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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

květen 2020

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
Na zasedáních v měsíci dubnu RO schválila:
1. Smlouvu o dílo s ﬁrmou Plzeňský lesprojekt, a. s., na zpracování lesního hospodářského plánu s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12.
2031.
2. Přesun oslav výročí osvobození na termín
19. nebo 20. září 2020.
3. Smlouvu o dotaci od Plzeňského kraje na
opravu oplocenek. Výše dotace je 79.849 Kč.
4. Prominutí nájemného za 2 měsíce těm nájemcům, kterým z důvodu opatření proti koronaviru stát zakázal otevírat provozovny pro
veřejnost: Šťáhlavická s.r.o. – pronájem hostince ve Šťáhlavicích, Služby obce Šťáhlavy –
pronájem haly, Jiřina Martínková – pronájem
kadeřnictví, Michaela Habichová – nájemné
za stánek na parkovišti u zámku Kozel.
5. Cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s.r.o. na MODUL SENIOR a mluvené slovo (12.500 Kč bez DPH).
6. Umístění kontejnerů na biomasu na stejných místech jako v loňském roce od poloviny
dubna do konce června a dále od října do konce listopadu 2020.
7. Jako projektanta lávky Na Kukačce p. Josefa Maška, Starý Plzenec.
8. Cenovou nabídku společnosti BAGGER BS
s.r.o. (zhotovitel kanalizace Na Kukačce) na

doplnění jednotky Fiedler na čerpací stanici
kanalizace Na Kukačce, které požaduje provozovatel kanalizace (180.440 Kč).
9. V souvislosti se zpracováním projektu rekonstrukce ul. Komenského na základě požadavku Římskokatolické farnosti na snížení
nivelity vozovky zhotovení sond na zjištění
skutečné hloubky zde vedených inženýrských
sítí.
10. Rozpočtové opatření č. 1 k 1. 4. 2020
a rozpočtové opatření č. 2 k 22. 4. 2020.
11. SOD s paní Fedorovou na zpracování žádosti o grant včetně pomoci s kompletací příloh a poradenství do Operačního programu
Životního prostředí – Zateplení objektu MŠ
Šťáhlavy – 2. etapa.
12. Cenovou nabídku ﬁrmy Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a. s. na komplexní administraci projektu ve vztahu k NP ŽP na akci
Rozšíření vodovodní sítě do ulic Legionářská,
Na Parníku a Spojovací.
RO dále vzala na vědomí:
1. Rozhodnutí MěÚ Starý Plzenec o povinnosti bezodkladně vyklidit byt v č. p. 92 ve
Šťáhlavech.
2. Žádost o umožnění výsadby 4 ks nízkých
keřových dřevin na zelený pás podél komu-

nikace u nemovitosti č. p. 321 ve Šťáhlavech.
Důvodem je obtěžující parkování vozidel na
této zeleni.
3. Návrh na zrušení nařízení obce č. 3/2002,
kterým se stanoví podmínky pro ochranu zelených pásů mezi nemovitostmi a komunikacemi. S návrhem rada nesouhlasí.
4. Informaci o dokončovacích pracích v restauraci Zámecká a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostor i pozemku pro venkovní zahrádku.
5. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Šťáhlavy s výrokem: „Nebyly shledány žádné chyby a nedostatky.“
6. Darovací smlouvu se zřízením věcného
břemene od Římskokatolické farnosti Starý
Plzenec. Jedná se o pohřební kapli Povýšení
sv. Kříže a pozemek pod touto stavbou. Návrh
smlouvy bude předložen zastupitelstvu obce.
7. Rozhodnutí o poskytnutí ﬁnančních prostředků ze SFŽP ČR na akci Rozšíření vodovodní sítě do ulic Legionářská, Na Parníku
a Spojovací ve výši 2,249.858,81 Kč.
8. Výpověď z nájemní smlouvy na byt č. 6
v domě č. p. 587 ve Šťáhlavech k 31. 5. 2020
Ing. Václav Štětina, starosta obce

CYKLOSTEZKA
V minulém čísle našich novin jsem slíbil napsat podrobněji o trase cyklostezky v naší
obci.
V prvé řadě je třeba rozlišit trasu trvalou
a dočasnou. Je všeobecně známo, že kraj má
enormní zájem na propojení trasy z Plzně do
Brd. Bohužel není v současné době v našich
silách zhotovit trasu, která by byla vyhovující
pro všechny. Nezávisí to ale jen na nás. Jsme
nuceni počkat, až bude vybudována dvoukolejná trať mezi Koterovem a Horažďovicemi, a to zejména z toho důvodu, že konečná
verze cyklotrasy by měla vést ve Šťáhlavech
právě kolem trati až k napájecí stanici u přejezdu nad Šťáhlavicemi. Proto jsme hledali
možnost, kudy by dočasná trasa měla vést.

Vyřešenou trať nemá ani Starý Plzenec a tak
– abychom vyhověli požadavkům kraje – bude
dočasná trasa ze Starého Plzence vést po lesních cestách a vyústí ve Šťáhlavech v Háječku. Odtud by pak pokračovala po Rokycanské
na most přes řeku Úslavu a náves k železničnímu přejezdu a dále pod tratí a Hraběcí alejí. Uvědomujeme si, že to není řešení ideální
a do dokončení trasy trvalé může přinést určité problémy, ale podle našeho názoru je to
v současné době jediná možnost. Samozřejmě
můžete namítat, že by bylo vhodnější projet
přes most přes Úslavu a odbočit Husovou ulicí
na Šťáhlavice. Myslíme si, že to stejně většina cyklistů udělá, ale Husova ulice je už dnes
díky parkování osobních aut velmi nebezpeč1

ná, a pokud vezmeme v úvahu pokračování
cesty do Šťáhlavic, tak i tady je cesta pro cyklisty úzká. Varianta po Hraběcí aleji je podle
našeho názoru určitě bezpečnější. Samozřejmě budete namítat, že se tím pro pěší alej do
určité míry na čas znehodnotí, že cyklisté nebudou akceptovat nařízení, která pro průjezd
Hraběcí budeme muset vydat, ale to všechno
je jen o chování lidí, o jejich ohleduplnosti.
Věřím, že naše rozhodnutí pochopíte.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD
Obec Šťáhlavy měla většinu velkých investic
a oprav dojednanou již v době „předkoronavirové“. Požádali jsme o řadu dotací a věříme,
že některé vyjdou. Pak bychom mohli provést
všechny stavby a opravy, které máme naplánované.

V tomto čísle novin se již nevěnujeme koronaviru a jednotlivým opatřením státu, která se
poslední dobou rychle mění (v době vydání
novin by mohly být zprávy z této oblasti již
neaktuální). Věříme, že složitá doba, kterou
pandemie přinesla, bude za námi a že se ani
nevrátí v další vlně, na což mnozí v případě
příliš rychlého rozvolňování opatření upozor-

ňují. Děkujeme, že platná opatření dodržujete a znovu děkujeme všem, kteří v této době
s čímkoliv pomáhají potřebným.
Pro obce bude koronavirová krize pravděpodobně znamenat, že příjmy ze sdílených daní,
s nimiž ve svých rozpočtech počítají, budou
nižší. Některé obce již přistoupily k omezení
některých oprav nebo investic, jiné vyčkávají.

INVESTICE A OPRAVY

SBĚRNÝ DVŮR A VÝZVA K INDIVIDUÁLNÍMU
UKLIĎME ŠŤÁHLAVY

~ Investiční akce se mírně posunuly, některé
ﬁrmy na několik týdnů z důvodů obav před šířením koronaviru zastavily nebo významným
způsobem omezily práce.
~ Již je zcela dokončena rekonstrukce sociálního zázemí restaurace Zámecká, která je
nyní připravena pro nového nájemce.
~ Od března probíhá rekonstrukce bytového
domu pro seniory ve Šťáhlavech a bude pokračovat i v dalších měsících.
~ V polovině dubna začala oprava hřbitovní
zdi starého hřbitova – 2. etapa. Původní zeď
byla zbourána a bude vystavěna nová.
~ Na konci dubna pozvolna začaly práce na
kanalizaci Kozelská, vodovod v ul. Leginářská začne pravděpodobně v květnu. V květnu
také bude zahájena oprava chodníků a pískovišť v areálu mateřské školy.
~ V dubnu proběhla i výsadba stromů, o které
si můžete přečíst v jiném článku.

Po Velikonocích byl po měsíci otevřen sběrný
dvůr. Protože byly uzavřeny všechny sběrné
dvory, někteří neukázněnci odváželi odpad na
louky a do lesů. Věříme, že to byli „přespolní“ a
ne místní. Někdo neváhal přejet a zničit řetězovou zábranu na cestě, která vede ke kontejneru
u nového hřbitova jen proto, aby do kontejneru
naházel své thúje. Odpadu bylo všude opravdu
hodně, spoustu uklidil lesník V. Němeček, o
další se postarali zaměstnanci obce.

Protože ale lidé stále více vyhledávají procházky v přírodě, ale někteří po sobě neuklízí, zkusme jako šťáhlavičtí hasiči udělat individuální Ukliďme Šťáhlavy. Kdo máte čas a
chuť a máte rádi přírodu, vezměte rukavice,
pytel a vyrazte do přírody nebo do okolí svého
bydliště na úklidovou procházku.
A pokud chcete, pošlete nám z úklidu fotograﬁi, rádi ji zveřejníme.

OBECNÍ KNIHOVNA
Nejpozději v červnu bychom rádi opět pravidelně otevřeli obecní knihovnu. Sledujte rozhlas a stránky obce. Knihovnu bychom rádi
otevřeli trochu upravenou, rozšířili možnosti

výpůjček z knihovny v Blovicích a opět zprovoznili on-line katalog. Těšíme se na bývalé
i nové čtenáře.

PRONÁJEM RESTAURACE ZÁMECKÁ NA NÁVSI
Obec hledá nového nájemce restaurace Zámecká na návsi ve Šťáhlavech. Nájemné nebylo dosud nijak vysoké, protože obec má
především zájem, aby na návsi byla restaurace
v provozu a nabízela kvalitní služby. V objektu byly nově zrekonstruovány prostory pro
kuchyň, byly osazeny nové pípy a v průběhu
1. čtvrtletí byly zcela zrekonstruovány prostory sociálního zázemí jak pro obsluhu, tak pro
veřejnost. S restaurací se předpokládá pronajmout i pozemek za budovou pro venkov-

ní posezení. Nájemce by si upravil prostory
lokálu a salonku dle svých představ, vybavil
je nábytkem apod. a vybavil by si kuchyň.
Předpokládáme, že nájem by byl dlouhodobý.
V případě zájmu volejte 724 162 518 nebo pište na sekretariat@stahlavy.cz či na adresu OÚ.
Pro zájemce je možné dojednat i prohlídku na
místě. Zájemci by nejlépe do 15. května měli
podat své písemné koncepce (žádosti), kde popíší, jak by si provoz restaurace představovali
a následně budou pravděpodobně pozváni na

prostor pro kuchyň

terasa

radu obce, která bude o pronájmu rozhodovat.
Chápeme, že doba je pro restaurace v současné době složitá, na druhou stranu, restaurace
na návsi ve Šťáhlavech, kudy projíždí i spousta turistů na zámek Kozel, má velký potenciál.
Další možnost restaurace s kuchyní je až ve
Starém Plzenci, v Losiné nebo v Blovicích.
Obec uvítá nájemce se zkušenostmi z pohostinství.

restaurace s barem

terasa

zrekonstruované sociální zázemí
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DODRŽUJME PLATNÉ OBECNÍ VYHLÁŠKY
„PÁLICÍ DEN“
Dle vyhlášky obce je možné pálit suchý rostlinný materiál pouze v pátek odpoledne od
16 do 19 hodin. Materiál musí být opravdu
suchý, aby nadměrně neznečišťoval ovzduší.
V ostatní dny je pálení ZAKÁZÁNO! S ohledem na suché období a ochranu majetku dbejte
na dozor nad ohněm a řádně jej uhaste. Oheň
v žádném případě nerozdělávejte v přírodě!
REGULACE HLUČNOSTI O NEDĚLÍCH
A SVÁTCÍCH
O nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze provádět veškeré práce spojené
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících
hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, bouracích kladiv
apod. pouze od 9:00 hodin do 12:00 hodin.
Toto je stanoveno vyhláškou č. 2/2019.
NOČNÍ KLID
Doba nočního klidu je státem stanovena od
22 h do 6 h. Vyhláškou obce jsou stanoveny
výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu
zkrácena nebo není žádná. Jedná se o pravidelné akce (taneční večery u hasičů, hasičské
soutěže, otevírání a zavírání léta na hřišti, Silvestr, pálení čarodějnic aj.). Podrobněji je toto
stanoveno vyhláškou č. 1/2019. V současné
době je v obci vlivem koronaviru klid, v pří-

padě konání akcí, při kterých je doba nočního
klidu zkrácena, je konání akce obvykle zveřejněno na webu obce nebo hlášeno rozhlasem. U soukromých venkovních akcí by měl
být noční klid také dodržován – doporučujeme obejít sousedy, že něco budete pořádat,
aby nevolali policii.
OCHRANA TRAVNATÝCH PÁSŮ
V ULICÍCH
Podle nařízení obce č. 3/2002 o ochraně
travnatých pásů mezi nemovitostmi platí,
že majitelé nemovitostí, kteří udržují travnaté
pásy před svými nemovitostmi a ochraňují je
zábranami před poškozováním, mohou užívat
tyto zábrany jen pro dobu nezbytně nutnou
pro vegetaci a zpevnění těchto pásů. Zábrany
mohou tvořit jen svislé dřevěné kolíky natřené
výraznou barvou, nebo opatřené obrácenými
PET-lahvemi bez provazování motouzem,
vzdálenost mezi kolíky cca 3 m. Kolíky musí
být zaraženy do země tak, aby při náhodném
střetu chůzí či jízdou na kole byly snadno porazitelné a nedocházelo tím ke zranění chodců
či cyklistů.
Co to znamená? Že na obecním travnatém
pásu podél ulic, o které se obyvatelé přilehlých domů starají, není možné dávat kameny, železa apod. a nemohou být příliš blízko
cesty. A proč? Protože by mohlo dojít k úrazu

nebo poškození vozidel. Může se stát, že se
vozidla např. v noci na cestě míjejí, do kamene najedou a dojde k poškození vozidla nebo
zdraví. Za toto poškození by však nemusel
zodpovídat ten, kdo do kamene najel, neboť
jej na místě nemohl předpokládat, ale ten, kdo
na místo kámen umístil.
Vyzýváme všechny, kteří mají nevyhovující
zábrany v travnatých pásech, aby je odstranili nebo nahradili vyhovujícími. Děkujeme.
A děkujeme, že se staráte o veřejná prostranství před svými domy a pravidelně je sekáte.
UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH!
Na veřejných prostranstvích
není možné nechat volně pobíhat psy. Je to dáno obecně závaznou vyhláškou obce
č. 3/2010. Psi mohou být venčeni na volno ve Šťáhlavech pouze na louce za
obcí směrem na Šťáhlavice vlevo a na louce
k ní přiléhající (tj. mezi náhonem a řekou, říká
se zde Na Ohradě) a ve Šťáhlavicích na louce
za obcí vlevo (směrem na Kornatice). Jinde
v obci, a to i v Hraběcí aleji, musí být pes veden na vodítku!
Doprovázející osoba musí po svém psu také
uklízet výkaly, a to nejen na návsi a na chodnících, ale i jinde na travnatých pásech.

KONTEJNERY NA BIOMASU
Ve Šťáhlavech se od poloviny dubna opět objevily 4 kontejnery na biomasu. Kontejnery jsou
umístěny na stejných místech jako na podzim
(viz mapka: u křižovatky Na Parníku x Spojovací, Na Sádkách, u zahrádek pod tratí, nad
koupalištěm u CHO Beránka). Společnost AG-PRODUKT je na základě dohody s obcí po
naplnění odveze a dál biomasu využije. Kontejnery jsou otevírány o víkendech a budou přistaveny do konce června, následně pak znovu
v říjnu a listopadu. Je možné do nich ukládat
pouze biomasu, o kterou má společnost zájem,
tj. trávu, listí, spadané plody, nikoliv větve
a jiný bioodpad – ten patří do sběrného dvora.
V části obce nad tratí mohou občané snadno do
sběrného dvora, ve Šťáhlavicích je kontejner na
biomasu umístěn u řeky poblíž návsi.
Pokud by občané dávali do kontejnerů i odpad,
co tam nepatří, musela by být služba ukončena.
Ve dvou kontejnerech (Na Parníku a v chatové
osadě Beránka) byly thúje a klacky, které tam
nepatří. Pokud se bude opakovat, že v kontejnerech bude odpad nebo biomasa, o kterou odběratel nemá zájem, již zde kontejnery přistaveny
NEBUDOU!!!

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ ŠŤÁHLAVY
OÚ ŠŤÁHLAVY JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘEN V ÚŘEDNÍ DNY V PONDĚLÍ A STŘEDU OD 8 DO 12 A OD
13 DO 17 HODIN BEZ OMEZENÍ.
Nadále žádáme občany, aby preferovali telefonickou, písemnou nebo elektronickou komunikaci, je-li
to možné.
V úterý, čtvrtek a pátek je možný vstup do budovy OÚ na základě objednání na určitý čas, budova je
odemčena po tel. kontaktu.
V budově je potřeba dodržovat přísná hygienická opatření, tj. po vstupu do budovy použít desinfekci na ruce,
dodržovat 2 m rozestupy (nelze ale stát frontu na schodech). Pro podatelnu lze využít box v přízemí budovy, kde je
nově i stůl a formuláře pro různá podání.
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VÝSADBA STROMŮ – KRÁSNÁ SPOLEČNÁ AKCE
Obec požádala o dotaci v programu na výsadbu
stromů. Podmínkou získání dotace bylo sázení za účasti veřejnosti, aby se v lidech posílil
zájem o své okolí a o zeleň. Ale jak v době
koronavirové zajistit výsadbu s veřejností, aby
se lidé moc neshlukovali? Nemohli jsme vyzvat širokou veřejnost, proto jsme oslovili jen
obyvatele přilehlých domů, zastupitele a členy
komise životního prostředí s tím, že si každá
rodina může adoptovat svůj strom. S napětím
jsme čekali, zda se někdo přihlásí.
Sázela se stromořadí v několika lokalitách
a 2 stromy samostatné. Největší zájem o výsadbu byl u bytovky u mateřské školy ve Smetanově ulici a o sakury v blízkosti zubařského střediska, ale ani javory a lípy v Habrmanově ulici
(poblíž kanálku) a v Nezvěstické nezůstaly bez
povšimnutí. Největší skupinu zahradníků utvořil kolektiv zaměstnanců MŠ v čele s paní ředitelkou. Pozadu nezůstaly ale ani jednotlivé
rodiny, nebo zaměstnanci obce, kteří pomáhali
zasázet i více než jeden strom. Každý, kdo přiložil ruku k dílu, zaslouží poděkování. Máme
tak v obci nově Kasalovu a Brůhovy lípy, stromořadí u Saugspírů, školkovou alej, sakuru
Soukupových, Nimrichterových, Myslíkových
a Štětinových, javory paní Hajšmanové, Sedláčkových, Bočanových, Bokůvkových a krás-

né ovocné stromořadí, které vysázela rodina
Křepelkových, Šedivých, Holých, Nohovcovi,
Berkovcovi, Pavlíčkovi, Treﬁlovi, Brabcovi,
p. Průcha, paní Sermešová, Balvínová a jejich
pomocníci. Nad celou akcí měla dohled odborná ﬁrma HD STROM z Rakové. Děkuji všem
zúčastněným, byla to příjemná akce a je hezké
se jít na místa podívat a vidět ty krásné stromy, které mají adoptivní rodiče – rodiče, kteří
budou na „své“ stromy dohlížet. Zálivku bude
pravidelně provádět obecní pracovní četa, stromy ještě budou opatřeny zábranou proti okusu
(pletivo nebo plast) a zavlažovacími vaky.

4

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

VÝSADBA STROMŮ – KRÁSNÁ SPOLEČNÁ AKCE

LÍPA VE ŠŤÁHLAVICÍCH

Spoustu let stála ve Šťáhlavicích na návsi veliká lípa. Poslední roky na to, jak byla obrovská, měla jen málo listí a viditelně strádala.
Odborník zjistil, že je napadena dřevomorem
a důrazně doporučil její poražení. Mnohé
pamětníky to jistě zamrzelo, ale lípa musela
pryč, v březnu byla pokácena. Na fotograﬁi
vidíte pařez, z něhož je patrné, že strom byl
uvnitř shnilý, a tedy velmi nebezpečný.

rubriku Obec a OÚ informuje připravila Mgr. I. Bočanová, tajemnice OÚ
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OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INFORMACE Z OBCE VE VAŠEM MOBILU
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce.
Už nějaký čas máme možnost používat mobilní aplikaci V OBRAZE, která Vám umožňuje
dostávat novinky a zprávy z naší obce přímo
do svého mobilního telefonu. (Musí se jednat
o telefon, v němž využíváte internet).

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Rybařová Anna 90 | Dudla Vladimír 88
Rada Jaromír 91 | Černý Václav 83
Šmíd Miroslav 81 | Čermáková Eva 81

Aplikace Vás upozorní na nově vložené informace a vždy budete včas „v obraze“.
Stačí si stáhnout aplikaci podle postupu, který
najdete na našich obecních stránkách nebo na
plakátku na jiném místě novin.
Mobilní aplikace V OBRAZE je pro všechny
občany zcela zdarma.

O mobilní aplikaci V obraze, i o tom, jak si
aplikaci stáhnout do svého mobilu se dozvíte
více i na www.aplikacevobraze.cz .
Mgr. Iveta Bočanová

„NOVINKY Z NAŠÍ OBCE
DO VAŠEHO MOBILU“
Jak mít přímo v mobilu
novinky z naší obce?
Jednoduše pomocí naší
mobilní aplikace V OBRAZE.

Jaké informace v aplikaci najdete?
Ɣnejaktuálnější zprávy
Ɣpozvánky na akce
Ɣfotograﬁe z dění obce
Ɣdokumenty zveřejněné na úřední desce
Ɣformuláře, například hlášení závad

Aplikaci si můžete stáhnout
také pomocí QR kódu:

Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App Store?

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.

1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci Google play
nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3. Klikněte na instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte naši obec, lze sledovat i více obcí.
6. Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.

Mgr. Dagmar Špalová
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www.aplikacevobraze.cz

KULTURA V OBCI

KOZELSKÉ OKÉNKO
Nejen zámek Kozel, ale i celá naše republika
se ocitla ve stavu, který asi pamatuje málokdo. Se zvláštní situací se museli vypořádat
i zaměstnanci zámku. Návštěvnická sezona byla odložena, z bezpečnostních důvodů
se uzavřel i zámecký park. I přes tento stav
jsme se snažili neztratit kontakt s návštěvníky
a příznivci našeho zámku. Prostřednictvím
sociálních sítí jsme je pravidelně informovali
o aktuální situaci na objektech Národního památkového ústavu. Seriál „Z pokladů lesního
zámku“, v němž jsme představovali exponáty
doposud ukryté, nebo neprávem opomíjené,
dosáhl koncem dubna více než čtyřiceti pokračování. Kastelán Jan Polívka místo zrušené besedy z cyklu Hovory s kastelány připravil o zámku Kozel krátký videodokument,
který bude v nejbližších dnech ke shlédnutí
i na našich facebookových stránkách. Ani
další provozy na zámku se nezastavily. Truhlářská dílna pracovalo na plánované zakázce
pro hrad Velhartice, zahradníci se museli
starat, karanténa - nekaranténa o květiny,

ŠŤÁHLAVSKÝ PUBKVÍZ
keře i stromy, neboť málo platné, jaro je tady
a příroda chce své. A činily se i paní uklízečky, které kromě svých denních povinností šily
i ochranné roušky.
Byť opožděně, ale návštěvnická sezona je
tady. Park se otevírá 27. dubna a zámecké expozice přivítají první návštěvníky zřejmě 25.
května. Znovu se rozběhne i svatební provoz
v zámecké kapli. Některé kulturní programy
a doprovodné akce musely být zrušeny, jiné
byly odloženy. O všech změnách vás budeme
informovat na našich webových stránkách
a na facebooku.
V uplynulém období nás postihla i jedna
smutná událost. Dne 10. dubna nás ve věku
nedožitých 59 let navždy opustila dlouholetá
zámecká zahradnice paní Hana Písaříková.
Skromná a pracovitá žena, která milovala zvířata, pracovala na Kozlu od září 1981. Tímto
vyjadřujeme jejímu manželovi Ivanovi Písaříkovi upřímnou soustrast. Kdo jste ji znali,
věnujte jí, prosím, tichou vzpomínku.
správa zámku Kozel

ODPOVĚDI Z MINULA:
1. Roku 1975 se obcí prohnala velká voda.
2. Červená čára na mapě rozdělovala na konci
2. světové války Evropu na dvě části – západní
úsek osvobozovala americká armáda, východ
armáda ruská. Jedná se o tzv. demarkační linii. Šťáhlavy ještě spadaly do části západní,
Rokycany ale už do části východní. (Závora kontrolního místa na šťáhlavském mostě
neoznačovala místo, kudy demarkační čára
probíhala – ve skutečnosti byla hranice blíže
k Rokycanům a hlídka na mostě na blížící se
„čáru“ při kontrole upozorňovala.)
NOVÉ OTÁZKY:
1. Která dvě označení částí naší obce nenajdeme na mapách na území naší obce?
Beránka, Pod Borem, Pod Svidnou, Knížecí,
Za Farou, Škarpy, Bambousek, Na Kukačce,
Za Mostem, Pod Panskou, V Lánech, Pod
Babkou, Rajčúr, Zámlená, Na Ohradě, V Koňské, Slovany, Bažantnice.
2. Kolik je ve Šťáhlavech ulic (mající název)?
Jakub Šedivý

ŠŤÁHLAVSKÁ POUTNÍ MŠE BYLA LETOS ONLINE
Díky ochotě předních osobností staroplzenecké farnosti (pan farář Franta, pan Švéda, paní
Laiblová, rodina Myslíků a další) a technické pomoci pana Lucáka mohli šťáhlavští na
svých monitorech, displejích a v televizích
sledovat v přímém přenosu tradiční poutní
mši, která se konala v neděli 26. 4. v kostele
sv. Vojtěcha.
Po generace jsou poutě snad v každé obci
jedním z nejvzácnějších dnů, na které se těší

děti i dospělí. Pouť – to nejsou jen kolotoče,
cukrová vata a růže z pouti, ale i provoněné
domovy nádhernými koláči a samozřejmě
pro některé i církevní obřad. Opatření kvůli
koronaviru nám v těchto týdnech berou jednu hezkou akci za druhou; o to víc je dobře,
že i staroplzenecká farnost využila možností
techniky a zabránila tak koronaviru, aby nám
zcela vzal i naši tradiční pouť. Děkujeme,
mělo to smysl – už jen během prvních pár ho-

din záznam zhlédlo přes 130 lidí a třeba po
přečtení tohoto článku záznam osloví další
diváky, např. i ty, kteří nejsou zvyklí chodit
do kostela, ale rádi by poznali příběh světce,
kterému je náš kostel zasvěcen (od času 13:20
pan farář představuje život svatého Vojtěcha)
https://youtu.be/jpQZeAIdUNs
Jakub Šedivý

SPORT V OBCI

ZPRÁVA O ČINNOSTI SLUŽBY OBCE ŠŤÁHLAVY S. R. O.
V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE
I v období koronavirové pandemie, kdy máme
z nařízení vlády všechna naše sportovní zařízení uzavřena nebo fungují jen v omezeném
provozu, se snaží společnost Služby Obce
Šťáhlavy ve spolupráci s obcí Šťáhlavy alespoň připravit a opravit naše sportoviště.
Na venkovním hřišti s umělým povrchem
ve Šťáhlavech se připravuje výměna všech
ochranných, obvodových i brankových sítí,
které jsou již za léta provozu v žalostném
stavu. Nové sítě budou za brankami zesílené
a po obvodu budou zavěšené na pohyblivých
závěsech, což by mělo výrazně přispět k jejich
menšímu opotřebení.
Dále se připravuje materiál na výměnu všech
dřevěných sedáků u laviček v hledišti u venkovního hřiště, které již dosluhují.
Na základě srdeční zástavy u mladého spor-

tovce při jednom z turnajů, kdy musel zasahovat i vrtulník, jsme zvažovali možnost nákupu
AED přístroje do sportovní haly. Deﬁbrilátor
by značně zkrátil čas při oživování postiženého do příjezdu záchranné služby a příletu vrtulníku. V rozhodnutí nákupu přístroje AED
nás podpořila MUDr. Věra Bartůňková, která
se nabídla pořízení přístroje sponzorovat. Za
to bychom chtěli MUDr. Věře Bartůňkové
moc poděkovat. Deﬁbrilátor bude umístěn ve
sportovní hale. V této části obce je největší
pohyb občanů. Ať už jde o sportovní halu, kde
se o víkendech obvykle konají různé sportovní turnaje s velkou účastí, nebo o venkovní
hřiště s umělým povrchem. Jsou zde také
tenisové kurty, restaurace s venkovní zahrádkou, ﬁtcentrem a saunou. V blízkosti je také
hodně navštěvovaná cukrárna. Přístroj AED
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má české menu a napovídá postupně jednotlivé kroky při případném použití. Před novou
sportovní sezónou připravíme ve spolupráci
s lékaři a záchranáři zaškolení trenérů a okolních podnikatelů s obsluhou tohoto přístroje.
Od začátku podzimní házenkářské sezóny
plánujeme v hale povolit používání jen jednoho druhu házenkářského vosku, na který
máme účinný čistič. Pro týmy hostů zajistíme
možnost si vosk zapůjčit nebo koupit. To by
mělo viditelně přispět ke snížení znečištění
povrchu v hale.
Už se všichni těšíme na znovuotevření našich
sportovišť. Společnost Služby Obce Šťáhlavy
přeje všem sportovcům hodně úspěchů na našich sportovištích.
Ing. Jaroslav Malík, jednatel s. r. o.

SPOLKOVÁ ČINNOST

„KORONATÝM“ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V době krizového stavu spojeného s koronavirovou infekcí se šťáhlavičtí hasiči rozhodli
pomoci místním seniorům. Zřídili tzv. „koronatým“, který v této nelehké době zajišťoval potřebným rozvoz nutných nákupů, léků,
případně i další služby jako odeslání zásilek
Českou poštou či výběr hotovosti v bankomatu. Členové našeho hasičského sboru také šili
a zdarma rozváželi nezbytné bavlněné roušky.

Hlavní podíl na této záslužné činnosti měli naši
studenti, kteří rozdělili svůj čas mezi domácí
výukou a dobrovolnou pomocí pro skupinu našich nejohroženějších spoluobčanů. Je radost
poznat, že mladým hasičům není osud ostatních lhostejný, a že mezi námi roste generace
ohleduplných lidí. Patří vám nejen mé díky.
Eva Bezděkovská
starostka SDH Šťáhlavice

VE ŠŤÁHLAVICÍCH UKLÍZÍME ČESKO INDIVIDUÁLNĚ
Letošní celorepubliková akce „Ukliďme Česko“ nemohla proběhnout jako v předchozích
letech kvůli krizovému stavu způsobenému
koronavirovým nebezpečím. Bylo nám líto
probouzející se přírody zavalené odpadky, válející se mezi čerstvě rozkvetlými sasankami,
orsejemi a na čerstvě se zelenající trávě. A tak
SDH Šťáhlavice, organizátor úklidové akce u
nás ve vsi, vyzval všechny dobrovolníky, kteří
při minulých akcích čistili kilometry cest kolem Šťáhlavic, aby letos individuálně sbírali
odpadky při vycházkách do přírody či venčení psů. Výzvu podpořila část oslovených, a tak
když to nešlo hromadně, vybaveni rouškami
a gumovými rukavicemi jsme posbírali v
rámci rodin či dvojic smetí v příkopech, po
březích řeky Úslavy i Kornatického potoka,
náspů kolejí lokálky a kolem pěších cest desítky igelitových pytlů a tašek nepořádku. Chvíli
nás vyčištěné okolí Šťáhlavic hřálo u srdce, po

dobu, než jsme na stejnou cestu vyrazili znovu. V současné době karantény, kdy lidi mohli jen chodit na procházky přírodou, bohužel
odpadky nechávali a nechávají všude, kde jim

vypadnou z ruky… I když je to demotivující, nevzdáváme se a při každé příležitosti po
nevychovaných spoluobčanech dále uklízíme.
Eva Bezděkovská, SDH Šťáhlavice

DALŠÍ INFORMACE

PLZEŇSKÝ KRAJ PŘIPRAVUJE ZCELA NOVOU DOPRAVU PO KRAJI
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském
kraji se od 14. června mohou těšit na více než
300 nových moderních autobusů v barvách
Plzeňského kraje. Všechna vozidla budou
nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma
moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí
nabídnou i klimatizaci, USB nabíječky a na
hlavních trasách ve vybraných spojích bude
dk dispozici i Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který
budou moci lidé využívat jak pro autobusy, tak
i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy
i pro předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje, bude
vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset komplikovaně řešit, se kterým
dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.

Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink
integrovaného systému, který bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní
a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude
možno objednat také tzv. spoje na zavolání.
Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do režimu
objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj,
autobus nevyjede. Objednávka bude možná
telefonicky přes číslo, které bude na každém
jízdním řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj jakožto
provozovatel výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo
i ušetřit, a to zhruba 16 milionů ročně. Nový
dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat deset
let, jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem,

který je provozovatelem této dopravy, a který
bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete
na webových stránkách www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
Mgr. Vojtěch Oliverius
POVED s. r. o.

PODPOŘME MÍSTNÍ PODNIKATELE
Vláda již sice postupně začala uvolňovat některá opatření, ale přesto některé provozovny podnikatelů stále mají otevřeno v omezeném režimu.
Podpořme je tím, že si u nich nakoupíme – nač jezdit do města, když máme obchody i u nás?
V závislosti na opatřeních státu, která se ale často mění, může v průběhu měsíce května dojít ke změnám, pravděpodobně budou otevřeny 11.5.
předzahrádky restaurací a kaváren, od 25.5. i vnitřní prostory. Opatření státu se mohou měnit, na plné otevření se provozovatelé velmi těší.
Zde nabízíme přehled aktuálních otevíracích dob místních provozoven k počátku měsíce.
RESTAURACE NA HŘIŠTI
HOBBY ŘÍHA
ŠŤÁHLAVY
prodej piva z okénka do PET lahví s sebou
otevřeno: pondělí až pátek 9-12, 13-17 h,
Otevřeno obvykle od 16 do 18 h, informace na
sobota 8:30-11 h.
DŘEVĚNÁ KAVÁRNA
tabuli před budovou.
prodej zmrzliny a dortíků přes okénko
KVĚTINY/DROGERIE/GALANTERIE
Otevřeno: úterý až neděle 13-19 h.
CYKLOSPORT, AUTO-MOTO, DROGE„U KOMÍNA“
https://www.facebook.com/DrevenaKavarna/
RIE – Jaroslav Malík, Náves Republiky
otevřeno: pondělí až pátek 9-12, 13-17 h,
V květnu již otevřeno dle běžné otevírací doby.
sobota 8:30-11 h.
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dokončení na další straně

DALŠÍ INFORMACE

PODPOŘME MÍSTNÍ PODNIKATELE
dokončení z předešlé strany

VÝROBA DOMÁCÍCH UZENIN A PRODEJ MASA – Blanka Štěpánková
Vchod do drobné provozovny z ul. V Rokli;
otevřeno vždy v sobotu 8-11 h
Prodejny potravin COOP u nádraží, Potraviny CBA Šťastný na návsi a potraviny ENAPO mají otevřeno podle běžné otevírací doby.
ŠŤÁHLAVICE

a 16-17h, sobota, neděle a svátky 9-11 h a dále
po telefonické objednávce na tel. 724 151 380.
https://www.facebook.com/pivovarusenkyru/
SKLÍPEK U MATESE – velký výběr stáčených vín s sebou do PET a také piva.
Otevřeno: čtvrtek až neděle 16-18 h. Potřebujete natočit mimo otevírací dobu,
volejte 604 107 260.
https://www.facebook.com/SklipekUMatese/

ZŘIĎTE SI TEĎ
DATOVOU SCHRÁNKU
A POMOŽTE SOBĚ
I SVÉMU ÚŘADU

ŠŤÁHLAVICKÝ PIVOVAR U ŠENKÝŘŮ
prodej piva s sebou v pivovaru Šťáhlavice 150, otevřeno: pondělí až pátek 9-10
DĚKUJEME, ŽE PŘI NÁKUPU BUDETE DODRŽOVAT VŠECHNA PLATNÁ
NAŘÍZENÍ VLÁDY
Iveta Bočanová

NA CZECH POINTU
NA POČKÁNÍ

Na OÚ v PO a ST 8-12, 13-17 h
www.datovkapomaha.cz

Z HISTORIE

NEJSTARŠÍ VYOBRAZENÍ ZÁMKU KOZEL
V březnovém čísle Š+Š vyšel článek o nejstarším vyobrazení zámku Kozel. Protože se o historii objektu z pozice dlouholetého zaměstnance
zajímám, chtěl bych doplnit upřesňující informace.
Barevné zobrazení zámku
Kozel, které nakreslil Jan
Venuto v roce 1808, jsem
pro kozelský fond a elektronický pasport získal již
o 13 let dříve, než psal p.
kastelán Polívka, a to už
v r. 2007. O této vedutě,
která je součástí sbírek rakouské Národní knihovny, jsem se dozvěděl od
p. Šarocha v r. 1979. Scan
na CD jsem si objednal za
33 euro v National Bibliothek ve Vídni v oddělení
Kartensammlung.
Dle informace p. Karla
Bobka získalo toto barevné vyobrazení i tehdejší Krajské středisko
státní památkové péče
a ochrany přírody v Plzni do oddělení evidence
a dokumentace, které v té
době vedl p. Josef Kočan-

drle. Tento barevný akvarel použil na plakát své
výstavy a přednášky v r. 2017 v jízdárně zámku
Kozel Mgr. David Tůma. Přednáška se týkala
historie zámeckých obor v Čechách.
Nejstarším zobrazením zámku je však mal-

ba Antonína Tuvory ve společenském salonu
tohoto zámku, kterou vytvořil v letech 1787-8
technikou al-secco (malba na suchou vápennou
omítku). Je zde vyobrazen pouze zámek bez
dalších budov, které byly postaveny až kolem
r. 1795. V levém rohu Tuvorovy malby je vidět pagodovitá
stavba dnes již neexistujícího lusthausu inspirovaná
Orientem, do které dodal
v r. 1792 sochař Ignác Platzer
pět dřevěných váz za celkem
60 zlatých. Zdobení těchto
váz účtuje pozlacovač štafíř
Ignác Zórkler v listopadu
1792.
Další mladší zpodobnění
zámku namaloval kvašem
A. Schönberger po dokončení Palliardiho staveb (jízdárna, kaple, lokajna a konírna)
v rozmezí 1797-1810, neboť
jsou datovány aliančním
znakem Vojtěcha Černína
a jeho první ženy Marie Josefy Thunové, která zemřela
r. 1810.
Ivan Písařík
Pozn. redakce: Omlouváme se za
opomenutí otištění článku v minulém
čísle novin. I. Bočanová

Autor: A. Tuvora

Autor: A. Schönberger

Autor: A. Schönberger
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Z HISTORIE

J. V. ŠAROCH
Skoro všichni badatelé a milovníci historie
Šťáhlav používají ke studium práce pana J. V.
Šarocha. Proto si na něho vzpomeneme tímto
medailonkem.
Josef Vojtěch Šaroch se narodil 2. listopadu
roku 1893 jako mladší synek učitele Jiřího Šarocha v Bechlíně u Roudnice nad Labem, který
zemřel v 6.1.1902 v 37 letech na nevyléčitelnou
nemoc. Vdova Ludmila, dcera řídícího učitele
Josefa Novotného v Bechlíně, se musela ještě
starat o druhého syna. Nastoupila v roce 1896
na místo industriální učitelky v Hor. Beřkovicích a od r.1898 vyučovala i v sousedním Černoučku. Byla pracovitá a vynasnažila se dát
oběma dětem středoškolské vzdělání.
Obecnou školu navštěvoval J. V. Šaroch tři
roky v Hor. Beřkovicích a dva roky v Černoušku, měšťanskou školu v Roudnici nad
Labem. Na učitelský ústav se nedostal, ze
108 přihlášených mohlo být přijato jen 36.
Nastoupil proto do 3. ročníku reálky v Lounech, kde roku 1913 maturoval. Když mu
nabídnul ústřední ředitel valdštejnských velkostatků místo v účtárenské službě, opustil záměr stát se učitelem a po absolvování ročního
abiturientského kurzu na obchodní akademii
v Chrudimi nastoupil v srpnu 1914 jako účetní
praktikant ve valdštejnském pivovaře v Klášteře nad Jizerou. Zde byl později jmenován
účetním důchodu a setrval zde do 15.6.1919.V
tomto roce byl přeložen jako důchodní na
velkostatek Šťáhlavy. Po konﬁskaci převzaly
dnem 18.4.1945 pana Šarocha do svých služeb
Státní lesy. V letech 1953-54 dojížděl pomáhat
do Plas. Jako důchodce zastával v letech 195561 službu lesního technika na polesí a v letech
1961-63 referenta pozemkové držby Lesního
závodu Spálené Poříčí. Teprve 1. února 1963
po 48 a půl roce zaměstnání odešel na zasloužený odpočinek.

Velkou zálibou pana Šarocha se stala historie. Bylo to díky jeho dědovi J. Novotnému,
který napsal rozsáhlou kroniku rodné obce
Bechlína, kde učil 37 let. Pan Šaroch byl za
1. světové války v roce 1917 odveden, ale jeho
oslabený zrak mu umožnil, že u vojska vůbec
nesloužil.
Po příchodu do Šťáhlav se zapojil do kulturního dění v obci. Po léta byl vzdělavatelem v Tělovýchovné jednotě Sokol, pomáhal s úpravami prostor pro veřejné podniky, plesy, výroční

p. Šaroch (vpravo)
se žlutickým farářem Josefem Janákem

Šarochovi
10

slavnosti,1.máj apod. až skoro do svých 70 let.
Hned od počátku se seznamoval s dějinami
velkostatku a jeho držitelů. Z jeho prvních objevů byl zápis ve chválenické zádušní knize,
který prokazuje, že tamní kostel stavěl Kilian
Ignác Dienzenhofer. V roce 1927 už měl výpisy z historických děl Sedláčka, Bílka, Podlahy
a jiných, na jejichž podkladě mohl porovnávat
kokořovský rodokmen, zapůjčený Vincencem
Huynem. V dalších letech pokračoval ve sběru dostupných zpráv, které se zabývaly rody
Kokořovců, Černínů, Waldsteinů, Karlů ze
Svárkova a částečně i jejich příbuzenstvem.
Od r. 1963 se věnoval badatelské práci soustavně. Značně mu pomohlo, že matriky byly
soustředěny u příslušných Státních oblastních
archivů, takže mohl využít bohatství jejich
zápisů. Velmi často dojížděl do obou archivů v Plzni, mnohokrát se vypravil na delší
pobyty do Prahy a Žlutic, aby čerpal z tamních archivů. Doplňoval novými poznatky
lístkovnici při sestavování rodopisné práce
o Kokořovcích z Kokořova, jejíž přepis na stroji
i s lístkovnicí odevzdal do SOA v Plzni do
sbírky prací z historie, kde se mu dostalo ocenění.
Kromě tohoto díla napsal v roce 1956 Několik poznámek o zesnulé paní Waldsteinové,
v roce 1979 zpracoval z matričních výpisů
data zámeckých zahradníků na Kozlu a členů
jejich rodin a v roce 1986 Šťáhlavské památky.
Jeho odborná historická vyjádření v dopisech
pro památkáře se nedochovala.
Pan Josef Vojtěch Šaroch zesnul v plné duševní svěžesti v neděli 27.11.1988 ve věku 95let.
Popel byl uložen na starém hřbitově ve Šťáhlavech.
Ivan Písařík

NAŠE PŘÍRODA

OPYLOVAČI

Milí přátelé přírody, máme tu květen. Pro
mnohé z nás nejkrásnější měsíc roku. Příroda
je v plném květu a hmyz se toho snaží řádně
využít. Je to ukázka dokonalé spolupráce. Zatímco hmyz saje nektar a sbírá pyl, zároveň
opyluje květy a tím pomáhá tvorbě semen.
Proto rostliny své květy barví a lákají svou
vůní hmyz z širokého okolí. Nejznámější opylovač u nás je včela medonosná, která má na
„starosti“ většinu kulturních rostlin. Traduje
se výrok Alberta Einsteina „Až vymřou včely,

včela samotářka

lidstvo je přežije o čtyři roky.“ Krom toho, že
to pravděpodobně nikdy neřekl, to naznačuje
nesporný fakt, a to potravinovou závislost lidí
na potravinách opylených včelami jako jsou
např. ovoce, okurky, dýně, jetel, řepka atd. Zajímavé je, že jedna včela v jeden den navštěvuje jen jeden druh rostliny, a proto zvyšuje
účinnost opylení.
Nesmíme však zapomínat na další neméně
důležité druhy. Všichni si jistě vzpomenou na
čmeláky, kteří jsou specialisté právě na jetel,
protože mají výrazně delší sosáky. Jsou také
schopni pomocí hrudních svalů zvýšit svou tělesnou teplotu, proto opylují i za studených dní
nebo ve vyšších nadmořských výškách.
Zajímavou, ale často opomíjenou skupinou,
jsou včely „samotářky“. Jedná se o příbuzné včel, které mají různý stupeň vytváření
společenství – od naprostých samotářek přes
spolupracující jedince až po dominantní „královnu“, které slouží ostatní. Tyto druhy jsou
často vázány pouze na jeden kvetoucí druh
a svůj životní cyklus mu musí složitě přizpůsobovat. To je jeden z důvodů jejich citlivosti
na změny a výkyvy životního prostředí. Pokud se jim nepodaří nakrmit larvičky, nemají
druhý pokus a mohou snadno vymřít. Přestože některé můžou připomínat včely, nemají
žihadlo, protože to je přeměněné na kladélko vajíček. Pokud tedy chcete chovat včely,

broukoviště

ale máte z nich strach, vytvořte si domeček
pro včely samotářky. Může se skládat z různých materiálů dřeva, rákosu, cihel, větviček.
Důležité jsou různé dutiny a otvory, kam mohou samotářky naklást vajíčka a nanosit zásoby. Bohužel medu se od nich nedočkáte.
Zdeněk Myslík

INZERCE

DEŠġOVKA
DOTACE

6WiWVLXYČGRPXMH, MDNMHQHKRVSRGiUQpDE\GHãĢRYiYRGDEH]XåLWNXRGWHNODGR
ĜHN\DPRĜH6LWXDFHV YRGRXVHGREXGRXFQDEXGHWČåNR]OHSãRYDW9\XåLMWH
YRGXNWHUiYiPSĜLVWDQHQDSR]HPNXLV\8ãHWĜHWHdrahou pitnou vodu.
Na vybudování ]iGUåQpMtPN\PiWHPRåQRVW]tVNDW]SČWDåQiNODGĤ
v rámci Výzvy þ II 2018+.
Výzva se týká URGLQQêFKGRPĤDUHNUHDþQtFKREMHNWĤSUR trvalé bydlení.
Pro první posouzení velikosti MtPN\DYHOLNRVWLGRWDFHNWHURXPĤåete získat,
vám firma Renoplast Pl]HĖV r. o. zpracuje zdarma RULHQWDþQtSĜHKOHG
3UR]SUDFRYiQtWpWRNDONXODFHSRWĜHEXMHme znát:
- Jméno žadatele a adresu objektu, tel. kontakt
- 9HOLNRVWRGYRGQČQpVWĜHFK\GRPXSĜtSDGQČYHGOHMãtFKVWDYHE
- Velikost FHOpKRSR]HPNXEH]]DVWDYČQêFKSORFK
- 'UXKVWĜHFK\ URYQiãLNPiVHGORYi DGUXKNU\WLQ\QDVWĜHãH
3RRGVRXKODVHQt]iNODGQtFKNULWpULtPĤåHPHSRNUDþRYDWGiO
Firma Renoplast nabízí zpracování Odborného posudku, který je
SRGVWDWQRXþiVWtåiGRVWLRGRWDFL3RPĤåHLV podáním žádosti o dotaci.
5HQRSODVWURYQČåPĤåHdodat DNXPXODþQtMtPNXSĜtSDGQČSURYpVW
propojení s okapy.
6WDþtQiPQDSVDW]iNODGQt~GDMHQDrenoplast@email.cz
nebo zavolat na 377821199
774166741
Dle našich zkXãHQRVWtMHQHMþDVWČMãtvýše dotace 30 000,- až 35 000,- .þ.
5HQRSODVW3O]HĖVUR
=HPČGČOVNêDUHiO
330 17 Chotíkov
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INZERCE

Zemní práce - Tomáš Benda
!
!

!

)

1
34

!

!
!

"

# $%& '%(

'*+ ,*+ -*+ .*+

)

/0*+

!

2&
5

6

!

!

**78

"

Prodej VOHSLþHN
ýHUYHQê+UiGHNSURGiYiVOHSLþN\ typu Tetra KQČGiDominant ve všech barvách,
VOHSLþN\Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-W\SX0DUDQVND6WiĜt-19
WêGQĤFHQD-219 .þks.

Prodej: 10.5. a 7.6.2020
âĢiKODY\ – u Jednoty / u kruháku/ v 15:20 hod

Výkup NUiOLþtFKNRåHN - cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00hod,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.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 - 25.5.2020
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
12

