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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Říjen 2015

SLOVO
PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané,
před necelým rokem jsme od vás dostali mandát, abychom v novém volebním období spravovali naši obec. Snad tedy nebude na škodu zrekapitulovat, co se povedlo, kde za svými sliby zaostáváme a co bychom
měli ještě v letošním roce stačit.
Ještě předtím musím napsat, že po určitých počátečních obavách, jak
se nám bude v novém složení pracovat, jsem opravdu mile překvapen.
Všichni zastupitelé a nejen oni, ale i členové výborů a komisí dělají maximum pro obec. Pokud dojde na kritiku, pak je to kritika věcná a vede
ke zlepšení práce. Samozřejmě je nás patnáct a každý může mít trochu odlišný názor. Podstatné ale je, že jsme se dosud v zásadních věcech shodli. Děkuji tedy všem za odvedenou práci, které si velmi vážím.
V letošním roce jsme dokončili výstavbu hřiště s umělým povrchem ve
Šťáhlavicích. Jsem si vědom, že mnozí namítají proč tolik prostředků do
sportu. Všem těmto doporučuji, aby se přišli na obě hřiště nebo do haly
podívat na množství dětí, které se díky obětavosti trenérů podařilo získat pro sport. A to nemluvím o dospělých, kteří sportoviště také maximálně využívají.
Podařilo se zrealizovat první třetinu průtahu Šťáhlav. Samotná cesta
byla investicí kraje, ale obec investovala do výstavby chodníku a parkovacích stání. Je připraveno nové vedení pro veřejné osvětlení. Před
dokončením je ulice K Beránce, kde chybí druhá vrstva asfaltu, která
se bude realizovat v průběhu října. Nový povrch bude také v části ulice

V Zahradách. Nyní se zde dokončují kanalizační přípojky. Nově byla
vybudována kanalizace a vodovod v ulici Nad Lípou a ještě letos bude
dokončen povrch vozovky. Dokončeny byly propojky plynu, takže II. a
III. etapa plynoﬁkace je kompletní. Plynové topení bylo zavedeno i do
ZŠ konkrétně do budovy kde je jídelna, kuchyně a družina, protože stávající topení bylo nevyhovující a velmi nákladné. Plyn bychom měli letos zavést i do budovy Záložny. Byly postaveny dvě nové pergoly konkrétně u ZŠ a u sociálního domu. V letošním roce chceme ještě investovat do oprav cest zhruba půl milionu korun, vybudovat chodník parčíkem k nádraží a vyměnit střešní krytinu na stodole v obecním dvoře.
V letošním roce jsme dosud byli úspěšní v získávání dotací. Zatím šlo o
menší akce, ale jsme připraveni - jakmile budou dotační výzvy vyhlášeny - podat žádosti na rozšíření kanalizace a vodovodního řadu.
V měsíci říjnu a listopadu budeme připravovat rozpočet na příští rok.
Důraz bude kladen na tři základní věci: voda – pokud možno v budoucnu i vlastní zdroj, dokončení kanalizace a příprava nových projektů tak,
abychom na všechny výzvy ať z ministerstev nebo z kraje byli připraveni a mohli o dotace žádat. Prosím vás tedy, abyste prostřednictvím
svých zastupitelů dávaly podněty co do rozpočtu dále zařadit.
Děkuji za pozornost a věřím, že v listopadovém čísle našich novin budu
– po jednáních o rozpočtu – konkrétnější.
Ing. Václav Štětina

POZNÁMKY KE KONTROLE PLNĚNÍ ROZPOČTU NA R. 2015
Finanční výbor obce Šťáhlavy provedl průběžnou kontrolu plnění rozpočtu obce. Ten
byl schválen s plánovaným schodkem 2,4 mil.
Kč a plánovanými výdaji 37,5 mil. Kč. Současný ﬁnanční stav obce Šťáhlavy a postup plnění schváleného rozpočtu obce na letošní rok
je velmi příznivý. Především již dnes je zřejmé, že příjmy obce budou vyšší o 2 mil. Kč,
než předpokládal schválený rozpočet. Navíc je
stav ve výběru daní státem natolik dobrý, že
toto zvýšení příjmů naší obce může být ještě
vyšší.
Proto je možné konstatovat, že k 31. 8. 2015
bylo čerpání výdajů nižší o 2,6 mil. Kč proti skutečným možnostem rozpočtu. Do konce
letošního roku jsou tak možné výdaje obce ve
výši ještě 14,5 mil. Kč. Za tento dobrý ﬁnanční stav obce a za dobré celkové plnění rozpočtu obce děkuji zastupitelům obce, členům komisí a všem dalším občanům, kteří se na tomto dobrém stavu podílejí. Není to určitě samozřejmostí. Připomeňme si, že v loňském roce
se výdaje na rozvoj obce nenaplnily o 6,6 mil.

Kč a v roce 2013 dokonce o 8,2 mil. Kč proti upravenému rozpočtu těchto let. Nejde však
jen o úplné vyčerpání výdajů schválených v
rozpočtu na letošní rok. Těch výdajů musí být
využito účelně pro rozvoj obce, v souladu s
oprávněnými potřebami občanů a samozřejmě
v souladu s platnými právními předpisy. Na
tomto prvořadém požadavku chceme společně s Vámi občany trvat.
Pokud nebudou do konce roku veškeré výdaje odpovídající skutečným příjmům obce vynaloženy, potom předpokládáme, že ten rozdíl bude využit jako mimořádná splátka úvěrů obce. Bylo by jistě nehospodárné, aby obec
měla úvěry a zároveň zbytečně vysoké částky
ﬁnančních prostředků na běžném účtu obce,
pro které by nebylo bezprostřední použití. Oba
úvěry, které obec vyčerpala (první se splatností do prosince 2022 a druhý se splatností do
července 2024), jsou průběžně spláceny podle splátkových kalendářů. Za prvních 8 měsíců
bylo splaceno 1 672 tis. Kč. Za celý rok budou
splátky úvěrů činit 3 mil. Kč. I dosavadní bez1

problémové splácení úvěrů a velký potenciál k
předčasným splátkám svědčí o dobré ﬁnanční
situaci obce v současné době.
Poněkud menší spokojenost ze strany FV je
spojena postupem investic obce do silnic, kde
je časový skluz 1,8 mil. Kč, u výdajů do pitné vody (časový skluz 449 tis. Kč), a v péči
o vzhled obce a veřejnou zeleň (časový skluz
439 tis. Kč). Naopak investice do sportovních
zařízení v majetku obce byly již překročeny o
259 tis. Kč původně předpokládaných výdajů
pro celý rok.
Pro lepší přípravu investičních akcí v naší obci
proto obecní úřad i zastupitelé zahajují již tento měsíc přípravu rozpočtu na příští rok. Jsou
pro nás velmi důležité názory Vás občanů, jak
na hodnocení průběhu plnění letošního rozpočtu, tak náměty na investice a další výdaje
pro příští rok. Těšíme se na Vaše názory, připomínky a náměty na příštím jednání zastupitelstva naší obce.
Zpracoval Ing. Pavel Blažek, člen FV
za správnost MUDr. Jiří Škorpil, Ph.D, předseda FV

ZPRÁVA
ZPRÁVA
STAVEBNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU (KV)
1. KV provedl kontrolu plnění usnesení rady obce (RO) a za- straně osob, které bez předchozího souhlasu vedení obce cokoKOMISE
liv objednají, aniž by předem vedení obce informovaly a vyžástupitelstva obce (ZO).
Podařilo se vybudovat a
zprovoznit plynové topení v objektu školní družiny
a jídelny. Následně by mělo
dojít k zateplení stropu v jídelně, kde jsou kvůli nedostatečné izolaci velké úniky.
Dále se podařila zrealizovat
zastřešená pergola na zahradě základní školy. Co se týče
infrastruktury, měl by se ještě v letošním roce zrealizovat nový povrch v ulici Nad
lípou (slepá ulice proti OÚ).
Dále nový povrch cesty od
Nezvěstické směrem k Hraběcí aleji. Dále je naplánovaný nový chodník od zastávky
ČD směrem k prodejně potravin včetně laviček.
Za stavební komisi
Petr Lakatoš

- Upozornil na dosud ne zcela dořešenou záležitost ohledně podnětu občanů na možnosti vjezdu do sběrného dvora (SD) od nádraží s výjezdem do Nezvěstické ul. Stavební komise s tímto
souhlasí, její písemné stanovisko nebo usnesení ale chybí.
Společnost AVE, která sběrný dvůr provozuje a vlastní, s tímto
údajně nesouhlasí, jejich písemné vyjádření a zdůvodnění ale
chybí. KV doporučuje získat stanovisko od společnosti AVE,
resp. požádat společnost AVE o změnu vjezdu do SD.
Důvodem žádosti občanů o změnu vjezdu do SD je zejména
nepřehledná dopravní situace v Nezvěstické ulici v době otevření SD.
- Upozornil, že u smluv, které schvaluje ZO, je potřeba, aby i o
jejich dodatcích hlasovalo ZO.
- Opětovně upozornil na nesprávný postup pronájmu parkoviště pod zámkem Kozel pro výuku autoškol za situace, kdy je
parkoviště již pronajato společnosti Služby obce Šťáhlavy, s. r.
o. KV zopakoval varianty možného řešení, které dosud nebyly
vedením obce zrealizovány.
- Kontrolní výbor vnímá jako nesprávné, pokud je až dodatečně schvalováno proplacení faktur na práce nebo dodávky, které někdo bez vědomí obce zadá či objedná, přestože je to v zájmu obce, hřiště apod. Chyba není na straně vedení obce, ale na

daly si jeho stanovisko nebo souhlas. Do budoucna KV doporučuje vedení obce přísnější postup za nedodržování žádoucího postupu při objednávání prací nebo dodávek.
- Doporučil vedení obce a radě obce pečlivější formulaci jednotlivých usnesení RO nejlépe tak, aby byla jednoznačná.
(Usnesení RO mají k dispozici pouze zastupitelé, jednání RO
jsou neveřejná a účastní se jich pouze členové RO, tajemník a
pozvaní hosté).
– Dosud nebyla splněna usnesení ZO a neuzavřeny smlouvy:
13/15 – směna pozemků – vše je již připraveno
38/15 – prodej obecních pozemků p. č. 1/6 a 114/1
2. Kontrolní výbor konstatuje, že již jsou na webových stránkách obce zveřejňovány uzavřené smlouvy na zakázky obce s
plněním od 50.000 Kč, a to ve složce úřední deska – uzavřené smlouvy.
3. Kontrolní výbor opětovně doporučuje vedení obce a radě
obce alespoň stručně pravidelně informovat o své činnosti ve
šťáhlavských novinách, event. i na webových stránkách obce.
Toto již KV doporučuje bez výrazné odezvy téměř celý rok,
dle sdělení a slibu starosty na ZO 23. 9. 2015 budou občané o
činnosti RO pravidelně informováni v novinách.
Za KV Mgr. Iveta Bočanová

JAK PEČUJEME O NAŠE OKOLÍ
Asi každý podle svého přesvědčení. Jedni v momentu, kdy jim něco
překáží v ruce, to prostě odhodí a to třeba jenom kousek od sebe. Někdo to dokonce přiveze nebo přinese z domova a šup s tím – kam? Naskýtá se lecjaké místo, ale dnes mám na mysli zcela účelně „Bažantnici“. Letité duby i smíšený les z druhé strany cesty protínající „Bažantnici“ se smutně dívají na to, jak se kolem nich kupí odpad nejrůznějšího druhu, později zarůstá trávou nebo ho přikrývají spadané listy. Jedná
se např. o plastové lahve, různé kusy igelitů nebo igelitové tašky, skleněné lahve, el. kabely, obal od injekce, papíry, železný odpad vč. kovové skládací postele, pneumatika, ale i kabelka.
Volný Den české státnosti se hodil skupince mladých hasičů ze Šťáhlavic, jmenovitě paní Lucii Kalašové, která „už se na to nemohla dívat“ a
oslovila prostřednictvím facebooku mladé hasiče. Vznikla akce na cca
pět hodin a ona, její manžel Vít, Jiří Stankovič ml., Gabriela Loudová
a Veronika Bezděkovská se svými malými dětmi vyčistili prostory kolem cesty v Bažantnici, po které chodí občané našich obcí na procházky,
ale šťáhlavičtí občané i na nádraží, na poštu a na nákupy. Uklidili i okolí sezení před i za Bažantnicí, kde opět mladí zanechali značný nepořádek - sud na odpadky se nacházel kus
od laviček a odpadky
z něho byly rozsypa-

né leckde. A zde ještě podotýkám, že okolí stolků a laviček často uklízí
místostarosta obce Dušan Krňoul.
Nalezený odpad roztřídili: sklo, plasty a papír odvezli do kontejnerů v
obci a ostatní odpad v sobotu 3. 10. 2015 do sběrného dvora. Největší
cenu ovšem měla nalezená kabelka, ve které bylo vše důležité pro majitelku kabelky, pro občanku sociálního domu ve Šťáhlavicích. V kabelce
byly osobní doklady - občanský průkaz i pas, prázdná peněženka, šátek,
kapesník, různé jiné doklady, léky na astma, recepty, klíče od domu a
možná, že ještě něco jiného. Mladí vše neprohlíželi, neboť věděli, komu
kabelka patří a tak prostřednictvím hasičky paní Martiny Loudové st.
kabelku odevzdali. Ne majitelce, která právě nebyla doma, ale převzal ji
pan Soukup ze sociálního domu, který ji odevzdal do správných rukou.
A ještě žádám všechny občany, kteří se procházejí se svými čtyřnohými miláčky nejen po cestě ze Šťáhlavic k Bažantnici a po celé aleji, ale
i přímo v ulicích našich obcí, aby si po svých pejscích, malých či velkých, uklízeli. Je to nechutné, co výkalů při okrajích cest leží a čekají
na to, až je déšť spláchne a ono neprší a neprší! Možná by stálo za zvážení, umístit v prostorách aleje menší nádoby na tento odpad, kam by
ho lidé odhazovali v sáčcích přinesených z domova.
Jako občanka si všech jmenovaných v prvé části mého příspěvku velmi
vážím a děkuji jim za jejich přístup.
Hana Loudová
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NAŠI JUBILANTI

MĚSÍC ŠKOLY UŽ JE ZA NÁMI

Dne 7. září oslavila paní Jaruška Šebková ze Šťáhlavic
čp.7 své 85. narozeniny. Své hosty a gratulanty přivítala s upřímným úsměvem jí vlastním. Bylo příjemné
slyšet její vzpomínání a vyprávění. Nejmilejším dárkem pro oslavenkyni určitě bylo narození jejího již pátého pravnoučátka. Při jubilejním výročí navštívili paní
Jarušku Šebkovou místostarosta obce Dušan Krňoul
a členka Občanské komise Hana Loudová, popřáli jí
hodně zdraví, pohody a radosti.
Gratulace patří i níže uvedeným občankám a občanům.
Šťáhlavice
Fiala František 82, Švarcová Eva 83
Šebková Jaruška 91,
Šťáhlavy
Beranová Marie 84, Pešek Leontýn 85
Česká Zdeňka 85
Mgr. Dagmar Špalová

ho Václava a dozvěděli jsme se zajímavosti o Královské cestě. Z Karlova mostu jsme se vydali na Staroměstské náměstí k orloji. Viděli jsme
též Týnský chrám. Naše putování skončilo u Prašné brány a Obecního
domu. Nejvíc se mi líbila vyzdobená okna v chrámu svatého Víta a staré znaky domů. Výlet do Prahy byl moc pěkný.“
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Šťovíčková a Mgr. Jana Škardová

Září byl měsíc nabitý novinkami hlavně pro prvňáčky. Seznamovali se
navzájem, učili se orientovat v našich školních budovách a stále si osvojují návyky správného školáka. Starší žáci si zopakovali učivo předchozího ročníku a pomalu vpluli do víru povinností.
Pro zpříjemnění odpoledního času si děti mohly i v letošním roce vybrat z pestré nabídky zájmových kroužků. Již tradiční a velmi oblíbené
jsou kroužky Počítačů a Tanců nejen orientálních. Letos se na počítačový kroužek přihlásilo 32 žáků a pracují ve třech skupinách pod vedením
Petra Fremra. Taneční parket ve 2. třídě letos zaplňuje 23 malých tanečnic, které se roztančí s paní učitelkou Hanou Šťovíčkovou každý čtvrtek. Velký počet starších žáků se přihlásil na kroužek Mladého zdravotníka. Užitečné základy zdravovědy a první pomoci si bude pod vedením
Saši Drohobetského osvojovat 19 dětí.
Spolupracující agentura Rytmik opět nabízí kroužek Florbalu a nově
kroužek Keramiky . I loni poprvé otevřený Kroužek stolních her se letos dočkal svého pokračování.
První letošní mimoškolní akcí byl výlet žáků 4. a 5. ročníku do Prahy.
Z reakcí dětí je patrné, že se vyvedl i přes nepřízeň počasí. Podrobnosti
se dozvíte ze slohové práce čtvrťáka Jakuba Vaníka:
„Dne 7. října jsme jeli na školní výlet do Prahy. Autobus nás vysadil
na Pohořelci. Trasu jsme zahájili na Loretě, poté jsme dorazili k Pražskému hradu, kde nás zaujal hlavně chrám svatého Víta. Dále naše kroky vedly do Nerudovy ulice k domu U dvou slunců. Paní učitelka nám
povídala, že v něm žil Jan Neruda. Cestou na Karlův most jsme spatřili chrám svatého Mikuláše. Na Karlově mostě nás zaujala socha svaté-

UPOZORNĚNÍ

V poslední době opět došlo ve Šťáhlavech k několika krádežím nezabezpečených jízdních kol. Kola byla odcizena přímo ze zahrad, od prodejny ZKD u nádraží, od prodejny drogerie a od pošty. Doporučujeme proto všechna kola, která nemáte pod přímým dohledem, zamykat, i když je
opouštíte třeba jen na chvíli.
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Radka Fremrová

GUSTAV HABRMAN
Od ﬁliálky České pošty až za
Mateřskou školu ve Šťáhlavech vede Habrmanova ulice.
Jistě není od věci připomenout, kdo to Gustav Habrman
byl. Narodil se 24. ledna 1864
v České Třebové manželům
Josefovi a Barboře. V roce
1883 odešel mladý Gustav do
Vídně a zapojil se do dělnického hnutí. Hned následující
rok byl za rozšiřování ilegálních dělnických letáků odsouzen na 4 roky vězení. Po propuštění krátký čas působil v
Paříži, Chicagu či New Yorku.
V roce 1902 se v Plzni oženil a začal zde působit jako redaktor soc. dem. periodika Nová doba. Záhy se vypracoval na významného představitele soc. dem. na Plzeňsku směřující stranu od radikální
levice. V roce 1907 byl zvolen za soc. dem. poslancem Říšské rady pro
okrsek Plzeň - Blovice. Mandát obhájil i na období 1911-1918. V listopadu 1916 se stal členem Českého svazu poslanců Říšské rady a členem
Národního výboru. O rok později se ve Stockholmu vyslovil pro budoucí řešení české otázky (samostatnosti) v opozici k B. Šmeralovi, který
se přikláněl k oﬁciálnímu postoji rakousko-uherské monarchie. 14. října
1918 se Habrman v Plzni účastnil generální stávky a manifestace proti vývozu potravin do Rakouska, která již žádala státní suverenitu. Byl
účasten ženevských jednání prozatímní čsl. vlády.
Po vyhlášení samostatnosti Československa zastával funkce v plzeňském zastupitelstvu, stal se poslancem Národního shromáždění a ministrem školství a národní osvěty. Byl autorem významné transformace školské soustavy a později ve funkci ministra sociální péče prosadil
zákon o sociálním pojištění zaměstnanců. V roce 1925 se stal senátorem. Zemřel 22. března 1932 v Praze. Ostatky byly převezeny do Plz-

ně, kde se smutečního průvodu od spolkového domu Peklo na Ústřední
hřbitov zúčastnily desetitisíce lidí. Byl čestným občanem mnoha měst,
jeho jméno (opět) nese i náměstí v Plzni-Doubravce. Město Plzeň nechalo tomuto svému politikovi v roce 1934 zbudovat památník v centru kolumbária a na spolkovém domě Peklo byla odhalena pamětní deska. Tu nechali komunisté v roce 1951 odstranit a náměstí o tři roky dříve přejmenovat.
Dle záznamů ve šťáhlavské školní kronice bylo 22. března 1932 na zdejší škole vzpomenuto zásluh G. Habrmana a na budově byl vztyčen smuteční prapor. Nebylo dohledáno, kdy přesně byla za 1. republiky ulice
ve Šťáhlavech po G. Habrmanovi pojmenována, ale toto pojmenování
bylo potvrzeno MNV Šťáhlavy 26. září 1946. (Gustav Habrman navštívil Šťáhlavy 30. dubna 1922 při příležitosti odhalení pomníku padlým
na návsi.) V roce 1962 byla tato ulice přejmenována na J. Fučíka a po
Sametové revoluci byl obnoven název Habrmanova.
Ondřej Maglić

PUTOVÁNÍ ŠTÁHLAVSKEM - HRADY
Další díl putování Šťáhlavskem se bude věnovat hradům, ostatně ne nadarmo se naší milé
domovině říká „kraj pod Radyní“. Ale nejde
jen o tento nejznámější hrad, jehož zdaleka viditelná silueta připomíná turistickou značku
pro hradní zříceniny. Nesmíme zapomenout
ani na dva další hrady, (prožívající svůj historický život tak trochu „ve stínu“ Radyně), a to
na Vlčtejn a Lopatu. Pokud změříme vzájemnou polohu těchto tří hradů, dojdeme k pozoruhodnému, téměř mystickému závěru. Vzájemné vzdálenosti vzdušnou čarou jsou téměř identické: osm kilometrů. Zmíněné hradní
kopce představují tak vrcholy rovnostranného
trojúhelníku, jehož severojižní základnu tvoří
osa Radyně-Vlčtejn a východní vrchol skalnatá Lopata. Je to jen náhoda vytvořená vhodnými terénními výšinami? Z propočtů vyplývá i další kuriozita – v ideálním středu našeho
hradního trojúhelníku leží šťáhlavická náves.
Z hradní trojky nejvíce „nej“ má na svém kontě RADYNĚ: je sice patrně nejmladší (založena 1356-1361), ale nejvyšší (567 m n. m.),
stavebně a historicky nejvýznamnější a také
nejrozsáhlejší. Byla založena Karlem IV. jako
opěrný bod královské moc v blízkosti již nevyhovujícího přemyslovského hradiště ve Starém Plzenci. Představuje vynikající příklad lucemburské hradní architektury a je patrně dí-

lem královského architekta Víta Hedvábného,
stavitele velmi obdobného šumavského Kašperku (původně Karlsbergu). Karlovo jméno
dostal i nový hrad nad Šťáhlavskem, ale módní německé pojmenování Karlskrone (Karlova koruna) se neujalo a převážil starý slovanský název kopce Radyně. Dosud zůstal zachován kompaktní hradní palác zakončený západní hranolovou věží s arkýřovým prevetem. Z
jejího ochozu ve výšce 27 metrů, jak píše starý průvodce, „nás překvapí rozkošná vyhlídka
na široširé okolí“. Za výborné viditelnosti se
tu vskutku naskýtá snad nejkrásnější výhled na
Plzeňsku až do vzdálenosti přes sto kilometrů,
nejen na moře brdských lesů na východě, ale
na Šumavu od Boubína po Ostrý, pohraniční
Český les s Přimdou a krušnohorský Klínovec
na severozápadě. Druhou nedochovanou věž
připomíná půlválcové zakončení na východě
paláce s hladomornou, z níž se dle starých pověstí ozývá o půlnoci „bědování chudáků zde
za živa pohřbených“. Do skalnatého podloží
byly vytesány i příkopy stejně jako hluboká
cisterna na dešťovou vodu. Hrad byla prakticky nedobytný, odolal i husitům, ale počátkem
16. století podobně jako ostatní hradní pevnosti ztratil význam a roku 1558, již za nových
majitelů, šťáhlavských Kokořovců z Kokořova, se uvádí jako pustý. Radyně přitahovala
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odedávna romantické duše, s hradem je spojena i řada pověstí. Již barokní historik František
Beckovský v 18. století poznamenal, že „na
strmém vrchu spatřuje se pustý hrad Radyně,
do kterého žádný nejde, obávaje se, aby ho v
něm nějaké neštěstí nepotkalo, neboť od svých
předkův toho zprávu mají, že v tom hradu všelicí duchové se zdržují, od kterých kdokoliv do
něho vejde, nějakou nesnázi trpěti musí. Jest
také v tom hradu veliký poklad, neboť častěji
časův předešlých vidín byl černý pes na železný truhle ležící.“ Nejznámější legenda je spojována s bájným ušatým Radoušem, podle kterého byl prý hrad pojmenován. Starou pověst
zachytil ve svém díle Pověsti českých hradů a
zámků Josef Wenig před sto lety takto: “Báječné poklady radyňské, uložené v podzemních
sklepeních, nashromáždil prý zakladatel hradu
Raden, též Radouš zvaný, rytíř bohatý, hrůzu
však vzbuzující, neboť měl šeredné, znetvořené špičaté uši. Zle bylo s dívkou, jež se mu zalíbila. Stala-li se jeho ženou, to děcko, jež mu
povila, mělo tutéž zrůdnost jako rytíř sám. A
Radouš, šíleje z toho hrůzou a vztekem, zabil
pak ženu i svoje dítě. Za to stihnouti ho měla
věčná, pekelná muka. Leč ke konci života dal
se krutý Radouš na pokání, činil mnohé skutky bohulibé, a pro byl vzat na milost. Jen tím
potrestán, že byl zaklet ve svůj hrad a po smrti tu musí blouditi...“ Dokdy? Prý do té doby,
než jeho poklad najde nevinné dítě, ale k takové příležitosti dochází jen jednou do roka, o
půlnoci na Velký pátek.
Jen o málo níže jižně od Radyně se na obzoru rýsuje další hradní kopec VLČTEJN. Jak
praví průvodce z předminulého století, „na výšině 521 m tu ze směsi jehličnatých a listnatých stromů vyčnívají trosky kamenného někdy strážce krajiny. Hrad nepříliš prostranný,
kdysi skoro v kruhu obehnaný valem a hlubokým příkopem, měl tvar trojúhelníku, v jehož
jižním vrcholu na příkré buližníkové skále, po
dvou stranách jakoby otesané, stála hlavní budova“. Ten se pyšní sice starším rodokmenem
(první zmínka 1284), ale jeho dnešní podoba
vznikla až v druhé polovině 14. století za vlá-

dy jihočeských Rožmberků, kteří tehdy opanovali blízkou část Brd. A tak i zde, podobně
jako na Radyni, najdeme prvky vyspělé gotické fortiﬁkace, zejména obdélný věžovitý palác s polygonálním čelem. Vlčtejn, jehož jméno vzniklo počeštěním německého označení
Wildstein (Divoký kámen) a nemá tedy s vlky
nic společného, se zapsal i do národních dějin. Na hradě, ovládnutém za husitských válek
stoupenci kalicha, byla podepsána roku 1451
mírová, tzv. Vlčtejnská smlouva mezi husitskou poděbradskou stranou a katolickou strakonickou jednotou, která otevřela cestu k ná-
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boženské svobodě v Českém království. Ale i
v případě Vlčtejna se později neobývaný hrad
změnil ve zříceninu.
Dramatický český středověk se podepsal i na
osudech třetího hradu. Hradní vrch LOPATA svými 420 m n. m. je ze zmíněné trojice nejnižší, ale i zde jako v předchozích případech bylo k opevnění využito buližníkových skal, které již před dávnými věky používali coby úkryt i pravěcí první zemědělci. Přes
husté porosty je dobře patrná vrcholová plošina na trojúhelníkovém půdorysu se zachovanými základy severní válcové věže a vytesanou cisternou. Z vlastního kamenného zdiva paláce a hradeb lze najít je sporé zbytky.
Hradní jádro je odděleno od předhradí hlubokým příkopem, vylámaným ve skále a dnes
překlenutým dřevěnou lávkou. Počátky hradu jsou nejasné, ale stál již roku 1377, kdy se
uvádí jako jeho majitel Heřman z Litic. Zato
konec nedlouhého života hradu je jasný, zanikl za husitských válek. Vyhořel v únoru 1433
při dobývání husity, jejichž odpůrce, katolický loupeživý rytíř Habart z Hrádku, dal hrad
po čtyřměsíčním obléhání sám zapálit, aby tak
v nastalém zmatku unikl. Romantická poloha zříceniny v lůně divoké přírody vždy lákala milovníky tajemných zákoutí zašlých časů,
jak zvýrazňuje i dojem, vyjádřený obrozeneckým spisovatelem F. A. Horou: „Hrad chránila ohromná skaliska jako bašty přírodou vytvořené…Nad rozvaliny, hustě porostlé bujnou
lesní travou, křovím a ostružinami, sklánějí se
jakoby ochranná ramena rozložité větve staletých dubů, buků, smrkův a javorův, jež vysoko se vypínajíce nad vrcholy okolního stromoví, k večeru halí se v hustý závoj bělavé mlhy a
v době ranní vstávají v růžovém světle vycházejícího slunce.“ Soudě dle citátu, romantický
básník tu snad musel přespat. Ostatně přenocování „pod širákem“ v opuštěné hradní zřícenině, s hvězdnou oblohou nad hlavou, je zážitek, na který se nezapomíná (na Lopatě jsem to
sám před dávnými lety sám zažil). Už jste se
něco podobného zkusili (třeba v mládí)?
Jan K. Úslavský

DÁMSKÝ KLUB
Milé dámy a dívky,
v zářijovém klubu jsme se naučily základy pletení z papíru. Všechny účastnice chválím a
fotograﬁí připomínám jejich snažení. A protože s přicházejícím podzimem navštěvujeme
častěji kina a divadla a těšíme se na čas bálů a dalších společenských zábav, pustíme se v
tom říjnovém do výroby šperků. Zvu vás v sobotu 24. října v tradičním čase od 14:00 do
17:00 hodin do našeho Infocentra na kurz korálkových dutinek.
A nabízím dvě varianty:
Pro zručnější: háčkované dutinky z korálků
Dostanete háček, přízi, speciální jehlu a různé korálky.
Cílem kurzu je naučit se návlek, začátek i postup háčkování, jak navázat a ukončit výrobu
šperku. Cena kurzu je 180 Kč.
Pro začátečníky a děti: síťované dutinky s korálky
Dostanete dutinku, různé korálky a dokončovací komponenty.
Cílem kurzu je naučit se jednoduchou, ale efektní výrobu šperku. Cena kurzu je 160 Kč.
Těšíme se na vás a stále platí, přijďte i vy, které se chcete jen podívat.
Petra Brůhová, kulturní komise OÚ

ADVENTNÍ
KALENDÁŘ
Rok se téměř s rokem sešel a pomaličku se blíží i předvánoční čas. My

chvíli zastaví a vánočně naladí, přihlaste se u mě o své číslo do 15. listopadu na adrese kultura.stahlavy@seznam.cz. Pokud se mi podaří rozdat všechna čísla, budeme objevovat při procházkách každý podvečer
od 1. prosince až do Štědrého dne v nově rozsvíceném okně nějaké překvapení.
Petra Brůhová

jsme si ho ve Šťáhlavech i ve Šťáhlavicích loni poprvé zpestřili Velkým
okenním adventním kalendářem.
Nevím, jak moc se Vám a Vašim dětem tento nápad líbil nebo nelíbil, a
jestli vůbec máte chuť jít do toho se mnou po roce znovu. A tak vás prosím. Vy, kteří máte nápad, chuť a hlavně čas proměnit v prosinci vaše
okno do ulice v kouzelné vánoční okno, pod kterým se kolemjdoucí na

VÝZVA OBČANŮM - MAPOVÁNÍ NEDOSTATKU VODY

V rámci orientačního mapování situace prosíme občany, kteří měli toto léto kriticky málo vody ve studních a nejsou připojeni k obecnímu vodovodu, aby nahlásili své jméno a číslo popisné na Obecním úřadě. Tato výzva vznikla ve spolupráci se starostou obce panem Štětinou.
Ondřej Maglić

PRODEJ KAPRŮ

Šťáhlavští rybáři oznamují, že byl dne 9. října zahájen prodej živých kaprů. Koná se každý pátek od 15:30 do 17:30 hodin v garážích rybářů ve
Šťáhlavech, tj. u mostu směrem na Rokycany.
Jiří Kokoška

28.10.2015
zveme
do Šťáhlavic všechny milovníky čarodějnic i
jiných pohádkových bytostí na
STRAŠIDELNOU STEZKU
která vede po cestách i necestách krásným údolím řeky Úslavy
start individuálně mezi 16 a 19h
u šťáhlavické Kovárny
kde je připraveno posezení u ohně, občerstvení, promítání ﬁlmů
startovné dobrovolné
pořadatelé srdečně zvou všechny děti se svými rodiči
na cestu je vhodná pevná obuv, vezměte s sebou lampiony:-)
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SPORT
Z HISTORIE ŠŤÁHLAVSKÉ HÁZENÉ
Čas utíká, léta běží a některé události, i významné, upadají v zapomnění.
Je to již 60 let co se šťáhlavští dorostenci, přes několik kvaliﬁkací, probojovali do závěrečného turnaje o mistra Československé republiky. V roce
1955 se toto ﬁnále hrálo v Plzni a jeden den i ve Šťáhlavech. Finále se zúčastnila družstva Trnavy, Šťáhlav, Uherského Hradiště, Mostu a Vysoké
školy Praha. Naši dorostenci obstáli velmi dobře. Vyhráli všechny zápasy
až na zápas s Trnavou, který prohráli v závěru utkání o gól 6:7. K mistrovskému titulu by jim stačila remíza, protože Trnava již hrála jednou nerozhodně. I tak to byl velký úspěch, chlapci ze západočeské vesnice byli druzí nejlepší v tehdejším Československu. Na přiložené fotograﬁi družstvo
pod vedením trenéra Jaroslava Nolče (stojící řada zleva) tvořili tito hráči: Jan Vimr, Karel Kieseweter, Stanislav Fremr, Aleš Krejsek, Miroslav
Šneberk, Jiří Růžička, Ladislav Čada, a dále sedící zleva: Václav Fremr,
Jiří Brožík, Karel Říha, František Bystřický a Václav Černý. Toto úspěšné
umístění zopakovali i o rok později v Mostě, kde hráli v pozměněné sestavě, ve které byl i pozdější československý reprezentant Rudolf Havlík.
Mladší generace toto období šťáhlavské házené nezná, a proto je dobré ho
připomenout a uvést do povědomí šťáhlavským občanům. Díky „chlapcům“ za skvělou reprezentaci a zviditelnění jednoty házené i obce v tehdejším Československu.
Jiří Brožík

HÁZENÁ SE HLÁSÍ
7:1, HC Plzeň - 7:2 - 4:5 - 6:3, DHC Plzeň - 8:0 - 6:6 - 6:0, Talent - 6:1
- 6:7 - 4:5.
18. září jsme uspořádali nábor nových nadějí. I když se s nábory roztrhl, jak se říká, pytel, byli jsme s účastí spokojeni. Tímto se ale nikomu
vrátka nezavírají, rádi přivítáme další zájemce do všech družstev mládeže. Jak je vidno, úspěchy našich žákovských a dorosteneckých týmů,
děti přitahují.
A teď už k dorostu. Do republikových soutěží jsme přihlásili starší i
mladší dorost. Obě družstva hrají druhou českou ligu. Mladší zahájili 19. září v Úvalech u Prahy, kde jasně přehráli domácí 38:25, doma
pak porazili Sokol Praha Vršovice 31:20. V Úvalech započali soutěž i
dorostenci starší. Ovšem ne tak dobře, prohráli totiž 29:19. Své kvality ale ukázali na domácí půdě, když si smlsli na týmu z Jablonce nad
Nisou 38:15
Muži, hrající též druhou českou ligu, se zatím potýkají s nedostatkem hráčů. V přípravných zápasech se jich několik zranilo. Tak v zářijových kláních zatím nebyli úspěšní. V prvním kole na hřišti favorita soutěže podlehli 25:20. I domácí utkání dopadlo lépe pro hosty, Sokol Praha náš tým zdolal 25:18. Věříme, že po uzdravení zraněných hráčů se forma týmu zvedne.
V soutěži přeboru Prahy hrají naše ženy. V měsíci září sehrály zatím jediné utkání, a to s družstvem Háje Praha. Přebor hraje šest pražských
družstev a tři mimopražská. Šťáhlavy, Mělník a DHC SVŠ B. Je to určitě zpestření naší činnosti.
VV.

Po prázdninových týdnech se hlásí opět ke slovu házená. Sice byly dovolené, ale naše družstva se pilně připravovala na nastávající sezónu.
Začneme od těch nejmladších, od přípravky. Také ta měla svoje soustředění. Uskutečnilo se v Letinech, kde jim tamní škola za pakatel poskytla vskutku pěkný azyl. Bylo tam i několik předškoláků, kteří hrdinně snášeli první odloučení od rodiny. O mladších žácích byla řeč v minulém čísle. Starší žáci se připravovali v domácích podmínkách. Dorostenci byli soustředěni na Hracholuskách, kde prověřovali hlavně fyzičku. Muži sehráli několik přípravných utkání. V utkání českého poháru podlehli Slavii Plzeň a byli tak z dalších bojů vyřazeni. Zúčastnili se turnaje ve Šťáhlavicích, který však svou úrovní zklamal, nebyl měřítkem připravenosti.
Soutěžní ročník 2015 - 16 zahájili 5. 9. starší žáci turnajem na plzeňském Talentu. Zde prohráli s Talentem A 14:11, S Plzencem pak zvítězili 21:0, s Talentem B 16:3. Soutěž pak pokračovala v Rokycanech, kam
ale některá družstva nepřijela. Naši pak vyhráli s Talentem C 17:10, s
Rokycany 10:4. Tabulka není úplná, nemá cenu ji uvádět.
Mladší žáci sehráli první turnaj na Talentu s těmito výsledky: Šťáhlavy - Rokycany 7: 9, Talent B 5: 6, Starý Plzenec 7:5. Také liga minižáků měla zahájení na DHC Plzeň. Šťáhlavy měly v soutěži dvě družstva. Obě všechna svá utkání vyhrála. Výsledky: A - Rokycany 8:2, Talent - 8:5, Slavia Plzeň - 13:2, HC Tachov 16:3. Tým B: Talent B 15:11,
DHC 14:3, HC Cheb 16:7. Předžáci pak zahájili soutěž na HC Plzeň.
Zápasy mají tři hodnocení, osobní obranu, trháky, normální hru. Také
zde byli naši chlapci úspěšní. Výsledky: Šťáhlavy - Tachov 4:2 - 1:1 -

MEMORIÁL JAROSLAVA ŠVECE A VÁCLAVA NOLČE
V sobotu 12. 9. 2015 se uskutečnil již 70. ročník turnaje v házené - Memoriál Jaroslava Švece a Václava Nolče. Nejstaršího turnaje v Čechách se zúčastnily pouze 3 týmy, vůbec to však nevadilo jeho atraktivnosti. Vítězem se stali házenkáři ze Šťáhlav, byli přece jen o něco lepší než další dvě družstva
sestavená převážně z bývalých šťáhlavických házenkářů. Přesto, že již skoro nikdo ze zúčastněných sportovců aktivně házenou nehraje, bylo vidět, že
házenou ještě nezapomněli. Starou šťáhlavickou gardu reprezentovali Václav Kuchyňka, Jarda Tovara, Dušan Krňoul, Pavel Nolč a Václav Fiala. Turnaj,
který pořádala TJ Sokol
Šťáhlavice pod záštitou
starosty obce Šťáhlavy,
byl další velmi úspěšnou sportovní akcí na
novém multifunkčním
hřišti v obci. Nezbývá
než popřát tomuto turnaji ještě mnoho úspěšných ročníků.
Za VV TJ Sokol
Šťáhlavice
Mgr. Dagmar Špalová
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SPORT
DUATLON V ZÁMECKÉM PARKU
V neděli 20. 9. 2015 pořádala TJ Sokol Šťáhlavice již 17. ročník dětského Duatlonu. Závod se skládal z běhu a jízdy na kole, trasa vedla krásnými
pěšinkami parku okolo zámku Kozel. Každý sportovec dal do závodu všechno a tomu odpovídaly i vynikající výsledky, za které si všichni odnesli diplomy a malou sladkost, ti nejlepší navíc tolik ceněné medaile.
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice Mgr. Dagmar Špalová

INZERCE

Pro náš sběrný dvůr ve Šťáhlavy, Nezvěstická
562, hledáme Obsluhu sběrného dvora:
Co bude náplní Vaší práce?
- Povolovat vjezd vozidlům na sběrný dvůr
- Zajišťovat kompletní běh materiálu – kontrola
přiváženého a ukládaného materiálu, hlášení a
evidence materiálu
- Vystavovat potvrzení o příjmu odpadu, odpovědnost za pokladnu
- Řízení provozu v prostorách sběrného dvoru
- Administrativní činnosti spojené s provozem sběrného dvoru
Jste to právě Vy, koho hledáme? Požadujeme:
- Výuční list nebo SŠ vzdělání
- Znalost práce na PC
- Spolehlivost a samostatnost
- Komunikativní a organizační schopnosti
- Základní orientace v oboru odpadového hospodářství vítána
Co Vám můžeme nabídnout?
- Odpovědnou práci na cca 5 h. týdně na Dohodu o pracovní činnosti
- Otevírací hodiny sběrného dvora jsou: ST 15:00 – 17:00, SO 9:00 – 12:00
- Nástup možný ihned

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat:
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Plzeň
E-mail: josef.medzvec@ave.cz Tel.: 606 726 844

UZÁVĚRKA LISTOPADOVÉHO Š+Š

Uzávěrka materiálů pro listopadové číslo novin je 7. 11.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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