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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

prosinec 2020

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce na listopadových zasedáních
schválila:
1. Plán inventur na rok 2020
2. Snížení nájemného v souvislosti s nouzovým stavem za měsíc listopad a prosinec
o 50% paní Martínkové – kadeřnictví a společnosti Služby obce Šťáhlavy, s.r.o. za sportovní halu. Dále bylo sníženo nájemné spolku
Šťavel – KC Beránka a panu Kabátovi – přísálí ve Šťáhlavicích.
3. Cenovou nabídku na výměnu čerpadla v nátoku ČOV (79.629 Kč bez DPH). Bez tohoto
čerpadla by nebylo možné do ČOV vyvážet
splašky fekálním vozem.
4. Dodatek č. 2 k SOD s ﬁrmou BAGGER
BS s.r.o. obsahující vícepráce a méněpráce na
akci Kanalizace v ul. Kozelská a Na Boru.
5. Návrh na svoz kontejnerů na separovaný odpad - papír každý týden v souvislosti
s nárůstem internetových objednávek zboží
v době nouzového stavu.
6. Obnovu, opravu a kontrolu kanalizace
u sociálního domu Komenského 587. Zhotovitel
T-BAU 2000 s.r.o., cena 125.000 Kč bez DPH.
7. Cenovou nabídku ﬁrmy ACCON managers
a partners s.r.o. na podání žádosti o dotaci do
SFDI na akci „Chodník Šťáhlavice“.

8. V souvislosti se žádostí TJ Sokol Šťáhlavy házená (použití zbylých peněz z dotace
obce na vybavení ﬁtcentra), rozhodla RO, že
těm spolkům, kterým byla poskytnuta dotace
z rozpočtu obce, bude prodloužen termín
vyúčtování této dotace do konce r. 2021. Dodatky ke smlouvě o poskytnutí dotace budou
všem sportovním spolkům předloženy v prosinci 2020 po projednání v zastupitelstvu.
9. Žádost ředitelky MŠ Šťáhlavy na zvýšení školného. Školné se zvyšuje na 600.- Kč
s platností od 1.1.2021.
10. Žádost ředitelky MŠ Šťáhlavy o souhlas
s uzavřením školy v době vánočních prázdnin
od 21. 12. do 31.12.2020 včetně.
11. Rozpočtové opatření č. X. k 18.11.2020.
12. Prominutí nájmu za pozemky v k. ú. Šťáhlavice společně využívané chataři v trampské
osadě Komáři na dobu pěti let (tj. celkem
5.000 Kč). Důvodem je fakt, že místní chataři
opravili obecní cestu na vlastní náklady (cca
20.000 Kč).
13. Cenovou nabídku ﬁrmy Vavřička projekce, s.r.o. Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace – Akumulační
nádrž na srážkovou vodu pro zálivku zeleně
u budovy obecního úřadu. Cena za projekt,

který bude vyhotoven v souladu s podmínkami dotačního titulu 39.567 Kč včetně DPH.
14. Jednací řád Rady obce Šťáhlavy s účinností od 1.12.2020.
15. Pravidla pro přijímání petic a stížností
s účinností od 19.11.2020.
16. Provedení úpravy nivelety uličních vpustí
a poklopů kanalizačních šachet v ul. Švehlova, které jsou mimo vozovku, ale po opravě
komunikace jsou cca o 20cm níže. Cena za
úpravy je 20.000 Kč bez DPH.
17. Cenovou nabídku pana Kepky na doplnění
nábytku do sekretariátu OÚ (18.000 Kč bez
DPH).
Rada obce vzala na vědomí:
1. Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem s ČR ÚZSVM, na jejímž základě získá obec části pozemků p. č. 540/14 a 540/15 v k. ú. Šťáhlavy,
na kterých je chodník v ul. Habrmanova.
2. Nebezpečí vzniklé padáním omítky stropu na chodbě v 2. NP Záložny. Bude osloven
pan Veselý, aby předložil cenovou nabídku na
opravu a výmalbu.
3. Informaci ředitele ZŠ o nutnosti odstranit
suchý strom nacházející se na parkovišti školy.
Strom bude odstraněn na náklady obce.

Vážení občané,
tyto noviny dostanete již v době adventu. Dovolte mi, abych vám jménem svým, jménem všech zastupitelů obce a pracovníků obecního úřadu
popřál v tomto předvánočním čase pevné zdraví, klid a dostatek rodinné pohody.
Ing. Václav Štětina, starosta
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OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE A OPRAVY
V listopadu dokončila Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje opravu ulice Švehlova a navazující silnice až k nezbavětickému hřbitovu.
V souvislosti s tím obec nechala upravit uliční
vpusti a kanalizační poklopy, které jsou sice
v zeleni vedle cesty, ale po vyrovnání komunikace byly příliš hluboko – budou dokončeny
začátkem prosince.

Kanalizace Kozelská a Na Boru byla dokončena. Lidé se nyní již mohou na kanalizaci napojovat, před napojením však musí mít
uzavřenu smlouvu se společností ČEVAK na
stočné. K napojování kanalizační řad musí
vyzvat stavebního technika obce nebo zástupce ČEVAKu.

U bazárku u Nezvěstické ulice byla provedena
oprava komunikace z frézovaného materiálu,
jistě je to zde teď lepší, než díry a louže, které
zde byly předtím.

Byla vyměněna plochá střecha na budově záložny, kterou do budovy zatékalo.
Kanalizace a úprava cesty v ul. Na Boru

Byla dokončena výstavba vodovodu v ul. Legionářská, Na Parníku a Spojovací a také
v ul. Na Řežábu, Špilarova a části ul. 17.
listopadu. Nyní probíhá zajišťování vyjádření dotčených orgánů ke kolaudaci, začátkem
roku 2021 by měla proběhnout kolaudace.
Poté 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/

Kanalizace s opravou cesty v ul. Kozelská

Ve Šťáhlavicích byly upraveny vpusti v lokalitě „Cihelny“.
Sjezd na Obcíznu ve Šťáhlavicích v lokalitě
Za Humny probíhá, bude dokončen začátkem
prosince. Budou zde schody a sjezd např. pro
cyklisty opatřený sloupky na zabránění vjezdu vozidel.

Čerpací stanice pod mostem Kozelská

Vodovod ve Šťáhlavicích Mezi Domky –
2. etapa probíhá, kolaudace proběhne cca
v lednu 2021. Poté 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/
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Přes zimu až do září příštího roku bude pokračovat rekonstrukce hasičské zbrojnice ve
Šťáhlavicích.
PŘEMÝŠLÍTE O VÁNOČNÍM DÁRKU?
Co třeba koupit knihu o naší obci? Kniha je
ještě k dispozici na matrice OÚ za 390 Kč,
má 504 stran a je to mimořádný počin autorů
J. Kepkové, J. Jermáře, R. Berkovce a J. Čechury, obsahuje dosud nikdy nepublikované
informace a fotograﬁe. Někteří občané knihu
kupují pro každé ze svých dětí, aby až bude
velké, vědělo o místě svého dětství co nejvíc,
nebo ji věnují přátelům či příbuzným, kteří
mají ke Šťáhlavům vztah. Jistě bude i krásným vánočním dárkem. Pokud chcete zakoupit, zavolejte na OÚ
nebo přijďte v úředních
h o d i n á c h . N ě ko l i k
výtisků má v prodeji
i paní Kunešová v obchůdku u komína, kde
lze zakoupit i textil, papírnické zboží, drogerii
a květiny.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE A OPRAVY
Restaurace na návsi - zaměstnanci obce
ve spolupráci s p. Alešem Cinkem provedli
úpravu vchodu do restaurace Zámecká. Jak
jste si jistě již všimli, noví nájemci dali restauraci nové jméno PIKOLKA. Nájemce
upravil vnitřní prostory restaurace, tedy lokál
a salonek a vybavil si kuchyň spotřebiči a nábytkem, upravil také část fasády. Obec v loňském roce zrekonstruovala prostory kuchyně
a v 1. polovině letošního roku kompletně
zrekonstruovala sociální zázemí restaurace,

opravila oplocení terasy (zahrádky) a podezdívku, nyní byl upraven i vstup. Nový nájemce se již velmi těší, až bude dovoleno restauraci otevřít.
Fotograﬁe vnitřku zde nezveřejňujeme, pouze
upravený vstup. Dovnitř se po otevření restaurace přijďte podívat, je tam úplně jiné, příjemnější prostředí.
RESTAURACE PIKOLKA OTEVÍRÁ
7.12., NABÍZÍ OBĚDY A VEČEŘE
A TĚŠÍ SE NA VÁS.

OZNÁMENÍ O PROVOZU OÚ, SBĚRNÉHO DVORA A SVOZU POPELNIC O VÁNOCÍCH
V době uzávěrky novin nebyly známy podrobnosti případného rozvolňování protiepidemiologických opatření. Úřední hodiny OÚ jsou
až do odvolání pouze v PO a ST od 11 do
12 h a od 13 do 17 hodin. Mimo tuto dobu
je možná návštěva OÚ pouze po předchozím
telefonickém objednání.
V pondělí 14.12.2020 bude obecní úřad
z technických důvodů uzavřen.
Obecní úřad o Vánocích: 23.12. a 31.12.
bude zcela uzavřen. Od 28.12. do 30.12. bude
omezený provoz a pro veřejnost bude otevřena
pouze podatelna, návštěva na OÚ bude možná
pouze po předchozí tel. dohodě.
Sběrný dvůr ve Šťáhlavech bude uzavřen
v sobotu 26.12.2020. Ve dnech 23.12., 28.12.,
30.12. a 2.1.2021 bude otevřen.
Svoz popelnic proběhne bez omezení v obvyklých středečních termínech.
Svoz papíru - vzhledem k nárůstu internetových obchodů a s tím spojeným velkým
množstvím obalového materiálu obec zajistila
obec svoz papíru z modrých kontejnerů od poloviny listopadu až do konce ledna každý týden. Začátkem ledna bude vyhodnoceno, zda
v každotýdenním svozu pokračovat. Přesto je
potřeba, abyste karton nařezali na menší kusy,
sešlápnout krabice opravdu nestačí! Házet do
kontejneru krabice nerozřezané nebo dokonce vedle kontejneru je bezohlednost a stojí to
obec nemalé ﬁnanční částky, za úklid okolo
kontejnerů musí obec totiž platit navíc a je to
pak na úkor všech občanů. Velké kartony patří do sběrného dvora!

Na fotograﬁi je nafocena bezohlednost někoho z občanů – kontejner v ul. Na Řežábu –
takto ukládání kartonu do kontejneru opravdu
vypadat nemá! Pod kartonem byl poloprázdný kontejner, těžko se ale další lidé budou
pod karton dívat a do kontejneru něco dalšího
ukládat. Kartony je nutno rozebrat a nařezat,
případně odvézt do sběrného dvora. Děkujeme těm, kteří to dělají.

První pes nebo zvědavý člověk, který půjde
kolem, věci rozhrabe a všude bude nepořádek,
jako na fotograﬁi z 27.11. To už zde bohužel
nebyl zdaleka jen textil, někdo přihodil i tašku s komunálním odpadem. Na kontejneru
je telefonní číslo, kam je možné zavolat, je-li
kontejner plný. Zavolat může kdokoliv, mimo
pracovní dobu mají záznamník a co nejdříve
si pro textil z kontejneru přijedou.
Je-li kontejner plný, zavolejte na tel. 516 411
765, ať jej vyvezou, a odvezte, prosím, svůj
textil do sběrného dvora nebo si tašky s oblečením zatím nechte doma, odvezete je příště.
Děkujeme.

KONTEJNER NA TEXTIL
Ve Šťáhlavech na prostranství u závor je umístěn kontejner na textil. O jeho vývoz se stará
soukromá společnost, která oblečení vytřídí
a předá charitě. Tento kontejner má sloužit
k tomu, aby oblečení mělo ještě další využití
pro někoho, kdo ho potřebuje. Myslí si snad
ten, kdo uloží oblečení v tašce nebo pytli
na zem, že toto oblečení, do kterého naprší,
ono pak zplesniví, že bude mít další využití?

TELEGRAFICKY
VÝBĚR POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Platbu poplatku za komunální odpad (i bez- předpokládáme, že snad již bude moci být
hotovostní) provádějte až od 4.1.2020, ni- v pondělí a ve středu otevřeno od 8 do 12 a od
koliv před tímto datem. Uhradit poplatek 13 do 17 h. Výše poplatku by mohla být upraa vyzvednout si známku na popelnici v kance- vena na prosincovém zasedání zastupitelstva,
láři matriky na OÚ bude možné v úřední dny, opravdu hraďte až v lednu. O možnostech beztj. v pondělí a ve středu. Doba otevření úřa- hotovostní úhrady poplatku budeme informodu bude záležet na vládních opatřeních, vat v lednových novinách a na webu obce.
3

Peníze za vstupenky ze zrušeného 2. Reprezentačního plesu obce Šťáhlavy je možné
vrátit oproti vrácení vstupenek na OÚ v úředních hodinách v pondělí a ve středu. Pokud
jste tak ještě neučinili a chcete peníze za lístky vrátit, učiňte tak nejpozději do 16.12.2020.
Vstupenky nebude možné použít na plánovaný jarní ples obce!

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

TELEGRAFICKY
STÁLE HLEDÁME KRONIKÁŘE/KRONIKÁŘKU
Pro obec Šťáhlavy hledáme novou kronikářku. Máte-li zájem, volejte: 377 969 079 nebo
724 162 518. Děkujeme.

Tělocvičny i sportovní hala jsou v důsledku
opatření vlády proti koronaviru zatím uzavřeny, při přechodu na stupeň 3 PES bude veřejnost informována rozhlasem aj. prostředky,
zda a za jakých podmínek budou otevřeny.

Obecní knihovna ve Šťáhlavech oznamuje,
že je ve 4. stupni opatření proti koronaviru (PES) otevřena pro objednávky předem
tzv. přes okénko ve středu od 16:30 do 18
hodin, v sobotu od 8:30 do 10 h. Ve stupni
3 PES již bude moci být otevřena v běžnou otevírací dobu, tj. ST 16:30-19 h a SO 8:30-11 h,
ale bude nutné omezit počet návštěvníků
v daný okamžik.

Dne 1.12., 3.12. a 14.12. je společností ČEZ
Distribuce plánována odstávka elektřiny
v řadě ulic v obci. Kterých nemovitostí se to
v daný den přesně týká, najdete na webu obce
a např. na sloupech v el. vedení v místě odstávky. Na jiném místě novin najdete plakáty
společnosti ČEZ s upozorněním, že o plánovaných odstávkách již nebude ČEZ informovat plakáty v místě odstávky, ale pouze elek-

tronicky a je potřeba se do systému přihlásit.
Děkujeme paní Evě Takáčové za darování
vánočního stromu na náves.
Pokud máte někdo z Vás na zahradě vhodný
strom, který byste mohli obci darovat v příštím roce, dejte nám o tom včas vědět. Děkujeme.
Přeji Vám všem krásné Vánoce a šťastný nový
rok.
rubriku připravila
Mgr. Iveta Bočanová tajemnice OÚ

VEŘEJNÉ SBÍRKY, KAM MŮŽETE PŘISPĚT
Vzhledem k současné epidemiologické situaci se s největší pravděpodobností letos nebude moci konat vánoční zpívání u stromečku ve
Šťáhlavech ani tradiční setkání u vánočního stromku ve Šťáhlavicích. Během těchto setkání byly každoročně uspořádány veřejné sbírky,
kdy se vybíraly peníze do připravených kasiček. Tyto sbírky jsou na dobu neurčitou a můžete na ně přispět i bezhotovostně. Ve Šťáhlavech je
to veřejná sbírka na opravu varhan v kostele sv. Vojtěcha a ve Šťáhlavicích veřejná sbírka na automatické vyzvánění v kapličce sv. Floriána.
Čísla účtů veřejných sbírek:
Šťáhlavy – oprava varhan: 90034-725700389/0800.
Šťáhlavice - automatické vyzvánění do kapličky: 5807211389/0800.
Víme, že se celá republika nachází v těžké situaci, ale i přesto za každou zaslanou částku děkujeme.
Radka Fremrová

ŠŤÁHLAVICKÁ CESTA KE KŘÍŽKU
Možná si někdo z vás všiml, že se nad Šťáhlavicemi podél polní cesty směřující na Nezvěstice objevily nové stromy. Jde o liniovou
výsadbu 15 stromů Sorbus aucuparia – jeřáb
ptačí. Je to euroasijský druh, který v Evropě
roste na většině kontinentu. Jednou z priorit
obce Šťáhlavy je ochrana životního prostředí,
zahrnující také ochranu přírody a ovzduší. Cílem výsadby stromů bylo posílit ekologickou
stabilitu území a zvýšit biodiverzitu území.
Lidskou činností způsobujeme degradaci eko-

systémů a životního prostředí, ohrožení populací mnoha druhů živočichů a úbytek nenahraditelných přírodních zdrojů. To vše znamená
značné snižování biodiverzity. Záměrem dotačního programu Výsadba stromů pro podporu retence 2020, který vyhlásil Plzeňský kraj
a na který obec získala dvoutřetinovou dotaci,
je zlepšení klimatu na stanovišti, zvýšení estetické hodnoty celého prostoru a vytvoření
doprovodné zeleně podél polní cesty. Výsadba kromě stabilizace jednotlivých ploch zvýší

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Havelková Berta 90 | Šebesta Karel 82 | Sedláčková Anna 83
Fremr Václav 82 | Kosnar Jaroslav 97 | Rössler Karel 86 | Ottová Ludmila 92
Šťáhlavice
Pašková Zdeňka 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
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také její atraktivitu pro živočichy. Bude posílena retenční schopnost půdy, zlepší se mikroklimatické podmínky.
Až do nedávna podél polní cesty nebyla výsadba žádná. Vysazením ovocných dřevin
došlo ke zlepšení jak estetické, tak biologické
funkce v této oblasti. Až budete přemýšlet,
kam jít na procházku, zkuste se projít po této
šťáhlavické polní cestě ke křížku.
Mgr. Dagmar Špalová, místostarostka

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

ŠKOLY

LISTOPAD 2020 V ZŠ ŠŤÁHLAVY
V závěru říjnového příspěvku jsme si všichni
přáli, aby se druhá vlna epidemie COVID-19
brzy přehnala a žáci se mohli vrátit zpět k
běžné výuce. Nikdo netušil, že nemoc se začne šířit mnohem silněji a situace si vyžádá
ještě výraznější opatření. Tím pro naše žáky
bylo uzavření 1. stupně základních škol od 14.
10. 2020 a zahájení distanční výuky.
Ve srovnání s jarní distanční výukou byla tato
podzimní v mnohém jiná. Úkoly byly zadávány a odevzdávány prostřednictvím nového
elektronického informačního systému Bakaláři. Učitelé a rodiče využívali možností
tohoto systému ke vzájemné komunikaci
a předávání informací. Učitelé všech ročníků
ke zkvalitnění distanční výuky natáčeli tři
výuková videa týdně. Každé pondělí mohli
žáci shlédnout video z českého jazyka a v úterý z matematiky. Ve středu žáci 1. a 2. třídy
dostali odkaz na video z prvouky, žáci 3., 4.
a 5. ročníku na video z angličtiny. Náplní výukových videí byl výklad učitele a procvičení učiva nejdůležitějších předmětů. Výhodou
bylo to, že žáci mohli vidět video celé nebo
po částech, důležité pasáže mohli sledovat
opakovaně, video mohli zastavit, popovídat
si o probíraném učivu, ústně si ho zopakovat
a pak ve sledování videa zase pokračovat.
Nově byl umožněn všem žákům školy každý
čtvrtek prostřednictvím online výuky kontakt
dětí s třídní učitelkou. Online výuka probíhala ve skupinkách cca pěti žáků, kteří se
v daném čase připojili na stejné místo a mohli
zde komunikovat s paní učitelkou nebo mezi
sebou. Tato novinka byla pro dlouhodobé od-

loučení výrazným oboustranným přínosem.
Písemné úkoly, sledování výukových videí
a online hodiny s třídními učitelkami byly pro
žáky povinné.
Pro oživení náročné distanční výuky byla
všem žákům nabídnuta i dobrovolná online
spojení s pedagogickými pracovníky, při kterých společně procvičovali aktuální učivo.
Dalším zpestřením vzdělávání byly dobrovolné každodenní originální úkoly. Žáci mohli
netradičním způsobem plnit úkoly zaměřené
na hudební, výtvarnou a tělesnou výchovu
a praktické činnosti. Školáci se při nich proměnili v básníky, ilustrátory, přírodovědce
a badatele i lovce sportů. Děti si k zaznamenávání splněných úkolů vytvořily zvláštní
deník. Po návratu žáků do školy budou jejich
deníky vyhodnoceny. Aktivní žáci budou odměněni za nadstandardní práci jedničkami
a dárkem v podobě školního diáře.
Období distanční výuky bylo pro všechny velmi náročné. Proto většina žáků 1. a 2. ročníku,
jejich rodiče i pedagogové uvítali návrat žáků
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těchto tříd zpět do školy k 18. 11. 2020. Předem bylo nutné upravit školní režim tak, aby
odpovídal přísným hygienickým pravidlům.
Pro příchod a odchod žáků byly stanoveny
různé vstupy do budovy školy. K převlékání
děti používaly odlišné šatny. Pro pohyb ve
škole i na školní zahradě byly určeny prostory
tak, aby nedocházelo ke kontaktu žáků obou
tříd. Všichni žáci i zaměstnanci školy museli mít po celou dobu pobytu ve škole včetně
ŠD roušky (mimo svačiny a oběda). Dalším
opatřením bylo povinné používání dezinfekce
na ruce. Svá zpřísněná pravidla měl i provoz
školní jídelny a školní družiny. V takto malém počtu žáků naše základní škola vše organizačně zvládla bez potíží.
Nový mnohem náročnější režim školu čeká od
30. 11. 2020, kdy se zpět do lavic vrátí i žáci
3., 4. a 5. ročníku.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Ivana Kantnerová
a Mgr. Jana Škardová

KULTURA V OBCI
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KULTURA V OBCI

KOZELSKÉ OKÉNKO

Příroda se pomalu ukládá ke spánku a v anglickém parku zámku probíhá každoroční
(pod)zimní úklid. Například v minulém měsíci jsme společně se zahradníky věnovali
svůj čas především zazimování a připravení
květinových záhonů na následující sezónu.
V prosinci hodláme pokračovat vyřezáváním
dřevin. Co se dále parku týče, návštěvníkům
je stále volně přístupný, a to denně od 8 do
17 hodin, tedy do setmění.
Řada příznivců zámku Kozel jistě ví, že je
v tuto roční dobu každoročně na plánu bohatý
vánoční program. Bohužel, v důsledku trvajících koronavirových opatření musel být celý
program zrušen, neuskuteční se ani tradiční
adventní koncert. Přesto věříme, že během
adventu oko návštěvníka okouzlí alespoň
ozdobený vánoční stromeček před hlavním
vchodem do zámku.
Na závěr chceme všem popřát příjemné prožití svátků vánočních. Budeme se na Vás těšit
v novém roce 2021.
Správa zámku KOZEL

SPORT V OBCI

OTUŽILCI VE ŠŤÁHLAVECH
Letošní podzim je poznamenaný koronavirovými opatřeními a zákazy kultury a sportu.
V celé zemi se vytvořily party nadšenců, které nejenže otužováním při koupání v přírodě
podporují svého sportovního ducha, ale i své
zdraví.
I ve Šťáhlavech vznikla taková parta, která se
od září postupně rozšiřovala. U jejího zrodu
stál Honza Tafat, který dokázal přesvědčit
některé své přátele a díky sociálním sítím
se pak přidali další a další budoucí otužilci.
Kolik parta celkem čítá lidí, nevíme, nejvíce
zatím v Úslavě plavalo najednou 17 lidí, a to
ve sváteční den 17. listopadu. Plavat se chodí
k 1. jezu ve Šťáhlavech třikrát týdně, ne vždy
mohou všichni, skupinka otužilců není nikdy
stejná. Ti zkušenější umí vyhecovat nováčky

nebo nahodilé návštěvníky k překonání sebe
samých, někteří mají i své vychytávky jako
třeba horký čaj, huňatý župánek, u mnohých
nechybí pořádný kulich.
A jaké to je vlézt do vody, která má třeba
jen 5 stupňů? Parta Vás vyhecuje, ale uděláte jen to, co Vy sám chcete a na co stačíte.
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Voda je sice ledová, ale ten pocit, když vylezete a víte, že jste to dali, že jste se (zase) překonali, je nepopsatelný.
A kdo se ptá na koronavirová opatření, dostane odpověď, že ve vodě se udržují rozestupy
a společné foto je také dovoleno.
Po uzávěrce novin se konalo Adventní plavání,
kdy se plavci sešli 1. adventní neděli, vystoupali na zříceninu hradu Lopata a po návratu
k 1. jezu si zaplavali. Reportáž z Adventního
plavání přineseme v příštím čísle.
Zaujalo Vás to a chcete se k otužilcům přidat?
Stačí se ve svém okolí nebo na FB zeptat, jistě budete nasměrováni na někoho, kdo plavat
chodí, a mezi otužilci budete vítáni.
Iveta Bočanová
Foto: Andrea Hamáková

SPORT V OBCI

HÁZENÁ SOKOL ŠŤÁHLAVY – TROCHA HISTORIE
Epidemie coronaviru se k nám vrátila druhou
vlnou, a tak nám vládní opatření opět zavřela
naše soutěže. Extraligové boje byly povoleny
pro profesionální sportovce, zatím bez diváků. Jsou zavřeny tělocvičny, haly i jiná sportoviště pro větší skupiny. A tak nám nezbývá
dodržovat všechna nařízení k potření covidu
a doufat, že nepřijde další vlna.
Podívejme se, jaké starosti měli průkopníci
šťáhlavského sportu před 75 lety. Doslovný
opis schůze SK Šťáhlavy z prosince 1945.
„Zápis ze schůze konané 23.12. 1945 za účasti
11 členů. Skoro po tříletém odmlčení se SK
Šťáhlavy hlásí k nové práci, právě po skončení tak hrozné světové války, kterou jsme až
na několik členů šťastně přežili. Během posledních tří roků, se práce nejvíce projevila
v oddílu házené, který se probojoval do I. ligy
házené, z které po jednoročním působení sestoupil do divize, kde hraje až dosud. Situace
SK Šťáhlavy jest nyní dost vážná, neb většina
sportovců a pracovníků jest v pohraničí, takže
v nadcházející sezóně budeme citelně oslabeni
jak v házené, tak ve fotbalu. Následkem toho,

že nám bylo vzato hřiště, bude zvlášť citelné
postrádat hráče, ale doufejme, že se nám opět
podaří vše dáti do pořádku. Dále se chci ještě
zmíniti, že poněkolika intervencích byl nám
zásluhou M.N.V. přidělen nový Všesportovní
stadion, za čehož M.N.V. srdečně děkujeme.
S výstavbou stadionu započneme v roce 1946
a čeká na nás mnoho a mnoho práce. Proto
příkazem dneška bude pro každého člena
Sportovního klubu „usilovně a poctivě pracovat pro jeho rozvoj“. Československé republice a sportu zdar.
Nyní přikročuji k pořadu shora uvedené schůze. Schůzi zahajuje kol. Dvořák o 11. hodině.
Jelikož nás postihla též měnová reforma a náš
klub se nachází bez ﬁnančních prostředků,
přichází na program uspořádání taneční zábavy, která se bude konati 25.12.1945 U lípy.
Jako pořadatelé na tuto zábavu jsou určeni:
Dvořák L., Moulis, Šneberger J., Škraňka J.,
Valdman J., Diviš. Dál nám bylo navrženo,
abychom uspořádali Sportovní ples, na který byl stanoven termín 26.2.1946 v Lidovém
domě. Kol. Smolek ihned napsal přípis druž-

VOLEJBALOVÉ AKTUALITY
Bohužel i naše volejbalové
svěřence zahnal koronavirus do situace odloučených trosečníků jako
ve stejnojmenném ﬁlmu,
ve kterém je na opuštěném ostrově nejlepším
kamarádem Toma Hankse
volejbalový míč Wilson. Naštěstí
na rozdíl od dětí z města mohou kdykoliv se
svým Wilsonem vyběhnout na zahradu, do
aleje nebo do lesa. PES nám ale přináší naději
na amatérské soutěže ve čtvrtém stupni a na
trénink v padesáti lidech ve třetím stupni. Tradiční adventní snění, kterým klub každoročně
vítá advent, se letos přeneslo v symbolické podobě na vlny místního rozhlasu, když se naše
pěvecká hvězda Kateřina Kudrová zapojila do
krátkého kulturního programu vysílaného při
rozsvícení vánočního stromu ve Šťáhlavech.
Sportovní klub Šťáhlavy přeje svým členům
a sympatizantům, Šťáhlavům i Šťáhlavicím
naděje plný advent, kouzelné Vánoce a šťastný
nový rok bez zákazů pohybu!
SK Šťáhlavy
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stvu o zapůjčení sálu. Dále nás předseda informuje o přidělení pozemku na Všesportovní
stadion, který se nachází vedle zahradnictví
Dvořákova. Dále byla navrženo, aby byla co
nejdřív svolána Valná hromada. Dále kol.
Diviš přinesl dopis, kde se jedná o uvolnění
hráče Karlovského, který bude pravděpodobně uvolněn, neboť se přestěhoval do Vejprnic
a chce za ně hráti. Jinak bude svolána schůze
před Valnou hromadou. Jelikož nebylo žádných dotazů, zakončuje kol. Dvořák schůzi
provoláním Československé republice a sportu zdar.“
Jak jsme si přečetli, neměli to pionýři šťáhlavského sportu lehké v těžké poválečné době.
Ale z jejich úsilí, nadšení se zrodily velké
úspěchy šťáhlavského sportu. I dnešní čas
nám přináší něco, co je pro nás neobvyklé.
Musíme to ale překonat a dočkat se lepších
časů. A to je ze sportu dnes všechno. Buďte
pozitivní, ale covid negativní.
VV Sokol Šťáhlavy J. Sklenář

SPOLKOVÁ ČINNOST

PODĚKOVÁNÍ OD ČERVENÉHO KŘÍŽE
Jménem členů MS ČČK Šťáhlavy děkuji obci
Šťáhlavy za poskytnutí ﬁnančních prostředků
na zhotovení nových desek z terasa na hrob
akad. malíře chodského lidu Jaroslava Špillara na starém hřbitově ve Šťáhlavech. Před
uložením těchto desek byla provedena likvidace břečtanu z celého hrobu, jelikož kořeny
poškozovaly obrubníky ze švédské žuly. Poté
byly obrubníky odborně očištěné. Vzhledem
k tomu, že je tento hrob větší, byly zhotoveny
2 desky na zakrytí k lepší manipulaci. Všechny tyto práce udělal pan Petr Jirmář se svým
synem Janem Jirmářem. Jim děkujeme za
poctivě odvedenou práci. MS ČČK Šťáhlavy
pečuje o tento hrob již 35 let a jsme velmi rádi,
že hrob známého malíře má nyní krásnější podobu, která se bude lépe udržovat.
Alexandr Drohobeckyj, předseda MS ČČK

Vánoční prodej kaprů
Šťáhlavy - Rybárna MO ČRS Šťáhlavy - výjezd
směr Rokycany
19.12.2020

11.00 - 16.00 hod

20.12.2020

10.00 - 16.00 hod

21.12.2020

10.00 - 16.00 hod

22.12.2020

10.00 - 16.00 hod

23.12.2020
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10.00 - do výprodeje

SPOLKOVÁ ČINNOST

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
,,STAROPLZENECKO,,
Vážení přátelé,
obracím se na Vás v této složité době, která
nás donutila změnit naše plány v letošním
roce. Byli jsme nuceni omezit většinu našich
aktivit a museli jsme se přizpůsobit těžké
situaci, která nás ovlivňuje. Všichni členové našeho spolku patří mezi nejohroženější
skupinu. Proto je to pro Vás o to těžší, že byl
omezen veškerý kontakt nejen s rodinami,
ale i s přáteli, s kterými jste byli zvyklí se
setkávat. Věřte mi, že i mně se po Vás všech
stýská a už se těším, až se situace uklidní
a vrátíme se k našim plánům. Budeme se moci
setkávat u posezení s hudbou, návštěvách divadla, na výletech a společných akcích. Než
k tomu dojde, budeme ještě muset být trpěliví
a dodržovat všechna nařízení. Nadchází doba
Vánoc, a proto vám všem, Vašim rodinám,

dětem a všem ostatním chci
z celého srdce popřát klidné
Vánoce, hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti do nového roku 2021.
Vydržte a těšte se, až se
zase všichni při společných
akcích setkáme.
J. Patočková, předsedkyně
spolku

Z HISTORIE

OHLÉDNUTÍ ZA 75.VÝROČÍM OSVOBOZENÍ ŠŤÁHLAV
Dne 19. května 1945 navštívila menší skupina
1. praporu 9. pěšího pluku myslivnu na Kozlu
č. p. 73. Tato vojenská skupina byla ubytována
na staré poště č. p. 8. Bydlel zde také v nájmu pan Špilar, který tuto vojenskou skupinu
doprovodil na zámek Kozel a pak ke správci

polesí Arnoštu Dinnebierovi.
Na větší fotograﬁi z levé strany shora je Karla
Dinnebierová, manželka správce polesí, nad
ní Libuše Tolarová a mezi muži Anna Tolarová. Sedící zleva Božena Náhlíková a mezi
vojáky Milena Špilarová, ležící je Arnošt

zleva Scoty Monroe a Fr. Henry
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Dinnebier. Stojící muž vpravo nahoře drží
děvčátko Marii Leixnerovou, vnučku Karla
Dinnebiera.
Ivan Písařík

DALŠÍ INFORMACE

ČEZ - UPOZORNĚNÍ NA VYPÍNÁNÍ UŽ JEN ELEKTRONICKY!

NAŠE PŘÍRODA

JMELÍ
Milí přátelé přírody, měsíc prosinec je neodmyslitelně spojen s Vánocemi. Sice chybí ještě
téměř měsíc, ale obchodníci nám je již delší
dobu připomínají. K tomuto oblíbenému svátku se pojí řada zvyků a pověr. Mnoho se jich
váže právě ke jmelí, které je magickou rostlinou již od dávnověku.
Jedná se o stále zelený keř, který je proslulý
svým způsobem života. Jde o tzv. poloparazita, rostlina je schopna fotosyntézy, ale aby se
dostala ze stínu lesních stromů, začala kořenit
přímo na nich. To znamená, že kořeny prorůstá do dřeva hostitelského stromu, kde získává
vodu a minerály. Lepivá bílá semena rozšiřují ptáci, kteří se jimi živí. U nás se rozlišují
3 poddruhy, a to podle druhu hostitele: jmelí
bílé pravé (listnaté stromy), j. b. jedlové (jedle, popř. smrky) a j. b. borovicové. V našem
okolí se můžete setkat nejčastěji s posledním podruhem, který roste pouze na borovicích. Poměrně hojně se vyskytuje v okolí
Štěnovic, ale bohužel vysoko v korunách.

Protože má velmi křehké listy a větvičky,
nemusíme chodit s hlavou v oblacích, ale
stačí se koukat pod nohy, kde často najdeme
kousek ulomený. Pak stačí pohlédnout vzhůru. Protože jmelí přirůstá na všechny strany
stejně rychle, tvoří typické koule, které jsou
dobře patrné zejména na opadaných stromech.
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I na jehličnanech není problém ho nalézt, protože má typickou nažloutlou barvu, která se
liší od barvy jehličí. Při mírném výskytu své
hostitele jmelí příliš neohrožuje, pouze jim
snižuje rychlost růstu. Problémy však působí
zejména na Moravě, kde je schopno stromy
i zahubit. Např. v zámeckém parku v Lednici
musí docházet k pravidelnému ořezávání jmelí ze vzácných starých stromů.
Díky svému typickém vzhledu bylo od pradávna považováno za posvátnou rostlinu snad
u všech národů. Asi nejznámější jsou Keltští
druidové, kteří jmelí sklízeli v posvátných
dubových hájích v době zimního slunovratu,
který se téměř kryje s našimi Vánocemi. Nezapomínejme však, že kouzelné vlastnosti má
pouze jmelí darované, nemá tedy cenu lézt po
stromech, je lepší čekat doma a doufat, že nám
ho někdo přinese.
Ing. Zdeněk Myslík

INZERCE

Letošní sezóna čištění aut byla ukončena a
začala sezóna čištění koberců a sedaček.
Tak nezapomeňte, že VÁNOCE jsou za
dveřmi a volné termíny rychle mizí J.

Tel. 774 37 50 60
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 13-17 h,
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 - 27.12.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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