Š Š
+

OBECNÍ noviny
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

březen 2021

několik vět z činnosti rady obce
Rada obce na únorových zasedáních schválila:
1. Prodloužení dvou nájemních smluv na byty
v DPPB ve Šťáhlavicích a v sociálním domě ve
Šťáhlavech o jeden rok.
2. Prominutí nájmu SOŠ za sportovní halu za
měsíce únor a březen. Hala nemůže být za současné situace využívána.
3. Uzavření MŠ Šťáhlavy dne 18. 2. 2021 z důvodu odstávky elektřiny.
4. Záporný hospodářský výsledek MŠ Šťáhlavy a zároveň žádost ředitelky školy na pokrytí
ztráty z rezervního fondu. Záporný hospodářský
výsledek vznikl zejména nižší platbou za školné.
5. Na základě žádosti ředitelky MŠ navýšení
neinvestičního příspěvku na provoz školy ve
výši 30.000 Kč. Důvodem pro navýšení jsou
zejména zvýšené náklady na nákup ochranných prostředků a dezinfekce.
6. Ceník za práci členů JSDHO Šťáhlavy a za
použití techniky, který navrhl velitel JSDHO.

7. Žádost ředitele ZŠ darovat pro potřeby školy
pět výtisků knihy vydané k 780. výročí první
písemné zmínky o naší obci.
8. Žádost ředitele ZŠ na převod prostředků ve
výši 110.000 Kč z rezervního fondu do fondu
investičního. Prostředky budou použity na
rozšíření kamerového a zabezpečovacího systému a dále na zadláždění kruhu po poraženém
stromu na parkovišti před školou a na dlažbu
u pergoly.
9. Hospodářský výsledek ZŠ Šťáhlavy. Kladný
přebytek bude převeden do rezervního fondu.
10. Odpisový plán ZŠ na rok 2021.
11. Žádosti o dotaci z rozpočtu obce a uzavření
veřejnoprávní smlouvy s organizacemi SONS
– nevidomí a slabozrací (2.500 Kč), Pionýr
(15.000 Kč) a spolku Storgé – útulek pro psy
(5.000 Kč). Dotace zůstávají ve stejné výši jako
v loňském roce.
12. Cenovou nabídku firmy POKLOPSYSTEM s.r.o. na opravu kanalizačních poklopů.
1

Šťáhlavice 13 ks (188.305 Kč), Šťáhlavy 9 ks
(130.365). Ceny jsou bez DPH.
13. Cenovou nabídku Ing. arch. Jitky Pohořalé – Památkový ateliér Plzeň na projektovou dokumentaci na kapli Povýšení sv. Kříže
(152.500 Kč bez DPH).
14. Cenovou nabídku firmy Jeníček Reklama
na zhotovení informační tabule u zámku Kozel
(3.990 Kč)
15. Cenovou nabídku firmy BAGGER BS
na opravu části cesty u Lopatského rybníka
(59.290 Kč), opravu povrchu cesty v ul. Žižkova (22.500 Kč), opravu cesty „Obcízna“ ve
Šťáhlavicích (85.400 Kč). Ceny jsou bez DPH.
16. Na základě doporučení hodnotící komise
výsledek výběrového řízení na zhotovitele části vodovodního řadu ve Šťáhlavicích a uzavření
smlouvy o dílo. Nejvýhodnější nabídku podala
firma BP STAVBY CZ s.r.o. (795.000 Kč bez
DPH).
pokračování na další straně

několik vět z činnosti rady obce
dokončení z předešlé strany

17. Na základě doporučení hodnotící komise výsledek výběrového řízení na zhotovitele
rozšíření vodovodní sítě ve Šťáhlavech (ul. Dr.
Beneše, Seifertova, V Zahradách a 17. listopadu) a uzavření smlouvy o dílo. Nejvýhodnější
nabídku podala firma BP STAVBY CZ s.r.o.
18. Na základě doporučení hodnotící komise
výsledek výběrového řízení na zhotovitele Protipovodňových opatření – Jižní strana Šťáhlav
a uzavření smlouvy o dílo. Nejvýhodnější nabídku podala firma STAVMONTA s. r. o.
20. Rozšíření obecního rozhlasu o dvě hnízda
ve Šťáhlavicích – „Cihelna“ a jedno ve Šťáhlavech ul. Dr. Beneše. Cena cca 50.000 Kč, zhotovitel pan Sekyrka.
21. Cenu za pronájem KC Beránka pro příměstský tábor Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit v termínu 9. 8. – 13. 8. 2021.
22. Cenovou nabídku za dovoz štěrkodrti od
firmy BAGGER BS s.r.o. Dodávky budou realizovány podle potřeb obce. Využití štěrkodrti
bude zejména na opravu cest v chatových oblastech.
23. Umístit sochu sv. Jana Nepomuckého na
pozemek p. č. 59 ve Šťáhlavech. Jedná se o pozemek pod současnou autobusovou zastávkou
v Husově ulici. Současně bude nutné přemístit

kontejnery na separovaný odpad (pravděpodobně do prostoru proti dílnám firmy AG Produkt) a zrušit stávající betonové přístřešky.
24. Ceníky AVE platné od 1. 3. 2021
25. Nájemní smlouvu na část pozemku v Nezvěstické ulici u bazárku s firmou Alza.cz a.s.
Předmětem smlouvy je úprava podmínek, za
nichž obec umožní umístit box na výdej objednaného zboží pro zákazníky Alzy.
26. Výměnu kopírovacího stroje v sekretariátu,
který není v dobrém stavu a je nevyhovující pro
tisk novin.
27. Objednat u firmy JAS AIR CZ spol. s r. o.
letecké snímkování. Současné foto je zhruba
čtyři roky staré a neodpovídá dnešnímu stavu.
28. Prominutí nájemného za tři měsíce v letošním roce nájemcům restaurací ve Šťáhlavech
i Šťáhlavicích.
29. Vzor Smlouvy o opravě komunikací.
Smlouva bude využívána zejména všude tam,
kde je povrch kvalitní a hrozí nebezpečí, že
by jej případný stavebník při stavbě přípojky
neuvedl do náležitého stavu. Předejde se tak
zbytečným dohadům a stavebník po podepsání
smlouvy dostane od obce povolení ke stavbě
přípojky, tedy pokud bude mít i ostatní náležitosti v pořádku.

30. Směrnici o finanční kontrole na obecním
úřadě. Směrnice se vydává k nastavení finanční
kontroly ve veřejné správě. Ustanovením této
směrnice se řídí všechny osoby, které se podílí
na řízení a kontrole veřejných financí obce.
31. Vzhledem k současné epidemiologické situaci odložení 2. reprezentačního plesu obce.
Nový termín v současné situaci nelze stanovit.
32. Nákup dvou kusů betonových košů jako náhradu za koše, které byly poškozeny nebo zcela
zničeny.
33. Podání žádostí o dotace z Plzeňského kraje:
a) Podpora kultury Plzeňského kraje – na slavnost připomínky blahořečení sv. Jana Nepomuckého a slavnostní odhalení restaurované
sochy
b) Vodohospodářská infrastruktura – vodovod v ul. Dr. Beneše, V Zahradách, Seifertova
a 17. listopadu.
c) Záchrana a obnova staveb drobné architektury – restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého.
d) Adaptační opatření v ochraně přírody 2021
– výsadba stromů ve volné krajině.
34. Inventarizační zprávu majetku obce za rok
2020.
Ing. Václav Štětina, starosta obce
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investice a opravy
Již byly vysoutěženy následující investiční
akce. Zatím nejsou stanoveny přesné termíny
pro předání staveniště, ale všechny tyto akce
by měly začít na jaře.
Na házenkářském hřišti již bylo instalováno
venkovní osvětlení. Je možné ho využít pouze
při organizovaných trénincích (rozsvěcuje se
ze sportovní haly).

staveniště, ale všechny tyto akce by měly začít na jaře.
INVESTIČNÍ AKCE

ZHOTOVITEL

CENA v Kč

Vodovodní řad - ul. Rašínova, Seifertova, V Zahradách,
17.listopadu, Dr. Beneše Šťáhlavy
Vodovodní řad Šťáhlavice náves a v místní komunikaci k č.
p. 177
Odvodnění dešťových vod Nezvěstická - Bažantnice

BP STAVBY CZ s. r. o.

3.967.000

BP STAVBY CZ s. r. o

795.068

STAVMONTA spol. s r. o.

5.399.980

Lávka u ČOV - Kukačka

SÝKORA KOVO s. r. o.

1.279.970

Veřejné osvětlení Legionářská - prodloužení na Bambousku

LUMINA CZ s. r. o.

bez DPH

170.000

UZAVÍRKA SILNICE ZE ŠŤÁHLAVIC NA KORNATICE

Od 8. března bude úplně uzavřena silnice ze
Šťáhlavic na Kornatice z důvodu rekonstrukce
mostu přes řeku Úslavu. Pro pěší případně pro
cyklisty bude možné řeku přejít po lávce za
návsí ve Šťáhlavicích, všichni ostatní budou
muset po objížďce přes Nezvěstice. Jedná se
o investici Plzeňského kraje, uzavírka potrvá
až do srpna.

místo uzavírky

trasa objížďky

REKLAMACE UL. NEZVĚSTICKÁ

Po dohodě se spoluinvestorem (SÚS Plzeňského kraje) u akce rekonstrukce ul. Nezvěstická, která proběhla v r. 2018 a kolaudovala se
v dubnu 2019, došlo ke společné schůzce se
zhotovitelem, kde se řešila první reklamace
stavby této komunikace. Letos na jaře pro-

běhnou některé opravy – rozbité a uvolněné
obruby, oprava vjezdu a obrub do ul. Rašínova,
oprava obrub u výjezdu z obce, oprava asfaltu
v délce cca 70 m od ul. Dr. Beneše ke sběrnému
dvoru, doplnění ornice do okolí komunikace,
instalace dopravní značky u autoservisu.
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Před koncem záruční doby, tj. v r. 2023 proběhne další schůzka s tím, že kromě případných nových závad dojde i na opravu (přeložení) chodníku od přejezdu ke sběrnému dvoru
a na další opravy asfaltových povrchů.
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ALZABOX

KNIHOVNA ŠŤÁHLAVY

Naše obec se zařadí mezi města v naší zemi,
která budou mít na svém území Alzabox. Alzabox bude umístěn vedle bazárku nad ná-

dražím a umožní lidem si snadno vyzvedávat
zásilky tohoto internetového obchodu. K instalaci dojde na jaře.

V měsíci březnu v ní bude probíhat rekonstrukce a bude zcela uzavřena. Bude nově vymalováno a vyměněn veškerý nábytek. O termínu
otevření knihovny, event. otevření výdejního
okénka, Vás budeme informovat rozhlasem,
na stránkách obce a na FB knihovny. Knihy si
můžete předem objednat přes tel. 604 551 591,
online katalog: http://katalog.stahlavy.cz/ ;
email: knstahlavy@seznam.cz nebo facebookové stánky knihovny: www.facebook.com/
Knihovna-Šťáhlavy-103528685105074. Jakmile knihovna po rekonstrukci otevře, budou
pro Vás připraveny.

KNIHOVNA ŠŤÁHLAVICE

oznamuje, že knihy se budou půjčovat tzv.
„přes okénko“ v otevírací době knihovny úterý - 15.00 - 18.00 hodin, a to po telefonické
domluvě. Tel. na paní knihovnici: 770 114 382.

KONTEJNERY NA KOVOVÉ OBALY
V ul. Na Potoce, U Hřiště, Nezbavětická a ve
Šťáhlavicích na návsi jsou nové černé kontejnery na kovové obaly.
Bohužel se v nich se objevují i jiné odpadky
(viz foto).
Prosíme, nekažte všem, kteří se snaží být přívětiví k životnímu prostředí, a i vy třiďte odpad tak, jak se třídit má. Neházejte do kontejnerů na tříděný odpad to, co do nich nepatří,
protože tím vlastně třídění ztrácí smysl.
Do kontejnerů na kovové obaly vkládejte
pouze kovové obaly, a to bez tašky nebo krabice, v které jste je ke kontejneru přinesli.
Znovu uvádíme tabulku, co do tohoto kontejneru vkládat a co ne. Že není určen pro plasty,
papír a směsný odpad je snad každému jasné.
Obsah kontejneru na kovové obaly v ul. U Hřiště – v kontejneru nemá být papírová taška
s větvemi thújí, smirkový papír, igelitový ubrus
ani tašky nebo krabičky od cigaret
DRUH KONTEJNERU
KOVOVÉ OBALY

CO DO NĚJ PATŘÍ
Prázdné konzervy od jídel a
krmení pro zvířata, kovové tuby
od potravin, plechovky od
nápojů, kovová víčka a zátky
z lahví (např. od alkoholu a
piva), kovová víčka od sklenic,
např. zavařovacích, další
menší kovové předměty, např.
kancelářské sponky, staré
klíče, hřebíky

CO DO NĚJ NEPATŘÍ!!!
V žádném případě do
kontejneru nepatří plechovky
od barev apod. – ty odvezte do
sběrného dvora! Do kontejneru
nepatří ani kovové tlakové
nádoby (spreje od laků,
voňavek, barev, šlehačky aj.),
ostré předměty (žiletky, nože),
zdravotnické pomůcky (injekční
jehly).

NEUKÁZNĚNOST
NĚKTERÝCH OBČANŮ
U kontejnerů na tříděný odpad nebo v odpadkových koších se poslední dobou opakovaně
objevují pytle nebo tašky se směsným odpadem. Pokud uvidíte někoho, kdo to dělá,
nebojte se ho vyfotit a fotografii nám poslat,
budeme to s ním řešit.

Tři pytle směsného odpadu u kontejneru na elektrospotřebiče
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EXKREMENTY, KAM SE PODÍVÁŠ
UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH

PARKOVÁNÍ U MŠ

Roztál sníh a najednou je
všude vidět spousta exkrementů od psů, protože
si řada majitelů psů řekla,
že je uklízet nebudou, že
ve sněhu se ztratí. Ale
kdepak, neztratí!
Na veřejných prostranstvích není možné nechat volně pobíhat psy.
Je to dáno obecně závaznou vyhláškou obce
č. 3/2010. Psi mohou být venčeni na volno ve
Šťáhlavech pouze na louce za obcí směrem na
Šťáhlavice vlevo a na louce k ní přiléhající (tj.
mezi náhonem a řekou) a ve Šťáhlavicích na
louce za obcí vlevo (směrem na Kornatice).
Jinde v obci, a to i v Hraběcí aleji, musí být
pes veden na vodítku! Doprovázející osoba
musí po svém psu také uklízet výkaly, a to
nejen na návsi a na chodnících, ale i jinde na
travnatých pásech.
Uklízejte po svých psech, jistě nechcete ani
Vy sami do „toho“ šlápnout.
„Dáreček“ od psa a jeho majitele ve Smetanově ulici

HRABĚCÍ ALEJ A KONĚ
Hraběcí alej je stezka pro pěší a cyklisty, je
možné se zde i projet na kolečkových bruslích,
ale neměli by zde jezdit koně. Dostali jsme několik podnětů od občanů, že se koní bojí a že
po Hraběcí nyní často koně jezdí. Kůň je sice
nádherné zvíře, do Hraběcí ale opravdu nepatří, i kdyby byl sebeklidnější. Může se stát
spousta věcí, zašustí igelit, zaštěká pes, kůň se
lekne a může najednou uskočit stranou a někoho zranit. Žádáme proto koňaře, aby si našli
jiné cesty než je Hraběcí alej. Je chodci hojně
využívaná a je stezkou vyhrazenou pro pěší
a cyklisty. Není možné si myslet, že když pojedete na koni v travnatém pásu mezi asfaltem
a stromy, že to snad je v pořádku. Ne, ani toto
není místo pro projížďku na koni.
Jak se chovat na společné stezce pro pěší
a cyklisty?
Na společné stezce pro chodce a cyklisty,
kterou máme v Hraběcí aleji, spolu chodci
i cyklisté sdílejí jeden společný prostor.
Na poměrně úzkém prostoru se zde mohou setkat jezdci na kole, bruslaři, běžci, maminky
s kočárky nebo pěší venčící své čtyřnohé mazlíčky a snad každý z nich by chtěl mít stezku
nejraději jen pro sebe. A kdože má na společné stezce přednost? Podle zákona je to poměrně jednoduché: na společné stezce pro chodce a cyklisty nesmí jezdec na kole ohrozit

chodce a stejně tak chodec nesmí ohrozit
cyklistu, který po stezce projíždí. Obě skupiny účastníků jsou tedy zcela rovnoprávné
a musí se vzájemně respektovat.
Na povrchu společné stezky nebývají dělící
čáry ani směrové pruhy, ani na Hraběcí nejsou. Mohlo by se tedy zdát, že vlastně není
tak úplně jasné, kdo se má kde pohybovat.
Pravidla však říkají, že cyklista by se měl držet u pravého kraje stezky ve směru své jízdy.
Do levé části by měl vjíždět pouze při objíždění překážky nebo jiného účastníka provozu. Podobně by se i chodci měli vždy držet
u jednoho kraje stezky - je výhodnější držet
se kraje levého. Nejen protože se jedná o komunikaci a chodci by se měli tedy pohybovat
vlevo, ale zejména aby byla zajištěna dobrá
vzájemná viditelnost protijedoucích cyklistů
s chodci. Nestane se pak, že by se chodec zbytečně lekl stejným směrem jedoucího cyklisty,
který jej bude předjíždět z těsné vzdálenosti.
Pěší i jezdci na kole by pak měli dodržovat
ještě jedno důležité pravidlo: neměli by vytvářet větší skupiny účastníků, kteří by se
pohybovali vedle sebe, zabírali tak celou šíři
stezky a blokovali pohyb ostatních.
Na stezku opravdu koně nepatří! Je jen pro
chodce, cyklisty či bruslaře.

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Čechura Václav 86 | Bendová Vlasta 80 | Böhm Emanuel 82 | Holub Václav 80
Boučková Hana 83 | Baumruková Anna 91
Šťáhlavice
Nolčová Božena 89
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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Na základě stížností od rodičů, kteří vozí své
děti do mateřské školy, jsme museli řešit parkování před MŠ. Malé parkoviště před MŠ pro
7 vozidel je vyhrazeno v době provozu MŠ od
6 do 16 hodin návštěvníkům MŠ, kteří zde mohou parkovat max. 30 minut. Rodiče upozorňovali na to, že nemají kde zaparkovat, protože
na těchto místech stojí trvale vozidla obyvatel
bytovek a dokonce zaslali na OÚ fotografie ze
dne, kdy předchozí večer nasněžilo a dalo se tak
snadno zjistit, že zasněžené auto určitě nepatří
návštěvníkovi MŠ a nestojí zde jen 30 minut.
Obyvatele bytovek jsme obeslali, poté se situace
zlepšila. Ovšem ozvali se i někteří z nich, že by
byli rádi, aby počet míst vyhrazených pro MŠ
byl snížen na 4, že přece mohou rodiče stát i na
parkovišti vedle bytovky, které je mezi 7. a 8. hodinou, kdy jezdí rodičů nejvíc, již poloprázdné.
I tuto možnost jsme zvažovali, ale nakonec 7 vyhrazených míst raději zůstane.
Nechceme obyvatelům bytovek zakazovat zde
parkovat, myslíme si, že je možné nalézt rozumný kompromis. Pokud víte, že např. cca mezi
6 a 6:30 ráno budete odjíždět, proč byste parkovacích míst u MŠ nevyužili? Je ale potřeba jednat s rozumem a myslet na to, že mateřská škola
musí mít dopravní obslužnost zajištěnou.
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TŮNĚ V BAŽANTNICI
V r. 2018 a 2020 obec za výrazného přispění dotací vybudovala tůně v bažantnici. Kdo si snad
myslel, že v tůních voda nikdy nebude, nechť si
prohlédne následující fotografie. Tůně jsou v části
pod tratí i nad tratí a díky letošní zimě bohatší na
sníh se vodou zaplnily. Jsme rádi, že je zde máme,
voda zbůhdarma neodteče do řeky a Bažantnice nyní poskytuje lesní zvěři příjemnou oázu.
Do připomínek obce k projektu dvoukolejné trati
jsme zahrnuli i to, aby propustek pod tratí mezi
oběma částmi Bažantnice bylo možné projít. Po
výstavbě trati by tak Bažantnice byla bezpečně
propojena i pro relaxaci návštěvníků. Procházka
Bažantnicí určitě stojí za to.

Tůně v Bažantnici nad tratí

Tůňka u Hraběcí cesty

Tůně pod tratí

POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU BUDE LETOS HLAVNĚ ON-LINE

Čerpáno z tiskové zprávy Jolany Voldánové, tiskové mluvčí Sčítání 2021 a z www.scitani.cz

První sčítání československého lidu se konalo 15. února 1921. Od vzniku Československa
se na našem území uskutečnilo zatím devět
sčítání. Sčítání 2021 tak bude v pořadí desáté
a poprvé v historii primárně online.
Nejmodernější sčítání v historii České republiky nás čeká právě letos, 100 let od prvního prvorepublikového sčítání, a odstartuje
27. března. Jeho první fáze, která je připravena jako online, bude zcela bezkontaktní,
a vzhledem k epidemické situaci i nejbezpečnější. Od 27. 3. do 9. 4. se lidé budou moci
sečíst přes webovou nebo mobilní aplikaci
z pohodlí domova, bez nutnosti dalšího kontaktu se sčítacím komisařem. Jedinou podmínkou online sečtení je přístup k internetu.
V současné době k němu má přístup více než
80 procent obyvatel.
Za celou rodinu může vyplnit sčítací formuláře jeden člen, který má s používáním internetu největší zkušenosti. Stačí, když mu ti
ostatní nadiktují své údaje, a on je do počítače, tabletu či mobilu vloží.
Ten, kdo se z jakéhokoliv důvodu nebude
moci sečíst online, vyplní v druhé fázi sčítání
klasický listinný formulář, a to od 17. dubna
do 11. května. Za velmi přísných hygienických
opatření ho občan získá od sčítacích komisařů
spolu s odpovědní obálkou. Vyplněné formuláře bude možné zdarma vhodit do jakékoliv
poštovní schránky České pošty, poslat na P. O.
Box České Pošty nebo odevzdat na kontaktním místě sčítání.
NESPLNĚNÍ POVINNOSTI SEČÍST SE –
HROZÍ POKUTA
Pokud někdo nesplní tuto svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na
základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle
zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24
odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu,

domů a bytů v roce 2021). Cílem však není nikoho penalizovat. Sečtěte se a pomozte získat
cenné informace pro další rozvoj naší země.
PRŮBĚH SČÍTÁNÍ
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27.
3. 2021. Do 9. 4. 2021 má každý možnost
sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře. Ten teprve bude zveřejněn na stránce
www.scitani.cz , nebo v mobilní aplikaci. Kdo
se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. První výsledky Sčítání 2021 budou všem bezplatně k dispozici na
přelomu let 2021 a 2022.
KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který
má v České republice trvalý nebo přechodný
pobyt nad 90 dnů. Formulář musíte vyplnit
i v případě, že vám byl udělen azyl nebo jste
na našem území pobývali o půlnoci z 26. na
27. března. Za nezletilé děti a osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům, jej může
vyplnit jiný dospělý člen domácnosti. Sčítání
se netýká cizinců, kteří jsou zde na dobu kratší než 90 dnů (například turisté), a zahraničních diplomatů.
Sčítání v nemocnicích
Jestliže dočasně pobýváte ve zdravotnickém
zařízení, může za vás společný sčítací formulář vyplnit jiný člen domácnosti. Pokud jste ve
zdravotnickém zařízení dlouhodobě a v době
sčítání za vás formulář doma nikdo vyplnit
nemůže (například žijete sami), budete sečteni
v daném zařízení. V případě, že to váš zdravotní stav dovolí, můžete se sečíst online.
Listinné sčítání v nemocnicích bude řešeno
individuálně, v závislosti na jejich kapacitě
a obsazenosti a vždy s respektováním aktuálních hygienických opatření a na základě konzultací s jejich správci.
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Vlastníci nemovitostí
Bydlíte-li v bytě, který vlastníte, je vaší povinností sečíst se na této adrese. Vlastníte-li byt,
který pronajímáte, sčítací formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Vyplní ho nájemníci,
kteří tam bydlí (mají obvyklý pobyt). Majitelé
nemají odpovědnost za vyplňování sčítacích
formulářů jednotlivých uživatelů bytů. Pokud
jste majiteli neobydleného bytu, formulář za
tuto nemovitost nevyplňujete. Neobydlené
byty totiž sečtou přímo sčítací komisaři.
Majitelé rekreačních objektů
Za rekreační objekty (chaty a chalupy) a další domy s číslem evidenčním vyplníte sčítací formulář pouze v případě, že v některém
z nich skutečně bydlíte. Pokud vlastníte rekreační objekt, ale nikdo v něm nebydlí (využívá
se jen k rekreaci), žádný formulář za tuto nemovitost nevyplňujete. Domy s číslem popisným určené k bydlení, které jsou využívány
pouze k rekreaci, budou sečteny sčítacími komisaři jako neobydlené.
NA CO SE SČÍTÁNÍ PTÁ
Sčítací formulář obsahuje o polovinu méně
údajů než při sčítání v roce 2011. Zjišťuje
výhradně informace, které nejsou dostupné
z databází státu, a nejsou tedy zjistitelné jiným
způsobem. Sčítací formulář pro domácnost se
skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení,
tedy bytě, kde bydlíte a složení domácnosti,
a z části za jednotlivé osoby, jež tam společně
žijí.
Ve sčítání se ptají, zda bydlíte ve vlastním
nebo pronajatém, na plochu bytu v metrech
čtverečních, počet místností, vybavenost plynem a vodou a způsob vytápění. Ve formuláři dále zjišťují i první bydliště po narození
a místo obvyklého pobytu rok před sčítáním,
informace o nejvyšším ukončeném vzdělání,
zaměstnání a místě pracoviště nebo školy,
dojíždění do zaměstnání.
pokračování na další straně

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

POVINNÉ SČÍTÁNÍ LIDU BUDE LETOS HLAVNĚ ON-LINE
pokračování z předešlé strany

Otázky týkající se národnosti a náboženské
víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Pro vyplnění údajů
o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou
a data narození.
Dotazy nejsou na žádné majetkové poměry
ani na zdravotní stav.
PŘÍNOS SČÍTÁNÍ
Sčítání je tradiční součástí statistiky v každé zemi. Na našem území se koná už od
roku 1869. Probíhá každých 10 let, stejně
jako ve většině ostatních zemí. První sčítání
československého lidu se konalo v r. 1921.

Výsledky umožňují srovnání současného stavu naší země s minulostí i se zbytkem světa.
Význam sčítání je naprosto zásadní i pro naši
budoucnost. Výsledky ovlivňují činnost veřejné správy, podnikatelské záměry i směřování
aktivit výzkumných či vědeckých pracovišť.
V konečném důsledku ovlivňují život každého
z nás. Poskytují obrázek o ekonomické činnosti
obyvatel a ve spojení s údaji o vzdělání, bydlení
či složení domácností umožňují analyzovat například situaci čerstvých absolventů, samoživitelů, lidí, kteří ztratili práci před důchodem,
pracujících seniorů či lidí bez příjmu. Data jsou
podkladem pro analýzy trhu práce či dopravy
v konkrétních lokalitách. Pomáhají při tvorbě

nových pracovních míst, nabídky služeb nebo
programů podpory sociálně slabších.
- Sčítání znamená šanci získat cenné informace o obyvatelstvu, které se jinak zjistit nedají
- Sčítání může být impulsem pro rozhodování,
co je třeba zlepšit
- Sčítání umožňuje srovnat, jak se mění kvalita života
Průměrně trvá vyplnění společné části sčítacího formuláře za byt a domácnost 10 minut
a druhé části 5 minut za jednu osobu. Vyplnění online formuláře je rychlejší díky široké
nápovědě a automatickému zobrazení otázek
na základě vyplněných údajů.
NEZAPOMEŇTE SE SEČÍST:-)

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

POMOC S REZERVAČNÍM SYSTÉMEM
– OČKOVÁNÍ NA COVID-19
V současné době stále probíhá registrace seniorů - zájemců 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.

telegraficky
KAMEROVÝ SYSTÉM
V obci je nově rozmístěn kamerový systém, a to ve Šťáhlavech na návsi Republiky
a v ul. Nezvěstická, ve Šťáhlavicích u hostince. Věříme, že bude vhodnou prevencí a odradí případné pachatele trestných činů nebo
přestupků v naší obci.
KDY PŘILETĚL ČÁP?
Letos se vrátil čáp na komín na návsi 17.
února. Děkujeme za informaci panu Zdeňku
Šloufovi, který si to již více než čtvrtstoletí
zapisuje.

NOVÁ DĚTSKÁ LÉKAŘKA
Od 1.2.2021 převzala dětskou ordinaci po MUDr.
Preslové MUDr. Kateřina Königsmarková. Dětská ordinace je stále v provozu, do odvolání zatím
pouze ve Štěnovicích. Telefonní číslo: 736 679 843.
Nová ordinační doba se bude upravovat v průběhu
března, kdy má paní doktorka v plánu již být i ve
Šťáhlavech. Informace budou dostupné na webu
www.lekarkaprodeti.cz

PLATBY POPLATKŮ V R. 2021
Splatnost poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů skončila 28.2.2021.
Kdo nebude mít v březnu vylepenou známku na popelnici na letošní rok, nebude mu popelnice 3.3. již vyvezena.
Poplatky je možné vymáhat dle daňového řádu, pokud jste je dosud neuhradili, zaplaťte co nejdříve.

PROVOZ OÚ ŠŤÁHLAVY
Nadále žádáme občany, aby preferovali telefonickou, písemnou nebo elektronickou
komunikaci.
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 (pokud nenastanou nějaká přísná opatření
státu proti koronaviru).
V úterý, čtvrtek a pátek je možný vstup do budovy OÚ POUZE 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 a nosit respirátory bez výdechového ventilu,
dvě chirurgické roušky, nebo nanoroušku. Na chodbě OÚ jsou k dispozici k vyplnění
nejčastější formuláře. Formuláře žádostí jsou ke stažení i na webových stránkách obce.
Rozhodně do budovy nechoďte s jakýmkoliv respiračním onemocněním, a to ani s rýmou,
můžete být vykázáni.

rubriku OBEC A OBECNÍ ÚŘAD zpracovala Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ
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školy

LEDEN A ÚNOR V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŠŤÁHLAVY

V měsíci lednu a únoru se ve škole prezenčně
vzdělávali pouze žáci 1. a 2. ročníku. Při dodržení hygienických opatření se uskutečnily pro
tyto děti dvě akce.
Ve středu 20. ledna proběhla v jednotlivých
třídách ochutnávka exotického a prémiového
ovoce a zeleniny, které tradičně bezplatně žákům poskytla firma BOVYS. Děti se díky tomuto programu seznámily s méně obvyklými
plody z celého světa. Paní učitelky jim přečetly
zajímavé informace z atraktivně zpracovaných
letáčků. Žáci pak na „Bovýskově mapě světa“
vyhledávali země původu plodů. Společně pak
ochutnávali nakrájené mango, kiwi, granátové
jablko, mochyni a bílou ředkev. Z plodů avokáda paní kuchařky pro žáky vytvořily pomazánku na chuťovky. Prvňáci a druháci si ochutnávku skvěle užili.
Další středu 27. ledna škola navzdory nepříznivé době připravila pro žáky milé zpestření konce prvního pololetí školního roku. Výuku oživila projektovým dnem s názvem „Ptačí den“,
který byl věnován tématice ptactva v našem
okolí v zimním období. První část proběhla
ve třídách. Netradičními aktivitami prolínala
výtvarná výchova, pracovní činnosti i hudební

výchova. Žáci četli i naslouchali, informace o
ptácích a jejich obrázky vyhledávali na internetu. Dozvěděli se o výrobě krmítek, o složení
ptačího jídelníčku a možnostech přikrmování
ptactva. Druhá část se odehrávala na školní
zahradě na sněhu a z velké části pod střechou
pergoly. Pod vedením odborného lektora ze
vzdělávacího střediska Ametyst žáci prožili
venku cca 100 minut v kuse. Společně hledali
odpověď na otázku: Co dělají ptáčci v tomto
ročním období? Pomocí jednoduchých úkolů
a pohybových aktivit si připomněli, jak ptáci
vypadají a jak létají. Seznámili se s běžnými
druhy ptáků v české přírodě. Rozlišovali ptáky
podle toho, zda u nás přezimují nebo odlétají na
zimu do teplých krajin. Žáci se také proměnili
v badatele a prozkoumali, jestli se v blízkosti
školy nějací ptáci nacházejí a zda mají co jíst.
Ve skupinkách za pomoci lektora vytvořili jednorázová ptačí krmítka z přírodních materiálů,
která rozvěsili na stromech. Připravili tak přezimujícím ptáčkům na školní zahradě hostinu.
I žáci si přišli na své. Ke svačině venku dostali
„domácí buchtu“ ze školní jídelny a teplý čaj.
Projektová výuka se osvědčila a děti se pomocí
aktivit mimo lavici mnohé naučily.

KULTURA V OBCI

KULTURNÍ STŘÍPKY ZE ZAVŘENÉ BEZEJMENNÉ
Kulturní život v našich obcích, potažmo v
celé Evropě, zcela utichl vlivem neustupující
epidemie koronaviru. I přes tíživou a složitou
situaci kultura žije a jak kdysi napsal Jaroslav
Seifert: „bude tu vždy, jako milování, jako
hlad, jako mor, jako válka“. Jen se většina
událostí děje v ústraní a polostínu.
Počátkem nového roku vydala Česko-japonská společnost v Praze rozsáhlou publikaci
Okno do staletí česko-japonských vztahů.
Kniha vyšla u příležitosti stého výročí navázání diplomatických vztahů mezi Českou
republikou a Japonskem a připomíná nejvýznamnější projekty a osobnosti kulturní spolupráce mezi oběma zeměmi za posledních sto
let. Je pro nás ctí, že do knihy byla zařazena
rozsáhlá stať Japonská duchovní kultura na
Plzeňsku, ve které jsou připomenuty dálnovýchodní kulturní projekty, které ve Šťáhlavicích a na zámku Kozel realizovala Bezejmenná čajovna. Kniha není v běžné distribuci,

ale je možné si ji objednat v e-shopu Česko-japonské společnosti.
V polovině ledna jsme vládními restrikcemi uzavřenou Bezejmennou využili
alespoň pro natáčení nového dílu pořadu
České televize Sousedé, který je tentokrát věnován několikanásobným držitelkám hudebních cen Anděl, dámskému
violoncellovému duu Tara Fuki a jejich
aktuálnímu šestému CD s polským názvem Motyle. Souvislost s mezioborovým projevem nejmenovaného českého
politika je však čistě náhodná. Motýle
prostě znamená v polštině motýli. Natáčení ve Šťáhlavicích probíhalo též v barokní kapli zámku Kozel a Hraběcí aleji.
Pořad Sousedé můžete s největší pravděpodobností shlédnout v pátek 26. března
kolem 17. hodiny na ČT2.
Ivo Hucl
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Čtvrtek 28. leden byl pro školu mimořádným
dnem. Každý žák 1. a 2. ročníku dostal osobně
výpis z vysvědčení za první pololetí školního
roku 2020/2021. Paní učitelky na něm ohodnotily známkami výsledky půlročního prezenčního i distančního vzdělávání žáků. Poprvé
v historii školství si žáci 3., 4. a 5. ročníku
mohli přijít pro výpis z vysvědčení k „výdejnímu okénku“. Většina žáků (i rodičů) této možnosti využila. Při tomto okamžiku si s třídními
učitelkami krátce - srdečně - v rouškách pohovořili. Jen několika žákům byly nevyzvednuté
výpisy z vysvědčení odeslány elektronicky
prostřednictvím programu Bakaláři a žáci si
je převezmou osobně v listinné podobě až po
návratu do školy k prezenční výuce. V pátek
29. ledna si školáci užívali jednoho dne pololetních prázdnin.
Únor byl zasněžený a mrazivý. S dětmi jsme
využili všech možností k zimním radovánkám
na školní zahradě. Častým pobytem venku
jsme přispěli k otužování dětí a tím i k posílení
jejich zdraví.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Ivana Kantnerová
a Mgr. Jana Škardová

KULTURA V OBCI

KRÁSNÁ VÝSTAVA O ŠŤÁHLAVSKÉM PANSTVÍ
V mázhauzu domu U Zlatého slunce v Plzni,
v budově sídla plzeňského pracoviště Národního památkového ústavu, Prešovská 7,
je instalována od 23. prosince do 12. března
panelová výstava „Valdštejnové a počátky archeologie na šťáhlavském panství“.
Bohužel je uzavřena, ale všechny panely,
které jsou velmi zajímavé, si lze prohlédnout
on-line na: https://www.npu.cz/cs/uop-plzen/
publikace-vystavy-prednasky/Vystavy/archiv-vystav/2020-Valdstejni
Výstava přibližuje počátky archeologie spjaté
s osobností z rodu Valdštejnů, Arnoštem Karlem z Valdštejna, který byl majitelem šťáhlavského panství.
Výstava vznikla jako součást dlouhodobého
cyklu Národního památkového ústavu „Po
stopách šlechtických rodů“, který se ve svém

jubilejním desátém ročníku zaměřil na šlechtický rod Valdštejnů. Celoroční projekt s názvem „Valdštejnové – lvi ve službách císařů“
zahrnoval kulturní a hudební akce, speciální
prohlídky běžně nepřístupných míst, komentované procházky po valdštejnské architektuře, slavnosti a edukační program pro děti – to
vše na téměř 30 památkách v celé České republice.
Pokud by Vás zajímali Valdštejnové ještě více,
má NPÚ v prodeji knihu „Po stopách Valdštejnů“, lze si ji objednat za 270 Kč + poštovné
na webových stránkách NPÚ, v běžném prodeji ji nenajdete.
čerpáno z webu NPÚ
Iveta Bočanová a Hana Hajšmanová

z hlediska klimatických podmínek specifický.
Zažili jsme jarní koupání za sluníčka, plavání ve velké vodě, když roztál první sníh, ale
i ponor v ledové tříšti, kdy tloušťka ledu dosahovala 15 cm a vylézali jsme do více než
desetistupňových mrazů.
V sobotu 13. února večer se v patnáctistupňovém mrazu uskutečnil otužilecký ponor
s tématikou Titanicu
Po světové otužilecké premiéře interpretace
árie Dvořákovy Rusalky „Měsíčku na nebi
hlubokém“ za lednového úplňku, následoval
v mrazivý večer v sobotu 13. února snad ještě
romantičtější ponor s tématikou Titanicu.
Klimatické podmínky nemohly nahrát lépe
přípravě prostředí „Severního ledového oceánu“ na Úslavě. Bezmála tři hodiny trvala odpoledne příprava „bazénu“, než se za pomoci
seker a lopat podařilo odstranit led z místa
ponoru.

V 19 hodin se prostor u jezu oděl do slavnostního hávu nasvíceného lucernami a svíčkami,
nazdobeného námořnickými záchrannými
kruhy a fragmenty připomínajícími Titanic.
Předehru obstarala Helena Lucáková, která
na flétnu zahrála melodii My heart will go
on, což byl v patnáctistupňovém mrazu sám
o sobě obdivuhodný výkon!
Poté se členové oddílu svlékli do tentokráte námořnicky laděných plaveckých outfitů
a pozvolna se potápěli do prostoru ledové tříště vysekaném v zamrzlé Úslavě.
Vše za doprovodu písně My heart will go on,
tentokráte perfektně nazvučené a opět zazpívané v podání Nicol Krpejšové, která v šatech, klobouku a lodičkách ála Céline Dion
zpívala stojíc na ledu, přičemž na druhou
sloku se sklouzla rovněž do vody a dozpívala
song mezi ostatními náležitě ukotvená jehlovými podpatky v bahně.

SPORT V OBCI

ŠŤÁHLAVŠTÍ OTUŽILCI
Únor přinesl zatím největší otužilecko-kulturní
zážitek.
Únor mrazivý a bílý –
otužilecké výkony sílí,
chtělo by se parafrázovat
známou pranostiku.
Letošní únor přinesl
zimu, jaká má být! Kraj pokryla sněhová peřina, která vybízela k sáňkování, bobování, ale i
toulkám na běžkách v našem malebném okolí.
Pozadu nezůstaly ani mrazy, a tak se na rybnících, ale i na řece, dalo bruslit či hrát hokej.
Tyto podmínky opět posouvaly hranice našich
otužilců, kteří nepolevili a se železnou pravidelností drželi pravidelný tréninkový rytmus
čtyřikrát v týdnu.
Příprava místa ponoru se leckdy protáhla
a bylo třeba zapojit sekery, abychom si „přírodní koupaliště“ náležitě připravili. Únor byl
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dokončení na další straně

SPORT V OBCI

ŠŤÁHLAVŠTÍ
OTUŽILCI
dokončení z předešlé strany

Každý v tu chvíli zapomněl, jak je voda ledová
a jaký je venku mráz!
Krásné, jedinečné, nezapomenutelné! V tom
jsou šťáhlavští otužilci
jedineční a originální.
Byl to krásný otužilecký
večer, a když lucerny a svíčky postupně zhasínaly, vůně svařeného vína vyprovázela všechny domů z této unikátní události.
Spojení příjemného s užitečným aneb kterak šťáhlavští otužilci vyprostili během

zimy z ledu již dva psy
Bylo to zrovna v době našich víkendových tréninků, kdy se nejprve na ledě na Úslavě a posléze pak na rybníčku u jezu propadli dva psi
a nemohli se vlastními silami dostat na břeh.
Štěstí v neštěstí bylo, že jsme se chystali k našemu ponoru, a tak se pro čtyřnohé miláčky
vydal jako ledoborec v plavkách vždy jeden
z našich členů a spojil ponor s pomocí zvířeti
na souš. Jsme rádi, že naše otužování dostalo
i tento bohulibý rozměr.
Plán zajímavých událostí šťáhlavských otužilců na následující období:
Kromě pravidelných tréninků každé úterý
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a čtvrtek od 16:45 h a v sobotu a neděli od
10:00 h stojí za zmínku následující ponory:
• Sobota 27.2. v 9:17 h ponor za přesného únorového úplňku
• Sobota 20.3. v 10:37 začíná astronomické
jaro, tzn. ponor na téma „v zimě do vody, na
jaře z vody“
• Neděle 21.3. Světový den poezie, tzn. ponor
s recitací vlastních básní (a že už jich vzniklo)
• Sobota 3.4. večer ponor s tématikou Velikonoc, zazní píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar „Mít rád bližního svého“
Jan Tafat

dokončení na další straně

SPORT V OBCI

ŠŤÁHLAVŠTÍ OTUŽILCI

dokončení z předešlé strany

Děkujeme našemu předsedovi Honzovi Tafatovi, že nás nejen dal
dohromady, ale že nás
i nadále motivuje k lepším a lepším výkonům,
ať už rozdělováním

nejrůznějších „funkcí“ (místopředsedkyně,
tajemník, záchranář, kulturní referent aj.),
nebo vymýšlením netradičních ponorů. Tím
postupně posouváme naše hranice. (Nejprve
jsme mnozí vydrželi v ledové vodě jen několik sekund, pak minut, pak jsme zvládli plavat
k jezu, ponor ve „vířivce“ pod jezem a jistě

zvládneme i štafetu v plavání až ke Kozlu,
kterou plánuje.) A děkujeme i za přípravu našeho „bazénu“ v ledových dnech, hlavně tu
před Titanicem.
kolektiv otužilců

Z HISTORIE

HUDBA A KULTURA NA ŠŤÁHLAVSKU - III
Slavnost předávání panské půdy bývalého majitele Karla Arnošta Valdštejna se uskutečnila
v neděli dne 15. července 1945 v zámeckém
parku na Kozlu. V 8 hodin ráno se sešli obyvatelé ve Šťáhlavech na návsi a v průvodu, který
trval přes hodinu, byli skauti, krojované spolky, národní kroje, sedmdesát ověnčených vozů,
některé z nich představovaly bývalou robotu.
Pak jela selská jízda v krojích. Průvod vedlo
třicet hudebníků, převážně členů orchestru
Antonína Pacáka. Slavnostní předávání půdy
doprovázely zvuky československé hymny
a hymen spřátelených států. Odpoledne následovaly národní tance Česká beseda, chodské kolečko a obkročák. Den před slavností se konal
v prostoru zahradnictví u cesty sraz skautů DTJ
z celého okolí. U velkého táborového ohně se
hrály a zpívaly trampské písně za doprovodu
kytar. Začínalo se písní Vlajka vzhůru letí. Dále
se zpívaly tyto písně: Niagara, Hledí starý tulák,
Řeka hučí, Už dávno vyhasly mé pistole a další písně té doby. Miloš Mildštejn, později člen
brněnské operety, zpíval Frimlovu Píseň lásky.
Součástí byly skeče - krátké hrané výstupy.
Dne 28. července 1946 dělnický ochotnický
spolek Úslavan sehrál společně se členy Sokola
na Kozlu v údolí pod lesem hru Naši furianti
za režie šťáhlavského občana Karla Pittla. Pan
Josef Hajšman ze Šťáhlav mně v roce 2004 vyprávěl o celém průběhu přípravy, budování kulis a vlastním nacvičování, které ještě doplnil
pan Vítěslav Fremr. Nejdříve postavili kostru
chalup, kapličky, hospůdky a studánku, ve které byla nápověda. Stěny staveb se natahovaly
z papírových rolí přivezených z papírny den
před představením, aby nezmokly a nenavlhly.
Pan Karel Straka maloval přímo na papír okna,
dveře a jednotlivé nápisy. Například popsal
hospodu, světnici u starosty a kovárnu. Dřevěné židle a stoly byly převezeny na voze s koňmi
z Lidového domu ze Šťáhlav. Každá politická
strana vyrobila jeden komín - strana sociálně demokratická, komunistická strana, lidová
strana a národně socialistická. Na střechy domků si dovezli slámu a došky z nedaleké Lhůty,
kde se právě bourala stará stodola.
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HUDBA A KULTURA NA ŠŤÁHLAVSKU - III

dokončení z předešlé strany

Čtené zkoušky celého vystoupení se konaly
v Lidovém domě a trvaly každý den asi dvě
hodiny po dobu čtrnácti dnů. Pak začaly
zkoušky v parku na Kozlu, ty ale trvaly tři
týdny. Jezdilo se na ně na kole a někteří chodili i pěšky. Kostýmy byly půjčeny ze skladu
Tylova divadla v Plzni. Líčení prováděli místní holiči pánové Trčka a Šneberger. Některé
herce líčil maskér pan Bejček z Tylova divadla. Pro nedostatek tanečníků byla převlečena za chlapce i děvčata. Hrály 32 postavy,
7 muzikantů a 24 tanečníci, kteří tančili staré
lidové tance, kalamajku a obkročák. Ve hře
účinkoval i kompars. Například během hry
se skutečně jelo s koňmi pro dříví, v kovárně
pracoval kovář s pomocníkem, v lese vystřelil hajný a nesl předem připraveného zastřeleného zajíce. Prodavačka přivážela pouťové
zboží.
Na dobové fotografii z levé strany hraje na
klapkový trombón Karel Kiesweter, který
uměl hrát také na basu, bicí a suzafon. Vedle
něho hraje na basu Ferdinand Desort. Třetím
hrajícím zleva na baskřídlovku je Václav Matas. Čtvrtým vzadu u stěny je Karel Procházka
s B klarinetem. Pátým hrajícím na Es klarinet
je Alois Havel. Šestým, trochu schovaným,
je Jaroslav Žežulka hrající na Es trumpetu.
A sedmým hrajícím na křídlovku je Jan Sklenář.
Většinu fotografií z této hry pořídil Karel Mičan, který byl fotografem u vojenského letectva. Celkový finanční výtěžek byl tenkrát přes
31 000,- Kč ve staré měně.
Ivan Písařík

naše příroda

BRODIVÍ PTÁCI
odkud se line typický hluk a zápach. V letu
mají esovitě prohnutý zobák a dají se snadno
odlišit od čápů, kteří mají krk dlouze natažený.
Dostáváme se k dalšímu zástupci této čeledi,
jedná se o čápa černého, který se v posledních
letech začal vracet do naší přírody. Možná si
někteří z vás vzpomenou na rozhlasový pořad „Africká Odyssea“, kdy byly v 90. letech
pomocí vysílaček sledovány migrační trasy
těchto ptáků do Afriky. Jedná se o plachého lesního ptáka, který nejčastěji hnízdí na
stromě s ulomenou špičkou a loví potravu
v drobných lesních potůčcích. Přesto ho lze při
jeho přeletech zaznamenat i nad Šťáhlavami.
Od svého bílého příbuzného se liší černou barvou, která přechází až do zelených kovových
tónů, břicho je však bílé. Nelze je zaměnit.
Pokud se Vám zdá, že výčet našich druhů není
zdaleka kompletní, máte pravdu, ale za bukačem, bukáčkem, kolpíkem, kvakošem a volavkou červenou bychom museli vyrazit až na
Třeboňsko. Jeřáb popelavý byl však vynechán
záměrně, přestoževolavka popelavá
vypadá jako kříženec čápa a volavky. Jedná
se totiž o jinou čeleď a je příbuzný s lyskou
a chřástaly. Nejbližší hnízdiště má u Nýřan.
Ing. Zdeněk Myslík

Milí přátelé přírody,
minulý rok jsem v březnu psal o čápech na
našem komíně. Letos se opět objevil brzy, již
v půlce února. Poprvé jsme ho pozorovali
17. 2. Čáp má mnoho velmi zajímavých a nepřehlédnutelných příbuzných, společně jsou
řazeni do čeledi brodivých ptáků. To samo
vypovídá o jejich charakteru i způsobu života. Jedná se většinou o ptáky s dlouhýma nohama, krkem i zobákem. Je to přizpůsobení
k lovu v mělkých vodách, mokřadech i trávě.
Jako potrava jim slouží drobné rybky, obojživelníci, plazi, plži, ale i drobní obratlovci
(hraboši) a hmyz. Hnízda si většinou staví na
vysokých stromech, odkud mají dobrý rozhled. Pouze čápi bílí upřednostňují komíny.
V současné době jsou nejnápadnější volavky,
které stojí na polích a loví zde hraboše. Ty neodlétají do teplých krajin, ale přezimují u nás.
Nejhojnější a nejznámější je volavka popelavá,
která je charakteristická svou šedou barvou
a nažloutlým zobákem. Mnohem nápadnější
je volavka bílá, která často tvoří hejna s volavkou popelavou, ale je nezaměnitelná díky své
bílé barvě. Někdy je doprovází ještě volavka
stříbřitá, která má přibližně poloviční velikost
a hlavě charakteristickou chocholku na hlavě.
Volavky často hnízdí ve větších skupinách,
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INZERCE

NOVINKA

ROZVOZ

PIZZY
a jídla ze stálého jídelního lístku

Bližší informace na webových stránkách

Tel.: 608 872 422
Radyňská č. 280
322 02 Starý Plzenec

www.staroplzenecka-restaurace.com

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 - 25.3.2021
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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