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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Prosinec 2015

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY
OBCE
Během minulého měsíce se rada obce
spolu s ﬁnančním výborem zabývala
zejména přípravou rozpočtu na příští rok.
Kromě toho projednávala tyto záležitosti:
- Prodloužení nájemních smluv v DPPB
ve Šťáhlavicích a v sociálním domě
- Oddávací dny pro léta 2016 -2018
- Cenovou nabídku na plynoﬁkaci ul.
Jungmannova a V Rokli
- Žádosti občanů o napojení na vodovodní
řad
- Podmínky pro zadávání zakázek malého
rozsahu
- Dodavatele na výměnu velkých oken v
Záložně

- Dodavatele na rekonstrukci střechy v
obecním dvoře
- Zkvalitnění poslechu obecního rozhlasu
- Plán inventur na rok 2015
- Vánoční sbírku a program vánočního
troubení
Vážení občané, přeji Vám jménem svým,
jménem zastupitelstva obce a pracovníků
obecního úřadu klidné prožití vánočních
svátků v kruhu svých blízkých a hodně
štěstí a pevné zdraví v roce 2016.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

PRODEJ ZNÁMEK
NA POPELNICE
Známky na popelnice se budou prodávat
na obecním úřadu v kanceláři matriky od
pondělí
4. ledna 2016 do středy 2. března 2016.
Prodej bude pouze v úřední dny, tj. vždy
v pondělí a ve středu od 8:00 do 12:00 a
odpoledne od 13:00 do 17:00 hod.
Termín, kdy se budou vybírat poplatky za
odpad ve Šťáhlavicích, bude včas zveřejněn.
Od středy 9. března již nebudou vyváženy
popelnice, na kterých nebude známka na
rok 2016.
Ceny za popelnice bude schvalovat zastupitelstvo obce až koncem prosince. Budou zveřejněny na webových stránkách
obce a ve vývěsních skříňkách.
Radka Fremrová

ZÁKLADNÍ INFORMACE O DOTACI PŘEDVÁNOČNÍ
PRODEJ RYB
„STROMY“ NADACE ČEZ
Správní rada nadace ČEZ schválila že se stromy nacházejí v ochranném 2015
poskytnutí nadačního příspěvku na pásmu zámku Kozel. Ze současného
projekt Obce Šťáhlavy – obnova aleje k
zámku Kozel v celkové výši 147.330,-. Z
těchto peněz lze ﬁnancovat pouze náklady
na pořízení stromů a náklady na jejich
výsadbu. Projekt byl upraven a duby, které
měly být osázeny od parkoviště směrem
k řece, budou nakonec vysázeny do
stávající aleje do míst, kde byly původní
stromy pokáceny a kde chybí.
Celá akce musí být realizována do konce
tohoto roku a nabrala zpoždění díky tomu,

parkoviště díky tomuto zásahu zmizí vrby
v části u silnice, které budou nahrazeny
javory. Pruh zeleně mezi prvním a
druhým parkovištěm (naproti Čajovně)
bude rovněž zbaven vrb a náletů, které
nahradí stromořadí javorů, stávající
křoviny budou částečně odstraněny a
zbytek zmlazen. Největší zásah čeká pruh
keřů, které budou kompletně odstraněny a
nahrazeny stromořadím javorů.
Dušan Krňoul
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Jako každoročně bude MO ČRS Šťáhlavy
prodávat ryby v předvánočním čase. Zde
jsou doby prodeje:
19. 12. 2015
10 – 16 hod.
20. 12. 2015
10 – 16 hod.
21. 12. 2015
10 – 16 hod.
22. 12. 2015
10 – 16 hod.
23. 12. 2015
10 - do vyprodání zásob
Prodej se uskuteční před budovou garáží
MO. Cena vánočního kapra je 82 Kč za
1kg. Na Vaši návštěvu se těší prodejci.
Dan Lucák

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V sobotu 28. listopadu SDH Šťáhlavice
uspořádal na sále místního pohostinství
pro děti místní i přespolní mikulášskou
besídku, na které živě hrála skupina
Šrapnel, při jejíž hudbě dětičky tančily
i jinak skotačily. Poté se v sále setmělo
a přišel Mikuláš s průvodem čertů
a andělem. Statečné děti přednášely
básničky či zpívaly písničky, některé jen
řekly své jméno, ty bojácné neřekly ani
slovo, ale všechny dostaly od éterického
anděla balíček s dobrotami i uhlím.
Vrcholem besídky byla dětská tombola,
ve které každé děcko vyhrálo spoustu
krásných cen. Mikuláš a anděl dětem
slíbili, že opět za rok přijde na stejné
místo i se svými pekelnými průvodci.
Eva Bezděkovská

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Měsíc listopad byl velmi bohatý na různé
aktivity.
20. 11. se uskutečnil již druhý školní
rockový bál, který se opět konal v obecním sále ve Šťáhlavicích. Pobavit se přišlo
méně lidí, i tak byla příjemná atmosféra
a dobrá zábava a výtěžek bude využit pro
děti.
Předvánoční náladu spustily adventní dílny 23. 11. Ve třech třídách si rodiče s dětmi mohli vybrat adventní výrobek a vyrobit ho z připravených materiálů. Práce se
všem dařila a vznikali andělé z přírodního
materiálu, vánoční ozdoby z drátků a korálků a nástěnné dekorace z papíru. Podle

reakcí rodičů to byla moc pěkná akce. Do
konce týdne tyto výrobky zdobily školu a
pak si je žáci odnesli domů, aby se staly
součástí jejich domácí adventní výzdoby.
26. 11. byl dnem otevřeného vyučování,
kdy se rodiče a rodinní příslušníci mohli
podívat na vyučování svých ratolestí a odpoledne téhož dne byly dveře školy otevřené všem, kteří si chtěli školu prohlédnout. Ten, kdo byl ve škole poprvé, byl
překvapen, jak jsou veškeré vnitřní prostory a třídy pěkné a moderně zařízené.
4. 12. školu navštívili Mikuláš, anděl a
„banda“ čertů tak početná, že se bály i
paní učitelky. I přes výhružky čertů vše

dobře dopadlo, zlobiči slíbili, že se polepší a všechny děti byly obdarovány balíčky
se sladkostmi.
V každé třídě si žáci ozdobili svůj stromeček, který jim zpříjemňuje čekání na
nejkrásnější svátky v roce. Školou znějí
koledy, které si můžete přijít poslechnout
na náves ke stromečku v pondělí 21. 12. v
16.15 hodin.
Přejeme všem klidný adventní čas a radostné Vánoce.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Šťovíčková a
Mgr. Jana Škardová

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU A BÁL
SDH ŠŤÁHLAVICE
SDH Šťáhlavice Vás všechny srdečně zve na Výroční valnou hromadu, které proběhne v hospodě na sále ve Šťáhlavicích v pátek
15. 1. 2016 od 18:00. Během Valné hromady se budou prodávat lístky na Hasičský bál, který je o den později 16. 1. 2016 od 20:00.
K tanci a poslechu hraje skupina Ozvěny. Je připravena bohatá tombola, kde bude jednou z hlavních cen vyhlídkový let. Doprava
ze Šťáhlav je zdarma. Odjezd od Liďáku je v 19:15, od Zavadilky v 19:45, zpět okolo 2:00 ráno.
Eva Bezděkovská
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SPOLEK PŘÁTEL ŠŤÁHLAVSKÉHO ZÁMKU
Za účasti některých zástupců spolků
působících ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích,
pana starosty a dalších osob se 15.12.2015
konala ustavující schůze „Spolku přátel
šťáhlavského zámku“.
Byly schváleny stanovy spolku a zvoleni
členové výboru spolku. Předsedou spolku
byl zvolen Karel Luft, místopředsedou
JUDr. Pavel Štětina, dalšími členy
výboru, kdy každý má určenu určitou

oblast činnosti, jsou: Ladislav Dvořák,
Ivo Hucl, Daniela Švábková, Mgr. Zuzana
Sermešová a Mgr. Iveta Bočanová.
Následovat bude registrace spolku a poté
nábor členů. Věříme, že spolek má smysl
nejen pro záchranu zámku a umožnění
alespoň částečného využití zámku nebo
jeho zahrady k setkávání občanů, ale má
smysl i jeho další činnost, tedy ochrana a
rozvoj i dalších kulturních, technických

a přírodních památek na území Šťáhlav a
Šťáhlavic.
Děkujeme Vám, pokud se budete o
naši činnost zajímat a pokud se stanete
sympatizanty spolku a až to bude možné
(po zaregistrování spolku) i jeho členy.
Předpokládáme, že nábor členů bude
možný cca od února příštího roku.
Za výbor spolku Iveta Bočanová

VÝROČÍ A JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
V měsíci listopadu oslavili svá životní
jubilea tito naši šťáhlavští spoluobčané:
Mencl Miroslav 80
Šampalík Alois 81
Marková Elena 82
Cinková Alena 83
Kuban Josef 83
Tovarová Ilsa 85
Červená Milada 90
Holubová Jarmila 96

V měsíci prosinci slaví svá životní jubilea
tito naši spoluobčané:
Šťáhlavice
Pašková Zdeňka 82
Vimmer Václav 88
Šťáhlavy
Berčík Přemysl 81
Havelková Berta 85
Hajšmanová Zdeňka 87
Ottová Ludmila 87
Šilhánková Božena 88
Kosnar Jaroslav 92
Steininger Josef 93
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

JUBILEUM MIROSLAVA MENCLA

V říjnu oslavil 80 let pan Miroslav
Mencl. Za obec mu přišli k významnému životnímu jubileu popřát člen
zastupitelstva Vojtěch Synáč a členka občanské komise Jana Kepková.
Radka Fremrová

Velký okenní adventní kalendáƎ ve Šƛáhlavech a Šƛáhlavicích zaēal
rozsvĢcovat svá ēísla.
Tak jako v loŸském roce se v prosinci zaēala ve Šƛáhlavech a Šƛáhlavicích rozsvĢcovat okna nĢkterých domƽ s ēísly.
Zaēal druhý roēník akce Velký okenní adventní kalendáƎ.
Jak to u adventního kalendáƎe bývá, každý prosincový den se v dalším oknĢ nĢkterého z domƽ postupnĢ, až do ŠtĢdrého
dne, rozsvítí následující ēíslo pƎizdobené vánoēním nebo zimním motivem. Mƽžeme je objevovat pƎi pƎedvánoēních
procházkách.
V letošním roce se otevírají kalendáƎe soubĢžnĢ dva, první ve Šƛáhlavech,
druhý ve Šƛáhlavicích.
UmístĢní ēísel je tajné.
Ty dĢti, které se pustí do pátrání po nich a samy nebo s rodiēi a prarodiēi
odhalí všech dvacet ētyƎi adres (ēísel domƽ), zapíší je na hrací kartu a tu
správnĢ vyplnĢnou pƎinesou na ŠtĢdrý den v rámci setkání k vánoēnímu
stromu na návsi ve Šƛáhlavech a ve Šƛáhlavicích, budou odmĢnĢny malým
dárkem.
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PUTOVÁNÍ ŠŤÁHLAVSKEM – CHRÁNĚNÁ PŘÍRODA
Společné putování Šťáhlavskem na
stránkách Zpravodaje Š+Š se chýlí ke
konci. Od jara do podzimu jsme se věnovali naší milé domovině v údolí Úslavy
pod Radyní, postupně jsme si přiblížili
vodní toky a rybníky, skály, historické
památky včetně kostelů, hradních zřícenin Radyně, Vlčtejn, Lopata a zámku
Kozel. Na relativně malé ploše širšího
Šťáhlavska vyniká i půvabná příroda,
především rozsáhlý lesní komplex na
východě s bohatou a rozmanitou ﬂórou
a faunou. A právě pro tyto přírodní hodnoty, zejména s ohledem na jejich uchování pro příští generace, bylo ve zdejší
krajině vyhlášeno několik chráněných
území.
Nejcennější částí zdejší přírody je rozsáhlý šťáhlavský lesní komplex. Jeho západní část patřící k území okresu Plzeňjih je od roku 2001 celoplošně chráněna
jako přírodní park Kornatický potok o
úctyhodné rozloze 2456 ha. Ústřední bod
tohoto lesního masivu tvoří mohutný vrchu Maršál (560 m n. m.), na západě vymezuje přírodní park údolí dolní Úslavy
mezi Nezvěsticemi a Šťáhlavy, na severu
sahá ke Lhůtě a Rakové a na jihu k Milínovu. Cennou částí parku jsou malebné
lesní rybníky – Kornatický a Neslívský
(Hádecký). Park zahrnuje i dvě botanicky a dendrologicky mimořádně hodnotné přírodní rezervace, tedy území s
přísným ochranným režimem. Jedná se

přírodní rezervaci Lopata (6,7 ha), v našem mikroregionu vůbec nejstarší chrá-

něné území. Původní rezervace z roku
1933 byla do současné podoby nově
vymezena roku 1967. Jádro tvoří lipová
javořina s bohatou květenou. Smíšený

původní porost na algonkických (starohorních) břidlicích a buližnících obklopuje zříceninu hradu Lopata na strmém
buližníkovém kamýku. Převládá javor
klen a habr s příměsí lípy, dubu a jilmu.
Vyniká bohatý bylinný podrost – lilie
zlatohlávek, lýkovec jedovatý, orlíček
plavý či okrotice bílá. Druhá přírodní
rezervace nese označení Hádky. K jejímu vyhlášení o rozloze 5,62 ha došlo
již roku 1956. Toto půvabné zákoutí nalezneme 4 km východně od Šťáhlav, asi
500 m od hájovny Hádek při lesní cestě do Kornatic. Chráněna je teplomilná
doubrava s bohatou květenou. Ve starém
dubovém porostu s bohatým bylinným
patrem zjara zaujme svými bílými kvítky konvalinka vonná, vzácnou bylinou
je i medovník meduňkový.
Na přírodní park Kornatický potok plynule navazuje další a o něco menší přírodní park s názvem Kamínky s plochou
834 ha. Zahrnuje východní část šťáhlavského hvozdu, rovněž v povodí Kornatického potoka. Charakterem smíšeného
zalesnění, četnými lesními cestami a
pestrostí bylinného podrostu se od svého většího „bratra“ na západě neliší, jediný rozdíl spočívá v tom, že Kamínky
se nacházejí již v rokycanském okrese.
Také v tomto parku nejdeme zvláště
chráněné území, přírodní rezervaci Zvoníčkovna, vyhlášenou asi 2 km severně
od Kornatic již roku 1956. Její rozloha
8,67 ha, zahrnující smíšený dubohabrový porost s enklávami lesních louček,
je domovem pestré hájové květeny v
míře na Plzeňsku nevídané se vzácnými
druhy (lilie zlatohlávek, lýkovec jedovatý, medovník medunkolistý, okrotice
dlouholistá, kokořík mnohokvětý ad.).
Oběma přírodními parky prochází naučná archeologická stezka F. X. France,
nazvaná po valdštejnském zahradníkovi
a amatérském archeologovi. Na její trase
se seznámíme s mohylami doby bronzové, s pozůstatky středověkých zaniklých
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vesnice Dolní a Horní Neslívy, tvrzištěmi Javor a Mydlná, sejpy po rýžování
zlata či dávnými úvozovými cestami.
Mimo oba přírodní parky, Kornatický
potok a Kamínky, a jejich tři přírodní
rezervace, doplňují bohatou mozaiku
chráněné přírody širšího Šťáhlavska
ještě další čtyři maloplošná chráněné
území: jedna přírodní rezervace a čtyři
přírodní památky. Velmi známá a navštěvovaná je přírodní rezervace Sedlecký
rybník s plochou čtyř hektarů . Chráněn
je ale pouze severnější a menší z dvojice Sedleckých rybníků, které vznikly až
v 19. století coby rezervoáry vody pro
valdštejnskou slévárnu v Sedlci. Používá se i označení Starý rybník. Jeho menší hloubka a pozvolné zarůstající břehy
vyhovují vzácné vodní vegetaci (stulík
žlutý, leknín bělostný, plavín leknínovitý), státní ochrana se vztahuje i na zdejší
významné hnízdiště vodního ptactva.
K pozoruhodným kuriozitám kraje pod
Radyní lze zařadit i trojici paleontologických památek, jedná se tedy o chráněná naleziště zkamenělin dávné ﬂóry a
fauny. Přírodní památka Sutice (1,83 ha)
se nalézá mezi Tymákovem a Sedlcem
v lesní stráni nad levým břehem Tymákovského potoka. Tato paleontologická
lokalita je chráněna jako naleziště zejména trilobitů. Nedaleko odtud najdeme i malou přírodní památku Sedlecká
rokle (jen 0,27 ha). Objevíme ji severovýchodně od Sedlce v lesnatém srázu
nad soutokem Tymákovského a Lhůtského potoka, předmětem státní ochrany
jsou zkamenělé pozůstatky graptolitové
fauny (zkameněliny polostrunatců čili
graptolitů z prvohorních moří). Největší paleontologickou přírodní památku
představuje Černá stráň s více než osmi
hektary. Prudký křovinatý sráz nad pravým břehem Úslavy pod hradištěm Hůrka si vydobyl svoji proslulost jako klasické naleziště ordovických zkamenělin
ze starších prvohor.
Přehled státem chráněné přírody zakončíme na severním úbočí Radyně. Dvouhektarovou přírodní památku Andrejšky
(vyhlášenou již roku 1975) tvoří skalní
město budované buližníky s kamenným
suťovým mořem na severním úbočí Radyně. Vyniká tu 18 m vysoká Velká skála nabízející rozhled i cvičný horolezecký terén. Přírodním dědictvím, na našem
Šťáhlavsku zvláště bohatém a pestrém,
se můžeme chlubit, ale především jej
musíme chránit i pro časy budoucí.
Jan K.Úslavský

CESTOVATEL EMIL HOLUB A ŠŤÁHLAVY
V roce 2013 vyšla publikace Martina
Šámala Emil Holub, cestovatel, etnograf, sběratel. Ve své úvodní části popisuje rodové vazby Emila Holuba:
„Rod Holubů pocházel z Plzeňska z
vesnice Šťáhlavy, kde lze rodinu vysledovat hluboko do minulosti. Nejstarším
dosud známým příslušníkem je Ignác
Holub, který zde žil už v polovině 18.
století. Obec Šťáhlavy leží na řece Úslavě asi čtrnáct kilometrů od Plzně. V 19.
století patřila slavnému rodu Černínů z
Chudenic a byla centrem jejich šťáhlavského a nebílovského panství.
Zde se v domě čp. 31 narodil 26. pro-

since 1809 truhlářskému mistru Františku Holubovi a jeho ženě Anně chlapec
František Josef, otec slavného cestovatele. Rodina byla poměrně početná,
kromě Františka Josefa se narodilo ještě
dalších deset dětí, avšak jen sedm z nich
se
dožilo dospělosti.
František Josef byl nejstarším synem. V
rodině se už po dvě století dědilo truhlářské řemeslo, ale malý František měl
určen jiný osud. Byl mimořádně nadaný
a bystrý hoch a rodiče mu dopřáli velmi
slušné vzdělání. Dva roky studoval na
gymnáziu v nedaleké Plzni a roku 1827
přestoupil na staroměstské gymnázium v Praze. Sídlilo v Klementinu a
představovalo jeden z nejprestižnějších
vzdělávacích ústavů v českých zemích.
Působil zde v té době ještě např. Josef
Jungmann a studenti měli právo plynulého přechodu na ﬁlozoﬁckou fakultu.
Ta byla tehdy jakýmsi mezistupněm
mezi středním a vysokým školstvím,

vzdělávali se zde např. budoucí učitelé
a její absolvování bylo podmínkou dalšího studia na fakultách pražské univerzity.1
Důvodů, proč rodiče umožnili Františku Josefovi tak široké vzdělání, mohlo
být samozřejmě více. Patrně však chtěli,
aby se jejich syn stal knězem, ostatně
z jiných důvodů se synové z řemeslnických rodin na studia mnoho nedávali.
Gymnaziální studium bylo tehdy rozděleno
do čtyř ročníků tzv. gramatické třídy a
dvou ročníků třídy humanitní. Vyučovalo se pět předmětů, především nábožen-

ství, latina a matematika, dále zeměpis
a dějepis, které byly sloučeny v jeden
předmět, a řečtina.
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František Josef Holub byl výborným
studentem, premiantem a v roce 1830
nastoupil na ﬁlozoﬁckou fakultu. Pokud
se skutečně měl stát duchovním, následovalo by po absolvování dvou ročníků
ﬁlozoﬁe studium na teologické fakultě. To se však nestalo. František Josef
Holub ve studiích sice pokračoval, ale
zapsal se na medicínu. Podobně jako na
gymnáziu, také na univerzitě studoval
velmi úspěšně, prakticky nepoznal jiný
klasiﬁkační stupeň než první.
Nezřídka se také v jeho studijních záznamech objevuje zkratka „E“, označující nejlepší, vynikající prospěch („emi-

nente“).2“
František Josef Holub se v roce 1839
oženil s Anou Rosalii Ebertovou a přestěhoval se do Holic. Tam se 7. října
1847 narodil i Emil Holub. Šťáhlavské
rodové vazby Emila Holuba našly své
uplatnění i při jeho druhé cestě do Afriky v prosinci 1883. Jeden z členů expedice byl totiž bratranec Emila Holuba,
a to Josef Špíral, truhlář ze Šťáhlav. Již
o rok dříve šťáhlavská školní kronika
kvitovala dar dr. E. Holuba do knižního fondu školy, a to jeho první cestopis
Sedm let v jižní Africe. V obecní kronice je dále retrospektivní poznámka,
že dr. Holub Šťáhlavy navštívil, rodiště
svého otce si vážil a obci daroval část
svých cestovatelských sbírek ptactva,
rostlin a nerostů, které byly uchovávány
v budově školy až do roku 1953, kdy nařízením ministerstva školství byly vydány do Národního muzea v Praze.
Ondřej Maglić

SPORT

LISTOPADOVÁ ČINNOST ODDÍLU
HÁZENÉ SOKOLA ŠŤÁHLAVY
V listopadu pokračovaly všechny soutěže
řízené českým svazem házené. Naši muži
v druhé české lize konečně vyhráli, ale z
místa na konci tabulky se ještě nedostali. V
domácím zápase zvítězili nad družstvem
Plzně-Košutky 23:20. V dalším kole pak
podlehli na Slavii Plzeň VŠ vysoko 30:18
a v posledním listopadovém utkání doma
dostali výprask od týmu Libčic 29:15. V
prosinci jsou na pořadu ještě dvě kola,
potom následuje zimní pauza. Věříme, že
se kolektiv dá do kupy a ze zatím zoufalé
situace se vyhrabe.
Radost nám dělají mládežnická družstva.
Starší dorost sice prohrál dvě utkání
venku, a to v Náchodě 27:21 a v Lounech
27:25, ale doma zvítězil nad Bělou pod

Bezdězem 25:19. Drží se na pátém místě
tabulky. Mladší dorost je dokonce na místě
prvním, když listopadových utkáních
opět neprohrál. Zvítězil v Náchodě 36:30,
v Lounech 32:25 a v domácím klání s
Bělou 38:27. Vede tak tabulku o bod
před druhými Strakonicemi. Družstvo
starších žáků se zúčastnilo kvaliﬁkace
o postup do žákovské ligy. V pražských
Vršovicích se postupně utkalo se
Sokolem Vršovice, Náchodem, Českými
Budějovicemi a Sokolem Velké Meziříčí.
Chlapci nedosáhli na vysněnou třetí
pozici a nedostali se tak mezi nejlepších
pětadvacet týmů republiky. Výsledky:
Šťáhlavy- Sokol Praha 19:17, Náchod
16:23, České Budějovice 27:18, Velké
Meziříčí 25:29. Sice jsme jako jediní
porazili vítěznou Prahu, měli lepší skóre

než třetí Meziříčí, ale při stejném počtu
bodů na vzájemné zápasy jsme skončili až
čtvrtí. Škoda, snad příště.
Naše ženy v tomto měsíci sehráli dvě
utkání, a to s Astrou Praha B 26:28 a s
Astrou C vítězně 21:16. Zatím jsou na
sedmém místě v pražském přeboru, když
střetnutí s děvčaty Mělníka sehrají 13.
prosince. I muži a dorostenci mají sehrát
dvě utkání v prosincových termínech.
Mladší žáci mají též soutěžní turnaj
19. 12. a podzimní soutěžení zakončí
turnajem ve Šťáhlavech 23. 1. 2016. Oddíl
házené děkuje všem, zejména fanouškům,
za podporu a přeje všem hezké svátky a
úspěšný rok 2016.
VV.

Dětská organizace Pionýr Šťáhlavy pořádá

Zimní tábor

s výukou lyžování a snowboardingu
na vhodném terénu naučíme začátečníky
od 6ti let a zdokonalíme profíky
jarní prázdniny
(neděle 31.1. - neděle 7.2. 2016)
Chata Libela, Boží Dar, Krušné hory

cena pro registrovaného člena PS Šťáhlavy: 3400,cena pro neregistrovaného člena PS Šťáhlavy: 3700,-

v ceně:
 kamarádský přístup, dlouholetá tradice
 doprava Plzeň – Boží Dar a zpět
 ubytování na chatě s plnou penzí (jídlo 6x denně)
 výuka lyžování či jízdy na snowboardu
 pojištění pro případ úrazu
 doprovodný program na chatě
v ceně nejsou poplatky za vlek (cca 1200,- Kč za pobyt,

pokud nebudou oproti loňsku navýšeny ceny za vleky v lyžařském
areálu)

POZOR POUZE 20 MÍST !!!
informace a přihlášky:
Petra Vošahlíková,
Habrmanova 474, 332 03 Šťáhlavy
vosahlikova.petra@seznam.cz, 732 736 767
Více o naší činnosti:
www.stahlavy.pionyr.cz
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ZPRÁVY Z VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU
V sobotu 28. listopadu uspořádal volejbalový oddíl ve spolupráci s kulturní komisí
OÚ v Informačním centru ve Šťáhlavech
další ročník tradiční akce s názvem Adventní snění. Děti sportující v našem oddíle a jejich kamarádi představili společné
pásmo písniček, básniček, ti, co hrají na
hudební nástroje, zahráli každý několik
skladeb. Velmi se líbila dívčí taneční sestava na vánoční melodie, kterou volejbalové holky společně secvičily s paní
učitelkou Šťovíčkovou v rámci zájmového kroužku v ZŠ. Malé umělce podpořila
třemi krásnými písněmi Nicol Krpejšová. Celou akci, kdy Informační centrum
doslova praskalo ve švech, si děti i samy
uváděly, celkem se u mikrofonu vystří-

dalo 8 moderátorů. Na akci jsme zapálili
první adventní svíčku a zahájili krásný
adventní čas.
Po doznění posledních tónů a ukončení
akce netrvalo dlouho a plynule se všichni přesunuli ke stromečku na návsi, kde
proběhlo rozsvícení vánočního stromu,
doprovázené koledami, vůní svařeného
vína a prvního cukroví a sváteční náladou
V sobotu 12. prosince se děti z našeho
oddílu zúčastnili druhého kola turnajů v
barevném minivolejbale, tentokráte v hale
plzeňské Lokomotivy. Hrálo se na jedenácti kurtech v barvách žlutá, oranžová,
červená a zelená. Šťáhlavy reprezentovalo celkem 25 sportovců, kteří měli zastou-

INFO VE ZKRATCE
Uzavření Obecního úřadu Šťáhlavy
Ve dnech 23. 12., 30. 12. a 31. 12. 2015 bude Obecní úřad ve
Šťáhlavech uzavřen.
Uzavření Sběrného dvora
Sběrný dvůr ve Šťáhlavech bude v sobotu 26. 12. 2015 uzavřen.
Květinářství u závor - slevy
V květinářství u závor ve Šťáhlavech probíhá od 8. do 20. prosince 2015 výprodej vybraných druhů zboží s 50 % slevou.
7

pení v sedmi družstvech. Maximální možnou kvótu tří celků v jedné barvě jsme
vyčerpali ve žlutém a oranžovém, jedno
družstvo jsme měli v zeleném minivolejbale (více www.minivolejbal.cz). Turnaje
se zúčastnilo celkem ve všech barvách 69
týmů a během dne bylo sehráno více než
200 utkání. Bonusem ke krásnému sportovnímu zážitku pak bylo celkové vítězství v oranžové kategorii pro Šťáhlavy A
(Adriana Šlajerová, Anežka Treﬁlová) v
konkurenci 21 celků!
Oddíl volejbalu přeje všem krásné prožití svátečních dní a úspěšný start do roku
2016, a to nejlépe se sportem..
Jan Tafat



  

Obecní úřad Šťáhlavy



zve 24.12.2015

  

v 16 hodin

  !"#$%&!

na tradiční 19. setkání u vánočního
stromku ve Šťáhlavicích

 "  
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příjemnou vánoční atmosféru umocní
vůně svařáku, koledy šťáhlavických dětí i vánoční hudba
-během setkání bude uspořádána sbírka, jejíž výtěžek bude použit na zakoupení
venkovních herních prvků, které budou instalovány podél Hraběcí cesty
-během setkání také proběhne vyhodnocení dětské soutěže „Adventní kalendář“
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Zaměstnanci Obecního úřadu Šťáhlavy
přejí všem čtenářům
klidný a pohodový čas předvánoční,
krásné prožití vánočních svátků
a hodně štěstí, zdraví, spokojenosti
a osobních i pracovních úspěchů
v roce 2016.

UZÁVĚRKA LEDNOVÉHO Š+Š

Uzávěrka materiálů pro lednové číslo novin je 7. 1.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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JÍZDNÍ ěÁD ýSAD OD 13.12.2015
Do Jě zapracováno 5 autobusových linek – zdroj IDOS
450170
440555
450582
200014
450616

ŠĢáhlavy, Starý Plzenec, PlzeĖ
PĜíbram, Rožmitál, PlzeĖ
Mladý Smolivec, Spálené PoĜíþí, NezvČstice, PlzeĖ
Benešov, PĜíbram, PlzeĖ
Kasejovice, Oselce, Nepomuk, Ždírec, Blovice, PlzeĖ

ŠĢáhlavice
x

ŠĢáhlavy
Husova
náves 4.52

ŠĢáhlavy
hĜbitov
4.54

ýernice
nák.stĜ.
5.05

PlzeĖ
Slovany
Mikulášská 5.13

PlzeĖ
CAN
5.20

4.40
x
6.40
x
10.05
x
11.05

4.44
náves 6.10
6.44
náves 7.02
10.09
náves 10.23
11.09

4.46
6.15
6.47
7.04
10.11
x
11.11

5.03
6.28
7.08
7.16
10.28
10.34
11.33

5.07
6.33
7.12
Mikulášská 7.25
10.32
Habrová 10.45
11.37

5.25
6.45
7.25
7.38
x
10.55
x

12.35
x
x
x
x
16.08
x

12.39
náves 13.28
náves 14.10
náves 15.22
náves 15.31
16.12
náves 16.48

12.41
13.30
14.15
15.24
15.32
16.14
16.49

12.56
13.43
14.28
15.36
x
16.28
16.58

13.00
Mikulášská 13.53
14.33
Mikulášská 15.45
Mikulášská 15.50
16.32
Mikulášská 17.07

13.10
14.00
14.45
16.00
16.00
x
17.15

16.20

16.24

16.26

16.48

16.52

x

18.08
x

18.12
náves 22.10

18.14
22.15

18.28
22.25

18.32
22.29

18.45
22.40

PlzeĖ
CAN
5.15
5.25
6.00
6.10

PlzeĖ
Slovany
5.27
Habrová 5.37
6.12
Habrová 6.20

ýernice
nák.stĜ.
5.31
x
6.16
6.30

ŠĢáhlavy
hĜbitov
5.45
6.04
6.30
x

ŠĢáhlavy
Husova
náves 5.47
náves 6.05
6.32
náves 6.40

ŠĢáhlavice

6.30

Habrová 6.40

6.47

x

náves 6.56

x

7.45

Habrová 7.55

8.03

8.13

náves 8.15

x

x
x

9.20
10.20

9.24
10.24

9.38
10.41

9.40
10.43

9.44
10.47

x
12.50
13.05
15.10
x

11.20
Habrová 12.59
13.22
15.27
15.50

11.24
13.08
13.26
15.31
15.54

11.41
x
13.40
15.48
16.11

11.43
náves 13.18
náves 13.42
15.50
16.13

11.47
x
x
15.54
16.17

x
18.30
20.20
21.15

17.20
Habrová 18.40
20.30
21.27

17.24
18.48
20.34
21.32

17.38
18.58
20.51
21.45

17.40
náves 19.00
20.53
náves 21.47

17.44
x
20.57
x

x
x
6.36
x

jede v prac.dny,nejede od 1.7. do
31.8.
jede v prac.dny
jede v prac. dny, S,nejede 26.12.
jede v prac.dny
jede v prac.dny
jede v prac.dny
jede dennČ, nejede 24.12.
jede v S,N,ve svátek, nejede
24.12.,25.12.,1.1.,27.3.,5.7.
jede v prac.dny
jede v prac.dny
jede v prac.dny, S,nejede 26.12.
jede v prac.dny
jede v prac.dny,nejede 31.12.
jede v prac.dny
jede v S,N,ve svátek,
nejede 24.12.,25.12.,1.1.
jede v S,N,ve svátek
nejede 24.12.,25.12.,1.1.,27.3.,5.7.
jede v prac.dny,nejede 31.12.
jede v prac.dny, S,
nejede 31.12.,26.12.

jede v prac.dny, S,nejede 26.12.
jede v prac.dny
jede v prac.dny
jede v prac.dny,nejede 23.12.-3.1.,
29.1.,1.2.-7.2.,24.3.-25.3.,1.7.31.8.,26.10.-27.10.
jede v prac. dny, jede 23.12.-3.1.,
29.1.,1.2.-7.2.,24.3.-25.3.,1.7.31.8.,26.10.-27.10.
jede v prac.dny, jede v S,N,ve svátek
nejede 24.12.,25.12.,1.1.
jede v prac.dny
jede v S, N, ve svátek, nejede 24.12.,
25.12.,1.1.,27.3.,5.7.
jede v prac.dny
jede dennČ, nejede 24.12.
jede v prac.dny, S,nejede 26.12.
jede v prac.dny
jede v S, N, ve svátek, nejede 24.12.,
25.12.,1.1.,27.3.,5.7.
jede v prac.dny
jede v prac.dny
jede v prac.dny,nejede 31.12.
jede v prac.dny,S,nejede 31.12.,26.12.

Jízdní Ĝád ýeské dráhy od 13.12.2015 - zdroj IDOS
ŠĢáhlavy
PlzeĖ
4.37
4.55
jede dennČ, nejede 25.12. a 1.1.
5.16
5.33
jede v prac.dny - z Blovic

.

5.37

5.55

6.05
6.35
7.03
7.35
8.35
9.16
9.35
11.16
11.35
12.35
13.16
13.35
14.35
15.16
15.35
16.35
17.16
17.35
19.16
19.35
21.17

6.25
6.53
7.20
7.53
8.53
9.33
9.53
11.33
11.53
12.53
13.33
13.53
14.53
15.33
15.53
16.53
17.33
17.53
19.33
19.53
21.33

PlzeĖ
4.28
5.08
7.08
8.08
8.28
10.08
10.28
11.08
12.08
12.28
13.08
14.08
14.28
15.08
16.08
16.28
17.08
18.08
18.28
19.08
20.08

ŠĢáhlavy
4.46
5.27
7.26
8.26
8.45
10.26
10.45
11.26
12.26
12.45
13.26
14.26
14.45
15.26
16.26
16.45
17.26
18.26
18.45
19.26
20.24

21.08

21.26

22.54

23.09

jede v prac.dny, v S, a 24.12.,5.7.,28.9.,28.10.,17.11.,
nejede 26.12.,2.1.,29.10.
jede v prac. dny
jede v prac. dny
jede v prac. dny
jede dennČ
jede v prac.dny
jede v prac.dny - z Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny - z Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny
jede v prac.dny - z Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny
jede v prac.dny - z Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny
jede v prac.dny - z Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny - z Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny,vlak zastavuje jen na znamení, nebo
požádání, nejede 31.12.

jede v prac. dny
jede v prac. dny
jede dennČ
jede dennČ
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny - do Blovic
jede v prac.dny
jede v prac.dny
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac. dny
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac. dny
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny,vlak zastavuje jen na znamení, nebo
požádání, nejede 31.12.
jede v prac dny, v nedČli a ve svátek,
nejede 24.-26.12.,31.12.,1.1.,27.3.,5.7.,28.10.
jede dennČ, nejede 24.12. a 31.12.

