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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

srpen 2020

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
RO na svých zasedáních v červenci schválila:
1. Přijetí účelových darů pro MŠ Šťáhlavy
(dárci: p. Hromadka, p. Kepka, p. Novák,
ČČK a ﬁrma STRKAN)
2. Žádost Sokol Šťáhlavy házená na bezplatné zapůjčení tělocvičny na sportovní
soustředění mladých házenkářů.
3. Přijetí dotace ve výši 1,330.000 Kč od
Plzeňského kraje na akci: Rozšíření vodovodní sítě do ulic Na Řežábu, Špilarova a
17. listopadu.
4. Cenovou nabídku na ruční i chemické
odplevelení křovinného porostu a růží na
Návsi Republiky od ﬁrmy HD STROM,
s.r.o. za cenu 17.000 Kč.
5. Objednávku dvou vzletů dronu ke
snímkování Šťáhlav a Šťáhlavic od ﬁrmy
Panoramas s.r.o. Snímky budou využity
na webu obce pro reprezentaci a ve webové aplikaci propojené s dalšími obcemi.
Součástí zakázky bude i foto obce od SZ
k JV. Cena: 13.800 bez DPH.
6. Uspořádat přednášku historika Jaroslava Čechury na téma Císař Rudolf II.
a Šťáhlavy. Přednáška se bude konat na
podzim letošního roku.
7. Proplacení faktury společnosti A.W.F.
Projekt za úpravu rozpočtu a aktualizaci
PENB projektu budovy Palackého 440,
Šťáhlavy pro potřeby žádosti o dotaci na
zateplení a výměnu zdroje tepla.
8. Opravu schůdků do požární nádrže cena 5.000 Kč.
9. Rozpočtové opatření č. V. k 22. 7. 2020.
10. Prodloužení nájemních smluv nájemci
v obecním bytě Komenského 587 a Palackého 440 o jeden rok.
11. Cenovou nabídku na opravu hasičské
stříkačky LIAZ – JSDH Šťáhlavy; zhotovitel: Jan Soukup, HTZ Plzeň.
12. Cenu za úpravu projektové dokumentace – hasičská zbrojnice ve Šťáhlavicích
13. Doplnění vybavení automobilu IVECO – ochranná síť za kabinou.

14. Dopravní značení objížďky po dobu
výstavby kanalizace v ul. Kozelská od
společnosti SAFE-ROAD s. r. o.
15. Dodatek č. 1 se zhotovitelem oprav
cest pro cyklotrasu Plzeň-Brdy – došlo
k úpravě projektu zejména v lokalitě Podmišek a Na Řežábu, kde bude provedena
v některých úsecích jiná ﬁnální vrstva
oproti původnímu předpokladu.
16. Vítěze výběrového řízení ve veřejné
zakázce malého rozsahu na atletickou rovinku s doskočištěm v areálu ZŠ Šťáhlavy.
17. Nájemní smlouvu s novým nájemcem
restaurace Zámecká ve Šťáhlavech.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Informaci o závěrečném účtu Mikroregionu Radyně, který schválila valná
hromada 23. 6. 2020. Dále byla schválena účetní závěrka za rok 2019 a výsledek
hospodaření – zisk ve výši 138.055,05 Kč.
2. Zamítavou odpověď nájemce bytu v budově lesního úřadu na nabídku náhradního bytu.
3. Informaci o problémech s podvrtem řeky
Úslavy při budování kanalizace na Kozelské. Vzhledem k tomu, že by v budoucnu
při budování vodovodního řadu bylo riskantní podvrtávat řeku vedle již fungující
kanalizace, rozhodla rada obce provést podvrt pro vodovodní přivaděč nyní. Nejlepší
cenovou nabídku podala ﬁrma BAGGER
BS s.r.o. (235.500 Kč bez DPH).
4. Informaci o potížích s podvrtem pod
komunikací ve vlastnictví PK a nutných
změnách projektu a dále souhlas SÚS PK
s překopem komunikace místo plánovaného podvrtu.
5. Informaci paní místostarostky, že pádem stromu byla poškozena lávka přes
Úslavu. Poškozenou lávku opraví Povodí
Vltavy na vlastní náklady.
6. Informaci starosty, že se podařilo dojednat na Plzeňském kraji, že v koncepci
PK bude dálková cyklotrasa č. 31 Starý
Plzenec - Kasejovice vedena při železnič1

ní trati, nikoliv po Hraběcí aleji.
7. Informaci paní tajemnice, že ve všech
kontejnerech na biomasu se objevuje odpad, o který nemá AG Produkt zájem
(větve, thúje, pytle s odpadem). V takovém případě odveze AG Produkt kontejner na skládku, což je velmi nákladné.
Rada schvaluje, že objeví-li se v kontejnerech znovu nežádoucí odpad, bude dané
místo zrušeno bez náhrady.
8. Informaci o uskutečněné schůzce s občany ohledně dopravního značení v ul.
Táborská.
9. Informaci tajemnice o navýšení alokace
výzvy 1/2019/117D8210 – Podpora místních komunikací s tím, že e-mailem bylo
obci sděleno, že bude dodatečně podpořena dotací z MMR rekonstrukce komunikace ul. Smetanova, tj. vloni realizovaná rekonstrukce komunikace u mateřské školy.
10. Návrh paní místostarostky na zrušení
kontejnerů na plast a jejich nahrazení plastovými pytli do domácností s tím, že by
svozová ﬁrma objížděla celou obec minimálně 1x za měsíc. O návrhu bude jednat
rada obce po jednání s ﬁrmou AVE, kde je
nutné zjistit ﬁnanční podmínky.
11. Informaci, že Na Kukačce se při silném větru zlomil strom s lávkou přes řeku
Úslavu. Pokud se podaří získat vyjádření
příslušných dotčených orgánů a stavební
povolení, mohla by být zcela nová lávka
zhotovena v příštím roce.
Rada obce jmenovala komisi pro konkurzní řízení na obsazení vedoucího
pracovního místa ředitele ZŠ Šťáhlavy
ve složení: předseda: Dagmar Špalová,
členové: PhDr. Šlajchová, Mgr. Šimonová, PhDr. Příkazská, Mgr. Vlčková, Mgr.
Šťovíčková, Ing. Lucák, Mgr. Dobrá.
Druhé kolo konkurzu se bude konat 6. 8.
2020.
Ing. Václav Štětina, starosta obce
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DOTACE
Obci bylo doručeno rozhodnutí ministra ŽP o schválení dotace na Kanalizaci
Kozelská a Na Boru, výše dotace bude
3.944.193,85 Kč, což je 63,75 % uznatelných nákladů.
V obci proběhla kontrola ze Státního
fondu životního prostředí na výsadbu

stromů, které jsme sázeli za pomoci
veřejnosti na konci dubna (stromy u bytového domu u mateřské školy, při Nezvěstické ulici, při plotu pod mateřskou
školou, u kanálku, lípa v ul. U Pekárny
a 1 sakura na návsi). Kontrola proběhla
bez zjištění závad, v nejbližší době tedy

bude moci být uzavřena smlouva o dotaci a obec obdrží 250.000 Kč.
Více jsme o přislíbených dotacích pro
obec Šťáhlavy psali v minulém čísle novin.

Nakonec ﬁrma začala v ul. Na Parníku
a v ul. Spojovací, které jsou již téměř hotovy. Následně bude stavba postupovat do
ul. Legionářská a Na Bambousku k ČOV.
Podvrty od ul. Spojovací pod ul. Komenského a od ul. Legionářská pod ul. Komenského budou provedeny v měsíci srpnu. Vodovod by měl být dokončen v září.
Po zkolaudování vodovodu si obyvatelé
budou moci nechat vybudovat vodovodní
přípojky.
Oprava chodníků a pískovišť v areálu
mateřské školy probíhá, na přání paní
ředitelky bylo dokonce jedno z pískovišť změněno na kruhové, aby se dětem
kolem něj dobře jezdilo na odrážedlech.
Termín dokončení je do konce srpna.
V případě dobrých klimatických podmínek by stavba mohla být dokončena dříve,
tzn. již na prázdninový provoz MŠ od 17.8.,
aby mohly děti zahradu ke svým hrám
využívat co nejdříve.
Vodovod ve Šťáhlavicích Mezi Domky
– 2. etapa začne cca v září nebo v říjnu.
Ulice K Bažantnici a Havlíčkova – ﬁnální úprava těchto cest zástřikem a předrcením proběhla na konci měsíce července.
Věříme, že obyvatelé ulic budou spokojeni a že cesta několik let dobře poslouží.
Kanalizace Kozelská a Na Boru začala v červnu a potrvá cca do konce září.
Na horní parkoviště zámku Kozel, a tedy
i do ulic Kozelská a Na Boru je značena objížďka, do ulice Kozelská je zákaz
vjezdu hned za mostem. Pouze obyvatelům lokality a správě zámku Kozel a Cen-

tra Hájek byly vydány kartičky, které je
opravňují k průjezdu lokalitou, pakliže to
stavba umožňuje. Ostatní musí na Kozel
a do těchto ulic jezdit objízdnou trasou
přes Svidnou. Uzávěra ulice bude přibližně do konce srpna.
Oprava cest pro cyklotrasu – probíhá,
cesta na Podmišky bude realizována nakonec až v srpnu s tím, že došlo k úpravě
projektu a v některých úsecích bude ﬁnální povrch opatřen zástřikem asfaltem
s předrcením. V lokalitě mezi Háječkem
a Podmiškami bude dopravní značení
a sloupky, aby na tuto lesní cestu nejezdila motorová vozidla.
Vodovod v ul. Na Řežábu – započne cca
v září. Místní obyvatelé byli již dopisem
informováni a byla jim předána informace o postupu pro zřízení vodovodní přípojky.
Tůně v Bažantnici v části nad tratí
(2. etapa) jsou dokončeny. Podle projektanta bude k postupnému zavodnění docházet několik let, zejména po zimě při
tání sněhu a při vydatných deštích. Tůně
budou sloužit k zadržování vody v krajině
a ke zvýšení výskytu drobných v přírodě
potřebných živočichů.
Úprava plochy před hostincem a hřištěm
ve Šťáhlavicích – realizace cca září až listopad.
Atletická rovinka s doskočištěm v areálu ZŠ Šťáhlavy – již byl vybrán zhotovitel, dílo bude prováděno v srpnu a září.

INVESTICE A OPRAVY
Pokračuje rekonstrukce bytového domu
pro seniory ve Šťáhlavech. Již je hotové
zateplení a střecha, před dokončením je i
výtah. V srpnu bude provedena foukaná
izolace půdního prostoru a zateplení sklepů, tj. stropů ve sklepích. Započaly terénní úpravy u vstupu a chodník ke vstupu do
budovy, následovat bude úklid okolí, posekání trávy a uvedení okolního pozemku
do původního stavu, zejména oplocení za
budovou. Za účelem zlepšení hospodaření
s dešťovou vodou budou v zadní části budovy umístěny dvě nádrže na 1000 l, do
kterých budou napojeny okapové svody.
Tuto vodu budou moci obyvatelé domu
využívat k zalévání zahrady a květin.
Nad rámec původní smlouvy musely být
provedeny některé práce, např. zateplení
a úprava balkónů aj. částí budovy, provedení kanalizačních přípojek, oprava
revizní šachty kanalizace atd., s nimiž
se původně nepočítalo. Přesto se podaří
dodržet termín dokončení stavby, tj. do
konce srpna. Proschlé a přerostlé thúje,
které rostly před budovou, byly odstraněny. Na jejich místo budou vysázeny dřeviny, které určí komise životního prostředí
obce Šťáhlavy. Výsadba proběhne buď na
podzim, nebo na jaře příštího roku, záleží na tom, jaký druh dřevin bude vybrán.
Věříme, že se obyvatelům bytového domu
zlepší komfort bydlení a že budou spokojeni. Na zateplení budoby obec po dokončení dostane dotaci.
Již začala výstavba vodovodu v ul. Legionářská, Na Parníku a Spojovací.

CO SE PŘIPRAVUJE A PROJEKTUJE?
Uvádíme pouze větší akce, k nimž je potřeba projekt nebo povolení.
Vodovody:
- Na návsi ve Šťáhlavicích – vydáno stavební povolení.
- Ve Šťáhlavicích v ulici od čp. 132 k čp.
177 – vydáno územní rozhodnutí, požádáno o stavební povolení.
- Ul. Komenského – vydáno stavební povolení.
- Ul. Dr. Beneše, části ul. Seifertova,
17. listopadu a V Zahradách – požádáno

o společné územní a stavební povolení.
Budou se projektovat vodovody: ve Šťáhlavech: v ulicích V Cihelně, Úslavská,
Žižkova; ve Šťáhlavicích: na Obcízně a
Kolotoči.
Přivaděč z vrtu Svidná – projekt hotov k
územnímu řízení, nyní probíhá zajišťování vyjádření dotčených orgánů, aby bylo
možné požádat o územní rozhodnutí. Následně bude dopracován projekt pro vydání stavebního povolení.
2

Kanalizace:
- Projektuje se kanalizace nazvaná Ke
Kozlu 2. etapa ve Šťáhlavicích, jde o úsek
cca od kapličky poblíž parkoviště k domu
pro seniory včetně přilehlých ulic, kde
dosud kanalizace chybí.
- Bude se projektovat kanalizace v ulici
V Cihelně.
- Modernizace a rozšíření ČOV – projekt hotov, nyní probíhá zajišťování vyjádření dotčených orgánů, aby bylo možné požádat o společné územní rozhodnutí a stavební povolení.
dokončení na další straně
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Ostatní:
- Svedení dešťových vod z polí na Nezbavětice k Bažantnici – stavební povolení
vydáno.
- Lávka přes Úslavu u ČOV – probíhají
dokončovací práce na projektové dokumentaci a zároveň zajišťování vyjádření
dotčených orgánů. Během podzimu bude
podána žádost o stavební povolení na
MMP.
- Zateplení MŠ – projekt hotov, není potřeba stavební povolení.
- Rekonstrukce a zateplení budovy hasičárny ve Šťáhlavech – stavební povolení
vydáno, požádáno o dotaci na SFŽP.

- Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Šťáhlavicích – stavební povolení vydáno
– požádáno o dotaci.
- Rekonstrukce Komenského ulice – vydáno územní rozhodnutí, probíhají projekční práce na dokumentaci pro stavební
povolení.
- Veřejné osvětlení v ul. Komenského –
probíhají projekční práce v součinnosti
s projektováním rekonstrukce komunikace v ul. Komenského.
- Rekonstrukce a posunutí opěrné zdi
u budovy lesního úřadu – projekt hotov,
požádáno o stavební povolení.
- Veřejné osvětlení v zadní části Legio-

nářské ulice k ČOV – projekt hotov, povoleno stavebním úřadem.
- Rekonstrukce ulice Habrmanova, Jiráskova – požádáno o stavební povolení.
- Veřejné osvětlení v ul. Habrmanova, Jiráskova – projekt hotov, povoleno stavebním úřadem.
- Chodník ve Šťáhlavicích od bývalé prodejny COOP k transformátoru – vydáno
stavební povolení.
- Cyklostezka – propojení do Starého Plzence při železniční trati – projekt
k územnímu řízení objednán.

POSTUP OBČANŮ PRO VÝSTAVBU VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
Po výstavbě nových vodovodních řadů,
které zajišťuje obec, je vodovodní řad nejprve zkolaudován, teprve pak si občané
mohou řešit vodovodní přípojku k domu
či pozemku.
Postup občanů je následující:
1) Občan si zvolí projektanta, který pro
něho přípojku naprojektuje.
2) Po udělení územního souhlasu stavebním úřadem ve Starém Plzenci si občan
vybere stavební ﬁrmu, která vodovodní
přípojku provede.
3) Zároveň se občan zkontaktuje s paní
Bazalovou z ﬁrmy ČEVAK a.s., která mu
pošle návrh smlouvy a blanket pro montéra z ﬁrmy ČEVAK a.s., který bude navrtávku do vodovodního řadu provádět.
4) Napojení na vodovodní řad navrtávkou
a montáž šoupěte provede ﬁrma ČEVAK
a.s. až po uzavření smlouvy o dodávce

vody a po dohodě termínově s prováděcí
ﬁrmou, kterou si občan vybral. Z hygienických a provozních důvodů není možné, aby navrtávku provedla stavební ﬁrma
nebo občan sám!!!
Projekt přípojky i její výstavbu si občané provádí na vlastní náklady. Připojení
přípojky na vodovod provede ﬁrma ČEVAK a.s. - navrtávku na vodovod, kterou
provede ﬁrma ČEVAK a.s. a montáž a
dodávku šoupěte hradí obec rovnou ﬁrmě
ČEVAK a.s.
Stavba přípojky musí být prováděna dle
technologických předpisů a norem. Výkopek nesmí být deponován na pozemku obce, musí být odvážen na skládku.
Výkopy rýh na pozemcích obce musí být
uvedeny do původního stavu, za tím účelem musí občan, který přípojku buduje,
vyzvat stavebního technika ke kontrole

před zahájením provádění přípojky a po
dokončení přípojky.
Projektanta a prováděcí ﬁrmu si lze vybrat kohokoliv dle svého uvážení. V naší
obci obvykle přípojky dělají níže uvedení
projektanti a prováděcí ﬁrmy, můžete si
ale vybrat kohokoliv jiného, koho znáte.
Kontakty na níže uvedené Vám rádi předáme.
Projektanti: p. Mašek, Ing. Kůsová, Ing.
Schejbal
Prováděcí ﬁrmy: RN stavby – p. Radek
Nápravník, BP stavby CZ s.r.o., p. Josef
Levora, p. Jan Klouda
ČEVAK: p. Bazalová
Bližší informace a kontakty na výše uvedené osoby a ﬁrmy poskytne: Ing. Honéger, stavební technik obce – tel.: 727 830
017 nebo jsou k dispozici v písemné podobě na OÚ.

SPADLA LÁVKA NA KUKAČCE
Při krátkém ale silném větru spojeném s
bouřkou a deštěm se zlomil 10. července strom, na kterém byla ukotvena lávka
pro pěší přes řeku Úslavu u ČOV. Lávka
v těchto místech vždycky bývala, kdysi ji
postavili svépomocí místní obyvatelé, při
povodni v r. 2002 ji ale strhl proud vody.
O kousek dál, než bývala lávka původní,
vystavěli obyvatelé Kukačky tehdy lávku novou. I tato již ale dosluhovala a v
posledních letech obec, přestože lávka
nebyla v jejím majetku, hradila alespoň
materiál na její opravy. Lávka již ale
byla ve velmi špatném stavu, proto obec
v loňském roce objednala zhotovení projektu na novou železnou lávku. Projekt je
již před dokončením, projektant zajišťuje
vyjádření příslušných orgánů, aby mohlo
být požádáno o stavební povolení. Je škoda, že lávka ještě tento rok nevydržela,

resp. nevydržel jeden ze stromů, na kterém byla zavěšena.

Odklizení lávky a stromu z řeky Úslavy
zajistila Jednotka sboru dobrovolných

spadlá lávka

tady byla lávka…

spadlá lávka
3
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hasičů Šťáhlavy. Hasiči vše nařezali na
rozumné rozměry a nechali na hromadě.
Vytahali i polámané větve a prkna z řeky,
aby neodpluly k jezu. Děkujeme!

Pokud se vše podaří, jak bychom si přáli a
nová lávka získá stavební povolení, mohla
by se stavět v příštím roce. Zatím to ale
ještě nelze slíbit.
Podobně by měla vypadat nová lávka – místo schodů by měla mít nájezdy. Toto je lávka v Žákavé.

2x foto z úklidu lávky JSDH Šťáhlavy

CYKLOTRASA
Jak jste si mohli přečíst v článku p.
starosty v květnovém čísle novin, cyklotrasa Plzeň-Brdy povede přes Šťáhlavy prozatím z větší části po dočasných
(provizorních) trasách. Nakonec se podařilo nalézt vzájemnou shodu mezi
obcí Šťáhlavy a městem Starý Plzenec,
kudy trasa povede. S Plzeňským krajem se podařilo dojednat, že trvalá trasa povede nikoliv po Hraběcí aleji, ale
při železniční trati od Starého Plzence
až k napáječce nad Šťáhlavicemi. Po
Hraběcí by pak mířili ti, kteří by chtěli
navštívit zámek Kozel. Trvalá varianta
by mohla být vybudována v souvislosti s plánovanou výstavbou dvoukolejné trati (předpoklad cca 2023-2027),
pakliže se podaří vše tak, jak bychom
si přáli a obec získá veškerá potřebná
povolení.
Kudy povede dočasná a kudy trvalá varianta, vidíte na přiložené mapce.
Dočasná bude přes chaty na Podmiškách do Háječku, poté po Rokycanské přes náves do ulice Radyňská, za
viaduktem vlevo při železniční trati,
následně přes přejezd k cestě pod tratí
kolem zahrádek a „kanálku“ k Hraběcí,
přes Hraběcí až k rozcestí u parkoviště,
následně pod kapličkou přes Obcíznu
na šťáhlavickou náves a dál po silnici
směrem na Kornatice. Za obcí se odbočí vpravo a na polní cestu k Nezvěsticím. Některé části dočasné varianty
budou v letošním roce opraveny za
pomoci dotace od Plzeňského kraje.
Trvalá varianta byla zahrnuta do krajské koncepce cyklotrasy č. 31 do Kasejovic. Měla by vést ze Starého Plzence při železniční trati, nad hřbitovem
odbočit na ul. V Cihelně, dále Radyňskou k viaduktu, poté se až k Hraběcí
aleji shoduje se současnou dočasnou

variantou. Od Hraběcí by však vedla
nikoliv po Hraběcí, ale při železniční
trati až k napájecí stanici nad Šťáhlavicemi. Poté by vedla polní cestou směrem ke křížku, za lesem vlevo a za areálem AG-PRODUKTU by se napojila
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na krajskou silnici a pokračovala jako
dočasná varianta. Na část trvalé trasy
směrem na Starý Plzenec je již objednán projekt.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INFORMACE PRO OBČANY O MOŽNOSTECH ULOŽENÍ ZEMINY
Občané se často ptají, zda má obec
Šťáhlavy místo pro uložení výkopku
nebo zeminy či suti ze staveb pořizovaných občany. Obec žádné takové místo
nemá.
V letošním roce se podařilo dojednat
s místním podnikatelem Janem Kloudou možnost uložení zeminy nebo
suti pro občany po předchozí telefonické dohodě s ním na skládce tohoto
materiálu v Sedlci – Tymákově. Odvoz a skládkovné je dle ceníku a informací p. Kloudy (tel.: 734 826 449).

Jako příklad uvádíme cenu za uložení
zeminy 150 Kč/t, suti 250 Kč/t.
Dále se podařilo dojednat slevu ve výši
20 % pro občany obce Šťáhlavy s ﬁrmou
AZS RECYKLACE ODPADU s. r. o. na
jejich recyklačním středisku u Rokycan. Tel. p. Vladař: 737 225 651, e-mail:
info@azs98.cz. Ceny za jednotlivý
materiál (např. asfaltovou směs, beton,
suť směsnou, železobeton, zeminu a kamení) poskytne firma AZS, nebo jsou
k dispozici na OÚ. Firma zároveň prodává recykláty.

Místo u nádraží, kde je uložen stavební materiál, poskytuje obec stavebním
firmám, které toto mají pouze jako dočasnou deponii. Na konci staveb, a to
výhradně staveb, kde objednatelem je
Obec Šťáhlavy, tyto firmy jsou povinny
místo uklidit. Toto místo tedy v žádném případě neslouží jako skládka jakéhokoliv materiálu, slouží pouze obci
pro její stavby. Stavební firmy i obec
místo hlídají a případné uložení materiálu cizím subjektem může být nahlášeno na policii ČR.

SPOLUPRÁCE S JSDH ŠŤÁHLAVY – ZALÉVÁNÍ NA HRABĚCÍ
V Hraběcí aleji byly v r. 2018 vysázeny nové duby. Bohužel se v předchozích
suchých a horkých letech většina z nich
neuchytila, a ﬁrma, která je sázela a má
zajistit i povýsadbovou péči, musela dle
smlouvy uhynulé stromy vysadit opakovaně. Když jsme se ptali odborníků, jak
je možné, že mladé stromky v Hraběcí
aleji neprospívají, bylo nám vysvětleno,

že velké duby a jejich kořeny mezi sebe
mladé stromky tzv. nepustí, berou jim
vláhu, navíc k úhynu v posledních letech
přispěla i velká sucha. Díky spolupráci
obce, JSDH Šťáhlavy a ﬁrmy, tedy všech,
kteří se podílejí v letošním roce na pravidelné zálivce, a díky tomu, že letošní rok
zatím nebyl tak suchý jako roky předešlé,
věříme, že z loňské podzimní výsadby za-

koření a uchytí se více stromků než vloni.
Ještě zbývá dosadit stromy, od železniční
trati k Bažantnici, tyto stromy má ﬁrma
objednané v zahraničí a budou vysázeny
na podzim.
Děkujeme JSDH Šťáhlavy za spolupráci,
3. července zalévali poprvé a v letních
měsících se jejich zálivka bude ještě určitě opakovat.

rubriku Obec a OÚ informuje připravila Mgr. I. Bočanová, tajemnice OÚ

STOČNÉ - UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST HLÁSIT POČET OSOB
Platba stočného se tam, kde obyvatelé využívají svých studní nebo mají vodovodní
přípojku jen jako záložní zdroj, odvíjí od
počtu osob žijících v dané nemovitosti
(dle zákona o vodovodech a kanalizacích
č. 274/2001 Sb. a dle přílohy č.12 vyhlášky č. 120/2011 Sb.).
Stočné je povinen platit každý obyvatel
každé nemovitosti, která je napojena na

veřejnou kanalizační síť. Platit musí i děti
bydlící v objektu a i osoby, které v objektu bydlí, přestože v něm nemají trvalý
pobyt. U rekreačních objektů napojených
na kanalizaci je to řešeno poměrným způsobem.
Změny počtu osob pro fakturaci je potřeba písemně nahlásit na OÚ, kde jsou také
k dispozici příslušné formuláře ČEVA5

Ku (provozovatel vodovodů a kanalizací
v naší obci). Na podzim bude ve spolupráci se společností ČEVAK probíhat
kontrola, proto nejpozději do 31.8.2020
nahlaste správný počet osob.
za stavební komisi
Hajšmanová Hana

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI

VÝZNAMNÉ JUBILEUM

Šťáhlavy:
Kubanová Eva 80
Šubrt Jiří 80
Pečený Josef 82
Bystřický Václav 84

Ve čtvrtek 9. července přestalo konečně pršet a kolem poledne se objevilo slunce.
Zřejmě vzalo na vědomí, že v odpoledních
hodinách se koná důležitá zahradní slavnost.
10. července roku 1930 totiž spatřila poprvé
světlo světa naše spoluobčanka paní Libuše
Fialová. Na její počest připravili její synové
Luboš a Miloslav na zahradě ve Šťáhlavicích skromné pohoštění. Za obec Šťáhlavy přišli poblahopřát bývalá zastupitelka
a kronikářka Hana Loudová a zastupitel Ivo
Hucl. Jubilantce předali kytici, malý dárek
a popřáli jí mnoho let prožitých ve zdraví
a spokojenosti. Nad kávou a vynikajícími
koláčky oslavenkyně s nevšední vitalitou a
obdivuhodnou pamětí zavzpomínala na své
mládí, ale také na svatbu, rodinu i přátele.
Perfektně vypleté květinové skalky a nakypřené záhony brambor na ni prozradily,
s jakou radostí stále pracuje. Ať ta radost,
chuť a zdraví vydrží ještě mnoho dalších let.
Ivo Hucl a Hana Loudová

Šťáhlavice:
Skálová Marie 94
Michajlovová Věra 86

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

KULTURA V OBCI

OTEVÍRÁNÍ LÉTA S PF BANDEM
Stalo se již tradicí, že na začátku léta hraje v areálu házenkářského hřiště ve Šťáhlavech místní kapela PF BAND. Ani letos tomu nebylo jinak. Počasí přálo, bylo

teplo, a tak se přišlo pobavit mnoho místních i přespolních. Zazpívali a zatančili
si nejen na autorské písničky této kapely,
ale i na známé rockové pecky českých i

světoznámých kapel. Po období kulturního půstu zapřičiněném koronavirovou
pauzou to byl velmi příjemný večer.
I.B.

I toto léto se na zámek vrátilo Strašidlo
cantervillské. Obě představení byla vyprodána. S pořadatelem byla dohodnuta
repríza i na příští rok.
Velikonoční jarmark se nemohl konat kvůli koronavirovým opatřením, a proto jsme
rádi přivítali řemeslníky a další prodejce v
neděli 19. července. Jak oni, tak návštěvníci
si trh chválili a náladu nám nezkazil ani intenzivní déšť, který na zámek dorazil kolem
třetí hodiny. Část návštěvníků našla útočiště
před deštěm v Jízdárně na besedě s Josefem
Zímou. Tento nestárnoucí bard bavil posluchače skoro 2 hodiny a kromě vzpomínání
na herecké kolegy došlo i na pár známých
šlágrů z Pepíčkova repertoáru.

I v srpnu bude kulturní program nabitý.
Hned v sobotu 1. srpna zavzpomínáme
na českého zpěváka s jedinečným hlasem – Petra Nováka. Ve čtvrtek 13. srpna
proběhne areálem zámku Mírový běh.
Při této příležitosti bude v parku vysazen mírový strom. Hned poté v pátek a
sobotu bude mít na Kozlu premiéru letní
kino. Promítat se budou dva hity letošního léta Bourák a 3Bobule. Netradičně
v pondělí 24. srpna zažijeme v Jízdárně
návrat k hudebním kořenům Země. Po
několika letech opět tyto prostory ozvučí
největší symfonický gong na světě, další
orﬁcké nástroje britského hudebníka Bear
Lovea a didgeridoo Ondřeje Smeykala.

KOZELSKÉ OKÉNKO
V červenci se nám konečně po koronavirové pauze plně rozjel provoz zámku.
Léto začalo ve velkém stylu: jednak historickými Valdštejnskými slavnostmi,
kde mezi nejoblíbenější atrakce patřily
funkční modely parních strojů včetně
praktických ukázek paroplavby na rybníce. Působivá byla také rekonstrukce zatčení lapky Janečka. Druhou akcí, která
byla o prvním červencovém víkendu zahájena, je výstava Jiřího Wintera Neprakty. Kromě známých kreseb si návštěvníci
mohou poprvé prohlédnout část jeho unikátní antropologické sbírky. Výstava bude
v Jízdárně našeho zámku minimálně do
konce srpna.
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dokončení na další straně

KULTURA V OBCI

KOZELSKÉ OKÉNKO
dokončení z předešlé strany

Speciálním hostem tohoto programu poté
bude místní básník Ivo Hucl.
Léto zakončíme tradičně Hradozámeckou nocí v sobotu 29. srpna. Již od 15 h

přivítáme na besedě oblíbeného režiséra
nejen pohádek – Zdeňka Trošku. Od 18
hodin budou probíhat speciální hrané
prohlídky, které návštěvníky seznámí

s historií rodu Valdštejnů i jejich působení
na šťáhlavskonebílovském panství.
Správa zámku Kozel

DIVADLO ŠŤAVEL
Divadelní spolek Šťavel uvedl 29. listopadu
2019 v infocentru Beránka premiéru hry
Zločin v expresu 0112. Vzhledem k velkému zájmu publika byla už na první měsíce
roku 2020 naplánována řada repríz.
Z důvodu protipandemických opatření
jsme byli nuceni vystoupení v období od
dubna do června zrušit. Společně jsme se
opět sešli až v neděli 12. července. Hra
měla po nucené přestávce velký úspěch
a už nyní se všichni těšíme na podzim
letošního roku, kdy je plánováno jedno
představení na zámku v Nebílovech, a další termíny již máme rezervovány pro domovskou scénu ve Šťáhlavech.
Za podpory Plzeňského kraje se nám
v loňském roce podařilo zajistit výrobu

nákladnějších kulis a zástěn, další ﬁnanční příspěvek schválila rada obce Šťáhlavy.
Ten bude využit na propagaci a realizaci
vystoupení v roce 2020. K dokonalé iluzi přispívají také ostatní kulisy, rekvizity

a kostýmy, zvukové a světelné efekty, které
si v maximální míře tvoříme sami.
Přijďte nasát atmosféru vídeňského nádraží počátku minulého století, nechte se
vtáhnout do napínavého příběhu s detektivní zápletkou, trochu se zasmát a třeba si
i zazpívat. Všichni jste srdečně zváni.
za spolek Šťavel Daniela Vyzrálová

SPORT V OBCI

HASIČSKÁ SOUTĚŽ „O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE ŠŤÁHLAVY“
Dne 27.6.2020 jsme na louce za mostem
zorganizovali tradiční hasičskou soutěž
v požárním útoku. Letos uspořádání provázely poněkud zhoršené podmínky způsobené epidemiologickou situací v ČR
a opatřeními vztahujícími se k ní. My se
ale nevzdali a se zavedením zpřísněných
hygienických podmínek jsme XXV. roč-

ník soutěže „O putovní pohár starosty obce
Šťáhlavy“ uspořádali. Velmi mile nás překvapil zájem okolních družstev účastnit se
soutěže. Celkově k nám zavítalo 15 hasičských družstev, z toho 4 družstva ženská.
Celé sportovní odpoledne se velice vydařilo i počasí nám přálo. Jako třešnička na
dortu pro nás bylo konečné umístění na-

VOLEJBALOVÉ AKTUALITY
Šťáhlavští volejbalisté uzavřeli letošní sezónu první červencovou sobotu turnajem v plážovém volejbalu. Nové hřiště pro
beach volejbal, stejně jako celý sportovní areál klubu, je však
možné využívat celé prázdniny, stačí zavolat Davidovi Nimrichterovi na 603 808 203 nebo Romanovi Treﬁlovi na 603 578 386.
SK Šťáhlavy
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šeho družstva mužů na krásném 3. místě
a tím i získaný cenný pohár z domácí soutěže. Děkujeme obci Šťáhlavy za podporu,
konkrétně za zapůjčení obecního vozu
a zpřístupnění připojení k elektrické síti.
za SDH Šťáhlavy
starosta Michal Peroutka

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

PŘEHLED AKCÍ SRPEN 2020
celý srpen
Jiří Winter Neprakta – známý neznámý (výstava)
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: Út – Ne od 10 do 17 h (poslední prohlídka v 16 h)
Sobota 1.8.
II. závod Tempo Makers trail
Běžecký závod pro děti (kolem Centra
Hájek) i dospělé (17 km okolo Kozlu)
Pořadatel: Plzenští Tempo Makers
Čas: 10 h
Místo: u Centra Hájek, Šťáhlavice 158
Petr Novák Forever: Klaunova zpověď
(recitál k nedožitým 75. narozeninám
rytíře českého bigbítu)
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 18 h - Vstupné: 200-250 Kč
Sobota 8.8.
Wagabund – rocková zábava
Pořadatel: SDH Šťáhlavy
Místo: Hasičárna Šťáhlavy
Čas: 20 h

Vždy středa: 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/
Čtvrtek 13.8.
PEACE RUN: Mírová pochodeň na
zámku KOZEL
Místo: Zámecký park
Čas: cca 14:30
LETNÍ KINO na zámku KOZEL
Vstupné 140 Kč
Pátek 14.8. - BOURÁK
Místo: Zámecký park vedle Jízdárny
Čas: 21:15
Sobota 15.8. - 3BOBULE
Místo: Zámecký park vedle Jízdárny
Čas: 21:15

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

PŘEHLED AKCÍ ZÁŘÍ 2020
Pátek 11.9. a sobota 12.9.
Výstava výpěstků a květin
Pořadatel: ČZS Šťáhlavy
Místo: KC Beránka
Čas: Pá 10-17, So 9-15

Pondělí 24.8.
Výprava 2020 – Bear Love / UK, Ondřej Smeykal / CZ (koncert)
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 18:30
Vstupné: 280 kč
Sobota 29. 8.
Setkání na Kozlu se Zdeňkem Troškou
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 15 h
Vstupné: 300-350 Kč
Sobota 29. 8.
Hradozámecká noc – večerní kostýmované prohlídky s programem
Místo: zámek Kozel
Čas: od 18 h

Sobota 19.9.
Oslavy 75. výročí osvobození
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: náves a louka za mostem
Čas: 11-17 h - od 19 h koncert kapely Sifon, na koncert vstupné 100 Kč

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

DIVADELNÍ PŴEDSƬVENÍ
světoznámého šťáhlavského divadelního

SPOLKU ŠŤAVEL
Dovolujeme si upozorniti naše ctěné obecenstvo,
že dáváme nový kus z vlastního pera s názvem

|ĖăÓľÕĶ÷Ķď³Ď÷šįÕĶľĴ÷ľ
įĖÑš÷ĎďùÑďŚ

ZLOƝIN
0! '¹lm´

ɿʣİÕĭİÕşÕčļ²Íč÷ĭĆÕĴ
ĔÊËÕ ľ³ñĆ²ŕŘ
ŗĶĖÊĖľŃɺɼʕĴùăď²ɺɸɺɸ
ɺɼʕ Ĵùă
ĖÑɺɸòĖÑ÷ďŗĖÊÕËďùĎĶ³ĈÕŗÕ
ŀ³òĈ²ŗ÷ËùËò
Sľ²ďË÷÷įĖĶĈÕËòŃòĲ²ăÕĈ²ĶĶ÷Ë²ďÑ

veselou a výpravnou komedii s prvky detektivky se zpěvy,
kteroužto můžete shlédnouti v termínu

22. října, 1., 5., 19. a 22. listopadu,
3. a 10. prosince
vždy od 18.30 hodin

v budově kult. centra Beránka
(býv. Infocentrum) Šťáhlavy, Náves republiky 54, tamtéž

Bilety k dispozici:
– na poštovní adrese sítě světové: divadlaci.stavel@gmail.com
– snadná ª>[Xa:?FM\ũ«RU¤NSĮ¦ųPS«PğD¦ųĮ«\Y¤Hũ¬>M@S¥PĮD
– osobně též ku vyzvednutí v Infocentru vždy každý čtvrtek od 19.00 do 20.00 hod.

®įÕĶľĴÕďùĎįĈÕĶŃăÕÊĖò²ľ³ľĖĎÊĖĈ²

VSTUPNÉ jest DOBROVOLNÉ.

¤ĴļŁĭɿɽɽSÍ

(děti a vojsko polovic)

¤ĴļŁĭÕčăŘĆşÕş²ăĔŁĭõļč²c ľ³ñĆ²ŕŘ
ʴş²ăĔŁĭÕčÖŕĴļŁĭÕčăŘşčÕŁĴăŁļÕÍčØčÖñĔā²İč÷ñĔĭĆÕĴŁāĴĔŁĭĆ²ļčÖ
"Ĕĭİ²ŕ²şÕ ľ³ñĆ²ŕāÕş²āõĶļØč²²ŁļĔÊŁĴÕČ
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SPOLKOVÁ ČINNOST
PŘIJĎTE SE POCHLUBIT SVÝMI VÝPĚSTKY!
ČZS Šťáhlavy pořádá 11. – 12. září 2020
výstavu výpěstků ovoce, zeleniny a květin v KC Beránka na návsi ve Šťáhlavech.
Zahrádkáři i Vy všichni, kteří se chcete pochlubit svými výpěstky (ovoce, zelenina, květiny,
aj.), doneste je do KC Beránka ve čtvrtek 10.9.2020 od 15 do 18 hodin. Předem děkujeme Vám
všem, kteří se budete na výstavě podílet.
za výbor ČZS
předsedkyně ČZS M. Hošková

DALŠÍ INFORMACE

DOPRAVA PO PLZEŇSKÉM KRAJI
SPOJE NA ZAVOLÁNÍ
Spoje na zavolání se poznají v jízdním
řádu podle symbolu telefonu u celého spoje nebo u jednotlivé zastávky. U nás jsou
to některé spoje do Šťáhlavic, kdy platí, že
zajížďku na zastávku, si je nutné objednat
nejpozději půl hodinu před odjezdem spoje přes telefonní číslo 378 035 477 na dispečink, či přes webový formulář na www.
idpk.cz. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny do režimu objednávky. Provoz spojů
na zavolání začne až v srpnu 2020, do
té doby není nutné spoje objednávat
a autobusy zajíždí všude.
Zatím nebylo obci sděleno, do kdy v srpnu toto bude platit.
JÍZDNÉ
Jízdenku je možné zaplatit v hotovosti
u řidiče, kreditní či debetní kartou, mobilem pomocí Google Pay a Apple Pay,
elektronickou peněženkou v rámci Plzeňské karty a pomocí mobilní aplikace, resp.
Virtuální Plzeňské karty. Dále samozřejmě platí i všechny předem zaplacené tarify, popř. aktivované akční jízdné.
Je možné využívat jeden jízdní doklad
nahraný na Plzeňské kartě, který funguje
mezi všemi zapojenými dopravci, a to jak
na platby jednotlivého jízdného, tak i jako
nosič předplatného či akčních jízdenek.
K dispozici je tzv. akční předplatné, které
vám v případě zakoupení 3 dny předem
ušetří peníze, abyste zbytečně neplatili
navíc. Dále je možné využívat kalkulátoru jízdného, který dokáže optimálně
zkombinovat všechny zadané parametry
a vypočítá vám nejlevnější variantu. Pozn.
na stránkách www.idpk.cz v době psaní
tohoto článku byl k dispozici pouze starý
kalkulátor jízdného platný do 14.6.2020.
Věříme, že se brzy podaří zprovoznit
nový.
Novinkou v tarifu IDPK je přestupní jednotlivé jízdné. Od 1. 7. 2020 postačí zakoupení jízdenky v počátečním spoji. Při
přestupu již nebude nutné si kupovat znovu lístek. Jednotlivé jízdné bude platit ve
vlacích, autobusech a spojích MHD (Plzeň, Stříbro, Přeštice, Domažlice, Rokycany a Sušice). Předplatné platí jako do-

sud. Pokud cestující neuplatňuje žádnou
ze slev, nemusí mít ani Plzeňskou kartu,
její pořízení je ale výhodné, výhodné jsou
předplacené tarify.
přepis z www.idpk.cz
OTÁZKY NAŠICH OBČANŮ K JÍZDNÉMU
Občané naší obce, zejména pak senioři,
se nás dotazovali, zda nevíme, jak je to
přesně s jízdným. Položili jsme dotaz na
Poved - IDPK, zatím jsme ale nedostali
odpověď, proto jsme se snažili v někdy
složitých či nezvyklých tarifech zorientovat sami.
Senioři nad 65 let a studenti si stěžovali,
že když jedou ze Šťáhlav vlakem do Plzně,
platí nyní 21 Kč, přestože před zavedením
nového systému platili u Českých drah jen
7 Kč. Divili se, proč nemají slevu 75 %
oproti jízdnému pro dospělého, jak měli
doposud. Odpověď je následující: Senior,
ale i student, který cestuje do Plzně, by
k uplatnění slevy měl mít Plzeňskou kartu.

Na Plzeňské kartě by měl mít nahranou
svou slevu (65+, student aj.) a zároveň, pokud cestuje vlakem, by na ní měl mít slevu
nahranou i u přepážky ČD (dle informace
od některých seniorů totiž pouze sleva 65+
nestačila a stále po nich na nádraží bylo požadováno 21 Kč).
A proč již to není 7 korun? Státní sleva
pro věk 65+ a studenty ve vnějších zónách
(mimo vnitřní zóny Plzeň) platí stále, ale
pokud jede občan do vnitřní zóny Plzeň,
a to i když jede jen vlakem, v této zóně neplatí sleva státní, ale sleva města Plzně (např.
senior 65-70 let 50 % a nad 70 let zdarma).
Aby tedy senior tuto slevu získal, je nutné
prokázat se Plzeňskou kartou, na níž má
vyznačen typ slevy – tedy např. věk. Protože je jízdenka integrovaná, může v časovém
období vyznačeném na jízdence používat
libovolně vlak, autobus i každý dopravní
prostředek MHD na území města Plzně.
Pokud tedy jede senior či student vlakem
ze Šťáhlav do Plzně, přestupní jízdenka by

dokončení na další straně
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měla být za 12 Kč (má-li Plzeňskou kartu
a na ní nahrané všechny slevy). Protože je
jízdenka přestupní, může stihnout se svézt
i některým ze spojů MHD. Jakmile občan
dosáhne věku 70 let, cena se sníží jen na
3 Kč (platí sleva 100 % pro Plzeň a senior
tedy platí jen za vnější zónu). Tyto ceny jsou
však, jak je výše uvedeno, podmíněny vlastnictvím Plzeňské karty.
Pokud by cestující chtěl zůstat u tarifu
ČD (tj. 7 Kč), je možné lístek pořídit na
e-shopu ČD www.cd.cz/eshop/. Zaplatit
je možné např. platební kartou, nechat si
poslat SMS kód jízdenky nebo si ji vytisknout. Pořídit jízdenku je také možné
v mobilní aplikaci Můj vlak.
Existuje i nepřestupní jízdenka, kterou

lze ale využít jen do vzdálenosti 10 km
a která je pro seniora 65+, dítě 6-15 let,
studenta do 26 let za 3 Kč. Ve vlaku ji
lze využít do Koterova. Údajně (jedná se
o nepodloženou informaci) byly některým těmto občanům ve vlaku průvodčím
prodány při cestě ze Šťáhlav do Plzně dvě
nepřestupní jízdenky, a to ze Šťáhlav do
Koterova (3 Kč) a z Koterova do Plzně
(3 Kč), celkem tedy 6 Kč. Předpokládáme
ale, že toto není standardní ani správný
postup a nelze se ho domáhat. Jízdenka
je nepřestupní a nelze ji využít v MHD.
SHRNUTÍ
Změna v dopravě Plzeňského kraje byla
veliká, jak bylo již ve sdělovacích prostředcích mnohokrát řečeno, měla a stá-

ZAJÍMAVOSTI
Ve Šťáhlavech v lokalitě nad tratí byla na
dvoře u rodinného domu na konci července nalezena stočená zmije. A jak se tam
dostala? „Pokud ji z lesa do Šťáhlav nepřivezli sami lidé, tak ji tam doneslo nějaké zvíře nebo vypadla ze zobáku čápovi
hnízdícímu na komíně na návsi. Zmije
měla totiž na hlavě drobné poranění,
což by odpovídalo skutečnosti, že se do
záhonku před rodinným domem z okolní
přírody určitě sama nepřiplazila,“ uvedl p. Karel Makoň ze záchranné stanice
živočichů nejpravděpodobnější možnost,
jak se had dostal před dům. Na linku plzeňské záchranné stanice se majitelka
obrátila telefonicky a požádala o odchyt
hada. Až po zaslání fotograﬁe uvěřili, že
se skutečně jedná o zmiji, nikoli např.
o neškodnou užovku. Zmiji se po příjez-

du podařilo bleskově odchytit, následně ji
záchranáři přesunuli do jiného pro zmiji
bezpečnějšího prostředí mimo zástavbu.
Zmije je velice plaché zvíře, které se do
zástavby pravděpodobně dostalo nechtěně, buď s nějakým materiálem, nebo skutečně v zobáku čápa.
O tom, že je výskyt zmije na Plzeňsku
spíše ojedinělý jev, svědčí i to, že se jednalo po deseti letech teprve o druhou
zmiji, kterou se pracovníci záchranné stanice zabývali. „V 99 procentech případů
nahlášených zmijí se nejedná o tohoto
jedovatého hada. Lidé nás volají na neškodnou, nejedovatou užovku obojkovou
či užovku hladkou,“ dodal Karel Makoň.
Text i foto převzato z plzenskadrbna.cz
zkráceno I.B.

NAŠE PŘÍRODA

MODRÁSEK BAHENNÍ
Mílí přátelé přírody, máme tu srpen, začíná se nám blížit podzim, i když horka posledních let se zatím nedostavila. Nejedná
se o nějaké ochlazení, ale návrat k normálu. Jak hlásí lidová pranostika: „Vavřinec
(10.8.) – první podzimec.“ Letošní vlhčí
a chladnější léto mělo částečně pozitivní
vliv i na přírodu. Škody napáchané suchem v předchozích cca 5 letech to však
nenapravilo.
Pozitivní trend se velmi rychle projevil hlavně na hmyzu, toho jste si možná
všimli na čelním skle aut. Mezi nejznámější a nejnápadnější skupinu hmyzu
patří denní motýli. Možná jste si to neuvědomili, ale jejich úbytek v posledních

letech je doslova skokový. I dříve velmi
hojná babočka paví oko nebo bělásek zelný se nevyskytují v tak velkých počtech,
jak jsme byli dříve zvyklí. O vzácnějších
druzích ani nemluvě. Faktorů, které vedly
k jejich úbytku, je velmi mnoho. Od chemizace zemědělství přes úbytek kvetoucích rostlin, časté sekání trávníků, až po
sekání luk v nevhodnou dobu. Problémem
může být i striktní vazba housenek na jeden rostlinný druh nebo složitý vývoj,
popř. obojí.
Typickým příkladem je modrásek bahenní, se kterým se možná ještě můžete setkat i u nás na vlhčích loukách podél řeky.
Jedná se o motýla, jehož živnou rostlinou
dokončení na další straně
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le má nějaké „bolesti“, které se dopravci
i Plzeňský kraj snaží postupně odstraňovat. Věříme, že současné zmatky ve spojích, nezvyk v nových tarifech a platbách
budou již brzy minulostí a obyvatelé nejen
naší obce, ale celého kraje si na vše zvyknou a naučí se využívat množství výhod,
které tarify i změna v dopravě nabízejí.
dle www.idpk.cz zpracovala
Iveta Bočanová

NAŠE PŘÍRODA

MODRÁSEK BAHENNÍ
dokončení z předešlé strany

je pouze krvavec toten, lidové nazývaný
kominíček. Dospělí jedinci se v přírodě
vyskytují v červenci a srpnu. Samičky
kladou vajíčka do květů krvavce, kde se
živí 2 až 3 týdny. Poté spadnou na zem
a čekají, až je objeví mravenci. Nejčastěji
se jedná o mravence žahavého u nás nechvalně známého „zrzavého“ mravence.
Díky tvaru a vůni považují dělnice housenku za svoji larvu a odnášejí si ji do

mraveniště. Zde se z mírumilovné housenky stává dravec, který se živí vajíčky,
larvami i kuklami. Ve velkých mraveništích se může vyvíjet i několik desítek
housenek. Přezimují v mraveništi, na jaře
se zakuklí a v létě se vylíhne dospělý motýl. Ten však musí velmi rychle mraveniště opustit, protože už ho nechrání typický mravenčí zápach (feromon). Podobný
způsob vývoje má celá řada velmi ohrože-

ných modrásků a liší se pouze živná rostlina housenek např. modrásek hořcový
a černoskrvnný (mateřídouška, dobromysl). Jak sami vidíte, nejedná se o žádný jednoduchý proces a problémů se zde
může vyskytnout celá řada. Oblíbené
krásné motýly nám tato rozmnožovací
strategie ukazuje v úplně jiném světle.
Zdeněk Myslík

INZERCE

14.8. 21:00

NEZVĚSTICE
KOUPALIŠTĚ

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 - 25.8.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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