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OBECNÍ noviny
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

únor 2021

několik vět z činnosti rady obce v měsíci lednu
Rada obce v lednu schválila:
1. Instalaci kamer na budovu restaurace ve
Šťáhlavicích
2. Cenovou nabídku pana Pavla Záhrubského
na tepování židlí v sále restaurace ve Štáhlavicích (160 židlí za 8.000 Kč) a v KC Beránka
(110 židlí za 5.500 Kč).
3. Cenovou nabídku pana Stanislava Palka na odvodnění a opravy vpustí kanalizace
v ul. „Cihelna“ ve Šťáhlavicích (112.760 Kč).
4. Cenovou nabídku pana Jana Kloudy na úklid
sklepních prostorů v ZŠ Šťáhlavy, včetně demontáže vodní nádrže (4.900 Kč).
5. Provedení výběrových řízení veřejných zakázek malého rozsahu: Vodovodní řad Šťáhlavy (ul. Rašínova, Seifertova, V Zahradách.
17. listopadu, Dr. Beneše); Vodovodní řad Šťáhlavice – náves a MK Obcízna (k čp. 171); Lávka
u ČOV; Odvedení dešťových vod Nezvěstická
– Bažantnice; Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého + podstavec; Rozšíření a zateplení
knihovny ve Šťáhlavicích; Veřejné osvětlení
Legionářská Šťáhlavy; Projektová dokumentace – nástavba budovy ZŠ Šťáhlavy a Projektová
dokumentace na opravu kaple.
6. Z důvodů reálného rizika havárie objednat
u firmy ČEVAK a. s. úpravu lapače písku ka-

nalizace ve Šťáhlavicích pro umožnění čistění
kanalizace tlakovým vozem (cca 20.000 Kč).
7. Osadit čerpací stanici ve Šťáhlavicích jednotkou Fiedler a úpravu rozvaděče. Zhotovitel
firma BAGGER BS s.r.o. (cena 168.000 Kč bez
DPH).
8. Cenovou nabídku firmy Geomon s.r.o. na
čerpací zkoušku záložního zdroje pro vrt na
Svidné (cena 38.000 Kč bez DPH).
9. Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na akumulační nádrž
na vodu pro zálivku veřejné zeleně na pozemku
u budovy OÚ.
10. Pokračování přítomnosti paní místostarostky v budově hostince ve Šťáhlavicích vždy
1. pondělí v měsíci v době od 15 do 17 hod pro
návštěvy občanů.
11. Ponechat svoz papíru 1x týdně.
12. Záměr pronajmout část pozemku p. č.
540/59 v k. ú. Šťáhlavy o výměře 5 m² na umístění Alzaboxu pro bezkontaktní doručování
zásilek internetového obchodu.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Závěrečnou zprávu ZŠ Šťáhlavy o realizaci
projektu „Šablony II“.
2. Informaci o nové odpadové legislativě,
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která byla schválena na konci roku 2020,
ale platná je již od 1. 1. 2021. Od 1. 1. 2022
bude nutné mít účinnou vyhlášku o poplatku za
odpady, přičemž bude možné poplatek koncipovat různými způsoby. Zastupitelé se zaměří
na možnosti změn v oblasti odpadového hospodářství v obci, aby nově vzniklá vyhláška byla
co nejvýhodnější pro většinu občanů.
Vážení spoluobčané,
jak jsme již informovali v minulém čísle ŠŠ,
proběhlo mimořádné zasedání zastupitelstva
obce, kde hlavním bodem jednání bylo rozhodnout, jakou variantu pro křížení silnice s dvoukolejnou tratí vybrat. Jednoznačně byla vybrána varianta „Sever 1“ a projekční kanceláři bylo
toto rozhodnutí sděleno. Pevně věříme, že naše
rozhodnutí bude respektováno a projektant
a zejména investor, se jím bude řídit. Zahájení stavby je plánováno na rok 2023 a ukončení
o tři roky později. Vzhledem k nákladnosti celé
stavby a zejména vzhledem k současné ekonomické situaci by nebylo překvapením, kdyby se
stavba o nějakou dobu zpozdila.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

poslední rozloučení
Dne 21. ledna po krátké nemoci zemřel pan Alois Nolč ve věku nedožitých 76 let. Pan Nolč býval tajemníkem Místního národního výboru
ve Šťáhlavech (v letech 1971-1981)
a až do nedávné doby byl i předsedou
Místní skupiny Českého červeného kříže ve Šťáhlavech, tuto činnost
zastával mnoho let. Dlouhá léta, dokud mu to zdraví dovolovalo, vedl
kroužek zdravovědy v ZŠ Šťáhlavy.
I v důchodu se velmi zajímal o společenské dění a život v obci.
Vy, kdo jste jej znali, vzpomeňte na něho s námi. Děkujeme.
za obec a ČČK I. Bočanová a A. Drohobeckyj

„Tvá hvězda nezhasla,
jen zmírnila svůj svit,
dokud nás paměť nezradí,
budeš v ní, babičko, věčně žít.“
Dne 23. ledna odešla do nebe za svými blízkými v požehnaném věku 101
let nejstarší obyvatelka Šťáhlav, paní
Jarmila Holubová, roz. Pražáková.
Upřímnou soustrast rodině Malíkových.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni s
námi. Děkujeme.
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když z této sumy v r. 2020 obec obdržela s opatřeními proti koronaviru a bylo možné
AKCE - PROJEKT
PLZEŇSKÝ KRAJ: Rozšíření vodovodní sítě do ulic Na Řežábu, Špilarova a 17. listopadu – 1. a 2. stavba
PLZEŇSKÝ KRAJ: Oprava chodníků a pískovišť v areálu MŠ Šťáhlavy
PLZEŇSKÝ KRAJ: Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro JSDH Šťáhlavice.
PLZEŇSKÝ KRAJ: Příspěvek na opravy menšího rozsahu u cisternové automobilové stříkačky pro JSDH
Šťáhlavy
PLZEŇSKÝ KRAJ: Projektová dokumentace cyklotrasy na propojení Starého Plzence a Šťáhlav – DUR –
dotace získána, na projektu se bude moci pracovat i v r. 2021
PLZEŇSKÝ KRAJ: Oprava cest pro cyklotrasu Plzeň-Brdy
PLZEŇSKÝ KRAJ: Oslavy 75 let od osvobození Šťáhlav americkou armádou
PLZEŇSKÝ KRAJ: Atletická rovinka s doskočištěm v areálu ZŠ Šťáhlavy

VÝŠE
SCHVÁLENÉ
DOTACE v Kč
1.330.000
200.000
21.900
141.641
230.000
2.300.000
60.000
200.000

PLZEŇSKÝ KRAJ: Výsadba stromů – cesta ke křížku ve Šťáhlavicích

40.000

PLZEŇSKÝ KRAJ: Oplocování lesních kultur – obec obdrží letos

40.474

PLZEŇSKÝ KRAJ: Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve Šťáhlavicích

1.166.666

MINISTERSTVO VNITRA ČR: Rekonstrukce hasičské zbrojnice Šťáhlavice – zde financování proběhne
průběžně po dobu výstavby, dotaci obec obdrží letos
SFŽP: Kanalizace Kozelská, Na Boru – doplatek dotace ve výši 527.000 Kč obec obdrží letos

1.750.000
3.944.193

SFŽP: Vodovod v ul. Legionářská, Na Parníku, Spojovací

2.249.858

SFŽP: Výsadba stromů ve Smetanově ulici a další dosadby ve Šťáhlavech

250.000

SFŽP: Výsadba stromů ve Šťáhlavicích – dotace schválena v r. 2020,
obec by ji měla obdržet v r. 2021.
EU – IROP: Zateplení bytového domu Komenského 587, Šťáhlavy

250.000

EU – OPŽP: Lesní tůně v Bažantnici

575.583

PLZEŇSKÝ KRAJ: Školení hasičů JSDH Šťáhlavy a JSDH Šťáhlavice
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ prostřednictvím Plzeňského kraje: Obnova lesních porostů (celkem)
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ prostřednictvím Plzeňského kraje: Hospodaření v lesích

733.254
6.000
207.064
30.780

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ prostřednictvím Plzeňského kraje: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

638.802

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ prostřednictvím Plzeňského kraje: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
za r. 2017 a 2018 (dotace obdržena letos)

330.789
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Vloni jsme navíc obdrželi informaci z Ministerstva pro místní rozvoj, že dostaneme zpětně dotaci na rekonstrukci Smetanovy

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

investice a opravy
DOTACE ZÍSKANÉ V R. 2020
Vloni jsme navíc obdrželi informaci z Ministerstva pro místní rozvoj, že dostaneme zpětně dotaci na rekonstrukci Smetanovy ulice (tj.
komunikace u mateřské školy) ve výši cca 1,5
mil. Kč, o kterou jsme žádali v r. 2019. Zatím
ministerstvo prověřuje dodatečné informace, které jsme k již realizované akci poskytli,
a snad na jaře letošního roku bychom měli definitivně vědět, zda a jakou částku obec obdrží.
Dále jsme v loňském roce podali žádost o dotaci na budovu hasičárny ve Šťáhlavech, kde se
nachází i veřejná knihovna. Stavební akce rekonstrukce této budovy je rozdělena na 2 části,
a to:

1) přístavba garáže SDH a rekonstrukce sociálního zázemí
2) zateplení budovy a výměna zdroje tepla
a rekonstrukce vytápění – na tuto část akce
obec požádala o dotaci a předpokládáme, že by
dotace měla vyjít.
V případě získání dotace by se samozřejmě
provedly obě části stavební akce najednou.
V letošním roce budeme pokračovat ve sledování dotačních titulů a pokud na některý projekt bude možné o dotaci požádat, samozřejmě to uděláme. Zatím jsme na konci loňského
roku požádali o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj na opravu místních komunikací

ul. Na Kukačce a Na Potoce (žádali jsme o cca
1,7 mil. Kč) a o dotaci na dětské hřiště - rozšíření hřiště ve Smetanově ulici a vybudování dětského hřiště v areálu hřiště házené (žádali jsme
o dotaci ve výši cca 540 tis. Kč). Zda tyto dotace vyjdou, bychom se měli dozvědět na jaře,
bez dotace je obec realizovat nebude. Pokud by
dotaci obec získala, mohla by akce být realizována buď na podzim (pouze v případě dobré
finanční situace obce), nebo v r. 2022. Na konci
ledna jsme podali žádost na SFDI na 1. etapu
chodníku ve Šťáhlavicích (od bývalé prodejny
COOP k trafostanici), také budeme netrpělivě
čekat na výsledek.

zovat část obce, kde je projekt nazván Kanalizace Ke Kozlu, 2. etapa (tj. lokalita při hlavní
silnici od parkoviště a lokalita Mezi Domky)

– tento projekt má již stavební povolení.
Plán realizace a projektování vodovodů je vidět na situačním nákresu.

KANALIZACE A VODOVODY V OBCI
Obec již má vybudovánu většinu kanalizační
sítě, ve Šťáhlavech chybí v ul. V Cihelně (již
se projektuje), ve Šťáhlavicích chybí odkanali-
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OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

investice a opravy
PŘIPRAVENOST AKCÍ NA DALŠÍ OBDOBÍ (r. 2022 a následující)
O tom, jaké investice a větší opravy jsou naplánovány v rozpočtu obce na letošní rok,
jste si mohli přečíst v lednovém čísle novin. Rádi bychom Vás informovali i o tom,

jaké další větší investice obec připravuje
a v jaké jsou fázi. Z těchto plánovaných investic bude možné v následujícím období vybírat
v závislosti na potřebách obyvatel a samo-

zřejmě i v souvislosti s vypsanými dotačními
tituly. Na dalších investicích v tabulce neuvedených samozřejmě také pracujeme.

Hasičárna Šťáhlavy - zateplení a vytápění a
rekonstrukce soc. zázemí
Chodník Šťáhlavice (od COOPu k trafostanici)

Připraveno vč. stav povolení -požádáno o dotaci

Kanalizace Šťáhlavice - Ke Kozlu II

Připraveno vč. stav. povolení

Modernizace a rozšíření ČOV a ČS 1 Šťáhlavy

Připraveno včetně stavebního povolení

MŠ zateplení zbytku MŠ Šťáhlavy

Připraveno, stav. povolení není potřeba

Opěrná zeď u Lesního úřadu Šťáhlavy

Stavební povolení vydáno, souvislost s rekonstrukcí ul.
Komenského
Stavební povolení není potřeba

Oprava a výměna - parkety a podium Šťáhlavice čp. 65
– sál (červotoč)
Oprava a výměna střešní krytiny a odvětrávajících
prvků a komínů - záložna čp. 55 Šťáhlavy
Oprava komunikace ul. Komenského - v součinnosti se
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje - chodníky
apod.
Oprava ul. Na Potoce
Oprava ul. Ke Kukačce
Oprava schodů - před OÚ u ul. Masarykova
Přístavba u Sportovní haly Šťáhlavy

Rekonstrukce ul. Habrmanova a Jiráskova
Veřejné osvětlení Habrmanova a Jiráskova
Veřejné osvětlení Komenského
Vodovodní přivaděč z vrtu na Svidné
Vodovodní řad - ul. Komenského Šťáhlavy

Připraveno včetně stav. povolení - požádáno o dotaci

Stavební povolení není potřeba
Územní rozhodnutí vydáno, připravuje se projekt pro
stavební povolení
Stavební povolení není potřeba, oprava přeasfaltováním podána žádost o dotaci na MMR
Stavební povolení není potřeba, oprava přeasfaltováním podána žádost o dotaci na MMR
Stavební povolení není potřeba
Projektová dokumentace již připravena, zatím nelze
požádat o stavební povolení ani realizovat, protože vlastník
pozemku u haly, na kterém by měla stavba stát, se stavbou
nyní nesouhlasí
Vydáno územní rozhodnutí, proběhne stavební řízení
Povolení vydáno, souvislost s rekonstrukcí ul. Habrmanova
a Jiráskova
Projekt před dokončením, nutné povolení; souvislost s
rekonstrukcí ul. Komenského
Projekt hotov, požádáno o územní rozhodnutí, již se
zpracovává PD ke stavebnímu povolení
Stavební povolení vydáno, připraveno

VANDALSTVÍ V NAŠÍ OBCI
Vandalismus v naší obci pokračuje, v lednu
byl v nočních hodinách rozbit betonový koš
na návsi.
VANDALSTVÍ
V NAŠÍ OBCI
Vidíte někoho, že dělá v obci výtržnosti?
OKAMŽITĚ VOLEJTE POLICII NA
Vandalismus
v naší obci
pokračuje,
tel. 158. Jen okamžitým
přivoláním
PČR, v lednu byl v nočních hodinách rozbit betonový koš na návsi.
která pachatele může okamžitě vystopovat
Vidíte
někoho,
dělápokračujícím
v obci výtržnosti?
OKAMŽITĚ VOLEJTE POLICII NA tel. 158. Jen okamžitým přivoláním
a věc řešit,
můžeme že
zabránit
výtržnostem
a
poškozování
majetku
obce
i
souPČR, která pachatele může okamžitě vystopovat a věc řešit, můžeme zabránit pokračujícím výtržnostem a
kromých osob. Výtržníci povalují kontejnery,
poškozování
obce i soukromých
osob. Výtržníci povalují kontejnery, popelnice, zničili okna Zavadilky,
popelnice, zničilimajetku
okna Zavadilky,
několik
několik
skel
osobních
aut,
dopravní
značky
nebo vhodili lavičky a dopravní značky do koupaliště.
skel osobních aut, dopravní značky nebo vhodili lavičky a dopravní značky do koupaliště.
Prosíme nečekejte
až zavolá
policii někdo
Prosíme
nečekejte
až zavolá
policii někdo jiný, volejte hned v okamžiku, kdy se pachatel této činnosti
jiný, volejte hned v okamžiku, kdy se padopouští.
chatel této činnosti dopouští.

NOVÉ KONTEJNERY NA POTRAVINOVÉ OLEJE A KOVY

V ul. Na Potoce, U Hřiště, Nezbavětická a ve
Šťáhlavicích na návsi jsou nové kontejnery na
kovové obaly a na jedlé tuky a oleje.
PROČ ZAČÍT TŘÍDIT KOVOVÉ OBALY?
Zdánlivě to může vypadat, že se v domác-

nosti tyto odpady vyskytují pouze zřídka, ale
opak je pravdou. Zkuste tyto odpady poctivě
měsíc třídit. Sami zjistíte, že to není zanedbatelné množství, rozhodně ne hmotnostně.
Předností kovu je jeho 100% recyklovatelnost.
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Z nápojové plechovky může být za pár měsíců plechovka nová. Pozitivní ekologické
dopady recyklace kovů jsou obrovské. Špinavé kovové obaly od potravin nebo se zbytky
jídel – nejprve vyprázdněte a vypláchněte.
dokončení na další straně

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

NOVÉ KONTEJNERY NA
dokončení z předešlé strany

Alobal a hliníková víčka od jogurtu lze vhodit
také do tohoto kontejneru, ale již jsme se setkali
i s tím, že je můžete s klidným svědomím vhodit
do své popelnice na směsný odpad, protože při
recyklaci v kovohutích by shořely bez užitku.

Zdánlivě to může vypadat, že se v domácnosti tyto odpady vyskytují pouze zřídk
poctivě měsíc třídit. Sami zjistíte, že to není zanedbatelné množství, rozhodně n
recyklovatelnost. Z nápojové plechovky může být za pár měsíců plechovka nová
kovů jsou obrovské. Špinavé kovové obaly od potravin nebo se zbytky jídel – ne
hliníková víčka od jogurtu lze vhodit také do tohoto kontejneru, ale již jsme se se
svědomím vhodit do své popelnice na směsný odpad, protože při recyklaci v kov
POTRAVINOVÉ
OLEJE
A KOVY
I zde platí zásada
minimalizace
objemu. Plechovky od nápojů je před vhozením
vhazovat žádných obalech (sáčcích ani krabičkách).

I zde platí zásada minimalizace objemu. Kam odložit ostatní kovový odpad? Do koPlechovky od nápojů je před vhozením třeba merčních sběren kovů (např. Seč, Rokycany,
Kam
odložit
ostatní
kovový
odpad?
Do komerčních
sběren
(např. Seč, Rok
sešlápnout.
Kovový
odpad
se nesmí
vhazovat
Plzeň),
nebo do sběrného
dvorakovů
ve Šťáhlavech,
v žádných
obalech (sáčcích
ani krabičkách).
Nezvěstická
662, středa
otevřeno
pondělí, středa
Šťáhlavech,
Nezvěstická
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CO DO NĚJ
NEPATŘÍ!!!
V žádném případě
nevhazujte
technické oleje
(převodové ani
motorové), maziva
ani jiné kapaliny.
Tyto odnášejte do
sběrného dvora!

DALŠÍ TŘÍDĚNÝ ODPAD
Děkujeme všem, kteří odpady třídí a sešlapávají plastové obaly, krabice řežou na
menší kusy tak, aby nezabíraly v kontejneru
příliš místa.
Prosíme, neberte si příklad z člověka, který
odnesl do kontejneru plastové lahve od piva,
které vůbec nesešlápnul a vhodil jich velké
množství nejen do kontejneru, ale i vedle něj.
Přestože jsou některé plastové lahve pevnější,
i ty lze sešlápnout a výrazně tak ušetřit místo
pro ostatní.
Takto opravdu ne!

PLATBY POPLATKŮ V R. 2021
Žádáme občany, aby platili poplatek za komunální odpad a místní poplatek ze psů raději bezhotovostně. Při bezhotovostní platbě poplatku za odpad bude nutné si do konce února vyzvednout na OÚ známku na popelnici (nejdříve ale 3 dny po úhradě poplatku). Bližší
informace k platbám poplatků, k tvorbě variabilního symbolu a k výši poplatků byly v lednovém čísle novin, všechny tyto informace
najdete i na webových stránkách obce.
Správný VS je nutný pro identifikaci plátce a toho, o který poplatek jde (odpad, psi).
V hotovosti je možné oba poplatky hradit v kanceláři matriky pouze v pondělí a ve středu o 8 do 12 a od 13 do 17 hodin (v případě karantény apod. ale by mohl být OÚ uzavřen).
Pouze na vyzvednutí známky na popelnici se bude možné předem telefonicky domluvit i na jiný než úřední den.
Poplatek za odpad a ze psů je splatný do konce února. Kdo nebude mít v březnu vylepenou známku na popelnici na letošní rok, nebude
mu popelnice vyvezena.
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telegraficky
PLATBA POPLATKŮ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Ve středu 17. února od 14 do 17 hodin bude
obyvatelům Šťáhlavic umožněno uhradit poplatek za odpady a poplatek ze psů na sále hostince ve Šťáhlavicích. Vstup do budovy bude
bočním vchodem, tj. z areálu hřiště od pergoly.
PŘÍTOMNOST PANÍ MÍSTOSTAROSTKY PRO VEŘEJNOST VE ŠŤÁHLAVICÍCH
I v letošním roce bude pokračovat přítomnost
paní místostarostky ve Šťáhlavicích v budově
hostince čp. 65. Paní místostarostka zde bude
úřadovat každé 1. pondělí v měsíci od 15 do
17 hodin. Je to služba pro šťáhlavickou veřejnost, pokud máte nějaké dotazy, přání, stížnosti
apod. a do Šťáhlav na úřad je pro Vás daleko,
přijďte.
STÁLE HLEDÁME KRONIKÁŘE/KRONIKÁŘKU
Pro obec Šťáhlavy hledáme novou kronikářku. Máte-li zájem, volejte: 377 969 079 nebo
724 162 518. Děkujeme.
STROM U ZŠ ŠŤÁHLAVY
Jedle, která rostla před základní školou byla
nemocná, za poslední roky silně proschla již
nebylo možné ji zachránit. Z důvodu velkého
rizika nebezpečí škody na zdraví a majetku

(zejména poškození budovy a vozidel) musela
být 21. ledna poražena.
JÍZDNÍ ŘÁD A SPOJE NA ZAVOLÁNÍ
V lednových novinách jsme zveřejnili nový
jízdní řád platný od poloviny prosince. Protože v polovině ledna Plzeňský kraj oznámil,
že opět dojde ke změně jízdního řádu, která je
účinná od 31. ledna a dotýká se i autobusového
spoje, který projíždí naší obcí, jízdní řád jsme
přepracovali a opět vložili do novin.
SPOJE NA ZAVOLÁNÍ: Autobusové spoje
na zavolání v původním jízdním řádu Arrivy
platném od června loňského roku na některých
linkách do Šťáhlavic byly, v letních měsících
byla nutnost si spoj zavolat zrušena. Od 31.1. je
opět u některých spojů v kraji nutné si spoj do
některých zastávek objednat, Šťáhlav a Šťáhlavic se ale spoje na zavolání netýkají. Zastávky
spojů na zavolání jsou v jízdních řádech vyznačeny symbolem ( a od 31.1.2021 je opět
spuštěno jejich objednávání. Pokud je symbol
v záhlaví celého spoje, jede na zavolání celý
spoj. Jak si spoj objednat? Když potřebuji nastoupit v zastávce, ve které je čas odjezdu označen symbolem spoje na zavolání (nebo celý
spoj), mohu to provést třemi způsoby:
- telefonicky 378 035 477 v době od 6:00 do 18:00
- přes webový formulář: www.idpk.cz/nazavolani
- u řidiče autobusu jakékoli linky dopravce
ARRIVA.

Je možné objednávat nejdříve 48 hodin, nejpozději 30 minut před vyjetím spoje.
Výstup v takové zastávce není třeba předem
objednávat, pokud leží na spoji, který není celý
na zavolání. Stačí na daném spoji nastoupit do
vozidla a řidiči nahlásit výstupní zastávku, autobus do ní pak automaticky zajede.
PODĚKOVÁNÍ ČČK
Děkujeme Místní skupině Českého červeného
kříže, jmenovitě p. A. Drohobeckému, za věnování desinfekce a zdravotnických pomůcek.
V měsíci prosinci jsme je rozdali seniorům,
kteří žijí obecních bytech v Komenského ulici
čp. 587 a ve Šťáhlavicích čp. 61.
POMOC S REZERVAČNÍM SYSTÉMEM
– OČKOVÁNÍ NA COVID-19
V současné době probíhá registrace seniorů
starších 80 let, kteří mají zájem o očkování proti COVID-19. https://registrace.uzis.cz/ . Pokud
registraci k očkování sami nezvládnete a ani
nemáte v rodině nebo mezi známými nikoho,
kdo by Vám s registrací pomohl, můžete zavolat na nově zřízenou krajskou linku, kde Vám
s registrací v době od 9 do 15 hodin pomohou:
tel.: 374 721 689. Pokud se Vám ani tato cesta
k registraci nepodaří, zavolejte na obecní úřad,
tel. 377 969 201, kde Vám poradíme nebo Vám
registraci zajistíme.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ ŠŤÁHLAVY
OÚ ŠŤÁHLAVY JE PRO VEŘEJNOST OTEVŘEN V ÚŘEDNÍ DNY V PONDĚLÍ A STŘEDU OD 8 DO 12 A OD 13 DO 17
HODIN BEZ OMEZENÍ.
Nadále žádáme občany, aby preferovali telefonickou, písemnou nebo elektronickou komunikaci, je-li to možné.
V úterý, čtvrtek a pátek je možný vstup do budovy OÚ na základě objednání na určitý čas, budova je odemčena po tel. kontaktu.
V budově je potřeba dodržovat přísná hygienická opatření, tj. po vstupu do budovy použít desinfekci na ruce, dodržovat 2 m rozestupy. Na
chodbě OÚ jsou k dispozici k vyplnění nejčastější formuláře. Formuláře žádostí jsou k dispozici ke stažení i na webových stránkách obce.
tuto část rubriky připravila Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

CO NEPATŘÍ DO KANALIZACE – INFORMACE PRO OBČANY
Obec Šťáhlavy jako vlastník kanalizace upozorňuje občany obou částí obce, že se do
kanalizačních odpadů nesmí házet vlhčené
ubrousky a jiné podobné materiály, ani vylévat mastnotu apod. Dne 4. a 5.1.2021 musela
být odstraňována havárie na kanalizaci (její
ucpání) ve Šťáhlavicích, a to z výše uvedených
důvodů (viz foto). Takovýmto jednáním se
zbytečně zvyšují náklady na provoz kanalizace, které se následně projeví ve zvýšení ceny
za odvádění odpadních vod.
Vlhčené ubrousky, na rozdíl od klasického toaletního papíru, nejsou biologicky rozložitelné, a představují ohromnou zátěž pro celý odpadový systém. Vlhčený ubrousek je vyroben
z netkané celulózy s příměsí plastů a v přírodě
se chová úplně stejně jako kus igelitu, vyhozená plastová lahev od jaru nebo motorového
oleje – a ty byste asi do záchodu nespláchli….
Zaměstnanci ČEVAKu objevují při pravidelném čištění kanalizace v naší obci odpady,
které by se rozhodně neměly do stokové sítě
dostávat. Nepříjemným trendem poslední
doby se jeví právě vlhčené ubrousky, které lidé stále častěji splachují. Ty způsobují
problémy zejména na čerpacích stanicích,

kde dochází k ucpávání čerpadel a česlí. Lidé
si navíc takovým chováním mohou ucpat
i svou domovní kanalizační přípojku nebo
lokálně zanést veřejnou kanalizaci tak, jak se
stalo ve Šťáhlavicích. Žádáme tímto občany,
aby nesplachovali předměty, které patří do komunálního odpadu, a aby nevylévali do dřezu
ani do WC olej a mastnotu (použitý potravinový olej odlijte do plastové lahve a odneste
do sběrného dvora nebo do kontejneru na jedlé
tuky a oleje – ve Šťáhlavicích kontejner na návsi, ve Šťáhlavech v ul. Nezbavětická, u návsi
v ul. Na Potoce a u házenkářského hřiště).
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Co do kanalizace v žádném případě nepatří:
– hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, dětské pleny, dámské vložky, vatové tyčinky,
roušky) – toto vše patří do popelnice
– pevné předměty (PET lahve, igelit aj., zbytky látek)
– biologický odpad (zbytky jídel, tuky, fritovací oleje aj.)
– chemikálie a léky
za stavební komisi Hana Hajšmanová
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STOČNÉ - UPOZORNĚNÍ NA NUTNOST HLÁSIT ZMĚNU POČTU OSOB
V červenci minulého roku bylo zveřejněno
v Š+Š upozornění pro občany, kteří jsou napojeni na veřejnou kanalizaci v majetku obce
Šťáhlavy, na povinnost nahlásit počet obyvatel
dle nemovitosti (čísla popisného, viz vysvětlení níže). Ve spolupráci s Čevakem proběhla
na podzim kontrola, z níž vzešly nemovitosti, které nenahlásily do stanoveného termínu
změny počtu osob, bydlících v napojené nemovitosti. Jedná se o 33 nemovitostí ve Šťáhlavicích a cca 60 míst ve Šťáhlavech. Kontrolou byly např. zjištěny nemovitosti, kde žije
5 osob, ale stočné je hlášeno jen za 1 osobu atd.

Je tedy třeba dobře přečíst níže uvedené informace a obratem změny nahlásit, neboť dosud
za nedbalost nebo vypočítavost těchto lidí platí cenu stočného ostatní poctiví občané.
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 ČEVAKu (provozovatel vodovodů
a kanalizací v naší obci).
Formulář pro nahlášení počtu osob je k dispozici na chodbě OÚ, u Ing. Honégera a také zde:
http://www.stahlavy.cz/obec/vodne-a-stocne/

za stavební komisi Hana Hajšmanová

VLASTNÍTE BEZODTOKOU JÍMKU - “ŽUMPU“? - DŮLEŽITÉ INFORMACE
V roce 2019 došlo pro domácnosti (rodinné domy, chalupy) i pro objekty se službami veřejnosti ke zpřísnění požadavků na likvidaci odpadních
vod z bezodtokových jímek („žump“), a to na základě novely vodního zákona (§ 38 zákona č. 254/2001 Sb.).
NOVÁ POVINNOST
od 1. ledna 2021 – povinnost předkládat doklady o odvozu odpadních vod z jímky („žumpy“) za období posledních dvou kalendářních let.
Komu: doklady předložte na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí (písemná výzva, kontrola na místě apod.).
Kdy: kontroly lze provádět namátkově, popř. na základě podnětu, stížnosti, při vodohospodářských haváriích apod.
Kde: zejména u každého vlastníka rodinného domu, chaty apod., který nevypouští odpadní vody do veřejné kanalizace nebo nevyužívá
domovní čistírnu odpadních vod.
Jímka musí: být nepropustná!!! Po naplnění musí být vyvezena! Nesmí přetékat! Její obsah nelze nikam přečerpávat, už vůbec ne na pole,
do příkopu nebo do přírody!!!
Jímka nesmí: prosakovat, přetékat, obsahovat proražené otvory!
Netěsnost jímky může i z dlouhodobého hlediska ohrozit životní prostředí
(fauna, flora, kvalita podzemních a povrchových vod), lokálně změnit původně zajímavé prostředí, může způsobit poškození sousedních či
vlastních nemovitostí.
Množství vyvezených odpadních vod: musí přiměřeně odpovídat spotřebě vody v domácnosti (v úvahu se bere: odečet vodoměru, průměrné
spotřební kapacity, počet bydlících apod.).
Kontrola technického stavu jímky (funkčnost, nepropustnost): provádí stavební úřad většinou ve spolupráci s vodoprávním úřadem či
Českou inspekcí životního prostředí.
Kdo zajistí vyvezení jímky: na základě objednávky obec ve spolupráci s ČEVAKem, nebo provozovatel vodovodů a kanalizací (ČEVAK a. s.),
nebo jiná osoba oprávněná podle živnostenského zákona. Na ČOV ve Šťáhlavech vyváží pouze obec, a to pouze z nemovitostí ve Šťáhlavech
a ve Šťáhlavicích. Ostatní vývozci na ČOV ve Šťáhlavech vyvážet nemohou.
Tel.: pro objednání vývozu fekálním vozem obce: 377 969 201, paní Švábková (vyváží se pouze takový obsah jímky, který není příliš hustý).
Příliš hustý obsah by zatížil naši ČOV, která na něj není uzpůsobena. Je proto potřeba si na hustý obsah jímky (roky nevyvážené, nebo jímky,
která měla přepad) objednat ČEVAK nebo jinou firmu, která odveze na jinou velkokapacitní ČOV do většího města.
Doklad o odvozu odpadních vod: NUTNO USCHOVAT DOKLADY O VYVEZENÍ PO DOBU min. 2 LET.
Náležitosti dokladu: vlastník či uživatel jímky, lokalizace jímky, množství odvezených odpadních vod, datum, osoba, která jímku vyvezla, ČOV,
na které budou odpadní vody zneškodněny.
Jaká hrozí pokuta? až 20 000 Kč
Vaše jímka neodpovídá požadavkům vodního zákona? Je-li to technicky možné, zajistěte si připojení na veřejnou kanalizaci (info
o technických a kapacitních možnostech získáte na OÚ), popř. opravte nebo vyměňte jímku za těsnou či kapacitnější
DĚKUJEME, ŽE JSTE ODPOVĚDNÍ VŮČI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ A BUDOUCÍM GENERACÍM! Koliformní bakterie se nacházejí v trávicím
traktu lidí a živočichů, a tím pádem jsou nejdůležitějším hygienickým indikátorem fekálního znečištění. Špatně těsnící odpadní jímka je prakticky
jistou vstupenkou těchto bakterií nejen do podzemních vod v okolí.

Ing. Tomáš Honéger, stavební technik obce

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Gabrielová Hana 80 | Polívková Blažena 86 | Kliment Jaromír 91
Zikmund Josef 83 | Pešková Jiřina 89

Ing. Tomáš Honéger, stavební technik obce

Šťáhlavice
Vimmerová Libuše 90
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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školy

ZÁPIS ŽÁKŮ DO ZŠ ŠŤÁHLAVY
PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 se ZÁPIS DO
1. TŘÍDY uskuteční 7. a 8. dubna 2021 od
15 do 18 hodin. Zápis se bude konat v budově
ZŠ a bude nutné si předem rezervovat termín
na www.zsstahlavy.cz. Rezervační systém
bude zpřístupněn od 17.3.2021.
K zápisu se dostaví v doprovodu svého zákonného zástupce děti narozené od 1.9.2014 do
31.8.2015.

Při zápisu je nutné předložit:
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné
školní docházky
- vyplněný dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte
- u cizinců: potvrzení o režimu pobytu.

LEDEN 2021 V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŠŤÁHLAVY

Na začátku lednového příspěvku malé ohlédnutí za nejzajímavějšími prosincovými dny.
V základní škole bývá advent nejkrásnějším
časem. Dýchá vánoční atmosférou. Ani v ob-dobí šíření COVID-19 tomu nebylo jinak.
Škoda, že vánoční koledy jsme mohli jen poslouchat.
V pátek, 4. prosince, připravili páťáci se svojí
třídní učitelkou mikulášskou nadílku pro žáky
první až čtvrté třídy. Poprvé na školní zahradě
stála brána do pekla, kolem níž se rojili čerti. Branou musel projít každý žáček - a měl-li
v Knize hříchů zapsané nějaké prohřešky,
brána se rudě rozsvítila a čerti se na něj vrhli.
Andělé většinu hříšníků bránili - a ubránili!
Nakonec všichni žáčci dostali od Mikuláše
balíček sladkostí. Slzičky oschly, obavy se
rozplynuly a zůstaly pěkné vzpomínky.
Jako již tradičně, obec darovala škole smrčky, které si děti v každé třídě a ve školních
družinách s chutí vánočně nazdobily a v pátek

18. prosince si společně užily třídní besídky
s nadílkou. Protože žáci nedostali na prodloužené vánoční prázdniny žádné písemné úkoly, mohli si od soboty 19.12.2020 do neděle
3.1.2021 v klidu užívat volných dnů.
V pondělí 4. ledna 2021 se k prezenční výuce
vrátili do lavic jen žáci 1. a 2. třídy. Třeťáci,
čtvrťáci a páťáci se znovu začali vzdělávat
prostřednictvím distanční výuky. Přísná hygienická opatření ve škole i pravidla domácího
vzdělávání se v dřívější době osvědčila, a tak
zůstala stejná i nyní.
V prvním lednovém týdnu prvňáky a druháky
velice potěšila sněhová nadílka, která kupodivu vydržela i další týdny. Na školní zahradě teď bývá i při malém počtu žáků rušno.
Děti zde tráví čas o velké přestávce, v době
tělocviku i prvouky. Skvělých sněhových podmínek využívají i obě oddělení školní družiny. Kluci a holky bobují na kopečku, koulují
se, stavějí sněhuláky, dělají andělíčky a různé

Školní družina na bobech

Dokumenty jsou ke stažení na webu školy a ve
vytištěné podobě i v ZŠ a MŠ Šťáhlavy.
V případě pokračování protiepidemických
omezení mohou být pravidla pro zápis upravena.

obrazce z vlastních stop. K budování staveb ze
sněhu používají dětská hrabla. Při prvouce pozorují zimu jako roční období. Vnímají změny
počasí. Naslouchají zvukům přírody, hlavně
ptáčkům v okolí školy.
Na konci ledna čeká žáky hodnocení jejich
školní práce za první nelehké pololetí školního roku 2020/2021. Ve čtvrtek 28.1.2021 žáci
1. a 2. ročníku dostanou výpis z vysvědčení
se známkami. Žáci 3., 4. a 5. ročníku budou
v tento den o výsledcích svého vzdělávání informováni a výpis z vysvědčení obdrží
dle vývoje epidemiologické situace. V pátek
29. ledna mají žáci základní školy pololetní
prázdniny.
Všichni si velice přejeme, aby se druhé pololetí školního roku obešlo bez dalších mimořádných opatření a celý chod školy se obnovil
v plném rozsahu.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Ivana Kantnerová
a Mgr. Jana Škardová

Zimní radovánky 1. třídy

KULTURA V OBCI

NAVŠTIVTE NAŠE KNIHOVNY
KNIHOVNA VE ŠŤÁHLAVECH
V roce 2020 ovlivnily knihovnu ve Šťáhlavech především dvě skutečnosti, vážná nemoc
dlouholeté knihovnice paní Daniely Horáčkové a pandemie Covid-19.
Knihovnu jsem převzala za pomoci paní Seidlové z Městské knihovny v Blovicích a společně
jsme provedly revizi knihovního fondu, která se
opakuje v pětiletém cyklu. Bylo rozhodnuto o
využití třetí místnosti v patře pro umístění především naučné literatury a tím se částečně uvolnilo
tolik potřebné místo pro lepší uspořádání beletrie
v hlavních místnostech knihovny v přízemí. Ke
konci roku Rada obce odsouhlasila výměnu starých regálů, některé slouží téměř 40 let, za nové,
které více odpovídají standardům moderní současné knihovny. Je naplánována na letošní jaro.

Ke konci roku 2020 je v knihovně 5 852 knih,
z toho 1444 činí naučná literatura, 4 408 krásná literatura. V loňském roce bylo nakoupeno
a obdrženo darem 174 nových knih. Vlivem
omezeného provozu opakovaně během celého
roku zapříčiněného nejprve nemocí bývalé
knihovnice a poté nařízeními vlády nebyl počet zaregistrovaných čtenářů a jejich návštěv
nijak vysoký. Knihovna za loňský rok eviduje
76 zaregistrovaných čtenářů, počet návštěvníků 512, počet výpůjček knih 1805, z toho
výpůjčky dospělým 1641 a dětem 164. Nízký
počet výpůjček dětem je dán i tím, že si základní škola zřídila v uplynulých letech svoji
knihovnu. Mladší děti chodí tam a starší děti
bohužel v dnešní době knihy téměř nečtou.
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Funguje půjčování knih Meziknihovní výpůjční službou, tu využíváme především
s Městskou knihovnou v Blovicích. Máme od
nich i dlouhodobě zapůjčené nově vydávané
knihy. Z důvodu ukončení licence byly zrušeny původní webové stránky a jsou v řešení
nové, připravují se i facebookové. Lze využívat i on-line katalog.
Snad bude rok 2021 pro milovníky knih a vášnivé čtenáře, co se týká návštěv knihoven, příznivější a oni si najdou cestu i do té naší. Bude
tu na ně čekat mnoho nových titulů a brzy
i nové prostředí.
Petra Brůhová, knihovnice

KULTURA V OBCI

NAVŠTIVTE NAŠE KNIHOVNY
KNIHOVNA VE ŠŤÁHLAVICÍCH

Všem milovníkům dobré literatury, ale nejen
jim, přeji v letošním roce 2021 samozřejmě
hodně zdraví a nové výborné knihy. V důsledku všech možných virových omezení máme
čas na čtení, a tak ho využijme - i když asi teď
leckdo dává přednost lehčí četbě.
Až se situace zlepší a bude možné využití
půjčování přes „okénko“, zvu všechny zájemce do naší knihovny. Pořád si totiž myslím,
že internet ani čtečky nemohou nahradit radost, s kterou držíme novou knížku s její neopakovatelnou vůní čerstvých stránek, a pak
netrpělivě čekáme, až všichni půjdou spát
a my se můžeme zcela ponořit do rozečteného
příběhu a dohadovat se, jak asi skončí.
Taky se někdy neovládnete a podíváte se na poslední stránku? A taky litujete, že je konec?
V naší šťáhlavické knihovně je 30 stálých čtenářů - vypůjčené knihy však přečtou i rodinní
příslušníci a někdy i známí. Ráda bych připomněla jména těch, kteří nás v nedávné době

opustili. Byly to členky a aktivní účastnice
přednášek a besed - paní Loukotová, Štěpánová, Lišková a Košařová. Zemřel také pan
Martínek. Vzpomeňte si na ně spolu se mnou.
I když byl celý loňský rok poznamenán virovou epidemií, přesto jsem zapůjčila téměř
1 000 knih a zorganizovala osm přednášek.
Věnovali jsme se tentokrát českým dějinám
- skončili jsme symbolicky násilnou smrtí
posledního Přemyslovce Václava III. Letos
nás tedy čekají Lucemburkové, pokud to bude
možné, přednášky s besedami se budou
konat každé poslední úterý v měsíci. První
přednáška - Jan Lucemburský, rytíř a diplomat bude 23. února (úterý) od 18 hodin.
I společných výletů bylo v minulém roce méně
- společně jsme navštívili zámek Manětín
a vypravili jsme se do Chebu. Absolvovali
jsme historickou vycházku starobylým centrem, obdivovali jsme chebský hrad a muzeum.
Obecní úřad ve Šťáhlavech poskytl knihovně

15.000 Kč na nákup knih. Za tuto částku jsem
nakoupila 61 knih. Jak knihkupectví Dobrovský, tak i Ikar mně poskytují slevu, jinak by
knih bylo podstatně méně. A co mají naše čtenářky nejraději? Protože se většinou opravdu
jedná
o ženy, rády čtou knihy od žen - autorek.
Oblíbená je Mornštajnová, Procházková, Klevisová, Vasilková, ale také Hájíček, Vondruška atd. Ze zahraničních autorů je to Pennyová, Frenchová, Mortonová, May, Tremayne,
Erskinová - v poslední době zaujala čtenářky
geniální Přítelkyně.
V letošním roce se plánuje úprava knihovny (např. rekonstrukce elektrických rozvodů
a rozšíření prostoru). Těšíme se na hezčí a příjemnější prostředí a další setkávání nejenom
s literárními příběhy.
Eliška Landová, knihovnice

lupracujeme s Národním muzeem a kolegy
z Českých Budějovic. V letních měsících by ji
poté měla vystřídat výstava některého ze zajímavých mladých českých umělců, se kterými
průběžně jednáme.
Potvrzená již máme i dvě představení Strašidla cantervillského, které se na zámek Kozel
pro velkou úspěšnost vrací již čtvrtým rokem. Představení proběhnou 1. a 11. července
a vstupenky na ně jsou již k zakoupení v internetovém předprodeji.
Velkou novinkou bude koncert známých (především muzikálových) melodií v podání 4 tenorů – Pavla Vítka, Mariana Vojtka, Jana Kříže
a Michala Bragagnola. Zámecké Gala se uskuteční 14. července a vstupenky jsou také již k dostání
v internetovém předprodeji.
Během zimy na několik okamžiků ožila i zámecká kaple. Nahrávaly se tam Beethovenovy sonáty
na dobový kladívkový klavír. Začátkem ledna se
v kapli natáčel i vstup do pořadu České televize
„Sousedi“ s violoncellovým duetem Tara Fuki,
které by zde v průběhu léta mělo vystoupit.

Momentálně ovšem ze všeho nejvíce správu zámku a naše zahradníky trápí někteří
návštěvníci parku. Samozřejmě jsme rádi,
že zámecký park láká svou nádherou i v těchto zasněžených dnech, nicméně ne všichni se
chovají tak, jak by se na zámecký park slušelo.
Apelujeme tedy na všechny, aby si k bobování, sáňkování a lyžování vyhledali jiné prostory než svahy v zámeckém parku. Tým našich
zahradníků se zde nepřetržitě stará o údržbu,
která bude v jarních měsících výrazně pozdržena nápravami následků zimních radovánek.
Při nedostatečné sněhové pokrývce a nedostatečně zmrzlém podkladu jsou do pracně
udržovaných trávníků vytlačovány rýhy, které
bude nutné na jaře ručně srovnat. Složení trávního porostu v parku není zátěžové, ale postupně jej obměňujeme do podob květnatých
luk. Tyto rostliny nejsou určeny k takové zátěži a dochází tak k nenávratnému poškození
jejich kořenového systému.
za správu zámku Karin Lopatová

KOZELSKÉ OKÉNKO
Ačkoli pod sněhovou přikrývkou může zámek
působit klidným dojmem, stále se zde něco
děje. Kromě zimního úklidu v interiérové
expozici především pracujeme na zakládání
turistického informačního centra, které pro
nás je momentálně nejvyšší prioritou. Definitivně se nám podařilo získat certifikaci, a tak
od počátku návštěvnické sezóny budou moci
naši návštěvníci na pokladně zámku kromě
zakoupení suvenýrů a vstupenek získat i cenné informace a tipy na ubytování či zábavu
v blízkém okolí. Neváhejte se na správu zámku obrátit, pokud Vás napadá nějaké místo či
podnik, který by si podle Vás zasloužil propagaci.
Postupně finišuje i program kulturních akcí.
Hned se začátkem sezony bude v jízdárně
zámku instalována výstava létajících strojů
Leonarda da Vinci - Aeronautica. Příležitost prohlédnout si tyto pokrokové stroje budou mít návštěvníci po celou letošní sezónu.
V květnu a červnu bude doplněna výstavou
věnovanou knižním dedikacím, na které spo-
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SPORT V OBCI

ŠŤÁHLAVŠTÍ OTUŽILCI
„Jak na Nový rok, tak
po celý rok aneb šťáhlavští otužilci nadále
plavou v Úslavě a válí
se ve sněhu.“
Nový rok jsme přivítali
plaváním v Úslavě, po
kterém následoval přípitek sektem a společné přání pevného zdraví
a celoroční spokojenosti. K jejich naplnění
přispíváme pravidelnými plaveckými tréninky 4x týdně. Během mrazivých dní a nocí se
na Úslavě vytvořil poměrně silný led, a tak se
sekery staly vedle županů, čepic a termosek,
takřka povinnou výbavou otužilců.
Měli jsme možnost vychutnat si nádhernou
kulisu mrazivých dní, kdy se sluníčko odrá-

želo v křupajícím sněhu, ale i ponor během
pořádné chumelenice. Teplota vody je nyní
sotva půl stupně celsia a venkovní teploty pod
bodem mrazu. Každé setkání provází výborná
nálada a nekonečný smích. Během ledna jsme
v našich řadách přivítali další nové členy, kromě Šťáhlav a Šťáhlavic, máme v týmu i otužilce z Chválenic, Nezbavětic, Sedlce a Kyšic.
Členové oddílu jsou natolik disciplinovaní,
že když některý nestihne společný trénink,
nahrazuje individuálně na řece či doma v sudu
nebo bazénu.
Čím více posouváme své hranice, tím častěji
se ozývá otázka: „A co budeme dělat v létě?!

Světová premiéra historicky nejoriginálnější interpretace árie z Rusalky se uskutečnila ve Šťáhlavech!
Ve čtvrtek 28. ledna měla ve Šťáhlavech premiéru interpretace árie Dvořákovy Rusalky
„Měsíčku na nebi hlubokém“ v snad nejoriginálnějším provedení všech dob! Nicol Krpejšová ji zazpívala a capella přesně ve 20:16
hod., tedy čase, na který připadl lednový
úplněk, směrem k zářící luně, ponořena do
ledové tříště v Úslavě! Kromě fantastického
hudebního zážitku pro přítomné publikum,
taktéž ponořené do vody, šlo i o obdivuhodný
otužilecký výkon s ohledem na délku árie šest
minut! Není divu, že celé publikum poslouchalo se zatajeným dechem a běhal mu mráz
po zádech.

Měsíčku na nebi hlubokém
Měsíčku na nebi hlubokém
Měsíčku na nebi hlubokém,
světlo tvé daleko vidí.
Po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.
Po světě bloudíš širokém,
díváš se v příbytky lidí.
Měsíčku, postůj chvíli,
řekni mi,
kde je můj milý.
Měsíčku, postůj chvíli,
řekni mi, řekni
kde je můj milý.
Řekni mu, stříbrný měsíčku,
mé že jej objímá rámě,
aby si alespoň chviličku
vzpomenul ve snění na mne,
aby si alespoň chviličku
vzpomenul ve snění na mne.

Zasviť mu do daleka,
zasviť mu,
řekni mu, řekni
kdo tu naň čeká.
Zasviť mu do daleka,
zasviť mu,
řekni mu, řekni
kdo tu naň čeká.
O mně-li, duše lidská sní,
ať se tou vzpomínkou vzbudí.
Měsíčku nezhasni! Nezhasni!
Měsíčku nezhasni!

Trocha poezie
z vlastní tvorby

Pár zásad a tipů správného otužování

Otužilci ze Šťáhlav
Autor: Marek Kosťu, člen otužileckého oddílu
Nás nezastaví led,
nás nezastaví mráz.
Vysekáme díru,
zaplavem si zas.
Otužilci ze Šťáhlav se nezaleknou mrazu,
tak přidej se k nám, kamaráde,
poznej tuhle prima chasu.
Když klesne teplota pod bod mrazu,
nám začíná ten pravý ráj.
My plaveme, ať je leden nebo máj.
Náš předseda, ten na nás dohlíží,
jde do vody vždy poslední
a potopená ramena si prohlíží.
Jsme bezva parta ze Šťáhlav
a širého okolí.
Od té doby, co se otužujem,
nás nic nebolí.
Tak mrazu a ledu zdar,
přidej se a poznáš ten mrazivý dar.

Pár zásad a tipů správného otužování
Každý začínající otužilec stojí před výzvou
a potřebuje motivaci. Takže si pro začátek
dáme rychlé shrnutí těch nejpozitivnějších
efektů noření se do ledové vody:
• Pravidelné otužování snižuje náchylnost
k nemocem z nachlazení.
• Pokud už se otužilec nachladí, nemoc z nachlazení má mírnější průběh.
• Otužování snižuje riziko vzniku alergií a posiluje odolnost vůči některým alergenům.
• Otužování působí pozitivně na kardiovaskulární systém a krevní tlak.
• Studená voda prokrvuje pokožku a udržuje ji
zdravou a pružnou.
• Otužování zlepšuje termoregulaci. Také nám
pomáhá lépe snášet teplotní přechody.
• Působení chladu aktivuje tzv. hnědý tuk,
který pomáhá spalovat kalorie a vytváří tělesné teplo.
Otužovat se může každý zdravý člověk v jakémkoli věku. Platí ale, že děti a senioři by
se měli otužovat mírněji a pozvolněji. Pokud
si nejste jisti, poraďte se se svým lékařem
– platí to v případě, že trpíte nějakou kardiovaskulární nemocí, ale třeba i v případě,
že máte dermatologické potíže (např. pacientům
s tzv. růžovkou dermatologové nedoporučují silné prokrvování pleti.) nebo další nemoci, které
by s teplotními šoky nemusely být kompatibilní.
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Pokud chcete s otužováním začít a nevíte si
rady, obraťte se třeba i na kamaráda nebo spolek otužilců, kde vám jistě rádi poradí nebo
pozvou na nějakou svou akci. Existují dokonce i kurzy otužování, což je ideální způsob,
jak se vyhecovat s ostatními, pokud do toho
nechcete jít sami. Při společném otužování
(či saunování) s někým zkušenějším získáte
i cenné rady, díky kterým se vyvarujete začátečnických chyb.
Holandský tip (nejen) pro začátečníky
Pokud se hned od začátku nechcete trápit
(a děsit sousedy) prodléváním v trenýrkách
u otevřeného okna, dejte se na studenou sprchu. Normálně se osprchujte horkou vodou
(klidně i 20 minut), na závěr si dejte minutu
a půl pod ledovou a pak to „spláchněte“ několika vteřinami opět pod teplou. Opakujte
každé ráno a ideálně i každý večer. Autoři studie, provedené na Academic Medical Centre
v Amsterdamu vyhodnotili tento postup jako
ideální „startér“ imunity při testování na tisíci
dobrovolnících.

JÍZDNÍ ŘÁD ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY, ČSAD A ČD OD 31.01.2021
SMĚR ŠŤÁHLAVICE/ŠŤÁHLAVY » PLZEŇ

do JŘ zapracováno: 4 autobusové linky a jízdní řád ČD – zdroj IDOS a IDPK
O = OSOBNÍ VLAK Horažďovice, Nepomuk, Blovice, Plzeň
B = BUS
440 423 Rožmitál, Spálené Poříčí, Míšov, Nezvěstice, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Starý Plzenec, Plzeň
450 440 Blovice - Starý Plzenec 440331 Plzeň – Tymákov – Lhůta – Starý Plzenec 440555 Plzeň-Rožmitál-Příbram – ČSAD Plzeň
D
r
u
h

Šťáhlavice/
Kozel rozc.

O
B
B

x
4:40/4:42
x

O
B

x
x

O
O
B
B
O
B

x
x
6:04/6:06
6:06/6:08
x
x

B

6:57/6:59

O
O
B

x
x
x

B

7:52/7:54

O
O
O
B
B
O
B
B
O
O
O
B

x
x
x
10:22/10:24
10:52/10:54
x
12:10/12:12
12:20/12:22
x
x
x
x

B
B
B
O
O
O
B
B
B

Šťáhlavy
Husova/
náves/žel.zast./
nádraží
odjezd
4:32
náves 4:44
žel. zast. 4:53
náves 4:55
5:14
žel. zast. 5:35
náves 5:37
5:32
5:51
náves 6:08
náves 6:10
6:33
žel.zast.6:55/
náves 6:57
Husova 7:01
náves 7:02
07:02
7:32
žel.zast.7:52/
náves 7:54
náves 7:56

Šťáhlavy
KS-Europe

Černice Slovany
nák.stř.

Terminál hl. n./
Hl. nádraží
příjezd

CAN/
Jižní
předm.

Jede v:
A=ano; N=ne
X
prac

So

+
Ne
sv.

Vých.
st.

x
4:46
4:57

x
5:00
5:08

x
5:07
5:14

4:47
x
5:22

4:54
x
x

A
A
A

A
N
N

A
N
N

Horažď.
Štice
Rožmitál

x
5:39

x
x

5:34
x

05:36

A

N

N

Nepomuk
Blovice
5:10

x
x
6:12
6:12
x
6:59

x
St. Plz.
5:45
x
x
6:23
6:24
x
7:12

x
x
6:30
6:30
x
7:18

5:47
6:12
x
x
6:48
7:26

5:54
6:15
x
x
6:54
x

A
A
A
N
A
A

N
N
N
A
A
N

N
N
N
N
A
N

Horažď.
Nepomuk
Štice
Štice
Nepomuk
Rožmitál

07:04

07:21

07:30

x

x

A

N

N

Štice

x
x
07:56

x
x
08:07

x
x
08:13

7:17
7:47
08:23

7:21
7:54
x

A
A
A

N
A
N

N
A
N

Nepomuk
Horažď.
Rožmitál

7:58

8:09

8:15

8:23

x

N

A

A

Rožmitál

x
x
x
10:28
10:58
x
12:17
12:26
x
x
x
13:57

x
x
x
10:39
11:09
x
12:32
12:40
x
x
x
14:08

x
x
x
10:45
11:15
x
12:39
12:47
x
x
x
14:14

8:49
9:34
9:47
10:55
11:23
11:47
x
12:55
12:49
13:34
13:47
14:24

8:54
09:37
9:54
x
x
11:54
x
x
12:54
13:36
13:54
x

A
A
A
A
N
A
A
N
A
A
A
A

A
N
A
N
A
A
N
A
A
N
A
N

A
N
A
N
A
A
N
A
A
N
A
N

Nepomuk
Blovice
Horažď.
Rožmitál
Rožmitál
Horažď.
Štice
Štice
Nepomuk
Blov.
Hor.
Rožmitál

13:52/13:54

8:33
9:14
9:32
náves 10:26
náves 10:56
11:32
náves 12:14
náves 12:24
12:33
13:14
13:32
žel.zast.13:53
náves 13:55
náves 13:56

13:58

14:09

14:15

14:23

x

N

A

A

Rožmitál

14:04/14:06
x
x
x
x
15:58/16:00
x

náves 14:08
náves 14:10
14:33
15:14
15:32
náves 16:02
náves 16:14

14:13
14:12
x
x
x
16:04
16:16

14:25
14:25
x
x
x
16:15
16:30

14:33
14:31
x
x
x
16:21
16:35

x
14:41
14:49
15:34
15:47
16:29
16:45

x
x
14:55
15:36
15:54
x
x

A
N
A
A
A
A
A

N
A
N
N
A
N
N

N
N
N
N
A
N
N

Štice
Šťáhlavy
Nepomuk
Blovice
Horažď.

x

náves 15:48

St. Plzenec
15:55
x
16:49

x

x

x

x

A

N

N

Nadryby
přes Plzeň

v + jede z Nep

!!! jede jen do
Plzence

nejede 1. a 8.5.

v + jede z Nep

🚴🚴

nejede 1. a 8.5.

Rožmitál
Šťáhlavy
!! jede jen do
St. Plzence

Nepomuk
16:33
x
x
16:49
16:54
A
A
A
Příbram
žel.zast.16:46
16:58
17:01
x
17:16
N
A
A
🚴🚴 jede od
10.4. do 3.10.
náves 16:48
Blovice
O
x
17:14
x
x
x
17:34
17:36
A
N
N
Horažď
O
x
17:32
x
x
x
17:47
17:54
A
A
A
Rožmitál
B
x
žel.zast.17:51
17:55
18:06
18:12
18:20
x
N
A
A
🚴🚴
náves 17:53
Rožmitál
B 17:58/18:00
náves 18:02
18:04
18:15
18:21
18:29
x
A
N
N
Nepomuk
O
x
18:33
x
x
x
18:49
18:54
A
N
N
Nezvěstice
B 19:20/19:22
náves 19:24
19:26
19:40
19:47
19:55
x
N
A
A
Horažď.
O
x
19:32
x
x
x
19:47
19:54
A
A
A
Nepomuk
O
x
20:33
x
x
x
20:48
20:54
A
A
A
Štice
nejede 1. a 8.5.
B 22:06/22:08
náves 22:10
22:12
22:24
22:30
22:38
x
A
A
N
🚴🚴🚴přeprava kol od 24.4. do 26.9.2021, max 22 kol
Linka 440555 Linka ČSAD jezní pro cyklodopravu od 10.4. do 3.10.2021, rezervace ve všech kancelářích AMS nebo na www.csadplzen.cz/ejizdenka; na lince platí tarif ČSAD, nejsou uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDPK
Školní bus Nezvěstice (linka 450442): ráno směr Nezvěstice: Šťáhlavice 7:15, Nezvěstice 7:27
odpoledne směr Šťáhlavice: Nezvěstice 13:55, Šťáhlavice 14:02; v ÚT a ČT jede také: Nezvěstice 15:33, Šťáhlavice 15:40

O
B

x
x

Poznámka

Zpracovali: Mgr. Bočanová, Ing. Honéger
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JÍZDNÍ ŘÁD ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY A ČSAD A ČD OD 31.01.2021
SMĚR PLZEŇ » ŠŤÁHLAVY/ŠŤÁHLAVICE

D
r
u
h
O
B
B
B
O
B

do JŘ zapracováno: 5 autobusových linek a jízdní řád ČD – zdroj IDOS a IDPK
O = OSOBNÍ VLAK - Horažďovice, Nepomuk, Blovice, Plzeň
B = BUS
440 423 Plzeň, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Šťáhlavice, Nezvěstice, Spálené Poříčí, Míšov, Rožmitál
450 440 Starý Plzenec - Blovice 440331 Plzeň – Tymákov – Lhůta – Starý Plzenec 440555 Plzeň-Rožmitál-Příbram – ČSAD Plzeň
440092 Plzeň-Štěnovice-Žákava-Blovice – ČSAD Plzeň – noční linka – nejede od 23.12.2020 do 7.3.2021, jede přes Losinou
Jede v:
CAN/
Terminál/
Slovany
Černice
Šťahlavy
Šťáhlavy Husova/ Kozel rozc./
A=ano; N=ne
Poznámka
Šťáhlavice
Jižní
Hl. nádraží
nák.stř.
KSnáves/žel.
prac.
Ne
Cíl.st.
předm.
odjezd
Europe
zast./nádraží odj.
X
So
sv.
odjezd
N
A
A
Blovice
do 7.3.2021
x
Mrakodrap
0:42
0:47
x
náves 1:17
x
1:40
nejede
0:35
žel. zast. 1:18
A
N
N
Nepomuk
5:03
5:08
x
x
x
5:23
x
N
A
N
Štice
nejede 1. a 8.5
x
5:15
5:21
5:27
5:37
Husova 5:39
5:41/5:43
A
N
N
Štice
x
x
5:25
5:30
5:40
Husova 5:42
5:44/5:46
A
N
N
Rožmitál
x
5:30
5:36
5:41
5:50
náves 5:52
x
žel. zast. 5:53
A
A
A
Horažď.
6:03
6:08
x
x
x
6:23
x
A
N
N
Štice
KS a Kozel na
x
x
6:34
6:38
zn. 6:46
Husova 6:48
zn. 6:51/6:54

O
B

7:03
x

7:08
7:45

x
7:52

x
7:59

x
8:08

B

7:45

x

8:00

8:05

8:15

O
O
B

8:03
8:20
x

8:08
8:27
8:35

x
x
8:41

x
x
8:47

x
x
8:56

B
O
O
B
O
B

x
9:03
10:03
x
11:03
x

9:00
9:08
10:08
10:10
11:08
11:35

9:05
x
x
10:16
x
11:41

9:10
x
x
10:22
x
11:47

9:23
x
x
10:35
x
11:56

B
O
O
O
B
B
B

x
12:03
12:21
13:03
x
x
x

11:35
12:08
12:27
13:08
13:15
x
13:35

11:42
x
x
x
13:21
13:25
13:45

11:49
x
x
x
13:27
13:30
13:52

11:58
x
x
x
13:37
13:43
14:01

B

x

x

x

St. Plz. 14:10

14:16

O
O
B
B

14:03
14:20
x
x

14:08
14:27
14:35
14:50

x
x
14:41
14:56

x
x
14:47
15:01

O
B

15:03
x

15:08
15:15

x
x

B
B

x
x

x
15:35

O
O
O
B
B
O
O
B

16:03
16:20
17:03
x
x
18:03
18:20
x

16:08
16:27
17:08
17:10
17:35
18:08
18:27
18:35

O
B
O
O
B
B
O

19:03
x
20:03
21:01
x
x
22:42

7:23
náves 8:10 /
žel. zast. 8:11
náves 8:17
žel. zast. 8:18
8:23
8:42
náves 8:58 /
žel. zast. 8:59
Husova 9:25
9:23
10:23
Husova 10:37
11:23
Husova 11:58

x
x

A
A

A
N

A
N

Nepomuk
Rožmitál

x

N

A

A

Příbram

x
x
x

A
A

A
N

A
N

Horažď.
Blovice
Rožmitál

9:27/9:29
x
x
10:39/10:41
x
12:00/12:02

A
N
A
N
A
N

A
A
A
N
A

N

A
A
A
N
A

Štice
Nepomuk
Horažď.
Štice
Nepomuk
Rožmitál

12:02/12:04
x
x
x
x
13:47/13:49
x

A
A
A
A
N
A
A

N
A
N
N
A
N
N

N
A
N
N
N
N
N

Rožmitál
Nepomuk
Blovice
Horažď.
Šťáhlavy
Štice
Rožmitál

x

A

N

N

Blovice

x
x
14:56
15:11

Husova 12:00
12:23
12:42
13:23
náves 13:39
Husova 13:45
náves 14:03 /
žel. zast. 14:04
náves 14:18 /
žel. zast. 14:20
14:23
14:42
Husova 14:58
náves 15:13

x
x
15:00/15:02
x

A
A
N
A

A
N
A
N

A
N
A
N

Horažď.
Blovice
Rožmitál
Šťáhlavy

x
x

x
x

15:23
náves 15:48

x
x

A
A

A
N

A
N

15:20
15:45

15:25
15:52

15:38
16:01

15:42/15:44
x

A
A

N
N

N
N

x
x
x
17:16
17:42
x
x
18:41

x
x
x
17:22
17:49
x
x
18:47

x
x
x
17:35
17:58
x
x
18:56

Husova 15:40
náves 16:03 /
žel. zast. 16:04
16:23
16:42
17:23
Husova 17:37
Husova 18:00
18:23
18:42
náves 18:58/
žel. zast. 18:59
19:23
Husova 20:00
20:23
21:23
Husova 21:39
Husova 21:49
23:02

Nepomuk
St. Plz
15:55
Štice
Rožmitál

x
x
x
17:39/17:41
18:02/18:04
x
x

A
A
A
N
A
A
A
N

A
N
N
A
N
A
N
A

A
N
N
A
N
A
N
A

Horažď.
Blovice
Horažď
Nezvěstice
Rožmitál
Horažď.
Nep.
Rožm.

N

A

N

A

znamení

🚴🚴 jede od
10.4. do 3.10.,

🚴🚴

v 6 a + do Hor.

nejede 1. a 8.5

jede z Plzence

🚴🚴

* Jede jen o
prázdninách
z Plzně přes
Tymákov,Lhůtu

A
A
A
Nepomuk
19:08
x
x
x
x
A
N
N
Rožmitál
19:35
19:42
19:49
19:58
20:02/20:04
A
A
A
Hor./Nep.
v 6 a + jen Nep
20:08
x
x
x
x
A
N
N
Nepomuk
21:08
x
x
x
x
N
A
N
Štice
nejede 1. a 8.5.
21:15
21:21
21:27
21:37
21:41/21:43
A
N
N
Štice
21:25
21:31
21:37
21:47
21:51/21:53
A
A
A
Horažď.
22:47
x
x
x
x
🚴🚴 přeprava kol od 24.4. 2021 do 26.9.2021, max 22 kol
* Bus ve 14:50 z Terminálu v Plzni jede v pracovní dny jen o prázdninách a jen do Šťáhlav (jede od 8.3. do 14.3.,1.4., od 1.7. do 31.8.,27.10.,29.10.
Linka 440555 Linka ČSAD jezní pro cyklodopravu od 10.4. do 3.10.2021, rezervace ve všech kancelářích AMS nebo na www.csadplzen.cz/ejizdenka; na lince platí tarif ČSAD, nejsou uznávány slevy Plzeňského kraje ani zóny IDPK
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SPORT V OBCI

ŠŤÁHLAVŠTÍ OTUŽILCI
Pár zásad a tipů správného otužování
Při otužileckém tréninku nezkoušejte „léčbu šokem“ a neskákejte hned do díry v ledu
na rybníce. Začínejte pozvolna, ale ideálně
vícekrát denně a prodlužujte intervaly půso-

bení chladu. Otužovat se můžeme i působením studeného vzduchu: zkuste pravidelnou
ranní kávu na balkoně nebo si ráno zacvičte
na terase či venku. Pravidelné cvičení venku

je také otužování – zkuste to aspoň třikrát týdně
a neoblékejte se příliš. Po cvičení se „přioblékněte“ nebo běžte rovnou domů.
Jan Tafat

KRAJSKÁ LINKA
POMÁHÁ S REGISTRACÍ
K OČKOVÁNÍ

DALŠÍ INFORMACE

OČKOVÁNÍ JE PRO VŠECHNY
DOBROVOLNÉ A JE ZDARMA
Telefonní linka je určena
na pomoc seniorům s registrací
k očkování proti covid-19

Plzeňský kraj: 374 721 689

PROVOZNÍ DOBA:
pondělí – pátek
9.00 – 15.00

Plzeň: 374 780 960

https://registrace.uzis.cz

KRAJSKÁ LINKA
POMÁHÁ S REGISTRACÍ
K OČKOVÁNÍ

plzensky.kr
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OČKOVÁNÍ JE PRO VŠECHNY

PROVOZNÍ DOBA:

www.plzensky-kraj.cz

plzenskykraj_cze

SPORT V OBCI

SKVĚLÉ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY VIKTORIE JÍLKOVÉ
- na prestižních mezinárodních akcích vybojovala dva tituly!
Všestranná sportovkyně z naší obce tělem
i duší, se v uplynulém období zúčastnila dvou
prestižních akcí s mezinárodní účastí a na obou
vybojovala titul!
Titulový pás Wako K1 World grand prix
v kickboxu
Ve dnech 26.-28.11.2020 proběhl v Praze v hotelu International turnaj Wako K1 World grand
prix v kickboxu, a to za přísných koronaviro-

vých opatření, kdy sportovci strávili celý turnaj
v „bublině“ hotelu.
Během dvou dnů plných emocí bylo možné
vidět mnoho skvělých bojovníků bojujících
o vítězství ve svých kategoriích. Úžasnou atmosféru doplnil finálový galavečer, na kterém
televizní diváci mohli shlédnout 13 titulových
zápasů mužů a žen a 2 duely o profesionální
mistry světa WAKO PRO.
V kategorii juniorek do 60 kg prošla Viktorka
úspěšně až dominantním způsobem kvalifikací
do finále, kde v souboji o titulový pás zdolala
odborníky favorizovanou, starší a zkušenější
českou reprezentantku, Elišku Zemanovou.
Viktorka, jejíž specializací je spíše box,
se v souboji na tři kola v úvodu vypořádávala
zejména s nebezpečnými kopy a váhovou převahou své soupeřky, postupně ale na ni nacházela recept a snažila se dostat své sokyni blíže
k boxerským výměnám, kde byla velmi efektivní a nebezpečná, což se projevilo zejména
ve druhém kole, kde vyjádřila svoji převahu.
Do rozhodujícího třetího kola šly obě soupeřky
s vědomím, že je vše otevřené a obě mají šanci
zvítězit. Přestože komentátoři sázeli na zkušenost kickboxerskými tituly ověnčené Zemanové, Viktorka v závěrečném dějství využila vynikající fyzickou kondici a vnutila své soupeřce
i svůj styl boje a zkušeně si pohlídala vítězství
na body a získala titulový pás.
Boxerské zlato na mezinárodním turnaji
v Srbsku – Nation Women´s cup
10.-15. ledna vyrazila Viktorka, třináctile-

tá boxerka klubu BC Victoria YMCA Plzeň,
ve výpravě české reprezentace na mezinárodní turnaj do srbského Sorboru. Viktorie Jílková, která je mistryní ČR 2018 a 2019, neměla
konkurenci i kvůli menšímu počtu boxerek ve
své kategorii. Ve finálovém zápase v žákovské
kategorii do 54 kg na ni čekala více něž zdatná
soupeřka, nebezpečná ruská mistryně Valeria
Ryzhová. Se svou soupeřkou si dokázala poradit a rozhodčí přesvědčila nejen bodovaným
vítězstvím, ale ocenili i její kvalitní techniku.

Gratulujeme Viktorce k úspěchům na mezinárodním poli a děkujeme za vynikající reprezentaci České republiky i naší obce.
Jan Tafat

Z HISTORIE

HUDBA A KULTURA NA ŠŤÁHLAVSKU II
Po smrti Benedikta Vorla dne 4.4.1847 nastoupil do školy ve Šťáhlavech nový učitel
Josef František Tonder. Ve zdejší farnosti
byl ředitelem kůru a podporoval hudbu. Dne
25. března 1848 lidé slavili. Konstituce pro
všechny země byla prohlášena. Již před večerem provázel hluk z hmoždířů tmavou noc.
Druhý den veškeré úřednictvo, školní mládež
s národním praporem, cechové se svými korouhvemi, myslivci a množství lidu nesoucí
praporce národní barvy (červené, bílé), přišli
do chrámu Páně, kde pan farář F. Dvorský měl
krátkou jadrnou řeč spolu se zpívanou mší
svatou, po ní Te Deum laudamus a po ukončení obřadu zpíval lid národní hymnu „Bože zachovej nám krále“. Odpoledne bylo tažení na
blízký zámek Kozel, kde v hospodě U Báby
na všeobecné útraty se jedlo a pilo, přičemž
se národní slovanské písně a sbory ozývaly.
O desáté hodině přišel rychtář šťáhlavský
Jan Šebek se sousedy nesoucí pochodně.
Byli hlučně vítáni.
V roce 1873 Občanská beseda organizovala divadelní hry a Jungmannovu slavnost,
ze které se vybraly peníze na stavbu Národního divadla. V roce 1878 se zúčastnila mešních
písní i Josefína Vaňková, dcera hutníka ze
Šťáhlavic, pěvkyně a herečka ve Vídni. Měla
výborný hlas a přezdívali ji „Černá Pepka“.
Shovívavý byl hrabě Arnošt František Valdštejn, který trpěl na Kozlu hospodu v nízké
budově vedle bytu tehdejšího zahradníka Josefa Lukase, kdy se zde šenkovalo pivo do
džbánečků. Přitom hrál houslista Fabián ze
Spáleného Poříčí, který nosil modrou souken-

nou vestu. Co jako virtuos na housle nevyhrál,
to dozpíval. Zpíval „Wünsch gut Morgen“,
„Márinko, klepal jí na okénko“. Byl to určitý
typ přednesové hudby, určený pro návštěvníky Kozlu, kdy nedělního času táhly celé houfy lidí do přírody. Ležel, kdo chtěl na louce
a Fabián hrál.

Jan Šimek

Jako všestranný hudebník působil i zdejší
zahradník F. X. Franc. Měl pěkný baryton.
Počátkem jara roku 1878 zazpíval Horákova
Cikána. V jeho zápisnících jsou hudební záznamy, hmatová tabulatura všech prstokladů
hry na flétnu. F. X. Franc spolupracoval s Občanskou besedou.
Rodinné divadlo na Kozlu bylo zřízeno před
rokem 1830. Hrály se tu jen nenáročné hry
s malým obsazením. První program je ze dne
21. srpna 1828 s názvem hry Der Briefwechsel
a oznamuje, že na narozeniny paní Marie, hraběnky z Valdštejna, rozené Thunové z Hohensteinu, bude uvedena veselohra ve dvou jednáních. Na druhém programu ze dne 14. září
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1828 je uvedena hra Der Amerikaner. Obě hry
mají úplně stejné herecké obsazení.
Za Karla Arnošta Valdštejna se 15. ledna
1921 nastěhoval na zámek kněz Dr. Th. Josef Lejsek, který sloužil mše při zdejší kapli,
která se stala 9. března 1921 veřejnou a každému přístupnou, jako oratorium publicum.
Dne 28. července 1921 se Karlovi Valdštejnovi narodila dcera Žofie, dělnictvo dělalo večer
30. července v den křtu na kozelském rybníku
ohňostroj. Dne 8.dubna 1924 zemřel zámecký
kaplan Josef Lejsek. Při jeho výkropu svěcenou vodou v kapli na Kozlu bylo sedm kněží
a byla zde sloužena mše svatá. Než byl přijat
nový kněz penzista a vychovatel, zaskakoval
farář Matěj Rada ze Šťáhlav.
Dne 10. května 1927 byl přijat na Kozel kněz
Alois Kubíček, který konal bohoslužby v letních měsících od 1. července do 1. října. K Vánocům cvičil s dětmi koledy, v květnu básně
k májovým pobožnostem.
Je třeba se zmínit o organizovaném procesí, které vedlo přes zámek Kozel na Svatou
horu do Příbrami. Procesí začínalo před farním kostelem ve Šťáhlavech. Někdy šel pan
farář nebo některý z kněží a předzpěvák,
který předříkával mariánské písně například
„Tisíckrát pozdravujem Tebe“, „K nebesům
dnes zaleť písní“. Známým předzpěvákem byl
výpomocný zaměstnanec Jan Šimek, který
měl přezdívku Honza Kanon. V letní době
před 2.světovou válkou pomáhal na Kozlu,
kde i dělal šaškoviny Valdštejnovi, který si ho
oblíbil.
Ivan Písařík

Z HISTORIE

HŘBITOVNÍ KAPLE POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE NA STARÉM HŘBITOVĚ
PŘEJDE DO MAJETKU OBCE
Starý šťáhlavský hřbitov zřídil majitel šťáhlavského panství Vojtěch Černín v roce 1810, tedy
ještě před zřízením šťáhlavské farnosti. Původně měl tvar osmiúhelníku, stejně jako hřbitovní kaple postavená v témže roce. Do správy
Místního národního výboru přešel hřbitov již
v červnu 1956, ale kaple zůstala šťáhlavské
farnosti, později farnosti Starý Plzenec. Kaple
je dílem stavitele Antonína Pichlera. Je to šestiboká budova se zvonovou, plechem pobitou
střechou, postavená ve stylu klasicistním s některými prvky baroka. Uvnitř kaple je dřevěný
oltář a lavice. Uprostřed stojí poměrně vysoký
pískovcový empírový náhrobek, který vytvořil
Ignác Michal Platzer. Náhrobek má obdélníkový půdorys, zdobí jej černínský znak a sochy,
a je chráněn jednoduchým kovovým zábradlím. Stěny a strop kaple jsou opatřeny malbami.

Pod náhrobkem je rodová hrobka Černínů
a Waldsteinů. V roce 1901 byla hrobka rozšířena o novou část až pod oltář. 14. dubna 1920
došlo, jak se píše ve farní kronice, ke vloupání do hrobky. Některé rakve byly zotvírány
a lupiči si odnesli zlaté šperky. Do hrobky bylo
postupně pohřbeno 7 příslušníků rodů Waldsteinů a Černínů: V roce 1810 ve věku 64 let
Josefina Černínová roz. Thunová, 1. manželka
Vojtěcha Černína, v roce 1816 Vojtěch Černín
ve věku 71 let, v roce 1819 Tekla Waldsteinová,
dcera Christiana Waldsteina ve věku pouhých
7 měsíců, v roce 1894 Františka Waldsteinová roz. Thunová, 1. manželka Arnošta Karla
Waldsteina ve věku 42 let, v roce 1901 Josefina
Waldsteinová roz. Rummerskirchová, 2. manželka Arnošta Karla Waldsteina ve věku 53 let,
v roce 1913 Arnošt Karel Waldstein, který ze-

mřel na ostrově Brioni ve věku 64 let, a v roce
1956 Marie Waldsteinová roz. Rummerskirchová, 3. manželka Arnošta Karla Waldsteina
ve věku téměř 104 let.
Hřbitovní kaple Povýšení sv. Kříže je kulturní
památkou. V prosinci schválilo zastupitelstvo
obce darovací smlouvu, podle které přejde
hřbitovní kaple z majetku církve do majetku obce. Součástí smlouvy je věcné břemeno
- věcné břemeno (služebnost), které spočívá
v právu farnosti a biskupství konat v kapli církevní bohoslužby.
Jana Kepková
(pozn.: V letošním roce bude objednáno zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci tohoto památkově chráněného objektu.)

naše příroda

lišejníky
Milí přátelé přírody,
letošní zima se zatím vydařila. Máme zimu
a díky sněhu se možná částečně doplní i podzemní voda. Únor je poslední zimní měsíc.
Obtížně by se v přírodě dala najít barevná
kvetoucí rostlina. Proto velmi zaujmou červené konce lišejníků – dutohlávky červcové.
Jedná se o typ plodnice houby, která je součástí lišejníku. Ty rostou na kyselých osluněných skalách, kterých je v našem okolí poměrně dostatek.
Lišejníky jsou velmi zajímavou skupinou
organizmů. Jejich biologické zařazení je velmi
obtížné, protože se jedná o symbiotickou spolupráci houby a řasy, popř. sinice. To si většina
z nás asi pamatuje ze školy. Současné výzkumy
však dokazují, že houba má většinou navrch.
Řasa je vlastně v „otroctví“. Dodává houbě
potřebné cukry z fotosyntézy, ta na oplátku dodává vodu a živiny z podloží. Jedná se
o velmi staré organizmy - cca 400 milionů let.

Pravděpodobně se jedná o první suchozemské kolonisty, protože díky houbě měla řasa
zachováno vodní prostředí. Dnes se nachází
téměř všude. Nejsou však příliš konkurenčně
zdatní, a tak na ně zbývají ta nejhorší místa - velmi studená, suchá nebo teplá apod.
Přesto mají v těchto prostředích obrovský
význam. Každý zná dutohlávku sobí, která je
hlavním zdrojem potravy pro soby v tundře.
U nás se využívají jako ukazatel čistoty
ovzduší. Vzhledem k tomu, že se jedná o symbiózu dvou organizmů, tak špatně reagují na
změny. V posledních letech se spousta druhů
začíná pomalu vracet, tak musíme doufat,
že jim to vydrží. Druhů je ale nepřeberné
množství, dají se najít téměř všude. Proto vyjděte ven a pokuste se pozorně prohléhnout
nějaký velký kámen nebo skalku a určitě tam
najdete minimálně jeden druh, ale spíš více.
Ing. Zdeněk Myslík

INZERCE

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
slepičky Green Shell typu Araukana a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16-20 týdnů, cena 185-229,- Kč/ks.
Prodej: 24.2.2021
Šťáhlavy, Jednota /u kruháku/ - 15.20 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz
15

INZERCE

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: 8-12, 13-17 h
Podatelna: v úředních hodinách a dále: ÚT, ČT, PÁ: 8 – 12 h
Uzávěrka materiálů pro další číslo - 22.2.2021
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.

uzávěrka příštího čísla
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