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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

duben 2017

K ČINNOSTI RADY OBCE ŠŤÁHLAVY
RO schválila uzavření nájemní smlouvy
se Základní organizací ČZS ve Šťáhlavicích na pronájem části prostor v budově č.
p. 24 ve Šťáhlavicích (bývalá moštárna).
RO schvaluje záměr prodeje pozemků
p. č. 616 o výměře 1439 m2 – zastavěná plocha - vodní dílo a p. č. 285/26
o výměře 3710 m2 – vodní plocha rybník
nově vzniklých dle GP. Prodej pozemků
již byl schválen v r. 2009, kdy byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí kupní
s investorem stavby „Šťáhlavice – výstavba malé vodní nádrže“. Nyní se záměr
prodeje pozemků opětovně zveřejňuje
z důvodu digitalizace a změny v číslování pozemků a protože investor požádal
o odkup pozemků v souladu se smlouvou
o smlouvě budoucí.
RO vzala na vědomí vyjádření komise
ŽP – dub v ul. Masarykova nelze pokácet,
není na pozemku obce a provozu na komunikaci nijak nebrání.
Na základě výběrového řízení schvaluje
RO uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
kanalizace v ul. U Pekárny a Palackého se
společností BP STAVBY CZ, s.r.o.

RO schválila objednávku na zpracování
projektové dokumentace na komunikaci
na pozemku č. 79/17 v k. ú. Šťáhlavice.
Zpracovatelem dokumentace bude pan
Ing. Jiří Pangrác.
RO schválila žádost SK Šťáhlavy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
35.000 Kč a uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
RO schválila prodloužení nájemních
smluv na byt v DPPB ve Šťáhlavicích
o jeden rok dvěma nájemníkům, jimž
smlouva končila.
RO nesouhlasí s vyhloubením příkopu
pod remízem směrem k Nezvěstické ulici. Jedná se o zcela nekoncepční řešení
odtoku povrchové vody, která by mohla
v případě vydatného deště ohrozit obyvatele přilehlých nemovitostí. Bude svoláno
místní šetření, na kterém bude za účasti
vedoucích pracovníků AG Produkt, a.s.,
rozhodnuto o nápravě současného stavu.
RO schválila návrh na rozšíření internetových stránek obce o mobilní aplikaci
„V obraze“.
Po několika jednáních se zástupci ČRS

GRATULACE K NAROZENINÁM
18. 3. 2017 oslavila šťáhlavická občanka
paní Božena Nolčová krásné 85. narozeniny. Za OÚ Šťáhlavy jsem jí přišla popřát
společně s místostarostou obce Dušanem
Krňoulem. Stále veselé a čilé jubilantce jsme předali tradiční dárkový balíček
a přáníčko od pana starosty. Domácí atmosféra u paní Nolčové byla velice příjemná a nám nezbylo, než obdivovat vitalitu a dobrou náladu oslavenkyně. Během
posezení jsme společně s jejími blízkými
zavzpomínali na léta již dávno minulá,
samozřejmě se nezapomnělo ani na
současnost, prostě
tak jak to při setkání
s milými lidmi bývá.
1

Šťáhlavy a vlastníkem pozemků vedle náhonu, na nichž se v minulosti nacházela
cesta k rybníkům, rozhodla RO o zpětvzetí žádosti o vydání deklaratorního rozhodnutí podané na MMP odbor dopravy
v prosinci minulého roku. Na jednáních
se všechny zúčastněné strany dohodly na
možném řešení příjezdové cesty od ČOV
k čerpací stanici a dále k nemovitostem
pod Legionářskou ulicí. Navržená komunikace by v budoucnu měla zabránit
i možným záplavám nemovitostí, které
leží na konci této ulice.
RO souhlasí s uzavřením MŠ Šťáhlavy
dne 13. 4. z důvodu přerušení dodávky
elektřiny. O uzavření MŠ v době letních
prázdnin bude s ředitelkou školy ještě jednáno.
Na základě žádosti ředitelky ZŠ Šťáhlavy
schválila RO ﬁnančně účelový dar od rodičů ze školního plesu v hodnotě 26.306
Kč, který bude použit na zakoupení interaktivní tabule.
RO schválila rozpočtové opatření č. II
k 27. 3. 2017
Ing. Václav Štětina, starosta obce

DUBNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže
uvedeným občankám a občanům a přeje
pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy:
Ditrichová Marie
Černíková Vlasta
Valtrová Drahomíra
Čapková Jaroslava
Steiningerová Marie

88
89
85
86
89

Šťáhlavice:
Lišková Julie

82

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 ZA NOVÉ LAVIČKY
Nastoupilo jarní počasí a většinu nás to
táhne ven na zahradu, ale i do přírody.
A mezi ně právě patří i naše šťáhlavické
seniorky, jejichž věk se blíží k devadesáti
letům a jedné je už přes devadesát, které již několik let, pokud neprší, chodějí
na odpolední procházku. Jsou čtyři, ale
někdy tři, při chůzi se opírají o dvě hole
a pomaloučku vyrážejí k Bažantnici. Ale
letos už jim to tak nejde. S lety přichází
únava a tak si náhodně posteskly při setkání s Pavlem Záhrubským, kolem jehož
nového domu chodějí, že by si potřebovaly na chvíli odpočinout, ale lavička

v aleji je pro ně hodně daleko, asi až tam
nedojdou.
Bez rozmýšlení jmenovaný vynesl jeho
lavičku k cestě a problém byl pro tu chvíli
vyřešen, neboť s úsměvem jim nabídl místo k sezení. A také se spojil s místostarostou Dušanem Krňoulem a ten se Slávkem
Palkem a řešení se našlo. Jedna lavička se
našla v obecním dvoře a druhou věnoval
Slávek Palek, neboť u nich nebyla zrovna
využita. A tak ze dne na den mohou seniorky chodit na procházku, aniž by se bály,
že k lavičce v aleji nedojdou.
Proč to píši, protože za mnou přišly

paní M. Loukotová a paní L. Vimmerová, abych jejich jménem i jménem jejich kolegyň paní M. Skálové a paní M.
Trhlíkové napsala do našich obecních
novin o krásném počínání šťáhlavických
občanů P. Záhrubského, D. Krňoula
a S. Palka a moc jim poděkovala za ně
i za další seniory, kteří tudy chodí nebo
chodit budou.. A tak s radostí činím. Zdaleka nejsou mezi námi lidé lhostejní, ale
ochotní pomoci jeden druhému bez rozmýšlení a okamžitě. Věřme, že lavičky
nikdo nepoškodí a budou na místě dlouho.
Hana Loudová, Šťáhlavice

STUDÁNKY V NAŠEM OKOLÍ

Kdysi bývaly studánky v polích a lesích
na osvěžení pro lidi, kteří zde pracovali.
V polích a lukách byly malé, vyhloubené
ve stráni nebo mezi. Ty ale většinou zanikly jejich rozoráním. Větší v lese však
zůstaly. Pojďme si je připomenout a obejít. Vyjdeme z návsi přes most směrem
na Lhůtu. Tam na okraji lesa proti bývalé
hájovně pod cestou je první pramen. Sem
dlouhá léta chodily maminky svým novorozeným dětem pro vodu, protože zde
byla zdravotně nezávadná. Dále se vydáme pěšinou kolem hájenky, nad vojenskými domky a akáty až k hluboké cestě pod
Svidnou. Tam na protější stráni je menší
studánka z kamene, která ale není v nejlepším stavu. Od ní po cestě nahoru do-

jdeme k bývalé studánce, pak zdroji vody
pro vojáky a nyní nevábnému zákoutí.
Nebudeme se raději zdržovat a půjdeme
dále až k hájovně. Od ní se vydáme dolů
ke křižovatce nad Kozlem, odbočíme doleva směrem na Hájek, až dojdeme ke srubu – bývalé hájovně. Proti ní přes cestu,
šikmou úzkou alejí vlevo dolů, dojdeme
ke krásné historické studánce, vyzděné z
kamene, z roku 1877. Když se pokocháme pohledem a osvěžíme, vrátíme se zpět
na cestu a po ní sejdeme dolů k bývalému
hotelu Hájek. Proti němu pěšinou dojdeme k naučné stezce a po ní k další kryté
a udržované studánce. Po jejím shlédnutí
se vrátíme k Hájku a budeme se vracet po
cestě dolů okolo rybníka přes most, dále

alejí a Bažantnicí, přes nádraží k závorám
a okolo trati až k viaduktu. Tam po několika desítkách metrů směrem na Radyni,
pod cestou K Beránce je poslední pramen,
již minule zmiňovaný, známý jako Čůráček. Zde končí naše procházka za studánkami v našem okolí. Po takové túře si jistě
zasloužíme odpočinek v klidu a pohostinství domova a zapřemýšlíme, kde příště
na shledanou (na viděnou).
Závěrem ještě poznámka. Tiskařský šotek v minulém čísle Š+Š zaměnil pořadí
fotograﬁí v článku o obecních studnách,
čehož si pozorní čtenáři všimli.
Jiří Brožík

ŠŤÁHLAVŠTÍ RYBÁŘI INFORMUJÍ
Jako každý rok proběhl v několika termínech výdej povolenek. Pro ty, co nestihli, je poslední možnost 3. 5. 2017 od
16 do 19 hodin. 18. února se uskutečnil

tradiční rybářský bál v Losiné a 18. března proběhla členská schůze v infocentru
ve Šťáhlavech.
10. června se děti mohou těšit na rybář2

ské závody. Podrobnosti ještě upřesníme
v příštím vydání v Š+Š.
Jiří Kokoška, MO ČRS Šťáhlavy

„KOČOVNÝ PŘÍVĚS“
Ti, kdo pravidelně přecházejí železniční
trať u závor a pokračují směrem k nástupišti nebo do obchodu, si mohli všimnout,
že „kočovný přivěs“ s jarním počasím
opět změnil své stanoviště. Po dlouhém
pobytu pod tenisovými kurty strávil zimu
na asfaltové ploše drah a teď s novým jarním vzduchem popojel blíže k přechodu.
Nezměnilo se ovšem to, že stojí v cestě,
tentokrát zejména chodcům mířícím nejkratší cestou od nástupiště k přejezdu
a zpět.
Petra Brůhová

TRAGICKÁ SMRT U KOZLU
13. prosince 1969 se Hedvika Odstrčilová (15) a Pavlína Toušková (12) z Plzně
vypravily bruslit na Lopatský rybník u
Kozlu, kde poblíž v kiosku pracovala matka jedné z nich. Bohužel svým příchodem
k rybníku vyrušily ozbrojeného muže, který se skrýval v dřevěné boudě na břehu.
Muž po dívkách dvakrát vystřelil a Hedviku Odstrčilovou smrtelně zranil. Pavlíně
Touškové se naštěstí podařilo utéci.
Přivolaný lékař ze Starého Plzence MUDr.
Karel Adamec na místě již konstatoval
smrt dívky. Vraždu přijel okamžitě vyšetřovat kapitán bezpečnosti z Plzně František Bělka. Nalezené nábojnice s největší
pravděpodobností ze samopalu vzor 58 a
stopy po vojenských kanadách ve sněhu
vedly k myšlence, že vrahem může být
voják. Kapitál Bělka si nechal obvolat
kasárna v širším okolí, zda nepostrádají
vojáka, a povolal policejní i vojenské posily k provedení pátrací akce v místním
polesí. Ukázalo se, že ze dvou vojenských

útvarů zběhli dva vojáci při výkonu strážní služby. Emil Píša nebyl přítomen dva
dny, Roman Kuželka tři. Oba dezertovali
s výše uvedenými samopaly. Pátrací akce
v kozelském polesí nepřinesla žádné výsledky, kromě vystrašení manželů v jedné z okolních chat, do které v důvodném
podezření vpadl podporučík bezpečnosti
Tomáš Čapka a přidělený desátník armády. Také Pavlína Toušková bohužel nedokázala z fotograﬁí zběhů identiﬁkovat
pachatele tohoto otřesného skutku.
Šťáhlavsko bylo v nejistotě, děti nemohly
bez doprovodu ani za humna. Kapitán Bělka, který mezitím nechal sledovat bydliště
obou dezertérů, chtěl i místním myslivcům navrhnout, aby kvůli riziku nepořádali plánovaný hon. Nakonec však využil
této početné ozbrojené síly a naskytnuté
příležitosti k posílení svých jednotek
a k dalšímu pátrání po vrahovi. Jeden
z myslivců pak při honu zahlédl u seníku
pod Sedleckou skálou, v tzv. Podmiškách,

mihnoucí se postavu. Za předstírání běžné honební pochůzky se k seníku přiblížil
a tam přistihnutého mladíka odzbrojil
a zajistil. Jednalo se o Emila Píšu (20)
z Mostecka, který později uvedl, že ho
myslivec svým jednáním skutečně zmátl,
čímž si myslivec pravděpodobně zachránil život. Balistická expertíza následně
potvrdila vražednou zbraň. K tragické
smrti Hedviky Odstrčilové vrah Píša uvedl, že se bál o své vyzrazení a rozšíření
zprávy o vojenském uprchlíkovi mezi veřejností. Pavlíně Touškové se pravděpodobně podařilo utéci díky faktu, že Píša
na ni vystřelit už nedokázal.
Jak nízké pohnutky pro tak nelidský čin.
O případu později informovala plzeňská
Pravda v článku „Jednoduché rozuzlení“
s dodatkem, že vrah Píša byl odsouzen
k čtrnáctiletému trestu odnětí svobody.
Na článek mě nedávno upozornil pan Pavel Šimáně, za což mu děkuji.
Ondřej Maglić

NOVÁ KNIHA
IVA HUCLA PRACH PRÁZDNA
Právě vychází nová kniha básníka Iva
Hucla Prach prázdna. Knihu s podporou
Ministerstva kultury ČR vydala Bezejmenná čajovna jako 4. svazek Bezejmenné edice. Ilustracemi knihu doprovodil
František Steker z Ústavu umění a designu v Plzni a krátkým epilogem sinolog
profesor Oldřich Král. Sbírka vychází
v redakci literárního historika, kritika
a dlouholetého redaktora Odeonu Vladimíra Novotného a v graﬁckém zpracování
Jana Dienstbiera. Převážná většina textových obrazů této knihy byla zachycena
především v okolí Šťáhlavic a krajině jižní
ch Brd, jiné byly zaznamenány na autorových cestách po Japonsku a Srí Lance.
Rozsah 136 stran, 500 výtisků, distribuce
knižní velkoobchod Kosmas.

Ivo Hucl (1961) je český básník, kurátor
a kulturní aktivista, ale též zakladatel Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavicích. Doma
i v zahraničí realizoval řadu výtvarných
výstav, festivalů a slavností, často s tematikou Dálného východu. Hned za vydání
své první knihy Ostrovní básně v roce
2010 obdržel literární Cenu Bohumila Polana. Texty z této knihy se dočkaly
několikerého hudebního a rozhlasového
zpracování, například Rantand Ensemble,
DoMa Ensemble nebo DG 307. V doslovu k druhému vydání Ostrovních básní
charakterizuje Vladimír Novotný jeho poezii slovy, “básně, které vždy musí jít za
něčím jiným”. Dosud vydal: Hory a srdce
(Muzeum Šumavy, 2009) Ostrovní básně
(Bezejmenná edice, 2011) Ostrovní bás3

ně - rozšířené vydání (Bezejmenná edice,
2013) Sběrný dvůr (Bezejmenná edice,
2014). Prach prázdna je jeho již pátou
knihou.
Tisková zpráva, Bezejmenná čajovna,
Misa.Landa

FOTOGRAFICKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

maškarní rej

kreslíme v Bažantnici

motivační divadélko

skládáme zajímavé obrázky

leták z zápisu do MŠ
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FOTOGRAFICKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

návštěva předškoláků v první třídě

stavíme velké projekty

otevření zahrady

vynášení Morany

sázíme

vynášení Morany

Mgr. Radka Saugspírová
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BŘEZNOVÉ UDÁLOSTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V minulém čísle šťáhlavských novin jsme
se podívali na školu tak trochu „zvenčí“.
Žáci 5. třídy se ve svých pracích velmi
pěkně vyjádřili k novému vylepšení školní budovy. Dnes se podíváme pro změnu
„dovnitř“, co nového se zde událo.

čepiček s bambulkami či střapci. Mnozí
si s sebou přinesli i milovaného plyšáka.
Ranní pohádky nebo čtení na dobré ráno
střídaly ukolébavky. Avšak nikdo z nás doopravdy neusnul a celé dopoledne jsme si
v netradičním převleku pěkně užili.

V úterý 21. 3. navštívilo naši školu anglické divadlo. S představením „Travel
machine“ jsme se přenesli na všechny
kontinenty, setkali se se zvířaty typickými
pro tyto oblasti, popovídali jsme si s nimi
i zatančili. Vše se pochopitelně odehrávalo pouze v angličtině, ale to dětem vůbec
nevadilo, vždyť mají cizí jazyk již od 1.
ročníku. A čemu nerozuměly, velice snadno pochopily z názoru a obrázků. Představení sklidilo u malých diváků velký
úspěch a bylo odměněno mohutným potleskem.
Ve čtvrtek 23. 3. se všechny prostory základní školy otevřely veřejnosti při „Dnu
otevřených dveří“. Před vlastním vstupem
do budovy si lidé prohlíželi celý areál školy, který v posledních dnech prošel ﬁnálními úpravami po celkové rekonstrukci
a posuzovali její výsledek. Školu navštívili rodiče s budoucími žáky prvního ročníku, současní žáci se svými rodiči a prarodiči, rodiče bývalých žáků i šťáhlavští
občané. Prohlédli si třídy a jejich vybavení (zejména je zaujala práce na interaktivní tabuli), všechna oddělení školní družiny, školní jídelnu, počítačovou učebnu
a nově zrekonstruovanou školní knihovnu. Pedagogičtí zaměstnanci se proměnili
v průvodce a při prohlídkách poskytovali

Ve čtvrtek 23. 2. se všichni školáci roztančili na tradičním maškarním karnevalu. Nejprve sál ve šťáhlavské sokolovně
na krátký čas ožil průvodem pestrobarevných masek. Pak se postupně při tanci ve
skupinkách představili princové a princezny, rytíři a různí bojovníci, víly a čarodějové, kovbojové a indiáni, sportovci,
zvířátka a mnoho pohádkových bytostí.
Velmi zajímavé byly i masky představující různá zaměstnání. Od nejoriginálnějších masek jsme se při rozhovoru dozvěděli o jejich původu, výrobě a zajímavých
„vychytávkách“. Při volné zábavě se při
tanci vyřádili žáci od nejmenších až po ty
nejstarší. Nejlepší tři masky z každé třídy
byly následující den odměněny drobným
dárkem. Základní škola děkuje za ozvučení karnevalu panu Karlu Votýpkovi.
V pátek 3. 3. se ve škole uskutečnily
v rámci preventivních programů pořady „Kamarádi II“ pro žáky 4. ročníku
a „Soudní síň“ pro ty nejstarší. Formou
besedy lektorky s žáky, hodnocení a rozebírání modelových situací a vyplňování
pracovních listů si děti osvojovaly správné modely řešení problémů, do kterých
se mohou dostat, vyjadřovaly se k těmto
situacím a hodnotily samy sebe. Určitě si
každý z této besedy odnesl něco pro sebe
a o to především šlo.
V rámci celoročního projektu Barevný rok
se v měsíci březnu uskutečnil „pyžamový
den“. V pondělí 6. 3. se všichni žáci i pedagogové na vyučování převlékli do různých
pyžam, nočních košilí, županů i spacích

Ve dnech 12. – 17. 3. vyrazilo 15 žáků
z 3., 4. a 5. ročníku do Železné Rudy na
lyžařský pobyt. Byli ubytováni v hotelu
Belveder, kde se o ně personál po celou
dobu vzorně staral. Své lyžařské dovednosti zdokonalovali na sjezdovce nad
nádražím, ve volném čase byla pro naše
lyžaře připravena zábava, nechyběla ani
závěrečná diskotéka. Téměř celý pobyt
jim počasí přálo a i sněhu byl dostatek. Po
návratu tak ostatním spolužákům sdělovali své dojmy a zážitky.

návštěvníkům informace o provozu, činnosti i plánech školy a profesionálně odpovídali na dotazy. Škoda jen, že se nepřišlo podívat ještě více zájemců.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová
a Mgr. Ivana Kantnerová
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JAK BYLO Z INFOCENTRA SLYŠET SMÍCH
Jak již zřejmě víte, šťáhlavské Infocentrum doplnilo pódium. Dá se z půlky složit, dá se v něm vytvořit ulička do kuchyňky, dá se na něm mluvit tak, aby i diváci
v poslední řadě řečníka či herce viděli.
Což v budoucnosti ocení nejen diváci, ale
i případní herci či přednášející.
Prvními, kdo pódium „pokřtili“ přestavením, byli studenti Církevního gymnázia
Plzeň hrou České nebe. V pondělí 27.
února – s kulisami, taškami s rekvizitami
a kostýmy v rukách - přikočovali odpoledním vlakem, aby večer pobavili ty, kteří mají rádi milý humor z dílny Cimrman
– Svěrák - Smoljak. Hrálo se jim pěkně
- vždyť přišlo přes padesát diváků, kteří
se uměli krásně smát. Praotec Čech sklidil
velký potlesk za bujarý pohanský taneček
Hulala hulála s babičkou Boženy Němcové, Mistr Jan Hus (alias Eliška Lucáková)
zas za větu „Kdo pro pravdu hoří …“ atd.
Úspěch zaznamenaly i Tyršovy rozcvičky
pro zvýšení kondice nebeské komise anebo zpěv písní.
Jednou věcí byl toto studentské představení nezvyklé. Jak lze vidět na fotograﬁích, každá postava ve hře vystupovala
v podobě dvou postav, které se v promluvě střídaly a doplňovaly. Někdo si to
může vykládat ﬁlosoﬁcky: „Jak to v českém nebi může fungovat“, ovšem pravda
je jednoduší – herců je 16 a nikdo nechtěl
být „na střídačce“. Hnedka to tak bylo
i živější.
Ochotníci i diváci tak mají na co vzpomínat, a jak to tak vypadá, i na co se těšit.
Mgr. Jakub Šedivý, principál „Cégéčáků“
foto: Ing Pavel Blažek

PĚVKYNĚ A PĚVCI, RYBOVKÁŘI,
NOC KOSTELŮ NÁS POTŘEBUJE!
Každý, kdo má chuť zúčastnit se cca 4 hodinových zkoušek spontánního šťáhlavského ochotnického pěveckého sboru, abychom
se naučili pár jednoduchých, leč chytlavých písní, dejte o sobě vědět na mail: varhany@atlas.cz. (Vystoupení v pátek 9. června.)
Hudbě zdar!
Váš máchač rukama Mgr. Jakub Šedivý
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ŠŤÁHLAVSKÉ VARHANY DĚTEM
Ahoj kamarádi,
ta zima letos utekla tak rychle… Ani jsme
se nestačily začít nudit. Asi za to mohou
další básně a dokonce i dva vaše obrázky, které jste nám v březnu poslali. Stále
si vaše verše předčítáme – a znáte to, po
chvilce se k nim přidá i melodie, na to
jsme my, varhany, mistři. Cokoli si chvilku broukáme, to krásně rozezníme. Třeba vám někdy budeme moci vaše básně
– písně přezpívat.
Většina z vás, kteří jste nám napsali, jste
uvedli, kolik vám je let. Nejčastěji 8 - 11.
A je tedy neslušné nepovědět vám, kolik let je nám. Jenže s tím je malá potíž.
Možná to ještě nevíte, ale všechny varhany mají špatnou paměť. Stejně jako vy si
nepamatujete první měsíce svého života,
ani my si nedokážeme vybavit první roky
toho svého. Vzpomínáme si, že pánové
běžně chodili do kostela v oblecích, měli
dlouhé kníry, licousy; dámy zas v širokých sukních končící módy tzv. biedermeieru [čti bídrmajeru]. Pamatujeme si,
jak si ženy v kostelních lavicích povídaly
o novém vynálezu, který pro rozkvět
módy znamenal mnoho: o šicím stroji.
Ale jaké roky se tenkrát psaly, to už nevíme. Byly jsme čerstvě na světě, rozkoukávaly jsme se… Vzpomínáme si, jak

lidé byli nadšeni, že nás mají – říkali si:
„Konečně!“ „To je krása!“ a my jsme byly
v sedmém nebi.
Tušíte, o jakém století mluvíme? Tipněte
si jaké desetiletí!
My vám totiž můžeme říci správnou odpověď – a to díky panu Ing. Reindlovi a
paní prof. Chaloupkové, kteří se o nás léta
starají. V blovickém okresním archivu
tento měsíc objevili zmínku o našem narození! Byly jsme vyrobeny Ferdinandem
Guthem z Čisté u Rakovníka roku 1856.
Tento známý varhanický rod ve stejné
době (v roce 1858) vyráběl varhany i pro
kostel sv. Jana Křtitele ve Starém Plzenci,
které jsou tak naším mladším sourozencem. Sami můžete posoudit, že jsme si
dost podobné.
Kdybyste něco věděli o naší historii, napište nám to. Dost by nás potěšilo, kdybyste si zahráli na detektivy a poptali se
ve svém okolí, jestli o nás někdo něco
neví... Anebo nemá třeba nějakou naši
starší fotograﬁi a podobně. Pochlubte se
svými úlovky na varhany@atlas.cz – tam
nám můžete (i vy dospělí) posílat (třeba
i vtipné) básně či naše podobizny.
Užívejte krásné jarní dny!
Hudbě zdar!
Dopis varhan přepsal Mgr. Jakub Šedivý

Anežka Treﬁlová
Varhany, varhany,
proč jste tolik smutné?
My si totiž myslíme,
že jste velmi nutné.

Matyáš Landa
Na kraji Šťáhlav je kostelíček,
hlídá ho Vojtíšek andělíček.

Máte nemocný měch
a nestačí vám dech,
snaží se vám pomoci,
trvá to celé noci.

V kostele, tam varhany krásně hrají,
nejhezčí hlas, co znám, ony mají.
Smutno však, smutno mi bývá,
že ve varhanách těch
už dohasíná jejich sladký dech.
Málo času už varhanám zbývá,
varhany šťáhlavské mají už stařičký
měch.
Snad zase nastanou lepší časy
a varhany budou mít jasné hlasy.

Anežka Lucáková

Šťáhlavské varhany

Staroplzenecké varhany

Anežka Lucáková
Ve ﬁlmu i v televizi
ráda slýchám varhany.
Opravdový zvuk však mizí!
Už jste ho vůbec slyšeli?
Pro někoho velký hluk,
pro mě bašta pro uši.
Ať jsi holka nebo kluk,
zívat se snad nesluší!
Zahrají Ti při křtinách,
na svatbě i na pohřbu,
slýchám je i v peřinách,
když anděl zjevuje se tu.
Já na píšťalu hraju,
sestra na klavír umí,
jsme tak varhany trochu ...
Ty v kostele však nikdo nenahradí.

Kačka Kudrová
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VELIKONOČNÍ DÍLNA
První dubnovou sobotu se v Infocentru ve
Šťáhlavech se sešli dospělí a děti, aby si pod
vedením Mirky Sklenářové vyrobili novou
jarní nebo velikonoční
dekoraci do bytu. Děti
stříhaly a lepily zajíce z papíru, dospělí
navlékali korálky na
drátky a vázali z nich
strom. Příjemnou atmosféru ještě umocnilo připravené občerstvení, velikonoční
perníčky a jidáše z kuchyně Sklenářových.
Byly vynikající. Moc
děkujeme!
Petra Brůhová,
kulturní komise obce

DRUHÁ DEGUSTACE RUMUNSKÝCH VÍN
Po šestitýdenní přestávce zavítal do šťáhlavského Infocentra opět pan Casian Suciu Šubert s 13 vzorky rumunských vín
a sadou prezentací o Rumunsku. I tentokrát vína zájemce o poznávání Rumunska
zaujala a i tentokrát se posléze rozjela
bujará zpívaná. Klávesy nově doplnila
kytara, děvčata se chopila rytmických nástrojů, a kdo zrovna neměl víno v ústech,

ten zpíval. Večer bohatý na program i na
zábavu se tak opět velice vydařil.
Pro velký zájem je v jednání 3. degustace,
na kterou je opět zván kdokoli. Bude se
však konat v době, kdy se zahradní grily
budou vracet zpátky do svých zimovišť:
tedy zřejmě v říjnu.
Mgr. Jakub Šedivý, organizátor akce

SPORT

HÁZENÁ V BŘEZNU
V měsíci březnu pokračovaly všechny republikové soutěže v házené. To i včetně
extraligy, kde má slušné vyhlídky na zisk
dalšího titulu plzeňský Talent. I naše mládežnická družstva pokračovala úspěšně ve
svých soutěžích. Všechna stále plují na vítězné vlně a dělají oddílu i našim příznivcům velkou radost.
Ve výčtu úspěchů začneme od staršího
žactva. Tým se zúčastnil dalšího turnaje
žákovské ligy ve Břvích u Prahy, kde jej
pořádala Dukla Praha B. V zašpiněné hale
(naše je krásně čistá ) nenašli naši hoši
přemožitele a vyhráli všechna čtyři utkání. Postupně porazili Duklu Praha B 24:22,
Handbal Brno 26:17, Město Lovosice
19:12 a v posledním zápase favorizované
družstvo Sokola Nové Veselí (tam kde má
náš pan prezident chalupu) 28:19. Tým
vedli trenér Sedláček a vedoucí družstva
Havlíček. Sestava a branky - Kopic, Jung

6, Tyml 4, Nosek 10, Karban 3, Havlíček
22, Sedláček 42, Hadáček, Brůha 8, Pytlík
2. Pro nemoc se nezúčastnil Sklenář. Žákovská liga bude pokračovat ještě dvěma
turnaji, v Jičíně a na Dukle Praha A. Prozatímní tabulka: 1. Zubří 32 bodů, 2. Dukla
Praha A 30, 3. Sokol Šťáhlavy 28, 4. Talent
Plzeň 27, 5. Frýdek - Místek 26, 6. Nové
Veselí 26.
Ve druhé lize mladšího dorostu sehráli naši
dvě utkání a ani v jednom neprohráli. 11.
března zvítězili v Třeboni s místní Jiskrou
27:24 a v domácím zápase zdolali svého
rivala z Plzně, rezervu Talentu, 30:23. Sedláček jako trenér s vedoucím Průchou měli
k dispozici tuto sestavu. V brance Hrubý a
Kopic, hráči v poli: Průcha 2, Jung, Hadáček 2, Nosek, Havlíček M. 9, Sedláček 18,
Kojan 4, Klička 3, Karban, Vacikar 1, Tyml
12, Šimek 3, Brůha, Nolč 8, Havlíček O. 6.
Tabulka soutěže po březnových utkáních:
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1. Sokol Šťáhlavy 18 bodů, 2. Žďár nad
Sázavou 16, 3. Talent Plzeň 14, 4. Strakonice 11, 5. Praha Vršovice 10.
Ani starší dorost ve své soutěži nezaváhal
a udržel si vedoucí pozici. 4. března v domácím prostředí porazil třetí Náchod a i v
dalších kolech pokračoval ve vítězném tažení. Vyhrál v Jablonci nad Nisou 40:22,
doma pak nedal šanci družstvu z Bělé pod
Bezdězem výsledkem 32:20. Pro poslední
březnové body si chlapci dojeli do Liberce,
kde zvítězili 36:29. Trenéři Šedivec a Nolč
řídili tuto sestavu. V brance Dolák a Hrubý, v poli Vacikar 10, Šedivec 22, Nolč 26,
Kesl 25, Kaiser 8, Šimek 5, Havlíček O.
17, Vicari 1, Tatar 16, Ulč 1, Kejha. V dubnových kolech tým zajíždí do Loun, které
jsou za našimi o dva body. Zde se bude
lámat chleba. Čelo tabulky po 17. kole: 1.
Šťáhlavy 31 bodů, 2. Louny 29, 3. Pardubice 28, 4. Náchod 23, 5. Liberec 18.

SPORT

HÁZENÁ V BŘEZNU
Své jarní soutěžení v krajské lize započali i mladší žáci. V březnu absolvovali dva
turnaje, první v Rokycanech. Zde pod vedením trenéra P. Jirmáře sehráli tři vítězné
zápasy. Šťáhlavy - Rokycany 8:4, HC Plzeň 11:9, Talent B 11:0. Další turnaj se konal v šťáhlavské hale, domácím týmem byl
Talent Plzeň. Talentu v zimě shořela nafukovací hala a tak hraje tam, kde je momentálně místo. Výsledky našeho družstva:
Šťáhlavy -Talent A 13:17, Talent B 11:3,
Talent C 16:3. Sestava (branky): Makový,
Votýpka 3, Tůma 2, Hrubý, Čimera 1, Černý 8, Kudra 6, Toﬂ 14, Jirmář 8, Holý 10,

Kasal 12, Sedláček 3, Strejc, Říha, Karban,
Nosek 2. Tabulka: 1. Talent A 32 bodů, 2.
Šťáhlavy 26, 3. Talent C 11, 4. Talent B 9,
5. Rokycany 6, 6. HC Plzeň 2.
I minižáci sehráli svůj soutěžní turnaj.
Konal se ve šťáhlavské hale. Pro značnou
nemocnost se jej zúčastnila jen tři družstva. Domácí Šťáhlavy, Talent Plzeň a děvčata z DHC Plzeň. I naši trenéři M. Nolč
s A. Pavlíčkem měli starosti se sestavou.
V měsíci dubnu budou všechny soutěže
pokračovat s výjimkou Velikonoc, kdy
je v soutěži pauza. Plzeňskou ligu zahájí
též naši muži. 1. 4. hrají odložený zápas

z podzimu se Starým Plzencem. Na svou
pražskou ligu se těší ženy našeho Sokola.
Ty začínají v domácím prostředí utkáním
s Tatranem Střešovice, za který hraje několik bývalých reprezentantek, 9.dubna.
Všichni hráči se těší na naše diváky, kteří
dokáží udělat v hale jedinečnou atmosféru.
J. Sklenář
Výbor házené Sokola Šťáhlavy
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PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prode j: 11. května a 13. června 2017
Šťáhlavy – Jednota u kruháku - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle
poptávky. Informace: Po - Pá 9.00 – 16.00 hod.,
tel.: 601576270, 728605840.
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SVATEBNÍ HOSTINY
PROMOCE
OSLAVY NAROZENIN
CATERINGOVÉ SLUŽBY
PENSION - UBYTOVÁNÍ

Rozšiřujeme tým, hledáme

KUCHAŘE, ČÍŠNÍKY
Staroplzenecká restaurace Pod Radyní prošla
od října 2016 do ledna 2017 celkovou rekonstrukcí, jejíž cílem bylo zachovat vzhled a ráz původní
restaurace, která byla prvním zákazníkům otevřena již před dvěma staletími.

Náš personál má bohaté zkušenosti s přípravou
rautů a nejrůznějších oslav, pročež Vám nabízíme
i cateringové služby nadstandartní úrovně. Při přípravě veškerých pokrmů klademe důraz na kvalitu surovin, kdy se snažíme využívat i produkty
z blízkého okolí. V nápojovém lístku proto nemůže
chybět široká nabídka plzeňských piv či místních
vín značky Bohemia Sekt s.r.o. Milovníky něčeho ostřejšího jistě zaujme
sortiment společnosti Stock Plzeň s.r.o.

Název Staroplzenecká restaurace Pod Radyní odkazuje rovněž na zavedenou tradici Staroplzenecké restaurace provozované po dobu 9 let na zdejším náměstí, která si získala oblibu převážně díky
vysoké kvalitě pokrmů a profesionální obsluze.
Tento standard se Vám budeme snažit poskytnout
i zde, pro což máme nově k dispozici celkem 50
míst v restauraci a 44 míst ve velkém salonku, který se dá pohodlně propojit s menším salonkem
o kapacitě 24 míst. Prostor salonků pojme celkem
85 osob a je tedy maximálně vhodný pro uspořádání svateb, školení či jiných společenských akcí.
V případě potřeby jsme pro Vás schopni zajistit
i videoprojekci. Nesmíme opomenout ani útulnou
předzahrádku, která pojme přibližně 100 osob.

Radyňská 280, 332 02 Starý Plzenec
mobil: 608 872 422
info@staroplzenecka-restaurace.com
www.facebook.com/StaroplzeneckaRestaurace

www.staroplzenecka-restaurace.com
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