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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Listopad 2015

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY
OBCE V UPLYNULÉM OBDOBÍ
- Byla schválena smlouva o dílo s panem
Interholzem na zhotovení přístřešku jako
ochranného opatření při hnízdění čápů bílých.
- Byla schválena smlouva o dílo s panem
Milanem Směšným na obnovu drobných
sakrálních staveb.
- Byla schválena smlouva s HZS Plzeňského kraje na bezúplatný převod osobního automobilu Škoda Felicia do majetku
obce pro SDH Šťáhlavy.
- Byl schválen dodatek ke smlouvě s ﬁrmou AVE na rozšíření počtu kontejnerů
na separovaný odpad.
- Byla schválena objednávka projektové
dokumentace na plynové vytápění budovy Záložny.
- Byla schválena cenová nabídka na zhotovení studie proveditelnosti výstavby
úpravny vody a doplnění vodovodní sítě

pro obec a rozšíření ČOV – první krok k
tomu, aby obec měla svoji pitnou vodu.
- Byla schválena cenová nabídka na projekt plynoﬁkace ul. Jungmannova a V
Rokli.
- Byla schválena cenová nabídka na zhotovení průkazů energetické náročnosti budovy obecního úřadu a budovy mateřské
školy.
- Rada schválila návrh paní Mgr. Bočanové na podmínky pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
- Rada schválila uspořádání vánoční sbírky, jejíž výtěžek bude věnován na zakoupení venkovních herních prvků do „Hraběcí“.
- Byla schválena změna dodavatele elektřiny, která by měla obci ušetřit zhruba
100.000 Kč ročně.
Ing. Václav Štětina

Informace dětské lékařky MUDr. Preslové
Od 1.3.2016 bude na Dětském středisku ve Šťáhlavech zrušena pevná telefonní
linka. Dovolat se bude možno pouze na mobilní telefon č. 736 679 843.

DÁMSKÝ KLUB
V sobotu 14. listopadu 2015 se uskutečnilo v letošním roce zřejmě poslední setkání Dámského klubu a téma bylo již vánoční. Vyráběly se ozdoby na stromeček ze
skleněných korálků. A protože v prosinci
se všechny vrháme na vánoční úklid, výzdobu a v neposlední řadě pečení cukroví,

zkrátka máme nabitý program, sejdeme se
zase až po Novém roce.
Takže milé dámy a slečny, všechno zvládněte v pohodě a ve zdraví, užijte si svátky a těším se, že příští rok zase přijdete
mezi nás.
Petra Brůhová
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SPOLEK PŘÁTEL
ŠŤÁHLAVSKÉHO
ZÁMKU
Dne 29.10.2015 se uskutečnila 1. schůzka
za účelem založení Spolku přátel šťáhlavského zámku.
Co bude jeho cílem?
- vzbudit zájem občanů o naši obec a její
historii, zejména pak o její dominantu –
zámek na návsi
- ovlivnit budoucnost zámku
záchrana, obnova a spolupráce na rekonstrukci zámku
snaha o navrácení věže s hodinami na
zámek
snaha o získání dotací a grantů na jeho
záchranu
- pořádání kulturních akcí v zámku a
hlavně v jeho parku;
- obnova a ochrana ostatních kulturních,
technických a přírodních památek ve
Šťáhlavech a Šťáhlavicích
- propagace Šťáhlav a Šťáhlavic
Věříme, že nejsme sami, komu není osud
zámku a dalších památek v naší obci lhostejný a že se k nám přidáte. Poté, kdy proběhnou veškeré nutné legislativní kroky k
založení spolu, které tímto započaly, bude
spolek nabírat členy – o tom Vás budeme
včas informovat a doufáme, že počet členů bude vysoký.
za účastníky schůzky
Mgr. Iveta Bočanová
JUDr. Pavel Štětina
Karel Luft

„ŠŤÁHLAVSKÝ“ VRTULNÍK
V září t. r. na podkladě stížností občanů
obce Šťáhlavy na provoz vrtulníku proběhlo mezi starostou a pracovníky Úřadu pro civilní letectví (ÚCL) jednání. Z
písemného vyjádření ÚCL vyplývá, že
provoz vrtulníku není v rozporu se zákonem o civilním letectví ani s vyhláškou č.
108/1997, neboť provozovatel vrtulníku
z jím využívané plochy vzlétat a přistávat může, a to i v případě intenzivního
provozu. Za intenzivní provoz jsou považovány více než 3 vzlety a přistání za
týden, přičemž by mělo být dodržováno,
aby plocha pro vzlety a přistání byla ve
vzdálenosti 100 m od obytných budov.
Při intenzivním provozu je provozovatel
povinen toto obecnímu úřadu ve Šťáhlavech pouze oznámit, což se stalo. Obec
ani obecní úřad to tedy nemohou zakázat;
provozovatel využívá vrtulník pro soukromé účely.
Na přání některých nespokojených občanů a v zájmu zklidnění situace se dne

2.11.2015 na OÚ konalo jednání s provozovatelem, jemuž bylo v letních měsících
letošního roku zazlíváno obtěžující létání
vrtulníkem, a to zejména jednu sobotu
v červnu a jednu v září, kdy byl provoz
opravdu velmi intenzivní.
Provozovatel uvedl, že v letošním roce
bylo létání intenzivnější z důvodu potřeby
získat určité množství letových hodin a že
v dalších letech tomu tak již nebude. Je
možné, že i v příštích letech bude některý
den v roce vyšší letový provoz než jindy,
v takovém případě na toto bude OÚ (bude-li to možné) s dostatečným předstihem
upozorněn tak, aby občané o takovém
dnu mohli být upozorněni předem v Š+Š
novinách. Dále uvedl, že chce s občany
obce Šťáhlavy vycházet co nejlépe a do
budoucna by se velmi rád podílel na rozvoji obce a života v ní tak, jak mu jeho
pracovní vytíženost dovolí.
Závěrem bych ráda uvedla vlastní postřeh
k této věci. Určitě jsou místa, kde probíhá

OPOZIČNÍ OKÉNKO
Vážení spoluobčané,
prý některým z Vás opoziční okénko chybělo, proto jsem se rozhodla krátce shrnout fungování obce po roce od voleb. Je
potřeba říct, že vedení obce se snaží být
akčnější a pečlivější, nicméně vždy je co
zlepšovat. Je potřeba věci umět dotáhnout
do konce a ne čekat, že nějak dopadnou
nebo že je někdo udělá. Troufám si říci,
že i díky opozici, která se nenechá jen tak
odbýt, se ledacos zlepšuje. Stále však některé věci postupují příliš pomalu (např.
neřešení podstavu zaměstnanců na OÚ,
zdlouhavé uzavírání smluv, rozdělování
zakázek, pomalá příprava některých projektů a naproti tomu nedostatečná připravenost a nepromyšlenost projektů jiných)
- většina zastupitelů si pod tyto neurčité
výtky jistě snadno podřadí konkrétní věc.
Kontrolní výbor a opozice samotná se
snaží, aby věci, o nichž se dozví, byly
dotaženy do konce. V poslední době jsme
navrhli směrnici pro zadávání veřejných
zakázek, která byla po úpravě radou obce
schválena, a budeme dohlížet na to, aby
byla důsledně dodržována, protože díky
tomu se jistě ušetří obecní ﬁnanční prostředky. Je mnoho věcí, které bychom dělali jinak a myslíme si, že lépe. Je i spousta
věcí, k nimž se jako opoziční zastupitelé
ani nedostaneme a o nichž se nedozvíme,
ale volební karty byly rozdány tak, jak občané chtěli - výkonným orgánem obce je
rada, v níž nikdo z opozice není. Je ale
pravdou, že pan starosta má snahu s námi
řešit i jiné záležitosti než jen ty, které jsou
vyhrazeny k rozhodování zastupitelstvu,

což je dobře. Nelze fungování obce jen
kritizovat, kritika má být věcná a mohu
říci, že pan starosta ji umí přijmout a umí
s ní naložit.
Co se v obci posunulo k lepšímu?
Skvěle funguje ﬁnanční výbor, díky němuž se daří zlepšovat zejména ﬁnanční
fungování obce.
Výborně nastartovala své působení kulturní komise v čele s paní Brůhovou - pořádá pravidelný rukodělný dámský klub,
konalo se hudební odpoledne a beseda s
Jardou Kopejtkem z Českého rozhlasu,
zájezd na muzikál do Prahy, za pomoci
šťáhlavských hasičů překrásná Noc kostelů a mnoho dalšího.
Ani sportovní komise nezahálí, jejím asi
nejlepším počinem byla olympiáda základních škol, která se konala v červnu v
hale.
I stavební komise funguje, především pak
její členka paní Hajšmanová, bez níž si
stavební záležitosti v obci, zejména pak
dohled nad rekonstrukcí infrastruktury,
snad už ani neumíme představit.
Komise životního prostředí také započala
svou činnost dobrým směrem a stabilně
dobře pracuje i komise občanská, ve vývoji se posunuly i Šťáhlavské noviny.
Start byl tedy celkem dobrý a všichni se
jistě budou snažit, aby i další běh byl vytrvalý a s dobrými výsledky.
Do vánočního čísla se Opoziční okénko
nehodí, proto Vám již nyní přeji klidný
adventní čas a krásné Vánoce.
Mgr. Iveta Bočanová, zastupitelka
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zvýšený letový provoz nejen tohoto vrtulníku, ale i jiných letadel – zejména k
zámku Kozel míří řada vyhlídkových letů.
Zajisté lze pochopit, že jejich hluk v létě
v těchto místech žijícím občanům vadí.
Na druhou stranu lze pochopit, že má-li
někdo letadlo nebo vrtulník, nechce ho
mít zavřený v hangáru a chodit se na něj
dívat. Setkala jsem se i s tím, že jakmile
byl slyšet jakýkoliv hluk letadla, už lidé
láteřili, že „TEN vrtulník“ zase letí, aniž
zdroj hluku viděli. Zamyslí-li se člověk
nad tím, položí si otázku: Opravdu mi lety
vrtulníku stále tak vadí, opravdu jsou tak
časté? Nejsem ovlivněn spíš předsudky a
závistí vůči osobě, která vrtulník vlastní?
Věřím a chci věřit provozovateli vrtulníku, že bude jednat tak, jak na schůzce na
OÚ uvedl, tedy ve snaze co nejméně občany vrtulníkem obtěžovat.
za účastníky jednání
Mgr. Iveta Bočanová

ZÁJEZD NA
MUZIKÁL
MÝDLOVÝ
PRINC
Poslední říjnovou sobotu se po delší době uskutečnil zájezd pořádaný
Obecním úřadem, a to do pražského
divadla Broadway na muzikál s písničkami Václava Neckáře Mýdlový
princ. Zorganizovala ho na podzim
loňského roku nově vzniklá kulturní
komise a příliš netušila,
jaký bude o takovou
akci zájem. Byl,
a velký. Lístky
byly vyprodány během
d v o u
d n ů .
Tě m ,
na které
s e
nedostalo,
se omlouváme.
Co vím, většinou
se všem, kteří se ho
zúčastnili, dětem i dospělým, představení líbilo a
i s dopravou byli spokojeni. Za pochvalné dopisy děkuji. A mohu slíbit,
že v příštím roce uskutečníme další.
Již teď plánujeme zájezd nejen opět
na muzikál, ale i na klasické představení některého z pražských divadel.
Za kulturní komisi OÚ
Petra Brůhová

STRAŠIDELNÁ
STEZKA
28.10. bylo stejně tak jako v minulých letech ve Šťáhlavicích na návsi
od brzkého odpoledne rušno. Začali
se zde sjíždět návštěvníci již tradiční Strašidelné stezky. Úkolem každého malého účastníka stezky bylo
projít s lampionem v doprovodu rodičů nebo známých krásným údolím
řeky Úslavy. Cestou na něj však čekaly různé milé i strašidelné zastávky. Kolem plápolavých ohýnků tam

rejdila různá strašidýlka, jako například čerti, ježibaby, čarodějnice, víly,
vodníci, loupežníci, skřítkové i skřeti nebo třeba hodná babička z perníkové chaloupky. U všech bylo nutné
splnit drobné úkoly, za které děti dostaly malé sladkosti. Začátek i konec
stezky byl u šťáhlavické Kovárny, kde
se mohli malí i velcí posilnit, opéct
si buřta nebo se jen ohřát u velkého
ohně. Pokud musel někdo kvůli velkému počtu účastníků čekat, než se
dostane na trasu, mohl třeba sledovat
pohádky, které se promítaly ve velikém stanu. A letos byl stan stále plný.
Strašidelná stezka je jednou z mnoha
šťáhlavických akcí, na kterých se podílí téměř všichni místní Sokolové a
hasiči. Je vidět, že pokud mají všichni chuť udělat něco pro ostatní, výsledek je zaručeně perfektní. Strašidelná
stezka má již svou pověst a přijíždějí
na ni děti nejen z blízkého okolí, ale
i z více vzdálených měst, např. z Klatov, Domažlic nebo Prahy.
Mgr.Dagmar Špalová

ŠŤÁHLAVSKÉ DĚTI V ANGLII
Naše škola získala grant pro 20 žáků na
šestidenní zahraniční jazykově vzdělávací
a poznávací pobyt ve Velké Británii. Zájezdu, který se konal od 23. do 29. 10., se
zúčastnili žáci z 5. a 4. třídy, kteří se přihlásili a protože někteří onemocněli, byli
doplněni ještě dvěma třeťáčky. Nejmladší
účastnice byla teprve osmiletá!
Téměř dvacetihodinovou cestu tam
i zpět jsme
absolvovali v zájezdovém autobusu
značky Mercedes, vybaveném toaletou i DVD
přehrávačem.
Přes kanál La
Manche jsme
se
bohužel
plavili pokaždé v noci, takže moře jsme jen mírně cítili pod nohama. Po vylodění v Doveru nás čekala ještě
dvouhodinová cesta. Místo našeho pobytu Bury St. Edmunds leží 100 km severně od Londýna. Toto půvabné východoanglické město má více
než dvoutisíciletou historii, kterou jsme mohli poznat hned první den dopoledne. Během tříhodinové procházky městem
a ruinami bývalého významného opatství nás s
ní seznámil náš anglický
lektor a průvodce Alex
White. Byli jsme ubytováni ve školní rezidenci v
pokojích s vlastním sociálním zařízením. Stravování bylo zajištěno plnou
penzí a oproti očekávání
všem chutnalo. Během
tří dnů žáci absolvovali 10 lekcí angličtiny s rodilým mluvčím a na závěr převzali certiﬁkát. V úterý odpoledne jsme navštívili starobylé univerzitní město Cambridge s třetí nejstarší univerzitou na světě, v níž studuje 19 000 studentů v 31 kolejích. Ve středu v půl sedmé ráno jsme
se s naším příjemným anglickým útočištěm rozloučili a vyrazili do Londýna. Autobus zůstal stát na předměstí Greenwich
a my jsme poprvé vstoupili do londýnského metra, které jsme během dne využili čtyřikrát. Na naší první zastávce jsme
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obdivovali pevnost Tower a světoznámý
Tower Bridge a v jejich těsném sousedství
supermoderní budovy. Pak jsme se přesunuli metrem o 7 mil dále a v čele s naším průvodcem Alexem jsme si prohlédli a vyslechli historii a různé zajímavosti o náměstích Piccadilly Circus a Trafal-

gar Square, nahlédli do velmi ostře střežené Downing Street, kde v domě č. 10
sídlí britský premiér. Dále jsme si prohlédli Buckingham Palace – oﬁciální a reprezentační palác britské královny a pak

jsme zamířili zpět na nábřeží Temže k
Westminster Abbey (opatství). Naše devítihodinové putování Londýnem jsme zakončili u budov britského parlamentu a
známého Big Benu.
I přes nízký věk „účastníků zájezdu“ vše
proběhlo bez problémů, bez slziček a děti
se vrátily spokojené, nadšené a s vědomím, že se ve světě neztratí.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Jana Škardová

OKENNÍ
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 17.10.2015 přivítal ObecADVENTNÍ
ní úřad Šťáhlavy ve své obřadní síni
10 nových občánků. Ze Šťáhlav to byli
KALENDÁŘ 2015 Klára Holubová, Lucie Švehlová, PaRok se téměř s rokem sešel a Vánoce, Vánoce opět přicházejí. My jsme si v loňském roce předvánoční čas poprvé zpestřili Velkým okenním adventním kalendářem. Každý prosincový den se v dalším
okně některého z domů postupně, až do
Štědrého dne, rozsvítilo následující číslo. Někdo měl v okně jen nasvícenou číslici, většina ale okno vyzdobila i vánočním nebo zimním motivem. Umístění čísel bylo tajné a některé děti se sami, některé s rodiči, pustily do pátrání po adresách těchto domů. A protože se nápad
líbil, rozsvítí se čísla v oknech i letos.
Dochází však k několika malým změnám. Každá obec, Šťáhlavy i Šťáhlavice,
bude mít svůj samostatný kalendář, takže šťáhlavské děti budou hledat čísla ve
Šťáhlavech a šťáhlavické ve Šťáhlavicích.
Pro každou obec bude vytvořena hrací karta, která bude k vyzvednutí od 23.
listopadu na matrice, dále ve Šťáhlavicích u paní Dagmar Špalové a v knihovně, ve Šťáhlavech u paní Petry Brůhové a
v knihovně. Děti, které ji na Štědrý den
přinesou správně vyplněnou k odpolednímu zpívání u Vánočního stromu ve své
vsi, dostanou odměnu - vánoční balíček.
A tak se letos možná zase potkáme při
procházkách v ulicích pod kouzelnými
vánočními okny a budeme společně obdivovat jejich netradiční výzdobu.
Petra Brůhová, kulturní komise OÚ,
kultura.stahlavy@seznam.cz

trik Lang, Alžběta Kankrlíková a Michal Glaser. Ze Šťáhlavic Matěj Pospíšil, Ondřej Schmitt, Vít Kalaš, Kateřina Schmidová a Sára Havlová
Slavnostním aktem provázela členka
Občanské komise při OÚ Šťáhlavy paní
Hana Loudová, dojemná slova zazněla
z úst místostarosty obce pana Dušana
Krňoula. Po celou dobu zněly obřadní síní krásné tóny varhan. Vykouzlila
je žákyně 7. třídy ZŠ Nezvěstice Tereza Kepková, kterou připravila paní učitelka Jaroslava Šebková. Hřejivou bás-

ničkou vše doplnily děti ze ZŠ Šťáhlavy pod vedením Hany Šťovíčkové.
Každý malý človíček dostal od Občanské komise krásnou plyšovou upomínku na tento slavnostní den, každá maminka dostala od místostarosty obce
malou kytičku. Vítání občánků pořádá
OÚ Šťáhlavy vždy na jaře a na podzim.
Je jednou z mnoha akcí, které přináší
rodičům s dětmi nádherný zážitek na
celý život. Dalšího, tedy jarního vítání
občánků, se mohou zúčastnit děti s trvalým bydlištěm ve Šťáhlavicích nebo
Šťáhlavech narozené po datu 1.9.2015,
které jejich rodiče k vítání přihlásí na
OÚ Šťáhlavy.

NAŠI JUBILANTI
ŠŤÁHLAVY:
Koppová Dagmar 80, Čechurová Drahoslava 86, Petrušková Eliška 88, Trykarová Vlasta 91
ŠŤÁHLAVICE
Štětková Jarmila 80, Levý Stanislav 81,
Surovčíková Vilma 84
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.
OMLUVA
V minulém čísle Š+Š byl u paní Jarušky
Šebkové ze Šťáhlavic omylem uveden věk
91 let místo 85 let. Tímto se paní Šebkové omlouváme.
Mgr.Dagmar Špalová
předsedkyně Občanské komise

Mgr.Dagmar Špalová
předsedkyně Občanské komise
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PUTOVÁNÍ ŠTÁHLAVSKEM - KOZEL
Naše putování se chýlí ke konci,
ale nelze se rozloučit dříve, pokud nenavštívíme “největší perlu”
Šťáhlavska, zámek Kozel. Z půva-

krajinnými motivy podílel malíř
Antonín Tuvora. Jen o málo později, v 90.letech 18.století, byl areál
rozšířen dalším architektem Ig-

bů Kozlu, nazývaného „plzeňskými
Versailles”, z jeho vytříbené architektury, uměleckého bohatství
interiérů a zámeckých sbírek stejně
jako z klidné krásy přilehlého parku se těší návštěvníci z domova i
ciziny od jara do podzimu. Dnešní
označení zámku pochází z prastarého slovanského označení tohoto místa, využívaného snad ještě
v pohanských časech k rituálnímu
obětování kozlů. Novostavba zámku při západním okraji hlubokých
šťáhlavských hvozdů nesla při svém
vzniku koncem 18.století prozaický německý název “Jagdschlos
bei Stahlau” čili lovecký zámek u
Šťáhlav.
Zámecký komplex vznikl na tehdejším šťáhlavsko-nebílovském panství Černínů ve dvou stavebních
fázích koncem 18.století. Nejprve
byl v letech 1784-1789 postaven
architektem Václavem Haberditzem
vlastní zámek: čtyřkřídlá budova s
věžičkou ve východním vstupním
křídlem a s mansardovou nástavbou
nad západním traktem a terasou s
plastikou jelena od sochaře I.M.
Platzera z roku 1792. Při stavbě
se uplatnil pozdně rokokový styl
nazývaný též jako luisézní (podle předrevolučního francouzského
krále Ludvíka XVI.). Na výzdobě
zámeckých pokojů se svými nádhernými freskami s přírodními a

nácem Palliardim, ale již v tehdy
modernějším empirovém slohu, o
jízdárnu (dnešní výstavní síň), kapli a hospodářské budovy. Stavebníkem čili investorem výstavby byl
osvícený hrabě Jan Vojtěch Černín
z Chudenic, nejvyšší lovčí Království českého. Letních pobytů a lovů
s přáteli si hrabě užíval až do své
smrti 1816. Dožil se jednasedmdesáti let a pohřben byl v rodinné
hrobce na hřbitově ve svých oblíbených Šťáhlavech.
Tehdy také přešel Kozel dědictvím
na jiný staročeský rod – na Valdštejny, podnikavé hospodáře a zemské vlastence. Zejména hrabě Kristián (+1858) a jeho syn Arnošt (+
1904) se na dalším osudu Kozlu pozitivně podepsali. Za jejich vlády
vznikal postupně nádherný krajinářský park anglického typu včetně
rybníku, vynikající dodnes pestrou
dendrologickou skladbou: 111 druhů listnáčů (duby, buky, tulipánovník liliokvětý, javory, jeřáby ad.) a
51 druhy jehličnanů (jalovce, smrky, tisy, smrky, kavkazská jedle,
metasekvoje ad.). Velkou zásluhu
na budování a rozvoji parku měl
valdštejnský zahradník František
Xaver Franc (+ 1910), jenž proslul
i archeologickými výzkumy mohyl
v blízkém okolí. Od roku 1945 je
Kozel majetkem státu a zvláště v
posledním čtvrtstoletí je využíván
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nejen pro své památkové hodnoty a
přírodní krásu parku, ale stále více
jako místo kulturního a společenského setkávání (koncerty, výstavy,
promoce Západočeské univerzity).
Ať nás, současníky, krása Kozlu okouzluje nadále, stejně jako
ty generace dávno před námi! Jak
to vyjádřil zapomenutý spisovatel
F.A.Hora již v 19.století: „Valdšteinský lesní zámek Kozel vypíná
se v půvabném položení nad Úslavou, tiše plynoucí smaragdovými
lučinami, příjemně se odráží ode
tmavozeleného pozadí staletých
jedlí a smrků. Zdá se nám, jako bychom viděli začarovaný zámek z
některé z těch pohádek, jimiž napájela se kdysi naše mysl mladistvá. A za tím vším daleko na sever a
východ rozloženy jsou tajeplné lesy
Šťáhlavské jako jediný velkolepý
park anglický, protkaný hustou sítí
klikatých pěšin a přímých cest vozových. Tu se střídají šumné doubraviny s vysokými lesy smrkovými,
tu opět bujná mláz borová s hájem

modřínovým. Mezi nimi prostírají
se nádherné luční koberce, na nichž
jak ohromné brilianty lesknou se
hladiny rybníčků, skýtajících občerstvení četným stádům plaché vysoké zvěře rychlonohé. Všude dýše
nám vstříc chládek příjemný, ovívá
nás čerstvý vzduch plný libovůně,
všude lahodí sluchu našemu zvuky
panenské přírody, oko okřívá svěžími jejími barvami, všude místečka
roztomilá vábí nás k tichounkému
odpočinku, k sladkému snění.
Jan K. Úslavký

SPORT
KOZELSKÝ CROSS, X. ROČNÍK
V neděli 4. 10. 2015 se konal jubilejní X.
ročník dnes již velmi oblíbeného běžeckého závodu, který je pevně umístěn v oﬁciálních termínovkách ČR. Závod proběhl
za jasného počasí v krásném prostředí zámeckého parku zámku Kozel a jeho okolí.
Tento běžecký Cross je dlouhý 6 km a
letos po dlouhých letech byl překonán
traťový rekord p. Josefem Šimsou z AC

Falcon Rokycany, časem 22:36. Stejně
tak byl překonán i rekord v počtu účastníků (56 závodníků), kteří k nám přijeli ze
všech směrů (Domažlice, Rokycany, Plzeň, Beroun, Město Touškov…). Nejlepší
z žen byla Barbora Šturmová z Plzně, čas
29:24. Mrzí nás však malá účast místních
závodníků, neboť závod je otevřen nejen
všem věkovým kategoriím, ale také i rekreačním běžcům.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, pořadatelům, zdravotní službě a p. kastelánu Bobkovi, s jejichž pomocí lze kvalitně tento úspěšný sportovní
podnik každoročně pořádat.
Těšíme se za rok na XI. ročník.
Míra Liška

HÁZENÁ V ŘÍJNU
Zatímco dříve házenkáři v říjnu soutěže
končili, dnes po zavedení většiny utkání do hal jsou tyto ještě v plném proudu. Všechna naše družstva, přihlášená
do soutěží se pilně zúčastňují. S výsledky můžeme být vcelku spokojeni. Jen tým
mužů, hrající druhou českou ligu, nesplňuje to, co se od něho očekávalo. Pravdou je, že zranění několika klíčových hráčů mělo na výsledky velký vliv. Věříme,
že se dají dohromady a dokáží být svým
soupeřům zdatným protivníkem. Říjnové výsledky družstva: Třeboň - Šťáhlavy 30:20, Šťáhlavy - Loko Praha Vršovice 17:19, České Budějovice - Šťáhlavy
29:25. Utkání s TJ Košutka bylo odloženo

na pozdější termín pro technickou závadu v hale. Družstvo je zatím bez bodu na
chvostu tabulky. Se zlepšením jim určitě pomůže i parta jejich fanynek zvaných
Hooligans, které je v každém zápase mocně povzbuzují.
Starší dorost je po říjnu na pěkném čtvrtém místě v tabulce. Tým vyhrál v Třeboni 24:20, doma s Novým Veselím 35:11, v
Budějovicích 24:19. Jen doma zaváhal s
prvními Pardubicemi a prohrál 29:17.
Mladší dorostenci jsou dokonce na druhém místě. Prohráli na půdě favorita
soutěže Strakonic 35:27, ale ostatní utkání byla úspěšná. Šťáhlavy - Loko Praha
41:15, Pardubice 36:31. A venku výhra v

Liberci 23:27.
Starší žáci jako jediní mají podzimní klání
za sebou. V tabulce jsou na druhém místě
za Talentem Plzeň. Zúčastní se kvaliﬁkace o tzv. žákovskou ligu, kam postupuje
nejlepších 24 týmů republiky. Výsledky
z října. Šťáhlavy - Talent 10:12, Talent B
17:8, Talent C 14:8, Rokycany 12:11.
Žáci mladší jsou v zatím v tabulce na místě čtvrtém, když odehráli teprve dva soutěžní turnaje. Zvítězili s družstvy Starého
Plzence 7:5, Talentu B 10:4 a prohráli s
Talentem A 13:3, s Rokycany 7:9, a VŠ
Plzeň 6:9.
Minižáci též mají za sebou první turnaj.
Jak jsme již informovali, soutěží ve třech
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SPORT
HÁZENÁ V ŘÍJNU
disciplínách. Osobní obrana, shoot outy
(trháky), 15 minut hra. Výsledky: Háje
Praha - 3:1 6:6 9:3. Slavia VŠ - 3:2 8:3
12:0. Kynžvart - 4:2 6:1 6:2. Cheb - 0:6
6:5 6:4. Tedy kromě osobky s Chebem
vše vítězně. Další turnaj se koná 5.12. ve
Šťáhlavech.
Radost nám dělá i přípravka. Ta se v říjnu zúčastnila kempu pořádaného RCM
Plzeň. Kemp byl zaměřen na gymnastiku, kompenzační cvičení práce s míčem,
street dance. 4. října se pak konal v Plzni turnaj, kterého se zúčastnila naše dvě
družstva. Každé sehrálo šest utkání. Na
další turnaj v Chebu přijela opět dvě družstva Šťáhlav. A tým ve své skupině šestkrát výrazně zvítězil a B tým vyhrál dvakrát, jednou remizoval a třikrát prohrál.
A nakonec zpráva z družstva žen hrajícího přebor Prahy. Po počátečních nezdarech se tým oklepal a vyhrál na hřišti Praha 4 16:22. I v dalším zápase byla naše
děvčata úspěšná, když porazila tým Astry
Praha C 21:16. V dalších domácích utkáních pak prohrála s SVŠ Plzeň 22:26 a se

Střešovicemi S 20:24, když za tento tým
nastoupily tři bývalé reprezentantky.
Oddíl házené děkuje svým příznivcům
za návštěvu mistrovských i jiných utkání. Zároveň zveme další šťáhlavské ob-

čany na naše střetnutí. Stojí za to vidět,
jak naše mládež, když je dobře vedena, se
může měřit s týmy i z velkých měst.
VV.

INFORMACE VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU TJ SOKOLA ŠŤÁHLAVY
prázdninách se
opět naplno rozeběhly aktivity volejbalového oddílu, který se zaměřuje zejména na
práci s dětmi.
Každou středu od
16 hodin probíhá v tělocvičně tradiční všestranné cvičení pro
děti předškolního věku, zaměřené na všestranný pohybový rozvoj.
Zároveň probíhají tréninky volejbalové
přípravky a mladších žákyň, a to každé
úterý, čtvrtek a neděli. Aktuálně sportuje
v oddíle více jak 50 dětí.
Mladí volejbalisté si budou pamatovat da-

V

LEJB

AL

O

Po

tum 25. října 2015, kdy se zúčastnili svého prvního turnaje v tzv. barevném minivolejbale (více na www.minivolejbal.cz)
na 15. ZŠ v Plzni.
TJ Sokol Šťáhlavy nominoval na turnaj
celkem 4 družstva, 3 na tzv. žlutý minivolejbal a jedno na zelený. Ve žlutém bychom dali dohromady družstev více, ale
na každý oddíl byla stanovena maximální
kvóta 3 týmy v každé barvě. Naši sportovci si turnaj, ve kterém se na devíti hřištích
odehrálo celkem 117 zápasů, náramně
užili a v konkurenci týmů z Plzeňského
kraje se rozhodně neztratili. Ve žlutém
minivolejbale nás reprezentovali Linda
Fišerová, Barbora Knížáková, Linda Tafatová, Hana Jiříková, Veronika Navrátilová, Marta Babicová, Jan Jiřík, Kateřina
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Kudrová, Martina Peroutková a Anežka
Lucáková, v zeleném potom Tereza Kepková, Kateřina Ottová, Nela Trykarová,
Kristýna Brůhová a Adéla Hájková.
Vedle tréninků se všichni aktuálně pilně
připravují na již tradiční akci volejbalového oddílu, Adventní snění, kdy v sobotu
28.11. společně přivítají v Informačním
centru ve Šťáhlavech Advent. Dále nás
čeká v sobotu 12.12. další turnaj na plzeňské Lokomotivě, kam již vedle „žluťásků“
nominujeme i družstva na oranžový minivolejbal. Po Novém roce se pak 24.1.
2016 vydáme na turnaj do Klatov.
Jan Tafat

SPORT
PŘIJĎTE SE ZEPTAT NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ....
TJ Sokol Šťáhlavice z.s. zve všechny své hřiště, s novými skutečnostmi týkajícími
členy i příznivce spolku na informativní se pronájmu obecních prostor pro sportoschůzi, která se bude konat dne 28. 11. vání i kulturní akce, s prací VV a úzké2015 v 19 hodin v prostorách sálu Obecní ho výboru. Veškeré vaše dotazy týkající
restaurace Šťáhlavice .
se fungování TJ, organizace akcí, proceČlenové TJ i veřejnost budou seznámeni su schvalování investic, údržby, plánovás principy fungování organizace, s nový- ní nových projektů nebo spolupráce s OÚ
mi pravidly které nastaly v letošním roce vám VV na této schůzi rád zodpoví.
v návaznosti na výstavbu multifunkčního

Program schůze:
- zahájení
- příspěvek nového předsedy TJ k současné situaci v TJ Sokol Šťáhlavice z.s.
- zpráva o činnosti výkonného výboru
- informace o využívání sportovišť
- diskuze
VV TJ Sokol Šťáhlavice z.s.

TJ Sokol Šťáhlavy oddíl volejbalu ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Šťáhlavy
pořádá varieté malých a nejmenších hudebníků a básníků

„Adventní snění“
Kdy:
Kde:
Začátek

Sobota, 28.11. 2015
Informační centrum Šťáhlavy
14:30 hod.

Účinkují:

Malí sportovci a umělci z našeho oddílu školního i předškolního věku
a jejich dospělí hudební hosté

Na akci plynule naváže

od 18:00 hod.

Rozsvícení vánočního stromu
na návsi
se zpíváním koled, svařeným vínem a sváteční náladou…

Výzva:

Přijďte s námi pomyslně zapálit první adventní svíčku, rozsvítit
vánoční strom a naladit se na předvánoční čas!

UZÁVĚRKA PROSINCOVÉHO Š+Š

Uzávěrka materiálů pro prosincové číslo novin je 7. 12.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.

VYDÁVÁ: OBECNÍ ÚŘAD VE ŠŤÁHLAVECH, MASARYKOVA 169 | REDAKČNÍ RADA: PETRA BRŮHOVÁ, JAN TAFAT, ONDŘEJ MAGLIČ
CENA VÝTISKU 2.-KČ | POVOLENO MK ČR E 12316
V PRODEJI: : PRODEJNA COOP - NEZVĚSTICKÁ 504, VE STÁNKU P. TALMANOVÉ VE ŠŤÁHLAVECH A V PRODEJNĚ ZKD VE ŠŤÁHLAVICÍCH
PŘÍSPĚVKY, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: OÚ ŠŤÁHLAVY, S OZNAČENÍM Š + Š.
STAROSTA 377 969 078 | TAJEMNÍK 377 969 071 | SEKRETARIÁT 377 969 201 | FAX: 377 969 070 | WWW.STAHLAVY.CZ | REDAKCE@STAHLAVY.CZ
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Využijte novou službu Finanční správy a plaťte daň
z nemovitých věcí bezstarostně každý rok prostřednictvím SIPO!
Proč?
P
Už nebudete mít starost, jestli vám bude doručena složenka do schránky!
Už nikdy nebudete mít obavu, že zapomenete zaplatit daň z nemovitých věcí!
Už se vám nestane, že nestihnete zaplatit daň včas!
Už nemusíte chodit platit na pokladnu finančního úřadu nebo čekat ve frontě na poště!

Jak
J na to?
Uživatelé SIPO
1)

Vyplníte Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a k němu přiložíte doklad
o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální rozpis bezhotovostní platby SIPO.

2)

Toto doručíte finančnímu úřadu, u kterého jste poplatníkem daně z nemovitých věcí.

Nejste-li držitelem spojovacího čísla SIPO
1)

Vyplníte formulář SIPO (k vyzvednutí na pobočkách České pošty a nebo na www.ceskaposta.cz
pod složkou Platební a finanční služby ČR) a odevzdáte ho osobně na kterékoliv poště.

2)

Získáte spojovací číslo SIPO, a dále pokračujete jako uživatelé SIPO.

Přihlášení k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO na zdaňovací období roku 2016
je možné do 31. ledna 2016. Následující roky, i kdyby došlo ke změně výše daně, proběhne placení
přes SIPO pro Vás zcela automaticky!

Formulář Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO najdete
na podatelnách FÚ nebo na www.financnisprava.cz pod záložkou daňové tiskopisy.

www.financnisprava.cz

SIPO

SPOJOVACÍ ČÍSLO
Zvolte jednu z možností
920

Zřízení SIPO Pro tuto volbu jsou povinné údaje k vyplnění označeny *, spojovací číslo přidělí Česká pošta.

921

Změna SIPO Vyplňte spojovací číslo, údaje které požadujete změnit, datum a podpis.

FYZICKÁ OSOBA
KONTAKTNÍ ÚDAJE

ADRESA TRVALÉHO POBYTU V ČR*

Titul

Ulice

Jméno*

Číslo popisné*

Příjmení*

Obec*

E–mail

PSČ*

Poznámka

KONTAKTNÍ ADRESA V ČR
(nevyplňujte, pokud je shodná s adresou trvalého pobytu)

ZŘÍZENÍ

ZRUŠENÍ

DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

Zasílání Platebního dokladu SIPO – Bezhotovost e–mailem

Číslo popisné (číslo P. O. BOX)*

(viz kontaktní údaje)

Obec*

Zasílání Potvrzení o uhrazených platbách SIPO
poštou
Interval zasílání

1)

Ulice (P. O. BOX)

1)

PSČ*

na e–mail (viz kontaktní údaje)

PLATNOST KONTAKTNÍ ADRESY*

měsíčně

pololetně

platí od D D M M R R R R

čtvrtletně

ročně

platí do odvolání

do D D M M R R R R

Služba je zpoplatněna podle Ceníku poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. podle zákona č.29/2000 Sb.,
o poštovních službách.

Informace o zpracování a souhlas se zpracováním osobních údajů
Podpisem Formuláře SIPO beru na vědomí, že Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 47114983, zapsaná v obchodním
rejstříku Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 7565 („ČP“), bude ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
(„ZOOÚ“), zpracovávat údaje nezbytné pro plnění služby SIPO, tj. povinně poskytované údaje označené ve Formuláři hvězdičkou, resp. veškeré další údaje
mnou poskytnuté (tzn. dobrovolně poskytnuté údaje neoznačené hvězdičkou), vč. veškerých případných dalších údajů poskytnutých ČP v rámci
Formuláře SIPO v souvislosti s přidělením spojovacího čísla v rámci Soustředěného Inkasa Plateb Obyvatelstva („SIPO“) a v souvislosti s veškerými
změnami v rámci využívání SIPO. Uděluji ČP souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa zpracovávala za účelem
nabízení obchodu nebo služeb ve smyslu § 5 odst. 5 ZOOÚ. Dále uděluji souhlas k tomu, aby ČP využívala poskytnuté údaje za účelem tvorby
marketingových studií a analýz.
Vyslovuji svůj souhlas s tím, aby byly mé osobní údaje předávány všem organizacím předepisujícím mi platby SIPO (dále jen „Organizace“), a to za účelem plnění vzájemného smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa byly
těmto Organizacím předávány za účelem nabízení obchodu a služeb ve smyslu § 5 odst. 6 ZOOÚ *.
ANO
NE
Poskytovaný souhlas uděluji na dobu trvání smluvního vztahu mezi mnou a ČP o využívání SIPO až do uplynutí 3 let od jeho ukončení, resp. do doby
vyslovení nesouhlasu se zpracováním osobních údajů ve smyslu § 5 odst. 5 a 6 ZOOÚ.
Souhlas s obchodními podmínkami
Beru na vědomí, že smluvní vztah mezi mnou a ČP, jehož předmětem je využívání SIPO, poskytování služeb SIPO a ochrana osobních údajů, se řídí
Obchodními podmínkami SIPO („OP“) a Ceníkem poštovních služeb a ostatních služeb poskytovaných Českou poštou, s.p. („Ceník“), které jsou
dostupné na internetových stránkách www.ceskaposta.cz a na všech poštách. Podpisem tohoto Formuláře SIPO prohlašuji, že jsem se s OP a Ceníkem
seznámil(a) a s jejich obsahem souhlasím. Zejména beru na vědomí, že smluvní vztah je ze strany klienta možno vypovědět, smluvní vztah však nezanikne
dříve, než dojde k odstranění všech Platebních položek SIPO za podmínek stanovených v OP.
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