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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červenec 2020

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce na svých zasedáních v měsíci
červnu schválila:
1. Cenovou nabídku ﬁrmy BAGGER BS, s.r.o.
na jednovrstvý asfaltoemulzní nátěr na povrch
z frézovaného materiálu do ulic K Bažantnici
a Havlíčkova. Cena 154.000 Kč bez DPH.
2. Cenovou nabídku ﬁrmy BAGGER BS, s.r.o.
na tryskovou úpravu místních komunikací.
Cena 45.100 Kč/11 t.
3. Cenovou nabídku ﬁrmy HOPA Plzeň s.r.o.
na dodávku a montáž žaluzií do obecní knihovny. Cena 4.095 Kč bez DPH.
4. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce – pro Diakonii ČCE, středisko Praha ve výši 5.000 Kč.
5. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Spolku
Sportovní klub Šťáhlavy ve výši 35.000 Kč.
6. Dodatek SOD č. 1 s ﬁrmou Silba-Elstav s.r.o.
na hřbitovní zeď, 2. etapa. Předmětem dodatku
je nezbytná úprava náhrobků – vícepráce.
7. SOD s ﬁrmou BAGGER BS s.r.o. na akci
Šťáhlavy-lesní tůně 2. etapa, která předložila
nejvýhodnější cenovou nabídku ve výběrovém
řízení.
8. Podání odvolání proti rozhodnutí MMP
o souhlasu vybudovat studny na pozemcích
428/90 a 428/100. Tyto pozemky jsou napojeny na veřejný vodovod. Zhotovením studní
by mohlo dojít ke kritickému snížení hladiny
podzemní vody v sousední lokalitě, kde dosud
vodovod není.
9. Vypsání konkurzu na nového ředitele ZŠ
Šťáhlavy, na základě dopisu ředitelky školy
Mgr. Lenny Dianové MBA, ve kterém se vzdává funkce k 31. 8. 2020.
10. Oddávací dny pro rok 2021 takto: 24.4.,
15.5., 5.6., 19.6., 17.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9., 18.9.
a 6.11.
11. Zařazení správního území obce Šťáhlavy
do územní působnosti MAS Aktivios, z.s. na
období 2021-2027.
12. Žádosti dvou občanů z ul. K Bažantnici na
úhradu nákladů spojených s čistěním kanalizační přípojky, která byla narušena při budování vodovodního řadu v této ulici.
13. Prodloužení nájemní smlouvy na byt
v DPPB ve Šťáhlavicích jednomu z nájemců.
14. Přijetí těchto dotací: Vodovod Na Řežá-

bu – 1,330.000 Kč, chodníky v MŠ Šťáhlavy – 200.000 Kč, vybavení JSDH Šťáhlavice
– 21.900 Kč, oprava automobilové stříkačky
JSDH Šťáhlavy – 141.641 Kč, projektová dokumentace na cyklotrasu 230.000 Kč, výstavba
cyklostezek – 2,300.000 Kč, oslavy 75. výročí
osvobození obce – 60.000 Kč, atletická rovinka
v ZŠ – 200.000 Kč.
15. Pořízení dezinfekčního stojanu s nášlapným systémem do přízemí budovy obecního
úřadu.
16. Osazení panelů včetně zemní úpravy u studánky v Háječku, Na Kukačce u čerpací stanice a v ul. Rašínova.
17. Cenovou nabídku na výměnu nosných lan
výtahu v DPPB ve Šťáhlavicích od ﬁrmy Jaroslav a David Bauer. Cena cca 20.000 Kč.
18. Uzavřít SOD s ﬁrmou BAGGER BS s.r.o.,
která předložila nejvýhodnější nabídku ve výběrovém řízení na akci vodovod Na Řežábu.
Cena díla 2,418.650 Kč bez DPH.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Informaci o zničených zábranách proti vjezdu vozidel na pozemku před Hobby Říha a dále
informaci, že pozemek je využíván k vykládce
zboží do prodejny. Nové zábrany zde vybudovány nebudou, dlažba bude na poškozených
místech opravena. (pozn. již bylo opraveno)
2. Návrh darovací smlouvy na hřbitovní kapli
od Římskokatolické farnosti. Připomínky obce
k navrhované smlouvě budou projednány do
konce července a v případě dohody bude návrh
smlouvy předložen zastupitelstvu ke schválení.
3. Odborný posudek na cenu vodohospodářské
infrastruktury ve vlastnictví Vodovodu Radyně, a. s., která se nachází na území obce. Posudek bude podkladem k jednání o kupní ceně.
V polovině června se konalo zasedání zastupitelstva obce, kde bylo mimo jiné schváleno
a projednáno toto:
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
1. Rezignaci Ing. Aleny Sládkové na funkci člena ﬁnančního výboru;
2. Rozpočtová opatření schválená radou obce;
3. Petici za stavbu vodovodu v lokalitě nad tratí ve Šťáhlavech (na jednání bylo vysvětleno,
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že na vodovod Na Řežábu, Špilarova a část
ul. 17. listopadu se podařilo získat dotaci a bude
vybudován letos. O postupu prací na projekčních pracích a o povolovacím řízení ostatních
plánovaných vodovodů sdělil nejnovější informace stavební technik - obec dělá maximum
pro to, aby byl v obci vybudován vodovod a aby
bylo možné v následujících letech vybudovat
přivaděč z vrtu na Svidné.).
4. Byly projednány stížnosti obyvatel na některé kontejnery na tříděný odpad a jejich umístění.
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Změnu rozpočtu IV. rozpočtovým opatřením
k 17. 6. 2020.
2. Závěrečný účet obce Šťáhlavy za rok 2019
s vyjádřením – bez výhrad.
3. Účetní závěrku obce Šťáhlavy za rok 2019
a výsledek hospodaření obce Šťáhlavy za rok
2019 ve výši 12,801.195,37 Kč.
4. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
ve výši 180.378 Kč.
5. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Šťáhlavy pro rok 2020 TJ Sokol Šťáhlavice, z.s.
ve výši 70.000 Kč.
6. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Šťáhlavy pro rok 2020 Sokol Šťáhlavy, z.s. (házená) ve výši 350.000 Kč.
7. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Šťáhlavy pro rok 2020 Sportovnímu klubu
Šťáhlavy, z.s. ve výši 250.000 Kč.
8. Zřizovací listinu JSDH Šťáhlavy.
9. Nákup vodohospodářské infrastruktury
v majetku ﬁrmy Vodovod Radyně a.s. za těchto
podmínek: vodovodní řady a vodojem musí být
zkolaudovány; navržená cena bude upravena
s ohledem na odborný znalecký posudek a budou dojednány platební podmínky.
10. Snížení počtu členů ﬁnančního výboru na 5.
11. Vyslovení nesouhlasu s obchvatem Šťáhlav,
který navrhuje Město Starý Plzenec.
12. Prodej pozemků okolo některých chat
a u jednoho rodinného domu ve Šťáhlavech.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

DOTACE

V letošním roce jsme byli velmi úspěšní v získávání dotací, na rozhodnutí o některých žádostech o dotaci zatím ještě čekáme.
Dotace pro obec již schválené:

Od Plzeňského kraje:

AKCE - PROJEKT

VÝŠE SCHVÁLENÉ
DOTACE v Kč
1.330.000

Rozšíření vodovodní sítě do ulic Na Řežábu, Špilarova a 17. listopadu –
1. a 2. stavba
Oprava chodníků a pískovišť v areálu MŠ Šťáhlavy

200.000

Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční pro JSDH Šťáhlavice.

21.900

Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové
stříkačky pro JSDH Šťáhlavy

141.641

Projektová dokumentace cyklotrasy na propojení Starého Plzence a
Šťáhlav – DUR

230.000

Oprava cest pro cyklotrasu Plzeň-Brdy

2.300.000

Oslavy 75 let od osvobození Šťáhlav americkou armádou (proběhnou
pravděpodobně v září)

60.000

Atletická rovinka s doskočištěm v areálu ZŠ Šťáhlavy

200.000

Žádáme ještě o dotace v lesním hospodářství, na oplocenky aj., kde jsme rovněž byli úspěšní.

DOTACE OD STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A Z OPŽP:
Vloni byla schválena a letos po realizaci obec
obdrží dotaci na zateplení bytového domu Komenského 587, Šťáhlavy v celkové výši cca
800.000 Kč
Dále byla obci akceptována žádost o dotaci na
výsadbu stromů ve výši 250.000 Kč (stromy
byly sázeny za účasti občanů na konci dubna
na několika místech v obci.
Pro naši obec je odsouhlasena dotace na roz-

šíření vodovodní sítě do ulic Legionářská,
Na Parníku, Spojovací ve výši 2.249.600 Kč
a dotace na tůně v Bažantnici – 2. etapa ve
výši 575.582 Kč (v části nad tratí).
Máme požádáno o dotaci na Kanalizaci Kozelská a Na Boru, kde žádáme o cca 4 mil.
Kč, věříme, že i tato dotace vyjde, rozhodnutí
očekáváme každým dnem.










DOTACE OD MINISTERSTEV
V loňském roce jsme žádali o dotaci na Ministerstvu pro místní rozvoj na rekonstrukci komunikace v ul. Smetanova (u mateřské
školy), dotaci jsme sice nezískali, ale žádost
jsme měli podanou dobře, jsme náhradníky.



Nyní byla obec ze strany MMR oslovena
s tím, že přestože jsme akci již v loňském roce
realizovali, je reálná šance, že dotaci ve výši
cca 1,6 mil. Kč dodatečně získáme.

Máme přislíbenu dotaci od Ministerstva vnitra ČR na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve
Šťáhlavicích. Pokud vše dobře dopadne, měla
by se začít opravovat ještě letos.

INVESTICE A OPRAVY
Byla dokončena oprava hřbitovní zdi starého hřbitova –
2. etapa. Původní zeď byla zbourána a byla postavena nová,
byla opravena i budova bývalé márnice. Na tuto akci obec
v loňském roce obdržela dotaci od Plzeňského kraje.

Foto vždy PŘED opravou a PO opravě.

dokončení na další straně
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INVESTICE A OPRAVY
dokončení z předešlé strany

V tělocvičně jsme vybudovali z uvolněných
prostor klubovny novou šatnu. Šatna byla
opravdu potřeba, nyní by již nemělo docházet
k časovým prodlevám při opuštění tělocvičny.
Přicházející skupina cvičenců nebude muset
čekat, až se ta předchozí vysprchuje, obleče
a odejde. Za velmi rychle provedené stavební
úpravy děkujeme zaměstnancům obecní pracovní čety a p. Votýpkovi, správci tělocvičny.

U studánky v chatové osadě Háječek jsme
na přání chatařů zajistili zabudování skruží,
aby bylo možné pramen čistit. U výtoku
pramene byl vylepšen přístup a odstraněna
zlomená betonová deska.

Začátek výstavby vodovodu v ul. Legionářská, Na Parníku a Spojovací musela stavební ﬁrma posunout až na 1. polovinu července.
Důvodem zdržení je krom koronavirové pauzy to, že se zatím nepodařilo vyznačit a stanovit všechny inženýrské sítě v místě podvrtu
z Komenského ulice. Tímto podvrtem bude
stavba začínat. Vodovod by měl být dokončen
v září.

Oprava chodníků a pískovišť v areálu mateřské školy započne v červenci a bude probíhat o prázdninách.

Tůně v Bažantnici v části nad tratí (2. etapa) budou vybudovány cca v srpnu. Dotace na
tůně je takřka 100 %.

Vodovod ve Šťáhlavicích Mezi Domky –
2. etapa začne cca v září.

Úprava plochy před hostincem a hřištěm ve
Šťáhlavicích – realizace cca září až listopad.
Na atletickou rovinku s doskočištěm v areálu
ZŠ Šťáhlavy má obec přislíbenu dotaci. Proběhne výběrové řízení a snad se přes léto podaří rovinku udělat.

Ulice K Bažantnici a Havlíčkova byly
v květnu opraveny, psali jsme o tom v minulém čísle novin. V průběhu července dojde
ještě k tzv. zástřiku těchto cest. Obyvatelé ulic
budou předem uvědoměni, aby v ulici neparkovali svá vozidla a aby akce mohla proběhnout bez potíží.
Kanalizace Kozelská a Na Boru začala
v červnu a potrvá cca do konce září. K domům
v ul. Kozelská se ﬁrma dostane cca v srpnu.
Bližší informace budou občanům z této lokality předány do schránek v době, kdy bude
to bude aktuální. Cca od poloviny července
(dle postupu prací) předpokládáme uzavírku
ul. Kozelská s vyznačením objízdné trasy přes
Svidnou. Obyvatelům lokality bude umožněn
průjezd po souhlasu stavební ﬁrmy tak, jak
bylo dohodnuto na březnové schůzce s občany. Svatební obřady, návštěvníci zámku Kozel
a Centra Hájek budou muset až na ojedinělé
výjimky využít objízdnou trasu.

Pokračuje rekonstrukce bytového domu pro
seniory ve Šťáhlavech. Zateplení a střecha
jsou již hotové, v červenci bude instalován
výtah a proběhnou dokončovací práce
včetně úklidu okolí. V srpnu by rekonstrukce
měla být komplet hotová. Na akci obec po
dokončení dostane dotaci.

Oprava cest pro cyklotrasu – probíhá, cesta na Podmišky bude realizována v červenci
a v srpnu a některé další úseky budou ještě
upravovány.
Vodovod v ul. Na Řežábu – bude realizován
po vytyčení inženýrských sítí, předpokládáme
započetí stavebních prací cca v září.

KONTEJNERY NA BIOMASU
Přestože společnost AG-PRODUKT a. s. je
přes letní měsíce velmi pracovně vytížena,
souhlasila s tím, že kontejnery na biomasu
bude přistavovat i od července do konce září,
což původně nebylo v plánu.
Kontejnery jsou tedy přistaveny vždy o víkendu (v případě nenaplnění na místě zůstávají) na 4 místech v obci. Stále platí, že
do kontejnerů lze ukládat pouze biomasu, o

kterou má společnost zájem, tj. trávu, listí,
spadané plody, nikoliv větve a jiný bioodpad
– ten patří do sběrného dvora.
V některých kontejnerech se objevily thúje,
a dokonce i igelitové pytle s jiným odpadem!
Zaměstnanci obce thúje i igelity museli vyndat, aby zabránili odvozu na skládku a tomu,
že by obec jednak platila vysokou částku za
uložení na skládku, a jednak tomu, že by

služba těchto kontejnerů musela být zrušena.
Pokud se to ale bude opakovat a v kontejnerech bude odpad nebo biomasa, o kterou
odběratel nemá zájem, již kontejnery přistavovány NEBUDOU!!!
Děkujeme společnosti AG PRODUKT a.s. a
jejím zaměstnancům za spolupráci.

HLÁŠENÍ ROZHLASU A WEB
Obrátili se na nás někteří občané, že neslyší
rozhlas a že by chtěli, aby hlášení rozhlasu bylo
na webových stránkách obce, aby si ho mohli

poslechnout nebo přečíst. Zvažovali jsme, zda
pouštět na webu hlášení – technicky to sice je
možné, ale protože se při hlášení musí mluvit

velmi pomalu, aby se hlášení po obci co nejméně tříštilo, tuto možnost jsme nakonec zavrhli,
protože z počítače hlášení znělo divně pomalu.
dokončení na další straně
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HLÁŠENÍ ROZHLASU A WEB
dokončení z předešlé strany

Téměř vše, co se hlásí v obecním rozhlasu, již
na webových stránkách je, např. v aktuálních
informacích nebo v kulturních akcích, proto
by bylo nadbytečné mít stejnou informaci na
webových stránkách dvakrát a mohlo by to
mást. Budeme se snažit i další hlášení (např. že
přijel prodejce s ovocem a zeleninou apod.) na
webu obce zveřejňovat. Půjde ale o zveřejnění
pouze krátkodobé, pouze v době, kdy je aktuální. Tak se obyvatelé, kteří rozhlas neslyší nebo
zrovna nejsou doma, dozví, co je nového.

Přes aplikaci V Obraze, o které jsme psali v
květnovém čísle, se snadno a rychle dostanete ke všem aktualitám z webu obce a nic Vám
neunikne.
Pro ty, kdo aplikaci ani internet nemají: hlášení probíhá v 11 a 16:30 hodin. Ojediněle, např.
když přijede nějaký prodejce, se hlásí i v jiný
čas.
V obci je síť bezdrátových hnízd, ve Šťáhlavicích probíhá hlášení částečně i po drátě.
Správce rozhlasu se v současné době snaží najít

vhodné místo pro umístění dalšího bezdrátového hnízda rozhlasu u bytovek pod nádražím,
kde obyvatelé poukazovali na to, že zde rozhlas
není slyšet.
Pokud je rozhlas ve Vaší lokalitě rozbitý, volejte na OÚ (377 969 201), zajistíme jeho opravu.

ZAMYŠLENÍ NAD VENKOVEM A PODĚKOVÁNÍ ZA PÉČI O SVÉ OKOLÍ
Každý se dříve nebo později dostane do věku,
kdy uvažuje nad tím, že to nebo ono bývalo
před x lety lepší než nyní. Pokud toto vztáhnu na sounáležitost obyvatel se svým okolím
a s obcí, musím říci, že vnímám, že se doba
proměňuje, ale často ne k lepšímu. Dříve každý sekal trávu před svým domem a neočekával, že přijede někdo z obce, kdo to poseká,
nestěžoval si a bral to, co bylo, rád pomohl,
rád měl své okolí pěkné. Lidé dbali nejen
o svou zahrádku a svůj dům, ale pomáhali si
a spolupracovali spolu i za plotem - na veřejných pozemcích, která nezištně zkrášlovali
a udržovali. Čistili příkopy, protože věděli, že
když to neudělají, může se jim za deště dostat voda na dvůr, budovali a starali se o valy
mezi polem a svými domy, protože nechtěli, aby jejich zahradu a dům vyplavila voda
z polí, čistili propustky, uklízeli sníh, zametali chodníky, a tak bych mohla pokračovat.
Narůstá počet těch, kteří vše chtějí po obci,
sami ruku k dílu přiložit nechtějí, raději kritizují, že je obec pomalá nebo že něco nedělá.

Troufám si říci, že naši zaměstnanci tvoří
obecní pracovní četu, která je jedna z nejlepších, jakou obce mají. I v době koronaviru se
naši zaměstnanci Hefert, Tovara a Vojtěch nezastavili a odvedli spoustu kvalitní práce.
Není ale v silách obce, aby zvládla posekat
a opravit úplně všechno, co by posekat a opravit
potřebovalo. To by musela mít obec mnohem
více zaměstnanců a mnohem větší příjmy, abychom nejen opravovali a udržovali, ale abychom
měli i prostředky na stavbu nových kanalizací,
vodovodů, cest a na další investice.
Nejsme město, pořád jsme vesnice, většina
z nás se zná. Obec je samosprávný celek. Samospráva vlastně znamená, že si svůj majetek obec SAMA SPRAVUJE. Ale obec přece
není jen vedení obce a její zaměstnanci, jsme
to my všichni, kdo tu žijeme, my všichni naši
obec spravujeme a my všichni tu chceme hezky žít.
DĚKUJEME VŠEM, kteří se starají nejen
o svůj dvorek, ale i o své okolí. Děkujeme
všem, kteří sekají trávu i na obecním, hra-

bou zde lupení, čistí propustky, udržují zeleň, uklízí u kontejnerů po těch, kteří tam
nechali nepořádek, ale i těm, kteří třeba jen
pravidelně přikrývají pískoviště na dětském
hřišti. Dělají to, aniž by za to něco očekávali, aniž by si stěžovali, že benzín na sekání
trávy stojí peníze, dělají to, protože chtějí žít
v hezkém prostředí a mají svou domovinu
rádi. Nemusí každý hned sázet stromy a květiny (stromy u cest kvůli bezpečnosti mnohdy
ani být nemohou), vždyť i „jen“ pravidelné
sekání trávy znamená hodně. DĚKUJEME
VÁM, BEZ VÁS BY SE PÉČE O OBEC
ZVLÁDNOUT OPRAVDU NEDALA.
Zkusme se nad tím zamyslet - my všichni, co
tu žijeme, tvoříme Šťáhlavy. A jaké si je uděláme, takové je budeme mít.
Na fotograﬁích jsou příklady veřejných ploch,
které osázeli či udržují naši obyvatelé. Krásné… Děkujeme.

TELEGRAFICKY
V pondělí 6.7.2020 bude sběrný dvůr ve Šťáhlavech uzavřen z důvodu státního svátku.
rubriku Obec a OÚ informuje připravila Mgr. I. Bočanová, tajemnice OÚ
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JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI

PODĚKOVÁNÍ

Šťáhlavy
Slavíková Vlasta 95

Touto cestou bychom chtěli poděkovat obci
a občanské komisi, zastoupené paní Ing. Sládkovou a panem starostou Ing. Štětinou, za blahopřání k diamantové svatbě.
Děkujeme za krásný dárek a příjemné krátké
posezení. Trochu nás mrzí, že jsme se museli
podřídit dané situaci s koronavirem a nemohli vás pohostit podle našich představ. Přejeme
vám do další činnosti pro obec mnoho úspěchů.
manželé Bystřických

Šťáhlavice
Fialová Libuše 90 | Levá Stanislava 87
Trhlíková Marie 81 | Šmolíková Marie 87
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

ČERVEN V ZŠ ŠŤÁHLAVY
...hurá, zvládli jsme to!
Tímto měsícem završujeme poněkud netypické období. Našich několik společných měsíců
jsme navzdory nepříjemné situaci zvládli celkem úspěšně. Učitelé, ostatní personál školy,
rodiče i děti. Bylo velice potěšující, že zájem
o přímou výuku byl využit do limitního počtu
patnácti žáků na třídu s výjimkou čtvrté třídy. Zde jich bylo pouze třináct. V některých
třídách byl nadpočet dětí, proto vznikla další
jakási malotřídka s devíti žáky. Přestože měly
paní učitelky ve třídách omezený počet žáků,
jejich pracovní vytížení bylo o poznání výraznější. Musely zvládat zároveň on-line výuku
pro zbývající žáky, kteří se rozhodli pro učení
na dálku. Tím jim samozřejmě patří velké poděkování.

25.6. u nás ve škole proběhl Den otevřených dveří. Návštěvnost byla hojná. Učitelé provedli rodiče i s jejich ratolestmi, tedy budoucími prvňáčky,
všemi třídami i dalšími prostorami školy. Děti se
tedy poprvé seznámily s „opravdovou školou“.
K vidění byla i moderní útulná jídelna a družina.
Nejvíce obdivována byla naše zahrada.

I struktura školní družiny se zcela změnila,
byla rozdělena do tří skupin. Prvňáků bylo
dvanáct, druháků devět a třeťáků jedenáct.
Skupinky byly sice poněkud komornějšího
rázu, o to více si děti sebe navzájem užívaly. V závěrečném týdnu jsme navštívili zdejší
oblíbenou Dřevěnou kavárnu a oslavili jsme
konec školního roku zmrzlinou. Ta přišla
v teplých dnech opravdu k chuti.
Přejeme vám všem krásné léto, žákům z pátých tříd, kteří zde ukončují docházku, mnoho
úspěchů, klidnou adaptaci na nových školách,
milé paní učitelky a nová přátelství.
Těšíme se zároveň na nové prvňáčky a v září
na shledanou.
za kolektiv ZŠ Šťáhlavy Martina Pešicová

KULTURA V OBCI

NOC KOSTELŮ 2020
V pátek 12. června se konala v celé republice Noc kostelů. Původně se měla konat již v
květnu, ale kvůli koronaviru musela být přesunuta. K akci se již tradičně připojila i obec
Šťáhlavy, letos byla akce komornější, ale nic
jí to na kráse neubralo. Nejprve se rozezněly
kostelní zvony a poté přivítal přítomné farář
Římskokatolické farnosti Starý Plzenec p.
Franta. Následovaly kytarové variace Petra
Fremra a gregoriánský chorál Zdeňka Maliny. Od 18 hodin rozehrál divadelní soubor

KONIVADLO pohádku pro malé i velké na
téma stvoření světa. Závěr večera patřil triu
hudebníků, kteří zahráli skladby novější.
V průběhu Noci kostelů si bylo možné odpočinout na kostelní zahradě, prohlédnout si celý
kostel, nahlédnout do jeho zázemí, kde bylo
k vidění několik výtvarných děl šťáhlavských
dospělých žáků výtvarného oboru ZUŠ Starý
Plzenec.
Do sbírky na varhany, které jsou v současné
době restaurovány, přibylo pěkných 2.785 Kč.
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I když se musela nadále dodržovat některá
opatření proti koronaviru (návštěvníci měli
mít roušky, udržovat mimo svou rodinu rozestupy a mít k dispozici desinfekci), večer to
byl příjemný, klidný a po dlouhé době kulturního půstu velmi obohacující. Děkujeme
Bohunce Fremrové za organizaci, Římskokatolické farnosti Starý Plzenec za spolupráci
a všem účinkujícím za krásný zážitek.
Foto: P. Blažek
I. Bočanová

KULTURA V OBCI

KOZELSKÉ OKÉNKO
Stejně jako se vrací do běžných kolejí život
v naší republice, tak se rozbíhá i návštěvnická
sezona na zámku Kozel.
V červnu proběhl Víkend otevřených zahrad,
v jehož rámci se mohli návštěvníci projít parkem
a vyslechnout si komentář z úst fundovaného
průvodce. Součástí této akce byly i přednášky Ing. Pincové (park Průhonice) o symbolice
historických zámeckých parků a zahrad a Mgr.
Orny a Mgr. Zelenky (Západočeské muzeum
v Plzni) o tvůrci zámeckého parku na Kozlu
F. X Franzovi a jeho archeologických výzkumech. I přes nepřízeň počasí byla účast poměrně
hojná. S oblíbenými komentovanými prohlídkami parku hodláme pokračovat i nadále. Nejbližší termín je 12. 7.
Po karanténních omezeních se rozběhla i svatební sezóna a svatebčané využívají jak zámeckou
kapli, tak i svatební palouček vedle Jízdárny.
Návštěvníci si znovu hledají i cestu na zámek.

Frekvence návštěvníků parku, jak místních
z blízkého okolí, tak i turistů zůstává na stejné
úrovni jako loni. O víkendech je samozřejmě
rušněji než během všedních dnů.
Jsme rádi, že i přes soudobé ekonomické tlaky
můžeme nechat zámecký park volně otevřený,
a to i díky komerčním akcím a pronájmům,
k nimž patřilo i setkání milovníků taneční hudby na zámecké terase v sobotu 13. 6.
Všechny čtenáře S + Š bychom rádi pozvali na
výstavu „Jiří Winter Neprakta – známý neznámý“, která představí populárního výtvarníka
a karikaturistu z mnoha úhlů pohledu. Kromě
jeho výtvarných prací a karikatur bude prezentována i část jeho zajímavé antropologické sbírky lidských lebek. Výstavu otevíráme v Jízdárně
první červencový týden.
Ve dnech 1. a 12. července nádvoří zámku ožije
divadelním představením Strašidlo cantervillské.

O víkendu 4. a 5. července se můžete těšit na
historický víkend, který bude věnován hraběti
Valdštejnovi. Program se jmenuje „Valdštejn
a století páry“. V neděli 19. července si určitě zajděte na první letošní Zámecký trh a ochutnejte
něco dobrého k jídlu a pití a potěšte se nějakou
zajímavou drobností z nabídky zámeckých trhovců. V odpoledních hodinách pak proběhne
beseda s oblíbeným zpěvákem a hercem Josefem Zímou (vstupenky možné zakoupit přes
Plzeňskou vstupenku). Další besedy proběhnou
v srpnu a v září (s režisérem Zdeňkem Troškou
a hudebníkem Josefem Vejvodou).
Hned první srpnový den se zámecký areál rozezní vzpomínkovým koncertem na Petra Nováka
– Petr Novák Forever.
Děkujeme za vaši přízeň a věříme, že navštívíte
nejen park a zámek, ale i některou z kulturních
akcí.
správa zámku KOZEL

SPORT V OBCI

VOLEJBALOVÉ AKTUALITY

Také šťáhlavským volejbalistům překazila
plány
koronavirová
hrozba, zrušeny byly
tréninky i turnaje. Mimořádná situace byla
také důvodem k prominutí členských pří
spěvků. Nouzový stav
je však již minulostí, a protože dětem i trenérům se po těch společných taškařicích s volejbalovými míči opravdu hodně stýskalo, od
konce května do konce školního roku se ještě
obnovily tréninky na domácích kurtech.
A právě na kurtech v areálu SK Šťáhlavy se
podařilo dokončit hřiště pro beach volejbal, na
které se všichni velmi těšili. Teď už nemusíme
jezdit k moři, plážový volejbal si zahrajeme
ve Šťáhlavech! To platí i pro širokou sportovní
veřejnost: stačí zavolat Davidovi Nimrichterovi na 603 808 203 nebo Romanovi Treﬁlovi na
603 578 386, a za pouhých sto korun českých
na hodinu si může každý vyzkoušet, jak těžce se v písku doběhne míč a jak měkce se do
písku padá.
Radost z nového sportoviště však poněkud
kalí nečekané starosti s tím spojené. Krásné
nové hřiště plné příjemného jemného písku
přitahuje nechtěnou pozornost malých i vel-

kých dětí, které neváhají přelézt plot a písek
si po svém užít, přičemž ho bohužel často
znečistí a přemístí mimo hřiště. V písku pak
volejbalisté při tréninku, který je samozřejmě na boso, narazí na odpadky, hračky nebo
dokonce i střepy. Volejbalový oddíl odpovídá
za bezpečnost svých svěřenců a za hygienické
podmínky ve svém areálu, bude proto nutné
přistoupit k lepšímu zabezpečení areálu, včetně kamerového systému. Obracíme se také
tímto na veřejnost, zejména rodiče, s prosbou
o dohled nad dětmi, aby do uzavřeného areálu nevnikaly a hřiště neničily. Nejedná se
o veřejné pískoviště na hraní, ale o soukromé
sportoviště, u kterého je potřeba zachovat potřebné parametry.
Profesionální plážový volejbal si naše žákyně
užily předposlední červnový víkend, kdy společně vyrazily fandit do Chodova u Karlových
Varů, kde proběhly 3* turnaje mužů a žen.
V kategorii žen pokračovala Tipsport Beach
Series a muži měli na programu další turnaj
UNIQA Českého poháru. V televizi mohli
všichni zkontrolovat, že šťáhlavský kotel fandil v první řadě ze všech sil.
23. června se členové sportovního klubu sešli
na obligátní valné hromadě, kde byli zvoleni
staronoví funkcionáři, probrána činnost proběhlá a naplánována činnost budoucí. Již čtyři
roky klub samostatně
provozuje
soutěžní
i nesoutěžní sportovní
a obdobnou činnost
a vytváří pro ni mate-
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riální a organizační podmínky v ustavených
oddílech volejbalu a tenisu, provozuje, udržuje a opravuje vlastní sportovní zařízení - tenisové a volejbalové kurty včetně zázemí a zároveň vytváří možnosti užívání těchto svých
sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti a jiných sportovních organizací. V minulém roce
byla provedena generální oprava tréninkové
tenisové zdi. Klub je řádným členem ČUS
a ČVS. Dětských členů rok od roku přibývá.
Důležitým úkolem proto zůstává budování
a stabilizace kvaliﬁkovaného trenérského
týmu a soudržné volejbalové komunity. Jsme
stále otevření všem, kteří se chtějí jakkoli
v našem sportovním klubu angažovat! Díky
členským příspěvkům, dotacím a darům
může klub svou činnost realizovat v plné míře.
V plánu je pokračování v pravidelné sportovní
výchově mládeže, účast v přeboru města Plzně, v minivolejbalu v barvách (poslední turnaj
opět ve Šťáhlavech 10. 4. 2021), v krajském
přeboru žákyň a v krajském poháru mladších
žákyň (dříve šestky v městském přeboru).
Hned po prázdninách 5. září se můžete těšit
na tradiční turnaj Šťáhlavská husa, s níž opět
dorazí Šťáhlavské kuře. 12. září bude následovat taktéž tradiční nohejbalový turnaj. Volejbalový oddíl se teď těší na letní soustředění,
které si užijeme na konci prázdnin v osvědčené lokalitě uprostřed lesů chráněné přírodní
oblasti „Písecké hory“ v rekreačním středisku
Nová louka u Albrechtic nad Vltavou.
za SK Šťáhlavy H. Lucáková

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
Vždy středa: 1.7., 15.7., 29.7., 12.8. a 26.8.
Archeo léto – Šťáhlavské polesí
Komentované prohlídky s archeologickým
ústavem
Čas: 10-12 h
NUTNO SE PŘEDEM PŘIHLÁSIT:
https://archeologicky-ustav-av-cr.reservio.com/
Středa 1.7.
Divadlo Strašidlo cantervillské
Místo: zámek Kozel
Čas: 21 h
Hrají: Martin Zounar, Martin Pošta, Bára Štěpánová aj.
Vstupné: předprodej 490 Kč, na místě 590 Kč
Sobota 4.7. a neděle 5.7.
Historický víkend Valdštejn a století páry
Pořadatel a místo: zámek Kozel
Čas: od 11 h
Vstupné: dospělí 170, děti od 6 let 110 Kč, rodinné 450 Kč
V ceně prohlídka interiéru zámku

Sobota 4.7.
Otevírání léta s PF Bandem
Pořadatel: PF BAND
Místo: hřiště házené
Čas: 19 h
Neděle 12.7.
Zločin v expresu 0112
Divadelní představení spolku Šťavel
Místo/čas: KC Beránka/18:30
Lístky nutno opatřit si předem na divadlaci.
stavel@gmail.com nebo každý ČT od 19 do
20 h v KC
Neděle 12.7.
Divadlo Strašidlo cantervillské
Místo: zámek Kozel
Čas: 21 h
Hrají: Martin Zounar, Martin Pošta, Bára Štěpánová aj.
Vstupné: předprodej 490 Kč, na místě 590 Kč

Neděle 19.7.
Zámecký trh
Pořadatel: zámek Kozel
Místo a čas: zámecký park 10-18 h
Beseda s Josefem Zímou
Pořadatel: zámek Kozel
Místo: Jízdárna zámku
Čas: 15 h
Vstupné: 200-250 Kč
Sobota 1.8.
Petr Novák Forever
Recitál k nedožitým 75. narozeninám Petra
Nováka
Pořadatel: zámek Kozel
Místo: Jízdárna zámku
Čas: 18 h
Vstupné: 200-250 Kč
Od července se v Jízdárně zámku Kozel koná
výstava výtvarníka a kreslíře Jiří Winter Neprakta známý neznámý
K otištění akce v přehledu
pište na kultura@stahlavy.cz

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

DALŠÍ INFORMACE

OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve středu 8.7. 2020 proběhne pravidelné očkování psů. Ve Šťáhlavech od 17:00 hodin v
Kulturním centru Beránka, ve Šťáhlavicích od
17:45 hodin na hřišti.
Očkování provede MVDr. Martina Horáková.

Cena očkování je 150,- Kč. V případě zájmu si
můžete zakoupit tablety proti klíšťatům, tablety na odčervení, kombinovanou vakcínu a
nechat si pejska očipovat.
Daniela Švábková
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

SPOLKOVÁ ČINNOST

ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ A PŘEDNÁŠKA
V sobotu odpoledne dne 20. června se sešli
zahrádkáři základní organizace ve Šťáhlavech na výroční schůzi, aby zhodnotili uplynulé období, neboť vlivem opatření ohledně
nemoci Covid 19 a novému vedení územního
svazu zahrádkářů v Plzni nemohla být schůze
konána dříve. Jako host měl vystoupit nový
předseda územní rady přítel Ing. Humpál, ale

před začátkem schůze se z pracovních důvodů
omluvil. Přítomní členové schválili plán práce (mimo jiné zájezd na Moravu do sklípku,
výstavu ovoce a zeleniny v září a další akce).
Našim jubilantům předala předsedkyně ZO
př. Hošková drobný dárek a závěrem proběhla
skoro dvouhodinová, velmi zajímavá přednáška pana docenta Ing. Josefa Suse CsC., který
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se zabývá ovocnými stromy, pěstováním, roubováním, ochranou proti škůdcům, řezy dřevin i kvalitou výpěstků, k čemuž se rozvinula
bohatá diskuse. Ač bylo deštivé počasí, naši
zahrádkáři si dovedli najít oblíbené téma, a
tak proběhlo odpoledne v příjemné atmosféře.
Hana Hajšmanová,
tajemnice ZO ČZS ve Šťáhlavech

INZERCE
výrobce střešních oken
již od roku 1986

PŘIJME:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNICI
náplň práce:

• práce na PC - přijaté objednávky, fakturace, e-mail
• pošta, přepravní služba
• plánování rozvozů a servisních zakázek
• tel. komunikace se zákazníky
• showroom - prezentace výrobků

místo výkonu:

Šťáhlavice

PRACOVNÍKY/NICE DO VÝROBY
náplň práce 1:

• kompletace oken, balení lemování a doplňků

náplň práce 2:

• obsluha profilovací linky, lisů - práce s plechem
• opracování a kompletace oken - práce se dřevem
• dovoz materiálu a rozvoz výrobků - dodávka

místo výkonu:

Šťáhlavice

TECHNIKA / MONTÉRA
náplň práce:

• montáž doplňků na střešní okna – roletky, markýzy
• výměna těsnění, výměna zasklení
• rozvoz výrobků - dodávka

ideálně i

(není podmínkou)

• sádrokartonářské práce kolem střešních oken

ideálně i

(není podmínkou)

• montáž střešních oken do střešní konstrukce

místo výkonu:

denní výjezd do 150 km od Šťáhlavice

NÁSTUP možný IHNED; na plný úvazek;

možno HPP nebo ŽL

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
332 04 Šťáhlavice 1
ing. Soukup Vladimír
tel: 603 829 266 e-mail: soukup@fenestra.cz
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NAŠE PŘÍRODA

SVĚTLUŠKY
Milí přátelé přírody, červenec je měsíc prázdnin a dovolených. Často se do přírody dostaneme i v noci, přestože opravdová tma začíná
až kolem 10. hodiny. Teplé světlé noci jsou
ideální na romantickou procházku. Pokud si
najdeme vhodné místo, máme velkou šanci,
že zahlédneme světlušky. Lidově nazývané
svatojánské mušky, podle svátku Sv. Jana (24.
června), kdy se začínají poprvé objevovat a vydrží to pak po celý červenec. Již od soumraku
se objevují jednotlivá světélka a postupně jich
mohou být i desítky. Nejedná se však o mouchy, jak by se mohlo zdát, ale druh brouka,
takže pan Karaﬁát svou knihu správně nazval
Broučci, mýlil se však v tom, že broučci svítí lidem pro radost. Nesvítí ani sobě na cestu,

jejich důvody jsou mnohem důležitější - jedná
se o svatební námluvy. Samička, která neumí
létat, sedí na zemi, svítí a láká k sobě samečky, kteří poletují okolo. Každý druh má své
speciﬁcké záblesky a intervaly, podle kterých
se jedinci poznávají a nedochází tak k omylům
a slepému následování jakéhokoliv světla, jak
to známe u můr.
Světlo také nevzniká díky elektrice, jak by si
mohl někdo myslet, ale kvůli chemické reakci
v zadečku světlušky. Účinnost přeměny energie na světlo je velmi vysoká. Udává se až 95
% a díky tomu se nám světlušky nepřehřívají.
Dokonce jsou schopny se na povel zhasnout,
což jistě zažil každý, kdo se pokusil světlušku chytit. Kde však na tyto broučky narazí-

me? Nejčastěji na vlhčích místech s vysokou
trávou, kde žijí jejich larvy. Ty se živí dravě
a značnou část jejich potravy tvoří drobní
slimáci, takže jsou vlastně užitečné, i když
nám nesvítí. Světlušky nejsou jediným živým
zdrojem světla v naší přírodě. Také velmi běžná dřevokazná houba václavka dokáže svítit.
Možná už jste v lese narazili na „svítící“ pařez. Na rozdíl od světlušek jsou však její důvody zatím nejasné. Až budete někdy v noci
v přírodě, zhasněte baterku a rozhlédněte se
kolem sebe, třeba tam bude světla dost.
Zdeněk Myslík

INZERCE

NEZVĚSTICE
KOUPALIŠTĚ

25.7. | 21:00

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 - 25.7.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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