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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červenec 2016

NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE
- RO schválila navýšení počtu kontejnerů na tříděný odpad v místě
křížení ulic Dr. Beneše a Na Průhonu
- RO schválila smlouvu s RWE o
podmínkách napojení plynárenského zařízení na přípojky v ul.
Jungmanova a V Rokli.

- RO schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace od KÚ PK na
likvidaci následků kalamity ze dne
6. 6. 2016 ve výši 230.000 Kč.
- RO schválila účelovou dotaci na
provoz školních spojů. Pro žáky
docházející do školy v Nezvěsticích to znamená, že mohou vyu-

žívat i autobusový spoj. Jízdní řád
autobusu bude zveřejněn v srpnovém čísle novin.
- RO schválila na doporučení stavební komise jako dodavatele stavby – oprava hasičské zbrojnice ﬁrmu Silba Elstav, s.r.o.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

SPOLEK PŘÁTEL ŠŤÁHLAVSKÉHO ZÁMKU
VÍTÁME NOVÉ ČLENY
Záleží Vám na tom, jak vypadá
centrum naší obce?
Chcete podpořit snahu spolku o
oživení šťáhlavského zámku a jeho
zahrad?
Staňte se členy Spolku přátel
šťáhlavského zámku!
Jak?
Vyplněním přihlášky a zaplacením
členského příspěvku (jeho minimální roční výše je 10 Kč, ale uvítáme, přispějete-li více).
Kde se přihlásit?
- elektronicky
na
webových
stránkách spolku www.spolekzamekstahlavy.cz nebo

- na obecním úřadu v sekretariátu
u paní Švábkové nebo
- nahlaste své jméno a adresu nebo
telefonní číslo v novinovém stánku ve Šťáhlavech, následně budete
osloveni členem výboru spolku,
který pro Vás potřebné záležitosti
nutné pro vstup do spolku zajistí.
Jak uhradit členský příspěvek?
- bezhotovostně na účet spolku č.
275519071/0300 nebo
- v hotovosti v sekretariátu na OÚ
u paní Švábkové.
Každý člen spolku obdrží členskou
kartičku a dobrý pocit, že přispívá
na dobrou věc. Předpokládáme, že
1

při kulturních akcích organizovaných spolkem budou členové spolku ﬁnančně zvýhodňováni.
Naším 1. úkolem je účinná pomoc
obci při přípravě oslav 777 let od
1. písemné zmínky o obci Šťáhlavy, která se bude konat 10. září
letošního roku, ale zatím nebude v
zámeckém parku.
Věříme, že naše úsilí pomůže k
tomu, abychom na šťáhlavský zámek a jeho okolí mohli být v budoucnu pyšní.
Přidejte se k nám – MÁ TO SMYSL.
za výbor spolku Iveta Bočanová

KONTROLNÍ VÝBOR
ření provozních řádů sportovních

1. Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení obecní rady
(RO) kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce (ZO).
KV – opětovně doporučuje vedení obce zjistit, zda byla v ZO
schválena smlouva o bezúplatném převodu pozemku 979/10 v
k. ú. Šťáhlavy od ÚZSVM na obec
Šťáhlavy – dosud nebylo vedením
obce prověřeno. Pokud by nabytí
pozemku bylo schváleno jen v RO
a smlouva by byla podepsána, byla
by neplatná.
Zatím nesplněny tyto úkoly RO:
– umístění herního prvku z vánoční sbírky ve Šťáhlavech – dosud
nebylo uskutečněno, ale bylo zdůvodněno
– změna vjezdu do sběrného dvora
(SD) – v nejbližší době bude vyhodnocen vliv rozšíření provozní
doby SD na délku front před SD, a
poté bude rozhodnuto, zda je zjednosměrnění SD nutné či nikoliv.
Zjednosměrnění SD by znamenalo
náklad pro obec – pořízení nových
bočních vrat.
– byla zřízena komise pro vytvo-

pro Obec Šťáhlavy, na straně TJ
došlo k problémům, které TJ řeší.
Ostatní usnesení ZO byla splněna a smlouvy byly uzavřeny.

hřišť. Návrhy na provozní řády dosud nepředloženy.
– umožnění dočasné deponie ornice stavebníkovi až do 30. 4.
2017 na obecním pozemku v k. ú. 3. KV žádá vedení obce, aby zápiŠťáhlavy bez jakékoliv úhrady obci sy z RO byly zasílány zastupitelům
vnímá KV jako nehospodárné.
a členům výborů, případně i komisí nejpozději do 14 dnů od konání
Ostatní úkoly RO konané do 9. 5. RO a včetně příloh zápisu. (K 27.
2016 jsou plněny nebo splněny.
6. zaslán jako poslední zápis z RO
z 9. 5. 2016.)
2. KV konstatuje nesplněná
usnesení ZO:
4. Kontrolní výbor konstatuje stálý
25. 3. 2015 – usn. 13/15 – směna nedostatek – na proﬁlu zadavatele
pozemků pro chodník na Kukač- Obce Šťáhlavy nejsou zveřejňováku dosud smluvně neuzavřena, ny uzavřené smlouvy na zakázky
dořešoval se projekt na kanalizaci s plněním nad 500 tis. Kč, což je
a z toho důvodu nechtěli někteří zákonná povinnost a opětovně dovlastníci pozemků pozemky s obcí poručuje smlouvy zveřejňovat.
směnit; připraveno, projekt na kanalizaci dořešen, pravděpodobně 5. Na webových stránkách obce nese brzy podaří uzavřít;
jsou zveřejňovány uzavřené smlou27. 4. 2016 – usn. 10/16 – dar vy (viz usn. ZO 11/15, že od částpozemku parc. č. 543/19 v k. ú. ky 50.000 Kč se budou smlouvy
Šťáhlavy od Tělocvičné jednoty uzavřené obcí zveřejňovat) – KV
Sokol Šťáhlavy – smlouva pode- doporučuje smlouvy zveřejňovat.
psána, na KÚ probíhá řízení o poza KV Mgr. Iveta Bočanová
volení vkladu vlastnictví do KN

ČERVENCOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje zdraví a vše
dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Vlasta Slavíková - 91
Růžena Berčíková – 81
Anna Košáková – 87

Šťáhlavice
Libuše Fialová – 86
Stanislava Levá – 83
Marie Šmolíková - 83

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

Poděkování manželů Levorových
Děkujeme za účinnou pomoc při zatopení našeho domu čp. 393 dne 6. 6. 2016 členům
SDH Šťáhlavy a Starý Plzenec. Zvláštní poděkování patří p. Přibíkovi ze Šťáhlavic,
rodinným příslušníkům a všem ostatním při odstraňování následků škodní události.
manželé Levorovi
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TELEGRAFICKY Z MŠ

- na Velikonoce se děti chystaly
společně s rodiči na tvořivém odpoledni a byla připravena i Velikonoční burza s prodejem kraslic a
pomlázek
- 10.3. divadélko Mikan přijelo s
pohádkou „ O Smolíčkovi“
- 23.3. ZÁPIS do MŠ pro školní
rok 2016/2017 v Motýlkové třídě
- 22.4. VÝSTAVA motýlů a hmyzu v infocentru. Děti si prohlédly
různé druhy hmyzu. Některé byly
odvážné a nechaly po sobě běhat
i švába. Za pozvání děkujeme p.
Malíkovi.
- 26.4. fotografování dětí ke Dni
maminek. Krásné fotograﬁe nám
přijela udělat p. Jánská.
- „Den maminek“ oslavily maminky společně s dětmi při odpoledním programu ve školce. Děti
přichystaly dárky a vystoupení pro
maminky.
- 13.5. fotografování tříd
- 18.5. divadélko Dráček s pohádkou „O nezbedné víle“
- 23.5. ukázková hodina kroužku
angličtiny pro rodiče, aneb co vše
se děti za školní rok naučily
- 30.5. „ PASOVÁNÍ“- slavnostní
rozloučení s předškoláky. Rytíř a
jeho zámecká paní slavnostně pasovali naše předškoláky na školáky.
- ukázková hodina kroužku ﬂétny,
aneb co vše už děti umějí zahrát
- pod vedením p. Lucákové
- Děkujeme!
- 9.6. zakončení ročního školního
vzdělávacího programu cestou do

„Říše pohádek“. Děti v Pohádkové
říši přivítal král s královnou, cestou potkaly spoustu pohádkových
bytostí ze známých českých pohádek
- 9.6.-10.6. nocování předškoláků
v MŠ. Večer po pohádkové výpravě patřil předškolákům, kteří tentokrát ve školce zůstali i přes noc.
- 13.6. kontrola z KÚ Plzeňského
kraje - podklady k rozpočtu pro
rok 2016. Kontrolovaly se všechny
evidenční listy dětí, individuální
integrace , plány a s ní související
souhlasy, docházky dětí a omluvenky, přihlášky ke stravování
apod.
- 21.6. STOPOVAČKA- společná
akce s dětmi ze ZŠ. Děti ze školky
stopovaly a plnily úkoly, které jim
připravily děti z 1. třídy.
- 22.6. Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ
- 23.6. výlet do ZOO Plzeň. Za
krásného počasí jsme s dětmi prošli zoologickou zahradu a obdivovali exotická zvířata.
- 30.6. závěr školního roku
2015/2016. Rozloučení s dětmi,
které nejsou zapsány na prázdninový provoz.
- 1.-15.7. prázdninový provoz
- 22.-31.8. prázdninový provoz
V průběhu jarních měsíců proběhly i dva kurzy plavání předškolních
dětí v bazénu v Rokycanech.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem zaměstnancům MŠ. Vážím si toho, že i ve svém volném
čase organizují akce MŠ a po celý
školní rok vytvářejí prostředí plné
pohody a pochopení pro „naše“
děti.
Děkuji i všem bývalým zaměstnancům, jejichž pomoci jsme v letošním školním roce opravdu plně
využili. Rovněž děkuji všem, kteří
jakýmkoliv způsobem pomáhali a
pomáhají naší školce.
V době uzavření MŠ jsou jako kaž3

dý rok naplánovány opravy a ani
letos tomu není jinak. Jen doufám,
že v poměrně omezeném čase, který nám Obecní úřad Šťáhlavy poskytl, vše stihneme tak, aby mohl
1. září naplno začít nový školní rok
2016/2017. Krásné prázdniny a
spousty nových zážitků vám všem
přeje za MŠ Šťáhlavy
Mgr. Radka Saugspírová

TRAGICKÁ UDÁLOST V BAŽANTNICI
7. KVĚTNA 1945
Na konci války, přesně 7. května
1945, došlo v Bažantnici u Hraběcí
cesty k dvojnásobné vraždě. Obětmi se stali mladí šťáhlavští občané
Jitka Šůlová, toho času prodavačka
ZKD, a Miroslav Rada, zámečník
Škodových závodů a člen hlídky
Národního výboru ve Šťáhlavech.
M. Rada byl ten den pověřen držením noční stráže na Kozlu, kam
jej přišla kolem 19 hodiny J. Šůlová navštívit. Rada šel po 20 hod.
vyprovodit Šůlovou domů, službu
měl oﬁciálně až od 22 hod. Oba
byli vyzbrojeni dýkami, Rada měl
na levé paži připevněnu revoluční
trikoloru. Buď se rozhodli zkrátit
si cestu pěšinkou v Bažantnici ve-

doucí až k hájovně, nebo se chtěli
vyhnout hlídce americké armády,
která měla stanoviště u železničního přejezdu. Přibližně 200 m od
Hraběcí cesty byli za náspem v
lese oba z bezprostřední blízkosti
zastřeleni. Vraždy oznámil Okresnímu soudu v Rokycanech vrchní
četnický strážmistr ze stanice v
Sedlci Rudolf Špán. Vyšetřováním
byl pověřen soudce Dr. Novák,
soudními svědky byli ustaveni Fr.
Hajšman a Fr. Kuban ze Šťáhlav.
Vrazi však nebyli nikdy dopadeni.
Je pravděpodobné, že se v těchto
místech ukrývali zběhové SS. Den
předtím byla vojíny SS přepadena
hájovna u Mariiny skály, která je
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vzdálená od místa činu cca 5 km,
a hlášení o pohybu německých
vojáků lze v okolí Šťáhlav vysledovat již od 1. května. Nicméně v
podezření byla i hlídka americké
armády, jak dokládá obecní kronika. 7. května se nicméně střílelo v
Bažantnici i o 17 hod., kdy tamní
americká hlídka údajně zkoušela
zabavené německé zbraně. V lese
se ale pohybovali manželé Kotoučovi z Plzně, kteří se zalehnutím
stihli ukrýt před prolétajícími kulkami. Miroslavu Radovi a Jitce Šůlové byl vypraven pohřeb se státní
vlajkou, kterého se zúčastnili takřka všichni občané Šťáhlav.
Ondřej Maglić
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ŠŤÁHLAVIČTÍ VODÁCI OZNAMUJÍ!

Že v březnu letošního roku byl v
den „Otevírání vody na Úslavě“ při
TJ Sokol Šťáhlavice založen zatím
provizorně vodácký oddíl a snaží
se, aby byl hoden požádat Valnou
hromadu TJ v příštím roce o oﬁciální uznání.

Oddíl má 5 ti členný výbor a zatím
19 členů. Sdružuje vodáky, jak ze
Šťáhlavic, Šťáhlav, tak Nezvěstic
i Starého Plzence. Od března už
sjeli Úhlavu, Malši i Vltavu. Zdeněk Vágner, zástupce předsedy pro
Nezvěstice, jel i divokou vodu v
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Rakousku. Na přelomu července
a srpna připravují vodáci „Benátskou noc“ na jezu ve Šťáhlavicích
a o víkendu 12. až 14. srpna pojedou s dětmi na Berounku.
Tři členové oddílu Petr Fiala, Miroslav Cígler a Karel Luft spolu
s nevidomým sportovcem Honzou Bauerem byli členy Expedice Olymp 2016 a pozdravili 18.
6. 2016 z nejvyšší hory řeckého
Olympu Mitikasu (2918 m.n.m.)
Olympijské hry v Riu! Na tričkách
v olympijských barvách, které
účastníci na sobě měli, byl i znak
obce Šťáhlavy a loga ﬁrmy Bohuslava Doubka a Pavla Šťovíčka,
kteří projekt mimo jiných sponzorovali. Zdravici uvidíte na ČT 4
před zahájením OH v srpnu. Expedici zorganizoval Spolek přátel
šťáhlavského zámku. Vše další zajímavé o šťáhlavickém vodáckém
oddíle je k vidění na webovkách s
adresou: vodacistahlavice.simplesite.com
Za výbor předseda oddílu Karel
Luft, Prasokol
a jeho zástupce Jiří Lukeš, Luk

SPORT

Z HISTORIE HÁZENÉ
Rok se s rokem sešel a my si můžeme připomenout další výročí našich dorostenců. Je to letos právě
60 let, co se potřetí za sebou probojovali do ﬁnále o mistra naší
vlasti. Prvně tomu bylo v roce
1954 v Povážské Bystrici, kde obsadili třetí místo. V roce 1955 v
Plzni se umístili na druhém místě.
Stejně tomu bylo i o rok později

v roce 1956 v Mostě. Tohoto turnaje se zúčastnila družstva Uherského Hradiště, Zubří, Kohinoru
Praha, Sokola Šťáhlavy, Petržalky
Bratislava a Spartaku Dubnica.
Šťáhlavští chlapci si vedli opět
úspěšně. Porazili všechny soupeře
až na Uherské Hradiště, se kterým
prohráli o dva góly. Naše přemožitele vedl a trénoval pan Strádal,

pod kterým jako mladá trénovala a
hrála házenou i naše vynikající reprezentantka v hodu oštěpem paní
Dana Zátopková. Naši mladí hráči
opět dobře reprezentovali náš oddíl, obec i západočeskou házenou.
Tento turnaj byl posledním této
party na rozloučení s dorosteneckými soutěžemi. Družstvo tvořili
tito hráči na přiložené fotograﬁi:
Stojící zleva:
Růžička Jiří, Kilbergr Zdeněk,
Vimr Jan, Havlík Rudolf, Bystřický František, Fremr Václav,
Brožík Jiří.
Sedící zleva:
Sládek Karel, Kotora Jaroslav,
Šneberk Miroslav, Fremr Stanislav.

Na této fotograﬁi jsou hráči, kteří
nás reprezentovali v roce 1954 v
Povážské Bystrici.
Stojící zleva:
Černý Václav, vedoucí a trenér Josef Valdman, Růžička Jiří, Krejsek
Aleš, Říha Karel, Vimr Jan, Šneberk Miroslav, Bystřický František, Brožík Jiří.
Sedící zleva:
Bystřický Václav, Mařík Miroslav,
Kiesweter Karel, Fremr Stanislav.

Jiří Brožík
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VOLEJBALOVÝ TURNAJ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V sobotu 25. 6. 2016 bylo na hřišti ve Šťáhlavicích od časného rána
živo. Od 9 hodin začal IX. ročník
tradičního turnaje ve volejbalu.
Sjelo se 16 týmů, které byly rozděleny do 4 skupin. Krásnou hru
„kazilo“ jen krásné, velmi teplé
počasí. Odpoledne se však zatáhlo
a trochu kapek všechny hráče příjemně osvěžilo. Sportovní atmosféru na hřišti doplňovalo vynikající občerstvení v sokolském stánku.

Po celodenních urputných bojích
nakonec zvítězila Šťáhlavská liga,
na dalších místech pak byli Zegoni, RMPC, Esa, Medvědáři,
Klokani, Union 5 mandlí, Sešlost,
Šťáhlavice, Farmáři, Uhejbal, Kdepamam, Kyšice, Čtvrtci, Kardiaci a
Já nevím. Všechna družstva si odnesla hodnotné ceny. Pro všechny
byl připraven již tradiční chléb plněný sýrem a slaninou, něco k pití,
drobnosti, první čtyři získali navíc

poháry, vítěz si odnesl volejbalový
míč. Celou akci sponzorovali BIRELL, JaVaFilm, ELVAL ENERGY s.r.o, SOFTSOLUTION s.r.o,
lovypocelemsvete.cz, ML DINO a
Voní auto i dům. Všem hráčům, organizátorům i sponzorům patří veliké poděkování. Ve Šťáhlavicích
proběhla další úžasná akce, na kterou se někteří těší vždy celý rok.
Za TJ Sokol Šťáhlavice
Dagmar Špalová

INZERCE
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks .
Prode j se uskuteční: 1. srpna 2016
Šťáhlavy - Jednota u hospody - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace : Po - Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601576270, 606550204, 728605840
Uzávěrka materiálů pro srpnové číslo novin je 31.7.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.

UZÁVĚRKA SRPNOVÉHO ČÍSLA
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