlavech. Někteří občané se rozčilují, jak je
to možné a kam mají odpad nosit. Tříděný odpad (papír, plast, sklo) do kontejnerů na tříděný odpad. Textil do kontejneru
na textil vedle bazárku nebo v Husově

ulici. Komunální odpad, který se vejde
do popelnice, patří do popelnice. Pokud
provádíte stavební práce, stavební odpad
Vám může odvézt na příslušnou skládku
stavební firma nebo podnikatel ve stavebnictví, který stavbu provádí. S ostatním
odpadem budou občané muset s odvozem
počkat. Dle nařízení státu mají lidé ome6

Zejména pak děkujeme Zdeňce Černé, Martině Nepodalové a Miloslavě
Sedláčkové, které ušily bezpočet roušek
pro naše spoluobčany, a především za věnování roušek obci pro obyvatele našich
domů pro seniory.
Děkujeme i všem dobrovolníkům, kteří
se nabídli v naší obci pomáhat sousedům,
seniorům, např. s dovozem nákupů, zejména pak SHD Šťáhlavy, SDH Šťáhlavice a ČČK.
DĚKUJEME. SPOLU TO ZVLÁDNEME!
článek „Informace ke koronaviru“
připravily
Mgr. Iveta Bočanová a Vlasta Brůžková

zit svůj pohyb na veřejnosti s výjimkou
státem určených činností. Není možné se
tedy setkávat ve sběrných dvorech (v Plzni byly také uzavřeny).
za OÚ Mgr. I. Bočanová
tajemnice OÚ
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POMOC SENIORŮM
POMOC SENIORŮM
JSDH ŠŤÁHLAVY NABÍZÍ VPOMOC
TÉTO KRIZOVÉ
DOBĚ POMOC SENIORŮM
SENIORŮM
JSDH ŠŤÁHLAVY NABÍZÍ
V
TÉTO
KRIZOVÉ
DOBĚ
POMOC SENIORŮM
S NÁKUPEM POTRAVIN A LÉKŮ.

SNABÍZÍ
NÁKUPEM
POTRAVIN
ADOBĚ
LÉKŮ.POMOC SENIORŮM
JSDH ŠŤÁHLAVY
V TÉTO
KRIZOVÉ
POKUD
BUDETE
POMOC
POTŘEBOVAT,
POKUD
BUDETE POMOC
POTŘEBOVAT,
S NÁKUPEM
POTRAVIN
A LÉKŮ.
VOLEJTE NA TEL.Č. 739 396 646
POKUD
BUDETE
POMOC
VOLEJTE
NA TEL.Č.
739POTŘEBOVAT,
396 646
NÁKUPY BUDOU ZAJIŠŤOVÁNY VŽDY V ÚTERÝ A PÁTEK
NÁKUPY BUDOU
ZAJIŠŤOVÁNY
VŽDY396
V ÚTERÝ
VOLEJTE
NA TEL.Č.
739
646A PÁTEK
(VOLAT
DEN PŘEDEM)
DEN PŘEDEM)
NÁKUPY BUDOU(VOLAT
ZAJIŠŤOVÁNY
VŽDY V ÚTERÝ A PÁTEK
(VOLAT DEN PŘEDEM)

NABÍDKA pomoci pro seniory ze ŠŤÁHLAVIC
Pokud potřebujete v této krizové době nakoupit potraviny či léky,
využijte nabídky SDH Šťáhlavice a zavolejte si na číslo:
720 682 980. Objednejte si potřebné a my vám to přivezeme!
Nákupy zajistíme vždy v ÚT a PÁ. Volat je potřeba den předem.

Sbor dobrovolných hasičů Šťáhlavice

SBD PŘEŠTICE OZNAMUJE
Jak má vypadat správa bytových domů
při mimořádné situaci s COVID-19
V souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu v ČR v důsledku rozšíření nákazy
koronavirem vyvstává spousta dosud nevyslovených otázek. S ohledem na dosud
nepoznanou situaci nelze očekávat předem nastavené postupy a metodiky od
státních složek kromě vydaných opatření
vlády ČR v režimu zákazů a omezení. Pokusím se shrnout do několika bodů některá řešení problematických situací vznikajících v důsledku mimořádných opatření:
1. Dezinfekce společných prostor – zatím nebyla bytovým družstvům (BD)
nebo společenstvím vlastníků (SVJ) uložena plošná povinnost dezinfekce společných částí bytových domů, a to ani jako
doporučení formou metodického pokynu.
Je to tedy zcela na uvážení jednotlivých
domů. S ohledem na nemožnost monitorovat pohyb každé osoby bez ochranných
pomůcek, po dotyku klik, zábradlí, ovladačů nebo poštovních schránek, a zvláště pak při absolutním nedostatku desinfekčních prostředků není v silách BD
a SVJ zajistit absolutní ochranu před ná-

kazou, proto je nutné se zaměřit na osobní
ochranu každého občana a na dodržování hygieny (minimum doteků rizikových
míst, mytí a desinfekce rukou, používání
ochranných pomůcek atd.).
2. Provádění údržby ve společných
prostorách – není současnými opatřeními státu nijak dotčeno. Jedná se o povolený výkon zaměstnání (podnikání)
a „provádění staveb“ je výslovně vyňato
ze zákazu maloobchodního prodeje zboží a služeb. Pro pracovníky firem přitom
platí povinnost od 19.3.2020 mít při provádění prací zakrytá ústa a nos ochranným prostředkem vyjma takové práce,
kdy by nošení ochr. prostředků bylo nebezpečné. Pokud není provedení opravy
nezbytně nutné, doporučuje se práce odložit na pozdější dobu.
3. Provádění revizí v domech, havarijní
stavy – pokud není možné provést revizi
z důvodu nouzového stavu (zákaz vycházení, karanténa), jde o zásah „vyšší moci“
a z tohoto důvodu lze revizi odložit a provést neprodleně po skončení mimořádných
opatření. Pokud však existuje podezření na
závadu, která by mohla způsobit požár, vý7

buch apod., je nutno posoudit jako havarijní stav. V tomto případě by měli uživatelé
bytů i při mimořádných opatřeních byty
zpřístupnit, přitom je nutné zabránit riziku
nákazy použitím ochranných pomůcek (jak
ze strany pracovníka, tak i na straně uživatele bytu), hygienických opatření (předchozí
a následná dezinfekce) a za dodržení minimálního odstupu. Pokud nebude za havarijního stavu možné zajistit dostatečná
bezpečnostní opatření a byt zpřístupnit,
bude nutno v krajním případě přistoupit
k odpojení daného rozvodu nebo zařízení. Uživatel bytu v karanténě může přijímat
návštěvy jen v nezbytných případech, což
havarijní situace rozvodů plynu, vody, kanalizace a elektřiny je.
4. Informace o nakažených osobách, osobách v karanténě – správce domu, bytové
družstvo ani společenství vlastníků nemá
nárok na to, aby mu bylo sdělováno, zda se v
bytovém domě vyskytují osoby v karanténě
nebo s nákazou. Nárok na tyto informace
nemají ani starostové jednotlivých obcí.
Státní orgány poskytují data veřejně pouze
o celkových počtech v rámci krajů, event.
okresů.
dokončení na další straně

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

SBD PŘEŠTICE OZNAMUJE
dokončení z předešlé strany

5. Konání schůzí a shromáždění –
s účinností od 16.3.2020, kdy byl zaveden
zákaz volného pohybu osob, nelze konat
členské schůze, shromáždění vlastníků
ani schůze samospráv, a to bez ohledu
na počet osob zúčastněných na takovém
shromáždění. V neodkladných případech lze hlasovat tzv. korespondenčně
(per rollam), pokud to stanovy připouští.
Po skončení zákazu volného pohybu bude

rozhodující, jaká další opatření vláda ČR
vyhlásí.
V souvislosti s vyhlášenými opatřeními
vlády ČR byl omezen provoz činnosti
správce v sídle společnosti Hlávkova 23,
334 01 Přeštice, a to i v úředních dnech.
Osobní návštěvy jsou možné jen v nezbytně nutných případech a po předchozí
dohodě s příslušným pracovníkem.
Vyhotoveno za použití podkladů SČMBD

ze dne 23.3.2020, které jsou ke stažení
na www.sbdplzenjih.cz. Zde také můžete sledovat postupné doplňování návodů
a odpovědí.
Jaroslav Majer
předseda představenstva SBD Plzeň-jih

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Fikarová Jindřiška 82 | Ditrichová Marie 91 | Fremrová Jaroslava 82 | Černíková Vlasta 92
Valtrová Drahomíra 88 | Růžička Jiří 81 | Brožík Jiří 81 | Čapková Jaroslava 89
Šťáhlavice
Krňoulová Stanislava 82
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

ŠKOLY

BŘEZNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Přestože jsou školy od 11.3.2020 z důvodu
nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR
uzavřeny, učitelé pracují i nadále – připravují a rozesílají žákům aktuální učivo.
Jistě by byli spokojenější, kdyby mohli
učit své svěřence prezenčně, ale v nyněj-

ším složitém období se především snaží,
aby děti neztratily kontinuitu v získávání
svých vědomostí.
Všichni chápou, že situace je náročná
nejen pro žáky, ale především pro jejich
rodiče, snažme se vidět alespoň nějaký

klad: Rodiny jsou více spolu a žáci si mohou posilovat svou sebekázeň a rozvíjet
nové způsoby práce.
,,Pro život, ne pro školu se člověk učí.“
(Seneca - římský filozof 4 - 65 př.n.l.)
za kolektiv ZŠ Šťáhlavy Martina Pešicová

DALŠÍ INFORMACE PRO RODIČE
OŠETŘOVNÉ Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOL
Z důvodu epidemie, havárie nebo jiné ní nárok na ošetřovné a dle § 109
nepředvídané události má zaměstnanec odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.
nárok na ošetřovné o zdravé dítě mladší uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného
13 let.
tiskopisem „Žádost o ošetřovné při péči o
V takovém případě zaměstnanec uplat- dítě do 13 let z důvodu uzavření výchovZÁPIS DO 1. TŘÍDY ZŠ ŠŤÁHLAVY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Od 27. 3. 2020 je spuštěn rezervační sys- Možné způsoby podání žádosti:
tém pro osobní zapsání žáků do 1. roční- - do datové schránky školy /ZŠ Šťáhlavy
ku. Oficiální zápis se původně měl konat - 35vj454/
2.4.2020. Vzhledem k mimořádným udá- - poštou (s termínem podání – podací ralostem v souvislosti s novým koronavi- zítko nejpozději do 8.4.2020
rem je možné zapsat žáky v termínu od - osobní podání: zde bude k dispozici
1.4.-8.4.2020 níže popsanými způsoby.
elektronický rezervační systém, kde by
Jako termín zápisů, do kterého musí si zákonní zástupci zarezervovali konkrétbýt přihlášky ve škole, je stanoveno da- ní čas, kdy se k zápisu dostaví. Vstupní
tum 8. 4. 2020.
prostor se upraví pro příchod jednotlivých
Ve výjimečných případech (naléhavé dů- rodičů včetně diskrétní zóny, která bude
vody, zdravotní důvody, karanténa aj.) ohraničena páskou. Rodiče, kteří se dolze podat žádost o přijetí dítěte po před- staví osobně bez vyplněné a podepsané
chozí telefonické domluvě se školou do žádosti, dostanou na místě vytištěnou žá30.4.2020 všemi možnými způsoby.
dost, kterou si vyplní mimo prostory školy
Přihlášku (žádost o přijetí k základnímu a po dohodě se školou dorazí v pozdějším
vzdělávání) si zákonný zástupce stáhne čase tak, aby se před školou neshromažďoz webových stránek školy nebo fyzic- valo více rodičů, než je na příslušný termín
ky vyzvedne ve škole a doručí do školy přes rezervační systém objednáno. Doponásledujícími způsoby nejpozději do ručujeme, aby se dostavil pouze 1 zákonný
8.4.2020.
zástupce s občanským průkazem. V přihlášce je tento faktor zohledněn.
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ného zařízení (školy)“. Tiskopis je k dispozici i na webové stránce ZŠ Šťáhlavy
http://www.zsstahlavy.juhacr.net/.

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na
webu školy pod registračními čísly.
Jaké dokumenty budete potřebovat:
- Žádost o přijetí, dotazník pro zákonné zástupce a přihlášku do ŠD, nastoupí-li dítě výuku k 1. 9. 2020
- Žádost o odklad, dotazník pro zákonné zástupce, doporučení příslušného
školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře v případě,
kdy bude žádáno o odklad školní docházky.
Příslušné žádosti jsou ke stažení na
http://www.zsstahlavy.juhacr.net/.
Telefonní čísla do ŽŠ Šťáhlavy:
377 969 262, 774 977 800
„Další informace pro rodiče“ sestavila
na základě informací z webu ZŠ Šťáhlavy
Mgr. I. Bočanová

KULTURA V OBCI

KULTURNÍ AKCE

Jistě všichni ví, že v současné době není
možné konat žádné soukromé ani veřejné kulturní či sportovní akce. Některé
akce byly úplně zrušeny, u jiných se jedná
o náhradním termínu.
Nemohou se konat představení divadla
Šťavel, plánované dubnové představení Divadla Dialog, sportovní zápasy ani
akce Ukliďme Šťáhlavy/Ukliďme Šťáhlavice. Doba je velmi složitá, ale věřme, že
zase bude lépe a že se při společné zábavě
budeme moci brzy zase setkávat.

Jak to bude s 2. reprezentačním plesem
obce Šťáhlavy?
Na konci března se měl konat 2. reprezentační ples obce Šťáhlavy. Vzhledem
k současné situaci a k mimořádným
opatřením jsme byli nuceni ples odložit
na později. Protože na jaře stále nebude
možnost ples konat a letní období není
pro konání plesů úplně ideální, našli jsme
pro vás nový termín 24. října. Věříme, že
tento podzimní den již bude vyhovovat a
že se na plese v náhradním termínu všichni sejdeme. Vstupenky zakoupené na

ples s březnovým datem platí i pro 24. 10.
2020. Pokud byste však již nyní věděli,
že se na podzim plesu nemůžete zúčastnit, peníze za vstupenky vám samozřejmě vrátíme. S vrácením však počkejte na
příhodnější dobu. Téma podzimního plesu již nebude „jarní“, bude jiné, víc však
nechceme prozrazovat.
3. reprezentační ples obce Šťáhlavy bude
27. března 2021, můžete se tedy v příští
plesové sezoně těšit na obecní plesy dva.
Mgr. Dagmar Špalová
místostarostka

POSEZENÍ S HUDBOU NA LHŮTĚ
Základní organizace ČZS Šťáhlavy pořádala 7.3.2020 Přátelské posezení. Toho
dne se rozjel autobus plný dobře naladěných členů Českého svazu zahrádkářů
a jejich přátel směrem na Lhůtu. V tamějším sále pohostinství Pod Maršálem
se konalo již tradiční odpolední posezení
se zábavou, pěknou písničkou i tancem.
Přítomné přivítala předsedkyně spolku
paní Miloslava Hošková a spolu s členkami ČZS roznesla po sále pro ženy květi-

ny. Termín zábavy byl vybrán příhodně,
v předvečer MDŽ, a tak se přítomné ženy
mohly radovat z něžných karafiátů. Ani
muži nepřišli zkrátka, dostali propisovací
tužku s logem místní organizace ČZS.
Pak začalo vyhrávat Plzeňské duo. Přestože většina asi osmdesáti účastníků patřila k seniorům, brzy se v rytmu valčíku,
polky, waltzu, a dokonce i rocku začal vlnit celý sál. A když se rozohnili i osmdesátníci, museli jsme s údivem konstatovat,

že věk je jen číslo. Vše klapalo jako na
drátkách, na konci každé série vyzývali
hudebníci „ke kalíšku“, všichni se výborně bavili.
S odstupem je nutno konstatovat, že to
vyšlo tak akorát před karanténou.
Výbor spolku děkuje všem členům i nečlenům ČZS, kteří pomohli připravit sál
a s organizací celé akce. Stálo to za to!
za spolek předsedkyně Miloslava Hošková
a Mgr. Alena Hankerová

PÍSNÍ PROTI KORONAVIRU
Ve středu 25.3. ve 12:30 jste mohli nezvykle slyšet z rozhlasu proslov Zdeňka
Svěráka a písničku Není nutno. Do společného zpěvu písničky Není nutno se
ve středu ve 12.30 hodin zapojilo celé
Česko a ani naše obec nezůstala pozadu.
Po úvodních větách Zdeňka Svěráka, ve
kterém vyjádřil naději do příštích časů,
zazněla písnička a lidé si ji mohli zpívat
doma i na veřejných prostranstvích. Dle
informací z celostátních médií se připo-

ZÁMEK V KARANTÉNĚ

To nám ta návštěvnická sezóna ale pěkně
začíná!
Když už bylo všechno připravené, po
zimě uklizené a nablýskané, suvenýry doplněné, přišla do České republiky zákeřná
nemoc a museli jsme zahájení návštěvnické sezóny odložit. Byla zrušena pečlivě
připravovaná tisková konference před zahájením návštěvnické sezóny i celá řada
pěkných kulturních akcí.
I když byl zámek zavřený, počínající
jaro a pěkné počasí lákalo návštěvníky
k procházkám v parku. Šlo i o častý cíl
maminek a tatínků, kterým po zavření mateřských a základních škol zůstaly děti doma. A park se tak stal místem
s nadměrnou koncentrací občanů. Bohužel jsme jako státní instituce museli respektovat nařízení vlády České republiky
a uzavřít i park. Věříme, že naši návštěvníci a příznivci tato opatření pochopí,
vždyť jde i o jejich zdraví.
Abyste na nás během karantény nezapomněli, začali jsme se ještě víc snažit
ve světě virtuálním, kde sice občas také

jila spousta lidí, písnička hrála v obecních rozhlasech, v České televizi, rádiích,
v supermarketech i na čerpacích stanicích.
A co že nám to pan Svěrák řekl?
„Takovou patálii, jako nám nadělal ten
korunovanej virus, nepamatují ani tak
věkovití jedinci, jako jsem já. Ale to neznamená, že se z toho zblázníme, a to neznamená, že to nebude mít konec. Bude to
mít konec. Zase budeme chodit do školy,

do práce a do divadla, a budeme se družit,
dokonce objímat. A víte proč? Protože nepanikaříte. Protože jste obětaví, spolehliví a neztrácíte smysl pro humor. A taky
jste vynalézaví.“
Organizátoři této celostátní akce zvažují,
že by tento celonárodní happening zopakovali třeba ještě další dvě středy, s jiným
proslovem od jiné osobnosti a s jinou písní. Tak se nechme překvapit.
Iveta Bočanová

řádí nějaký ten virus, ale ten ohrožuje
jen „zdraví“ našich počítačů. Pokud se
vám po našem zámku stýská, můžete si
jej virtuálně projít na aplikaci Google
maps. Stačí si zadat „zámek Kozel“, rozkliknout mapu, a oranžového panáčka
v pravém rohu obrazovky přenést myší
před vstup do zámku. Tak se, alespoň ve
svém počítači, tabletu či mobilním telefonu, projdete nejen po blízkém okolí zámku,
ale i kaplí a zámeckými komnatami.
Přestože správa zámku pracuje v omezeném režimu, tým pracovníků pro vás
připravil facebookový projekt „Z pokladů lesního zámku“. Každý den po dobu
karantény uveřejníme jeden zajímavý exponát, a to nejen ze zámeckých expozic,
ale i z našich depozitářů. Můžete se tedy
těšit i na zajímavosti návštěvnickým okem
dosud nespatřené. Snad vám tím ukrátíme
případnou dlouhou chvíli.
V rámci Valdštejnského roku byla Národním památkovým ústavem připravena celá
řada akcí. Jak jistě víte, i zámek Kozel patřil tomuto slavnému šlechtickému rodu.

Kastelán Jan Polívka měl připravenou besedu o našem zámku pro cyklus „Hovory
s kastelány“. Je jasné, že beseda jako taková se neuskuteční. Místo toho bude ve
stejném duchu připravena videoprezentace, s níž vás samozřejmě seznámíme na
facebookové stránce zámku Kozel.
A protože ani příroda nepočká, karanténa
nekaranténa, snažit se musí i kolektiv zámeckých zahradníků, za které nikdo jarní
práce neudělá a musejí pracovat stejně,
jako by byl zámek v plném návštěvnickém provozu. Pokračují i práce truhlářů
na zakázkách pro ostatní objekty ve správě Národního památkového ústavu (třeba
vrata pro hrad Velhartice). A paní uklízečky se pustily do šití ochranných roušek. Moc jim za to děkujeme.
Zachovejte nám přízeň a sledujte naše
stránky!
Mgr. Aleš Česal
pracovník vztahu k veřejnosti
státního zámku Kozel
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SPORT V OBCI

HÁZENÁ V BŘEZNU 2020
Poslední víkend v únoru a první v březnu
pokračovaly soutěže v házené 13. a 14.
kolem. Pak byly vládou České republiky, přerušeny pro rozsáhlou celosvětovou
epidemii všechny sportovní soutěže. Svaz
házené vyjádří své rozhodnutí, zda soutěže 2019-2020 zruší či budou dokončeny,
koncem března.
Jak si vedla naše družstva v posledních
odehraných kolech?
Muži II. liga severozápad: Družstvo
mužů si zajelo pro další body do Loun,
kde zvítězilo těsně 27:28, po poločase
13:12 pro domácí tým. Ani v dalším domácím zápase nezaváhalo. Před 80 diváky předvedlo hezkou hru a rezervu extraligových Lovosic lehce přehrálo 35:21
(15:7). Tabulka II. ligy - její čelo: 1. Dukla
Praha B 25 bodů, 2. Baník Most 21, 3.
Šťáhlavy 16. Sestava – branky: Hrubý,
Dolák - Sedláček 2, Šedivec 9, Nolč 11,
Karban 5, Kesl 6, Šimek 1, Havlíček 7,
Tatar 13, Mareš 6, Schejbal 3. Trenér Šedivec, vedoucí týmu Schejbal.
Starší dorost I. liga: Dorostenci měli
tentokrát blízkého soupeře, tým Talentu
Plzeň. V hale města Plzně se jim jako obvykle nezadařilo a snadno podlehli 18:29
(16:9). Následující víkend hostili Lovosice, tým ze středu tabulky. Po prohrané
půli (15:17) bojovným výkonem utkání
dovedli k vítěznému konci 34:31. Zápas
sledovalo 80 diváků. V těchto zápasech
nastupovali: Kopic, Pospiszyl - Průcha 1,

Jung 5, Tyml, Nosek 3, Fencl 2, Havlíček
6, Miklas 2, Sedláček 19, Basl 1, Kojan 7,
Brůha 3, Láska, Lukeš 1, Klička 1. Trenéři Sedláček, Král, vedoucí družstva
Průcha.
Mladší dorost - I. liga: Také mladší dorost v plzeňském derby podlehl Talentu
Plzeň 21:31 (9:14). Nad síly našeho týmu,
bylo i družstvo Lovosic. Výsledek 30:45
(14:22) nás poslal opět na chvost tabulky.
Té vévodí Nové Veselí, 2. je Zubří a naše
družstvo se čtyřmi body společně s Velkou Bystřicí ji uzavírá. Sestava: Čimera,
Olivier, Gallivoda - Votýpka, Hadač 7,
Tůma, Nosek 14, Hrubý, Pekárek 5, Hadáček 1, Kudra 1, Nejdl 9, Říha, Holý 6,
Sklenář 1, Pytlík 3, Tikal 3, Kelíšek. Trenéři Drohobeckyj, Jirmář, vedoucí Hadáček.

Děkujeme našim věrným fanouškům
za podporu a věříme, že se situace zlepší a že opět setkáme na našich sportovištích.
VV oddílu házené Sokola Šťáhlavy
Poznámka redakce:
Po uzávěrce novin bylo na FB házenkářů
oznámeno, že: „Soutěžní ročník 2019/2020,
konkrétně soutěže řízené ČSH (s výjimkou
nejvyšších soutěží) se vzhledem k aktuální
situaci ruší a jeho výsledky se ruší. Žádný
z našich týmů tak nesestupuje ani nepostupuje
do žádných jiných soutěží a jeho umístění se
nepočítá. Rozhodnutí se týká družstva mužů,
obou dorostů a starších žáků hrajících Žákovskou ligu.“ Takže naše oba dorosty zůstávají
v I. lize a muži v II. lize.

SPOLKOVÁ ČINNOST

DOVOZ VODY DO BAZÉNŮ V R. 2020
Vážení spoluobčané, Dovolujeme si Vás informovat o zavážení vody do bazénů, jezírek
a nádrží z vodovodního řadu. Jako každý
rok bude probíhat zavážení cisternou SDH
Šťáhlavy. Cisterna, kterou má v majetku sbor
dobrovolných hasičů, je z roku 1956 a za ta
léta má již hodně práce za sebou, proto vyžaduje pravidelnou a častější údržbu. Může
nastat situace, že se vyskytne závada a tím
pádem musíme cisternu odstavit na několik
dní (bohužel to bývá každoročním pravidlem). Obsluha cisterny to také nemá snadné. Je v kabině vedle vzduchem chlazeného
motoru, který vytváří vysoké teploty a záro-

veň řídí vozidlo bez posilovače. V červnu,
kdy je venku horko (uvnitř vozu ještě větší)
a voda je žádaná nejvíce, zaváží řidič vodu
po skončení své pracovní doby až do pozdních večerních hodin.
Žádáme zájemce o vodu, aby nenechávali objednávku na poslední chvíli a učinili
ji již např. v dubnu. V tomto roce bude
dovoz vody omezený ze strany SDH na
3 dny v týdnu a ze strany dodavatele z důvodu nedostatku vody může být vyhlášen
zákaz dodávky.
Cena dovozu jedné cisterny (tj. 4000 l)
po Šťáhlavech a do Šťáhlavic činí 700 Kč.

DALŠÍ INFORMACE

PUBKVÍZ
Odpovědi z minulého čísla:
1. Šťáhlavy byly elektrifikovány v letech
1929-1930.
2. Dne 9. června 1922 vyhořel parní mlýn
firmy Popper a spol.

Nové otázky:
1. Jakou událostí se zapsal rok 1975 do
historie naší obce?
2. Co je na mapě znázorněno?
Jakub Šedivý
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Na místě po dokončení plnění sepíšeme
zakázkový list, který dovezeme s sebou.
Po odevzdání zakázkového listu společnosti ČEVAK a. s. Vám přijde faktura
za odebrané množství vody dle jejich
platného ceníku. Prosíme, abyste Vaše
objednávky zasílali e-mailem na: sdh-stahlavy@seznam.cz, nebo si vyžádejte
telefonický kontakt od OÚ. Děkujeme za
pochopení.
PO DOBU TRVÁNÍ VÝJIMEČNÉHO
NOUZOVÉHO STAVU ALE NEMŮŽEME VODU ZAVÁŽET!
SDH Šťáhlavy

DALŠÍ INFORMACE

NENECHME JE ZNIČIT

Kdysi napsal pan Jiří Brožík do Š+Š článek o hrobech zajímavých osobností na
starém šťáhlavském hřbitově. V závěru
článku píše: „Tyto hroby by se měly zachovat, i když není nikdo, kdo by o ně
pečoval. Hroby takových osobností dávají hřbitovu důstojnost, vznešenost a jsou
jeho ozdobou i historickou památkou.
Zasloužily by si být udržované včetně jejich okolí a měli bychom se k nim chovat
s pietou a úctou.“
Měl pravdu. Projdeme-li se po starém
šťáhlavském hřbitově, určitě nás zaujmou
některé hroby významných osobností, ale
i některé velmi staré a historicky cenné
hroby obyčejných lidí. Mě zaujaly především čtyři, které jsou spojeny s historií

Nedaleko od hřbitovních vrat se nachází
hrobka, ve které je pohřben mlynář Rudolf
Chvátal. Byl členem obecního zastupitelstva a o rozvoj obce se zasloužil především
tím, že v roce 1917 na vlastní náklady zřídil
u mlýna elektrárnu na vodní pohon a jako
první rozvedl elektrickou energii po obci.
Zemřel poměrně mladý, svobodný a bezdětný. Úpravu by si zasloužilo okolí hrobu,
ale i kovové ozdobné zábradlí. Nalevo od

obce a o které se nikdo nestará. V prvé
řadě je to hrob hraběcího lékaře a dlouholetého starosty obce MUDr. Antonína
Čížka, který byl starostou obce v letech
1895-1914. O jeho zásluhách se můžeme
dočíst v knize, kterou vydala v loňském
roce obec. Byl např. zakládajícím členem
šťáhlavského Hasičského sboru (r. 1884)
nebo Tělocvičné jednoty Sokol (r. 1909).
Hrob byl pracovníky „rychlé roty“ již
opravován, protože hrozilo zřícení a rozbití kříže, který jej zdobí. Další tři hroby
jsou přímo nalepeny na hřbitovní zeď,
která se v letošním roce bude opravovat
a pracovníci firmy by tedy měli být velmi
opatrní při bourání staré zdi, aby nedošlo
k poškození těchto hrobů.

této hrobky je malý náhrobek, který patří
také mlynářské rodině Chvátalů. Je zde pohřben otec Rudolfa Chvátala, mlynář Josef
Chvátal, který byl starostou obce od r. 1870
do r. 1873. Je zde pohřbena i Božena Tylová, teta Rudolfa Chvátala, která se velmi
zasloužila o vznik místní organizace Československého červeného kříže ve Šťáhlavech v r. 1924. Tento hrob je poničený,
spadl a rozbil se velký betonový kříž, který
byl kdysi jeho ozdobou. O kousek dál určitě
nepřehlédneme hrob šťáhlavského sládka
Daniela Sekyrky, který mimo jiné prodal
obci pozemek, na kterém byla vystavěna
v roce 1885 šťáhlavská škola.
Byla by velká škoda, kdyby se tyto hroby
nechaly zničit. Český červený kříž se již

mnoho let vzorně stará o hrob chodského malíře Jaroslava Špillara, který sice ve
Šťáhlavech nežil, ale jeho manželka byla
dcerou šťáhlavského poštmistra Dolejše.
Nenajde se ve Šťáhlavech spolek nebo organizace, které by si vzaly na starost péči
o některý z těchto hrobů významných osobností spjatých s historií naší obce?
Jana Kepková
Poznámka redakce:
2. etapa opravy hřbitovní zdi proběhne v letošním roce, provádět bude firma Silba-Elstav s. r. o. Součástí zakázky, na kterou obec
získala dotaci 300.000 Kč od Plzeňského kraje, je i zabezpečení náhrobků přímo sousedících s hřbitovní zdí tak, aby nedošlo k jejich
poškození.

NAŠE PŘÍRODA

KUKAČKA
Milí přátelé přírody, máme tu měsíc duben.
Doufáme, že poslední mrazy již máme za
sebou a jaro nám vynahradí zimu, která se,
upřímně, podobala spíše suchému podzimu. Definitivní vítězství jara nám zvěstuje
první zakukání kukačky. Zajímavé, že ten
zvuk známe všichni, ale málokdo viděl
jeho původce. Důvodem je, že žijí skrytým

způsobem života a také se podobají krahujci, proto často dojde k jejich záměně. Fakt,
že si kukačky nestaví vlastní hnízda a vajíčka kladou k jiným ptákům, je znám každému. Jedná se ale o vzácný a velmi složitý
proces, který se odborně nazývá hnízdní
parazitimus. Kukačka vyhledává zejména
hnízda drobných hmyzožravců (rákosník,
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konipas, červenka, rehek), která musí být
navíc otevřená. Ze stromové dutiny nebo
budky by se několikanásobně větší mládě
nikdy nedostalo. Tento způsob rozmnožování si také vyžádal mnoho zajímavých
přizpůsobení. V populaci kukaček se vytvořily celé rody specializované na konkrétní druh náhradního rodiče.
dokončení na další straně

NAŠE PŘÍRODA

KUKAČKA

dokončení z předešlé strany

Samičky kladou vajíčka velmi podobná
hostitelům, kteří je pak nerozeznají od
svých a nejsou schopni je odstranit, přestože se o to velmi snaží. Kukačka čeká
u cizího hnízda a když ho rodiče opustí
rychle sní nebo odnese jedno vejce a snese vlastní. Jedná se opravdu o bleskovou
akci, která trvá zpravidla méně než minutu. I vylíhnutí jde velmi rychle, malá

kukačka se rodí už po 12 dnech. Často
předběhne své nevlastní sourozence a pak
přichází nejtemnější a fyzicky nejnáročnější období života mladé kukačky. Musí
se zbavit buď vajec nebo již vylíhlých ptáčat, která jsou často těžší než ono samo.
Není to z důvodů krutosti nebo snahy
získat více potravy, ale proto, že vývoj
menších ptáků je velmi rychlý a velké ku-

kačce by se mohlo stát, že by dospělí sourozenci s rodiči opustili hnízdo a ona tam
zůstala bez pomoci. Poté si užívá výhod
jedináčka. Občas lze zahlédnout, jak dva
drobní pěvci krmí i mimo hnízdo ptáka
velikosti holuba. Z lidského pohledu se
nejedná o příliš hezké chování, ale ona to
ta naše kukačka jinak neumí.
Zdeněk Myslík

INZERCE
Společnost AG-PRODUKT, a. s., Šťáhlavy přijme
- pracovníky do živočišné výroby
- traktoristy s platným řidičským průkazem
Bližší informace poskytne společnost
na tel. č.: 377 969 202 nebo 776 763 884

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 15-19 týdnů, cena 169-219,- Kč/ks.
Prodej: 10.4., 10.5. a 7.6.2020
Šťáhlavy – u Jednoty /u kruháku/ – 15:20 h
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9:00-16:00 h
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost
22. 5. 2020 • 14h Šťáhlavy /směr zámecká hospoda u zdi/
Kuřice černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/, sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/,
Vlaška a kuřice Modrá, kohoutci, Kačeny pekingské /bílé brojlerové/, Moularden /kříženec pižmové
a pekingské kachny/, Husy bílé, Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/, Holokrčky, Kalimera /selské brojlerové kuře/,
Brojlerová kuřata, Perličky
Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Hubenov 20, 588 05 Dušejov
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, 734 833 158 /NE SMS!/
volejte po-pá 7-15h!, email: info@prodej-drubeze.cz, www.prodej-drubeze.cz
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 - 25.4.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

Vydává: obec Šťáhlavy | Redakční rada: Iveta Bočanová, Alena Sládková, Jana Kepková
Cena výtisku 7,-Kč | Povoleno MK ČR E 12316
V prodeji: prodejna COOP - Nezvěstická 504, Potraviny Šťastný - Náves Republiky 55
Příspěvky, dotazy, připomínky zasílejte na adresu: OÚ Šťáhlavy, s označením Š + Š, nebo na email redakce@stahlavy.cz
Cena inzerce dle velikosti: do 1/4 A4 - 100,- Kč, 1/4 až 1/2 A4 - 200,- Kč, 1/2 až 1/1 A4 - 400,- Kč | Ceny jsou bez DPH
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