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OBECNÍ noviny
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

listopad 2020

SITUACE V NAŠÍ ZEMI JE VÁŽNÁ.
PROSÍME, OMEZTE SVÉ KONTAKTY S DALŠÍMI OSOBAMI,
OMEZTE NÁVŠTĚVY ÚŘADŮ (i OÚ Šťáhlavy), NÁKUPNÍCH CENTER
I NÁVŠTĚVY MEZI SEBOU JEN NA NEZBYTNĚ NUTNÉ.
POUZE POKUD BUDEME DISCIPLINOVANÍ A SVÉ KONTAKTY OMEZÍME, DOKÁŽE
STÁT NÁPOR PACIENTŮ V NEMOCNICÍCH ZVLÁDNOUT.
DĚKUJEME, ŽE K NÁKUPŮM VYUŽÍVÁTE PROVOZOVNY NEBO VÝDEJNÍ
OKÉNKA MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ, DODRŽUJETE ROZESTUPY A ZDRŽUJETE
SE ZDE POUZE PO NEZBYTNOU DOBU. DĚKUJEME, ŽE NOSÍTE ROUŠKY.
BUDEME-LI K SOBĚ OHLEDUPLNÍ, ZVLÁDNEME TO.

několik vět z činnosti rady obce
Z ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce na říjnových zasedáních schválila:
1. Rozpočtová opatření č. VIII. a IX.
2. Cenovou nabídku firmy Bauer na servis
nově zbudovaného výtahu v sociálním domě
ve Šťáhlavech.
3. Cenovou nabídku na úpravu plynovodu
v Záložně. Jedná se o přivedení plynovodu
do prostor restaurace. Cena 27.044 Kč včetně
DPH.
4. Nákup čerpadla Honda pro SDH Šťáhlavice.
Čerpadlo bude využíváno při zalévání nově
zasazených stromů v Hraběcí aleji a v dalších lokalitách Šťáhlavic, kde byly nebo budou
zasázeny nové stromy.
5. Záměr pronájmu části pozemku p. č. st.
84/1 v k. ú. Šťáhlavy o výměře cca 305 m2.
Pozemek je v současné době využíván jako
obslužný pozemek k moštárně, na další radě
pak byl schválen záměr pronájmu nejen pozemku, ale i všech budov využívaných v současné době Českým zahrádkářským svazem,
který požádal o ukončení nájmu budov.
6. Nákup vitrín na starý i nový hřbitov, které
jsou nutné pro umístění hřbitovního řádu.

7. Návrh zkusit požádat o dotaci „dešťovka pro
obce“ a zajistit projekt na podzemní retenční
nádrž a její napojení na budovu OÚ za účelem
využití dešťové vody ke splachování a k zálivce budoucí zeleně okolo OÚ.
8. Návrh na projektování vodovodního řadu
dalších ulic ve Šťáhlavicích, kde dosud není
vodovod projektován.
9. Cenovou nabídku pana Stanislava Palka na
odvodnění části ul.“ V Cihelně“ ve Šťáhlavicích.
10. Vzhledem ke stávající situaci v MŠ Šťáhlavy (do školy dochází cca 20 % dětí a je zde
velký výskyt zatím nepřímých kontaktů s Covidem), přerušení provozu školy v týdnu od
26. 10. do 30. 10. 2020.
11. Nákup generátoru ozonu s výkonem
7000mg/hod. Bude využíván k dezinfekci
prostor na OÚ, sportovních zařízení a pro obě
školy.
12. Nákup motorového odstraňovače plevele
ze spár na chodnících.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Oznámení o termínu zahájení přezkoumání

hospodaření ÚSC Šťáhlavy, které provedou
pracovnice KÚ PK ve dnech 23. 11. – 27. 11.
2020.
2. Zápis ze stavební komise týkající se vybudování studny na pozemku 855/36 v k. ú.
Šťáhlavy. Obec nebude činit další kroky, které
by vedly k zamítnutí stavby studny.
3. Návrh ceny pro vodné a stočné na rok 2021.
Návrh bude předložen k posouzení zastupitelstvu obce na prosincovém zasedání.
4. Protokol o průběhu auditu plnění „Smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů“. Při auditu nebyly zjištěny žádné nedostatky.
NÁKUP VODOVODNÍCH ŘADŮ OD SPOLEČNOSTI VODOVOD RADYNĚ a. s.
Vážení spoluobčané, v průběhu posledních měsíců zastupitelé projednávali možnost zakoupení vodovodních řadů ležících na území obce
a vodojemu „Na Zhůři“, které jsou v majetku
společnosti Vodovod Radyně a.s., a které nám
společnost nabídla ke koupi. Obec si nechala
udělat odborný posudek a z toho vyplynulo, že
se téměř shoduje s navrhovanou kupní cenou.
pokračování na další straně
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několik vět z činnosti rady obce
dokončení z předešlé strany

Zastupitelstvo tedy schválilo koupi v tom případě, že prodávající dodrží podmínky schválené na jednání zastupitelstva, zejména aby
byla dokončena kolaudace celého nabízeného
majetku. V současné době je zkolaudována jen
část vodovodních řadů ve Šťáhlavech. Do konce roku by měla být zkolaudována i část vodovodních řadů ve Šťáhlavicích. Pokud tedy prodávající splní všechny podmínky, které obec
požaduje, došlo by ke koupi tohoto majetku
v příštím roce. Cena se může zdát vysoká,

ale je zhruba na polovině ceny zůstatkové.
Důvodů, proč se zastupitelé rozhodli případnou koupi schválit, je několik. Uvedu jen ty
rozhodující. Vzhledem k tomu, že plánujeme
stavět v roce 2022 přivaděč vody ze Svidné, tedy mít vodu vlastní, je určitě vhodné,
aby i všechny vodovodní řady v obci byly
v majetku obce. Navíc stávající vodojem „Na
Zhůři“ by nám ušetřil velkou částku peněz,
protože bychom nemuseli budovat velký vodojem na Svidné. Dalším důvodem je přes

dvacet napojovacích bodů, tedy míst, kde se
obec napojuje svými vodovodními řady na
vodovod ve vlastnictví společnosti Vodovod
Radyně a kde by obec musela za statisícové
částky vybudovat místa, kde by se měřilo
množství předané vody. Pokud tedy vše dobře dopadne, bude obec v příštím roce vlastnit
všechny vodovodní řady a vodojem, které se
nacházejí na našem území.
Ing. Václav Štětina, starosta

ká další opatření týkající se volného pohybu
osob, že stavební práce bude možné dál vykonávat.
Na základě opatření vlády proti koronaviru
může mít obecní úřad úřední hodiny pouze
2 x týdně po dobu maximálně 5 hodin,

přičemž i pro návštěvu v úředních hodinách
by se měli klienti objednávat a raději na OÚ
osobně nedocházet, využívat elektronickou či
písemnou formu, nebo své záležitosti vyřizovat telefonicky. Více o úředních hodinách na
jiném místě novin.

patřila poslední roky k nejhorším ulicím v obci,
byly zde četné díry a nerovnosti, asfalt již byl
zdegradovaný. Starý asfalt byl odfrézován a je na-

hrazován jednotlivými vrstvami nového asfaltu.
Finální vrstva včetně napojení na okolní komunikace bude provedena do konce listopadu.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD
Věříme, že všechny plánované investice
a opravy se podaří na podzim dokončit,
a to i přes špatnou situaci v zemi, kdy se koronavirus šíří nebývalou rychlostí. V době psaní
tohoto článku je možné nadále stavební práce
provádět a věříme, že i kdyby došlo na něja-

investice a opravy
V říjnu provedla Správa a údržba silnic Plzeňského kraje opravu ulice Švehlova a navazující
silnice až k nezbavětickému hřbitovu. Tato ulice

Úprava plochy před hostincem a hřištěm ve
Šťáhlavicích je hotová
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investice a opravy
Pokračuje výstavba vodovodu v ul. Legionářská, Na Parníku a Spojovací. Na konci
října bylo provedeno propojení nového vodovodního řadu se stávajícím řadem (u fary
a v Komenského ulici poblíž ul. Spojovací).
Ještě zbývá zasfaltovat povrch komunikací
v místech po výkopech. Po zkolaudování vo-

dovodu si obyvatelé budou moci nechat vybudovat vodovodní přípojky. K tomu potřebují
mít projekt na vodovodní přípojku, územní
souhlas MěÚ Starý Plzenec a podepsanou
smlouvu s ČEVAKem. Bližší informace
k tomu, co je potřeba jsou zde:
www.stahlavy.cz/obec/stavby-informace/

Ve Šťáhlavicích byly opraveny a vybudovány
uliční vpusti v místech, kde se za deště hromadila voda a tato místa nebyla v důsledku
toho bezpečná. Další vpusti budou upraveny
v lokalitě „Cihelny“ ve Šťáhlavicích.

Kanalizace Kozelská a Na Boru pokračuje a bude dokončena v listopadu. V říjnu práce pokračovaly v ul. Na Boru a na čerpacích stanicích na
konci ul. Na Boru a pod mostem u ul. Rokycanská
Oprava cest pro cyklotrasu – je dokončena.
Od Starého Plzence vede cyklotrasa do chatové osady Podmišky, cesta je zde z asfaltového
recyklátu se zástřikem (penetrace). Dále je
v některých úsecích bez penetrace, penetrace je opět v místech většího sklonu cesty, tj.
od Podmišek k Háječku. Některé křižovatky
a výjezdy jsou z asfaltu, u studánky v Háječku
je z důvodu ochrany vody pouze štěrk. Na cestě mezi Podmiškami a Háječkem jsou umístěny sloupky, aby cestu neničili čtyřkolkáři
a nejezdila zde auta. Na opravu cest pro cyklo-

trasu dostala obec dotaci od Plzeňského kraje
ve výši 2,3 mil. Kč. (Z této částy byla opravena i cesta od viaduktu v Radyňské ulici při
železniční trati k ul. Na Řežábu a dále cesta
pod tratí od železničního přejezdu ke kanálku.
Cesty byly opravovány pro tzv. dočasnou variantu (viz mapka), varianta trvalá se projek-

Fotografie zachycují nový stav.
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tuje s tím, že obec jedná i se Správou železnic,
protože trvalá varianta by měla vést převážně
při železniční trati. Správa železnic pracuje na
projektu zdvoukolejnění trati, proto je potřeba, aby si projekty nekonkurovaly.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

investice a opravy
Oprava cest pro cyklotrasu

Mezi Šťáhlavicemi a Nezvěsticemi byla po
dohodě s firmou AG-PRODUKT a. s. upravena stávající polní cesta štěrkodrtí, takže
i zde by jízda na kole měla být příjemnější
než bláto, které zde bývalo. Obec Nezvěstice
na svém katastru v současné době buduje finální variantu cyklostezky – cesta zde bude
provedena v asfaltu. Cesta ze Šťáhlavic na tuto
Nezvěstickou navazuje. Z Plzně do Brd tedy
již je možné jet i jinudy než po hlavních komunikacích, kde je velký provoz a nejsou pro
cyklisty bezpečné.

Cesta od Šťáhlavic do Nezvěstic před úpravou a po úpravě.

Vodovod v ul. Na Řežábu, Špilarova a v části ul. 17. listopadu – je před dokončením, na
konci října proběhlo propojení na stávající
řad. Po kolaudaci vodovodu se budou moci
obyvatelé připojit. K tomu potřebují mít projekt na vodovodní přípojku, územní souhlas
MěÚ Starý Plzenec a podepsanou smlouvu
s ČEVAKem. Bližší informace k tomu, co je
potřeba jsou zde:
www.stahlavy.cz/obec/stavby-informace/

Vodovod ve Šťáhlavicích Mezi Domky –
2. etapa začne na konci října a bude dokončen
v listopadu.
V listopadu ještě bude opraven sjezd na
Obcíznu ve Šťáhlavicích v lokalite Za Humny,
bude vyměněna plochá střecha na budově
záložny a bude pokračovat rekonstrukce
hasičské zbrojnice ve Šťáhlavicích.

Na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve
Šťáhlavicích má obec schválenou dotaci od
Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství
HZS ve výši 1.750.000 Kč a dále individuální
dotaci od Plzeňského kraje ve výši 1.166.666
Kč. Stavba již začala a bude pokračovat po
celý příští rok. Děkujeme SDH Šťáhlavice za
jejich práci a pomoc se získáním dotace, zejména pak p. Krňoulovi a Rousovi.
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DALŠÍ ZÁSAH JEDNOTKY SDH ŠŤÁHLAVY
V sobotu 17. října se v ulici Habrmanova (od
pošty) objevily velké mastné skvrny, mastná
byla vlastně celá ulice až k druhé křižovatce
a i část ulice Tyršova. Jak se olej nebo nafta
v tak velkém rozsahu dostaly, nevíme, zřejmě
někomu praskla nádrž u auta. Škoda jen, že to
sám nenahlásil a nechal to dojít do takových
rozměrů. Jednotce SDH Šťáhlavy se tyto skvrny podařilo zlikvidovat, spotřebovali na to 40
kg sorbentu absodan a 120 l vapexu. Poté, kdy
následně cestu zametli, opláchli ulice lištou.
Děkujeme hasičům za dobře odvedenou práci.

telegraficky
STÁLE HLEDÁME
KRONIKÁŘE/KRONIKÁŘKU
Pro obec Šťáhlavy hledáme novou kronikářku. Máte-li zájem, volejte: 377 969 079 nebo
724 162 518. Děkujeme.
Obecní knihovny, tělocvičny i sportovní
hala jsou v důsledku opatření vlády proti koronaviru do odvolání uzavřeny.
Peníze za vstupenky ze zrušeného 2. Reprezentačního plesu obce Šťáhlavy je možné
vrátit oproti vrácení vstupenek na OÚ v pondělí a ve středu v době 11-12 hod. a 13-17 hod.
do konce měsíce listopadu 2020. Je vhodné si
předem zavolat.

Dne 9.11.2020 (07:30 - 14:30) je společností
ČEZ Distribuce plánována odstávka elektřiny v řadě ulic pod tratí a chatových osadách
(Dr. Holuba, Husova, část návsi Republiky, Komenského, Kozelská, Legionářská, Na Bambousku, Na Boru, Na Parníku, Na Sádkách,
Na Kukačce, Rokycanská, Spojovací, Šťáhlavická, U Pekárny, Úslavská, Žižkova, chatové
osady pod Akáty, Háječek. Kterých nemovitostí se to přesně týká, najdete na webu obce
a např. na sloupech v el. vedení v místě odstávky.

Omezení dopravy - od 19. října přecházejí
spoje veřejné linkové dopravy na prázdninový režim, a to do odvolání vládních opatření
omezující výuku na školách.
Kontejnery na bioomasu budou na svých
stanovištích umístěny do konce listopadu,
poté pravděpodobně až na jaře. V kontejneru
u Rokycanské ul. se opakovaně objevují větve a thúje, je možné, že toto místo již nebude
obnoveno.

Dětská lékařka MUDr. Jaroslava Preslová
oznamuje, že od 19.10.2020 do odvolání ordinuje pouze ve Štěnovicích. Návštěvy jsou
možné pouze po telefonické domluvě.

Kancelář matriky bude od 10.11. do 20.11. zcela uzavřena z důvodu rekonstrukce. V tyto dny nebude možné vyřídit žádnou agendu, kterou
pracovnice obvykle vykonávají. Vrátit peníze za lístky na ples a vyzvednout si dárečky pro nové občánky bude možné v tomto období v
kanceláři sekretariátu.
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telegraficky
MOŠTOVÁNÍ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Moštování provádí ve Šťáhlavicích Český zahrádkářský svaz, místní organizace Šťáhlavice. Pokud máte zájem moštovat Vaše ovoce,

zavolejte p. Fialovi, určitě se domluvíte. Moštování se provádí po tel. domluvě v budově
bývalé kovárny na návsi. Tel. na p. Fialu: 604
128 755.

Mgr. I. Bočanová, tajemnice OÚ

NOVÉ KONTEJNERY ASEKOL NA DROBNÝ ELEKTROODPAD
V říjnu byly do Šťáhlav i do Šťáhlavic umístěny červené kontejnery firmy ASEKOL na
drobný elektroodpad. Původně jsme je očekávali již v 1. čtvrtletí letošního roku, ale vzhledem k obrovskému zájmu ze strany obcí se to
podařilo až nyní.
Kde je najdete? Ve Šťáhlavech v ulici U Hřiště vedle nádob na separovaný odpad naproti
hřišti a v Nezvěstické ulici u bazárku Mája,
ve Šťáhlavicích na návsi u nádob na separaci.
Do kontejnerů patří: mobilní telefony, IT
zařízení, hobby elektronářadí, kuchyňské
spotřebiče, elektronické hračky a veškerá
drobná vysloužilá elektrozařízení s maximálními rozměry 51x36x40 cm, např. kalkulačky, rádia, přehrávače, sluchátka, fotoaparáty,
videokamery, elektrické hudební nástroje; na

kontejneru je i zvláštní otvor pro baterie.
Do kontejneru NEPATŘÍ: televize, monitory, zářivky a úsporné žárovky.
Do kontejneru ani vedle něj neukládejte
elektrospotřebiče překračující rozměry vhozu,
nebezpečný odpad, autobaterie, barvy, plasty,
oleje… S takovým odpadem jezděte do sběrného dvora v Nezvěstické ulici ve Šťáhlavech.
Červené kontejnery byly naší obci dodané
zdarma na základě uzavřené smlouvy. Zdarma bude také odvoz a recyklace sebraných
elektrozařízení a baterií. Věříme, že umístěním kontejnerů dojde k dalšímu usnadnění
třídění odpadu a že okolo kontejnerů nebudou občané dělat nepořádek. Uložení odpadu
mimo kontejner je přestupkem, za který hrozí
pokuta i několik tisíc korun.

Pro úplnost uvádíme
dobu otevření sběrného dvora v zimním období: pondělí
a středa od 9 do 17
hodin a sobota od 8
do 13 hodin.
Radka Fremrová

INFORMACE KE KORONAVIRU
KAM VOLAT V PŘÍPADĚ PŘÍZNAKŮ
NEBO KONTAKTU S NAKAŽENÝM
COVID-19?
Pokud jste přišli do kontaktu s nakaženou
osobou (např. v uzavřeném prostoru po dobu
15 minut nebo v kontaktu bližším než 2 m) je
potřeba okamžitě dodržovat domácí karanténu a kontaktovat svého lékaře!
Příznaky covid-19: suchý kašel, dušnost, horečka déle než 2 dny, kontakt s nakaženým,
ztížené dýchání, ztráta čichu a chuti, únava,
bolesti v krku.
Praktický lékař rozhodne o dalším postupu.
MUDr. Kulda - návštěva lékaře je možná
pouze po telefonické domluvě (tel.: 977 969
239).
Dětská lékařka MUDr. Preslová – ordinuje
do odvolání pouze ve Štěnovicích po předchozí telefonické domluvě, tel.: 736 679 843.
Praktický lékař může vystavit žádanku na test
a potenciální nakažený vyhledá vhodné odběrové místo. V takovém případě je test zdarma.
Otestovat se lidé mohou také bez žádanky od
lékaře, to si ale musí test zaplatit. Po odběru
vzorku se ozve přímo laboratoř, praktický lékař, nebo hygienická stanice. Pokud je testovaný v domácí karanténě, zůstane v ní až do
té doby, kdy se dozví výsledek testu.
Odběrová místa – na všech místech je na
jejich webu rezervační systém, všechna jsou
jak pro samoplátce, tak na žádanku
FN Plzeň – areál bývalé vojenské nemocnice
Bory, tel. 377 402 179, www.fnplzen.cz
Privamed, www.privamed.cz
Bioptická laboratoř, Rejskova 10, Plzeň (bývalé kino Eden): 737 220 498, koronavirus.
biopticka.cz/
Nextclininics Plzeň, Nepomucká 96/202, Černice: 800 602 030, www.next-clinics.cz
Rokycanská nemocnice: 371 762 345,
www.rokycany.nemocnicepk.cz/test-covid/

OPATŘENÍ STÁTU
Aby byl koronavir co nejvíce eliminován
a došlo k omezení jeho šíření, platí v zemi
opět nouzový stav, v němž stát přijal a přijímá
řadu opatření. Opatření jsou neustále korigována s cílem virus výrazně zpomalit a aby náš
zdravotní systém zvládl nápor těžce nemocných. Opatření jsou velmi často zpřísňována,
proto prosíme, sledujte sdělovací prostředky
a snažte se omezit své kontakty na minimum.
Že Vy osobně se této nemoci nebojíte, neznamená, že nemůžete mít těžký průběh nebo nakazit svého blízkého, kterého máte rádi a který by nemusel nemoc zvládnout tak jako Vy!
DALŠÍ DŮLEŽITÉ KONTAKTY:
Bezplatná informační linka hygienické služby
ČR 1221: prac. dny 8-19 h, víkendy, svátky 9-16 h
Krajská hygienická stanice Plzeň-město, Po-Pá
7-15 h: 377 155 106, 377 155 107, 377 155 100
Nonstop informační linky státního zdravotního
ústavu: 725 191 367, 725 191 370, 724 810 106
Infolinka Plzeň-město: 377 155 106
Lékařská pohotovost – dospělí: Denisovo nábřeží
Plzeň: Po-Pá 18-6 h, so, ne svátky: 378 218 300
Dětská pohotovost – Nemocnice u Sv. Jiří: Po-Pá
17-7 h, so, ne svátky: 377 266 647, 377 263 965
Potřebné informace naleznete také na internetových stránkách:
https://koronavirus.mzcr.cz/
Krajská hygienická stanice v Plzni: www.khsplzen.cz
Vláda ČR: www.vlada.cz
Plzeňský kraj: www.plzensky-kraj.cz/covid
PLZEŇSKÝ KRAJ VYZÝVÁ DOBROVOLNÍKY
Kontaktní formuláře jsou k dispozici: https://
www.plzensky-kraj.cz/covid-19-vyzva-plzenskeho-kraje-evidence-dobrovol-1-1-1
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1) Výzva pro zájemce o práci v oblasti zdravotnictví a sociální péče
Plzeňský kraj vyzývá všechny:
osoby způsobilé k samostatnému výkonu
zdravotnického povolání (lékaře, zubní lékaře, farmaceuty)
osoby způsobilé k výkonu povolání zdravotnického pracovníka nelékařského povolání
bez přímého vedení a odborného dohledu podle jiných právních předpisů (např. všeobecné
sestry, dětské sestry, praktické sestry a další),
které nejsou zaměstnané ve zdravotnických
zařízeních,
studenty lékařských fakult a studenty zdravotnických (nelékařských) oborů (SŠ, VOŠ, VŠ)
a všechny osoby odborně způsobilé podle zákona o sociálních službách k výkonu povolání sociálního pracovníka nebo pracovníka v
sociálních službách, které nejsou zaměstnané
v sociálních službách,
aby se v této mimořádné a nelehké době spolupodílely na poskytování zdravotních a sociálních služeb a přispěly tak k ochraně zdraví
všech občanů České republiky.
2) Nejste kvalifikovaný odborník, ale chtěli
byste pomáhat těmto profesionálům?
Český červený kříž ve spolupráci s Plzeňský
krajem pro vás připravil Kurz moderního ošetřovatelství v praxi. Péče o nemocného na lůžku je totiž důležitou součástí procesu uzdravení. V kurzu se naučíte zvládat základní
jednoduchou péči o nemocné. V případě nejvyšší nouze tak můžete výrazně ulehčit práci
kvalifikovaným odborníkům, kteří se budou
moci věnovat závažněji nemocným.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INFORMACE KE KORONAVIRU
3) Nejste kvalifikovaný odborník, ale chtěli
byste pomáhat jako dobrovolník?
Dobrovolníkem může být téměř kdokoliv,
protože každý umí něco, co může nabídnout
druhým.
NEMOCNICE VYZÝVÁ DÁRCE KREVNÍ PLAZMY
Kdo se může stát dárcem rekonvalescentní
plazmy? Po prodělaném onemocnění COVID-19 mají někteří lidé v krvi velké množství protilátek proti COVID -19. Nejvyšší
koncentrace bývají u těch, kteří měli vysoké
horečky nebo byli v souvislosti s tímto onemocněním hospitalizováni. Většina analýz
potvrzuje, že pacienti mají z léčby plazmou
prospěch.
Předpoklady pro dárcovství plazmy:
• Prodělané onemocnění COVID -19 s nejméně 14denním odstupem po skončení onemocnění, ideálně maximálně 4-6 týdnů od skončení akutních příznaků

• Věk 18-60 let, hmotnost nejméně 60 kg
• Vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali
transfuzi krve/a ženy, které nikdy nebyly těhotné a nikdy nedostaly krevní transfuzi
• Trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění
• Dobrý stav periferních žil (zhodnotí odběrová sestra)
• Celkově dobrý zdravotní stav, splnění kritérií pro dárce krve a krevních složek
Co vylučuje dárcovství rekonvalescentní
plazmy?
• Dlouhodobá onemocnění vyžadující trvalou
léčbu (např. onemocnění srdce, jater, ledvin,
pohybového ústrojí a látkové přeměny – těžká
cukrovka)
• Pracovní neschopnost
• Chirurgický výkon v posledních 6 měsících
(operace, endoskopická a artroskopická vyšetření)
• Prodělaná trombóza či pozitivní genetika
trombofilních stavů v anamnéze
• Křečové stavy v osobní anamnéze

• Pozitivní test na HIV, virové hepatitidy
• Rizikový životní styl (muži mající sex
s muži, užívání drog, rizikový sex nebo sex
za úplatu)
Postup při darování rekonvalescentní plazmy
Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro
darování plazmy, bude Vám na Transfuzním
oddělení FN Plzeň nejprve proveden odběr
vzorku Vaší krve k zjištění přítomnosti protilátek proti COVID-19 a vyšetření infekčních
markerů. Lékař zároveň posoudí, zda můžete
plazmu darovat. Jakmile budou známy výsledky vyšetření a budou ve Vaší krvi přítomné protilátky, budete neprodleně vyzváni
k vlastnímu odběru plazmy.
zdroj: https://www.fnplzen.cz/cs/node/7464

Pokud možnost darování rekonvalescentní plazmy zvažujete, obraťte se na Transfuzní oddělení FN Plzeň: todarci@fnplzen.cz,
kavanovaa@fnplzen.cz 06:00 – 14:30 hod. - 377 402 813, 377 402 818, 377 402 823. Potřebné informace: kdy byl pozitivní test, průběh
onemocnění, zda jste někdy daroval(a) krev nebo krevní plazmu, rok narození, tel. číslo.
POMOC PRO NAŠE SENIORY
Ve Šťáhlavicích opět zajišťuje šťáhlavickým seniorům nutné nákupy potravin, drogerie nebo léků SDH Šťáhlavice, a to vždy v pondělí
a ve čtvrtek dopoledne. Objednávky učiňte den předem na tf. 720 682 980.
Ve Šťáhlavech seniorům nutné léky, drogerii a potraviny doveze SDH Šťáhlavy po předchozí tel. dohodě: 739 396 646.
Děkujeme zdravotníkům, dobrovolníkům a všem, kteří se podílejí na záchraně lidských životů nebo pečují o potřebné. A děkujeme Vám všem
za dodržování protiepidemiologických opatření.
Mgr. Iveta Bočanová
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NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Marková Elena 87 | Holubová Jarmila 101 | Tovarová Ilsa 90 | Růžičková Eva 80
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

VÝZNAMNá JUBILea
V neděli 11. října přišly zástupkyně Občanské
komise obce Šťáhlavy H. Loudová a E. Bezděkovská popřát k jubileu 85. narozenin paní
Jarmile Štětkové ze Šťáhlavic. Oslavenkyně
hosty přivítala velkolepou hostinou, kterou
sama připravila! Je neobyčejně vitální, stará
se o svůj domek, vaří a peče i pro rodinu, pěstuje kytičky i zeleninu, takže její dům vypadá
jako z pohádky a co navíc, je velice vtipná a má
úžasný smysl pro humor. Návštěva u paní Štětkové byla velice příjemná a rychle utekla. Ještě
jednou jubilantce přejeme pevné zdraví, spoustu radosti a ať jí vitalita i humor nikdy neubyde.
E. Bezděkovská, zastupitelka

23.11.2020 se dožije 101 let
nejstarší obyvatelka Šťáhlav,
paní Jarmila Holubová.
S velkým obdivem a úctou jí
za Obecní úřad přejeme všechno nejlepší, a především hodně
zdraví, vitality a dobré nálady.
občanská komise

školy

ŘÍJEN V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Tento měsíc byl v naší škole velmi hektický,
náročný a ve znamení mnohých změn.
Během jednoho měsíce jsme museli třikrát
změnit rozvrh hodin všech tříd. Bylo to kvůli
odchodu naší mladé kolegyně Aleny Homolkové (Löffelmannové) - tu plnohodnotně nahradila p. Iveta Berkovcová, která původně
nastoupila jako učitelka na částečný úvazek
a školní asistentka. Dále jsme potřebovali na
jeden měsíc zástup za třídní učitelku 4. třídy,
školní asistentku a učitelku na částečný úvazek a ještě navíc angličtinářku na menší úvazek. Vše se naštěstí povedlo panu řediteli zajistit. Všechny naše nové mladé kolegyně jsou
velmi schopné a profesionální.
V souvislosti se současnou epidemiologickou
situací se zpřísnila hygienická opatření. Škola zakoupila tři bezdotykové nášlapné stojany
s dezinfekcí. Ve společných prostorách jsou

povinné roušky. Na obědě je vždy jen jedna
třída, po níž kuchařky prostředí jídelny vydezinfikují. Kvůli čekání na oběd byly zavedeny
tzv. třídnické dvacetiminutovky, kdy jedenkrát týdně zůstane ročník po skončení výuky
ve své třídě a třídní učitel může s žáky v klidu
řešit různé záležitosti.
U prvňáčků proběhlo nové pojetí fotografování. Vybrané a upravené fotografie ve vysoké
kvalitě obdrželi rodiče v elektronické podobě.
V případě zájmu si je mohli objednat i v papírové verzi a to za velmi příznivé ceny.
Od 1. října se v naší škole změnily i přestávky.
První je desetiminutová a je určena jen k relaxaci. Druhá „svačinová“ je patnáctiminutová.
O třetí patnáctiminutové přestávce se chodí
děti proběhnout a nadýchat čerstvého vzduchu
na školní zahradu.
Pro letošní školní rok jsme pro naše žáky za-

jistili patnáct zájmových kroužků a provoz
školní knihovny. Některé se stihly před uzavřením školy rozběhnout a děti se tak mohou
těšit na další setkání v příznivější době.
V říjnu přešla škola pod elektronický evidenční systém Bakaláři, který jsme momentálně
začali využívat jako školní matriku a hlavně
ke komunikaci s rodiči v době omezení provozu škol a k distanční výuce pro zadávání
a elektronické odevzdávání úkolů. V další fázi
ho příští školní rok využijeme jako třídní knihu a k průběžné elektronické klasifikaci zatím
jen žáků 5. ročníku.
Doufáme, že se největší vlna epidemie brzy
přežene a budeme se moci vrátit k běžné výuce.
za ZŠ Mgr. Jana Škardová a Mgr. Ivana Kantnerová

ského divadelníka Noriho Sawy. Představení
se konalo v rámci doprovodného programu
oslav 30 let partnerství měst Plzně a Takasaki
a pod záštitou Velvyslanectví Japonska v ČR.
Po několikaleté pauze se o víkendu 3.-4. října v zámeckém areálu uskutečnilo 29. mistrovství České republiky v terénní lukostřelbě
dospělých a juniorů. Až do posledního dne,
neděle 11.10. bylo možné shlédnout výstavu
oblíbeného kreslíře Jiřího Wintera Neprakty.
Kromě jeho známých kreseb, měli návštěvníci
poprvé šanci shlédnout i část jeho soukromé
antropologické sbírky. Bohužel jsme ale museli zrušit oblíbené podzimní trhy a s ním spojený harfový koncert Kataríny Šefčíkové. Ještě na začátku sezony jsme se potom rozhodli
odložit náš největší letošní projekt – výstavu
„Největší záhady světa“.
Už teď můžeme říci, že na příští sezonu je připravena a potvrzená celá řada zajímavých akcí
a další jsou v jednání. Těšit se můžete na kon-

certy, divadlo, oblíbené trhy, více kostýmovaných prohlídek, v jednání je pokračování
letního kina a nově i jedna velká muzikálová
produkce.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům zámku, a to jak těm pravidelným, tak
i těm, kteří si k nám třeba našli cestu letos
poprvé. Děkuji všem, kteří se rozhodli kromě
procházky parku prohlédnout zámecké interiéry, shlédnout jednu ze dvou výstav nebo
zakoupit vstupenku na některou z kulturních
akcí. Příjem ze vstupného je významnou složkou našeho rozpočtu a i díky němu se nám
daří zámek udržovat v dobré kondici.
V neposlední řadě je nutné poděkovat také celému kolektivu zaměstnanců, kteří často pracují i o víkendu, aby byl návštěvnický dojem
pokud možno dokonalý.
Jan Polívka, kastelán lesního zámku Kozel

KULTURA V OBCI

KOZELSKÉ OKÉNKO
Jaká byla sezona 2020 pro zámek Kozel?
Díky opatřením v souvislosti s onemocněním
COVID19 byla ta letošní sezona v ledasčem
hodně odlišná od těch předchozích. Později
začala a dřív skončila. Jsem rád, že se nám
podařilo v náhradních termínech uspořádat
většinu naplánovaných akcí a ty, u kterých to
nevyšlo, ty máme rozjednané na příští sezony.
Kromě osvědčených akcí jsme si vyzkoušeli
i některé nové formáty, které na zámek přilákaly i návštěvníky, kteří v minulosti náš zámek opomíjeli. O všech akcích jsme informovali i zde, na stránkách Š+Š.
Závěr sezony se už opět nesl ve znamení
opatření proti šíření koronaviru. Přesto stojí
za připomenutí, čím jsme letošní sezonu uzavírali. Již tradičně jsme se připojili ke Dnům
evropského dědictví a zámecká kaple se opět
stala místem jednoho z úžasných koncertů
Haydnových hudebních slavností. Nezapomenutelnou událostí bylo představení japon-
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SPORT V OBCI

HÁZENÁ
V září a začátkem října pokračovaly soutěže
podzimní části ročníku 2020 -2021, druhým
a třetím kolem. Tým mužů ve druhé lize zajel pro body do Liberce. Po prohraném poločase (13:14), zvítězil 28:22, a zajistil si první
body do tabulky. Náš mladý kolektiv ve druhé
půli doslova smetl svého soupeře. Ve třetím
kole hráli chlapci první utkání sezóny v domácím prostředí. Ač se jim hra příliš nedařila,
dokázali zkušenějšího soka, AŠ Mladou Boleslav, bojovným výkonem ve druhém poločase
překonat. Výsledkem 28:26 (13:14) tak získali
další bodový zisk. Sestava: Hrubý a Dolák
v brance, hráči v poli: Nosek 4, Kesl 8, Nolč
14, Sedláček 14, Havlíček, Bartoš 3,Tatar 4,
Drohobeckyj 1, Schejbal 1, Brůha 1, Mareš
2, Kojan 1. Trenér Nolč st., vedoucí družstva
Schejbal st.

Dorostenci, mladší i starší měli odehrát druhé kolo v Novém Veselí. Pro onemocnění hráčů domácího družstva se tato utkání musela
odložit. Následný víkend jsme hostili dorostenecké týmy extraligového Carga Jičín. Mladší
dorost nestačil na fyzicky zdatnějšího soupeře
a prohrál rozdílem deseti branek 17:27 (7:11).
Hráli: Olivier- Jirmář 5, Černý 1, Sedláček M.
6, Tofl 1, Nosek J. 1, Holý 2, Tůma, Votýpka,
Hrubý 1. Trenéři Jirmář, Drohobeckyj, vedoucí týmu Hadáček. Ani starší dorostenci na
své protivníky nestačili. Soupeř si ze Šťáhlav
také odvezl oba body. Výsledek 25:27 (10:13).
V brance Kopic, Pospiszyl, v poli Holý, Sklenář, Hadáček, Dobeš, Tyml 1, Pytlík Brabec
3, Nosek 4, Bal, Jung 10, Sedláček 4, Brůha 3.
Trenér Sedláček, vedoucí Průcha.

Mladší žáci sehráli další soutěžní turnaj
v Rokycanech s těmito výsledky. Šťáhlavy Rokycany 14:13 (první body našich v soutěži), Talent A 8:21, Slavia Plzeň 7:27, Talent B
8:23. Trenéři Cetkovský a Fridrich vedli tuto
sestavu. Šoulej 2, Charouz, Fridrich 4, Jonáš,
Dvořák 1, Jiřík, Kůs, Pirner, Slavíček, Krpejš,
Chlad 5, Otto, Šlajer 9, Cetkovský 5, Lukáš
10.
V následném čase byly MZ České republiky
z důvodu druhé vlny pandemie koronaviru
všechny sportovní soutěže zastaveny. Nedá
se předpovídat, kdy nás vir opustí a kdy se
věci vrátí do normálu. Přejeme všem, aby jim
zdraví vydrželo, aby se mohli brzy vrátit jak
k pracovním, tak i k zábavním činnostem.
Házená - Sokol Šťáhlavy, J. Sklenář

FBC ŠŤÁHLAVICE
Při TJ Sokol Šťáhlavice byl v roce 2019 založen florbalový tým FBC Šťáhlavice.
Jeho členové jsou: Jakub Tolar, Jakub Sobota,
Petr Špale, Jan Krňoul, David Soukup, Jan Fiala, Jan Rous, Matěj Krňoul, Matěj Vojáček,
Dušan Krňoul, Jan Havlíček, Martin Miletínský a Marek Sobota. Prvního přípravného turnaje se zúčastnili již 27. 4. 2019.
V roce 2020 situace moc sportu nepřeje.
Dva zápasy v Bohemia lize malého florbalu
(regionální liga), které se konaly v Nezvěsticích, však stihl šťáhlavický tým v září odehrát. Jeho soupeři byli FBC Strašice a SVKI
Plzeň B. Ve dvou odehraných zápasech naši
florbalisté jednou prohráli a jednou vyhráli.
Popřejme našemu týmu mnoho sportovních
úspěchů v této nelehké době.
VV TJ Sokol Šťáhlavice

SPOLKOVÁ ČiNNOST

SDH ŠŤÁHLAVICE DĚKUJE
SDH Šťáhlavice vyvíjelo aktivitu pro získání
dotace na rekonstrukci zchátralé zbrojnice již
dlouhých 10 let. První projekt i stavební povolení jsme měli hotový již v roce 2012 a každoročním neúspěchem v řadě žadatelů o dotace
u Hasičského záchranného sboru ČR jsme se
nenechali odradit. Po dlouhé dekádě let snažení se letos zadařilo - dotaci jsme získali!
Zřizovatelem sboru, vlastníkem hasičárny
a vlastně i finálním žadatelem o dotaci je obec
Šťáhlavy a jménem celého sboru SDH Šťáhlavice bychom rádi touto formou poděkovali

představitelům obce a zejména paní Ivetě Bočanové a panu Tomáši Honégerovi za letošní
maximální nasazení potřebné pro finální administraci všeho potřebného, což vyvrcholilo
podpisem smlouvy o dílo na realizaci stavby
na začátku října. Vlastní stavba začne každým
dnem.
Na závěr připojuji ještě několik hrubých čísel
o tom, že celková smluvní cena stavby sice
činí 3 904 000,- Kč včetně DPH, ale dotační podmínky jsou velice výhodné, protože
dotace od Ministerstva vnitra - HZS ČR činí

50% a z druhých 50-ti % jsou 2/3 pokryty automaticky souvisejícím dotačním titulem od
Plzeňského kraje. Z rozpočtu obce na hasičárnu se „odsype“ jen malá část a přesto bude
nová hasičská zbrojnice, která bude vyhovovat
současným normám a potřebám! Vzhůru do
díla a za rok se již budeme stěhovat do nově
zrekonstruovaných prostor. Děkujeme.
E. Bezděkovská, SDH Šťáhlavice

20. listopadu. Ukládání k spánku závisí na tom,
jak rychle se ochlazuje. Častá otázka pro mnohé je, jak ježkovi pomoci a jestli má cenu ho
zachraňovat, pokud ho potkáme. Je to problém,
který řešíme my lidé. Příroda se nám mnohdy
zdá velmi krutá, ale evoluce se neptá, z jakých
důvodů se nestihl vykrmit. Ti co přežijí, mají

větší šanci mít více silných mláďat, která se
stihnou připravit na následující zimu.
Pojďme si raději s ježky zavzpomínat na léto.
Spolu s krtkem a rejsky se řadí k hmyzožravcům. Jedná se o jednu z nejstarších skupin savců. První předci se objevují již v druhohorách,
samotní ježci se objevují již před 50 mil. lety.

naše příroda

JEŽEK
Milí přátelé přírody, v listopadu už se s námi
definitivně loučí podzim na konci měsíce už
jsou stromy bez listí, což asi nikoho nepřekvapí. Je to také poslední příležitost pro zvířata
uložit se k zimnímu spánku. Takový typický spáč je ježek, kterého však ještě můžeme
potkat. Sám jsem ho jednou málem přejel až

9

dokončení na další straně

naše příroda

JEŽEK
dokončení z předešlé strany

U nás (ve Šťáhlavech) se vyskytuje ježek západní, který se od východního liší zejména
tím, že má bodliny stejnoměrně pruhované,
uhlazené jedním směrem, a hlavně jich má
o 1000 víc (tzn. 7 000). Je to větší fešák, ale
ve skutečnosti jsou rozdíly téměř neznatelné.
Ježci na rozdíl o tradované představy rozhodně nevyhledávají ovoce a už vůbec ho nenosí
na svých bodlinách. Jsou to striktní masožravci a jejich hlavní potravou jsou slimáci, žížaly a hmyz. Aktivní jsou pouze v noci, kdy se
však nepohybují příliš potichu a mnohý z nás
již zažil typické funění a dupání, které rozhodně neodpovídá tak malému živočichovi.
Zdá se, že si je dobře vědom toho, že ho chrání bodliny. Jedná se přeměnné chlupy. Obrana

je to výborná a jedině velká sova jako výr je
schopna ježky pravidelně lovit, a to díky svým
velkým pařátům. Mnohem větším nepřítelem
jsou však auta, kterým bodliny nevadí, na silnicích tak skončí svůj život mnoho ježků.
Ježci jsou pro naše zahrádky užiteční, neboť
se živí mnohými škůdci. Jak jim můžeme pomoci, aby se jim u nás líbilo? Mají rádi nepořádek, schovávají se do různých hromad větví,
listů a dřeva, proto je dobré nechávat někde
v rohu vhodné skrýše. Rozhodně však dávejte
dobrý pozor při pálení takových zbytků, neboť by tam mohl být někdo schován, a to nejen
ježek.
Zdeněk Myslík

UPOZORNĚNÍ NA ZÁKAZ VJEZDU DO LESA
Chápeme, že v situaci, kdy se nemohou konat
kulturní, sportovní ani jiné akce, se lidé více
vypravují do přírody, což zakázáno není. Je ale
potřeba upozornit, že les není parkoviště a že
vjezd do lesa i stání v lese motorovým vozidlem je zakázáno!
Tento zákaz platí bez ohledu na to, zda je
v místě zákazová značka nebo závora. Lesní
cesty existují a jsou udržovány pro lesnické
hospodaření, musejí tedy vždycky zůstat průchozí a volné pro lesnickou techniku. Lidé si to
neuvědomují a často stojí v cestě, nebo dokonce parkují v lesním porostu. V lese se pracuje
(těží, zalesňuje nebo se dřevo odváží), takže
se na cestách mohou lidé potkat s lesnickou
technikou, harvestory, nákladními auty a vozy

lesnického personálu. Do lesa není zakázán
vstup pro pěší nebo vjezd pro cyklisty, nejsou
v žádném případě dovoleny motorky, čtyřkolky, osobní ani nákladní vozy. Motorkáři nebo
čtyřkolkáři dokonce často jezdí v porostu, po
mýtinách a pasekách a naše lesy ničí.
Do lesa je v naší obci možné vjet pouze se souhlasem vlastníka lesa, tzn. např. vlastníkům
chat, které se v lese nacházejí, ale pouze nejbližší cestou k dané chatě, nikam jinam. Parkovat vozidlo ani chataři nemohou na lesním
pozemku, musí parkovat na nelesním pozemku
u své chaty.
Kde tedy zaparkovat, pokud chcete do lesa na
procházku nebo na houby?
Na místech k tomu určených, tzn. na parko-

vištích (např. pod zámkem Kozel), případně
i u krajnice na silnici, na hranici lesa, ale jen
tak, aby zůstal volný průjezdný pruh o dostatečné šířce pro průjezd vozidel. Samozřejmě,
že nelze parkovat v zatáčce nebo za horizontem, ale to snad každý ví, je potřeba hlídat si
i dopravní značky Zákaz stání a Zákaz zastavení, jejichž platnost může být klidně i v úseku
několika kilometrů. Za nedodržování zákazu
vjezdu nebo stání v lese je možné uložit pokutu
v řádu i desítek tisíc korun, zaparkované vozidlo může být i odtaženo.
Buďte k našim lesům ohleduplní! Děkuji Vám.
Václav Němeček, lesník obce

DALŠÍ INFORMACE

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA Z OBECNÍCH LESŮ

Obec Šťáhlavy nabízí vyrobené palivové dřevo (smrk). Vytaženo v lese na místa, kam je
možný příjezd osobním i nákladním vozem. Cena 310 Kč/prm. Máte-li zájem, kontaktujte
lesního p. Němečka na tel. 608 760 087. Děkujeme.

SPOLKOVÁ ČiNNOST
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NABÍDKA DŘEVA
ZDARMA - ZA ÚKLID
V polovině července se při silném větru
rozlomily a vyvrátily některé stromy na
prostranství mezi hřbitovy. Dosud se nepodařilo najít žádného zájemce, který by tyto
poškozené stromy zpracoval, jde o topol
a vrbu. Obec Šťáhlavy nabízí je tedy nyní
nabízí zdarma za jejich úklid. Je však nutné
předem kontaktovat lesního p. Němečka na tel.:
608 760 087. Děkujeme!
Iveta Bočanová

DALŠÍ INFORMACE

PODPOŘME MÍSTNÍ PODNIKATELE

Podpořme v této nelehké době místní podnikatele tím, že si u nich nakoupíme – nač jezdit
do města, když máme obchody i u nás?
Opatření státu proti koronaviru se mohou
v průběhu listopadu změnit, na plné otevření
se provozovny velmi těší. Na začátku měsíce
jsou ale zcela uzavřena kadeřnictví, kosmetické salony i řada provozoven jiných služeb. Lze
si ale objednat opravy vozidel, výměnu pneumatik a jiné služby. Uzavřený je však maloobchod s výjimkami - otevřeno mohou mít prodejny potravin, lékárny, květinářství, domácí
potřeby, železářství, výdejní místa, restaurace
mohou mít výdejní okénko nebo jídlo rozvážet, nelze však venku konzumovat alkohol.
PŘEHLED NĚKTERÝCH PROVOZOVEN
ŠŤÁHLAVY
Prodejny potravin COOP u nádraží, Potraviny CBA Šťastný na návsi a potraviny ENAPO
mají otevřeno podle běžné otevírací doby.

VÝROBA DOMÁCÍCH UZENIN A PRODEJ MASA – Blanka Štěpánková
Vchod do drobné provozovny z ul. V Rokli;
otevřeno vždy v sobotu 8-11 h
CYKLOSPORT, AUTO-MOTO, DROGERIE – Jaroslav Malík, Náves Republiky –
přijímá objednávky na servis aopravy kol, je
možný výdej zboží po předchozím kontaktu
na tel.: 603 717 495.

Železářství a domácí potřeby ŘÍHA – otevřeno dle běžné otevírací doby

Květiny/drogerie/galanterie „U KOMÍNA“ –
otevřeno dle běžné otevírací doby
KREJČOVSTVÍ MONIKA VALENTOVÁ,
K Beránce 371, Šťáhlavy - opravy a úpravy
oděvů, výměny zipů (kalhoty, sukně, bundy,
kožené bundy, motorkářské bundy, ale i tašky,
batohy, spací pytle. Výroba a prodej látkových
roušek. Objednané zboží lze vyzvednout po
tel. domluvě na trl. 606 273 771.
RESTAURACE NA HŘIŠTI – do odvolání
uzavřeno, ale těší se na to, až bude moci otevřít
DŘEVĚNÁ KAVÁRNA – do odvolání má zavřeno, ale těší se na to, až bude moci otevřít
RESTAURACE ZÁMECKÁ – již je připravena na možnost otevření a na zákazníky se
velmi těší.
PRODEJ RYB – rybáři Šťáhlavy, každý pátek od 15:30do 17:30 v garážích rybářů před
mostem ve směru na Rokycany. Kapr – cena
75 Kč/kg.

INZERCE
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ŠŤÁHLAVICE
ŠŤÁHLAVICKÝ PIVOVAR U ŠENKÝŘŮ –
prodej piva s sebou z rampy z boku hostince
čp. 65 na návsi, otevřeno: úterý, čtvrtek a pátek od 15:30 do 17:30, případné dotazy na tel.
724 151 380.
SKLÍPEK U MATESE – velký výběr stáčených vín s sebou do PET a také piva.
Otevřeno: čtvrtek až neděle 16-18 h. Případné
dotazy na tel. 604 107 260.
Čajovna BEZEMENNÁ – nabízí TAKE
AWAY, tj. výdej speciálního menu na některý z víkendových dnů. Do Bezejmenné již od
farmářů přijíždějí suroviny na přípravu menu
tradiční české kuchyně připravené z kvalitních lokálních surovin. Rezervace na tel. 723
406 787 nebo e-mailu bezejmenna@volny.cz.
Více informací o konkrétním menu a na které
dny je akce nabízena a do kdy je potřeba objednat na: facebook.com/bezejmenna.cajovna
DĚKUJEME, ŽE PŘI NÁKUPU BUDETE
DODRŽOVAT VŠECHNA PLATNÁ NAŘÍZENÍ VLÁDY
Iveta Bočanová

INZERCE

Chraňte sebe i své
blízké s aplikací

eRouška

Aplikace eRouška vás anonymně upozorní na rizikové
setkání s jiným uživatelem eRoušky, který byl pozitivně
testován. Vy tak můžete ochránit sebe i své blízké před
nepříjemnými dopady COVID-19.

STÁHNĚTE SI ZDARMA APLIKACI a zapojte
se do boje proti epidemii COVID-19.

Chraňte sebe i své
blízké s aplikací

www.eRouska.cz

eRouška

Aplikace eRouška vás anonymně upozorní na rizikové

setkání s jiným uživatelem eRoušky, který byl pozitivně
KONTAKTY NA OBECNÍ
ÚŘAD
testován. Vy tak můžete ochránit sebe i své blízké před

Webové stránky obce:nepříjemnými
www.stahlavy.cz
dopady COVID-19.
Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
Sekretariát – D. Švábková:
377
969 201,
sekretariat@stahlavy.cz
STÁHNĚTE
SI ZDARMA
APLIKACI
a zapojte
se do 377
boje proti
COVID-19.
Starosta - Ing. V. Štětina:
969epidemii
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 13-17 h,
			 www.eRouska.cz
1. pondělí v měsíci od 15-17 ve Šťáhlavicích čp. 65
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 - 25.11.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.

uzávěrka příštího čísla
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