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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Leden 2016

ADVENTNÍ
OKENNÍ KALENDÁŘ
čase se na procházky do ulic vydávaly děti i Šťáhlavicích. Věříme, že se zájem o tuto akci

V loňském prosinci se opět po roce objevila
v oknech domů čísla adventního okenního
kalendáře. Tentokráte měly obě obce, Šťáhlavy i Šťáhlavice, každá kalendář svůj. Akce se
setkala s velkým úspěchem. V předvánočním

dospělí a mnohdy v celých skupinkách pátraly po domech s čísly. U vánočních stromů si
vyzvedlo odměnu za kompletní seznam adres
celkem 114 dětí, 78 ve Šťáhlavech a 36 ve

VEŘEJNÁ
SBÍRKA
Obecní úřad ve Šťáhlavech informuje o výtěžku veřejné sbírky, která se pořádala v rámci
vánočního zpívání na Štědrý den.
Ve Šťáhlavech bylo vybráno 10.957,- Kč, ve
Šťáhlavicích 8.543,- Kč, celkem 19.500,- Kč.
Peníze budou použity na zakoupení venkovních hracích prvků, které budou instalovány
na Hraběcí cestu.
Pořadatel sbírky, Obec Šťáhlavy, děkuje všem,
kteří na sbírku přispěli.
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udrží i v budoucnosti a že i další roky zpestří
adventní čas.
Za kulturní komisi OÚ Petra Brůhová

NĚKOLIK
VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce schválila dodatek ke smlouvě s ﬁr- Rada obce schválila nákup staršího fekálního Šťáhlavy, aby jeho sídlo bylo na adrese Masamou Marius Pedersen. Ceny za ukládání odpadů zůstávají na úrovni roku 2015. Dochází k
regulaci příjmu odpadů pro technické zabezpečení skládky v souvislosti s novelou č.229/2014,
kterou se mění zákon č. 185/2001 Sb.
Rada obce schválila Smlouvu o dílo s ﬁrmou
A. R. OKENNÍ TECHNIKA, spol. s r.o. na
výměnu velkých oken v budově „Záložny“.
Rada obce schválila žádost ředitelky MŠ
Šťáhlavy na nákup konvektomatu a dále žádost
na výměnu zářivek v budově MŠ.
Rada obce schválila cenovou nabídku Ing. Lacyka na doplnění trvalého dopravního značení
v obci.

ZPRÁVA
OBČANSKÉ
KOMISE
Při OÚ Šťáhlavy pracuje Občanská komise
již mnoho let. Do její kompetence patří - jak
plyne z jejího názvu - občanské záležitosti.
Komise se aktivně zajímá o obsazenost bytů
v sociálních domech ve Šťáhlavech i Šťáhlavicích a o spokojenost nájemníků již bydlících.
Například ve Šťáhlavech byla v létě za sociálním domem vybudována pergola ke společnému posezení nájemníků domu.
K nejdůležitější činnosti komise však patří
„Vítání občánků“, které probíhá většinou 2x
ročně, na jaře a na podzim. V roce 2015 komise spolu s vedením obce přivítala 25 malých
občánků. Všechny dětičky i jejich rodiče dostali jako upomínku na tento pro ně výjimečný
den malé dárečky.
Občanskou komisi zajímají i senioři. OÚ zasílá všem občanům od jejich 80ti let blahopřání
k jejich životnímu jubileu. Pokud je toto jubileum navíc „kulaté“ nebo vyšší než 90 let,
chodí členky OK spolu se zastupiteli obce občanům blahopřát osobně, vždy s milým úsměvem a malým dárkem.

vozu. Oprava stávajícího by byla podstatně
dražší.
Rada obce schválila dodatek č.1 ke směrnici
o poskytování cestovních náhrad voleným členům zastupitelstva.
Protože průměrná roční míra inﬂace v roce
2015 byla pouze 0,3% rozhodla Rada obce nezvyšovat nájmy.
Rada obce schválila žádosti na prodloužení
nájemních smluv v sociálním domě.
Rada obce schválila žádosti na prominutí platby za odvoz komunálního odpadu těm majitelům chat, kteří splnili požadované podmínky.
Rada obce schválila žádost střeleckého klubu

rykova 169.
Rada obce schválila dodatek k pachtovní
smlouvě s AG-PRODUKT a.s. Šťáhlavy. Dodatek řeší výši nájemného za hektar propachtované půdy.
Rada obce se v průběhu prosince a ledna spolu s ﬁnančním výborem intenzivně zabývala sestavením rozpočtu pro rok 2016. Návrh
rozpočtu byl předán všem zastupitelům k připomínkování. Konečná verze rozpočtu bude
projednána koncem ledna a předložena zastupitelstvu na mimořádném zasedání v polovině
února.
Ing. Václav Štětina

PŘELOM ROKU V NAŠÍ ŠKOLE
Rády bychom se ještě krátce vrátily k událostem loňského roku. I touto cestou chceme
poděkovat všem rodičům, kteří se podíleli na
přípravě školního bálu, ať už na jeho organizaci nebo příspěvkem do tomboly. Čistý výtěžek byl 15 300,- Kč a o jeho využití budeme
informovat.
Předvánoční atmosféra, o které jsme psaly minule, vyvrcholila poslední dva dny před prázdninami, kdy ve třídách panovala sváteční nálada, pod stromečky přibývaly dárky od Ježíška
či kamarádů, četly se vánoční příběhy a připomínaly zvyky a tradice. V úterý učení nahradilo rozbalování dárků, ochutnávání vánočního
cukroví a těšení se na dny zaslouženého volna.
Vánoční koledy, které i letos žáci pilně nacvičovali, si většina z nich zazpívala u stromečku
na návsi dvakrát. Poprvé při školním vystou-

pení v pondělí 21. 12. a podruhé na Štědrý den
v rámci Vánočního zpívání, kdy děti zpívaly za
doprovodu kytary pana Petra Fremra a střídaly
se ve zpěvu s paní Krpejšovou a Krejskovou.
Děkujeme všem zúčastněným za zpříjemnění
svátečního odpoledne.
V prvním týdnu nového roku zakončil vánoční čas příchod Tří králů. Anežka, Kristýna a
Vláďa z 5. ročníku zazpívali dětem ve všech
třídách známou koledu a popřáli štěstí a zdraví
do roku 2016.
Příští týden navštíví naši školu předškoláci z
mateřské školy a v pondělí 18. 1. 2016 od 14
do 17 hodin se uskuteční zápis do 1. třídy. Těšíme se na budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Za ZŠ Mgr. Hana Šťovíčková
a Mgr. Jana Škardová

NAŠI LEDNOVÍ JUBILANTI
Šťáhlavice
Šťáhlavy
Vojtěch Toman 85 Marie Červená 87
Josef Hajšman 92 Jan Trhlík 86
Miloslava Loukotová 85
Jan Nekovář 83
Věra Chmelíková 82
Olga Pospíšilová 88
Stanislav Peroutka 80
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

BLAHOPŘÁNÍ
SDH
ŠŤÁHLAVY
Ve středu 27. ledna 2016 oslaví 80. narozeniny
pan Stanislav Peroutka st.. Členem Sboru
dobrovolných hasičů ve Šťáhlavech je téměř
šedesát let, přes pětadvacet let vykonával ve
sboru funkci kronikáře a člena revizní komise.
Do dalších let mu přejeme hlavně hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
za výbor SDH Šťáhlavy Vojtěch Synáč

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
MK ŠŤÁHLAVY V ROCE 2015
Roční zpráva o činnosti MK Šťáhlavy v r.2015
Stav KF k 21.12.2015 je 5.817 knih a z toho:
beletrie 4.179 knih a naučná 1.638 knih.
Nakoupeno 76 nových knih za 13.117,- Kč.
Vyřazeno v tomto roce bylo 162 knih ( staré,
opotřebované ).
Vybrané poplatky knihovny: zápisné 2.535,
-Kč, upomínky 425,- Kč.
Registrovaní čtenáři: 100 z toho 29 dětí do 15 let.
Nově přihlášených : 15 čtenářů.
Knihovnu navštívilo 777 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 3.998 knih, tj. 40 knih na jednoho čtenáře za rok.
Z doplňkového oddělení Blovice nám bylo zapůjčeno pouze 58 knih.
Konají se pravidelné porady knihovníků v
Blovicích.
27.4.2015 se uskutečnila návštěva předškoláků MŠ Šťáhlavy o počtu 30 dětí.
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Oproti Šťáhlavicím knihovna nemá žádného
patrona.
Novinka v letošním roce je možnost si vyhledat naše knihy v on-line katalogu.
Informace pro čtenáře:
Členství platí čtenáři na 1 rok od zaplacení registrace členského poplatku.
Výpůjční doba je jeden měsíc. Výpůjčky lze
prodlužovat. Poplatky z prodloužení se platí
dle platného ceníku ( 5,-, 20,-, 40,- 80,- Kč ).
Pokud poskytnete knihovně Vaši emailovou
adresu, je možno výpůjčky zajistit mailem.
Výpůjční doba: Úterý: 16.30 – 20.00 hod.
Sobota: 8.00 – 11.30 hod.
Dle knihovního řádu zůstává ceník poplatků
nezměněn.
Horáčková Daniela
knihovnice MK Šťáhlavy

ZAMYŠLENÍ
J. BROŽÍKA
PODPORA OBCE
Žijeme v uspěchané době plné mobilů, po- Ruska. Nelze přehlédnout hrobku rodiny Marčítačů, elektroniky a rádi od toho utečeme k tererových. Za úřadování Rudolfa Marterera SPOLKU
rozptýlení nějakou zábavou nebo do klidu sou- jako fořtmistra se hraběcí úřednictvo přiblíkromí. Na ostatní nám nezbývá čas. Třeba na žilo k rolníkům a sám Marterer jim vycházel INVALIDŮ
všemožně vstříc. Poblíž je menší hrob MUDr.
minulost a historii.
Stačí ale zajít na starý šťáhlavský hřbitov, kde
odpočívá několik zajímavých osobností. Hned
u hlavního vchodu nás upoutá hrob malíře Jaroslava Špilara a jeho rodiny. Je pěkně upravený díky členům místní skupiny ČČK v čele s
Aloisem Nolčem. Bohužel ne všechny hroby
mají to štěstí. Na hrobě zdejšího mlynáře pana
Macháčka pomník již padl, stejně tak i na hrobě p. řídícího učitele Trykara, který by bylo
pěkné opravit.
Poblíž jsou hroby revírního správce Augustina
Schillera, důchodního velkostatku Viléma Kučery, sládka a majitele realit Daniela Sekyrky,
poddůstojníka státního hřebčince Antonína
Skývy, revírního správce Josefa Plachty, vrchního lesního rady Františka Přibíka, správce
zámku Antonína Fiedlera či klíčnice na lesním
zámku Karolíny Přibíkové.
Blíže ke kapli se nachází hrob Fedora Kovaříka, autora knihy Šťáhlavy a šťáhlaváci, který
velkou část života působil ve školství carského

Antonína Čížka, původně hraběcího lékaře a
později starosty naší obce. MUDr. Čížek nechal zalesnit holý vrch pod Sedleckou skálou
a na vlastní náklady dal osázet údolí potoka
Beránka od obce až k jeho prameni. Zasloužil se také o založení spořitelny a snažil se o
zvelebení Šťáhlav. Opodál je hrob pana Josefa
Vojtěcha Šarocha – posledního důchodního
hraběcího velkostatku a autora spisu „Šťáhlavské památky“.
Na závěr nás upoutá hrobka rodiny Chvátalů.
Rudolf Chvátal byl místní mlynář a statkář.
Toto je stručný výčet osobností pohřbených na
našem hřbitově. Tyto hroby by se měly zachovat, i když není nikdo, kdo by o ně pečoval.
Hroby takových osobností dávají hřbitovu
důstojnost, vznešenost a jsou jeho ozdobou
i historickou památkou. Zasloužily by si být
udržované včetně jejich okolí a měli bychom
se k nim chovat s pietou a úctou.
Jiří Brožík

AKCE ČZS ŠŤÁHLAVY NA ROK 2016
30.1.2016 - Výroční schůze – infostředisko
26.3.2016 - Přátelské posezení – hudba Evergreen duo – Šťáhlavice
9. a 10.9. 2016 - Výstava ČZS Šťáhlavy – infostředisko
12.11. 2016 - Adventní posezení – hudba Václava Žákovce – Šťáhlavice
Miloslava Hošková

KOMENTÁŘ PANA BYSTŘICKÉHO
Šťáhlavští a šťáhlavičtí zastupitelé obce,
jsem u spolku invalidů Staroplzenecka 5 let.
Sdružuje invalidy z obcí Starý Plzenec, Sedlec, Šťáhlavy, Šťáhlavice, Losiná a Štěnovice.
Dohromady je nás 263 členů, z toho více žen,
než mužů. Dne 13. ledna 2016 se v Losiné konala výroční členská schůze, kde byla zhodnocena činnost tohoto spolku za rok 2015. Můžu
Vám říci, že pro nás celkem činnost příjemnou.
Zábavy s dobrými muzikanty, zájezdy a různé
akce, a to díky vedení tohoto spolku. Sál byl
plně obsazen. Přišli nás pozdravit představitelé
obcí (starostové). Bohužel opět bez Šťáhlav.
Při čtení příspěvků pro tento spolek invalidů
jsme se museli trošku vnitřně stydět. Proč?
Posuďte sami!
Starý Plzenec-Sedlec
121 členů - dar 13 000,- Kč
Šťáhlavy-Šťáhlavice
74 členů dar 4 000,- Kč
Losiná
25 členů dar 7 000,- Kč (+ 2x sál zdarma)
Štěnovice
43 členů dar 6 000,- Kč (+ 1x sál zdarma)
Chválenice
(nečlen) 1x sál zdarma
Jsme Vaši voliči s rodinami, a proto jsme se
moc dobře necítili při tomto čtení!
Václav Bystřický, r. 1936, člen Spolku invalidů

ZÁJEZD DO DIVADLA

Kulturní komise OÚ připravuje na konec měsíce února sobotní autobusový zájezd na odpolední představení Divadla Radka
Brzobohatého Sodoma Gomora. Jedná se o eroticky laděnou komedii z venkovského prostředí o nevěře, žárlivosti, o paroháčích i o těch, kteří parohy nasazují. O zahájení předprodeje vstupenek budou občané informováni.
Petra Brůhová

SPORT
STARŠÍ ŽÁCI- HÁZENÁ

Po neúspěšné prosincové kvaliﬁkaci do Žákovské ligy, kde jsme obsadili první nepostupové 4. Místo v Praze Vršovicích, se družstvo
starších žáků v házené zúčastnilo dvou lednových výborně obsazených turnajů. V prvním
lednovém víkendu jsme se zúčastnili dvoudenního turnaje Jihočeský pohár v Třeboni.
Zde jsme sehráli velmi kvalitních 6 zápasů s
celky ČR, Rakouska a Slovenska a obsadili 5.
Místo za 2 výhry a 4 prohry. Porazili jsme domácí Třeboň 17:11 a Bránici 21:12. Největší
výkonnostní rozdíl byl se slovenskými Topolčany, které měly v teamu fyzicky vyspělejší
hráče. Asi nejlepší zápas jsme sehráli nakonec
s rakouským Linzem, který jsme potrápili a až
v závěru těsně podlehli o 2 góly. Turnaj nás
přesvědčil, že je třeba hrát co nejvíce zápasů s
různými soupeři a jen herní praxe nás posune
dopředu. Celkově 5. Místo je trochu zklamání,
ale odpovídalo to bojovnosti a zápalu družstva, které mohlo být lepší. O týden později
jsme byli pozváni do Úval u Prahy na turnaj
8 družstev. Zde jsme již předvedli lepší výkon
a trochu nečekaně porazili několik účastníků
Žákovské ligy, což je velmi pozitivní. Nejpr-

ve jsme porazili silný Liberec 15:11, pak prohráli s Duklou Praha o 1 gól 12:13 a nakonec
skupiny jsme zvítězili s domácím družstvem
Úvaly 11:10 . Ze druhého místa jsme šli do semiﬁnále na dosud neporažené družstvo Mladá
Boleslav. Zápas se tahal o gól a žádné družstvo nedokázalo odskočit. Gólem po čase soupeř vyrovnal na 12:12 a tak o postupujícícm
do ﬁnále rozhodly sedmičky, které jsme dvě
proměnili a soupeř žádnou. Ve ﬁnále stála opět
Dukla Praha a přestože jsme vedli 6:4, nakonec prohráli 7:10. Na turnaji jsme obsadili
2. Místo, získali medaile a pohár, a komu se
poštěstí si dvakrát za den zahrát vyrovnaně s
Duklou Praha, mnohonásobným Mistrem ČR
a zásobárnou reprezentantů od mládeže po
dospělé. V obou turnajích vynikali a mužstvo
táhli brankář Dominik Kopic, útočníci Ondra
Sedláček a Martin Havlíček, vyhlášený nejlepším hráčem turnaje v Úvalech. Nyní nás
čeká turnaj v únoru v Jičíně a pak přemýšlíme o účasti na mezinárodním turnaji v Praze,
kde jsme loni zanechali velmi dobrou reklamu.
Bohužel nemáme pokryty vysoké náklady na
tento turnaj a velmi težko se rozhodujeme, zda
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se zúčastníme nebo ne. Družstvo starších žáků
by si to zasloužilo ...
Radek Sedláček, Jan Průcha, Daniel Havlíček

SPORT
SILVESTROVSKÉ SPORTOVÁNÍ
Jako již tradičně oslavili členové Sokola
Šťáhlavy konec roku sportováním. Na hřišti,
v hale i v jiných sportovištích se sešli mladí
i starší, veteráni i žáci ukončit starý rok pohybem. Zatímco v areálu Na lucínce mladší
hráli fotbálek, staří chlapi vyrazili na vyjížďku, samozřejmě na kolech. Byla to jubilejní,

už dvacátá. Sešlo se na ní patnáct účastníků,
vesměs starších, mezi nimi i pár mladých skýtajících záruku, že tato akce jen tak nezhyne.
Po občerstvovací stanici v kiosku Na Hádkách
se peloton zastavil v lomečku u Chaloupkovy
hájovny a od této mety počala mít vyjížďka
závodivý charakter. A tak po 23,5 km v cíli Na

lucínce byl první no kdo jiný než Pepa Brůha,
vítěz již několika podobných soutěží. V následujícím posezení se vzpomínkami na minulé
ročníky se užilo spoustu legrace. Všichni si
slíbili, že když se dožijí, určitě se příště opět
zúčastní.
VV

HÁZENÁ SOKOLA ŠŤÁHLAVY BILANCUJE
Teprve v prosinci skončily boje v republikových soutěžích. Náš oddíl representují v těchto
přeborech tři družstva. Tím se řadíme v plzeňském kraji na druhé místo, za Talentem Plzeň,
který má v soutěžích čtyři týmy. Nejprve se
zastavíme u družstva mužů, hrajícího druhou
českou ligu. Tým trénuje Bohumil Kreč, vedoucím je František Schejbal st. Toto družstvo jsme
nečekali na posledním místě v tabulce. Pravda,
počáteční oslabení týmu, způsobeného zraněním několika hráčů udělalo své, ale přesto je to
veliké zklamání. Ztráta na před ním umístěná
družstva není ale hrozivá, takže po posílení celku je naděje, že by se druhá liga mohla udržet.
V prosinci sehráli dvě utkání. V prvním hostili
dalšího nováčka soutěže Jiskru Havlíčkův Brod.
Po nadějném poločase (10:8), remizovali 25:25.
V posledním zápase pak podlehli ve Zruči nad
Sázavou místnímu Kovoﬁniši 26:22.
Větší radost nám dělají dorostenci. Starší, jež
trénuje Milan Šedivec spolu s Mírou Nolčem,
jsou na pátém místě. Nadějí je, že všichni hráči
mohou hrát tuto kategorii i v dalším ročníku.
V prosincových utkáních nejprve doma zdolali
třetí celek HK Dvůr Králové 25:20. V posled-

VOLEJBAL

Sportovci z volejbalového oddílu vyrazili společně na Silvestra na výšlap na Radyni. Za krásného slunečného počasí vyrazilo celkem třicet
účastníků, malých i velkých, doplněných navíc
o několik psů. Po zdolání hradu, kde jsme se
potkali se spoustou cyklistů i pěších ze všech

ním kole pak porazili v Praze tým Chodova
21:18. Trenér mladšího dorostu Míra Nolč je
se svými svěřenci dokonce na prvním místě v
tabulce. Tým jen jednou prohrál, a to ve Strakonicích. Jeho pronásledovatelé, Liberec, Strakonice a Louny, budou na jaře hrát v šťáhlavské
hale, takže je naděje, že by chlapci mohli primát
udržet. V prosinci zvítězili doma s Ledčí nad
Sázavou 38:27 a v posledním zápase v Kutné
Hoře 43:26.
O starších žácích (trenéři Sedláček a Průcha)
již byla řeč, skončili na druhém místě za Talentem Plzeň a v kvaliﬁkaci o postup do žákovské ligy neuspěli. Žáci mladší ještě nemají
podzimní kolo ukončeno. Zbývá sehrát turnaj
ve Šťáhlavech, který se uskuteční 23. ledna.
V posledním turnaji 2015 v Rokycanech žáci
svá utkání prohráli, tak se těšíme, že v domácím prostředí budou lepší. Je nutno podotknout,
že většina chlapců je o kategorii mladší. Toto
družstvo hraje i soutěž minižáků a připravuje
je trio Jirmář Petr, Votýpka Karel, Drohobeckyj
Alexandr.
Také minižáci absolvovali v prosinci soutěžní
turnaj ve Šťáhlavech. Střetli se v něm s druž-

stvy Slavií Plzeň, Slavojem Tachov, Talentem
Plzeň a HC Plzeň. Soutěž se hraje na osobní
obranu, trháky a hru na patnáct minut. Výsledky: Slavia - 6:0, 1:4, 12:4, Tachov - 6:1, 4:7,
6.4, Talent - 2:2, 5:6, 5:5, HC Plzeň - 4:3, 6:5,
11:3. Přípravka, hrající přípravnou soutěž 4+1,
už v prosinci nehrála, jen trénovala. Tyto děti
připravují na soutěže M. Nolč a A. Pavlíček.
Výčet mládeže uzavírá přípravka předškoláků,
které vedou T. Fridrich a P. Strejc. Znovu zveme
zájemce z řad mládeže, ze Šťáhlav i z širokého
okolí, přijďte rozšířit naše řady. Na závěr našeho hodnocení nesmíme opomenout naše ženy.
Ty hrají městský přebor Prahy. V prosinci sehrály jedno utkání, a to se soupeřem z Mělníka.
Po vyhraném poločase (10:6) podlehly 19:18.
Také tato soutěž není dohrána, některá utkání
se dohrávají v lednu. Naše ženy jsou zatím na
osmé pozici z deseti účastníků. Mužské složky
začínají republikové soutěže již dvacátého února. Očekáváme vzestup týmu mužů a uhájení
pozic dorostu. Těšíme se i na naše diváky, kteří
vytváří při zápasech bezvadnou kulisu.
VV.

možných směrů, jsme si opekli buřty a vydali
se zpět k domovu. Domů jsme dorazili na hraně
setmění a příjemně tak společně strávili konec
dalšího vydařeného roku. K tréninku se děti sešly v novém roce opět v neděli 3. ledna a nyní
se již pilně připravují na další z turnajů v barev-

ném minivolejbale, na který jedeme v neděli 24.
ledna do Klatov, kde máme přihlášeno tentokrát
8 družstev.
Jan Tafat

UZÁVĚRKA ÚNOROVÉHO Š+Š

Uzávěrka materiálů pro únorové číslo novin je 8. 2.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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