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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červenec 2018

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce schválila:
1. Cenovou nabídku na projekt výstavby
šaten u sportovní haly od ﬁrmy A.W.F.
Projekt s.r.o.
2. Účetní závěrku ZŠ Šťáhlavy za rok
2017
3. Smlouvu o dílo na projekt revitalizace
– lokální biocentrum Bažantnice - tůně II.
4. Smlouvu o dílo na projekt revitalizace-lokální biokoridor Beránka.

5. Výsledek výběrového řízení na rekonstrukci vstupu do budovy OÚ. Nejvýhodnější nabídku podala ﬁrma T-BAU 2000.
6. Výsledek výběrového řízení na 1. etapu
sanace budovy OÚ. Nejvýhodnější nabídku podala ﬁrma Habeš-stálé sucho, s.r.o.
7. Výsledek výběrového řízení na akci
„Propojení vodovodu v ul. Tyršova“.
Nejvýhodnější nabídku podala ﬁrmy BP
STAVBY CZ s.r.o.

Rada vzal a na vědomí:
1. Informaci o závěrečném účtu Mikroregionu Radyně za rok 2017, který schválila
valná hromada MiR a informaci o účetní
uzávěrce za rok 2017 – zisk 170.533,43 Kč.
Ing. Václav Štětina, starosta

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
A) Informace o probíhajících správních
řízeních:
- Kanalizace Na Sádkách – před vydáním stavebního povolení na MMP (Magistrát města Plzně), realizace podzim
2018.
- Vodovod Tyršova (od ul. Habrmanova
k cukrárně) - vydáno stavební povolení,realizace září, říjen
- Vodovod Šťáhlavice „Mezi Domky“ –
2. etapa – probíhá stavební řízení, realizace cca jaro 2019.
- Kanalizace na Kukačce – před vydáním stavebního řízení, realizace podzim
2018.
- Kanalizace a vodovod Ke Koupališti
– před vydáním územního rozhodnutí na
stavebním úřadě ve Starém Plzenci, následovat bude stavební řízení na MMP, realizace cca jaro r. 2019.
- Komunikace a chodníky Nezvěstická
– vydáno stavební povolení, ve společném výběrovém řízení, které zajišťovala SÚS Plzeňského kraje, již byl vybrán
zhotovitel; realizace cca srpen – listopad
2018.
- Vchod do budovy OÚ –vydáno stavební
povolení; realizace srpen – listopad 2018.

- Protizáplavová opatření z polí nad obcí
přes Bažantnici – zahájeno územní řízení
na stavebním úřadě ve Starém Plzenci.
- Protipovodňová opatření u ČOV –
je připravena projektová dokumentace
umožňující podat žádost o územní rozhodnutí, je v jednání uzavření smluv
s vlastníky pozemků, kterých se stavba
bude týkat.
- Změna vytápění ZŠ Šťáhlavy – bylo
vydáno stavební povolení na nové vytápění v ZŠ. Dle smlouvy se současným
nájemcem a dodavatelem tepla a dle platných právních předpisů je dodavatel tepla
povinen kotelnu do 31.7.2018 vyklidit.
Následovat bude úprava kotelny a instalace nového zdroje vytápění – realizace od
1. srpna do září 2018.
- Habrmanova ulice – vydáno územní
rozhodnutí, po dopracování dokumentace bude na MMP požádáno o stavební
povolení; zahájit realizaci bude možné
v r. 2019.
- Smetanova ulice – prostor u MŠ – projekt po připomínkách dokončen, v nejbližší době bude podána žádost o společné územní a stavební řízení na MMP.
Realizovat by bylo možné v r. 2019.

- Chodník Šťáhlavice – 1. etapa (tj. od
bývalé prodejny COOP k trafostanici) –
v nejbližší době bude podána žádost o společné územní a stavební řízení na MMP.
Realizovat by bylo možné v r. 2019.
- Zateplení bytového domu pro seniory
ve Šťáhlavech (včetně výtahu) – podána
žádost o stavební povolení. Realizovat by
bylo možné v r. 2019, obec bude zkoušet
dotační tituly na zateplení.
B) Informace o probíhajících či nedávno
dokončených investičních akcích a opravách
V přehledu nejsou vyjmenovány všechny
akce a opravy, snažili jsme se shrnout ty
důležitější.
- Prodejna Šťáhlavice - úprava prostor
v obecní hospodě ve Šťáhlavicích na prodejnu – dokončeno, rekolaudace na prodejnu proběhne v červenci;
- Osvětlení kostela – od Noci kostelů je
kostel zatím provizorně nasvícen, zhotovitel práce dokončí a vyřeší tak, aby byl
kostel osvícen z více stran;
- Vodovod Náves Republiky – dokončeno, kolaudace bude červenci 2018;
dokončení na následující straně
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
dokončení z předešlé strany

- Vodovod Palackého - vlastníci přilehlých nemovitostí si již zajistili zhotovení
přípojek, do konce července by měl být
hotov nový asfaltový povrch;
- Vodovodní a kanalizační přípojka pro
hřiště ve Šťáhlavicích – dokončeno;
- Oprava kapličky ve Šťáhlavicích – ﬁnancováno za přispění dotace, realizováno pod dohledem památkářů – dokončeno. Kaplička je nově vyzdobena sochou
sv. Floriána, patrona hasičů.
- Oprava komunikace Jungmannova,
Palackého a část U Hřiště – Jungmannova a část Palackého – dokončeno, část
ul. U Hřiště a Palackého bude dokončena
v červenci 2018;
- Oprava střechy MŠ včetně zateplení
střechy – dokončeno;
- Vodovod Nezvěstická – dokončeno,
provozovatel vodovodu v souvislosti
s plánovanou výstavbou komunikace výjimečně umožnil, aby byly zhotoveny

vodovodní přípojky ještě před kolaudací řadu. Zhotovení přípojek si zajišťují
a hradí vlastníci připojovaných budov,
obec v zájmu zrychlení věci oslovila ve
spolupráci s ČEVAKem ﬁrmu, která má
volnou kapacitu a je schopna přípojky pro
občany vyhotovit co nejdříve, ještě před
stavbou komunikace Nezvěstická.
- Vodovod Pod Kozlem – dokončeno; po
kolaudaci řadu si občané budou moci nechat zpracovat projekt na přípojky a vybudovat je.
- Vodovod Tylova, Havlíčkova, K Bažantnici – práce začnou v polovině července 2018
- Kanalizace Na Potoce – dokončeno
a byť z této akce měli občané ulice velké
obavy, vše proběhlo v pořádku a na výbornou.
- Vodovod Na Potoce – práce začnou
v srpnu 2018
- Oprava kanalizačních vpustí na par-

kovišti pod Kozlem – probíhá
- Oprava a čištění vpustí, horské vpusti ve
Šťáhlavicích – dokončeno;
- Oprava lapače písku ve Šťáhlavicích na
Obcízně – proběhne v červenci a srpnu
- Oprava uličních vpustí v Husově ulici
a výměna za vpusti se sifonem (protizápachové) – původní zhotovitel ze zakázky
odstoupil, podařilo se najít jiného, který je
ochoten akci na této frekventované silnici
provést. Věříme, že se podaří zrealizovat ještě před rekonstrukcí Nezvěstické ulice, kdy
bude Husovou ulicí směrována objížďka.
- Asfaltový povrch v obytné zóně Šťáhlavice – dokončeno
- Obnova Hraběcí aleje (ošetření dubů,
odstranění křovin) – hrazeno za přispění dotace – z větší části již proběhlo, nyní
probíhá zdravotní řez dubů, zcela dokončeno bude do konce listopadu.
- Dokončení pergoly u hospody ve Šťáhlavicích – červenec, srpen 2018

cena, budeme pravděpodobně příští rok
na jaře realizovat jen část hřbitovní zdi
a zbytek později.
2.474.000 Kč - vodovodní řady ve Šťáhlavech
280.000 Kč - dopracování studie a vypracování projektové dokumentace na cyklostezku
22.272 Kč - příspěvek na věcné vybavení
pro JSDH Šťáhlavy
22.272 Kč - příspěvek na věcné vybavení
pro JSDH Šťáhlavice

Dále jsme požádali o dotaci na Lesopark
Bažantnice – parková cestní síť, kde jsme
postoupili do dalšího kola a pravděpodobně na jaře r. 2019 se dozvíme, zda tuto téměř 100% dotaci získáme.

DOTACE
Řada dotací je bohužel koncipována tak,
že jsou pro menší obce (např. obce do 500
nebo 1000 obyvatel), přesto se podařilo
několik dotací získat. V horizontu předchozích několika let jsme byli letos zatím
nejúspěšnější.
Pro naši obec byly letos odsouhlaseny
tyto dotace:
70.000 Kč – úpravy v areálu minigolfu
400.000 Kč – havarijní stav hřbitovní zdi
starého hřbitova. Žádali jsme o vyšší částku, s ohledem na to, že byla částka krá-

Požádali jsme i o dotaci na část nákladů
na projektovou dokumentaci Kanalizace
Kozelská a Na Boru, zatím nevíme, zda
ji získáme.

INFORMACE ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO) KONANÉHO 27.6.2018
- Obec významně podporuje zdejší spolky, zejména sportovní kluby v jejich práci
s dětmi a mládeží. ZO schválilo poskytnutí dotace na činnost pro:
- Sokol Šťáhlavy (házená) – 442 tis. Kč
- Sportovní klub Šťáhlavy (volejbal) – 210
tis. Kč
- TJ Sokol Šťáhlavice – 80 tis. Kč
Dále bylo schváleno:

- Závěrečný účet obce Šťáhlavy za r. 2017,
účetní závěrka a výsledek hospodaření;
- Dlouhodobě předjednané prodeje pozemků v chatových osadách ve Šťáhlavicích, ve Šťáhlavech prodej části pozemku
v ulici U Pekárny a prodej poslední obecní zahrádky pod nádražím.
- Směna části obecních pozemků za část
pozemku soukromého vlastníka V Nádolí

REKONSTRUKCE ULICE NEZVĚSTICKÁ
Ve společném výběrovém řízení, které
zajišťovala SÚS Plzeňského kraje, byl na
konci června pro zakázku kraje (komunikace a její odvodnění) a pro zakázku
obce (chodníky, vjezdy a parkovací stání)
vybrán společný zhotovitel. V polovině července bude možné podepsat s ním
smlouvu o dílo. Do 14 dnů od podpisu
smlouvy si zhotovitel převezme staveniště, následně bude řešit dopravněinženýrské opatření (DIO) a vytyčení sítí. Zatím
se nedá přesně určit den, kdy budou za-

hájeny výkopové práce, předpoklad je, že
začátkem srpna. Výstavba by měla probíhat cca 4 měsíce. Uzavírka ulice bude
pravděpodobně po etapách, budete o nich
včas informováni dopravním značením
i na webu obce. Od závor ke křižovatce
s ulicí Rašínova bude rekonstrukce prováděna výkopem, od této křižovatky na
konec obce bude vyfrézován stávající
asfaltový kryt a položen nový. Po celé
délce budou vybudovány vjezdy, chodník
a nové veřejné osvětlení.
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ve Šťáhlavech.
- Podání žádosti na Státní pozemkový
úřad (SPÚ) o bezúplatný převod některých pozemků od státu. Jedná se většinou
o pozemky pod komunikacemi.
Přesné znění usnesení zastupitelstva obce
najdete na www.stahlavy.cz/obecni-urad/
uredni-deska/

PRONÁJEM STÁNKU
NA PARKOVIŠTI POD
KOZLEM
Pokud má někdo zájem o pronájem
stánku na parkovišti pod Kozlem, i krátkodobě, ať se obrátí na tajemnici OÚ,
tel. 724 162 518. Stánek je vhodné využít
např. pro prodej. suvenýrů.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
HLEDÁME KRONIKÁŘE(KU) PRO ČÁST OBCE ŠŤÁHLAVY
Obec Šťáhlavy hledá spolehlivou osobu,
která se zajímá o dění v obci a která by
psala od příštího roku kroniku Šťáhlav.

Současná kronikářka odvádí svou práci
s láskou a na výbornou, ale pověřila nás,
abychom si našli od r. 2019 někoho nové-

ho. Práce kronikáře je ﬁnančně ohodnocena, bližší informace poskytne starosta
obce.

PRONÁJEM NOVÉHO OBCHODU VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Obec vybudovala ve Šťáhlavicích z prostor
skladu v budově obecní hospody malou
prodejnu, v červenci bude prostor rekolaudován na prodejnu. Prodejna a sklad pro
prodejnu jsou vybaveny novým nábytkem,
je zde i lednice, chladící pult. Prodejna má

samostatné sociální zázemí. Původně vše
směřovalo k tomu, že nájemce hospody a
obchodu bude tentýž, což se zrealizovat
nakonec nepodařilo. Obec nabízí pronájem vybaveného obchodu za symbolické
nájemné. Zájemci se mohou hlásit u tajem-

nice, tel. 724 162 518, lze se domluvit na
prohlídce na místě a dohodnout konkrétní
podmínky pronájmu.
Před prodejnou by měl být letos upraven
asfaltový povrch na rampě a osazeno zábradlí.

rubriku OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE připravila tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

NAŠI JUBILANTI

JUBILEUM

V minulém čísle Š+Š došlo omylem ke
zveřejnění jubilantů za měsíc červenec,
místo za červen. Chybu nyní napravujeme
zveřejněním jubilantů za měsíc červen.
Občanská komise tímto dodatečně gratuluje uvedeným občankám a občanům,
přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších
let.

V letošním roce oslaví nebo již oslavilo
80. narozeniny 20 šťáhlavských občanů,
ve Šťáhlavicích 2. Jedním z nich je pan
František Bystřický ze Šťáhlav. Kulaté narozeniny oslavil počátkem června. Popřát
mu přišly za zastupitelstvo Petra Brůhová
a za občanskou komisi Jana Kepková. Pan
Bystřický nás přivítal s úsměvem na tváři
a s dobrou náladou. Zavzpomínal na své
mládí, na dobu, kdy se ve Šťáhlavech konaly bály i na dobu, kdy hrával házenou
za Sokol Šťáhlavy a také za Duklu Praha.
Sportuje i dnes, neboť rád vyráží na výlety
na kole, i když ne tak dlouhé, jako kdysi.
Do dalších let mu ještě jednou přejeme
hodně spokojenosti a především pevné
zdraví.
Jana Kepková, Petra Brůhová

Šťáhlavy
František Bystřický 80 | Marie Šloufová 80
Josef Šlouf 85 | Václav Hejl 90
Libuše Pavlíková 84 | Věra Landkamrová 88
Marie Šťastná 85
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.

KRAJSKÁ SOUTĚŽ MLADÝ ZDRAVOTNÍK
Dne 26. 5. 2018 se na ZŠ ve Vejprnicích
konala Krajská soutěž Mladý zdravotník.
V kategorii žáků I. stupně postoupilo do
krajského kola 7 družstev z Plzeňského a Karlovarského kraje. Naše děti ze
ZŠ Šťáhlavy se na soutěž velmi dobře
připravily a obsadily konečné 2. místo.
Odměnou za předvedený výkon jim byly
stříbrné medaile, pohár a ceny v podobě
sladkostí. Děkuji všem dětem za jejich
nasazení a předvedené výkony. Už teď se
těšíme na další soutěže a doufáme, že budeme opět tak úspěšní jako tento rok.
Alexandr Drohobeckyj
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120 LET SDH ŠŤÁHLAVICE
V sobotu 23. června jsme ve Šťáhlavicích slavili 120. výročí založení našeho
sboru dobrovolných hasičů. Spojili jsme
tuto událost i se soutěží v požárním
sportu a to dopoledne dětskou a odpoledne pro dospělé. Již od pátku na louce
u řeky byl čilý ruch – přípravy akce si
vyžadovaly mnoho práce, tudíž i mnoha
rukou. V sobotu již od 9 hodin se sjížděla družstva dětí, celkem se zúčastnilo
9 týmů. Po předání cen dětem se začal
na louce organizovat slavnostní průvod v čele s představiteli našeho SDH,
za nimi táhli koně historickou ruční
stříkačku spolu s obsluhujícími členy
v dobových bílých uniformách, za nimi
ostatní šťáhlavičtí hasiči, kterým do kroku hrála kapela, deﬁlé doplnili členové
soutěžních družstev. Zástup se zastavil
na návsi, kde náš bard V. Čechura krátce
pohovořil o historii sboru, uctil minutou
ticha zesnulé členy, kteří se významně
podíleli na chodu SDH. Na závěr starosta obce Ing. V. Štětina popřál hasičům
mnoho zdaru a předal nám symbolický
dar – čerstvě opravenou kapličku ve
středu Šťáhlavic, která je nově zasvěcena Svatému Floriánovi – patronu hasičů. Poté jsme položili věnec k pomníku
padlých spoluobčanů v obou světových
válkách a důstojnost této akce završila
státní hymna. Tím byl slavnostní akt završen, průvod se volně vrátil na louku,
kde jsme zahájili již 19. ročník soutěže o pohár SDH Šťáhlavice, do které se
přihlásilo 19 družstev, nejvzdálenější až
z moravského družebního Kobylí. Kdo
si troufal, přihlásil se i do doplňkového závodu „XXL“, které se zaleklo jen
5 týmů, ostatní si trouﬂi, neboť ceny –
sudy domácího šťáhlavického piva pro
první 3 byly lákavé. Zakončení slavnostního hasičského dne proběhlo volným koncertem skupiny Sifon rock pod
širým nebem. Přestože meteorologové
vyhrožovali deštivým počasím, nejspíš
na přímluvu našeho čerstvého patrona
Sv. Floriána nám nakonec docela přálo,
akce se vydařila po všech stránkách.
Eva Bezděkovská,
starostka SDH Šťáhlavice

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V neděli 3. června pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Šťáhlavice na místním
hřišti tradiční dětský sportovní den. Za
báječného počasí se sešlo 20 nadšených
závodníků ve věku od 3 do 10 let. V jednotlivých kategoriích si děti zasoutěžily
v běhu, jízdě na kole, skoku z místa, hodu
míčem (větší děti medicinbalem) a zdolá-

vání horolezecké stěny a poté si užily legraci při několika soutěžích v družstvech.
Akce končila slavnostním vyhlašováním
vítězů, ale balíček s odměnou za své výkony obdržel každý účastník. Celá akce
končila společným opékáním špekáčků.
Po dvou letech se slabší účastí, způsobenou nepřízní počasí, se organizátoři akce
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utvrdili, že oslava dětského dne ve sportovním duchu je pořád mezi dětmi oblíbená a má smysl ji udržovat i přes rostoucí
počet akcí, které se v bližším i vzdálenějším okolí naší obce na oslavu dne dětí
pořádají.
Alena Průchová

JAK TO BYLO S KOZELSKÝM MOSTEM?
Ve Šťáhlavech máme několik zajímavých
kulturních památek a také několik architektonických skvostů. Mezi nimi i železný obloukový most u zámku Kozel, který
je součástí této kulturní památky. Prohlédli jste si jej někdy podrobně? Je ukázkou mostařské dovednosti tehdejší doby.
Do krajiny je posazený tak, že ji nikterak
nenarušuje. Naopak. Splývá s ní a je její
ozdobou. Železný obloukový most přes
řeku Úslavu u Kozlu má jediný oblouk o
rozpětí 20 m, mostovka je 4 m nad řečištěm. Je to most inundační, protože má
na obou březích kamenné protipovodňové
inundační oblouky.
Když jsme začali psát o tomto mostu do
připravované knížky, v žádném archivu
ani v žádné publikaci jsme neobjevili nějaké informace, které by vypovídaly o jeho historii. Pouze v encyklopedii mostů,
v knížce J. Páva „Zaniklé železárny“
i v některých dalších zdrojích se uvádí,
že most byl „pravděpodobně“ vyroben ve
Waldsteinských železárnách v Sedlci na
konci 19. století, stejně jako v roce 1884
původní plzenecký most a asi v roce 1898
most u Šťáhlavic. S tím jsme se ale nespokojili. Když srovnáme dva výše uvedené
mosty s mostem u Kozlu, je vidět veliký
rozdíl. Dva uvedené mosty jsou obyčejné silniční, ale most k zámku Kozel je
přímo uměleckým dílem, má ojedinělou
zajímavou železnou konstrukci a ozdobné zábradlí. Snažili jsme se proto nějaké informace najít ve starých novinách
a časopisech. A podařilo se. Zjistili jsme,
že s největší pravděpodobností most ve
Waldsteinských železárnách v Sedlci
opravdu vyroben nebyl. Podařilo se zjistit i to, že tento železný most nahradil
původní dřevěný před více než 140 lety.
Ve starých novinách jsme našli i informace o tom, kdo most projektoval, kdo a kde
jej s největší pravděpodobností vyrobil,
v jakém časovém období, kolik váží nosná
železná konstrukce i to, kolik tenkrát jeho
stavba hraběte Arnošta Františka Waldsteina stála. Odpovědi na všechny tyto

otázky naleznete v připravované knize.
Objevili jsme ale i další zajímavosti.
O tom, že v době, kdy byl most vyroben, to byla na tu dobu výjimečná stavba,

rat, zda se model mostu dochoval dodnes
a v případě, že ano, tak kde se nachází.
Po dlouhém hledání jsme zjistili, že model
byl dlouhou dobu uložen na ČVUT a před

svědčí i to, že byl vyhotoven model tohoto obloukového mostu, který byl vystavován minimálně na 2 výstavách, o čemž
jsme nalezli zprávy. První byla v roce
1879, druhá o dvacet let později. Model
byl vypracovaný velmi precizně a do nejmenších podrobností. Byl zhotoven v měřítku 1:10 včetně postranních kamenných
pilířů, ozdobného zábradlí a ozdobných
betonových sloupků, které jsou z obou
stran u vchodu na most. Model, který je
starý jako samotný most, tedy nebyl žádný drobeček, ale měřil přes dva metry.
A protože tak velký model se jen tak neztratí nebo nezničí, začali jsme tedy pát-

několika lety byl převezen do Národního
technického muzea, kde byl restaurován.
Dnes se nachází ve sbírce Stavitelství
NTM. V Národním technickém muzeu neměli k modelu mostu žádné popisné informace, proto jsme jim poskytli údaje, které
jsme nalezli, včetně odkazů na jednotlivé
výtisky novin. Podle sdělení pracovníků
NTM se počítá s tím, že v budoucnu bude
model převezen do nedalekých Plas, kde
bude vystaven v nové expozici Statiky
v Centru stavitelského dědictví, kde bude k
vidění. A to je možná někdy do budoucna
námět na rodinný výlet.
Jana Kepková

KOZELSKÉ OKÉNKO – ČERVEN 2018
Červnový měsíc jsme zahájili představením, které v rámci Dne dětí odehrál dětský
divadelní soubor Lupínek z Březové. Další
akcí věnovanou dětem byl den bezpečnosti
nazvaný Kozlení. Žáci šťáhlavské základní školy zde mohli hravou formou získat
informace a tipy, jak se chovat bezpečně
nejen v běžném životě, ale i na internetu.
19. června jsme přivítali několik zahraničních novinářů, kteří budou propagovat náš
zámek v rámci agentury CzechTourism.
Zámek Kozel se letos zapojil do akce
s názvem Víkend otevřených zahrad
a návštěvníci si tak mohli projít park
s výkladem a dozvědět se různé zajíma-

vosti. Prováděl je pan zahradník Vladislav
Vlach, který se této role zhostil výtečně
a zámek Kozel mu tímto děkuje za poutavý výklad. Akce se velmi vydařila, a to
i díky přispění pěkného počasí.
V jízdárně skončila výstava graﬁčky
p. Aleny Antonové a momentálně tam,
jako každý rok, probíhají promoce Západočeské univerzity. Po jejich skončení se
můžete těšit na novou výstavu, jejíž tématika bude velice poutavá, a to Šlechtici
- diplomaté - zednáři. Vernisáž proběhne
14. 7. 2018 a vystavenou expozici si budete moci prohlédnout až do 28. 10. 2018.
Uvidíte několik původních historických
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zednářských předmětů, ale také se dozvíte
něco o tomto tajemném společenství.
V ten samý den, tedy 14. 7. 2018, se na
nádvoří zámku koná od 21. 00 hod. dlouho očekávané představení Strašidlo Cantervillské. Vstupenky jsou v této chvíli
téměř vyprodané a je možné je zakoupit
již jen v kanceláři zámku.
V červenci a srpnu zámek prodlužuje otevírací dobu, a to od 10 - 17h, kdy vychází
poslední prohlídka. Budeme se na Vás těšit vždy od úterý do neděle.
Kateřina Audy,
správce depozitáře zámku Kozel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
V posledních týdnech tohoto školního
roku zažili žáci několik rozmanitých
akcí. Hned 1. 6. se 2. – 5. ročník vydal na
školní výlet do zážitkového parku Zeměráj. Děti navštívily středověkou vesnici,
luštily hlavolamy a probíhaly dřevěným
bludištěm. Nejvíce se ale všem líbila 1
km dlouhá přírodní stezka bosou nohou.
6. 6. proběhla soutěž ve ŠD – „Školní
družina má talent“. Svůj talent předvedly děti ve zpěvu, tanci, sportu a dokonce
jsme viděli i loutkové divadlo a na závěr
orientální tance.
V pátek 8. 6. se ve sportovní hale ve
Šťáhlavech konal 3. ročník Atletické
olympiády, o které jste se dočetli již
v minulém vydání časopisu.
Studijní centrum Basic vyhlašuje každoročně literární soutěž. Letošní téma
znělo: „Vesmír je nekonečný“. Soutěže se zúčastnilo 581 žáků z 12 škol. Ve
třetí kategorii získal diplom a cenu za 1.
místo náš žák z páté třídy Vojta Knapp.
I ostatní zúčastnění žáci dostali drobné
odměny, všem gratulujeme.
15. 6. se všichni prvňáčci moc a moc
těšili na stopovačku, kterou připravili
pro předškoláky z mateřské školy. Prvňáčci se vydali do Bažantnice, kde cestou chystali 10 zábavných úkolů pro své
mladší kamarády. Závěr stopovačky si
všechny děti užily společně na zahradě
MŠ.
Poslední velká červnová akce pro celou naši školu proběhla 21. 6. V zahradáchzámku Kozel se konal „Kozlí den
bezpečnosti“. Děti si vyzkoušely řadu
sportovních disciplín a také stanoviště
zaměřené např. na 1. pomoc a požární
ochranu.
29. 6. se ve škole rozdávalo vysvědčení
a hurá na prázdniny. Přejeme všem krásné léto.
Za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Alena Löffelmannová
Jitka Čimerová

„KOZLÍ ZÁVODY“ NA KOZLU 21. ČERVNA 2018
Před osmou hodinou jsme se vydali na
zámek Kozel, kde pro naši základní
školu připravili „Den Bezpečnosti“. Po
zahájení, které proběhlo v 8:30, jsme
ve skupinách začali plnit úkoly. Například jsme skládali puzzle, jezdili na
koloběžce nebo jsme jezdili lanovkou.
Během plnění úkolů si každá skupinka
zaběhla závod. Trať byla pro žáky 1.
– 3. ročníku dlouhá 1500 metrů a pro
žáky 4. – 5. třídy 2000 metrů.
V závodě jsme běželi podle fáborků
a plnili jsme úkoly na stanovištích, byla

tam stanoviště první pomoci, požární
ochrany, skákání v pytli a hod na cíl.
4. a 5. třída měly navíc po cestě najít
a opsat pár slov. Když všichni doběhli
závod, tak nám vyhlásili 1., 2. a 3. místo v kategorii 1. – 3. třída a v kategorii
4. a 5. třída. Po půl druhé jsme se vraceli zpět do školy.
Daniel Gerhart
Linda Tafatová
Jan Jiřík
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FOTOREPORTÁŽ
Z PROBĚHLÝCH AKCÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY

Westernové městečko Plzeň 12. června
Pohádková cesta 7. června

Stopovačka s 1. třídou ZŠ Šťáhlavy 15. června
Návštěva ZOO Plzeň 19. června

Olympiada Fair Play

Indiánský den
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za MŠ Mgr. Radka Saugspírová

SPORT
PODĚKOVÁNÍ ORGANIZÁTORŮM MEMORIÁLU JANA JIRMÁŘE
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, co se podíleli na přípravě 4. ročníku Memoriálu Jana Jirmáře v házené mladších
žáků. Velký dík patří panu Karlu Votýpkovi a trenérům mužstva mladších a starších žáků v házené. V další sezoně 2018-2019
přeji šťáhlavským házenkářům samé dobré výsledky.
Marie Jirmářová

VOLEJBALISTÉ SK ŠŤÁHLAVY ÚSPĚŠNÍ NA CELOSTÁTNÍM FINÁLE
BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU NA PÍSKU V OSTRAVĚ
Tým SK Šťáhlavy vyrazil se třemi červenými družstvy na letošní třetí republikové
ﬁnále v barevném minivolejbalu do Ostravy. Naši borci byli jedinými zástupci
Plzeňského kraje a čelili převážně moravským sokům. Formát této akce byl zcela
originální a unikátní. Hrálo se na plážových kurtech, které vyrostly přímo v industriálním areálu Dolních Vítkovic.
Ve stejném areálu probíhal zároveň další
z turnajů světové série mužů a žen v beachvolejbalu, a tak měly děti unikátní zážitek vidět na vlastní oči zápasy profesionálů v této alternativě volejbalu, potkávat
se s nimi při rozcvičení, prohodit pár slov
a shlédnout řadu zápasů.
A protože se červená kategorie hrála
rovněž na plážových kurtech, mohli si
naši sportovci na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to hrát naboso a bořit se do
písku. Popasovali se s tím velmi slušně
a vybojovali celkové 5., 14. a 16. místo. Naprostým bonusem celé akce bylo
celkové vítězství českého páru Barbora
Hermannová a Markéta Nausch Sluková
v turnaji světové série. I čeští muži Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem nezůstali pozadu.

Barbora Hermannová a Markéta Nausch
Sluková ovládly ostravský turnaj Světového okruhu. Ve ﬁnále porazily Kanaďanky Heather Bansleyovou a Brandie Wilkersonovou 2:1 na sety. Naopak Ondřej
Perušič s Davidem Schweinerem nevyužili sedm mečbolů a ve třetím setu utkání
o bronz podlehli 24:26 ruskému páru Ilja
Lešukov a Konstantin Semjonov.
Nausch Sluková a Hermannová si přitom
letos na World Tour zahrály první ﬁnále.
Získaly druhý společný titul, na začátku
společné kariéry ovládly v roce 2015 turnaj v Antalyi. Loni zkompletovaly medailovou sbírku druhým místem v Poreči
a bronzem v Riu de Janeiro.
Kdo by to byl řekl, když v sobotu ráno
pozorovali naši borci takřka z metru
protažení Markéty
Nausch Slukové v
budově Gong, kde
probíhala akreditace,
že jí druhý den poženou svými hlasivkami ve ﬁnále.
Když v neděli těsně
před desátou večer

přijel náš rychlík na plzeňské hlavní nádraží, uzavřela se dvouapůldenní expedice do
svérázného a hrdého města a kraje na akci,
která se jen tak opakovat nebude. První
velké setkání s beachvolejbalem, v podání
mini i proﬁ, poznali jsme, že tento sport se
hraje za každého počasí (snad kromě hromů a blesků), společná cesta vlakem, střet s
moravskou volejbalovou školou, ve kterém
jsme obstáli se ctí. SK Šťáhlavy i naší obec
na severu Moravy úspěšně reprezentovali
Linda Tafatová, Julie Vanišová, Linda Fišerová, Barbora Knížáková, Daniel Gerhart,
Jan Jiřík a Tomáš Fanta.
Děkujeme, Ostravo!!!
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

a takhle to viděli naši svěřenci ...
VÝLET DO OSTRAVY NA CELOSTÁTNÍ KOLO MINIVOLEJBALU V BARVÁCH 22. - 24. 6. 2018
V pátek 22. 6. 2018 jsme vyjeli vlakem ze se vrátili zpátky
Šťáhlav do Ostravy. Ve vlaku bylo kino, do tělocvičny, kde
tak jsme se skoro celou cestu dívali na po- jsme znovu přespali.
řady. V Plzni a v Praze jsme přestupova- V neděli se už neli. Cesta trvala 4 hodiny. V Ostravě jsme hrálo, takže jsme šli
dojeli šalinou do tělocvičny, kde jsme se fandit našim repreubytovali a také přespali.
zentantům a repreV sobotu jsme šli do areálu v Dolních Vít- zentantkám. Ve ﬁnákovicích, kde byla připravena beachvo- le si zahráli Češi o 3.
lejbalová hřiště, na kterých jsme hráli. místo a Češky o 1.
A kousek od nás se také hrál turnaj světo- místo. Nakonec po
vé série v beachvolejbalu. Hráli jsme celý velkém boji Češi prohráli, ale skončili na
den kromě pauzy na oběd. Odpoledne výborném 4. místě. Víc se to dařilo Češbylo vyhlášení, Šťáhlavy obsadily 5., 14. kám, které po velkém boji a úsilí spraveda 16. místo. Po napínavém odpoledni jsme livě získaly 1. místo. Po neopakovatelném

zážitku jsme se vrátili zpátky do Šťáhlav.
Unaveni, ale plni krásných zážitků jsme
padli do našich postelí.
Daniel Gerhart, Linda Tafatová,
Jan Jiřík, SK Šťáhlavy
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Jsme stabilní ﬁrma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhodobá perspektiva zaměstnání
• příspěvek na dopravu • 5 týdnů dovolené

hrubá mzda od 30 000 Kč
DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec,
Bezručova 389.
Pracovní doba dle domluvy, možno i odpoledne.
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené.
Možná i práce na hlavní pracovní poměr.
Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění.

V případě zájmu nás kontaktujte.

Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939
E-mail: suchyzd@seznam.cz

Mája - dĒtský bazárek ŠĨáhlavy
NezvĒstická 612, ŠĨáhlavy
Otevírací doba:

Út: 13:00 – 18:00
St: 9:00 – 15:00
ÿt: 9:00 – 18:00
Pá: 15:00 – 18:00
každá první a druhá sobota v mĒsíci: 8:00 -12:00
kontakt: Marie Petrželková tel. 725707728
email:marie.petrzelkova@gmail.com

D

FB: Mája - DĒtský bazárek ŠĨáhlavy, @majabazarek
komisní prodej vĢškerého dĢtského zboží (0-15let)

D
pƎijímáme obleēení, hraēky, knihy, obuv, sportovní vybavení, potƎeby pro kojence (plenky, výživa atd.),
tĢhotenské obleēení, koēárky, žídliēky atd.
ZA NEPRODANÉ ZBOŽÍ NEÚÿTUJEME POPLATKY

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14- 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ks.
Prodej: 1. srpna 2018 | Šťáhlavy - u Jednoty / u kruháku - 15.20 hod.
Výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00hod | tel. 601 576 270, 728 605 840 | www.drubezcervenyhradek.cz

