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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

listopad 2016

NĚKOLIK VĚT K KONTROLNÍ VÝBOR
výbor provedl kontrolu pl- u šťáhlavského hřiště) od Tělocvičné jedČINNOSTI RADY 1.něníKontrolní
usnesení obecní rady (RO) do 12. 9. noty Sokol Šťáhlavy – smlouva byla podes ohledem na termín splnění uvedený psána, za Tělocvičnou jednotu ji bohužel
OBCE ŠŤÁHLAVY 2016
v usnesení RO a dále kontrolu plnění usne- podepsaly osoby, které nemají právo samoRO schválila návrh ředitelky MŠ Šťáhlavy na uzavření školy v době vánočních
prázdnin od 23. 12 do 31. 12. 2016.
RO vzala na vědomí oznámení ředitelky ZŠ Šťáhlavy o ředitelském volnu dne
18. 11. 2016.
RO vzala na vědomí informaci pana
Záhrubského o ukončení provozu „Traﬁky u kruháče“ ke dni 29. 11. 2016.
RO schválila cenovou nabídku na zhotovení pergoly v obecním dvoře od ﬁrmy
pana Josefa Hrubého a dále cenovou nabídku na doplnění dopravního značení
v obci od ﬁrmy SAFEROAD s.r.o.
RO vzala na vědomí zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Šťáhlavy za
období od 1. 1. 2016 do 20. 10. 2016.
Kromě pozdějšího termínu zasedání zastupitelstva nebyly zjištěny žádné závady.
RO schválila smlouvu o dílo s ﬁrmou
STAKS Group s.r.o. Předmětem smlouvy je
zateplení další části objektu základní školy.
RO schválila příkazní smlouvu s ﬁrmou
DOMOZA projekt. Předmětem smlouvy
je příprava žádosti o dotaci na akci Šťáhlavy – Hraběcí alej. Revitalizace významného historického stromořadí a dále na
akci Úprava veřejného prostranství.
RO schválila smlouvu na nákup speciálního cisternového automobilu LIAZ pro
SDH Šťáhlavy.
Byly prodlouženy nájemní smlouvy v
DPPB ve Šťáhlavicích.
Ing. Václav Štětina, starosta

sení zastupitelstva obce (ZO).
A) Zatím nesplněna usnesení RO:
– změna vjezdu do sběrného dvora (SD)
byla pravděpodobně vyhodnocena jako nepotřebná (v RO ale o tom chybí vyjádření).
– umístění žlabovnic před pozemkem parc.
č. 563 (na základě žádosti občana) - žlabovnice by měly být umístěny na pozemku, který je ve vlastnictví státu, nejprve by
mělo být stavební komisí vyhodnoceno,
zda jsou žlabovnice opravdu nutné, nebo
zda by se úprava měla uskutečnit spíše na
náklady žadatele.
– žádost vlastníků pozemku sousedícího
s pozemkem ve vlastnictví obce 1082/7
a 1094 v k. ú. Šťáhlavy o uznání práva vydržení - bylo předáno stavební komisi a I.
Bočanové. I. Bočanová se k věci vyjádřila, stanovisko stavební komise ke dni 12.
10. dosud nebylo vedení obce předáno.
Předpokládá se, že právo vydržení nebude
uznáno.
Jinak jsou jednotlivé úkoly RO splněny.
Kontrolní výbor opětovně doporučuje zavést a dodržovat pravidlo, že nelze cokoliv
objednat bez předchozího souhlasu starosty obce, event. obecní rady.
Kontrolní výbor konstatuje, že některá
usnesení (úkoly) obecní rady jsou neurčitá.
B) Kontrolní výbor konstatuje nesplněná
usnesení ZO:
25. 3. 2015 – usn. 13/15 – směna pozemků
pro chodník na Kukačku dosud se nepodařilo smlouvu uzavřít.
27. 4. 2016 - usn. 10/16 – dar pozemku
parc. č. 543/19 v k. ú. Šťáhlavy (pozemek
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statně disponovat s tímto nemovitým majetkem spolku, k tomu byl potřeba souhlas
z Prahy. Dar obci pravděpodobně nebude
realizován.
Ostatní usnesení ZO byla splněna a smlouvy byly uzavřeny.
2. KV opětovně žádá, aby zápisy z RO
byly zasílány zastupitelům a členům výborů, případně i komisí nejpozději do 14 dnů
od konání RO, a to včetně příloh zápisu.
(K 3. 10. 2016 byly zaslány pouze zápisy
z RO do 29. 6. 2016, tj. ty nejstarší s odstupem cca 2 měsíců; zápisy z RO byly zaslány až po několika urgencích KV).
3. Kontrolní výbor opakovaně konstatuje
stálý nedostatek – na proﬁlu zadavatele
Obce Šťáhlavy nejsou zveřejňovány uzavřené smlouvy na zakázky s plněním nad
500 tis. Kč.
4. Na webových stránkách obce nejsou
zveřejňovány všechny uzavřené smlouvy
(viz usn. ZO 11/15, že od částky 50.000
Kč se budou smlouvy uzavřené obcí zveřejňovat).
5. Kontrolní výbor doporučil výměnu zámků v budově č. p. 24 ve Šťáhlavicích (moštárna) – je užívána bez právního důvodu.
6. Kontrolní výbor konstatoval problémy
s využíváním „infocentra“. Starostou obce
bylo sděleno, že bude vyměněn zámek za
zámek bezpečnostní a že bude prováděna
kontrola prostor při jejich převzetí.
za kontrolní výbor Mgr. Iveta Bočanová
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NAŠE ŠŤÁHLAVY
Vzhledem k malému množství příspěvků
občanů v obecních novinách Š + Š a návštěvnosti veřejných zasedání obce se zdá
být šťáhlavský občan občanem spokojeným a se stavem v naší obci smířeným.
U mě tomu tak není.
Obecní rozhlas
Chvíli
mi
trvalo si na
tento obecní
informační
zdroj zvyknout, zvlášť,
když máme
tlampače na
sloupu přímo
před
vchodem. Ale teď,
když už několik měsíců
mlčí, docela hlášení postrádám, zejména
ta víkendová. Technika pokročila, drátový
přenos je již zastaralý, na sloupech s obecním osvětlením přibyla nová zařízení, ale
přechod na Wiﬁ přenos se zřejmě ne všude zdařil a na hodně místech nefunguje.
Že by pomohla další radou obce schválená investice? My, co obecní rozhlas neslyšíme, doufáme.
Přístup k vlaku
Loňské léto jsem se připojila k té skupině
obyvatel naší obce, která cestuje pravidelně vlakem.
A zjistila jsem, že dostat se po většinu
roku na vlakové nástupiště suchou a čistou botou téměř nelze. Máme sice nově
zrekonstruované nástupiště s nájezdem
pro zdravotně postižené ale za tím už
nic. Propojení s přejezdem a chodníkem
pro chodce chybí. Pokud míříte do většiny částí obce, musíte přes velmi špatně
osvětlenou (světlo z lamp pravidelně zastíní zaparkované kamiony) a neudržovanou asfaltovou plochu v majetku Českých
drah, která se za deště mění ve špinavý
rybník a následně po vyschnutí ve spoustu

bombarduje požadavky na údržbu zeleně?
Dětské hřiště
V roce 2006 jsme povolení pro vybudování dětského hřiště získávali od
tehdejších zastupitelů velmi těžce.
Hledali se tenkrát spíše důvody proč
ho nezřizovat. Přece jen se nechali přesvědčit, za ﬁnanční podpory obce
a pomoci z řad hasičů nakonec rodiče svépomocí hřiště vybudovali. A je to dodnes
jediné dětské hřiště, které obec má.
Je hodně využíváno, ale bohužel ve vel-

prachu a bláta, často s kopci hlíny a jiného
materiálu. Při kolejích, kde by se prodloužení cesty z nástupiště nabízelo, cesta neexistuje. Proč české dráhy nepropojili pro
pěší přechod s nástupištěm?
Cesta od bytovek a MŠ k trati a cesta
podél trati k Hraběcí
Obě jsou to velmi významně využívané
cesty v naší obci. Denně tudy projde mnoho lidí k vlaku nebo na procházku a slouží
pro pěší i cyklisty jako bezpečná spojka
do Šťáhlavic. Jejich současný stav je však
neuspokojivý. Od aut už tak zničenou cestu k trati v červnu při povodních vymlela voda a ani za pět měsíců poté nedošlo
k její opravě. Vítězstvím je projít jen se zabahněnými botami. Už totiž hrozí, že si při
míjení obrovských louží na nerovnostech
podvrknete nohu. Přerostlé větve stromů u
cesty už by snesly zakrátit, jsou těsně nad
hlavami procházejících a projíždějících.
Okraje cesty pod tratí byly podle mého
posekány od jara jen jednou, to když už
ji pomalu nebylo vidět. Nyní, kdy je brzy
tma, je velmi obtížné tudy chodit, mezi
cestou a kolejemi je zeleň již značně přerostlá a světlo z lamp nástupiště keře neprosvítí. Dnes již pouhou pěšinu využívá
i Mateřská škola, která po ní chodí na procházky do Hraběcí. Jestlipak dráhy někdo

mi žalostném stavu. Kládová houpačka
a pískoviště jsou po deseti letech v havarijním stavu, i další atrakce by potřebovaly drobné opravy. Vstupní vrátka jsou
také rozbitá. Jediné co vypadá v pořádku,
je kolotoč zakoupený v předloňském roce
z peněz vybraných ve Vánoční sbírce. Také
dnešní malé děti, které si na hřiště chodí hrát, si určitě přejí atrakce neprohnilé
a bezpečné.
Petra Brůhová

LIDOVÝ DŮM VE ŠŤÁHLAVECH
Dne 19. 10. se konalo veřejné zasedání
zastupitelstva obce Šťáhlavy v Infocentru.
Kromě jiného se projednával osud Lidového domu ve Šťáhlavech. Poukazovalo
se na jeho nefunkčnost včetně restauračního zařízení. Byla řeč také o nerentabilitě oprav a dokonce i o projektu na „zelené
louce“.
Dovolte mi prosím několik připomínek.
Jako rodačka ze Šťáhlav si pamatuji Lidový dům jako plně funkční, se zájezdním hostincem a multifunkčním sálem.
V sále se především často setkávali občané Šťáhlav na plesech, besídkách, přednáškách, v kině, divadle, na čajích, později na diskotékách, posezeních; plesů bylo
vždy několik za sezónu, např. rybářský,

myslivecký, maškarní, dále vinobraní, silvestrovský, aj. Ale nejen sál byl součástí
Lidového domu. Byla tam také vždy prosperující hospoda. O víkendech přijížděly
celé autobusy turistů směřující na zámek
Kozel. Tyto časy jsou ty tam. Náš milý
„Liďák“ chátrá, potřebuje nutně opravit,
zvláště strop. Nešťastné bylo též zazdění
jeviště a tím i necitelný zásah nejen do
interiéru budovy, ale též i do její funkce.
A proč bych chtěla zdůraznit projekt jeho
zachování, byť i ﬁnančně náročnější? Zelenou louku zavrhuji zcela určitě. Louky
jsou mimo centrum a navíc Úslava se leckdy postará o jejich nechtěné zavlažování.
Takováhle budova musí zůstat v centru!
Již ve středověku byly na každé návsi nej4

důležitější budovy. Byl to kostel s farou,
škola a …hostinec se sálem. Většinou
tam byly také stromy, pod kterými sedávali sousedé, dokud ještě nebyla televize.
A ještě další důvod, který nám názorně
připomněly oslavy 777. výročí založení
obce: Lidový dům stojí na historicky nejstarším místě Šťáhlav! V jeho zahradě se
nachází zbytky tvrze, kde se historie naší
obce vlastně začala! Vážení občané, pojďme si prosadit znovuobnovení Lidového
domu, ať se máme kde sejít, poučit se
a zatančit! Pak jistě i skomírající pohostinství začne vzkvétat pod vedením šikovného podnikatele a nebudeme muset kočovat po sálech v okolních vesnicích….!
Mgr. Alena Hankerová

MÍT ČI NEMÍT SÁL,
TO JE OČ TU BĚŽÍ

DIVADLO VE
ŠŤÁHLAVECH?

Na poslední schůzi zastupitelstva obce
se mimo jiné probírala otázka neexistence sálu ve Šťáhlavech, což se naposledy
naléhavě ukázalo po oslavě 777 let výročí obce, kdy bylo třeba okamžitě sklidit
pracně připravovanou výstavu. Hlavně ze
strany obecenstva padaly různé návrhy,
jak obci sál vrátit: koupit Lidový dům na
návsi, přestavět budovu bývalého Lesního úřadu naproti kostelu, zrekonstruovat
stodolu na dvoře infocentra, rozšířit budovu bývalé Záložny nebo využít volný
pozemek nad házenkářským hřištěm pro
novostavbu sálu a ubytovacích kapacit,
které obec potřebuje jak pro dotační tituly, tak pro sportovní turnaje. Velká část
zastupitelů se k tématu zatím nevyjádřila,
nicméně lze předpokládat, že rada obce
vzala tyto podněty za své a na další schůzi
zastupitelstva bude názor obecních představených jasně artikulován i s ohledem
na tvorbu rozpočtu pro rok 2017.
Za sebe mohu říci, že chápu ﬁnanční argument, že Lidový dům se zdá dražší
volbou. Pokud zůstaneme jen u hlediska
ﬁnancí, tak jistě ano. Cena domu, nutnost alespoň částečné rekonstrukce patra
a pravděpodobně i krovu a krytiny by si
vynutily postupné investice přesahující
horizont jednoho volebního období. Nicméně obdobná situace panovala i ve Šťáhlavicích před koupí místního kulturního
stánku obcí a za ta léta lze říci, že to byla
investice vydařená a dnes je místní hospoda se sálem centrem, kde svoje kulturní
a sportovní aktivity provozuje povícero
místních organizací a obec do budovy
dále investuje. Centrum kultury na vesnici ostatně vždy byla hospoda se sálem
a takové místo tradičně bývá na návsi.
Lze zde připomenout i zásluhy našich
předků. Bývalý panský hostinec ve Šťáh-

Na závěr posledního veřejného zasedání
obce se jejím představitelům a přítomným
hostům představil pan Vladimír Šimeček,
zdejší občan a nadšený divadelník, jako
principál nově založeného divadelního
spolku Šťavel a předložil smělý plán na
využití Infocentra pro jeho činnost. Toto
vystoupení vyvolalo u přítomných bouřlivé reakce.
Proč smělý? Hlavně díky požadované celkové částce 250 000,- Kč určené na postupnou úpravu Infocentra přidáním jeviště, opony a nákupem osvětlení.
Požadavek na úpravy prostoru vyvolal
bouřlivou diskuzi. Hlavní důvod byl asi
zejména strach, že přijdeme o jediný prostor suplující ve Šťáhlavech v poslední
době tolik postrádaný sál.
Hned následující pondělí se proto konala schůzka zástupců divadelního spolku
Šťavel s představiteli organizací, které
tento prostor využívají při své činnosti,
tedy s panem Synáčem za SDH Šťáhlavy,
paní Hoškovou za Český svaz zahrádkářů, mnou a paní Šťovíčkovou za kulturní
komisi obce a panem starostou Štětinou
a paní Bočanovou za Obecní úřad. Vše
jsme si znovu v klidu vyslechli.
Prostor se úpravami téměř nezmenší a Infocentrum bude moci být i nadále využíváno tak jako dosud. Výsledkem schůzky
byl již jednotný názor Šťavelu Infocentrum poskytnout a jejich aktivitu podpořit.
Byla jsem se podívat na část zkoušky jejich nové hry, která by měla mít premiéru
v létě 2017.
Měl by tento spolek dostat prostor pro
svoji činnost? Sportovci mají svá hřiště,
halu, tělocvičnu, hasiči mají svou zbrojnici s klubovnou, zahrádkáři využívají Infocentrum. Poskytněme ho i divadelníkům.
Petra Brůhová

lavech byl zakoupen Družstvem pro zbudování Lidového domu a tělocvičny (ve
kterém držela podíl i obec) a byl slavnostně otevřen za přítomnosti senátora Jaroše
3. června 1923. O dva měsíce později si
Lidový dům přijel prohlédnout ministr
Habrman. K rozšíření došlo v roce 1931,
v roce 1942 zde např. vystoupil prof.
Skupa se svým divadlem. (Hostinec mimochodem sloužil i pro ubytování hostů.)
V tomto prostoru se i v dalších letech konal nespočet kulturních podniků včetně
ﬁlmových projekcí, jak jistě mnozí z Vás
pamatují. Už z úcty k tradici by si zasloužil renovaci. Postavit nový sál na pozemku u hřiště je jistě levnější, ale i to má svá
úskalí, především hluková a parkovací.
Existuje zde i obava, jak bude s Lidovým
domem (a tedy i s centrem obce) novým
majitelem naloženo, nebude-li jím obec.
Na zastupitelstvu se také řešila otázka
mobilního upravení prostor infocentra
pro potřeby divadelních vystoupení. Jistě se jedná o záslužný počin, do kultury
se v obci investuje zoufale málo. Je však
třeba míti stále na paměti, že prostor infocentra je jediným sálem v obci, ve kterém
se konají schůze zastupitelstva, výstavy
spolků i amatérů, akce dámského klubu či
soukromé oslavy, přičemž obec inkasuje
nájemné. Minimálně tedy do doby, než
obec bude mít hlavní sál, musí zůstat prostor infocentra i nadále multifunkční, aby
mohl pokrývat potřeby všech našich občanek a občanů. Máte-li zájem sdělit svůj
názor k této věci, kontaktujte svého zastupitele/zastupitelku, obecní úřad či napište
příspěvek do Š+Š. Případně přijďte vyjádřit svůj postoj na další schůzi zastupitelstva. Je to ostatně naše obec, náš prostor,
který kultivujeme ve prospěch všech.
Ondřej Maglić

JUBILEUM VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Dne 19. října 2016 oslavila naše občanka
paní Vilma Surovčíková 85. narozeniny.
Při té příležitosti jubilantku navštívili místostarosta Dušan Krňoul a členka
Občanské komise Hana Loudová, kteří
jí popřáli do dalšího žití dobré zdraví,
pohodu a spokojenost. Paní Surovčíková
obývá byt v obecním sociálním domu,
kam se nastěhovala hned poté, co byl uveden do provozu. Je tam velmi spokojená.
Ať oslavenkyni z její tváře nevyprchá stálý optimismus a krásný úsměv.
Hana Loudová

DALŠÍ NAŠI
JUBILANTÉ
GRATULUJEME!!
Šťáhlavy
Miroslav Mencl
Alois Šampalík
Anna Cinková
Elena Marková
Jarmila Holubová
Ilsa Tovarová
Milada Červená

81
82
84
83
97
86
91
za Občanskou komisi
Mgr. Dagmar Špalová

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.
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SPOLEK PŘÁTEL ŠŤÁHLAVSKÉHO ZÁMKU
Vážení spoluobčané,
vítáme, že se k nám již přidali někteří občané, a to i lidé znalí historie. Mnoho nás
ale zatím není. Máme Šťáhlavy a Šťáhlavice a jejich okolí rádi a chtěli bychom,
abyste se láskou ke své obci od nás „nakazili“ a přidali se k nám.
Ráda bych uvedla na pravou míru některé
fámy, které se o spolku po obci šíří.
1. Není jediným smyslem spolku, aby
zámek získal solventního a rozumného
investora.
2. Nebudeme vlastníkovi zámku hradit opravy zámku, na to by spolek neměl nikdy dost
ﬁnancí. Cíle spolku jsou jiné, krom jiného
samozřejmě vzbudit zájem o zámek, jeho
historii i budoucnost, ale také vzbudit zájem
o naši obec jako celek, její historii i současnost, chceme pořádat přednášky, v budoucnu
i výlety, podporovat kulturu v obci, atd.
3. Členství ve spolku Vás k ničemu zásadnímu nezavazuje, kdykoliv budete mít
právo členství ukončit.
Jsme na začátku. Sem tam se nějaká chybička ještě vloudí, např. členské kartičky
byly vytištěny příliš velké, proto kdo jste

ještě žádnou nedostali, nebojte, budou –
ve velikosti vizitky.
Přestože
jsme
ale
na
začátku, máme dost elánu a věříme,
že přesvědčíme i některé další, že setkávat se, pomáhat obci, aby se nám zde lépe
společně žilo, nebo se zamýšlet nad naší
historií, má smysl.
Prvním naším kulturním počinem byla významná pomoc při organizování oslav 777
let od 1. známé písemné zmínky o naší obci
a jsme rádi, že se oslavy povedly a že nám
k tomu pomohlo i krásné počasí.
Znovu opakujeme: Zajímá Vás šťáhlavský
zámek? Zajímají Vás jiné historické nebo
přírodní památky v obci? Máte rádi historii? Chcete podpořit naši činnost? 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
Jak uhradit členský příspěvek?
- bezhotovostně na účet spolku
č. 275519071/0300 nebo
- v hotovosti v sekretariátu na OÚ u paní
Švábkové.
Věříme, že naše úsilí MÁ SMYSL.
Zároveň Vás zveme na přednášku o historii naší obce, která se koná v „infocentru“
ve čtvrtek
1. prosince od 16:30 hod. Přednášet bude
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.,
historik, který ve Šťáhlavech prožil své
dětství a mládí. (Viz pozvánka na jiném
místě novin.)
za výbor spolku Iveta Bočanová
bocanovastahlavy@seznam.cz

NÁRODNÍ DIVADLO
První listopadovou neděli se uskutečnil
poslední z letošních autobusových zájezdů na představení pražských divadel
a to do Národního divadla na nejslavnější
hru českého klasika Josefa Kajetána Tyla

Strakonický dudák. Pohádka, ve které se
prolínaly reálné, typicky české postavy
s tajemnou říší přírody a se světem nadpřirozených sil, se líbila všem. Pro velký
zájem o vstupenky plánujeme v příštím

roce návštěvu představení Národního divadla zopakovat.
za Kulturní komisi obce Petra Brůhová
kultura.stahlavy@seznam.cz

UZÁVĚRKY PŘÍSPĚVKŮ DO Š+Š
Vážení spoluobčané,
přispěvatelé do Š+Š,
velmi nás těší, že jsme v řadě z Vás nalezli pravidelné přispěvatele do našeho
obecního zpravodaje. Naši spoluobčané
se díky Vám dozvídají řadu informací ze
života v obci, o činnosti místních spolků
a institucí a spoustu zajímavostí, ať již z
historie či současnosti naší obce. Vážíme
si Vašeho času a energie, kterou spolu-

práci na našem zpravodaji věnujete.
Protože má objem příspěvků narůstající
tendenci, chtěli bychom Vás informovat,
že uzávěrka příjmu příspěvků pro každé
číslo je poslední den předcházejícího měsíce. Tzn. např. pro nadcházející prosincové číslo můžete příspěvky posílat do
30.11. Chceme pro Vás mít noviny přichystány v co nejlepším graﬁckém provedení a zároveň chceme, abyste je měli
6

připraveny co nejdříve ke čtení.
Z uvedených důvodů nemůžeme garantovat otištění příspěvků zaslaných po datu
uzávěrky v nejbližším čísle, příspěvky
budou zveřejněny v čísle následujícím.
Děkujeme za pochopení, za Vaši dosavadní výtečnou spolupráci a budeme se
těšit na Vaše další příspěvky ze života v
naší obci.
za Redakční radu Jan Tafat

HISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA
U příležitosti oslav 777 let od první známé písemné zmínky o obci Šťáhlavy
pořádá Obec Šťáhlavy ve spolupráci se Spolkem přátel šťáhlavského zámku
1. prosince v 16:30 hodin v „infocentru“ na návsi ve Šťáhlavech
přednášku historika Prof. PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc. na téma
„Mezi Hůrkou-Kozlem a Radyní (Tisíc let Šťáhlav a okolí)“
VSTUP ZDARMA

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.
- přední český historik, specializující se na novověké sociální dějiny.
Základní vzdělání získal na školách ve Šťáhlavech a ve Starém Plzenci, následně
vystudoval gymnázium v Blovicích a Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historiepolitická ekonomie. Po studiích pracoval ve Státním ústavu památkové péče a ochrany
přírody v Praze, následně 17 let vedl Archiv Národního muzea, 25 let redakci historické
řady Časopisu Národního muzea a působil v Ústavu českých dějin FF UK. Jeho
současným působištěm je Katolická teologická fakulta UK (Ústav dějin křesťanského
umění), spolupracuje s Technickou univerzitou v Liberci. Je autorem nebo spoluautorem řady knih s historickou
tématikou nejen pro odbornou, ale i pro širokou veřejnost, např. Muži a milenci českých královen; Děti a
levobočci českých králů; Karel IV. Na dvojím trůně; Sex v době temna; České země v letech 1378-1437:
Lucemburkové na českém trůně I. a II., Selské rebelie roku 1680 aj.

Rybova Česká mše vánoční se stala milou tradicí
mnoha českých měst a vesnic.

Letos rozezvučíme tzv.
Rybovkou i šťáhlavský kostel!
Kdy? Ve středu 21. prosince od 18:30
Každý, kdo rád zpívá (není podstatné, jak moc dobře,
ale jestli s chutí) nebo umí zahrát pár tónů
na zobcovou / příčnou flétnu či housle, se k nám může
přidat a prožít tak Rybovku „na vlastní kůži“.
Přijďte se vánočně společně naladit.

Zkoušky budou v infocentru každou středu,
případně i v jiné dny.

Začínáme už 9. listopadu od 18:15.
Rozpis zkoušek bude na nástěnkách a webu obce.
Každý pěvecký ochotník se může po koncertu těšit na kalíšek
čehosi voňavého na zahřátí a perníkovou rybku na památku!

Vánoční koncert bude mít dvě části:
v první vystoupí Pěvecký sbor a Komorní orchestr Církevního
gymnázia v Plzni s melodiemi z filmů
Tři oříšky pro Popelku, Sám doma a Láska nebeská.
Ve druhé části si spolu s žáky gymnázia zazpíváme
a prožijeme příběh první poloviny Rybovy České mše vánoční.
Pro jakékoli dotazy a domluvy zkoušek: jakubsedivy@atlas.cz
Těším se na Vás. Jakub Šedivý
Akce se koná za podpory Kulturní komise obce Šťáhlavy
a Spolku přátel šťáhlavského zámku.
7

STRAŠIDELNÁ STEZKA
28. 10. bylo stejně tak jako každým
rokem 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, bubáci,
vodníci, bílá paní, 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.
Mgr. Dagmar Špalová
foto: J.Stankovič
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Vánoční jarmark
a rozsvícení vánočního stromu

Nezvěstické loutkování

Zveme vás na tradiční vánoční jarmark,
kde si budete moci zakoupit různé ozdoby,
dárky, svícny, ...
Nebo si jen v klidu poslechnout koledy
a popovídat si při šálku svařeného vína s přáteli.

O zamilovaném
králi

Nezvěstice koupaliště
27.11.2016 od 14:00

Divadlo Poutníka Hrocha

Program:
14:00
zahájení jarmarku

Hudební pohádka s veselými texty a dramatickou zápletkou.
Během pohádky soutěží dobrovolníci ve veselých výběrových řízeních
a mohou se stát dvorním malířem či katem.
Jak to celé dopadne? Přijďte se podívat:-)

15:15 – 15:45
Soubor taneční hudby ZUŠ Starý Plzenec

20. listopadu 2016
od 15:00
sál U Šilhánků
Nezvěstice

16:15 – 16:45
Plzeňský fanfárový soubor
složený z předních hudebníků DJKT
17:00
rozsvícení vánočního stromu
vystoupení dětí ZŠ Nezvěstice

http://nezvestice.cz/loutkovani
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Elval Energy s.r.o. PlzeŸ
pƎijme pracovníka na pozici

ELEKTRIKÁ\ BYTOVÝCH INSTALACÍ
Požadujeme:
-

Minimální vzdĢlání SOU elektrotechnického smĢru
Základní elektroinstalaēní znalosti
Vyhlášku 50/1978Sb., minimálnĢ §6
Logické uvažování, manuální zruēnost, spolehlivost
Praxe na obdobné pozici výhodou

.G\
9NROLN±KRG
.GH-tGHOQD$*3URGXNW
âĢiKODY\

Nabízíme:
-

-

Nástup možný ihned
Možnost platového rƽstu
ZamĢstnanecké benefity, pƎíspĢvek na spoƎení,
motivaēní pƎíspĢvek, stravenky, pƎíplatek za
odpracované roky
Profesní rƽst, školení a práce s novými technologiemi

Elval Energy s.r.o., Bendova 12, PlzeŸ

3ĜLMćWHVLVQiPLY\FKXWQDW
SĜHGYiQRþQtDWPRVIpUX

ē.tel.: 603 81 80 97

7ČãtPHVHQD9iV

Informace:

Český rybářský svaz Šťáhlavy uskuteční každoroční prodej Vánočních kaprů ve Šťáhlavech / garáže rybářů /
20.12. od 12 - 16 hod
21.12. od 10 + 16 hod
22.12. od 10 - 16 hod
23.12. od 10 - do vyprodání
Na vaši návštěvu se těší prodejci | Cena vánočního kapra 85Kč za 1 kg
10

SPORT

STARŠÍ ŽÁCI V HÁZENÉ POSTOUPILI DO ŽÁKOVSKÉ LIGY!
Náš tým starších žáků v házené senzačně ovládl krajský přebor a bude prvním
týmem v historii Šťáhlav, který vstoupí
do celorepublikové Žákovské ligy.
Naše družstvo hrálo v šestičlenné krajské soutěži, kde se v průběhu podzimu
utkalo na pěti turnajích s celky soupeřů
systémem každý s každým dvakrát. Naši
borci jednoznačně porazili družstva Rokycan, Slavie VŠ, Plzence, Talentu B
a čekalo se na rozhodující zápasy s Talentem A. Tradiční soupeř, silný protivník. První zápas jsme hráli v říjnu v Plzni. Před výbornou kulisou našich diváků
jsme dotáhli vše do šťastného vítězného
konce 20:19. To byl ale jen první krok
k postupu. Vše jsme museli potvrdit
v neděli 31. 10., kdy se v naší hale oba
celky potkaly ještě jednou. Nádherný
zápas byl opět od začátku vyrovnaný
a naši kluci bojovali o vytoužený cíl
jako lvi. V poločase jsme Talentu odskočili na 8:10 a v závěru již kontrolovali průběh zápasu. A tak po konečném
hvizdu stálo na ukazateli skóre 24:21
pro nás. Zasloužené vítězství, neskutečná radost a emoce hráčů, diváků a rodičů. GRATULUJEME !!!
To znamená, že starší žáci získají za
PRVNÍ místo v krajské soutěži zlaté
medaile a budou reprezentovat náš oddíl a Plzeňský kraj v tzv. Žákovské lize,

kde se během zimy setkají na 6 turnajích s 24 nejlepšími celky celé ČR!!!
Poprvé v historii!!!! Opět systémem
každý s každým si tak budou moci zahrát výborné zápasy proti celkům jako
je Dukla Praha, Karviná či Zubří....
Jeden z turnajů budeme pořádat u nás
v hale, termín ještě nevíme. Znamená to
pro nás i mnoho ježdění na zápasy na
Moravě a po celé ČR, což bude nejen
fyzicky, ale i ﬁnančně dost náročné. Ale
sen zahrát si tuto soutěž je pro hráče
i trenéry daleko větší… O výsledcích
z této soutěže Vás budeme samozřejmě

informovat.
Na úspěchu se podíleli hráči: Ondra Sedláček, Martin Havlíček, Šimon
Jung, Tomáš Brůha, Honza Nosek, Radek Pytlík, Jáchym Sklenář, Dominik
Kopic, Michal Tyml, Pavel Hadáček
a Kuba Karban. Družstvo trénují Radek Sedláček a Jan Průcha, kteří s kluky pravidelně týden co týden trénují
3 krát týdně v naší moderní hale. Za
tento úspěch a vytrvalost po celou sezonu tímto trenérům a hráčům děkujeme
a ještě jednou gratulujeme!!!!!
D. Havlíček, K. Sedláčková

hrál v říjnu pouze dvě utkání, a to doma
s Třeboní 33:21 a v Plzni na Talentu B
30:34. Obě vítězně. Je tedy bez porážky
na vedoucím místě. Ze soutěže odstoupilo družstvo Spartaku Příbram a je v ní
tedy pouze 8 účastníků. Největší radost
našemu oddílu připravili starší žáci,
když vyhráli podzimní část plzeňské
ligy. Porazili dvakrát plzeňský Talent
( 19:18 a 23:20) a tabulku vedou o 6
bodů. Postoupili tak do žákovské ligy,
kterou bude hrát dvanáct vítězů krajů,
plus týmy z kvaliﬁkace. Ty doplní ligu
na 25 týmů. Další výsledky: Šťáhlavy - Slavia Plzeň 22:9, Talent B 18:9,
Rokycany 26:8, Starý Plzenec 22:8.
I mladší žáci si vedou výborně. Sehráli
první soutěžní turnaj s těmito výsledky.
Šťáhlavy - Talent A 4:14, Talent B 10:4,

Talent C 14:8. V soutěži jsou na 2. místě. Své soutěže zahájily i týmy minižáků
i přípravky. Podrobné výsledky, sestavy
a střelci branek jsou k dispozici v naší
vývěsní skříňce, o kterou se vzorně
stará Vl. Kepka. Že je práce s mládeží
v našem Sokole na dobré úrovni dokazuje pozvání našich hráčů do reprezentačních výběrů. P. Kepková (r. 2001),
která prošla naším oddílem co by žákyně (nyní hráčka DHC Plzeň), je v
reprezentaci sedmnáctiletých a L. Nolč
(r. 2000) v reprezentaci šestnáctiletých.
Házená pokračuje i v listopadu, zveme
všechny přátele sportu na listopadová
utkání, republikové soutěže mládeže.
V.V.

ŘÍJNOVÁ HÁZENÁ
V říjnu pokračovaly soutěže v házené.
A takto si vedly týmy našeho oddílu.
Družstvo mužů, hrající plzeňskou ligu,
pokračovalo v soutěži se střídavými
úspěchy. Prohrálo doma s VŠ Plzeň
25:21, týmž poměrem pak podlehlo
Rokycanům na jejich půdě. V dalším
říjnovém zápase zdolalo snadno MAT
Bolevec 37:24. V tabulce ligy je na
4. místě. Je potěšitelné, že za tým nastupují někteří starší dorostenci ( Dolák, Kesl, Tatar). Starší dorostenci jsou
s jednou remizou a jednou porážkou na
třetím místě, i když nejtěžší soupeři je
ještě čekají. Byli poraženi v Náchodě 29:24, ostatní utkání byla vítězná.
Bělá pod Bezdězem - Šťáhlavy 22:26,
Šťáhlavy - Jablonec nad Nisou 43:26,
Šťáhlavy - Liberec 37:28. Mladší dorost

PROVOZNÍ ŘÁD HŘÍŠTĚ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Ke dni 3. 10. 2016 byl Radou obce Šťáhlavy schválen provozní řád pro multifunkční hřiště ve Šťáhlavicích. Je v něm
stanoven způsob provozování tohoto
sportovního areálu. Zásadní změnou
oproti dosavadní praxi je skutečnost, že
provozovatelem multifunkčního hřiště
je TJ Sokol Šťáhlavice. TJ z provozování hřiště plynou jisté povinnosti, které jsou v provozním řádu deﬁnovány.

Vzhledem k těmto skutečnostem byly
během listopadu provedeny změny
v přístupu na hřiště. Kontaktní osoby,
oprávněné k otevření hřiště, jsou: Patrik Šrámek, tel: 721 870 408 a Dagmar
Nosková tel: 723 419 603. Každý, kdo
není řádným členem TJ Sokol Šťáhlavice, platí za zapůjčení hřiště dle ceníku
uvedeného v provozním řádu. Hřiště si
také můžete zarezervovat na stránkách
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obce Šťáhlavy www.stahlavy.cz – rezervační systém.
TJ Sokol Šťáhlavice se těší na všechny
sportovce, kteří mají zájem využívat
nové multifunkční hřiště s umělým povrchem nebo nový antukový tenisový
kurt.
za TJ Sokol Šťáhlavice Jan Valenta

SK Šťáhlavy
Vás srdečně zve na tradiční akci na zahájení adventního času

„Adventní snění“
Kdy:
Kde:
Začátek

Neděle, 27.11. 2016
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 17:00 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 materiálů pro prosincové číslo - 30.11.2016
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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