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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

říjen 2017

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce (RO) na svých zářijových zasedáních např. schválila:
1. Prodloužení nájemních smluv v bytovém domě č. p. 61 ve Šťáhlavicích dvěma
nájemcům.
2. Územní studii Šťáhlavy – Kozelská
a zrušení územní studie Šťáhlavy – lokalita Pod akáty.
3. Zhotovení části chodníku před papírnictvím u Hobby Říha v místě, kde je prostor v nevyhovujícím stavu, již byl vybrán
i zhotovitel; bude realizováno na podzim
t. r.
4. Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení se společností GasNet (jedná se
o nový plynovod v Jungmannově ulici)
– smlouva byla obci plynárnami předána ke schválení 11. 9., týž den byla v RO
schválena a následující den s podpisem
pana starosty odvezena na plynárny. Poté
teprve plynárny povolily propojení plynu,
ke kterému došlo začátkem října.
5. Smlouvu o spolupráci se Storgé, z. s.,
o zajištění péče o toulavé psy.
6. Objednávku projektů na:
- vodovodní přivaděč do obce od vrtu na
Svidné, úpravnu vody na Svidné
- kanalizaci v ul. Kozelská a Na Boru
- kanalizační přípojku do hasičárny a do
areálu tenisu.
7. Objednávku revize Kozelského mostu.
8. Vyhlášení výběrového řízení na vodovod Mezi Domky a Za Humny.
9. Objednávku na opravu havarijního stavu
balkonu na budově OÚ na základě cenové
nabídky LP doprava a stavby, s. r. o.
10. Objednávku na drobné terénní úpravy
v obci (stání pro kontejnery v chatových
osadách, v ulici Táborská a na návsi ve
Šťáhlavicích, zadní manipulační vjezd do

areálu MŠ, plocha za budovou OÚ) na základě cenové nabídky Radka Nápravníka.
11. Objednávku na vyčištění betonového
koryta potoka Beránka na základě cenové
nabídky Josefa Levory (původně schválený zhotovitel, který měl vyčištění provést
do konce července, z časových důvodů
odstoupil).
12. Zakoupit na dětské hřiště u bytovek
pružinové houpadlo jako náhradu za herní
prvek, který byl v r. 2016 pořízen z vánoční sbírky na zahradu MŠ. Důvodem je, aby
herní prvek byl přístupný všem dětem.
13. Opětovně zveřejnit záměr prodeje pozemků pod chatami a okolo chat v osadách Úslaváci a Tuleni ve Šťáhlavicích
(prodej již byl dojednáván v minulosti).
RO nesouhlasila se záměrem prodeje pozemku 119/91 v k. ú. Šťáhlavice, o který
požádal vlastník sousedního pozemku.
RO se znovu zabývala možnou opravou
kaple ve Šťáhlavicích a ponechala na rozhodnutí zastupitelů při schvalování rozpočtu na r. 2018, zda se bude oprava za
přispění dotace realizovat či nikoliv.
RO předala k posouzení stavební komisi
podnikatelský záměr možného investora
do budovy lesního úřadu a návrh na zastřešení vstupního schodiště do budovy OÚ.
RO projednala petici občanů proti kácení
stromů v lokalitě Háječek. Poté, kdy se
na místě konalo šetření za účasti zástupců petičního výboru, tajemnice, odborného lesního hospodáře a hajného, RO
konstatovala, že těžba stromů v lokalitě
je nevyhnutelná, a to zejména vzhledem
k jejich věku (115 let) a k jejich špatnému
stavu. V lokalitě byly vyznačeny stromy,
o nichž se předpokládá, že by měly být
ponechány. Těžba v lokalitě vzhledem ke

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

kůrovcové kalamitě v ČR a ke zdržení
v důsledku petice proběhne později, než
se původně předpokládalo, cca v listopadu 2017 - únoru 2018.
RO se zabývala návrhem na úpravu části
školní zahrady před jídelnou, který předložila ředitelka ZŠ (stezka bosou nohou,
vyvýšené záhonky, nové stromy a rostliny)
s tím, že RO zastává názor, že projekt lze
realizovat pouze s využitím dotace, která
je nyní vypsána. Projekt na úpravu zahrady
následně posoudila i stavební komise.
RO se zabývala návrhy občanské komise
pronajímat byty v obecní budově č. p. 587
pro potřebnější občany (tj. sociálně potřební
nebo starší spoluobčané) a návrhy na řešení situace, kdy ve Šťáhlavicích není obchod
s potravinami. Ohledně obchodu s potravinami lze konstatovat, že vlastník budovy
nemá zájem budovu prodat ani pronajmout
a v současné době nelze věc uspokojivě vyřešit, přesto obec nadále řešení hledá.
RO se opětovně zabývala stížností občanů na klapající poklopy kanálů v Husově
ulici a žádostí o chodník v této ulici. Bohužel nezbývá než konstatovat, že poměr
ceny za gumové výplně poklopů a doby,
po kterou tyto výplně hlučnost odstraní,
je natolik nevýhodný, že není ekonomické
poklopy gumovými výplněmi osazovat.
Ohledně chodníku – chodník nebyl projektován v době, kdy SÚS rekonstruovala
tuto komunikaci (cca před 10 lety), není
tedy reálné jej nyní dodatečně realizovat,
navíc se téměř v celé délce ulice chodník
dle současných norem nevejde a vyprojektovat ho nelze.
za obec Šťáhlavy
Mgr. Bočanová, tajemnice OÚ

SDH Šťáhlavy oznamuje, že dne 4. 11. 2017 od 9:00 do 13:00 se bude na hasičské zbrojnici ve Šťáhlavech konat sběr elektrozařízení. Elektrosběru podléhají např.: pračky, ledničky, elektrické sporáky, 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
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DALŠÍ INFORMACE OÚ
 Obec Šťáhlavy shání dodavatele na
zimní údržbu místních komunikací,
který vlastní traktor se sypačem a je
schopný v případě potřeby provádět
zimní údržbu i v nočních hodinách
a o víkendech.
 Uzavírka silnice na Nezvěstice v úseku od konce obce Šťáhlavy ke křižovatce na Zhůři potrvá do 15. 11. 2017.
Objízdné trasy vedou Husovou ulicí přes
Šťáhlavice nebo Švehlovou ulicí směrem
na Nezbavětice. V důsledku takto dlouhé
uzavírky a objížďky Husovou ulicí ne-

lze letos provést výměnu uličních vpustí
v této ulici za protizápachové. Výměna
vpustí proběhne, jak nejdříve to bude
možné, pravděpodobně na jaře 2018.
 Bohužel došlo ke zdržení v probíhajícím stavebním řízení na vodovod v ulici
Palackého. Nelze slíbit, že bude vodovod
vybudován ještě v letošním roce.
 Výlov Lopatského rybníka (tj. rybník
pod zámkem Kozel) bude probíhat na začátku listopadu, rybník by měl být vypuštěn 3. listopadu.

 Na OÚ proběhla opětovně schůzka
s projektantem a zástupci vlastníků bytového domu u mateřské školy (MŠ) týkající se řešení rekonstrukce komunikace
u MŠ. Na schůzce bylo navrženo posunutí parkoviště vedle bytovky více směrem
k zahrádkám. Pakliže nebude vlastníky
přilehlého bytového domu ani tato úprava projektu respektována, může se stát,
že bude projekt na úpravu prostoru zcela
zastaven, případně bude parkoviště z projektu vypuštěno.
za OÚ Mgr. Iveta Bočanová,
tajemnice OÚ

SLOVO FINANČNÍHO VÝBORU
Vážení spoluobčané,
během minulých měsíců provedl FV
kontrolu hospodárnosti vynakládání ﬁnančních prostředků obce v investicích
za minulý rok 2016. Pro kontrolu vybrána největší investiční akce stávajícího
4- letého období a tou bylo zateplení ZŠ
v hodnotě 4.840 000 Kč vč. DPH. Nutno podotknout, že celá rekonstrukce,
pomineme-li její nezbytnost a funkčnost
pro uživatele, má i estetickou hodnotu.
Rád bych občany ujistil, že kontrolou nebyly shledány žádná pochybení týkající
se jednotlivých fakturovaných částek nad
rámec smlouvy za vykonanou práci (vícepráce, oprava soklu ZŠ). Nicméně, ﬁnanční výbor upozornil na rozdíl mezi smluvní
cenou zakázky a rozpočtovanou částkou,
jenž činil Kč 876.725. Další navýšení nad
rámec smlouvy mají na svědomí vícepráce v hodnotě 435.000 Kč. S ohledem na
výše uvedenou skutečnost ﬁnanční výbor

TERMÍN
VOLEB
DO PSP ČR
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se konají v pátek 20. října od 14.00 do
22.00 hod. a v sobotu 21. října od
8.00 do 14.00 hod. Volební místnosti budou ve Šťáhlavech jako
obvykle v budově Obecního úřadu, ve Šťáhlavicích v pohostinství.
Protože se jedná o naši budoucnost,
věříme, že se voleb zúčastní velká
většina z nás.
Radka Fremrová, matrikářka OÚ

do budoucna doporučil vyvarovat se uzavírání takových kontraktů, kdy během realizace neúměrně narůstá cena investice.
S nástupem podzimu začíná ﬁnanční výbor pracovat na návrhu rozpočtu pro příští
kalendářní rok 2018. Je jasné, že několik
zásadních investičních akcí se bude přesouvat na příští kalendářní rok 2018. Příkladem budiž hlavní akce – rekonstrukce
druhé části průtahu obcí v ulici Nezvěstická (od žel. přejezdu k hranici obce směrem na Nezvěstice). Tato byla krajskou
správou odložena na rok 2018.
Bohužel, z důvodu nedokonalé připravenosti či průtahy při získávání vyjádření
zainteresovaných subjektů a stavebních
povolení, takový přesun čekají i další
akce. Jedná se o opravy silničních povrchů, ostatních pozemních komunikací,
investice do budování vodovodního řadu
či kanalizace i čistění odpadních vod. Pro
příští rok bychom taktéž rádi podpořili re-

alizaci přívodu obecní pitné vody ze Svidné, kde obec již vrt zbudovala.
Temným bodem zůstává vybudování cyklostezky mezi Šťáhlavami + Šťáhlavicemi
a Starým Plzencem. Krajský dotační projekt počítající s budováním podél Úslavy
bohužel nepostupuje tak, jak bychom si
přáli. V úvahu přichází vlastní projekt
zbudování komunikace nad stávající železniční tratí, ovšem ﬁnančně náročný.
Rád bych na tomto místě vyjádřil optimismus, jehož základem je dobré ﬁnanční zdraví obce v letošním roce a přání
směrem k sestavení smysluplného a reálného rozpočtu pro rok 2018. Závěrem
mi dovolte vyjádřit poděkování celému
ﬁnančnímu výboru za odvedenou práci
pro obec, zejména však ing. Blažkovi za
detailní rozbory a analýzy.
S úctou MUDr. Jiří Škorpil Ph.D.,
předseda FV

VYDÁVÁNÍ OP
VE DNECH VOLEB DO PSP ČR
Ve dnech konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky,
tj. dne 20. října 2017 v době od 14:00 do
21:30 hodin a dne 21. října 2017 v době
od 08:00 do 13:30 hodin, bude na oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, na náměstí
Republiky 16, pro občany správního obvodu města Plzně, kteří nemají pro výkon
volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba.
V těchto mimořádných úředních hodinách
bude občanům dána možnost požádat
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc nebo si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový
doklad totožnosti si můžou vyzvednout
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i občané, kteří nepatří do správního obvodu města Plzně, ale při podání žádosti uvedli, že si nový občanský průkaz
vyzvednou na Magistrátu města Plzně.
Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných
údajů povinen prokázat svou totožnost
a spolu s vyplněnou žádostí (lze ji vyplnit
na místě), předložit 2 fotograﬁe o rozměru 35 x 45 mm, odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním
čelném pohledu (fotograﬁe nelze pořídit
v budově nám. Republiky 16). Občanský
průkaz bude vydáván bez správního poplatku.
Mgr. Lenka Dupalová,
vedoucí oddělení OP a CD,
Magistrát města Plzně

ZPRÁVA O ČINNOSTI STAVEBNÍ KOMISE
Jak již bylo dříve uvedeno, stavební komise se průběžně podílí na řešení technických problémů v obou částech obcí,
nyní za účasti nového stavebního technika obce. Stavební komise má pouze hlas
poradní, její vyjádření slouží jako jeden
z podkladů pro rozhodování Rady obce.
Na svých jednáních projednala a doporučila:
 Řešit napojení 3 RD v ul. Legionářská,
a to pouze rekonstrukcí stávající přípojky
pro tyto objekty se zaústěním do již připraveného napojení v ul. Legionářská do
páteřního kanalizačního řadu (k tomuto
musí být souhlas Čevaku).
 Výměnu uličních vpustí (UV) a podložení klepajících kanalizačních poklopů
v ul. Husova:
Na základě místního šetření se zástupcem
Čevaku, byl požadavek zjistit možnost
podložení poklopů gumovým těsněním.
Po prověření této možnosti je ale skutečnost taková, že trvanlivost gumových
kroužků není adekvátní k jejich ceně.
Provedení výměny UV v této ulici je
v současné době nutné koordinovat s objízdnou trasou kvůli opravě povrchu stát-

ní silnice v úseku od konce Šťáhlav až ke
křižovatce na Nezvěstice a také musí být
tyto práce prováděny za vhodných klimatických podmínek.
 Topení v ZŠ: za účasti předsedy stavební komise byl prověřen stav stávajících kotlů a bylo doporučeno přejít na
plynové vytápění budovy.
 V červenci došlo k ucpání páteřního
řadu kanalizace v ul. Jungmannova, a to
pravděpodobně pískem z plochy hřiště
s umělým povrchem. Na návrh stavební
komise byla provedena náprava.
 Oprava přejezdu přes strouhu (pod
bývalým mlýnem). Člen stavební komise
Ing. Kasten vypracovává návrh provedení
opravy (přejíždí tam 2x týdně tlakový vůz
Čevaku).
 Rozšíření pochozí plochy před prodejnou p. Říhy - práce jsou již zadány
 Stavební komise byla seznámena s
podnikatelským záměrem na využití budovy Lesního úřadu a doporučuje záměr
doplnit a upřesnit.
 Stav budovy OÚ: vzhledem k zatékání
do sklepních prostor budovy doporučuje
st. komise provést opravu podesty a ven-

kovního schodiště a celý prostor zastřešit,
dále doporučuje řešit v budově topení
(nyní zde topí starý elektrokotel) dále je
nutná výměna oken a zateplení stropu ve
2. podlaží, stavební komise též doporučuje vyvětvení ořechu ze strany budovy OÚ.
 Oprava příjezdové účelové komunikace od st. silnice (úsek nad křížením) směrem k obytné zóně ve Šťáhlavicích. Provizorní oprava části účelové nezpevněné
komunikace bude provedena při provádění oprav účelových komunikací tamtéž po
fa Vavřík stavby. Rovněž doporučuje st.
komise obeslat majitele přilehlých parcel,
aby provedli ve stanoveném termínu napojení svých parcel na páteřní řady (kanalizace, kanalizace dešťová a vodovodní
řad).
Podklady pro vyjádření stavební komise
připravuje stavební technik obce, případně tajemnice OÚ. Případné náměty pro
řešení ve stavební komisi je možné podávat průběžně písemně, nebo ústně, komise
se obvykle schází každou poslední středu
v měsíci.
Zapsala: Hajšmanová,
členka stavební komise

tičku. Již tradičně se všechny děti pohoupaly v krásně vyřezávané kolébce. Vítání
občánků pořádá OÚ Šťáhlavy vždy na jaře
a na podzim. Je jednou z mnoha akcí, kte-

ré přináší rodičům s dětmi nádherný zážitek na celý život.
Mgr. Dagmar Špalová,
předsedkyně Občanské komise

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 23. září 2017 přivítal Obecní
úřad Šťáhlavy ve své obřadní síni 7 nových občánků. Byli to Petra Čecháková,
Matouš Dostál, Vojtěch Hoblík, Jiří Kalousek, Ema Rundová, Matěj Tišl a Veronika Ulčová. Slavnostním aktem milými
slovy provázela členka Občanské komise
obce paní Hana Loudová, krásná slova zazněla také z úst místostarosty obce Mgr.
Dušana Krňoula. Na „Vítání občánků“ se
přišlo podívat i mnoho babiček a dědečků, v obřadní síni nezbylo jediné volné
místečko. Po celou dobu obřadní síň zaplňovaly krásné tóny varhan. Vykouzlila
je žákyně 9. třídy ZŠ Nezvěstice Tereza
Kepková. Hřejivými básničkami a písničkami vše doplnily děti ze ZŠ Šťáhlavy
Linda Tafatová, Kateřina Kudrová, Karolína Bendová, Anežka Mahdalíková a Dominik Paul.
Od Občanské komise dostalo každé malé
děťátko krásnou plyšovou upomínku na
tento slavnostní den a každá maminka
dostala od místostarosty obce malou ky-

ŘÍJNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Dagmar Koppová 82, Eliška Petrušková 92
Šťáhlavice
Stanislav Levý 83, Jarmila Štětková 82

Mgr. Dagmar Špalová

V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, především
v souladu se zákonem
č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně
zákonů, ve znění pozdějších
předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním
nesouhlasili.

Poznámka redakce:
V minulém vydání Š+Š došlo při graﬁckém zpracování čísla k záměně jubilantů ze Šťáhlav a ze Šťáhlavic, za což se redakce listu dotčeným omlouvá.
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780 LET ŠŤÁHLAV
V roce 2019 oslaví Šťáhlavy 780 let od
první zmínky o obci. U příležitosti tohoto
výročí rozhodla obec vydat knížku o historii naší obce. Knížku, která by zachycovala přehledně minulost Šťáhlav a která
Šťáhlavům dosud chybí.
Pustili jsme se do psaní knihy, aniž bychom s tím měli jakékoli zkušenosti.
Nejsme ani historici, ani spisovatelé. Jen
sbíráme informace, fotograﬁe a dokumenty z různých zdrojů a pokoušíme se
je uspořádat do jedné přehledné publikace. Již několik měsíců hledáme ve starých
kronikách, matrikách, novinách i po archivech. Kniha by měla být doplněna také
větším množstvím fotograﬁí. Oslovili
jsme již řadu lidí a podařilo se nám získat
některé unikátní fotograﬁe, z nichž některé zachycují okamžiky, které se už nikdy
později neopakovaly. A takové fotky jsou
nejvzácnější.
Přesto se ještě obracíme na ty, které jsme
dosud neoslovili a kteří mají možná doma
na půdě staré fotky nebo jiné dokumen-

ty. Fotograﬁe, které souvisí s historií naší
obce, na kterých je zachyceno, jak obec,
ulice a domy vypadaly, jaké události se
staly, fotograﬁe ze života šťáhlavských
spolků. Pokud má někdo doma staré kroniky šťáhlavských spolků, prosíme také
o jejich zapůjčení. Nepodařilo se nám
dosud sehnat např. fotograﬁi šťáhlavského pivovaru, budovy Chvátalova mlýna,
hájovny, které se říkalo Andělka a která
je již zbořená nebo např. fotograﬁi sadu,
který býval u Bažantnice. Pamětníci si jistě
vzpomínají na jeho vstupní bránu s nápisem Sad 1. máje. Stejně tak marně sháníme do fotogalerie starostů, např. fotograﬁe
MUDr. Antonína Čížka a Josefa Franka.
Předem děkujeme všem, kteří fotograﬁe
zapůjčí a tím se také budou nepřímo podílet na vzniku knížky. Fotograﬁe můžete
zanést na obecní úřad do kanceláře matriky nebo přímo Janě Kepkové nebo Janu
Jermářovi. Všechny fotograﬁe budou po
oskenování majitelům vráceny.
Jana Kepková

PODĚKOVÁNÍ
ZA PŘÍSPĚVKY
DO SBÍRKY NA
OPRAVU VARHAN
Děkujeme všem, kteří jste v dobách
prázdnin přispěli na účet sbírky na opravu
našich varhan. Díky vám (zejména jednomu štědrému příspěvku) nastřádaná částka dnes činí 23300 Kč.
V říjnu se konají dvě akce (degustace vína
a koncert v kostele) pro varhany, díky kterým bychom mohli překonat další desetitisícovou hranici. Je to běh na dlouhou trať
a je dobře, že vám na varhanách záleží.
Jakub Šedivý

PO PRÁZDNINÁCH OPĚT VE ŠKOLE
V pondělí 4. září 2017 zahájilo nový
školní rok 2017/2018 v Základní škole
ve Šťáhlavech 116 žáků. Škola nám po
prázdninách opět zkrásněla a uvítala 24
prvňáčků a jejich rodičů v nově vymalované a pěkně vyzdobené třídě. Lavice
prvňáčků byly plné školních potřeb, dárků a veselých kornoutů se sladkostmi na
zpříjemnění prvního školního dne. Sladký
obsah pro malé prvňáčky věnoval Obecní
úřad Šťáhlavy. Také v ostatních třídách
přivítaly paní učitelky své žáky a popřály
jim šťastné vykročení do nového školního
roku. I letos se mohou žáci těšit na zpestření výuky s interaktivními tabulemi, které jsou již v každé třídě.

Škola připravila celoroční projekt nazvaný „Kolem světa nejen s kuchařem.“
Každý měsíc tak žáky ve školní jídelně
čeká nový gastronomický zážitek. Během
deseti měsíců poznají deset zemí z celého
světa a budou plnit drobné úkoly.
V letošním školním roce nabízíme svým
žákům i spoustu kroužků, a to: Tance nejen
orientální, Mladý zdravotník, Keramika,
Florbal, Vědecký kroužek a Pěvecko-recitační kroužek. Novinkou je Čtenářský
klub a Klub zábavné logiky a deskových
her. Oba tyto kroužky jsou pro děti zdarma, hrazeny budou z fondů Evropské unie.
Další mimoškolní činností je i možnost
půjčování knih ve školní knihovně.
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V pátek 8. září nás čekala návštěva již tradiční výstavy výpěstků ovoce a zeleniny
místní ZO ČZS Šťáhlavy. Ve středu 20.
září zavítali žáci 5. třídy do Informačně
vzdělávacího střediska Plzeňského kraje
Info Kariéra. Děti s vedoucími institutu
zábavnou formou diskutovali, čím jednou
chtějí být.
Závěrem všem dětem přejeme do nového
školního roku hodně zdraví, pěkné známky, dobrou náladu a prima kamarády.
Za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Alena Löffelmannová,
Jitka Čimerová

ŠŤÁHLAVSKÝ
KULTURNÍ PODZIM 2017
DÁMSKÝ VEČER BEAUTY AKADEMIE
Kdy: pátek 20. října 2017 od 18:30 hodin
Kde: Infocentrum Šťáhlavy
Vstupné: 150 Kč
Dámský večer Pavly Kavinové se zajímavými hosty
a občerstvením. OXALIS - Hana Durst – čaj,
Party Lite - Provoňte svůj domov – svíčky,
Znáte TianDe - produkty pro zdraví a krásu,
Mgr. Pavla Kavinová: Beauty Akademie PK –
Barvová typologie I.

ADVENTNÍ SNĚNÍ
A SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Kdy: sobota 2. prosince 2017
Kde: Infocentrum Šťáhlavy
Vstupné: dobrovolné
Kulturní pásmo Sportovního klubu Šťáhlavy,
které zahájí adventní čas. Na programu jsou písničky
a básničky v podání dětí s vánoční i všední tématikou.
Vystoupí malí sportovci a umělci z oddílu s dospělými
hudebními hosty.

SETKÁNÍ S ILONOU SVOBODOVOU
Kdy: pondělí 13. listopadu 2017 od 18:00 hodin
Kde: Infocentrum Šťáhlavy
Vstupné: 120 Kč
Známou herečku do Štáhlav přiváží agentura LH paní
Lenky Hebertové, která pořadem provede a zeptá se
slavné herečky na dětství, studia, začátek herecké
dráhy, současnou práci.

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA - MUZIKÁL
Kdy: neděle 3. prosince 2017
Kde: Praha, divadlo Hybernia
Vstupné: bude zveřejněno, pro děti do 15 let výrazná sleva
Původní známý pohádkový příběh autoři přizpůsobili velkému
jevišti a výpravné muzikálové podívané pro všechny generace.
SETKÁNÍ S JANEM ČENSKÝM
pondělí 15. ledna 2018, Infocentrum

PREMIÉRA DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ
ŠŤÁHLAVSKÉHO SPOLKU ŠŤAVEL
Kdy: čtvrtek 30. listopadu 2017
Kde: Infocentrum Šťáhlavy
Vstupné: zatím není známo

MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU - MUZIKÁL
sobota 10. února 2018, divadlo Broadway Praha
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28. 10. 2017
zveme
do ŠŤÁHLAVIC všechny milovníky čarodějnic i
jiných pohádkových bytostí na

STRAšIDELNOU STEZKU
která vede po cestách i necestách

krásným údolím řeky Úslavy
start individuálně mezi 16 a 19h u šťáhlavické KOVÁRNY,
kde je připraveno posezení u ohně a občerstvení
zastřešené vytápěné kino s klipy pro děti
startovné dobrovolné
pořadatelé srdečně zvou všechny děti se svými rodiči
na cestu je vhodná pevná obuv
vezměte s sebou lampiony
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ROMANTICKÝ KLAVÍR
ŠTĚPÁNA KOSA
ŠŤÁHLAVSKÝ KOSTEL SV. VOJTĚCHA

PONDĚLÍ 30. ŘÍJNA OD 19:00
Do boje za záchranu šťáhlavských varhan
vítěz světových klavírních soutěží.

se přidal i klavírní virtuóz Štěpán Kos,

Do kostela nás zve zejména na nádherné filmové melodie (Amélie z Montmartru,
Nedotknutelní, Panna a netvor, Forrest Gump, …), zazní i známé skladby klasické hudby
(Chopin, Beethoven).
Večer zpestří host: Štěpánův bratr Martin - houslový virtuóz
a koncertní mistr orchestru DJKT.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – ROVNOU DO KASIČKY SBÍRKY NA OPRAVU VARHAN.

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

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

Nacvičování nás čeká každou středu
v Infocentru od 18:15.
Začínáme už 15. listopadu.
Každý pěvecký ochotník se může po koncertu těšit na kalíšek čehosi voňavého na zahřátí a perníkovou rybku na památku!
Vánoční koncert bude mít dvě části: v první vystoupí Pěvecký sbor a Komorní orchestr Církevního gymnázia v Plzni s melodiemi z filmů
Tři oříšky pro Popelku, Sám doma a Láska nebeská. Ve druhé části spolu s žáky gymnázia zazpíváme a prožijeme
příběh první poloviny Rybovy České mše vánoční.

Těším se na vás.
Jakub Šedivý
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SPORT
DĚTSKÝ DUATLON VE ŠŤÁHLAVICÍCH

V neděli 17. 9. 2017 pořádala TJ Sokol
Šťáhlavice tradiční dětský Duatlon. Letos
proběhl již 19. ročník. Duatlonu se zúčastnilo hodně dětí všech věkových kate-

gorií (od 3 do 15 let). Závod se skládal
z běhu a jízdy na kole a trasa vedla krásnými pěšinkami parku okolo zámku Kozel.
Každý sportovec dal do závodu všechno

a tomu odpovídaly i vynikající výsledky,
za které si všichni odnesli diplomy, ti nejlepší pak navíc tolik ceněné medaile.
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice
Dagmar Špalová

PAVEL VRBA TRÉNUJE VE ŠŤÁHLAVICÍCH
SDH Šťáhlavice má novou posilu do svého
soutěžního týmu. Trénování hasičského
družstva žen se ujal nadějný a ambiciózní
muž, jehož jméno je shodou náhod
totožné s koučem fotbalové Plzně. Pavel
Vrba pochází z Útušic a jeho „angažmá“
vzniklo na pozadí kolegiálního přátelství
a setkávání na hasičských soutěžích.
Hasičský sport je Vrbovým velkým
koníčkem, o čemž hovoří i dosavadní
úspěchy. Šťáhlavické družstvo žen tak
dostává další impuls k dosahování stále
lepších výsledků, které reprezentují naši
obec nejen v hasičině, ale jsou především
důkazem velkého odhodlání a soudržnosti
party, která dobrovolně krájí svůj čas pro
dobro společné věci.
Za výbor SDH Šťáhlavice
Karel Šístek

HÁZENÁ ROČNÍK 2017 – 2018
Tak jsme se konečně dočkali. Ano po
dlouhých letech jsme se dočkali opět první celostátní ligy. Sice zatím jen dorostenecké, ale přece jen první ligy. Pamětníci
šťáhlavského sportu si mohou připomenout, že je to již padesát devět let, co se
ve Šťáhlavech začala hrát československá
liga házené o sedmi hráčích. Tak se tenkrát náš sport nazýval. Ale ze vzpomínek
nelze žít. To si plně uvědomil náš tým
staršího dorostu a pilně se na následující sezonu, pod vedením trenérů Kreče,
Nolče, a Fialy, připravoval. Vylosování
nebylo zrovna příznivé, všechna družstva
z minulého ročníku, umístěná v první polovině tabulky, budou hrát na podzim ve
Šťáhlavech.
Podzimní kolo zahájilo naše družstvo na
Talentu Plzeň. Po vyrovnaném poločase naši podlehli zkušenějšímu soupeři,
posílenému o tři hráče Strakonic, 26:29.

Ani v dalším utkání hraném v naší hale,
nebyl tým Šťáhlav úspěšný. Po vyhraném
poločase nedokázal své vedení udržet a
podlehl týmu z Karviné 25:27. Ve třetím
kole zajíždělo naše družstvo do Lovosic,
kde ho čekal další nepříjemný soupeř. Zde
podali naši hoši zlepšený výkon a jen díky
zbytečným chybám v závěru mače přišli o
oba body. Výsledek 28:28. 30. září zavítal
do Šťáhlav na šťáhlavské posvícení další
klub ze severní Moravy, Pepino Frýdek-Místek. Naši chlapci byli na zápas dobře
připraveni. Od začátku udávali tempo hry
a soupeři nedali šanci. Získali tak první
vítězství a s ním další dva body do tabulky. Hráči a střelci branek - brankáři : Hrubý, Dolák, Smolej. Hráči v poli Klička 2,
Havlíček M. 3, Nolč 39, Havlíček O. 10,
Kesl 16, Vicari 5, Průcha, Čechura, Sedláček 8, Šimek 10, Kojan 6, Samek 6. V
měsíci říjnu se nám představí v naší hale
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tým Robe Zubří, loňský mistr republiky.
Další boj o body se uskuteční 14. října
v 15 hodin.
Také naši mladší dorostenci zahájili svoji
soutěž ve druhé lize. V prvním zápase se
střetli doma s pražským týmem Lokomotivy Vršovice a poměrně snadno zvítězili
38:22. Také ve druhém kole nám přisoudil
los domácí prostředí a za soupeře Úvaly
u Prahy. I tento zápas naši úspěšně zvládli s výsledkem 31:24. Ve vítězném tažení pokračoval tým i v Pardubicích. Tam
družstvo zvítězilo 30:23. Sestava a branky: Kopic, Průcha 6, Jung 1, Tyml 4, Nosek 11, Karban 4, Havlíček 24, Sedláček
33, Brůha 2, Sklenář 1, Hadáček 1, Čechura 5, Klička 3, Kojan 4. Trenéři Sedláček, Průcha, Sklenář. Družstvo je zatím v
tabulce v popředí, ale čekají ho dva těžké
zápasy v Třeboni 7. 10. a 15. 10. v Havlíčkově Brodě. V naší hale je uvidíme až

SPORT
HÁZENÁ ROČNÍK 2017 – 2018
28. října, kdy budou mít za soupeře HSK
Tygři Ústí nad Labem.
Mladší žáci mají též za sebou prvá kola
plzeňského přeboru. První turnaj se
uskutečnil 16. září v Rokycanech. Naši
kluci vyhráli s Talentem Plzeň B 10:6
(osobní obrana 5:6), a se Strakonicemi 11:9 (10:6). Prohráli s Talentem A
10:11 (10:10). 30. září v Sezimově Ústí
pak všechny zápasy byly vítězné. S Třeboní 13:4(8:2), s Českými Budějovicemi 12:3(5:3), a s domácím Sezimákem
11:3(12:3). Trenéři Jirmář, Drohobeckyj
a Votýpka řídili tuto sestavu: Makový, Votýpka 24, Sedláček 19, Tůma 7, Cibulka,
Čimera 14, Černý 12, Žižka 1, Jirmář 6,
toﬂ 7, Nosek 15, Říha 2, Karban 7.
Žáci starší. Také tato soutěž odehrála již
druhé kolo. Z této ligy známe jen vý-

sledky našeho týmu. V prvním turnaji na
Slavii VŠ Plzeň zvítězili nad Rokycany
26:10, Talentem B 30:15 a podlehli Talentu A 19:24. V dalším turnaji na Talentu
opět odešli poraženi od A družstva domácích 24:17 a na lopatě jim zůstali opět
Rokycany 23:10 a Talent B 21:8. Tabulku
soutěže nelze napsat, neboť některé oddíly
nedodávají na net výsledky svých utkání.
Sestava a góly: Jirmář 1, Holý 7, Kudra
6, Nosek 60, Tůma 3, Sklenář 8, Hadáček
19, Toﬂ 6, Votýpka 6, Kasal 9, Hrubý 10.
Trenéři Drohobeckyj, Jirmář.
Když náhodný návštěvník zavítá v některý všední den do naší haly, uvidí
tam naše nejmenší naděje. Trenéři Nolč
a Pavlíček tam mívají až 16 dětí a je radost se podívat, jak se kluci a holky mění
na házenkáře. Tito minižáci hrají soutěže

4+1 a 6+1 . Ještě před touto kategorií je
tak zvaná přípravka vedená duem trenérů
Fridrichem a Cetkovským. Zde se děti učí
základům míčových her, pohybu a vztahu
ke sportování. I tyto děti již mají své soutěže, naše se například zúčastnily turnaje
v Lázních Kynžvart. Všechny naše mládežnická družstva přivítají další zájemce
o náš sport.
Na závěr bychom chtěli poděkovat našim
divákům za vzorné a slušné povzbuzování. Na každé ligové utkání se pokaždé
sejde i s mládeží okolo stovky šťáhlaváků.
Svojí přítomností a potleskem působí dojmem osmého hráče našeho týmu. Díky.
Za VV Sokola Šťáhlavy Jan Sklenář

OKNO DO ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU ŠŤÁHLAVY
CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
Po prázdninách se opět rozeběhlo tradiční cvičení pro nejmladší sportovce nejen
předškolního věku. Je zaměřeno na všestranný pohybový rozvoj, gymnastiku,
atletiku, protahovací a balanční cvičení.

Hlavním cílem je objevování krásy sportování pro naše nejmenší.
Kolik kluků a holek, kteří dnes úspěšně
působí v nejrůznějších žákovských družstvech a přípravkách házené, fotbalu, volejbalu a jiných sportů prošlo první spor-

tovní průpravou právě v našem klubu.
Cvičení probíhá každou středu od 16 hodin ve šťáhlavské tělocvičně pod vedením
Jany Kudrové a Markéty Treﬁlové.

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA A ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE
PROBĚHLO TRADIČNÍ SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Velmi napilno mají naši mladí volejbalisté. 6. – 12. srpna proběhlo tradiční letní
soustředění opět ve Šťáhlavech. Zázemí
jsme měli v tělocvičně a přilehlých prostorách. Volejbalové tréninkové jednotky probíhaly na antukových kurtech, ve
sportovní hale a na písku na beachvolejbalovém hřišti v Nezvěsticích.

Za celý týden našlapali účastníci i spousty kilometrů na kolech na cyklostezkách
v našem malebném okolí, královskou
etapou byla trasa z brdských Teslín, kam
jsme se přepravili ze Šťáhlav cyklobusem,
přes Padrťské rybníky, Strašice a Dobřív
zpět do Šťáhlav. Opět proběhl duatlon,
nejrůznější atletické disciplíny a posilo-

vací cvičení. Pro regeneraci jsme využili
koupaliště v Biotopu v Blovicích a bazén
v Plzni na Slovanech. Prostor byl i na večerní tvoření všeho druhu, stopovačku,
stezku odvahy či táborák s harmonikou.
Soustředění, jak má být. Všichni dostali
řádně do těla, utužili partu a odnesli si
řadu sportovních i mimosportovních zážitků a krásných vzpomínek.
Poděkování patří Obci Šťáhlavy za poskytnutí prostor v tělocvičně a Infocentra
pro stravování, dále pak společnosti Otsar
s.r.o. za zajištění dopravy do bazénu a zejména všem trenérkám, trenérům a dalším
dobrovolníkům z SK Šťáhlavy, kteří se na
přípravě a vlastním průběhu soustředění
podíleli a věnovali mu svůj čas a energii.
Stálo to opět zato!
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OKNO DO ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU ŠŤÁHLAVY
ROVNÝMA NOHAMA DO SEZONY 2017/18
Na soustředění již navázaly pravidelné minivolejbalu, přičemž ten závěrečný
tréninky, které probíhají 3x týdně, a to bude také už tradičně hostit naše sportovv úterý, čtvrtek a neděli. V září jsme vy- ní hala, a to 7. dubna 2018. Vyvrcholením
užívali areál antukových kurtů, nyní již krajských festivalů budou posléze celoprobíhají tréninkové jednotky ve sportov- státní festivaly barevného minivolejbalu,
ní hale (úterý, čtvrtek) a tělocvičně (nedě- kam se probojují nejlepší celky z jednotle). V letošním ročníku máme přihlášeno livých krajů. Doufáme, že navážeme na
5 družstev v plzeňském městském přebo- naše účasti v Karlových Varech a Českých
ru, 2 týmy v kategorii trojic a 3 v kategorii Budějovicích v uplynulé sezoně.
MINI. Vedle pravidelné soutěže se zúčast- Stále probíhá nábor dětí se zájmem o voníme pěti krajských festivalů v barevném lejbal!

Všichni zájemci o volejbal v naší přípravce a žákovských družstvech jsou stále vítáni a mohou si vyzkoušet naše tréninky.
Přijďte v úterý nebo ve čtvrtek od 16 hodin do sportovní haly ve Šťáhlavech nebo
v neděli v 15:30 do tělocvičny, rádi Vás
uvidíme! Bližší info rovněž na e-mailu
volejbal.stahlavy@gmail.com.

VOLEJBAL DOSPĚLÝCH – TRADIČNÍ TURNAJ SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV ŠŤÁHLAVSKÁ HUSA
Volejbalový oddíl SK Šťáhlavy uspořádal
v sobotu 9. 9. 2017 na antukových kurtech
turnaj smíšených družstev Šťáhlavská
husa. Podmínkou byla účast minimálně
tří žen, dívek, slečen, … na hřišti. Tímto
pravidlem byl vyřešen zásadní problém
domácího mužstva „Šťáhlavská liga“, ve
kterém je nedostatek zástupců mužského
pohlaví. Turnaje se zúčastnilo celkem
9 družstev, desátý tým skrečoval svoji
účast až těsně před turnajem pro velkou
marodku.
Počasí vyšlo parádně, ani vedro, ani zima,
po dešti ani památky, zkrátka ideální na
sportovní zápolení. Vítěz turnaje získává
nejenom chutné ceny (soudek piva,
dort, atd.), ale také právo sníst čerstvě
upečenou husu přímo na prostřené tabuli
na centrálním kurtu! Odtud pramení
název našeho turnaje.
Boje ve skupinách i o umístění byly
líté, občas hodně vyhecované, ale vždy
čestně vedené. Turnaj skončil těsně před
setměním ﬁnálovým soubojem obhájců
vítězství Sedláků s domácí Šťáhlavskou
ligou. Obhájci zvítězili nejtěsnějším
možným rozdílem a pečínka byla jejich.
Snad se nám příští rok povede odplata a
vyhrajeme domácí turnaj, jak se nám to

podařilo v roce 2015. Třetí místo obsadil
tým ESA.
A letos se turnaj obešel bez zranění!
Fotograﬁe z turnaje naleznete na našem
facebooku – Volejbal SK Šťáhlavy.
Děkujeme všem účastníkům za skvělé a
obětavé sportovní výkony, organizátorům
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za hladký průběh akce. Příští rok v září
se na všechny opět těšíme a zveme
spoluobčany ze Šťáhlav a Šťáhlavic na
kvalitní sport a příjemné posezení!

SPORT
OKNO DO ČINNOSTI SPORTOVNÍHO KLUBU ŠŤÁHLAVY
NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 2. září uspořádal SK Šťáhlavy,
oddíl tenisu nohejbalový turnaj trojic
a dvojic. Hrálo se tradičním systémem,
nejprve trojice, posléze se mělo navázat
kláním dvojic.
Na to nakonec nedošlo, neboť se přihnala průtrž mračen a vytrvalý déšť a stav
hrací plochy to neumožnil. Sehrály se
tedy alespoň trojice, první místo obsadil
tým Já nevím ze Sedlce, druhý byl tým
z Tymákova, třetí příčka patřila družstvu
s názvem Snajpři z potence. Přestože počasí turnaji nepřálo, odehrané zápasy si
všichni zúčastnění užili a strávili ve Šťáhlavech příjemné dopoledne s nohejbalem.

SPORTOVNÍ KLUB ŠŤÁHLAVY – SPORTOVÁNÍ PRO CELOU RODINU!
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat a David Nimrichter

- INZERCE -

Nezvěstické loutkování

Princezny
jsou na draka
Divadélko Stolařík

29. října od 15:00
Sokolovna Nezvěstice
http://nezvestice.cz/loutkovani
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