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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

leden 2017

NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE ŠŤÁHLAVY
RO vzala na vědomí informaci MŽP o poskytnutí dotace ve výši 99.360,15 z programu „Podpora obnovy přirozených funkcí
krajiny“ na akci Lesopark Bažantnice.
RO vzala na vědomí výpověď z nájemní
smlouvy na pozemek p. č. 954/11 v k. ú.
Šťáhlavy, kterou podala paní Petra Talmanová. Jedná se o pozemek pod novinovým stánkem, jehož provoz byl v listopadu ukončen. Smlouva bude ukončena
po uvedení pozemku do původního stavu,
tedy po odstranění novinového stánku.
RO projednala navržený ceník svozu

komunálního odpadu od ﬁrmy AVE CZ
s.r.o. Vzhledem k tomu, že ceny zůstávají
zhruba na stejné výši, rozhodla RO nezvyšovat cenu pro občany.
RO rozhodla přenechat do výpůjčky ZŠ
Šťáhlavy digitální piano, které bylo zakoupeno na oslavy 777. výročí obce.
RO schválila dodatek č. 1 k SOD s ﬁrmou
ISCOM spol. s r.o. Dodatek řeší úhradu
nákladů za vícepráce na rekonstrukci ul.
Krátká, V rokli a Jungmanova.
K 31. 12. 2016 byla ukončena nájemní
smlouva s panem Senjukem na areál Po-

hoda. V souvislosti s tím schválila RO
žádost pana Nováka na pronájem části
tohoto areálu.
RO schválila žádost ředitelky ZŠ Šťáhlavy
na vyřazení majetku, který měla škola ve
výpůjčce.
RO schválila žádost ředitelky MŠ Šťáhlavy na vyřazení majetku, který měla škola
ve výpůjčce a dále vyslovila souhlas s navrženým odpisovým plánem.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

KONTROLNÍ VÝBOR
1. Kontrolní výbor provedl začátkem
měsíce prosince kontrolu plnění usnesení
rady obce (RO) do
31. 10. 2016 a vzal na vědomí důvody nesplněných usnesení.
– výměna zámku v sálu infocentra dosud
nerealizována
– nákup nového kotle do MŠ – bude realizováno v r. 2017
Ostatní úkoly RO jsou splněny.
2. Kontrolní výbor konstatoval nesplněná
usnesení ZO:
– usn. 13/15 a 10/16 - uzavření smluv dle
těchto usnesení nelze realizovat z důvodu
odmítnutí druhé smluvní strany (jedná se

o směnu pozemků pro chodník na Kukačku a dar pozemku u házenkářského hřiště
ve Šťáhlavech od Tělocvičné jednoty). Již
bylo vysvětlováno v předchozích článcích
kontrolního výboru; tyto smlouvy již nebude možné realizovat.
Ostatní usnesení ZO byla splněna.
3. Kontrolní výbor konstatoval stálý nedostatek – na proﬁlu zadavatele Obce
Šťáhlavy nejsou zveřejňovány uzavřené
smlouvy na zakázky s plněním nad 500
tis. Kč, což je zákonná povinnost.
4. Na webových stránkách obce jsou již v
pořádku zveřejňovány uzavřené smlouvy
na zakázky od 50.000 Kč (povinnost za1

vedena usnesením ZO).
5. Kontrolní výbor provedl kontrolu
správnosti dodržování směrnice obce pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Kontrola byla provedena na akci
„Rozšíření vodovodní sítě v obci, ul. Švehlova, Šťáhlavy“. Nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
Děkuji členům kontrolního výboru za
jejich práci v uplynulém období, děkuji
i vedení obce a obecnímu úřadu za spolupráci při kontrolách.
za kontrolní výbor Mgr. Iveta Bočanová

ROZPOČET OBCE ŠŤÁHLAVY NA ROK 2017
Zastupitelé na svém řádném zasedání
dne 14. 12. 2016 schválili rozpočet naší
obce na rok 2017. Je to ﬁnanční plán,
který slouží k ﬁnančnímu a hospodářskému řízení obce. Jeho základním úkolem,
a tedy i úkolem osob zodpovídajících občanům za hospodaření obce, je co nejefektivnější a nejhospodárnější uspokojení
veřejné potřeby v obci. Při jeho sestavování zastupitelé dbali na to, aby bylo co

nejefektivněji využito dostupných ﬁnančních zdrojů. Jeho nejdůležitějším údajem
zveřejněným před projednáním rozpočtu
bylo, že rozpočet obce bude vyrovnaný.
Příjmy obce jsou předpokládané ve výši
40,6 mil Kč a stejná částka je schválena
na výdaje obce.
Z této celkové částky naše obec předpokládá vydat na mandatorních výdajích
více než 25 mil. Kč. To jsou hlavně zá-

Název projektu

konem předepsané a opakující se výdaje
jako například výdaje na školu, školku,
správu obce, veřejné osvětlení, údržbu
majetku a podobně. Na investice a podporu spolků zbývá pro příští rok v předpokládaných výdajích 15 570 tis. Kč.
Nejdůležitější investice připravené k realizaci a zařazené do rozpočtu na rok 2017
jsou tyto:

tis. Kē

RozšíƎení vodovodní sítĢ ul. NezvĢstická (pƎed prƽtahem obcí)

3 000

Chodníky ul. NezvĢstická (pƎed prƽtahem obcí)

3 000

Dokonēení zateplení a fasády základní školy - dofakturace po pƎevzetí

500

Nová kanalizace Na Sádkách

400

RozšíƎení vodovodní sítĢ Šƛáhlavice Mezi Domky

550

Stavba STL plynovodu ul. Jungmannova

1 000

Úprava místní komunikace u MŠ

600

VeƎejné osvĢtlení Šƛáhlavice u ing. Kastena

100

Plynové kotle a jejich pƎipojení v základní škole

300

Nová kanalizace Šƛáhlavice Ke Kozlu

700

RozšíƎení vodovodní sítĢ v obci Šƛáhlavice "Za Humny"

550

Kanalizace ul. Palackého, K PekárnĢ, stoka "E"

1 800

Opravy a obnova vodovodƽ a kanalizací z rezervy na jejich obnovu

900

DveƎe hliníkové - Záložna Šƛáhlavy 2x

74

RozšíƎení rozhlasu a jeho opravy Šƛáhlavy

120

Kamerový systém Šƛáhlavy

270

Podlaha v sále ve Šƛáhlavicích

150

PƎíprava projektové dokumentace celkem

500

JevištĢ a osvĢtlení v IC

91

Služby obce Šƛáhlavy - vybavení haly

73

- vybavení hƎištĢ

40

- vybavení parkovištĢ

25

Pokud by došlo k tomu, že některá z uve-dených investic se nebude realizovat,

může ji nahradit investice z následujícího
seznamu investic, která je také potřebná,
Název projektu náhradní investice

ale nedostala se pro nedostatek ﬁnančních
prostředků do letošního rozpočtu:
tis. Kē

RozšíƎení vodovodní sítĢ ul. Havlíēkova

800

RozšíƎení vodovodní sítĢ ul. Tylova

800

Úprava místní komunikace ul. Jungmannova

1 400

RozšíƎení vodovodní sítĢ ul. Na Potoce

800

ProtipovodŸová opatƎení v obci (závislé na projektech a vyhlášených dotacích)

1 800

Nová kanalizace ul. Na Potoce, stoka "D"

1 100

RozšíƎení vodovodní sítĢ v obci ul. Šƛáhlavická

1 700

Oprava stƎechy na ZáložnĢ ve Šƛáhlavech
Oprava stƎechy na škole ve Šƛáhlavech
Náhradní kotel ve školce ve Šƛáhlavech

Uvedené investice jsou součástí schváleného rozpočtu naší obce na rok 2017
a jsou závaznými ukazateli tohoto rozpočtu. Nemalé částky vynaloží naše obec
v příštím roce k podpoře tělovýchovných
oddílů, spolků a zájmových organizací. Na tělovýchovnou činnost přispěje
částkou 603.000 Kč na ostatní zájmové
činnosti částkou 103.000 Kč. Schválený

rozpočet je reálný. Byl již od září 2016
připravován a optimalizován zastupiteli,
výbory i komisemi naší obce. Očekávané
příjmy obce jsou, podle vývoje výběru
daní státem, reálné. Pro většinu investic
je již od loňského roku připravena projektová dokumentace a to včetně náhradních
investic. Věříme, že schválené investice
a mandatorní výdaje v letošním roce dále
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přispějí ke zlepšení života občanů.
K tomu, aby byl tento schválený rozpočet
na letošní rok naplňován efektivně, bude
i Finanční výbor obce Šťáhlavy provádět
kontrolu hospodaření s majetkem a ﬁnančními prostředky obce, aby mimo jiné eliminoval nestandardní postupy a situace.
MUDr. Jiří Škorpil,
Finanční výbor obce Šťáhlavy

ZPRÁVA O ČINNOSTI STAVEBNÍ KOMISE
Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 byla provedena jedna z největších investičních akcí
loňského roku. Byly zatepleny všechny tři
budovy Základní školy včetně nové fasády a klempířských prvků. Byly také vyměněny špatné krovy na budově družiny.
Vlivem nepříznivého počasí chybí dodělat fasáda na spojovacím krčku a osazení
nových stříšek nad dveřmi. Doufám, že se

bude opravená škola líbit jak dětem, tak i
rodičům. Na pozemku školy byl ekologicky zlikvidován septik a došlo k řádnému
připojení na kanalizaci.
Další větší akce, která se podařila zdárně
dokončit je rekonstrukce cesty Krátká,
V Rokli a část Jungmannovy včetně kanálů a dešťových vpustí. Věřím, že obyvatelé
v této části obce jsou spokojení, přestože

na rekonstrukci čekali mnoho let.
Byl zbudován nový hlavní vodovodní řad v
ulici Švehlova včetně napojení na stávající řad. Dále část ulice Habrmanova včetně
sedmi přípojek. V budování vodovodního
řádu se bude pokračovat i v letošním roce.
Bylo také osazeno nově stanovené dopravní značení v obci.
Za Stavební komisi Petr Lakatoš

OZNÁMENÍ A PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
v říjnu proběhlo výběrové
řízení na pozici tajemníka
obecního úřadu ve Šťáhlavech. Ve výběrovém řízení jsem byla vybrána a k
Iveta Bočanová
1. 1. 2017 jsem byla na
tuto pozici jmenována. Protože je dle
právního řádu ČR funkce tajemnice neslučitelná s členstvím v zastupitelstvu
obce a v kontrolním výboru zastupitelstva, musela jsem rezignovat k 31. 12.
2016 na členství v zastupitelstvu a na
předsednictví v kontrolním výboru.
Místo mě je od 1. 1. 2017 zastupitelkou
Petra Brůhová, která ve volbách za naše
uskupení skončila jako 1. pod čarou. Paní
Brůhová po mě přebírá i rajón zastupitele,
který se nachází v částech ulic U Hřiště,
Palackého, K Pekárně, Jiráskova a Husova a v ulicích Táborská, Krátká, Jungma-

nnova a V Rokli. Paní Brůhová se v obci
věnuje především oblasti kultury, již pro
občany zorganizovala nebo pomohla zorganizovat řadu akcí a má jistě mnoho elánu i do další práce pro obec. Na 1. zastupitelstvu konaném v letošním roce složí
paní Brůhová slib zastupitele, zastupitelstvo bude muset také zvolit nové složení
kontrolního výboru.
Pro ty, kdo nejste zcela znalí problematiky,
krátce vysvětlím, že tajemník je zaměstnancem obce, vůli obce nevytváří – to je
pravomoc starosty, obecní rady a obecního
zastupitelstva. Tajemník vede zaměstnance
úřadu, je i poradním orgánem vedení obce,
vykonává úkony, které vyplývají nejen ze
zákona, ale i z usnesení rady nebo zastupitelstva obce či pokynů starosty.
Chcete-li znát odpověď na otázku, zda
budu za necelé 2 roky kandidovat ve volbách do zastupitelstva obce (resp. na sta-

rostu obce – což je možné), pak Vám musím odpovědět, že nyní nevím. Záleží na
vývoji situace v obci i na mnoha dalších
okolnostech; možnost kandidatury nevylučuji, ale je to zatím daleko.
Velmi děkuji za podporu, kterou jste nejen mně, ale celé naší kandidátce věnovali
ve volbách před dvěma roky, ale i v období po volbách. Velmi si toho vážím. Věřím, že na pozici tajemnice OÚ zajistím
kvalitní fungování úřadu, kvalitní zpracovávání podkladů pro rozhodování RO
a ZO i dobrou informovanost občanů o činnosti obce a OÚ, a že Vaši důvěru nezklamu. Budu pracovat s maximálním úsilím
a tak, aby má práce byla ku prospěchu
obce Šťáhlavy.
Přeji Vám všem do nového roku hodně
zdraví, štěstí, spokojenosti a osobních
i pracovních úspěchů.
Iveta Bočanová

VÝTĚŽEK VEŘEJNÉ SBÍRKY
Ve Šťáhlavech i ve Šťáhlavicích se na
Štědrý den konalo vánoční zpívání u stromečku. V rámci zpívání byla jako tradičně
uspořádána veřejná sbírka. Ve Šťáhlavech
bylo vybráno 9.015,- Kč, ve Šťáhlavicích
7.985,- Kč. Celkem 17.000,- Kč. Peníze
budou použity na opravu studánek v obcích Šťáhlavy a Šťáhlavice. Pořadatel sbírky, Obec Šťáhlavy, děkuje všem, kteří na
sbírku přispěli.
Radka Fremrová

POZVÁNKA DO KNIHOVNY
Všichni příznivci šťáhlavické knihovny
přejí čtenářům obecního zpravodaje klidný rok 2017 – pevné zdraví, rodinnou
pohodu a spoustu výborných knih. Spolek Knihomol srdečně zve na přednášky
a besedy v prvním pololetí nového roku.
Začínají vždy v 18 hodin každé druhé úterý v měsíci. Tentokrát jsou zaměřené na
Prahu tajemnou, magickou a inspirativní.
Budeme sledovat její obraz v poezii a pró-

ze našich i cizích literátů. Každý měsíc
také organizujeme výlety a exkurze – byli
jsme například v Praze na výstavě o Karlu
IV., obdivovali jsme karlštejnský poklad,
pátrali jsme po historii Blovic. Navštívili
jsme Muzeum knihtisku v Plzni a blovickou knihovnu. Informace o výletu a exkurzi se dozvíte na přednášce, program je
i ve vývěsní skříňce a na webu knihovny.
Těšíme se na nové čtenáře a posluchače.
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Leden – Praha v díle českých básníků
Únor – Praha očima cizinců
Březen – Pražské legendy a pověsti
Duben – Pražské salony a jejich slavní
návštěvníci
Květen – Historie Pražských divadel a kin
Červen – Praha Židovská
S přáním všeho dobrého
Mgr. Eliška Landová

PROSINCOVÉ KULTURNÍ DĚNÍ
Adventní čas byl bohatý na mnoho kulturních
akcí. V neděli 27. listopadu 2016 ho zahájil
Sportovní klub Šťáhlavy
již tradiční akcí AdventPetra Brůhová
ní snění. V pásmu plném
hudby a recitace předvedli své umění malí
sportovci a umělci školního a předškolního věku z oddílu spolu s dospělými hudebními hosty. Na akci plynule navázalo
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
na návsi ve Šťáhlavech.
Ve středu 21. prosince se v kostele
sv. Vojtěcha uskutečnil velký vánoční
koncert. Byl rozdělen do dvou částí. V té
první vystoupil Pěvecký sbor a Komorní orchestr Církevního gymnázia v Plzni
s melodiemi z ﬁlmů Tři oříšky pro popelku, Sám doma a Láska nebeská. V druhé
části přišla na řadu velmi očekávaná Rybova Česká mše vánoční. Příběh její první
poloviny přednesl pro tuto akci vzniklý
sbor z řad našich spoluobčanů spolu se
zpěváky ze sousedních obcí a studenty
gymnázia. Sbor se již od listopadu scházel každou středu v Infocentru a pod vedením sbormistra Jakuba Šedivého pilně
zkoušel. Výsledek jejich snažení byl úžasný. Téměř všichni přítomní se shodli, že
Rybovku sice znají, ale teprve v kostele
vnímali i texty a byl to velký zážitek. Celé
to byl nápad skvělého Jakuba Šedivého,
který nejen věnoval spoustu času zkouškám, ale významně se podílel na zajištění
celé akce. Jsme rádi, že ho ve Šťáhlavech
máme. Jeho nekonečné nadšení a energie,
se kterou se do všeho pouští, je velkým
příslibem pro šťáhlavskou kulturu. Velký
dík patří i studentům Církevního gymnázia za to, že v loňském roce dvakrát zavítali do Šťáhlav (poprvé při Noci kostelů)

a předvedli nám své umění. A v neposlední řadě všem vám, šťáhlavským a šťáhlavickým, kteří jste si v hektické předvánoční době našli čas na zkoušení a sebrali
odvahu veřejně zazpívat. Věříme, že vás
opět uslyšíme.
Nastal Štědrý den a tradiční setkání
u Vánočních stromů. Ve Šťáhlavech koledy všem přítomným zazpívali děti pod
vedením Hanky Šťovíčkové a provizorní
šťáhlavský sbor vzniklý při zkouškách
Rybovky, které doprovodil na klávesy
Jakub Šedivý a na kytaru Petr Fremr. Ve
Šťáhlavicích zazpívali koledy šťáhlavické
děti. Během setkání byla uspořádána sbírka na opravu přírodních studánek v obci.
Občerstvení zajistil OÚ.
Hned 1. prosince odstartovala akce Velký
adventní okenní kalendář. Již potřetí se
vydaly děti
v obou vsích pátrat po adresách domů
s okny označenými čísly. O úspěchu akce
svědčí počet rozdaných balíčků s odměnou za správně vyplněnou hrací kartu se
všemi nalezenými čísly, ve Šťáhlavech
jich bylo 84, ve Šťáhlavicích 35. Pro příští
rok se již teď ozývají zájemci o číslo pro
své okno. Paní Vondráčková ze Šťáhlav
napsala ve velmi milém dopise: „Dětem
se stejně jako v minulých letech moc líbilo hledání čísel, prima bylo i to, že jich
oproti loňskému roku bylo dost na jiných
domech než v předchozích letech a hledání bylo tak zajímavější. Řekla bych, že
kromě dětí tato akce velice baví i samotné
rodiče, jež si horečně předávají informace
o hůře najitelných číslech.“
Děkuji všem za podporu kulturního dění
v našich obcích, přeji vám úspěšný rok
2017 prožitý ve zdraví a pohodě a těším
se na setkání u dalších akcí.
Petra Brůhová

Setkaní u vánočního stromu ve Šťáhlavicích
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O ČESKÉ MŠI VÁNOČNÍ JAKUBA JANA RYBY
Rybova Česká mše vánoční je známá tím,
že umí nejen umocnit vánoční atmosféru
převyprávěním vánočního příběhu (z pohledu českého venkova), ale také tím, že
v době adventu dokáže spojit lidi, kteří by
se jinak jen tak nesetkali. Díky vám všem,
kteří jste si letos udělali na tzv. Rybov-

ku čas i chuť. Takové odhodlání zhostit
se čtyř stránek not jsem nečekal. Kostel
pukal ve švech - bylo nás tolik, že se během vystoupení zvedla teplota o 4 stupně Celsia (dle teploměru na křtitelnici).
A troufám si tvrdit, že tepleji nebylo jen
kolem nás, ale že většinu společné vy-

stoupení zahřálo i uvnitř. Děkuji zároveň
i všem, kteří pomohli s organizací. Je na
co vzpomínat a odvažuji si říct, že je i na
co se těšit.
Mgr. Jakub Šedivý

NAŠI MILÍ JUBILANTI

ZLATÁ SVATBA

Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným
občankám a občanům a přeje pevné zdraví
a vše dobré do dalších let.

V prosinci oslavili 50 let společného života – zlatou
svatbu manželé Olga a Vilém Waisovi ze Šťáhlav. K významnému životnímu jubileu jim přišli popřát starosta
obce Ing. Václav Štětina a matrikářka Radka Fremrová.
Radka Fremrová

Šťáhlavy:
Kiesevetter Karel
Vojtěch Toman

80
86

Josef Hajšman
Olga Pospíšilová
Stanislav Peroutka

Šťáhlavice:
Marie Červená
Jan Trhlík

88
87

Miloslava Loukotová

93
89
81
86

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
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VÁNOČNÍ VÝPRAVA NA RADYNI
Na 2. svátek vánoční zorganizoval Spolek
přátel šťáhlavského zámku vycházku na
hrad Radyně. Děkujeme 15 účastníkům,
kteří si udělali v této uspěchané době čas,
mají sportovního ducha a neměli obavy
vyrazit polními a lesními cestami vzhůru k Radyni. Zpestřili si tak vánoční čas
i něčím jiným než návštěvami, jídlem
a televizí.
Po vystoupání na vrchol nás čekalo nejen
nové Centrum služeb pro turisty přestavěné z bývalé hájovny, ale i samotný hrad
Radyně. Otevření hradu zajistili v dobových kostýmech členové spolku OSHR ze
Starého Plzence. Komu v podhradí chybělo občerstvení, dočkal se ho po úhradě
vstupného v areálu hradu, kde si mohl
pochutnat nejen na svařáku nebo čaji, ale
i na křížalách, panenských jablíčkách
nebo na vánočním cukroví a mohl si rovněž vyslechnout pověsti o hradu, zastřílet
z luku na hradním nádvoří či zkusit štěstí

a vylosovat si věštbu, co ho čeká a nemine v příštím roce. Při výstupu na hradní
věž jsme potkali i dobového zpěváka,
a dokonce i samotného Karla IV. s manželkou Annou Svídnickou. Na věži se
nám otevřel výhled do daleka, který sice
nebyl zasněžený, ale i tak byl nádherný.
Zpáteční cestu jsme již absolvovali individuálně. Bude-li to možné, akci zorganizujeme i v příštím roce.

SVATÝ VOJTĚCH
OŽIL VÁNOČNÍ
HUDBOU

jak vše dopadne, nejen kvůli vedení hlasů,
ale kvůli množství nástupů a pauz. Díky
neochvějné odvaze našeho pana sbormistra Jakuba Šedivého to dopadlo na jedničku....že by také ta atmosféra? Ač bylo
v kostele velmi chladno, nakonec se naše
nově vzniklé hudební těleso rozezpívalo
k oslavě narození Ježíška. Znovu se potvrdil nádherný výsledek práce naší paní
kulturní referentky Petry Brůhové, které
se s velkým nasazením podařilo realizovat Noc kostelů a roznítit jiskru nápadu v
oheň nadšení. I při oslavách Šťáhlav se jí
spolu s dalšími nadšenci podařilo uskutečnit zajímavý průběh bez ohledu na šibeniční termín. Maně připomínám kulturní život ve Starém Plzenci, na který rádi
navazujeme.... Kdysi jsme byli spojeni
stejným panstvím. Tam v kostele Naro-

Dne 21. 12. 2016 mířily kroky mnohých
Šťáhlaváků do kostela sv. Vojtěcha ve
Šťáhlavech. Sešli jsme se všichni v předvánoční náladě, abychom účinkovali či
naslouchali slavné mši rožmitálského
rodáka J. J. Ryby. V první části účinkoval orchestr a sbor církevního gymnázia
z Plzně, který zazpíval melodie z ﬁlmů Tři
oříšky pro Popelku, Sám doma a Láska nebeská. Pak jsme nastoupili my, amatérští
zpěváci ze Šťáhlav, abychom zazpívali
1. část Rybovy mše. Řeknu vám upřímně,
po těch pár zkouškách jsem měla obavy,
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Ještě jednou děkuji všem zúčastněným,
zejména pak rodině „hujerů“, kteří zajistili polovinu členů výpravy.
za výbor spolku Iveta Bočanová
bocanovastahlavy@seznam.cz

zení Panny Marie se konala Rybovka již
čtyřikrát, pod vedením zkušeného pana
Miloslava Esterleho. Mají tam přenádherné varhany, na které přispívají z výtěžku koncertů. Když jsme vstoupili na kůr
našeho kostela, spatřili jsme tam zetlelé
cosi, co znělo kdysi na Půlnočních mších.
A tak mne napadá, že bychom mohli tuto
tradici zavést i u nás, co myslíte? Závěrem bych si přála, ať našim nadšeným občanům nevyhasne ten radostný plamen....
Není nutné si jen stěžovat----tady se nic
neděje-----ale přiložit ruku k dílu. Jakýmkoliv způsobem--neboť nejen účinkující
jsou důležití, ale spousta mravenčí práce
okolo. A tak tímto všem, kteří se na tomto
zázraku podíleli, vřele děkuji.
Alena Hankerová

KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA NA RADYNI
Anno Domini 1356 vešel průvod našeho
milého Otce vlasti se ctnou manželkou
svou, provázen zbrojnoši, panoši a fraucimorem, do nádvoří nově zbudovaného hradu Karlskrone. Hrad tento v kraji
nad Starou Plzní na výšině zvané Radina
novotou se skvěje. A již celý průvod vítá
purkrabí Zdeslav Chlup, věrný strážce
hradu tohoto a pážata pohoštění podávají. I zachutnal perlivý mok našemu milostivému, Karlu, králi českému a císaři
římskému... Tak nějak by mohl znít popis
dávné události, kterou ve svém vystoupení oslavili členové staroplzeneckého sdružení, které o tuto památku vzorně pečuje.
A tak nejen Radoušovy hry na podzim,
ale oba vánoční svátky zde uvidíte milé
a ochotné lidičky, kteří rádi ukazují výsledky své práce na ochranu památek
a nadšení pro historii. Měla jsem tu čest
stát se jednou z nich... Vždyť náš domov
je tam, odkud je vidět na Radyni... A na tu
vidíme ze Šťáhlav výborně, pravda?
Byla při tom: Alena Hankerová,
dvorní dáma fraucimoru
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NEZVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY ZŠ ŠŤÁHLAVY
Omlouváme se všem čtenářům Š + Š za dodatečné zveřejnění našeho listopadového a prosincového příspěvku. I když byly oba
příspěvky v termínu hotovy, nedošlo k jejich předání redakci časopisu. Protože se s vámi chceme podělit o zajímavosti ze školy,
mimořádně je zveřejňujeme v lednovém čísle. Věříme, že i tak vás potěší. Děkujeme za pochopení.

NOVINKY ZE ZŠ ŠŤÁHLAVY – LISTOPAD 2016
Jak už jsme informovali v minulém čísle
novin, letošním školním rokem nás provází celoroční projekt „Barevný rok“.
V září proběhl na škole den ve znamení
červené barvy. Následující měsíc jsme se
zaměřili na pruhy a proužky různé síly,
barev a směrů. Potěšilo nás, že se tentokrát do „pruhovaného dne“ zapojilo více
žáků než v předešlém měsíci. Uvidíme,
jak se bude dařit třídám i v listopadu. Po
dvou měsících si zatím vedou nejlépe žáci
5. ročníku.
Další říjnovou událostí v naší škole byla
návštěva žáků 1. až 3. ročníku v novém
divadle v Plzni. Poprvé jsme dětem umožnili zhlédnutí dětské opery. Vystoupení
s názvem „Papageno v kouzelném lese“
se všem malým divákům velmi líbilo
a sledovali ho s mimořádnou pozorností.
Pro pochopení jednoduchého děje se žáci
snažili porozumět zpěvu profesionálních
operních pěvců, který byl doprovázen
klavírem, ﬂétnou i reprodukovanou hudbou. Jejich pěvecký výkon byl umocněn
unikátními kostýmy, zvukovými a světelnými efekty i jinými moderními prvky.
Účinkující vystupovali na pódiu, které se
rozprostíralo na úrovni 1. řady sedadel.
Pohybovali se v bezprostřední blízkosti posluchačů. Několikrát při vystoupe-

ní umělci přicházeli přímo k nejmenším
divákům sedícím v první řadě nebo i v
hledišti a tím pozornost všech ještě více
přitahovali. Byli jsme příjemně překvapeni, že i takto malé děti byly schopny takto
náročné představení zvládnout.
V pondělí 24. 10. vyrazily dva naše nejstarší ročníky žáků do Blovic na dopravní hřiště, aby se naučily a zopakovaly si
základní pravidla pohybu cyklisty na vozovce. Čtvrťáci zde měli svoji premiéru,
páťáci absolvovali výuku již poněkolikáté. Obě skupiny dětí zábavnou formou
procvičovaly dopravní předpisy a dopravní značky, zahrály si dopravní „Člověče,
nezlob se!“. Aby nezůstalo jen u teorie,
měli žáci možnost vyzkoušet si jízdu na
kole s dodržováním dopravních předpisů
v bezpečí dopravního hřiště. Na jaře čeká
páťáky složení zkoušky z těchto vědomostí k získání průkazu pro cyklisty. Konečně
nám přálo i počasí, a tak jsme se vraceli
do školy suší a spokojení.
Poslední říjnový týden měli žáci podzimní prázdniny. Někteří vyráželi se svými
rodinami na prodloužené víkendové pobyty, ostatní odpočívali doma, ale i tak
načerpali síly do další práce a do školy se
vraceli spokojení a odpočatí.
V rámci projektu „1. pomoc pro prvňáč-

ky“ navštívila naši školu dne 1. 11. zástupkyně Zdravotnické záchranné služby
Plzeňského kraje. Prvňáčkové si na velkém plyšovém medvědovi vyzkoušeli základní dovednosti - masáž srdce, ošetření
popáleniny a zlomeniny, naučili se důležitá telefonní čísla, která mohou použít
v případě nouze. Za svoji práci byli odměněni diplomem malého zdravotníka.
Ve čtvrtek 3. 11. se naši prvňáčkové fotografovali. 1. třída se přímo hemžila samými „vyfešákovanými“ kluky i holčičkami. Určitě si odnesou pěknou vzpomínku
na první dny ve škole.
V současné době žije naše škola přípravami na 3. školní bál, který se chystá na
sobotu 19. 11. v sále ve Šťáhlavicích.
Ve snaze získat co nejvíce ﬁnančních prostředků na nákup nové interaktivní tabule
žáci ve třídách a školní družině společně
s učitelkami a vychovatelkami připravují
drobné výrobky do prodeje. Doufejme,
že se akce vydaří a že ji budeme v dalším
čísle novin moci hodnotit jen kladně.
Připomínáme, že v průběhu celého měsíce listopadu probíhá ve škole sběr elektroodpadu.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová
a Mgr. Ivana Kantnerová)

NOVINKY ZE ZŠ ŠŤÁHLAVY – PROSINEC 2016
V pátek 11. 11. na svátek Martina byl
v rámci celoročního projektu vyhlášen
„Bílý den“. Následující pondělí přišli
všichni žáci i pedagogové v bílém oblečení. V průběhu vyučování si vyprávěli
a četli o lidové tradici – příjezdu sv. Martina na bílém koni. Zpívali písničky a recitovali básničky o sněhu, různě pracovali se vším, co je bílé. Tyto mimořádně
motivované dny patří ve škole mezi žáky
k velmi oblíbeným.
V sobotu 19. 11. 2016 se v sále ve Šťáhlavicích uskutečnil již 3. školní bál. První novinkou tohoto bálu bylo vystoupení
hudební skupiny Sekvence Plzeň, která
svojí hudbou, zpěvem i repertoárem nadchla všechny zúčastněné. Nově k tradičnímu programu bálu (jako je tanec
a zábava, perníčková volenka, bohatá tombola, občerstvení) škola nabídla
k nahlédnutí i k prodeji výrobky žáků
s plesovou a vánoční tematikou. Bál byl
úspěšný a ﬁnanční zisk bude použit na

nákup další interaktivní tabule. Škola
děkuje každému, kdo se nějakým způsobem podílel na přípravě či organizačním zajištění bálu, na tombole, přípravě i úklidu sálu. Díky těmto ochotným
lidem i díky účastníkům bálu, kteří vytvořili úžasnou atmosféru i náladu, se bál
opravdu vydařil.
V pondělí 21. 11. 2016 navštívila žáky
5. třídy maminka Anežky Treﬁlové, aby
děti seznámila se svojí prací a představila svůj obor, v němž se realizuje. Protože
pracuje jako lékařka v plzeňské fakultní
nemocnici, zase jsme si všichni rozšířili
o něco více svůj obzor, co se týče poskytování první pomoci. Na donesených
modelech si děti vyzkoušely masáž srdce, připomněli jsme si, jak se zachovat,
když je někdo v bezvědomí a potřebuje
pomoci. Za cenné rady a získané zkušenosti paní Treﬁlové moc děkujeme.
Ve středu 23. 11. 2016 se v základní
škole první a druhou vyučovací hodinu
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přišli podívat do výuky rodiče i prarodiče žáků. Při „Otevřeném vyučování“
pozorovali své i ostatní děti a vnoučata
při školní práci, viděli, jakými formami
a metodami práce výuka probíhá. Mohli
porovnávat i hodnotit. Mnozí si uvědomili, jak náročná je práce žáka i pedagoga a výkon ocenili.
V úterý 29. 11. 2016 se vypravili do plzeňského divadla žáci 4. a 5. třídy. Na
Malé scéně DJKT měli možnost shlédnout balet „Krysař“ v moderním pojetí
mladých baletních umělců. Představení
nás všechny velmi zaujalo, nebylo třeba
slov k tomu, aby děti správně pochopily
děj příběhu. Za svůj taneční výkon sklidili umělci velký potlesk a my jsme se
vraceli do školy plni nezapomenutelných
zážitků a dojmů.
I první prosincový týden byl na akce
bohatý. Veškerá školní práce již byla
propojena s adventem. V pondělí 5.
12. 2016 zavítal do všech tříd Miku-

NEZVEŘEJNĚNÉ PŘÍSPĚVKY ZŠ ŠŤÁHLAVY
NOVINKY ZE ZŠ ŠŤÁHLAVY – PROSINEC 2016
láš s anděly a velkou
bandou čertů a čertic.
Šikovné děti za jejich
básničky a písničky obdaroval balíčkem sladkostí
a ovocem. Všichni jsme
si oddychli, když Mikuláš se svým doprovodem
školu opustil a žádný žák
nebyl odnesen v čertovském pytli.
V úterý 6. 12. 2016 si
všichni žáci znovu užili čertů a andělů v rámci
„čertovsko-andělského
dne“. V tento den se již
v klidu a beze strachu
všichni žáci i pedagogové převlékli za pekelné
a nebeské bytosti a celé
dopoledne pracovali při
vyučování netradičním
způsobem. Třídy se hemžily malými čertíky s blikajícími růžky. Mezi nimi
zářily hvězdy na čelech
miniandílků. Zajímavé
bylo, že počet čertů výrazně převýšil počet andělů.
Ve středu 7. 12. 2016 žáci školy navštívili zdejší mateřskou školu. Přijali tradiční pozvání na předvánoční výstavku prací spojenou s prodejem výrobků. Žáci si sami vybírali a nakupovali
a prožili tak ve známém vánočně vyzdobeném prostředí krásné
adventní chvíle. Velmi příjemný avšak chladivý pocit z vycházky umocnilo pozorování okolní „mrazivě vyzdobené“ přírody.
Práce v tomto týdnu vyvrcholí ve čtvrtek 8. 12. 2016 odpoledne.
V jednotlivých třídách se uskuteční „Vánoční výtvarné dílny“,
kde žáci s rodiči budou vyrábět vánoční ozdoby dle vlastních
originálních nápadů. Společně pak vyzdobí třídní vánoční stromečky. Následující den bude vyhlášena soutěž o nejkrásnější
vyrobenou ozdobu. Žáci sami rozhodnou o vítězích a tvůrci si
odnesou sladké odměny.

Žáci a zaměstnanci Základní školy Šťáhlavy
přejí všem přátelům školy a čtenářům Š + Š
klidný advent, radostné Vánoce
a hodně zdraví a úspěchů v novém roce 2017.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Ivana Kantnerová
a Mgr. Hana Radová
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KONCERT V BEZEJMENNÉ ČAJOVNĚ
Den 28. 12. 2016 navždy pro mne zůstane unikátním zážitkem. Majitelům Bezejmenné čajovny Ivo a Míše Huclovým se podařilo pozvat
do stylové čajovny vynikající nadanou hudebnici Silvii Bažantovou, vnučku šťáhlavského
skladatele Jaromíra Bažanta a dceru houslaře
téhož jména. Již při příchodu do čajovny byla
zřejmá nápadná podobnost většiny návštěvníků... Jakpak by ne, sjela se sem celá rozvětvená
rodina včetně maličkých rozpustilců. Vtom vešla štíhlounká bytost, víla, hrající virtuozně na
housle. Z romantické polohy přešla až k dvojhmatům a ﬂažoletům, vrcholům houslové hry.
A ZPÍVALA....VE ČTYŘECH JAZYCÍCH,
NEZAMĚNITELNÝM HLASEM. Pak usedla
ke klávesám a rozvinula rejstřík podob, žánrů
i hlasového zabarvení, tu lehounce jako vánek,
tam zase se silou, kterou by v tomto něžném
těle nikdo nečekal. Hrála i vlastní skladby včetně francouzských textů. Bylo to jako sen....nadaná a skromná, předvedla něco nadpozemského. Sloučily se u ní geny slavné muzikantské
rodiny. Její dědeček se jistě díval shůry.... Co
dodat, včera jsem měla to štěstí potkat anděla..
Alena Hankerová
Koncert Silvie Bažantové

VÝSTAVA MLADÉ ŠŤÁHLAVICKÉ FOTOGRAFKY
Dne 5. 1. 2017 navštívilo galerii VISIO ART na Roudné více než 100 milovníků výtvarného umění, malířů,
fotografů a jejich přátel, aby shlédli autorskou výstavu
fotograﬁí šťáhlavické rodačky Alžběty Huclové. Vernisáž
zahájila paní Lubica Toušová, kurátorka galerie, přední
plzeňský výtvarník a pedagog Pavel Hauer a zpěvem a invenční hrou na housle Silvie Bažantová, vnučka šťáhlavského hudebního skladatele Jaromíra Bažanta. Ve třech
prostorách příjemné a komorní galerie mohli pak návštěvníci shlédnout soubor perfektně adjustovaných fotograﬁí
s vesměs portrétními motivy a akty. Formální i technické
zpracování těchto témat svědčí o erudovanosti, senzibilitě
a umělecké vyspělosti mladičké autorky. Těšíme se, že se
s její výstavou setkáme v budoucnu i třeba i ve Šťáhlavech. Alžbětiny práce si nikterak nezadají s fotograﬁemi
předních českých fotografů. Přejeme jí mnoho umělecké
inspirace, tvůrčích nápadů a profesionálního i osobního
růstu.
Výstava je otevřena denně po-pá od 10:00 do 17:00 hodin.
Galerie VISIO ART, Na Roudné 18, PLZEŇ
Alena Hankerová

Silvie Bažantová

Alžběta Huclová
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Nezvěstické
loutkování

Pohádky
z paloučku
Divadélko Nána

29. ledna od 15:00
sál U Šilhánků
Nezvěstice
http://nezvestice.cz/loutkovani
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SPORT

PROSINEC A HÁZENÁ
I v prosinci pokračovaly soutěže v házené. Dospělí našeho oddílu již mají svá
utkání dohrána nebo odložena na jaro. Ne
tak naše mládežnické týmy. Začneme od
mladších žáků. Ti měli poslední soutěžní turnaj 17. 12. ve Šťáhlavech a dosáhli
těchto výsledků: Zvítězili v utkání s Rokycany 12:6, prohráli s vedoucím týmem
Talent Plzeň A 7:11. Tabulka: 1. Talent
A 18 bodů, 2. Šťáhlavy 14, 3. Talent C 8
4. Talent B 5 5. Rokycany 3 6. HC Plzeň
bez bodu. Sestava našeho týmu, za jménem počet vstřelených branek. Makový,
Votýpka 4, Strejc 2, Sedláček 2, Hrubý
11, Čimera 1, Černý 3, Kudra 1, Jirmář
14, Toﬂ 25, Nosek K. 1, Holý 16, Karban,
Tůma 6, Kasal 5, Šebek 1. Trenéři P. Jirmář, K. Votýpka.
Starší žáci zahájili domácím turnajem
soutěž žákovské ligy. K turnaji se nedostavilo družstvo Strakonic. Naši žáci se
nenechali překvapit od soupeřů zvučnějších jmen a přesvědčivě svá utkání vyhráli. Šťáhlavy - HK Zlín 20:15, Sokol Velké
Meziříčí 27:14, HC Mělník 26:21. Sestava - branky : Kopic, Jung 2, Havlíček 28,

Brůha 2, Karban 4, Tyml 1, Sedláček 29,
Sklenář, Holý 1, Hrubý 1, Nosek 2, Hadáček, Pytlík. Trenér Sedláček R., vedoucí Havlíček M. K dalšímu turnaji zajíždí
žáci do Zubří (asi 420 km) 21. 1. 2017.
Mladší dorost hostil 3. 12. družstvo Sokola Žďár nad Sázavou. Tento tým utvořil
letošní rok střelecký rekord, když nasázel
soupeři z Budějovic 71 branek. Hostuje v
něm řada hráčů Sokola Nové Veselí, hrající první ligu staršího dorostu. Naši chlapci
podlehli zkušenému soupeři o deset branek 21:31. V posledním letošním kole si
ale zlepšili náladu ve Strakonicích, zvítězili 29:32. Čelo tabulky: 1. Sokol Žďár 12
bodů. 2. Šťáhlavy 12., 3. Talent Plzeň 10.
Sestava - branky: Hrubý, Kopic, Nolč 49,
Havlíček O. 30, Sedláček 21, Průcha14,
Kojan 11, Klička 8, Havlíček M. 29, Vacikar 6, Havlíček M. 8, Nosek 4, Karban
3, Hadáček 1. Trenéři Sedláček, Průcha.
Dorost starší si v obou posledních kolech
vedl úspěšně. Nejprve porazil v domácím prostředí Lokomotivu Louny 27:17,
v posledním podzimním kole pak zvítězil v Sezimově Ústí také o deset branek

21:31. Těmito skvělými výsledky se dostal na první místo soutěže. 1. Šťáhlavy 19
bodů, 2. Louny 19, 3. Náchod 19. Sestava
– branky: Dolák, Hrubý, Nolč 84, Kesl 65,
Šedivec 46, Šimek 28, Tatar 26, Ulč 25,
Vacikar 17, Havlíček 15, Kaiser 13, Vicari
8, Kejha 6. Trenéři Šedivec, Nolč.
Celkově můžeme hodnotit podzim 2016
jako velmi úspěšný, neboť všechna družstva si oproti jarní sezoně postavení
v tabulkách zlepšila. Je potřeba poděkovat
všem, hráčům, trenérům, funkcionářům
za úspěšně odvedenou práci. Poděkování
patří i našim fanouškům za povzbuzování
a vytváření dobré nálady v hledišti.
Na závěr roku nás zarmoutila zpráva
o úmrtí našeho dlouholetého předsedy, ale
i trenéra, funkcionáře Slávy Křišťana. Byl
to člověk, který svému koníčku házené
věnoval kus svého života. Kdož jste ho
znali, věnujme mu tichou vzpomínku.
Jan Sklenář st.

SDH Nezvěstice
Vás srdečně zve na

3. února 2017 od 20:00
Sokolovna Nezvěstice
hraje SKALANKA
dechový a taneční orchestr ze Švihova
Uzávěrka materiálů pro únorové číslo - 31.1.2017
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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