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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

listopad 2017

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
- Mimořádný členský příspěvek Mikroregionu Radyně, který je určen k zaplacení
spoluúčasti na pořízení 1ks autobusové
čekárny. Výše příspěvku je 33.607 Kč.
- Smlouvu o kulturním pořadu s Uměleckou agenturou „Lenka Helgertová. Název
pořadu: „Setkání s Ilonou Svobodovou“.
- Ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí
Nezbavětice na evidenci obyvatel.
- Objednávku na instalaci nové expanzní
nádoby do budovy OÚ z důvodu havárie
vytápění.
- Pro potřeby pracovní čety zakoupení
kabiny na traktůrek Piraňa, topení do kabiny, přední radlici a posyp pro potřeby
zimní údržby komunikací.
- Výměnu nevyhovujícího osvětlení v infocentru.
- Na doporučení výběrové komise jako
vítěze výběrového řízení na akci: Vodovod Za Humny a Mezi Domky ﬁrmu BP
STAVBY CZ, s.r.o., se kterou bude uzavřena smlouva o dílo.
- Zveřejnění záměru obce na pronájem
části pozemku p. č. 597 v k. ú. Šťáhlavy.
Pozemek sousedí s areálem Minigolfu.
- Prodloužení nájemních smluv v DPPB ve
Šťáhlavicích s nájemníky, kteří odpovídají
podmínkám-Čeněk Šilhan, Josef Sušanka,
František Krepindl, Jiřina Průchová.
- Finanční dar ve výši 1.700 Kč na opravu
varhan v kostele sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech. Tato částka byla vybrána při degustaci rumunských vín.

- Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu
„Mikrogranty PK na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro rok
2017“. Byla získána dotace 10.000 Kč.
- Nový provozní řád dětského hřiště platný od 1. 11. 2017.
- Vyhlášení výběrového řízení na kanalizaci Ke Kozlu - 1. etapa.
- Nabídku ﬁrmy BP STAVBY CZ, s.r.o.
na výměnu kanalizační přípojky k nemovitostem v Komenského ulici. Nemovitosti budou přepojeny do ulice Legionářská,
protože připojení do ulice Komenského
by bylo velmi nákladné a realizace zdlouhavá.
RO bere na vědomí:
- Změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace z dotačního programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků – Údržba
a obnova kapličky ve Šťáhlavicích. Výše
dotace 142.319 Kč, vlastní zdroje obce
min. 60.995 Kč.
- Vyjádření projektanta pana Študlara, že
není možná změna vytápění budovy ZŠ
Šťáhlavy na přelomu roku 2017/2018.
Změna vytápění bude realizována o letních prázdninách 2018.
- Informaci Komise životního prostředí –
15 stromů na pozemku 540/6 je napadeno
kůrovcem a je nutné je porazit. Podobně
komise vyhodnotila i jabloně v ulici Nezvěstická.
- Nabídku společnosti HABEŠ – stálé
sucho na izolaci budovy OÚ s tím, že by

bylo vhodné tuto akci zařadit do rozpočtu
na rok 2018.
- Žádost TJ Sokol Šťáhlavy o dotaci ve
výši 50.000 Kč na dopravu sportovců
a předává ji k rozhodnutí Zastupitelstvu
obce.
- Nutnost řešit nebezpečnou situaci shybky na náhonu u č. p. 8 v místě křížení
s Nezbavětickým potokem (Beránka)
a oslovením vhodného projektanta.
- Informaci JUDr. Pavla Štětiny o budoucím jednání s právním zástupcem Biskupství s cílem komplexně řešit dar hřbitovní
kaple a případný prodej fary obci.
RO projednala zápis ze stavební komise:
- Souhlasí s tím, že podnikatelský záměr
zájemců o budovu bývalého Lesního úřadu je nedostatečný a měl by být doplněn.
- Souhlasí s názorem komise zastřešit
schodiště do budovy OÚ.
- Bere na vědomí doporučení komise nahradit stávající elektrické vytápění v budově OÚ plynovým.
- Bere na vědomí doporučení komise
kiosek a WC umístěné na pozemku soukromého vlastníka pod parkovištěm pod
Kozlem: kiosek přesunout (bude-li to
možné) a WC odstranit. RO se rozhodne
po jednání s vlastníkem pozemku, který
je ochoten jednat až v průběhu listopadu
2017.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

LISTOPADOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Mencl Miroslav 82, Šampalík Alois 83, Cinková Anna 85, Marková Elena 84,
Holubová Jarmila 98, Tovarová Ilsa 87, Červená Milada 92
Mgr. Dagmar Špalová
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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.

VÝSLEDKY VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR V NAŠÍ OBCI

Radka Fremrová, matrikářka Obecního úřadu

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
A) Informace o probíhajících správ- - Kanalizace Na Sádkách – bylo vydáno
ních řízeních:
územní rozhodnutí na stavebním úřadě ve
- Vodovod v Palackého ulici - na MMP Starém Plzenci, následovat bude staveb(Magistrát města Plzně) bylo zahájeno ří- ní řízení na MMP, akce by se měla dělat
zení o vydání stavebního povolení, v nej- v r. 2018.
bližších dnech očekáváme jeho vydání. - Vodovod na návsi k zámku – byla poPokud budou dobré klimatické podmínky, dána žádost o stavební povolení na MMP,
vodovod by se dělal ještě v tomto roce, ale předpokládáme zhotovení v r. 2018.
nelze to zaručit.
- Vodovod Tyršova (od ul. Habrmanova
- Vodovod v ul. Nezvěstická, K Bažantni- k cukrárně) – na stavebním úřadě ve Staci, Tylova, Havlíčkova, Ke Kozlu, Na Po- rém Plzenci bylo zahájeno územní řízení,
toce - na MMP bylo zahájeno řízení o sta- následovat bude stavební řízení na MMP,
vebním povolení. Věříme, že bude možné akce by se měla dělat v r. 2018.
na jaře r. 2018 vodovod začít realizovat,
prioritu bude mít v ulici Nezvěstická.
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B) Informace o probíhajících či nedávno dokončených investičních akcích
a opravách:
Probíhající investiční akce budou dokončeny v závislosti na klimatických
podmínkách.
- Kanalizace v ulici U Pekárny a Palackého – dokončení listopad 2017, vlastníci přilehlých nemovitostí jsou povinni si
nechat vyprojektovat a udělat kanalizační přípojky na svých pozemcích a zlikvidovat septiky, obec zajistí přípojku do
budovy hasičské zbrojnice a k pozemku
tenisových kurtů.
- Instalováno nové houpadlo na dětském
hřišti vedle MŠ.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
- Úprava stání pod kontejnery v ul. Tábor- - Oprava můstku Na Sádkách – proběhne
ská, v Háječku, v chatových osadách, na 20. 11. – 4. 12. 2017. Na opravu dostala
návsi a v lokalitě Mezi Domky ve Šťáh- obec dotaci z Plzeňského kraje.
lavicích, odvodňovací úprava Na Boru – - Úprava plochy před Hobby Říha – úpldokončeno.
né dokončení v listopadu 2017
- Zadní pracovní vjezd do MŠ – dokon- - Oprava Hraběcí cesty, 2. etapa – pravčen. Vyzýváme občany, aby ve vjezdu ne- děpodobně 3. týden v listopadu.
parkovali! Dále občany vyzýváme, aby - Oprava havarijního stavu balkónu na
pokud možno nejezdili motorovými vo- budově OÚ – listopad.
zidly po cestě u kanálku, která je pak - Obnova nevyhovujících šoupat a hydrozježděná a zcela nevhodná pro pěší, rantů v Jungmannově ulici – listopad.
kteří tudy chodí na vlak.
- Rozšíření rozhlasu o další bezdrátová
- „Chodník“ od nádraží k závorám (oddě- hnízda – listopad, prosinec.
lení části plochy bílou čárou) – realizová- - Vodovod ve Šťáhlavicích – lokalita Za
no a již hojně chodci využíváno.
Humny a Mezi Domky – listopad, prosi- Zaasfaltována část komunikace Habr- nec.
manovy a Tyršovy v části, kde byla ulože- - Kanalizace Ke Kozlu I. etapa (cca od
na kanalizace a vodovod.
parkoviště pod Kozlem 100 m směrem na
- Propustek ze silnice na obecní cestu Šťáhlavice) – listopad, prosinec.
u Teplého potoka – dokončeno.
- Vodovod Palackého – bude realizováno
- Obnova dešťové kanalizace od křižovat- po vydání stavebního povolení, letos pouze
ky ulice Nezvěstická x K Bažantnici smě- v závislosti na klimatických podmínkách.
rem ke sběrnému dvoru – tj. součást protizáplavových opatření v obci - dokončeno C) Další informace
- Oprava komunikace v osadě Beránka - Výměnu uličních vpustí za protizápa+ odvodnění – probíhá v listopadu.
chové v ulici Husova bylo nutné z důvo- Oprava komunikací ve Šťáhlavicích – du úplné uzavírky silnice na Nezvěstice
probíhá v listopadu.
a objízdné trasy Husovou ulicí přesunout

na jaro. Věříme, že se podaří dohodnout
se Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje (SÚS) výměnu vpustí co nejdříve na
jaře.
- Vyčištění potoka Beránka probíhá
v 1. polovině listopadu.
- Obec má na rok 2018 připraveno dostatečné množství projektů a investic,
které by bylo možné příští rok realizovat.
Na zastupitelích záleží, zda umožní, aby
se ušetřené či neproinvestované ﬁnance
z letošního roku, které zůstanou na bankovním účtu obce, přesunuly na rok 2018.
V tom případě by byl schválen nikoliv
vyrovnaný, ale schodkový rozpočet. Neznamenalo by to nové zadlužení obce, ale
pouze to, že výdaje v rozpočtu na r. 2018
by byly vyšší než příjmy. Vyšší výdaje by
byly kryty právě z prostředků, které zbyly
(zbydou) v letošním roce.
O rozpočtu obce proběhne diskuse mezi
zastupiteli v průběhu listopadu, dojde-li
ke shodě, návrh rozpočtu bude v prosinci
zveřejněn a následně projednán na veřejném zastupitelstvu obce.
za obec Šťáhlavy
tajemnice OÚ Mgr. Iveta Bočanová

PIETNÍ AKT
Místní skupina Českého červeného kříže
Šťáhlavy uspořádá ve spolupráci se Základní školou Šťáhlavy v pátek 24. listo-

padu 2017 v 11 hodin pietní akt u hrobu akademického malíře chodského lidu
Jaroslava Špillara na místním hřbitově

k jeho 100. výročí úmrtí. Bude pronesen
projev o životě a díle akad. malíře a položeny věnce se stuhami.
za MS ČČK
předseda Alexandr Drohobeckyj

SPOLEK PŘÁTEL ŠŤÁHLAVSKÉHO ZÁMKU
INFORMUJE
Spolek přátel šťáhlavského zámku měl v
říjnu 2017 valnou hromadu.
Na valné hromadě byla vyhodnocena činnost spolku za roky 2016 a 2017. Na valné hromadě se čestným předsedou spolku
stal pan B. Doubek ml., dále bylo odhlasováno, že výroční turistické známky
vyrobené v r. 2016 lze nabídnout provozovnám či prodejnám v obci za zvýhodněných podmínek, aby je prodávali občanům a zejména turistům.
Stručné shrnutí činnosti spolku:
V r. 2016 – podíl na organizaci oslav 777
let od 1. Písemné zmínky o obci a na brožuře o obci vydané k tomuto výročí; organizace přednášky historika prof. Jaroslava
Čechury o historii obce, vánoční vycházka na Radyni.
V r. 2017 – ve spolupráci s obcí organizace akce „Ukliďme Šťáhlavy, ukliďme

Česko“; dále spolek požádal Nadaci Via
v programu „Místo, kde žijeme“ o dotaci
na revitalizaci parku Dr. Čížka. Park se
dříve nacházel v Beránce v okolí pramene
za viaduktem, cca 10 minut chůze z návsi
podél potoka. Úmyslem bylo zde vytvořit klidovou zónu a oblast vyčistit, osadit
lavičkami apod. Dotace bohužel nebyla
získána, za projevené úsilí se zpracováním žádosti o dotaci je potřeba poděkovat
Mgr. Z. Sermešové, Mgr. O. Magličovi
a za další podpůrnou činnost i vedení
obce Šťáhlavy.
Dne 28. 10. 2017 byl spolek přítomen
velké a významné akci – slavnostnímu
předání klíčů od zámku na návsi zástupci nového vlastníka zámku. Spolek bude
nápomocen a pevně věří, že nový vlastník
zámek zvelebí a že jeho plány na rekonstrukci budovy i zahrady se podaří usku3

tečnit co nejdříve a že veřejnost bude mít
alespoň občas umožněn do zámku přístup.
za spolek Iveta Bočanová

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ŠŤÁHLAVSKÉHO ZÁMKU
V den 99. výročí vzniku samostatného
Československa 28. 10. 2017 se na zámku
ve Šťáhlavech konalo slavnostní předání
zámku novému vlastníkovi. Zástupce bývalého majitele zámku předal symbolicky
veškeré klíče od zámku zakladateli Nadačního fondu přátel památek Plzeňského kraje panu B. Doubkovi, a to za účasti
předsedy Spolku přátel šťáhlavského zámku K. Lufta, členů výboru spolku a cca
200 pozvaných hostů. Mezi hosty byly
nejen významné osobnosti našeho kraje,
ale i zastupitelé obce Šťáhlavy, zástupci
spolků, škol a ﬁrem v obci, podnikatelé.
Hosté měli možnost si prohlédnout pro-

story zámku, kde již po lidech, ubytovaných zde ještě letos v létě, nebylo ani památky. Místnosti byly vzorně vyklizené,
v sále v 1. patře hrála středověká hudba a
bylo podáváno občerstvení. Bylo možné
zhlédnout šermířská a kejklířská vystoupení, slyšet hru na skleničky nebo ochutnat vína ze severu Čech. Všichni příchozí
zajisté debatovali i o budoucnosti zámku,
která by snad již měla být jen RŮŽOVÁ.
Z toho důvodu byla v tento den budova
zámku i prostory hlavního sálu růžově nasvíceny.
Držme palce novému majiteli zámku, aby
se mu co nejdříve podařilo zámek i jeho

okolí zrenovovat. Pokud se podaří i jeho
plány na částečné zpřístupnění zámku,
bude to pro obec a její občany velkým
přínosem. Děkujeme všem, kterým nebyl
a není osud zámku lhostejný a těšíme se,
až bude zámek ozdobou naší návsi.
za Spolek přátel šťáhlavského zámku
Iveta Bočanová

ROMANTICKÝ KLAVÍR ŠTĚPÁNA KOSA
V KOSTELE SV. VOJTĚCHA
Jedinečné chvíle zažili ti, kteří se přišli
„ochladit“ 30. října do šťáhlavského kostela.
Tamních 10 stupňů a bezvětří bylo překvapivě hřejivým přivítáním pro ty, kteří vešli
z chladné ulice, v níž ochotně koordinovali
dopravu členové sboru dobrovolných hasičů
Šťáhlavy. V sedm hodin se díky panu Štětinovi rozezněly zvony, které do kostela „nahnaly“ poslední diváky. (Vtip dne: jednoho
z nich jsme se šeptem zeptali, zda má rezervaci. Pohotově odpověděl: „Copak jsem
indián?“) A pak to začalo: zhasl hlavní lustr,
kostel se ponořil do nazlátlého šera několika
elektrických svíček a Štěpán a Martin Kosové se s vervou pustili do hraní.
(Zákulisní informace: první dvě skladby
byly pomalé a Štěpán se bál, aby mu zima
neprostoupila do prstů. Ještě že jako třetí
zařadil náročnou Chopinovu etudu, během
které prsty zahřál na provozní teplotu.)

Po prvních pár skladbách jsme se přesunuli do hudby ﬁlmové a v hledišti bylo „ticho
jako v kostele“. Emotivní skladby snad
v každém aktivovaly vzpomínky a třeba
i nostalgii. A pak jsme si vychutnali velké překvapení: Martin Kos přeladil housle
a Štěpán usedl za kostelní varhany. Bachova/Gounodova Ave Maria v jejich podání
večer krásně zpestřila a snad i leckoho přesvědčila, že záchrana varhan má smysl. Ti,
kteří kvůli vzdálenosti nemohli přijet, měli
možnost sledovat koncert online v přímém
přenosu na facebooku, kde záznam může v
repríze shlédnout každý, kdo zabrouzdá na
proﬁl Piano Kos. (Zajímavost: už během
večerního vysílání se počet fanoušků Piano
Kos rozšířil o 6, následující den o další; video zaznamenalo v prvních hodinách přes
580 zhlédnutí, po dvou dnech již přes 1500.)
Závěrečný přídavek byl po sérii melancho-
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lických melodií veselý – Dvořákova Humoreska pro housle a klavír byla tou ideální
tečkou. Postřeh vystihující naladění většiny
diváků: „Chtěla jsem večer žehlit prádlo,
ale po tomto zážitku na to kašlu. To by bylo
moc přízemní.“
Virtuózové byli spokojeni, že svou nezištnou produkcí mohli pomoci dobré myšlence. Byli potěšeni tak hojnou účastí (zhruba
80 posluchačů) a okouzleni tak malebným
kostelem s tak dobrou akustikou.
Děkuju jim, že se nadchli pro boj za záchranu našich varhan a že nám dopřáli tak pěkného koncertu. Jejich koncert a příspěvky
diváků pomohly sbírce na záchranu varhan
částkou 8.600 Kč! Celkem už tedy máme
33.700 Kč. Paráda, díky!
Je to vzácné, když nemusíme za kulturním
zážitkem takové úrovně jezdit daleko, ale
když hudba přijede za námi a můžeme si
ji vychutnat v prostředí, které má pro nás
„Šťáhlavské“ zvláštní význam a kouzlo.
Jakub Šedivý

DEGUSTACE RUMUNSKÉHO VÍNA
ANEB NA ZDRAVÍ ŠŤÁHLAVSKÝCH VARHAN
Se slovy „Na zdraví varhan!“ pozdvihlo sklenku 34 účastníků degustace, kteří
svou účastí (každý zaplatil v účastnickém
poplatku 50 Kč) přispěli částkou 1700 Kč
na opravu místních varhan. Díky schválení
rady obce byla částka ještě v říjnu poslána
na účet sbírky.
Večer to byl opět éterický. 12 vzorků a dvě
sklenky na závěr řízené degustace povzbu-

dilo společnost k plnému nasazení při zpívané. Slavíci z Madridu přilétli po Severním větru, Terezu vystřídal Hajný je lesa
pán a v Montgomery opět bily zvony. Zpěv
za doprovodu kláves doplňovalo chrastění rumba koulí a tamburín. Krom toho
jsme se ale při degustaci dozvěděli plno
zajímavých informací o vínu, vinařstvích,
Rumunsku a jeho historii a tentokrát jsme

i čtvrthodinu strávili v Temešváru - pomocí prezentace fotek a vyprávění pana Suciu
- Šuberta. Milým překvapením byl i kytarový minikoncert slečny Alžběty Kohoutové. Děkuju tímto panu Suciu - Šubertovi
a všem účastníkům za krásný harmonický
večer a za příspěvek na opravu varhan. Třeba v lednu repete.
Jakub Šedivý

KOMEDIE V INFOCENTRU BLBEC K VEČEŘI
O tom, co vše se dá zvrtat pár telefonáty
a přílišnou snahou pomoci, se přišlo 24.
října přesvědčit zhruba 80 diváků. Plné
Infocentrum vybízelo amatérské herce
z Církevního gymnázia Plzeň k co nejlepším výkonům. Bavili se velcí i malí, v publiku i na jevišti. Děj komedie se v závěru
dostane do citlivé polohy, kdy se hlavní postava Francois Pignon dozví, proč byl pozván: aby se mu ostatní pod rouškou zájmu
o jeho koníček (tvoření modelů ze sirek)
mohli tajně vysmívat za to, jaký trouba je.
V tu chvíli celý sál ztichl a procítěně prožíval tyto těžké okamžiky, aby za chvíli
opět mohl bouchnout smíchy, když Pignon

nezvládl další telefonní rozhovor. „To je
král blbců!“ na něj v tu chvíli zoufale křičí
zlomyslný hostitel, který po (zprvu nevinném) večeru ztratil milenku, očekává roz-

vod a kontrolu z daňového úřadu. Pokud
jste ještě neviděli tuto komedii Francise
Vebera, doporučujeme její francouzskou
ﬁlmovou verzi z roku 1998 (oceněnou třemi Césary).
Děkuji publiku, že si našlo čas přijít
a ocenit mladé herce, a studentům děkuji
za velice příjemný večer, zejména za to,
že k nám byli ochotni přijet. Odměnou jim
bylo nejen vřelé přijetí a výborná místní pizza, ale i náš smích a úsměvy, signalizující,
že se jim podařilo příjemně nás naladit.
Principál souboru Jakub Šedivý

ŠŤÁHLAVICKÁ STRAŠIDLA
28. října bylo stejně tak jako každým rokem ve Šťáhlavicích na návsi od brzkého
odpoledne rušno. Začali zde vyrůstat stany
pro pořádání již tradiční Strašidelné stezky.
Stezku pořádá TJ Sokol Šťáhlavice spolu
s SDH Šťáhlavice pro všechny děti, které se
chtějí projít s lampionem v doprovodu rodičů nebo známých krásným údolím řeky

Úslavy. Cestou však na děti čekají různé
strašidelné zastávky. Kolem plápolavých
loučí a ohýnků tam rejdí různá strašidýlka,
jako například čerti, čarodějnice, bubáci,
víly, vodníci, upíři, hejkalové, skřítkové
i skřeti nebo třeba ježibaba z perníkové
chaloupky. Na každém stanovišti je nutné
splnit drobné úkoly, za které děti dostanou
malé sladkosti. Začátek i konec stezky je
u šťáhlavické Kovárny, kde se mohou malí
i velcí posilnit, opéct si buřta nebo se jen
ohřát u velkého ohně. Pro zkrácení dlouhé
chvíle při čekání na start mohou děti sledovat pohádky, které se celý podvečer promítají ve velikém stanu. I letos byl stan stále
plný. Strašidelná stezka je jednou z mnoha
šťáhlavických akcí, na kterých se podílí
téměř všichni místní Sokolové a hasiči.
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Při zajištění stezky pomáhají i Bezejmenná
čajovna a obec Šťáhlavy. Je vidět, že pokud
mají všichni chuť udělat něco pro ostatní,
výsledek je zaručeně perfektní. Strašidelná stezka má již svou dvacetiletou tradici
a přijíždějí na ni děti nejen z blízkého okolí, ale i z více vzdálených míst.
Mgr. Dagmar Špalová

ŘÍJEN V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Opravdu rychle všem uplynul první měsíc nového školního roku a již tu byl říjen.
V tomto měsíci byla zahájena činnost
osmi zájmových kroužků, o které byl velký zájem. Žáci také mohou každý čtvrtek
navštěvovat velmi pěkně vybavenou školní knihovnu.
Náš celoroční projekt „Kolem světa nejen
s kuchařem“ byl na začátku října věnován
Číně a na konci října Řecku. Výuka během
zvolených dní byla motivována danými
státy a ve školní jídelně jsme si pochutnali
na tradičních pokrmech těchto zemí.
Pro zpestření výuky jsme připravili několik pěkných akcí. 2. 10. zavítali žáci 4.
a 5. ročníku do Prahy. O jejich zážitcích se
více dozvíte níže ze slohové práce páťačky
Veroniky Navrátilové.
5. 10. se celá škola zúčastnila Paralympijského dne. Žáci si měli možnost vyzkoušet různé hry a sportovní disciplíny z pohledu lidí s určitým handicapem. Zažívali
tak například pocity lidí na vozíčku nebo
nevidomých. Každý si určitě po těchto
nevšedních zážitcích mohl uvědomit, jaké

má štěstí, že je zdravý.
12. 10. pracovníci Informačně vzdělávacího střediska Plzeňského kraje INFO KARIÉRA připravili pro 5. třídu druhou část
programu navazujícího na jejich zářijovou
návštěvu tohoto střediska v Plzni. Společně s lektory se žáci věnovali tématům
sebepoznání, sebeprezentace, plánování,
rozhodování, komunikace mezi rodiči
a dětmi a motivaci k učení. Ve druhé části
programu, který byl nesmírně zábavný, si
dokonce vyzkoušeli rozjezd vlastní ﬁrmy
a podnikání. Do tříhodinového programu
se zapojili rodiče i prarodiče, kteří s žáky
spolupracovali a někteří překvapivě zjistili, co všechno žáci umí, zvládnou a jaké
mají zájmy.
20. 10. opět žáky 4. a 5. ročníku přivítalo
blovické dopravní hřiště. Teoretické otázky prověřily znalosti dětí a na školním
dopravním hřišti byl simulován skutečný
silniční provoz.
Doufáme, že jsme děti těmito aktivitami
potěšili a obohatili je a že se budou těšit
i na další akce naší školy v měsíci listopadu.

ZŠ oznamuje, že v průběhu listopadu bude
probíhat tradiční sběr elektroodpadu. Kontejnery budou umístěny na školní zahradě.
Do kontejnerů nepatří: zářivky, žárovky,
výbojky, mrazáky a lednice. Elektrozařízení musí být kompletní, nedemontované
a s přívodní šňůrou. Ke kontejnerům je
umožněn příjezd autem. Připomínáme,
že prostory školy, její okolí a celá školní
zahrada je monitorována kamerovým systémem. Získané ﬁnanční prostředky budou použity ve prospěch žáků školy. Dále
během celého roku probíhá sběr papíru.
Kontejner na papír pro veřejnost je umístěn před hlavním vchodem do školy.
Na závěr bychom všechny rádi pozvali do
naší školy na Den otevřených dveří 15. 11.
od 13.00 do 17.00 hod a také na 4. školní ples, který se uskuteční 25. 11. v sále
obecní hospody ve Šťáhlavicích.
Za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Alena Löffelmannová
a Jitka Čimerová

PRAHA
V pondělí 2. října jsme byli na výletě
v Praze. Přijeli jsme autobusem a prohlídku začali u Lorety, kde jsme slyšeli
zvonkohru. Byla přenádherná. Dále jsme
pokračovali k Matyášově bráně. U ní stáli
nehýbající se stráže a socha T. G. Masaryka. Vstoupili jsme do areálu Pražského
hradu. Zde jsme viděli několik nádvoří,
Starý hrad, Zlatou uličku, Daliborku, překrásně zdobený Chrám sv. Víta s neuvěřitelně vysokými věžemi a Vladislavský
sál, jenž původně sloužil jako jízdárna.
Vyšli jsme z areálu a měli výhled na
Malou stranu, Nové město a Petřín. Šli
jsme Nerudovou ulicí na Malostranské
náměstí, kde jsme viděli Chrám sv. Miku-

láše. Pokračovali jsme přes Karlův most.
Na mostě je 30 soch svatých a památka na
J. Třísku. Podívali jsme se na Staroměstské
náměstí a radnici s orlojem, který zrovna
odbíjel. Viděli jsme 12 apoštolů a slyšeli

kokrhat kohouta. Pak jsme prošli Prašnou
bránou k autobusu a jeli do Šťáhlav.
Byl to moc hezký výlet a určitě se do Prahy ještě někdy vrátím.
Verunka Navrátilová

ŠŤÁHLAVIČTÍ CYKLOTURISTÉ
VYRAZILI DO TŘEBONĚ
Od 27. září se 14 šťáhlavických cyklistů
sešlo v kempu Doubí v Třeboni, kde spolu strávili nádherný prodloužený víkend.
Kouzelnou atmosféru pobytu v Třeboni
i vyjížděk do jejího okolí umocnilo i krásné podzimní počasí. Úžasný pobyt v Třeboni nadchl všechny, kteří se zúčastnili.
Užili si mnoho zábavy i sportovního vyžití v kempu, Třeboň je rovinatá, na kolo
ideální. Škoda pro každého, kdo zůstal
doma…
Mgr. Dagmar Špalová
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SPORT
KOZELSKÝ CROSS 2017

okolí. Tento běžecký Cross je dlouhý 6
km. Letos se závodu zúčastnilo přes 40
závodníků, kteří k nám přijeli ze všech
koutů naší republiky. Mrzí nás však malá
účast místních závodníků, neboť závod je
otevřen nejen všem věkovým kategoriím,
ale také i rekreačním běžcům. Na závěr

bych chtěl poděkovat všem sponzorům,
pořadatelům, zdravotní službě a p. kastelánu Bobkovi, s jejichž pomocí lze kvalitně tento úspěšný sportovní podnik každoročně pořádat. Těšíme se za rok na XIII.
ročník.
Ing. Miroslav Liška

ŘÍJNOVÉ VÝSLEDKY HÁZENÉ SOKOLA ŠŤÁHLAVY

zdaleka neodpovídal, a tak po poločase 21:4
si zahráli všichni hráči z lavičky včetně starších žaků hrajících za naše družstvo. Trenéři
Sedláček, Průcha, Sklenář vedli tuto sestavu:
Kopic, Průcha 5, Jung 4, Tyml 6, Nosek 17,
Klička 7, Sedláček 21, Čechura 3, Brůha 6,
Sklenář 1, Havlíček M. 13, Hadáček, Basl 1,
Karban 4, Kojan 3. V listopadu hrají chlapci
v Mělníku, doma 12. 11. se Sokolem Praha
Vršovice a podzimní kolo uzavřou s Lokomotivou Louny také v domácím prostředí
25. 11. Čelo soutěže: 1. Náchod (7 zápasů,
12 bodů), 2. Šťáhlavy (6 utkání, 12 bodů).
Ženy našeho oddílu sehrály v říjnu tři utkání. Bohužel, všechna prohrály. V domácí
hale podlehly nejprve Mělníku 13:18 a seniorkám Střešovic 23:34. V Praze odešly
poraženy z hřiště Astry Praha 24:10. Ale
v domácím zápase se Střešovicemi, kde hraje
několik bývalých reprezentantek, bylo vidět
zlepšení ve hře, zřejmě práce nového trenéra.
Ve Šťáhlavech se představí 12. listopadu, kdy
bude jejich soupeřem tým HC Háje Praha.
Za VV Sokol Šťáhlavy Jan Sklenář

V neděli 1. 10. 2017 se konal XII. ročník dnes již velmi oblíbeného běžeckého
závodu, který je pevně umístěn v oﬁciálních termínovkách ČR. Závod proběhl
za příznivého počasí v krásném prostředí zámeckého parku zámku Kozel a jeho

Starší dorost v říjnových kolech získával
další zkušenosti v ligové soutěži. 8. října si
dojel pro další venkovní porážku do Jičína.
Po téměř vyrovnaném poločase (16:15) se
hra týmu značně zhoršila, což se zobrazilo
desetibrankovou prohrou 35:25. Za týden
čekal na naše družstvo, v domácím prostředí,
loňský mistr republiky tým Robe Zubří. Už
při rozcvičování byla vidět zejména výšková
a tělesná převaha. Zubří, kde hostují hráči
z Ivančic, Zlína, Vsetína, Bystřice, bylo hodně vysoko nad silami našich a snadno zvítězilo 39:20, po poločase 19:10. Po tomto
kole následovala v soutěži přestávka. V posledním říjnovém víkendu v neděli dvacátého devátého odjeli chlapci do Ostravy, kde
se utkali s místním Sokolem. Ten uzavírá
tabulku, zatím bez bodu. Tam ale nezaváhali a přesvědčivě vyhráli 27:38, po poločase
15:16. Utkání se hrálo až od 17 hodin a tým
se vrátil domů hodně pozdě, lépe řečeno v
ranních hodinách. V listopadu podzimní
kolo končí, ve Šťáhlavech budou hrát 4. 11.

s Duklou Praha a 26. 11. se Sokolem Nové
Veselí. Venku hrají v Kopřivnici a v Bystřici.
Tým vedli trenéři Kreč, Nolč, Fiala a vedoucím je Schejbal. Sestava v říjnových zápasech: Hrubý, Dolák, Smolej gólmani a v poli
- Nejdl 5, Havlíček M. 2, Nolč 24, Havlíček
O. 9, Kesl 14, Vicari 4, Kojan 7, Sedláček 5,
Samek 3, Šimek 6, Brůha, Klička 2, Čechura
1. Družstvo postoupilo v tabulce z desátého
místa na deváté.
Též mladší dorostenci bojovali v české skupině druhé ligy o body. 7. 10. sehráli v Třeboni s posledním celkem soutěže vyrovnané střetnutí a nakonec zvítězili 26:27, když
v poločase byl stav 17:13 pro domácí. Následující kolo hráli hoši opět venku, tentokrát
v Havlíčkově Brodu. Přes absenci M. Havlíčka (zranění) dokázali přivézt oba body
a udržet svou prozatímní neporazitelnost
v soutěži. Výsledek 27:24. V posledním
říjnovém víkendu k nám přijelo družstvo
z konce tabulky, Tygři Ústí nad Labem.
Smělý název týmu však danému výkonu

STARŠÍ ŽÁCI FK ŽÁKAVA, S POČETNOU EKIPOU ŠŤÁHLAVSKÝCH
FOTBALISTŮ, OKUPUJÍ ŠPICI TABULKY KRAJSKÉ SOUTĚŽE
V tomto ročníku bojují mladí fotbalisté
FK Žákava, kde se věnuje tomuto sportu
i řada kluků z naší obce, v krajské soutěži
starších žáků. Dosavadní podzimní část
soutěže jedou na vítězné vlně a kromě
jediného remízového utkání, kde nakonec
bonusový bod získal až v penaltovém rozstřelu soupeř z Horní Břízy, dokázali zatím všechna utkání vyhrát. V tabulce jim
aktuálně patří druhá příčka v nejtěsnějším
bodovém závěsu právě za Horní Břízou.
Pod vedením trenérů Matuše a Kašpara
se sešla výborná parta kluků ze Žákavé,
Nezvěstic, Milínova, Šťáhlav a Šťáhlavic.
Svoje zastoupení mají fotbalisté z naší
obce prakticky ve všech mládežnických
kategoriích. V kategorii mladších žáků se

vedle své soutěže účastní i seriálu turnajů
O pohár hejtmana Plzeňského kraje, doposud úspěšně reprezentovali svůj klub
na turnajích v Nýrsku a Zruči. Děkujeme
trenérům a činovníkům FK Žákava, že
se výborně věnují sportovnímu rozvoji
i mládeže z naší obce (jmenovitě to jsou
7

v kategoriích starších a mladších žáků Tobiáš Froněk, Miloš Soubusta, Jan Hájek,
Martin Soukup, Adam Tafat, Petr Bočan,
Matyáš Froněk, Patrik Paur, Dominik
Paul, Sebastian Paur).
Jan Tafat

SPORT
MLADÍ VOLEJBALISTÉ SK ŠŤÁHLAVY ÚSPĚŠNĚ VSTOUPILI DO SEZONY
Nový ročník volejbalové sezony je v plném proudu a šťáhlavská stopa je v něm
rozhodně vidět. Již byly odehrány 2 turnajová kola městského přeboru trojic
a kategorie MINI, kde máme svoje zastoupení v celkem pěti družstvech. Velmi
potěšitelné je, že se podařilo rozšířit počet

družstev a letos je již schopno absolvovat
tuto soutěž i spousta nedávných nováčků,
kteří v uplynulé sezoně udělali velký výkonnostní pokrok. Ti starší a již zkušenější již svádějí pravé volejbalové líté boje
s celky z Plzeňského kraje.
Dne 29. 10. 2017 se uskutečnilo 1. kolo
krajského minivolejbalu, které pořádal
SK 15. ZŠ v Plzni. Turnaje se ve třech kategoriích (barvy červená, oranžová a žlutá) zúčastnilo 55 družstev a odehrálo se
celkem 175 zápasů na 5 hřištích. Poprvé
se turnaj konal bez omezení počtu druž-

stev, což bylo bezesporu pozitivní. Tento
fakt se projevil především v tom, že bylo
jen minimum družstev s náhradníkem,
takže si všichni zahráli maximálně.
Za SK Šťáhlavy startovalo celkem 10
družstev, 4 v červené kategorii, 4 v oranžové a 2 ve žluté. A to za absencí ještě
řady hráček a hráčů, jinak by byl počet
družstev ještě vyšší. Početností výpravy
jsme se tak mohli měřit s těmi největšími
oddíly v kraji. I výsledkově se nám dařilo. V červené kategorii procházely Linda
Fišerová s Bárou Knížákovou turnajem
doslova jako nůž máslem a sbíraly jedno
vítězství za druhým. Nad jejich síly byl až
ve ﬁnálovém klání celek Klatov. V konkurenci 25 týmů výborný výsledek. V první
desítce jsme měli celkem 3 celky! V oranžové kategorii v konkurenci 20 celků se
naše 4 týmy rozhodně neztratily a v první
desítce jsme měli 2 celky. SK Šťáhlavy na
tomto festivalu výborně reprezentovali
v červené kategorii Linda Fišerová, Barbora Knížáková, Daniel Gerhart, Anna
Tůmová, Kateřina Kudrová, Anežka Lucáková, Anna Nováková, Anežka Treﬁlová, v oranžové Karolína Bendová, Eliška
Piknerová, Eva Šímová, Tomáš Fanta,
Ema Nováková, Antonín Dobrý, Michaela Hrabovská, Petra Stráská, Adéla Dobrá,
ve žluté pak Daniel Pešír, Matěj Gerhart,
Štěpánka Brůžková, Eliška Vondráčková
a Nela Šnebergerová.
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Další turnaj městského přeboru se koná
19. listopadu a do konce roku pak absolvujeme ještě 2. festival barevného minivolejbalu v sobotu 16. prosince v hale
plzeňské Lokomotivy. Zároveň jsou již
nyní v plném proudu přípravy na tradiční kulturní akci, pořádanou SK Šťáhlavy,

a to Adventní snění v sobotu 2. prosince
v Infocentru, kdy hudebním pásmem malých umělců a jejich dospělých hostů zahájíme ve Šťáhlavech krásný adventní čas.
Všichni jste srdečně zváni.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

Velký adventní okenní kalendĄƎǀĞaƛĄŚůĂǀĞĐŚĂaƛĄŚůĂǀŝĐşĐŚ
ǌĂēne ƌŽǌƐǀĢĐŽǀĂƚƐǀĄēşƐůĂ͘
:ĂŬƚŽƵĂĚǀĞŶƚŶşŚŽŬĂůĞŶĚĄƎĞďǉǀĄ͕ŬĂǎĚǉƉƌŽƐŝŶĐŽǀǉĚĞŶƐĞǀĚĂůƓşŵŽŬŶĢŶĢŬƚĞƌĠŚŽǌ ĚŽŵƽƉŽƐƚƵƉŶĢ͕
ĂǎĚŽaƚĢĚƌĠŚŽĚŶĞ͕ƌŽǌƐǀşƚşŶĄƐůĞĚƵũşĐşēşƐůŽƉƎŝǌĚŽďĞŶĠǀĄŶŽēŶşŵŶĞďŽǌŝŵŶşŵŵŽƚŝǀĞŵ͘
WŽũěŵĞ ũĞŽďũĞǀŽǀĂƚƉƎŝƉƎĞĚǀĄŶŽēŶşĐŚƉƌŽĐŚĄǌŬĄĐŚ͘
ϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϳzĂēşŶĄēƚǀƌƚǉƌŽēŶşŬĂŬĐĞsĞůŬǉadventní okenní ŬĂůĞŶĚĄƎ a tak
ũĂŬŽǀůŽŸƐŬĠŵ ƌŽĐĞƐĞŽƚĞǀşƌĂũşŬĂůĞŶĚĄƎĞƐŽƵďĢǎŶĢĚǀĂ͕ƉƌǀŶşǀĞaƛĄŚůĂǀĞĐŚ͕
ĚƌƵŚǉǀĞaƛĄŚůĂǀŝĐşĐŚ͘
Ty ĚĢƚŝ͕ŬƚĞƌĠse pustí do pátrání po ēşƐůĞĐŚ a ƐĂŵǇ ŶĞďŽƐ ƌŽĚŝēŝĂƉƌĂƌŽĚŝēŝ
ŽĚŚĂůş ǀƓĞĐŚĚǀĂĐĞƚēƚǇƎŝĂĚƌĞƐ;ēşƐĞůĚŽŵƽͿ͕ǌĂƉşƓşũĞ na ŚƌĂĐşŬĂƌƚƵĂtu
ƐƉƌĄǀŶĢǀǇƉůŶĢŶŽƵƉƎŝŶĞƐŽƵŶĂaƚĢĚƌǉĚĞŶǀƌĄŵĐŝƐĞƚŬĄŶşk vĄŶŽēŶşŵƵ
ƐƚƌŽŵu na ŶĄǀƐŝǀĞaƛĄŚůĂǀĞĐŚŶĞďŽ aƛĄŚůĂǀŝĐşĐŚ͕ďƵĚŽƵ ŽĚŵĢŶĢŶǇŵĂůǉŵ
ĚĄƌŬĞŵ͘
,ƌĂĐşŬĂƌƚĂũĞŬ vyzvednutí ŽĚϮϬ͘ϭϭ͘v OÚ ŶĂŵĂƚƌŝĐe, v DaŝaǀĞaƛĄŚůĂǀĞĐŚ
a v ŚŽƐƉŽĚĢǀĞ aƛĄŚůĂǀŝĐşĐŚ͘

SK Šťáhlavy
Vás srdečně zve na tradiční akci na zahájení adventního času

„Adventní snění“
Kdy:
Kde:
Začátek

Sobota, 2.12. 2017
Informační centrum Šťáhlavy
14:30 hod.

Účinkují:

Malí sportovci a umělci z našeho oddílu školního i předškolního věku
a jejich dospělí hudební hosté

Na akci plynule naváže

od 17:00 hod.

Rozsvícení vánočního stromu
na návsi
se zpíváním koled, svařeným vínem a sváteční náladou…

Výzva:

Přijďte s námi pomyslně zapálit první adventní svíčku, rozsvítit
vánoční strom a naladit se na předvánoční čas!
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- INZERCE PŘIJMEME:

SERVISNÍHO TECHNIKA
náplň práce:

montáž doplňků na střešní okna – roletky,
žaluzie, markýzy
výměna zasklení, výměna plechových dílů,
výměna těsnění

mzda:

dle výkonu 25-35.000,-Kč

MONTÉRA STŘEŠNÍCH OKEN
náplň práce:

montáž střešních oken (provádí se zevnitř,
na střechu se lézt nemusí)

mzda:

dle výkonu 30-50.000,-Kč

SÁDROKARTONÁŘE
náplň práce:

obklady kolem střešních oken

mzda:

dle výkonu 25-35.000,-Kč

NÁSTUP možný IHNED

na plný úvazek nebo i nepravidelně
možno HPP nebo ŽL

VOLEJTE, PIŠTE:
ing. Soukup

tel: 603 829 266, soukup@fenestra.cz

FENESTRA střešní okna, s.r.o., 332 04 Šťáhlavice 1

RUSKO
MONGOLSKO

Nezvěstické loutkování

KRAJEM SVÉRÁZNÝM

O ztracené princezně

zabití draka v přímém přenosu

Divadlo Poutníka Hrocha (Praha)

MULTIMEDIÁLNÍ
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
FOTOGRAFA PAVLA SVOBODY
Z VELKÉ CESTY "NAPŘÍČ ASIÍ”

Údolí klapajících mlýnků
pohádka na motivy pověstí z Jáchymovska

26. listopadu od 15:00
Sokolovna Nezvěstice

Nezvěstice | 22.11. | 18:00

http://nezvestice.cz/loutkovani

areál chovatelů
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