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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červenec 2017

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila záměr vydat výpravnou
knihu o obci Šťáhlavy k 780. výročí první zmínky o obci, které připadne na rok
2019. Na knize pracuje kolektiv místních
autorů. Historický úvod přislíbil zpracovat místní rodák pan profesor Jaroslav
Čechura.
RO dále schválila:
- cenovou nabídku na opravu můstku v ul.
Na sádkách
- cenovou nabídku na kanalizační přípojku k nemovitosti E551
- na základě doporučení stavební komise
schválila RO dodatek SOD na kanalizační
přípojku a sociální kontejner u sportovní
haly.
- cenovou nabídku Sokol Šťáhlavy na vyčištění betonového koryta potoku Beránka ve výši 70.000 Kč
- na základě připomínek obyvatel Husovy
ulice schválila výměnu uličních vpustí za
protizápachové

- SOD s ﬁrmou STREICHER, s.r.o. na
zhotovení plynovodu v ul. Jungmannova
(540.000 Kč)
- SOD s ﬁrmou BP STAVBY, s.r.o. na
opravu můstku a propustku v ul. Na Sádkách (568.000 Kč)
- dodatek smlouvy s ČEZ na veřejné
osvětlení v souvislosti s rozšířením o další světla
- žádost nové majitelky stánku u prodejny
COOP u nádraží na zhotovení vodovodní
přípojky
- oddávací dny na druhé pololetí letošního
roku
- žádost TJ Sokol Šťáhlavice na poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 5.000 Kč
na pořádání tradičního triatlonu
Tolik ve stručnosti k činnosti rady obce.
Ještě bych se chtěl zmínit několika slovy
o projektu, na který obec získala dotaci
z Plzeňského kraje. Projekt řeší nejen
zamezení přívalových srážek a jejich od-

vedení mimo obec a mimo stávající kanalizaci, kterou jsme – jak jistě víte - podědili jednotnou a tím pádem dešťové srážky
přetěžují čističku odpadních vod. Zároveň řeší i zadržování vody v krajině vybudováním suchého poldru v polích pod
Nezbavěticemi a dále – aby se zmenšilo
nebezpečí povodní v lokalitě na Bambousku - vybudování cesty od ČOV k čerpací
stanici, která je vedle rybníku Kluziště.
Touto cestou by se měla vytvořit umělá
hráz a zároveň by tato sloužila jako spodní příjezdová cesta k nemovitostem, které
leží v ul. Legionářská. Dále bude v rámci tohoto projektu řešen vodovodní řad
a úpravna vody z vrtu na Svidné.
Úplně na závěr bych chtěl poděkovat
mladým házenkářům Sokola Šťáhlavy
za vzornou reprezentaci obce a postup
do první ligy a Vám všem popřát příjemné prožití dovolené a prázdnin.
Ing. Václav Štětina, starosta

ZPRÁVA KV ZA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2017
Kontrolní výbor se od začátku roku 2017
sešel 2x, ze strany OÚ jednou za účasti p.
starosty a p. tajemnice, jednou za účasti p. tajemnice. KV provedl kontrolu plnění usnesení rady obce (RO) od 1.11.2016 do 30.6.2017
a usnesení ZO za první pololetí roku 2017.
Členové KV se také účastnili společné
schůzky s FV, kde byly kontrolovány investice obce a plnění rozpočtu a výsledky této kontroly byly předány na řádném
zastupitelstvu obce předsedou ﬁnančního
výboru.
Úkoly RO jsou plněny, u některých byla
prodloužena lhůta plnění.
U úkolu č. 1007 ohledně pořízení herních prvků na hřiště, který má na starosti
p. místostarosta nebyli členové KV informování o splnění úkolu. Instalace herních

prvků do současné doby neprovedena.
Na řádném zasedání ZO byl vznesen dotaz
p. místostarostovi ohledně termínu dokončení dětského hříště. P. místostarosta přislíbil dokončení hřiště do 30. 6. 2017.
Co se týče usnesení ZO, byla splněna
všechna, kromě usnesení 16/17 z důvodu
zpracovávání smlouvy kupujícím, což je
uvedeno i v usnesení ZO.
Kontrolní výbor konstatuje, že od začátku roku 2017 byla na proﬁlu zadavatele
Obce Šťáhlavy zveřejněna smlouva na zakázku s plněním nad 500 tis. Kč, což je
zákonná povinnost.
Na webových stránkách obce jsou v pořádku zveřejňovány uzavřené smlouvy na
zakázky od 50.000 Kč (povinnost zavedena usnesením ZO).
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KV vznesl dotaz na náklady na akci „777
let obce Šťáhlavy. Zástupci obce předali
členům KV rozpočet. Rozpočet této akce
byl 101 574 Kč z čeho19 980 Kč bylo vynaloženo na koupi piána, které po skončení akce zůstalo v ZŠ a 7988 Kč na pořízení panelů, které budou k dispozici pro
další akce obce.
Na ZO byl ze strany KV vznesen také dotaz na p. místostarostu na opravu můstku
ke Kozelskému rybníku, kde je několik
prken nahnilých. P. místostarosta a p. tajemnice přislíbili, že do doby, kdy bude
možné opravu provést kvalitním a vhodným dřevem budou nerovnosti na můstku
provizorně opraveny pracovní četou obce.
Mgr. Zuzana Sermešová

ZPRÁVA O ČINNOSTI STAVEBNÍ KOMISE
V 1. POLOLETÍ LETOŠNÍHO ROKU
Stavební komise obecní rady ve Šťáhlavech se schází obvykle poslední středu
v měsíci, kdy už má na jednání připraveny
podklady nebo její členové donesou své
poznatky a podněty.
Členové komise se zúčastňují místních
šetření, ať už na základě stížností občanů
nebo podnětů vedoucích ke zkvalitnění
života v obci (kvalita komunikací, odvodnění, staveb apod.) Zúčastňují se též místních šetření vyvolaných KÚ, MMP nebo
stavebním úřadem ve Starém Plzenci. Například jsme byli účastni jednání se SÚS
a Čevak ohledně „klepání“ kanalizačních
poklopů v ul. Husova a také jsme se snažili pomoci vyřešit dlouhodobé stížnosti občanů této ulice na zápach z uličních vpustí napojených na páteřní kanalizační řad.
Rovněž jsme se účastnili jednání ohledně
úpravy prostřední příjezdové účelové komunikace v chatové oblasti Beránka.
Za účasti DIPČR a ODMMP byla provedena kontrola dopravního značení v obou
částech obce a projednány návrhy na osazení nového značení na základě námětů.
Operativně se řeší nepovolené pojíždění
auty po Hraběcí aleji apod.

Velká pozornost je věnována jednání o PD
na ul. Nezvěstická, kdy se bude řešit několik prvků pro odvedení srážkové vody
až do řeky Úslavy. K této PD byli svoláni
k připomínkování občané dotčení touto
stavbou. Znovu byla projednána s občany
PD pro úpravu MK a parkovacích ploch
v ul. Smetanova v úseku od kř. s ul.
V Rokli až napojení na ul. Habrmanova.
V souvislosti se záplavami 6. 6. 2016 jsou
připravována opatření, tj. propojení dříve
přerušené dešťové kanalizace DN 1000
v délce 15 m v úseku od ul. K Bažantnici až ke sběrnému dvoru, kdy se dosáhne
převedení srážkových vod pod těleso ČD,
kde budou provedeny další terénní úpravy, aby voda netekla povrchem. Pracuje
se na projektu pro odvedení vody z polí
nad nádražím tak, aby větší část vody odtekla do Bažantnice a zbytek do řeky.
Byly opraveny výtluky v MK a opraven
povrch křižovatky ul. Tylova a Havlíčkova. Spoluﬁnancováním byl opraven
nezpevněný povrch účelové komunikace
v pravém odbočení za mostem od ul. Rokycanská.
V minulých dnech byla dokončena další

z inv. akcí a to prodloužení páteřního
kanalizačního řadu včetně 10 přepojení
občanů na veřejné části v ul. U Pekárny
a ul. Palackého.
Na větší opravu čeká můstek v ul. Na Sádkách, kde je nutné podbetonovat část boku
strouhy a dále přejezd přes strouhu pod
mlýnem, který musí vydržet přejíždění tlakovým vozem Čevaku při čištění nátokové
šachty směrem na ČOV. V ul. Legionářská
je v současné době v řešení původní napojení 3 objektů na starou dešťovou kanalizaci, která vede těsně kolem obecní studny
a vtéká do chovného rybníku ČRS.
V nejbližší době dojde k provedení vodovodních přípojek /na zákl. objednávek
občanů v ul. Habrmanova a ul. Tyršova,
následně bude provedena oprava povrchů
po výkopech.
Je připraven projekt na přepojení přípojky vody pro MŠ, za účelem vyřazení části
této přípojky vedoucí přes bývalou budovu vodárny, která v lednu zamrzla.
Stavební komise dostala k posouzení 2
studie pro úpravu plochy hřbitova včetně
okolí.
Za stavební komisi Hana Hajšmanová

DOTAZ NA KÁCENÍ STROMŮ V HÁJEČKU
Dobrý den,
v obecních novinách Š+Š č.5/17 v rubrice
„obecní úřad informuje“ paní tajemnice
OÚ píše, že na podzim budou vykáceny
vzrostlé stromy v CHO Háječek. Protože

bydlíme v těsné blízkosti, mám zájem
o vysvětlení, v jakém rozsahu budou stromy káceny a proč? Jaký je důvod? Existuje odborný posudek na stav stromů? Jde

přece o tzv. Čížkův háj, založený bývalým
starostou Dr. Čížkem na konci 19. století.
Jak uvádí prof. Jar. Batěk v brožuře Z dějin Šťáhlav. Děkuji za odpověď.
Helena Holubová, Šťáhlavy

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
1) ZPRÁVA Z ČINNOSTI
OÚ - INVESTICE
A) Na stavebním úřadu ve Starém Plzenci
bylo ukončeno územní řízení na vodovodní řady:
a) ve Šťáhlavicích na oblast „Mezi Domky“, „Za Humny“ a „Pod Kozlem“ – tj. od
parkoviště pod Kozlem k nové zástavbě
pod Kozlem
b) ve Šťáhlavech v ulicích Nezvěstická,
K Bažantnici, Tyršova, Havlíčkova a Na
Potoce.Nyní je potřeba k těmto vodovodním řadům získat stavební povolení na
Magistrátu města Plzně (MMP). Věříme,
že část z těchto investic bude možné po
získání stavebního povolení ještě letos
zrealizovat.

B) Obci byly od projektanta předány projekty na kanalizaci Na Sádkách a vodovod
v Palackého ulici, po vyjádření stavební
komise bude na stavebním úřadě ve Starém Plzenci požádáno o vydání územního
rozhodnutí a následně na MMP o stavební
povolení. Není již bohužel reálné, aby se
tyto akce daly zvládnout stavebně zrealizovat v letošním roce.
C) Rekonstrukce komunikace a výstavba
chodníku v Nezvěstické ulici letos bohužel nebude, SÚS Plzeňského kraje byla v
důsledku okolností stojících mimo SÚS a
obec Šťáhlavy nucena ﬁnanční prostředky určené na tuto akci přesunout na jiný
projekt v kraji. Obec Šťáhlavy věří, že se
podaří akci zrealizovat v příštích letech.
D) Obec Šťáhlavy zadala vypracovat rozsáhlý projekt, který bude řešit protizápla2

vová opatření z polí nad obcí, zadržování
vody v krajině a protizáplavová opatření u
řeky Úslavy u ČOV a Bambousku. Na tento
nákladný projekt obec získala dotaci od Plzeňského kraje. Více v článku pana starosty.
E) V polovině měsíce července bude realizován plynovod v Jungmannově ulici
včetně přípojek, v červenci, event. v srpnu, by měl být uveden do původního stavu povrch v ulici U Pekárny a Palackého
v té části komunikací, kde byla vybudována nová kanalizace.
G) V Habrmanově (od pošty k bytovkám)
a Tyršově ulici již bude konečně o prázdninách položen povrch v místech, kde byl
v loňském roce budován vodovod a kanalizace. S položením povrchu se čeká, až si
občané v ulici vybudují vodovodní přípojky, což proběhne v nejbližší době.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
F) Vzhledem k tomu, že není možné zrealizovat některé investice plánované na
letošní rok, protože dosud běží územní
nebo stavební řízení, bude se letos více
opravovat a část investic bude přesunuta
do dalšího roku. Z důvodu havarijního
stavu dojde k opravě můstku Na Sádkách
– pravděpodobně až na podzim, dříve to
není možné, protože by se zamezil přívod
vody k rybářům a došlo by tak ke škodám
na plůdku. Na tento havarijní stav obec
požádala o dotaci Plzeňský kraj. Dále
bude opraven propustek na účelové komunikaci ve vlastnictví obce u Teplého
potoka; bude položen asfaltový povrch na
cestu v Háječku a ve 2. části Bažantnice,
která je v dezolátním stavu; dále je možné, že by se mohl letos zasfaltovat povrch
komunikace v Jungmannově ulici – tato
investice však není zatím jistá.
2) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – POVINNOST PŘIPOJIT SE NA KANALIZACI
V obci Šťáhlavy dochází opakovaně k nedovolenému vypouštění odpadních vod,
někteří občané si stěžují na zápach z kanalizace nebo uličních vpustí. Sdělujeme
Vám, že, provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu, společnost Čevak, a. s.,
bude ve spolupráci s obcí provádět revizi
vypouštění odpadních vod od jednotlivých odběratelů, resp. vlastníků nemovitostí, a to zejména za účelem ochrany
životního prostředí a zlepšení kvality životního prostředí v obci. Na základě této
revize budou určeni producenti odpadních
vod, kteří vypouští odpadní vody protiprávně, tedy v rozporu s platnou právní
úpravou (zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích).
Domovní splaškové kanalizace mohou
být napojeny pouze na veřejnou kanalizaci, v žádném případě nesmí být odpadní
vody vypouštěny do dešťové kanalizace,
do příkopů či na veřejná prostranství! V
případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno
dle § 18 vodního zákona vypouštět do
této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod!
Současně důrazně upozorňujeme, že zjištěné protiprávní vypouštění odpadních
vod musí být bezodkladně ukončeno.
Vyzýváme Vás, aby pokud máte ve Vaší
ulici hotovou kanalizaci, jste nejpozději
do 31.10.2017 zrušili septik, protože tam,
kde je v ulici zavedená kanalizace, jsou
vlastníci nemovitostí povinni připojit
se v souladu s právními předpisy na ka-

nalizaci pro veřejnou potřebu (zrušit
septik). Pokud tak neučiní, vystavují se
riziku zahájení správního řízení ve smyslu ust. § 32 nebo 33 zákona č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích a Magistrátem města Plzně jim může být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč, a to
i opakovaně.
Kontroly likvidace odpadních vod budou
zaměřeny ve zvýšené míře na ty původce
odpadních vod, na které přijdou stížnosti.
Pro ty, kdo nejsou a nemohou být napojeni na kanalizaci, zdůrazňujeme povinnost vyplývající z § 38 odst. 6) vodního
zákona:
Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat
jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo
podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.
Proto je nutno si uschovávat doklady o
vývozu žumpy, pakliže takové doklady
nedoložíte, můžete být považováni za
osoby, které protiprávně vypouštějí odpadní vody.
3) INFORMACE
PLZEŇSKÉHO
KRAJE K PROBLEMATICE SUCHA
Při dlouhodobém suchu platí dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích následující:
- v obcích, kde není vodovod pro veřejnou
potřebu, si občané zajistí vodu na vlastní
náklady, obec nemá povinnost náhradního
zásobování podle zákona o vodovodech a
kanalizacích.
-v obcích, kde je vodovod pro veřejnou
potřebu, je možné odběr vody omezit
vydáním opatření obecné povahy (vydá
ORP, obec zveřejní na úřední desce). Při
nedostatku vody ve zdroji je provozovatel nebo vlastník povinen zahájit náhradní
zásobování, např. dovážením vody cisternami. Obec se obrátí na svého smluvního
provozovatele, pokud jím není sama.
4) ODPOVĚĎ NA DOTAZ NA HÁJEČEK
Na dotazy občanů ohledně CHO Háječek
a jejího vykácení sděluje pan hajný V. Němeček následující:
Lesní porost kolem osady Háječek přesáhl mýtní věk, je mu kolem 140 let. Téměř
na třetině stromů je poznat jejich špatný
zdravotní stav a je bezpodmínečně nutné
je porazit. Pokud bychom vytěžili pouze nemocné a suché stromy, u většiny
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ostatních stromů (po porušení celistvosti
porostu) by hrozil jejich pád, proto není
možné vytěžit jen část a zbytek nechat
stát. Poražení stromů v této osadě bude
velice pracné a nákladné, o smýcení lesního porostu bylo rozhodnuto již za minulého obecního zastupitelstva a za existence
příspěvkové organizace Lesy obce Šťáhlavy. Věc byla v letošním roce konzultována
s Magistrátem města Plzně, státní správou
lesů, a dospělo se k závěru, že smýtit celý
porost je nejlepším řešením.
Vzhledem ke stáří lesního porostu, jeho
stavu a tomu, že se jedná o les hospodářský, platí, že i kdyby se pozemky kolem
chat nevyjímaly z pozemků určených k
plnění funkce lesa (PUFL) a neprodávaly jejich majitelům, porost by musel být
smýcen. Následně by byl znovu vysazen,
což při vyjmutí pozemků z PUFL již nenastane - chataři, kteří si pozemky odkoupí nebo pronajmou, si budou moci na
pozemcích vysadit stromy či keře vlastní.
5) VYHLÁŠKA Č. 2/2017 O NOČNÍM
KLIDU A REGULACI HLUČNOSTI
Zastupitelstvo obce schválilo 28.6.2017
nové znění vyhlášky o nočním klidu. Důvodem nové úpravy je změna zákona. Do
vyhlášky bylo nutné nadeﬁnovat kulturní
akce, při nichž je možné dobu nočního
klidu zkrátit, jedná se zejména o akce
konané ve venkovním prostoru. O těchto
akcích budou občané informováni v novinách, v obecním rozhlase, nebo na webu
obce. Do konce letošního roku to bude: ve
Šťáhlavech Úslava Fest, Zavírání léta na
hřišti házené, Hudební večery u hasičárny
a ve Šťáhlavicích Triatlon. Při těchto akcích je doba nočního klidu zkrácena.
Vyhláška ponechala omezující pravidlo
na používání hlučných strojů a zařízení o
nedělích a státem uznaných svátcích, kdy
lze tato zařízení používat pouze od 9:00 h
do 12:00 h.
Vyhláška je zveřejněna na internetových
stránkách obce www.stahlavy.cz
6) DOTAZ NA KONTROLU A POSTIHY ZA SEKÁNÍ TRÁVY apod. V NEDĚLI A VE SVÁTEK
Kontrolu dodržování „ruchové“ vyhlášky by mohla provádět obecní policie, tu
ovšem obec Šťáhlavy nemá a z důvodu
přílišné nákladnosti ani mít nebude. Státní policie kvůli takovéto bagatelní věci s
největší pravděpodobností na místo nedorazí. Zastupitelé kontrolu plnění vyhlášky
neprovádějí, nemají žádné právo postihovat občany.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Jedinou cestou kontroly či postihu je, že
porušení vyhlášky oﬁciálně nahlásí např.
soused s tím, že uvede přesně kdo a kdy
vyhlášku porušil. Případem by se pak zabývala přestupková komise, která může
přestupce v případě prokázání viny i pokutovat. Vina však musí být prokázána,
takže se může stát, že bude oznamovatel
předvolán jako svědek k přestupkové komisi, kde bude za účasti obviněného souseda vypovídat.
Většina občanů vyhlášku zná a dodržuje
ji. Někdy se zajisté stane, že někdo vyhlášku poruší, přestože o ní ví (např. je
celý týden počasí nevhodné na sekání
nebo ho k tomu vedou jiné závažné důvody). Jedná se ale jen o zlomek případů.
Smyslem zákonů a jiných právních

předpisů i této vyhlášky je především
stanovení pravidel, jejich obecná známost ve společnosti a preventivní působení. Vždy se najde někdo, kdo zákon
nebo vyhlášku poruší. Zejména pokud své
jednání, které je v rozporu s vyhláškou,
opakuje, bylo by vhodné jej postihnout.
V případě, že dojde k projednání věci v
přestupkové komisi a k prokázání přestupku porušení obecně závazné vyhlášky,
je možné dle § 4 odst. 3 zákona 251/2016
uložit v extrémním případě pokutu až do
výše 100.000 Kč.
za obecní úřad Mgr. Iveta Bočanová,
tajemnice OÚ

OTEVŘENÍ RELAXAČNÍHO AREÁLU POHODIČKA POD ZÁMKEM
KOZEL
Oznamujeme občanům, že u rybníka pod
zámkem Kozel byl v červnu otevřen sportovně-relaxační areál pro rodiny s dětmi.
Jsou zde trampolíny, houpačky, prolézačky, kuželky, stolní tenis, pit-pat, stolní
fotbal aj., v areálu je i prodej občerstvení.
Vstup do areálu je za symbolické vstupné.
OTEVŘENÍ MINIGOLFU – AREÁL
POHODA POD ZÁMKEM KOZEL
Oznamujeme občanům, že od 1. července
již je po nutných úpravách otevřen minigolfový areál Pohoda u rybníka pod zámkem Kozel. Na návštěvníky se těší spolek
Minigolf Pohoda, který areál provozuje.

HABRMANOVA ULICE
Vážení spoluobčané,
jistě jste zaregistrovali, že tento úsek
naší vsi (od pošty nahoru) je v současné
době v dezolátním stavu po provedených
stavebních pracích – a pravděpodobně
ještě několik měsíců bude. Apelujeme na
vás proto, abyste přizpůsobili rychlost aut
tomuto stavu a jezdili opravdu pomalu.
Někteří z vás si ulici pletou se závodní
dráhou a evidentně si vůbec neuvědomují,
jaké mračno prachu za sebou zanechávají.
Začíná letní období a my bychom si také
rádi otevřeli svoje okna. Děkujeme za
pochopení!
Za obyvatele Habrmanovy ulice
Radka Čimerová

NAŠI JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Slavíková Vlasta 92, Berčíková Růžena 82, Košáková Anna 88
Šťáhlavice
Fialová Libuše 87, Levá Stanislava 84, Šmolíková Marie 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.
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Mgr. Dagmar Špalová

DOBRÁ ZPRÁVA PRO ŠŤÁHLAVSKÉ KORZO
Obecní zastupitelstvo na veřejném jednání 28. 6. 2017 ve Šťáhlavicích v diskusní části schůze souhlasilo s návrhem

a veřejně slíbilo, že obec letos realizuje
dokončení nového povrchu cesty v Hraběcí aleji. Jistě nejsem sám, koho tento

slib velmi potěšil. S nadsázkou řečeno,
chcete-li realizovat svá přání, choďte na
zastupitelstvo!
Ondřej Maglić

ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM 2016/2017
Před pár dny skončil další školní rok a žáci
si odnesli domů hodnocení jejich celoroční
práce v podobě vysvědčení. Pojďme se ale
přesto za posledním měsícem tohoto roku
ohlédnout.
V pátek 2. 6. 2017 prožili žáci 1. - 5. ročníku úžasnou besedu. Do školy zavítala sportovkyně Eva Nováková - několikanásobná
mistryně ČR v dlouhém triatlonu. Velmi
poutavě vyprávěla o své sportovní kariéře
a o svých sportovních výsledcích v plavání,
ve vodním pólu, v duatlonu i olympijském
triatlonu. Předávala dětem své zkušenosti
ze života úspěšného sportovce a nešetřila
dobrými radami. Neúnavně odpovídala na
zajímavé dotazy žáků. Dlouhotrvající potlesk na konci besedy byl pro skvělou sportovkyni upřímným poděkováním. Stala se
vzorem pro mnoho malých šťáhlavských
sportovců a v budoucnu uvidíme, zda se některý z nich vydá na svoji sportovní cestu
v jejích šlépějích.
Následující pátek 9. 6. 2017 vystoupilo 21
žáků naší školy se svým pěveckým vystoupením ve šťáhlavském kostele v úvodu 3.
ročníku Noci kostelů. Dva měsíce děti pilně
nacvičovaly v rámci činnosti pěvecko-recitačního kroužku. Do souboru se aktivně přidali i
jiní žáci, kteří rádi a dobře zpívají. Společně
zazpívali 10 písní, které nějakým způsobem
souvisely s tématem „Svět pod hvězdami“.
Jako sólisté zazpívali Anežka Treﬁlová, Katka
Kudrová a Dominik Paul. Vystoupení mělo
veliký úspěch. Za nácvik patří poděkování paní učitelce Haně Šťovíčkové a vedoucí
kroužku paní Markétě Dobré. Velké díky vyslovujeme i panu Petru Fremrovi, který naše
zpěváky doprovázel na kytaru.
Dne 21. 6. navštívily naši školu pracovnice
ze vzdělávacího střediska Basic, aby odměnily naše děti za jejich účast v literární
soutěži „ Maminko, tatínku, povím vám pohádku“. Bylo prý velmi obtížné mezi těmito

nápady dětí určit vítěze, a tak byli všichni
žáci oceněni drobnou odměnou. I tak to ale
děti potěšilo.
Ve stejný den se naše škola již podruhé zapojila do „olympijského běhu“. Navzdory
horkému počasí a menším zdravotním karambolům všechny děti statečně doběhly do
cíle a vysloužily si za svůj výkon diplom,
medaili a sladkost.
Čtvrtek 22. 6. 2017 byl velmi očekávaným
dnem. Žáci celé školy vyrazili do světa na
školní výlety třemi autobusy. Prvňáci to měli
nejblíže. Navštívili plzeňskou ZOO. Největším zážitkem pro děti byl mimořádný exemplář v Evropě - bílý klokan. Velkým potěšením bylo pozorování několikaměsíčního
mláděte nosorožce Růženky a mnoha dalších
zvířat. Druháci a třeťáci společně jeli mnohem
dál. První zastávkou pro ně byla Krokodýlí
ZOO Protivín, podruhé zastavili v Záchranné stanici živočichů Makov v obci Nová Ves.
Z obou míst si děti odvážely mnoho skvělých
zážitků a informací. Atmosféru správného výletu dodaly drobné nákupy dětí a řádění v nafukovacím skákacím hradu. Nejstarší děti ze
4. a 5. třídy nejprve navštívili Křižíkovu vodní elektrárnu a muzeum v Písku, prošli se po
nejstarším kamenném mostě přes řeku Otavu
a úmorné vedro zaháněli vynikající ledovou
tříští, zmrzlinou a nanuky. Další jejich cesta
vedla také do zoologické zahrady v Protivíně.
Kdo jste ji navštívili, určitě víte, že se jedná
o zoo zaměřenou na chov krokodýlů. Pozorovali jsme přes dvacítku různých druhů krokodýlů, kajmanů, aligátorů a gaviálů. Všichni se
vraceli z výletů nadšeni a spokojeni.
Následující den 23. 6. se rozjeli naši nejstarší žáci do Plzně na vysokou školu strojní.
Měli možnost seznámit se s využitím laserové tiskárny, navštívili místní laboratoř
a výrobní provoz, projeli se na elektrokoloběžkách, čtyřkolce a elektroskútru. Určitě
si odsud odvezli nevšední zážitky a možná,
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že se někteří inspirovali pro svoji další budoucnost, studium, či práci.
Tentýž den odpoledne se sešli „páťáci“ se
svými rodiči a paní učitelkou na školní zahradě u táboráku, aby se společně rozloučili
a naposledy si užili chvilky, než se „rozletí“
do jiných škol. Nechybělo opékání špekáčků ani sladká tečka v podobě dortu pro děti.
Po táboráku se s rodiči rozloučili a odešli do
školní budovy, kde přenocovali do druhého
dne. Škoda, že těch pět společných let uplyne vždycky jako voda!
V úterý 27. 6. 2017 připravili žáci 5. ročníku na rozloučenou se svými kamarády
z ostatních tříd sportovně - zábavné dopoledne. Na školní zahradě přichystali 12 stanovišť s tradičními i netradičními sportovními
disciplínami a z velké části i tato stanoviště
sami obsluhovali. Ostatní žáci po zahájení
akce samostatně procházeli všemi stanovišti a plnili sportovní úkoly. Nejoblíbenějšími
disciplínami byla chůze na moderních dřevěných chůdách a jízda na lyžích pro dva
žáky současně. Nejvíce soustředění prokázali kluci a holky při chytání dřevěných
ryb na prut, proháněli koloběžky, skákali
v pytlích, vyzkoušeli si hokejový slalom i
hod na cíl a mnoho dalších sportovních aktivit. Tímto páťákům děkujeme.
To, že jsou naši páťáci dobrá parta snaživých
žáků, prokázali i v průběhu celého školního
roku, neboť při závěrečném vyhodnocení
celoročního projektu Barevný rok obsadili
jednoznačně 1. místo. Při každém z deseti
„barevných dnů“ byli vždy všichni páťáci
v kostýmech, a to se žádné jiné třídě nepovedlo. Gratulujeme jim k vítězství.
Na závěr nám dovolte popřát všem čtenářům krásné léto a příjemné prožití vašich
dovolených.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Hanka Radová
a Mgr. Ivana Kantnerová

SDH ŠŤÁHLAVY NA SOUTĚŽÍCH DRUŽSTEV
Družstvo mladších žáků SDH Šťáhlavy se
v uplynulém měsíci zúčastnilo několika
hasičských soutěží.
Dne 10. června jsme se zúčastnili domácí
soutěže ve Šťáhlavech. Na ranním nástupu
jsme se dozvěděli, jak soutěž bude probíhat. Poté se podle pořadí začaly běhat požární útoky. I přes první neplatný pokus
jsme to nevzdali a s druhým pokusem
jsme se umístili na krásném třetím místě, za které jsme obdrželi krásný pohár za
naši snahu a trpělivost. Soutěže se zúčastnili: Vladimír Mužík, Anežka Mužíková,
Michal Strejc, Jana Strejcová, Tadeáš Kebrdle, David Vašík a Adam Birner.

Dne 17. června jsme se zúčastnili soutěže
ve Šťáhlavicích, která se konala na louce
mezi Kozelským mostem a železnou lávkou na Hájek. Na ranním nástupu jsme se
dozvěděli průběh soutěže a pořadí našich
družstev. Soutěž se skládala z požárního útoku se sklopnými terči. Útoky byly
povedené a naše družstvo se umístilo na
pěkném 5. místě. Soutěže se zúčastnili:
Jana Strejcová, Michal Strejc, Vladimír
Mužík, Anežka Mužíková, David Vašík,
Jiří Vašík.

NOC KOSTELŮ
V pátek 9. června 2017 se uskutečnila již
třetím rokem akce Noc kostelů. Odpolední zábavný program v Infocentru byl
určen především menším dětem a jejich
rodičům. Soubor M+M Hranice zahrál
„Vodnickou pohádku“ a pak se v dětských
dílnách vyráběly krasohledy a kouzelnické čepice s hvězdami.
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Dne 25. června jsme se zúčastnili poslední soutěže této sezony, která se konala
v Dnešicích. Skládala se z uzlové štafety a požárního útoku. Na ranním nástupu
jsme se dozvěděli potřebné informace
k průběhu dne a mohla začít uzlová štafeta. I přes náš neúspěch na uzlové štafetě
jsme to nevzdali. Po náročném požárním
útoku jsme se zaslouženě umístili na 11.
místě s časem 56,57 s. Účastníci: Jana
Strejcová, Vladimír Mužík, David Vašík,
Jiří Vašík, Jakub Milota, Tadeáš Kebrdle.
Barbora Fremrová

NOC KOSTELŮ
Ve večerním programu v kostele sv. Vojtěcha vystoupily v hudebním pásmu nejprve šťáhlavské děti, po nich studenti Církevního gymnázia v Plzni
a vrcholem bylo vystoupení šťáhlavských umělců s hosty ze sboru Nová
Česká Píseň pana Zdeňka Vimra.
Byla zahájena veřejná sbírka na opravu varhan, vybralo se 13.200,-Kč.
Nadále je možno přispívat na bankovní účet: 90034-725700389/0800.
Petra Brůhová, kulturní komise

SPORT

DOVĚTKY Z HÁZENKÁŘSKÉHO ROČNÍKU 2016 – 17
V měsíci červnu skončily poslední soutěže
tohoto ročníku. Své poslední turnaje odehrály všechny žákovské kategorie. Od těch
nejmenších, kde se nezapočítávají výsledky, až po starší žáky. Družstvo mladších
žáků sehrálo svůj turnaj v Plzni - Božkově,
kde má svůj stánek HC Plzeň. Výsledky:
Šťáhlavy - HC Plzeň 13.9, Talent Plzeň C
11.6, Talent Plzeň A 11.14. Sestava – branky: Hrubý, Votýpka 4, Tůma 2, Čimera 2,
Černý 2, Kudra 4, Jirmář 3, Toﬂ 8, Holý
5, Kasal 4. Vedení týmu ve složení Jirmář,
Votýpka, Holý, Toﬂ dovedlo svoje družstvo ke druhému místu v Plzeňské lize
mladších žáků. Tabulka: 1. Talent A 53
bodů, 2. Šťáhlavy 47, 3. Talent C 27, 4. HC
Plzeň 18, 5. Talent B 13, 6. Rokycany 10.
Žáci starší odehráli turnaj ve Starém Plzenci. V oslabené sestavě nejprve porazili Starý Plzenec 25:21 a pak prohráli s Talentem
A 18:20. I přes tuto porážku zůstali na prvním místě a stali se přeborníky Plzeňské
ligy v této kategorii. Sestava - branky: Jung
1, Tyml 4, Karban 11, Havlíček 7, Hadáček
2, Sklenář 2, Brůha 16, Pytlík. Trenér Sed-

láček, vedoucí družstva Havlíček. Tabulka:
1. Šťáhlavy 37 bodů, 2. Talent A 30, 3. Talent B 25, 4. Rokycany 11, 5. Starý Plzenec
8, 6. Slavia Plzeň 3.
Oddíl uspořádal mimosoutěžní turnaj
mladšího žactva, zvaný Memoriál Jana
Jirmáře. Byla to nádherná vzpomínka na
hráče, trenéra a funkcionáře, který odchytal v družstvu mužů pětadvacet sezon a
další přidal jako trenér. Turnaj vyhráli naši
žáci a i přes tropické vedro měl výbornou
úroveň.
Je zapotřebí vyzdvihnout účast některých
našich starších žáků na slavnostech českého svazu házené. V rámci turnaje Legendy
pro hvězdy startovali za výběr plzeňského
kraje také naši žáci, D. Kopic, M. Havlíček, T. Brůha, J. Nosek a O. Sedláček. Zasloužili se velkou měrou o triumf výběru
Plzně v této soutěži, když ve ﬁnálovém
utkání převálcovali soupeře ze Zlínského
kraje 16:11.
Když hodnotíme uplynulou sezonu, musíme být celkem spokojeni. Poměrně mladé
vedení oddílu nabralo správný kurs a vsa-

dilo na výchovu mládeže. Ta byla v minulé
době zanedbávána a výsledky se dostavily
- nedostatek hráčů, zejména v družstvu dospělých. Odhlášení týmu mužů ze soutěže
bylo jedinou kaňkou na uplynulé sezoně.
Postup staršího dorostu do první celostátní
ligy, druhé místo mladších dorostenců ve
druhé lize, vítězství starších žáků v Plzeňské lize a v celostátní žákovské lize, čtvrtý
stupínek a stříbrná medaile mladších žáků
v lize Plzně, to všechno jsou výsledky, s
kterými se náš malý oddíl může pochlubit. Zejména triumf dorostu v české lize a
bohužel o prsa čtvrté místo žáků v českomoravské lize jsou nejvýraznější výsledky,
které nás opět vynesly na mapu házenkářského hnutí a navázaly na kdysi úspěšná
léta. Všem aktérům, trenérům, funkcionářům blahopřejeme a doufáme, že úspěchy
je poženou k ještě pilnější práci. Děkujeme
obci Šťáhlavy za podporu naší činnosti,
všem sponzorům a samozřejmě také našim
věrným fandům, kteří v hale obce vytváří
úžasné prostředí.
Jan Sklenář, Házená Sokola Šťáhlavy

VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŠŤÁHLAVICE
V sobotu 24. 6. 2017 pořádala TJ Sokol
Šťáhlavice již tradiční 10. ročník volejbalového turnaje. Brzy ráno se sešlo 17
týmů, které po celý den bojovaly na 4 hřištích o vítězství. I přes veliké horko byla
úroveň turnaje velmi vysoká. Družstva
musela mít složení 3 muži a 3 ženy, což
je sice šťáhlavická rarita, ale umožňuje to
„měkčí“ hru pro všechny. A jaké bylo nakonec celkové pořadí?

1. Šťáhlavská liga, 2. Zegoni, 3. Kořky,
4. Báry máma, 5. Já nevím, 6. Havránci,
7. RMPC, 8. Farmáři, 9. Union, 10. Medvědáři, 11. Klokani, 12. Černé vdovy,
13. Kdepamam, 14. Staroplzenecká káčátka, 15. Esa, 16. Škeble, 17. Šťice
Odměnu si ale odnesli všichni. Největší
radost všem udělal chléb plněný slaninou a sýrem – cena, která se zase vidí jen
ve Šťáhlavicích. Velmi děkujeme všem
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sponzorům, kteří k tomuto turnaji neodmyslitelně patří, jako Birell, ML Dino,
Softsolution. A také všem obětavým pořadatelům, kteří celý turnaj ochotně organizují na úkor svého volného času. Všichni
volejbalisté i ostatní příznivci volejbalu
odcházeli z turnaje plni sportovních zážitků a už se těší na 11.ročník.
Ing. Miroslav Liška

SPORT
PODĚKOVÁNÍ STAROSTY OBCE
V úterý 27. června 2017 pozval do prostor Infocentra starosta obce Ing. Václav Štětina házenkáře TJ Sokol Šťáhlavy
v kategoriích starší žáci, mladší dorostenci a starší dorostenci s trenéry, aby ocenil jejich skvělé výsledky v právě
skončené sezóně 2016/2017 a poděkoval jim za vzornou
reprezentaci obce.
Petra Brůhová

34. ROýNÍK TRIATLONU a OM


MALÝ ŽELEZNÝ MUŽ

sobota 19. srpna 2017
pro registrované závodníky i širokou veĜejnost
v nČkolika kombinacích a vČkových kategoriích
Prezence 7:30 - 10:00 hodin hĜištČ TJ Sokol ŠĢáhlavice
závod

plavání kolo bČh

silové

Triatlon silniþní

0,3

40

6

-

Triatlon terénní

0,3

17

6

-

Triatlon malý

0,1

6

1

-

Ocelový muž

-

40

6

þinka, shyb, sed - leh



ǁǁǁ͘ƐŽŬŽůƐƚĂŚůĂǀŝĐĞ͘Đǌ

- INZERCE PěIJMEME BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY
na pozici obsluha strojĤ na pracovišti Starý Plzenec, Bezruþova 389.
Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne.
Vhodné jako pĜivýdČlek napĜ. na mateĜské dovolené. Možná i práce na HPP.
Dále pĜijmeme do výroby stĜedoškoláka, vyuþen v oboru kovoobrábČní výhodou.
V pĜípadČ zájmu nás kontaktujte.
ZdenČk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezruþova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939
E-mail: suchyzd@seznam.cz

Uzávěrka materiálů pro srpnové číslo - 31.7.2017
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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