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K ČINNOSTI RADY OBCE ŠŤÁHLAVY
Správcem Infocentra (IC) se stala paní
Petra Brůhová (kontakt: infocentrum@
stahlavy.cz), která bude mimo jiné potvrzovat jednotlivé žádosti o pronájem.
Žádosti o využití IC bude možné i nadále
podávat na sekretariát OÚ, který je předá paní Brůhové ke konečnému vyjádření. Před vrácením prostor IC bude nově
správce provádět prohlídku řádnosti úklidu IC včetně úklidu sociálního zázemí.
Ve věci žádostí o prominutí poplatku za
komunální odpad bylo postupováno dle
platných vyhlášek obce a veškeré žádosti
byly zamítnuty.
Rada obce (RO) schválila uzavření nájemní smlouvy s panem Petrem Novákem
na část areálu Pohoda pod zámkem Kozel. Účelem pronájmu je vybudování venkovního zábavního prostoru pro rodiny
s dětmi.
RO schválila žádost Pionýrské skupiny
Šťáhlavy na poskytnutí dotace z rozpočtu
obce ve výši 10.000 Kč a dále žádost ČZS
Šťáhlavy ve výši 20.000 Kč.

RO schválila smlouvu o dílo s ﬁrmou BP
STAVBY CZ, s.r.o. na zhotovení kanalizační přípojky a instalaci sociálního kontejneru u sportovní haly.
RO nemá námitek proti uzavření komunikace III/1773 v místě železničního přejezdu před částí obce Šťáhlavice. Důvodem
je oprava železničního přejezdu v době od
13.5.2017 do 15.5.2017.
RO schválila záměr na pronájem areálu
minigolfu pod zámkem Kozel.
RO schválila uzavření smlouvy na zajišťování BOZP a PO s Ing. Tomášem Honégrem.
RO schválila nájemní smlouvu na pronájem prostoru sloužícího k podnikání v čp.
55 (Záložna) ve Šťáhlavech s panem Stanislavem Šťastným.
RO schválila pořízení materiálu na opravu pískoviště a sezení na dětském hřišti.
Opravy či výměna některých herních prvků budou provedeny po zhodnocení jejich
stavu a vyjádření ﬁnančního výboru.
RO vzala na vědomí výsledek přezkou-

mání hospodaření územně samosprávného celku Šťáhlavy. Nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky.
RO schválila licenční smlouvu s OSA
o veřejném provozování hudebních děl.
RO rozhodla, že spádovou oblastí pro MŠ
Šťáhlavy je pouze obec Šťáhlavy.
RO schválila žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve
výši 1.520 Kč.
RO zadala zpracování projektové dokumentace na obnovu veřejného osvětlení
v ul. Nezvěstická v koordinaci se stavbou
rekonstrukce komunikace (SÚS) a chodníku (obec).
RO vzala na vědomí zprávu o rozboru vody z průzkumného vrtu na Svidné.
Hodnoty vyšly velmi dobře. V návaznosti
na tuto skutečnost bude zadáno zpracování projektové dokumentace na stavbu
vodovodního řadu, úpravnu vody a vodojemu.
Ing. Václav Štětina, starosta

ZPRÁVA Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Vedle běžných každodenních prací byly
provedeny v měsíci únoru tyto činnosti:
- Na MMP bylo požádáno o kolaudace
vodovodních řadů v ulici Švehlova a v ulicích Habrmanova a Tyršova. V ulici Habrmanova a Tyršova byli občané vyzváni,
aby si zajistili projekty na vodovodní přípojky a následně jejich výstavbu, pokud
mají o přípojku zájem. Projekty obdrží
občané od projektanta po kolaudaci řadu.
Na provedení přípojek budou mít občané
čas cca do měsíce května/června, kdy provede zhotovitel vodovodního řadu povrch
komunikace v části, kde byl kopán vodovod a kanalizace. V ulici Švehlova obdrží
občané cca koncem března obdobný dopis
s výzvou k zajištění projektu a výstavby
vodovodních přípojek.
- V ulici Jungmannova by se měl letos po-

ložit plynovodní řad, občané byli vyzváni,
aby se do 10. 3. vyjádřili, zda mají zájem
o plynovou přípojku, aby ji projektantka
zakreslila do projektu. Po předání projektu obci a vydání stavebního povolení bude
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Předpoklad zhotovení je cca o letních
prázdninách.
- Bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele kanalizace v ulici Palackého a U
Pekárny. Předpoklad zhotovení – do konce července.
- V průběhu března a dubna bude zhotovena kanalizační přípojka ke sportovní hale
a umístěna buňka s WC.
- Po náročné zimě probíhá v obci úklid
posypového materiálu.
- Proběhlo několik jednání ohledně plánované rekonstrukce krajské silnice (ul.
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Nezvěstická) v části od závor na konec
obce. Termín realizace akce závisí na
SÚS PK, předpoklad je v letošním roce. V
souvislosti s touto akcí by zde měla obec
vybudovat vodovod, chodník a veřejné
osvětlení.
- Obec ve spolupráci s projektanty intenzivně pracuje na možnosti zamezení záplav z polí nad obcí. Je to však záležitost
natolik složitá, že ji nelze vyřešit okamžitě, bude to „běh na více let“. Děkujeme
společnosti AG Produkt, a. s., i všem
ostatním, kteří jsou ochotni se na věci podílet a hledají nebo umožní alespoň nějaká přechodná řešení.
za OÚ Mgr. Iveta Bočanová
tajemnice OÚ

ODPOVĚĎ KV
PANU FIALOVI
Pan Fiala se v únorových Š+Š novinách
veřejně dotázal kontrolního výboru (KV),
jak KV dospěl k doporučení vyměnit
zámky v moštárně ve Šťáhlavicích. Doporučení bylo zveřejněno v listopadových
Š+Š. Pan Fiala v dotazu uvedl, že základní organizace zahrádkářů ve Šťáhlavicích
nebyla nikdy zrušena a nadále existuje.
Odpověď KV: Doporučení vyměnit zámek bylo součástí usnesení KV. Důvodem
je, že část budovy č. p. 24 ve Šťáhlavicích,
která je ve vlastnictví obce, byla využívaná dříve jako moštárna, a to na základě
nájemní smlouvy s obcí. Tato smlouva
však byla ukončena k 30. 6. 2011. Pokud
kdokoliv, ať už fyzická nebo právnická
osoba, prostory k čemukoliv využíval, činil tak bez smlouvy, tedy bez jakéhokoliv
právního důvodu. To, zda ZO ČSZ Šťáhlavice byla či nebyla v průběhu předchozích
let zrušena, s tímto faktem vůbec nesouvisí. Pakliže existovala a prostory využívala, bylo to bez smlouvy a bez úhrady
nájemného.
za kontrolní výbor bývalá předsedkyně
Mgr. Iveta Bočanová

VÝROČÍ KAMENNÉ SVATBY
Den 23. únor 2017 se stal pro
manžele Václava a Marii Šmolíkovi ze Šťáhlavic velmi významný. Před 65 roky spolu vstoupili
do manželství. V den jejich výročí přišli za nimi místostarosta
obce Dušan Krňoul a členka Občanské komise Hana Loudová.
Manželům předali dárkový balíček s přáníčkem a popřáli jim,
aby další společné roky jim přinesly mnohem víc, než od nich
očekávají.
Hana Loudová

VÝROČÍ A JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje pevné
zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Václav Čechura
Božena Vodičková
Anna Baumruková

82
88
87

Šťáhlavice
Božena Nolčová
Naděžda Maříková

85
84

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

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit
a pozvat Vás na vítání občánků, které se
bude konat v sobotu dne
6. 5. 2017 v obřadní síni Obecního úřadu
Šťáhlavy.
Žádáme rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili na matriku a oznámili tuto skutečnost - nejpozději však do středy 12. 4.
2017.

Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm
ve Šťáhlavech a ve Šťáhlavicích, narozené
od 23. 8. 2016 do
15. 3. 2017. Děti narozené po 15. 3. 2017
mohou rodiče průběžně přihlašovat během následujících měsíců na další vítání
občánků, které se uskuteční na podzim
letošního roku. Termín vítání bude s dostatečným předstihem opět zveřejněn.
Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout
z webových stránek obce. Bližší informa-

ce Vám poskytneme na Obecním úřadě ve
Šťáhlavech v kanceláři matriky, případně
telefonicky na tel. č.: 377 969 079 nebo
emailem: matrika@stahlavy.cz.
Radka Fremrová,
matriční odd. Obecního úřadu

UKLIĎME ŠŤÁHLAVY, UKLIĎME ČESKO!
8. DUBNA 2017
Spolek přátel šťáhlavského zámku se v
naší obci jakožto organizátor zapojil do
celostátní akce „Ukliďme svět, ukliďme
Česko“.
AKCE SE KONÁ 8. DUBNA OD 9:00
DO 12:00.
SRAZ JE PŘED OBECNÍM ÚŘADEM
(Masarykova 169, Šťáhlavy).
Spolek tímto vyzývá všechny spolky
v obci (sokolové, volejbal + tenis, hasiči,
včelaři, zahrádkáři, Červený kříž, rybáři,
myslivci, střelci, chovatelé) i ostatní občany a organizace (MŠ i ZŠ), aby se k akci
připojili jako DOBROVOLNÍCI. Vyzýváme k účasti na akci i omladinu, aby všem
dokázala, že i její příslušníci chtějí mít
obec bez odpadků a že není pravda, co se

říká, že největší nepořádek dělají oni.
Věříme, že se nás sejde co nejvíc. Smyslem projektu je uklidit obec od odpadků,
které někdo vyhodil, a bohužel mu bylo
jedno, že tím poškozuje okolní prostředí.
Dobrovolníci by se měli přihlásit na adrese http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik/. Čím více osob se zde
přihlásí, tím lépe bude prostředí v obci
po akci vypadat. Od počtu přihlášených
dobrovolníků se bude odvíjet i počet pytlů
a rukavic, které od celostátního organizátora obdržíme. Na akci bude spolupracovat i obec Šťáhlavy, která zajistí,
aby odpad, který sesbíráme, byl odvezen
do sběrného dvora nebo do kontejneru.
Za spolupráci obci děkujeme.
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Proč se zapojit do této organizované akce?
Celostátní organizátor poskytne dle počtu přihlášených dobrovolníků rukavice
a pevné pytle na odpad, poskytuje metodickou aj. pomoc.
Proč byste měli uklízet odpad, který jste
neodhodili?
Protože vám stejně jako nám záleží na
tom, jak vypadá naše okolí. Ten, kdo odpad odhodil, jej po sobě asi bohužel neu-

UKLIĎME ŠŤÁHLAVY, UKLIĎME ČESKO!
8. DUBNA 2017
klidí, je to na NÁS! Účast na akci a její
propagace buduje v lidech a hlavně dětech povědomí o tom, že odpad je potřeba
dávat jen tam, kam se dávat má.
Jak lze pomoci, pokud se nemůžete zapojit přímo do úklidu?
- Informacemi o již existující černé skládce na území obce.
- Finanční podporou celostátního projektu, z něhož jsou hrazeny pytle a rukavice
pro dobrovolníky.

Jak bude úklid probíhat?
Sejdeme se před obecním úřadem ve
Šťáhlavech. Dobrovolníci budou poučeni
o pravidlech bezpečnosti práce, obdrží rukavice a pytle (snad jich bude dostatek) a
budou rozděleni do skupin. Kdo si rukavice donese vlastní, jistě udělá také dobře. Skupiny pak projdou určené oblasti v
obci, budou sbírat odpad, který umístí na
vytipovaných místech. Odpad následně
odvezou zaměstnanci obce do sběrného

dvora nebo do určeného kontejneru.
Dotazy zodpoví:
Iveta Bočanová, tajemnik@stahlavy.cz,
tel: 724 162 518.
za Spolek přátel šťáhlavského zámku
a za OÚ
Iveta Bočanová

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
SDH Šťáhlavy oznamuje, že dne 8. 4.
2017 od 9:00 do 13:00 se bude na hasičské zbrojnici ve Šťáhlavech konat sběr
elektrozařízení. Elektrosběru podléhají
např.: pračky, ledničky, elektrické spo-

ráky, televize, monitory, počítače, rádia,
žehličky, hudební nástroje, mobilní telefony, vrtačky a další. V případě zájmu
nás můžete kontaktovat a my si dojedeme
pro Váš vysloužilý elektrospotřebič přímo

k Vám a to jak do Šťáhlav, tak do Šťáhlavic. Kontaktní údaje: Michal Peroutka,
tel.: 721 723 525, popř. e-mail:
sdh-stahlavy@seznam.cz
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

CO DO KANALIZACE NEPATŘÍ
V poslední době dochází čím dál častěji
k poruchám kanalizačních čerpacích šachet ve Šťáhlavech z důvodu vhazování
předmětů, které nepatří do kanalizace.
Chceme apelovat na všechny naše zákazníky, aby se vyvarovali vhazování předmětů,
jako jsou utěrky, dětské pleny, dámské hygienické potřeby, prezervativy, různé igelitové sáčky a nerozpustné zbytky potravin

do veřejné splaškové kanalizace. Chceme
je tímto upozornit, že porušují platný kanalizační řád a smlouvu o odvádění odpadních vod, kde jsou přesně speciﬁkovány
tyto věci. Řešení oprav způsobených nedbalostí není pro naše pracovníky příjemné a zároveň značně navyšuje provozní
náklady. Přece všichni chceme mít stočné
co nejlevnější. Pro zamyšlení přikládáme

2 fotky, jak vypadá čerpadlo, které mimo
jiné má speciální řezáky, před vyčištěním
a po něm. Děkujeme za pochopení a těm,
kteří dodržují kanalizační řád, se zároveň
velmi omlouváme.
Za provozovatele vodovodu
a kanalizace ČEVAK, a. s.,
Josef Šeﬂ,
vedoucí provozního střediska Plzeňsko

POZVÁNÍ DO KOSTELA
Každou neděli v osm hodin ráno se v kostele slouží střídavě mše svatá a Bohoslužba Slova. Všechny srdečně zveme. Nezapomeňte,
že křesťan má povinnost v neděli se účastnit mše svaté.
MUDr. Milan Blažek, Blovice
3

OBECNÍ STUDNY
Není to tak dlouho, ještě po II. světové
válce (po r. 1945), kdy vodovod na vesnici nebyla věc běžná. Nejen vodovod,
ale ani studna nebyla u každého stavení.
Proto byly veřejné (obecní) studny, kam
si lidé chodili s vědry pro vodu. I u nás
takové byly a ještě jsou. Pojďme je obejít
a připomenout si je.
Jedna, asi novější, je v Cihelně nad hřbitovem, kterou nechal Obecní úřad (resp.
Místní národní výbor) zhotovit koncem
čtyřicátých let, aby usnadnil tamním bydlícím občanům dostupnost vody. Do té
doby pro ni chodili k prameni do Beránky. Vraťme se ale zpátky do vsi a hned
nad poštou u statku Jirmářů narazíme na
studnu, která je zachována i se stojanem.
Půjdeme-li dále přes náves a okolo pekárny nahoru, objevíme další. Od této se vydáme dále Husovou ulicí a u domu, který
dlouho obývala rodina Vimrů, je čtvrtá
studna. Když půjdeme dále směrem na
Šťáhlavice, tam naproti Sládkům je další,
již pátá studna.
Poté se vydáme zpět na náves a dále ke
škole, kde proti ní u bývalé restaurace Plzenka byla také jedna s krásným historickým stojanem. Ta již není přístupná a je
bez tohoto stojanu. Obejdeme tuto bývalou restauraci a pod domkem rodiny Dubů
je další, vkusně opravená. Vrátíme se na
náves a na nádvoří zámku objevíme starobylou zastřešenou studnu se zvláštním
kolovým čerpadlem. Poslední se nachází
na nádraží, ta sloužila cestujícím na osvěžení. Dnes je již bez stojanu.
V současné době nejsou tyto studny provozuschopné, až na nejnovější v Cihelně.
Příště si vyjdeme procházkou po studánkách v našem okolí.
Jiří Brožík
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DRUHÝ DOPIS KOSTELNÍCH VARHAN
ŠŤÁHLAVSKÝM DĚTEM
Ahoj kamarádi,
to jste hodní, že na nás třeba i cestou do
školy, když jdete kolem kostela, myslíte.
Skoro se až červenáme, jak si o nás povídáte, a nejvíce nás těší, že dokonce pro nás
i veršujete. Rádi se o vaše verše podělíme
s ostatními. Moc vám – Láďo, Veroniko,
Ondro, Katko, Pavle Katko, Lindo, Jane,
Štěpáne, Lukáši a Matěji děkujeme, udělali jste nám velkou radost.
A jak jsme vám v mailu slíbily, poodkryjeme jedno z řady našich tajemství. My totiž
máme píšťaly nejen kovové, ale i dřevěné
– hranaté. Některé jsou malé jen pár centimetrů, ale některé jsou delší než nejvyšší
Šťáhlavan. Čím hlubší máme hrát tón, tím
delší píšťala musí být. Ty nejhlubší tóny
hraje varhaník na tzv. pedálnici - to jsou
dřevěné klávesy na podlaze, které varhaník
ovládá nohama – ano, přesně tak: na rozdíl
od klavíristů, varhaníci hrají i nohama.
Ve všech kostelích stojí píšťaly na kůru ve-

dle sebe jako takové píšťalové aleje a tvoří
„hudební les“. Jenže! Ve Šťáhlavech má
kůr příliš nízký strop, a tak by se tam tato
alej gigantů nedala postavit. A víte, jak to
mazaný mistr varhanář vymyslel? Celou
tu alej položil vodorovně do podlahy kůru.
To svět neviděl – pod podlahou schované
píšťaly! Proto jsme nesmírně vzácné a lidé
by se o nás měli dobře starat, protože jsme
unikátní právě tímto šibalským počinem.
Tak až příště budete stát na kůru, vzpomeňte si, že jsme i těsně pod vámi.
Pro ty z vás, kteří přemýšleli nad tím, čím
to je, že se nám v létě hůře dýchá, máme
odpověď. Horké letní dny berou vodu
nejen přírodě, ale i dřevu. To se sesychá
a zmenšuje. Vznikají tak škvírky a netěsnosti, kterými nám utíká vzduch proudící
z měchu k píšťale. Proto v některých kostelech v létě dobrosrdeční lidé vytírají vodou podlahu kůru. Ne, že by byla špinavá,
ale jedná se spíš o takové zalévání – stejně

jako na zahrádce. Ani nevíte, jak je pro nás
vlhký vzduch osvěžující. A – ne že se nám
budete smát – někteří o nás pečují stejně
o domácí zvířata: nosí nám vědra s vodou
a nechávají je v našich skříních. Jak se
voda z věder za horkých dnů vypařuje, my
tak pijeme, stejně jako vaši domácí mazlíčci. Kdyby nás v létě nechali žíznit, zpívaly
bychom jako muzikant, kterému vyschlo v
hrdle.
Víme, že mezi vámi čtenáři se najdou
i zdatní výtvarníci. Kdyby se vám nebo
vašim rodičům zachtělo, namalujte nám
obrázek varhan. Nemusíme to být my, třeba jste viděli i jiné varhany. A vůbec nám
nebude vadit, když je trochu „polidštíte“
- mohou mít oči, nos, uši, ruce, nohy…
Na vaše „ofocené“ obrázky se těšíme na
mailu varhany@atlas.cz
Hudbě zdar!
Dopis varhan přepsal Mgr. Jakub Šedivý

Kateřina Kudrová
Varhany jsou dechový nástroj,
říká se jim varhanní stroj.
Jsou veliké a krásné,
tóny hrají čisté a jasné.
Krásně znějí v kostele,
umějí hrát smutně i vesele,
do píšťal vzduch pouští měch,
má je rád každý Čech.

Pavel Vavřinec Voldřich
Je to ale pech,
když má měch slabý dech,
povzdechly si šťáhlavské varhany.
Přijel z města varhanář Věch,
polechtal měch
a vrátil mu silný dech.
A ve Šťáhlavech zase varhany znějí…
Poslouchejte, žádný spěch!

Verše o varhanách
Láďa Lukačovič
Majestátní varhany,
zlatem, dřevem zdobeny.
Z píšťal tóny vychází,
řady kláves se před nástrojem nachází.
Plícemi varhan je měch,
který dává trubkám dech.
Varhany v kostele stojí,
melodie z nich krásně znějí.

Štěpán Kůs
Rychle vstaň z postele,
varhany už hrají v kostele.
Varhany mají měch
a ten jim dává dech.
Varhaník má práce dost,
hraje lidem pro radost.

Veronika Navrátilová
Kdo ví, co v kostele stojí?
Kostelníci na to hrají?
Co vydává pestré tóny?
Naše kostelní varhany!
Když kostelník na ně hraje,
každý se hned zaraduje.
A když do nich dýchá měch,
zatají se mi hned dech!
Ondřej Vaník a spol.
Měch je malý neposeda,
říká to i Tondův děda.
Když on břicho nafoukne,
vzduch do píšťal vběhne,
varhany pak zahrají
a všichni ve vsi koukají,
jak se v našem kostele
hraje pěkně vesele.
Kateřina Kokošková
Prý pláčou naše varhany,
že neslouží jim dech.
Lidičky, nedivte se,
mají špatný měch.
Na Vánoce hrály nám
a v neděli taky.
Snažily se, naříkaly:
Máme špatné měchy!

Lukáš Pok
Kostel stojí na návsi,
lidé do něj spěchají,
poslechnou si varhany,
pomodlí se potají.
Linda Tafatová
Co tady dnes v kostele
dělá zvuky veselé,
že zpívají i andělé?
Jejich plíce, to je měch,
ten má někdy silný dech.
Když hrají, nikdo je nevidí,
sedí si nahoře, daleko od lidí.
Jsou to naše varhany,
dělají zvuk nádherný.

Jan Jiřík
Varhany jsou nástroj dechový,
co se člověk ještě nedoví.
Nepohání se však dechem,
ale velkým měchem.
Kdo chce na ně hrát,
musí dlouho studovat.

Matěj Sedláček
V kostele svatého Vojtěcha
zpívají měchy do ticha.
Hudba se ozývá po celém kraji,
srdce se rozbuší, jsme jako v ráji.
Co se skrývá pod podlahou na kůru
5

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL S SDH ŠŤÁHLAVY
V sobotu 4. 3. 2017 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Šťáhlavy tradiční dětský
maškarní bál v místní sokolovně. Akce to
byla velice povedená. Zúčastnilo se jí 45
nejrůznějších masek, které obdržely sladký balíček již při vstupu. Dále si všechny
děti zatančily na reprodukovanou hudbu

ve stylu nejznámějších dětských písniček.
Program na zabavení zúčastněných ratolestí připravily Kačka Peroutková, Editka
Fremrová a Barča Fremrová. Pod jejich
taktovkou se všechny děti vyřádily a dle
známých ohlasů všichni odcházeli spokojení. Všem spolupořadatelům bych chtěl
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poděkovat za dobře odvedenou práci.
A všem návštěvníkům akce děkuji za hojnou účast.
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

ZPRÁVY ZE ZŠ ŠŤÁHLAVY
Naši milí čtenáři,
v tomto čísle vám přinášíme mimořádné zprávy ze Základní školy Šťáhlavy.
V měsíci únoru školu dvakrát navštívila TV ZAK - západočeská televize. Při
prvním natáčení získala materiál na krátkou upoutávku, která bude vysílána od
6. března 2017 po dobu čtrnácti dnů.
V několika málo sekundách získáte nejdůležitější informace o naší škole včetně
pozvánky na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 23. 3. 2017 od
14,00 do 17, 00 hodin. Srdečně zveme
k návštěvě školy širokou veřejnost. Ten,
kdo nerad čeká nebo nemá televizní příjem, může shlédnout televizní okénko již
nyní na internetových stránkách ZŠ Šťáhlavy.
Z druhého natáčení vznikl tříminutový
pořad, který můžete vidět ve vysílání TV
ZAK některé březnové úterý v rubrice
„Škola základ života“. Z rozhovoru s ředitelkou školy Mgr. Lenny Dianovou se
dozvíte mnoho zajímavostí o naší škole,
v krátkých vstupech nahlédnete do výuky,
představíme vám činnost školní družiny
a školní knihovny i volnočasových aktivit. Sami žáci pohovoří o tom, jak se jim
ve škole žije. Máme co nabídnout, proto
sledujte vysílání TV ZAK a obrázek o základní škole ve vaší obci si udělejte sami.
O své pocity a dojmy se s vámi podělí ve

slohových pracích žáci pátého ročníku:
Jak šedá myš k novému kabátu přišla
Jakub Milota, 5. třída
Žila byla jedna vesnická myška, která
měla starý ošuntělý kabát. Kolem kapes
do něho táhlo, ve švech byl trochu prořídlý a myšce v něm byla zima. Její blízké kamarádky se jejímu kabátu smály.
Myšku to tuze trápilo. Její trápení bylo
znát i v její tváři. Byla smutná, zadumaná
a stále myslela na to, jak svůj kabát vylepšit. Velice intenzivně sledovala nové
módní styly, které by vylepšily její vzhled
a zpříjemnily myšce život. V odborných
časopisech se dočetla o nových trendech
spočívajících v zateplení kabátku, úpravě
materiálu a přeměně barvy. Proto pozvala
pana krejčího, který její kabátek opravil,
zateplil a do módních barev vytónoval.
Myška prožívala pocit štěstí, pohody
a neskutečné spokojenosti. Její kamarádky už mohly jen tiše závidět, jaký krásný
kabátek si myška pořídila. Už tušíte, co
bylo tou šedou myškou? No přece naše
šťáhlavská školička.
Moje šťáhlavská škola
Matyáš Landa, 5. třída
Ač bych to téměř nepřiznal, do školy chodím celkem rád. Jsou tam bezva kamarádi. Z vyučovacích předmětů mě nejvíce
baví informatika, dějepis a matematika.

Češtinu moc nemusím, ale česky musím
umět přece dobře, že? Máme hezkou
třídu, veselou a pěkně barevnou. Sedím
v zadní lavici sám, za což jsem rád. Také
škola je teď po rekonstrukci pěkná zvenku i zevnitř. Má fasádu v mé oblíbené
oranžové barvě. A navíc máme nejlepší
paní učitelku. Možná, že se mi bude po
šťáhlavské škole ještě stýskat… Jsem tu
zkrátka spokojený. A co bych tu rád změnil? Chtěl bych, aby nám udělali ve škole
vlastní tělocvičnu. Vím však, že všechno
nejde naráz.
Moje škola
Filip Štětina, 5. třída
Již pátým rokem navštěvuji základní školu ve Šťáhlavech. Byla sice postavena už
hodně dávno, ale teď je nově opravená
a pěkně vypadá. Ve škole se mi líbí. Máme
hezkou třídu a velkou školní zahradu. Se
školou podnikáme zajímavé výlety, nejvíce se mi líbilo v Praze. Škola také pořádá
zájmové kroužky, které si žáci vybírají
podle svých zálib. Ve škole máme milé
paní učitelky. Ještě by se mi líbilo, kdyby na zahradě bylo sportovní hřiště nebo
bazén. Chtěl bych mít ve škole také automaty na nápoje.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Ivana Kantnerová
a Mgr. Hana Radová

SPORT

ÚNOR A HÁZENÁ

Šedesát devět dnů uplynulo od podzimní části házenkářské sezony 2016 - 2017
a už tu máme jarní kolo. Děti si užily jarní
či zimní prázdniny, a tak i naše hala měla
od nich volný týden. Naproti tomu na Svazu házené má vedení těžkou hlavu, zda
se uskuteční česko - slovenská extraliga
mužů. Po počáteční euforii si řada oddílů
účast rozmyslela, pravděpodobně z ﬁnančních důvodů. A tak se neví, jaká bude reorganizace soutěží. Nás se ale netýká, protože naši muži na postup svým umístěním
zatím nemají.
Z naší činnosti se nejprve zastavme u družstva minižáků. Trenéři Míra Nolč a Áda
Pavlíček s ním hrají dvě soutěže. Tak zvané 4+1, která se hraje na malém hřišti, a

6+1, hrané už podle pravidel. To už musí
děti přemýšlet o krocích, driblingu, atd.
V soutěži 4+1 absolvovaly děti tyto turnaje: Lázně Kynžvart, Talent Plzeň, DHC
Plzeň, Rokycany a znovu DHC Plzeň.
V 6+1 to pak byly turnaje: DHC Plzeň, Tachov, Talent Plzeň, DHC Plzeň a Šťáhlavy.
V tomto družstvu trénují a hrají tyto hráči
a hráčky: Balek T., Bečvář A., Červený A.,
Dobrý A., Dobrý V., Karban L., Knapp A.,
Kokošková K., Makový N., Nolč M., Nosek J., Pavlíček A., Pok L., Sedláček M.,
Slavíček J., Šebek V., Šlajer P., Toﬂ J., Toflová S., Tuháčková E., Veselý P. Přejeme
našim nejmenším soutěžícím v letošním
roce hodně úspěchů.
Starší žáci odjeli sehrát třetí kolo do mo7

ravské Velké Bystřice u Olomouce. Museli
odjet již v pátek, neboť podle vylosování
hráli první zápas. V sobotu 18. února tam
sehráli čtyři utkání, poměrně úspěšně. S
domácí týmem remizovali 15:15.
Další souboj se svým plzeňským rivalem
Talentem skončil též nerozhodně 24:24.
Následující utkání skončila vítězně, s
Baníkem Most 23:12 a s Jiskrou Třeboň
25:19. Sestava (branky): Kopic, Jung 2,
Tyml 1, Nosek 9, Karban 3, Havlíček 26,
Hadáček 2, Sedláček 35, Sklenář 2, Brůha
6. Trenér Sedláček s vedoucím družstva
Havlíčkem byli s výkonem týmu spokojeni. Čelo tabulky žákovské ligy 1. Zubří
24 bodů, 2. Dukla Praha 22, 3. Talent Plzeň 20, 4. Šťáhlavy 20, 5. Olomouc 20.
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Žákovská liga pokračuje dalším
kolem 18. března, pořadatelem
je Dukla Praha B. Turnaj se koná
v Břvi u Prahy.
V sobotu 18. února se zahájila
i druhá liga starších dorostenců.
Naši chlapci se střetli s čtvrtým
v tabulce, s družstvem Chodov
Praha. Chodov Praha se ukázal
jako houževnatý soupeř hrající
vysunutou obranu, která našim
dělala potíže. Ale vše dobře dopadlo, naši zvítězili 28:25, poločas 15:10. Sestava: Dolák, Hrubý
- Vacikar 1, Šedivec 7, Nolč 8,
Kaiser 2, Šimek 4, Havlíček 4, Vicari, Tatar, Ulč 1, Kejha 1. Trenéři Šedivec, Nolč. V následujícím
kole si naši zajeli pro body do
Ledče nad Sázavou. Porazili místní Kovoﬁniš 24:15, po poločasu
17:13. Poměrně snadné vítězství
nad soupeřem z dolní poloviny
tabulky. Pro zranění, či nemoc
nehráli Ulč, Kesl a Nolč. Sestava:
Dolák, Hrubý - Vacikar 1, Šedivec
11, Kaiser 2, Šimek 4, Havlíček 7,
Vicari 3, Kejha 7, Tatar 2. Tabulka: 1. Louny 25, 2. Šťáhlavy 23, 3.

Náchod 21, 4 Pardubice 20. Družstvo Loun má o zápas více.
I mladší dorost započal svoji ligu
mladšího dorostu. Také on hostil tým z Prahy Sokol Vršovice.
Domácí v sestavě - Hrubý, Kopic
v brance. Hráči v poli - Průcha 1,
Nosek 2, Havlíček M. 2, Havlíček
O. 7, Klička 2, Sedláček 2, Šimek
5, Kojan 1, Nolč 12. Umístění: 1.
Šťáhlavy 14 bodů, 2. Žďár nad Sázavou 12, 3. Talent Plzeň 12.
V příštím kole, a to 4. března,
hraje starší dorost další domácí
utkání s Náchodem. 19. března
se koná ještě jedno domácí utkání
se Sokolem Bělá pod Bezdězem.
Ostatní zápasy se hrají venku
v halách soupeřů. Mladší dorost
hraje 11. března v Třeboni a jediný březnový domácí mač hraje 19. s Talentem Plzeň. Utkání
ve Šťáhlavech začínají ve 12:30,
mladší dorost ve 14:30. Na všechny zápasy srdečně zveme naše
příznivce.
Za výbor házené J. Sklenář

Volejbalový
j
ý klub
SK Šťáhlavy
pořádá v neděli 9. dubna 2017
(začátek hry v 9:00 hod., předpokládaný konec mezi 15-16 hod.)

ve sportovní hale ve Šťáhlavech turnaj
v barevném minivolejbalu
Hrát se bude v barvách žlutá, oranžová, červená a zelená.

70
250
8

družst
družstev z oddílů Plzeňského kraje

Bude sehráno více než 250 utkání
Bud

Hrát sse bude paralelně na 8 hřištích

Přijďte se podívat, vezměte svoje děti a ochutnejte
jedinečnou atmosféru barevného minivolejbalu.
A našim týmům vytvořme to pravé domácí
prostředí!
Více o barevném minivolejbalu na www.minivolejbal.cz

Staroplzenecká restaurace
a penzion pod Radyní
Radyňská 280, 322 02 Starý Plzenec
tel.: 608 872 422

SVATEBNÍ HOSTINY
PROMOCE
OSLAVY NAROZENIN
CATERINGOVÉ SLUŽBY

PŘIJĎTE OCHUTNAT DO NAŠÍ RESTAURACE

PENSION - UBYTOVÁNÍ
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.
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.

Náš personáll má bohaté
zkušenosti
s přípravou
b h
k
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.

8. - 12. března 2017

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

www.staroplzenecka-restaurace.com

www.staroplzenecka-restaurace.com

Uzávěrka materiálů pro dubnové číslo - 31.3.2017
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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