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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

listopad 2018

NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE
V měsíci říjnu se RO (ještě ve složení
z voleb z r. 2014) sešla dvakrát a schválila:
- Zpracovatele korektury knihy o obci
Šťáhlavy
- Rozpočtové opatření č. VIII. (zveřejněno na webových stránkách obce)
- Prodloužení nájemních smluv nájemcům v obecních bytech
- Zpracování studie na rekonstrukci budovy lesního úřadu
- Zhotovitele kácení dřevin – jabloní podél ul. Nezvěstická
- Přijetí dotace od Plzeňského kraje ve
výši 400.000 Kč na opravu 1. etapy hřbitovní zdi starého hřbitova – úprava hřbitovní zdi bude provedena na jaře 2019
- Rozpracování studie vegetačních úprav
okolo budovy OÚ
- Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen (týkají se posílení
el. vedení v chatových osadách)
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
s ČEZ (posílení el. v lokalitě Na Boru)
- Opravu a výměnu světel na sále a v přísálí ve Šťáhlavicích (bylo provedeno ještě
před školním plesem)

- Příkazní smlouvy s Domoza projekt,
s. r. o. na podání žádostí o dotaci na tůně
v Bažantnici a na alej v lokalitě Mezi Domky ve Šťáhlavicích (jedná se o dotace z Operačního programu životního prostředí)
- Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy u hasičské zbrojnice
- Veřejnoprávní smlouvu s městem Starý Plzenec, na jejímž základě bude město Starý Plzenec vykonávat místo obce
Šťáhlavy přenesenou působnost na úseku
přestupků
- Obnovu čerpadla v ČOV – objednáno
u ČEVAK, a. s.
- Dodatek s ﬁrmou Silnice Horšovský Týn
– předmětem dodatku jsou vícepráce na
komunikaci Jungmannova, U Hřiště, Palackého
- Podat stížnost na ČD na nevyhovující
situaci v době výluky ČD, kdy autobusy
jezdily s velkým zpožděním a s nedostatečnou kapacitou
- Cenovou nabídku na opravu nosných
prvků střechy ve stodole ve stavebním
dvoře obce

- Zveřejnit záměr pronájmu areálu střelnice
RO dále projednávala nebo vzala na
vědomí:
- Nabídku spolku Plzeňští na uskutečnění
historických oslav obce – věc bude ještě
předložena k vyjádření kulturní komisi
(po jejím vzniku)
- Obecní rozhlas – návrhy na úpravu hlášení, případně na úpravu času hlášení
– bude předloženo k vyjádření kulturní
komisi (po jejím vzniku)
- Informace o předpokladu nákladů na
tisk knihy o obci
- Informace o průběhu prací na změně
webových stránek obce
- Informaci o uskutečněném jednání
ohledně možnosti úpravy části územní
studie ve Šťáhlavicích – z jednání vyplynulo, že úprava části studie není realizovatelná.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO OBCE Z 31. ŘÍJNA 2018
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva,
které se konalo ve Šťáhlavicích, složilo
slib všech 15 nových zastupitelů, tj.: Eva
Bezděkovská, Alexandr Drohobeckyj DiS,
Ivo Hucl, Petr Lakatoš, Ing. Daniel Lucák,
Mgr. Ondřej Maglić, David Nimrichter,
Mgr. Zuzana Sermešová, Vojtěch Synáč,
Mgr. Jakub Šedivý, MUDr. Jiří Škorpil,
Mgr. Dagmar Špalová, JUDr. Pavel Štětina, Ing. Václav Štětina, Ing. Jan Tafat
Následně proběhla volba starosty a místostarosty obce, členů rady a ﬁnančního
a kontrolního výboru. Bylo rovněž rozhodnuto o odměnách neuvolněným členům zastupitelstva a členům výborů

a komisí, kteří nejsou zastupiteli.
Starosta obce: Ing. Václav Štětina (zároveň je členem rady obce)
Místostarostka obce: Mgr. Dagmar Špalová (zároveň je členem rady obce)
Členové rady: Ing. Daniel Lucák,
MUDr. Jiří Škorpil, JUDr. Pavel Štětina
Kontrolní výbor (5 členů):
předseda: Mgr. Ondřej Maglić
Členové: Ing. Zdeněk Myslík, Mgr. Zuzana Sermešová, Ing. Alena Sládková,
Vojtěch Synáč
Finanční výbor (7 členů):
předseda: MUDr. Jiří Škorpil
Členové: Eva Bezděkovská, Ing. Pavel
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Blažek, Mgr. Markéta Dobrá, David Nimrichter, Ing. Alena Sládková, Ing. Vladimír Šimek
Výše měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce:
a) Místostarosta: 15.000 Kč
b) Člen rady obce: 2.000 Kč
c) Člen zastupitelstva: 800 Kč
d) Předseda výboru, komise: 1.500 Kč
e) Člen výboru, komise: 1.000 Kč
Odměny se nesčítají.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
USTAVUJÍCÍ ZASTUPITELSTVO OBCE (ÚZO) Z 31.10.2018
dokončení z předešlé strany

Výše odměn předsedy komise a členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli:
a) Předseda komise: 700 Kč/měsíčně, odměnu nelze sčítat s členstvím ve výboru
nebo jiné komisi. Odměna bude poskytnuta ode dne jmenování do komise.
b) Člen výboru, komise: 80Kč/jednání,
maximálně 1.200 Kč /pololetí, přičemž
platí, že do částky 1.200 Kč lze sčítat odměnu za členství ve více výborech nebo
komisích. Odměna bude poskytnuta zpětně 1x za pololetí, její výši na návrh předsedy výboru či komise potvrdí rada obce.
Veškeré odměny byly schváleny ve výrazně nižší výši, než je stanoveno v nařízení
vlády 317/2018.
Dále byli schváleni oddávající úředníci pro volební období 2018-2022. Vedle
starosty a místostarostky, kteří jsou oddá-

vajícími ze zákona, budou moci oddávat
i Eva Bezděkovská, Mgr. Zuzana Sermešová a Mgr. Jakub Šedivý.
STRUČNĚ O NĚKTERÝCH ORGÁNECH OBCE (dle zákona o obcích)
VÝBORY
Obec je povinna zřídit ﬁnanční a kontrolní výbor, o jejich složení rozhoduje zastupitelstvo obce.
Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce (ZO).
Finanční výbor
– provádí kontrolu hospodaření s majetkem a ﬁnančními prostředky obce;
– plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZO
Kontrolní výbor
– kontroluje plnění usnesení ZO a RO
– kontroluje dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti

– plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZO
Výbory by měly o kontrolách pořizovat
zápis, který předkládají zastupitelstvu
obce společně s případným vyjádřením
zaměstnance OÚ, kterého se kontrola týkala.
KOMISE
Komise nejsou povinným orgánem obce,
může je zřídit jako své iniciativní a poradní orgány rada obce. Svá stanoviska a náměty předkládají Radě obce. Komise jsou
obvykle obsazovány odborníky na danou
problematiku.
Jaké komise rada obce zřídila, jaké členy
do nich jmenovala a jaká náplň činnosti
komisí se předpokládá, se dozvíte v příštích novinách, zatím je to předmětem jednání.

INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE NEZVĚSTICKÁ
V pol. měsíce listopadu bude komunikace asfaltována. I poté bude trvat nepřetržitá uzavírka, protože budou probíhat další nutné
práce. Nadále Vás vyzýváme, abyste dodržovali dopravní značení a lokalitu pokud možno objížděli tak, jako dosud.

KNIHA O OBCI
Kolektiv autorů v čele s paní Janou Kepkovou dokončuje knihu o obci Šťáhlavy.
Půjde o výpravnou publikaci s nikdy nepublikovanými fotograﬁemi a s mnoha
historickými údaji a zajímavostmi. Bude
mít cca 500 stran a bude vydána v příštím
roce u příležitosti 780 let od 1. písemné
zmínky o obci. Předpokládáme, že kniha
bude vydána v nákladu 1500 ks a bude ﬁnančně velmi náročné, proto:

HLEDÁME PARTNERY
(SPONZORY) KNIHY
Vedení obce má zájem jednat o partnerství knihy s ﬁrmami v obci a okolí. Pokud
by měl zájem využít možnost reklamy
v knize i některý podnikatel v obci, tuto
podporu vítáme.
Co bude znamenat partnerství knihy?
Umístění reklamy v závěru knihy v rozsahu dle výše ﬁnanční podpory (lze jednoduché uvedení podnikatele s předmětem
jeho podnikání a kontakty, reklama na ¼,
½ nebo celou stránku).

Nyní tedy máte jedinečnou příležitost pomoci obci pokrýt náklady na vydání této
knihy a zároveň může být Vaše ﬁrma nebo
Vaše podnikatelská činnost prezentována v
připravované knize. Máte-li zájem, kontaktujte nás nejlépe do 15.12.2018.
Dále všem sponzorům nabízíme možnost
prezentovat ﬁrmu při oslavách 780. výročí
obce v roce 2019, kdy bude pořádán 1. ples
obce Šťáhlavy, historické oslavy a pravděpodobně sportovní den pro děti.
Bližší informace Vám bude poskytnuta v sekretariátu OÚ (377 969 201) nebo u tajemnice OÚ (724 162 518).
Děkujeme za Váš zájem.

rubriku OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE připravila tajemnice OÚ Mgr. Iveta Bočanová

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Mencl Miroslav 83 | Alena Marková 85 | Jarmila Holubová 99 | Ilsa Tovarová 88
V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

Mgr. Dagmar Špalová
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VYMEZENÍ OBLASTÍ
PŘÍMÉ PŮSOBNOSTI ZASTUPITELŮ V OBCI
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Občanská komise Obecního úřadu ve
Šťáhlavech pořádá, vždy dvakrát do roka,
vítání nejmladších občánků v obřadní síni
OÚ. Druhé letošní vítání se uskutečnilo
v sobotu 20. října. Nově narozených dětiček, rodiči přihlášených na tuto akci, bylo
celkem 18, 16 ze Šťáhlav a 2 ze Šťáhlavic.
Proto se vítání uskutečnilo ve třech skupinách:
- v 10 hodin rodiče: Jindřišky Drohobecké, Anny Kalašové, Elišky Kovandové, Ondřeje Kulhavého, Šárky Nekolové
a Nikoly Krákorové,
- v 11 hodin rodiče: Rozálie Dvořákové,
Davida Kopřivy, Nikol Kubanové, Adama
Lintnera, Zuzany Matějkové a Matyáše
Nolče
-ve 12 hodin rodiče: Anežky Belinové,

Štěpána Brabce, Zuzany Hefertové, Šimona Spurného, Nely Utišilové a Markéty Zmeškalové.
Program vítání byl vždy stejný. Vítání občánků provázela členka Občanské komise
Hana Loudová, naše malé občánky vždy
proslovem přivítal místostarosta obce
Mgr. Dušan Krňoul, matrikářky naší obce
Radka Fremrová a Vlasta Brůžková předem zajistily pro tuto akci vše potřebné.
Po úvodu vlastní obřad začal velmi pěkným přednesem básní a zpěvu žaček ze
šťáhlavské základní školy a to Lindy Tafatové, Anežky Mahdalíkové, Karolíny
Bendové a Kateřiny Kudrové. Po celou
dobu programu na klávesy hrála Terezka
Kepková. Následovalo představení přítomných rodičů s dětmi, které poté mís-
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tostarosta obce Mgr. Dušan Krňoul přivítal. Rodiče se podepsali do pamětní knihy
obce a symbolicky své děťátko pohoupali v obecní kolébce. Při tomto aktu byla
rodičům nápomocna členka Občanské
komise a šťáhlavského Červeného kříže
paní Miroslava Bendová.
Následovalo popřání rodičům, pan místostarosta obce předal maminkám květinu
a za Občanskou komisi dětem předala dárek paní Loudová, která se i jménem Občanské komise s přítomnými rozloučila.
Její poslední slova k rodičům zněla: „Radujte se z Vašich dětí, radujte se z toho, že
máte domov a rodinu.“
Hana Loudová, členka občanské komise

KNIHA O ŠŤÁHLAVECH JE HOTOVÁ
Nápad napsat knihu vznikl nedlouho
po oslavách 777. výročí Šťáhlav. Tak
trochu nám bylo líto, že Šťáhlavy dosud nemají podrobně zmapovanou
historii jako jiné obce, a že ani fotografií není v obecním archivu mnoho. Nejprve jsme začali shánět staré
fotografie, aby se obohatil obecní archiv. Až když se lidé ptali, jestli tyto
fotografie vyjdou knižně, napadlo nás
vydat k výročí obce knížku. Nejen
z nashromážděných fotografií, ale že
se pokusíme zpracovat i celou dlouhou
historii Šťáhlav. Pustili jsme se do psaní s velkým nadšením. Musíme ale podotknout, že nebýt internetu, kde jsou
zveřejněny staré matriky, kroniky i výtisky novin, nikdy bychom se do psaní
této knížky nepustili.
Záhy jsme zjistili, že napsat knihu není
tak jednoduché, jak jsme si představovali. A dvojnásobně to není jednoduché, pokud se jedná o knihu o historii,
kde data jsou daná a neměnná. Nelehké
také bylo uspořádat obsah knížky tak,
aby měla „hlavu a patu“.
O Šťáhlavech taková rozsáhlá publikace nikdy vydána nebyla. Historií se
v minulosti zabýval Fedor Kovářík,
který v roce 1932 napsal knížku Šťáhlavy a Šťáhlaváci, ve které na několika
stránkách popisuje stručně dějiny obce
a životopisy významných osobností,
které se ve Šťáhlavech narodily nebo
žily, v roce 1967 pak napsal PhDr. Jaroslav Batěk první podrobnější brožuru o historii obce až do konce 2. světové války. Další brožury, které byly
vydané v letech 1989, 2001 a 2016, vycházely právě z této Baťkovy publikace
a byly vždy doplněny o novější dějiny.
Nová kniha má tři části. Máme radost,
že do knihy přispěli i další dva Šťáhlaváci. První část pojednává o pravěkém osídlení Šťáhlavska a napsal ji
Roman Berkovec. Do knihy přispěl
i Prof. Jaroslav Čechura, šťáhlavský rodák, který ve druhé části, kterou nazval
„Šťáhlavy, ves v magickém trojúhelníku Kozel-Hůrka-Radyně“, popisuje
vznik naší vsi v historických souvislostech. Třetí část jsem zpracovala
společně s Janem Jermářem. Pokusili
jsme se zmapovat historii od první písemné zmínky o obci v roce 1239 až
po současnost. Čtenáři se dozví, jak se
ve Šťáhlavech žilo, jak se Šťáhlav dotkly hlavní historické mezníky – zrušení
roboty, první světová válka, jak přijali
Šťáhlaváci vznik Československé republiky, jak prožívali druhou světovou
válku a osvobození, rok 1968 i sametovou revoluci v roce 1989. Úryvky
z kronik a časopisů jsou v knize ponechány v původní podobě, čtenář se tak
seznámí s tehdejší mluvou a s tehdejším pravopisem.

Knížka není odbornou publikací, ale
je psána tak, aby byla pokud možno
zajímavým čtením pro každého. Je to
první kniha, a pravděpodobně na několik desetiletí i poslední, která tak podrobně mapuje historii Šťáhlav od pravěku až po současnost. Kniha má přes
480 stran a velké množství fotografií.
Do tisku by měla jít počátkem příštího roku a jak již jsme psali, pokřtít
by se měla při oslavách 780. výročí od
první písemné zmínky o obci Šťáhlavy
v červnu 2019.
Kniha je sice hotová, ale pokud někdo
má doma ještě staré fotografie, staré
kroniky spolků nebo např. historické
prapory spolků a organizací, budeme
rádi za jejich zapůjčení.
Při mapování historie jsme byli odkázáni na to, co psali o Šťáhlavech naši
předchůdci, co jsme vyčetli z matrik,
kronik, co jsme objevili v archivech,
ve kterých jsme strávili velké množství
hodin. V knize je obrovské množství
údajů. Většinu z nich jsme se snažili
ověřovat, ale ne vždy se to podařilo,
protože pramenů je velmi málo a někdy se údaje v nich dokonce liší. Proto
je v úvodu třetí kapitoly knihy napsán
úryvek ze školní kroniky, který napsal
šťáhlavský řídící učitel Karel Vilém
Tuček v roce 1881, když kroniku zakládal. Jeho slova se týkají i nás a této
knížky. „Chtěje úloze své náležitě dostáti tak, aby sepsaná jím kronika školní podala čtoucímu věrný obraz dějin
zdejšího školství, snažil se podepsaný
seč byl, aby sebral spolehlivá data
i doklady, týkající se minulých dob
a událostí, jež souvisí se školstvím
šťáhlavským, jakož i aby je sestavil
v přirozenou souvislost a přehlednou
podobu, jak toho důležitost spisu pamětního vyžaduje.Objeví-li se tudíž
přes všechnu možnou péči a bdělost
pisatelem přece některé vady a nedostatky v díle tomto, tudíž vzpomenuto,
že se stalo jenom nevědomky a že bylo
lze sporých jenom nalézti pramenův,
pomůcek a dokladův, z nichž pisatel
látku čerpati s to byl.“
Lidé dnes stále více pátrají ve starých
matrikách proti proudu času a hledají
kořeny své rodiny, dávají si zpracovat
obsáhlé rodokmeny, rodinné kroniky.
Ale k všeobecné vzdělanosti patří nejen znalost historie vlastní rodiny, ale
i znalost historie místa, ve kterém žijeme nebo odkud pocházíme.
Přejeme čtenářům, aby se jim kniha líbila a aby jim přinesla nejen poučení o
historii Šťáhlav, tedy místa, ve kterém
žijí, ale aby v nich probudila i pocit hrdosti a sounáležitosti s naší obcí. Ten,
kdo nezná historii místa, ve kterém
žije, těžko si k tomuto místu vytvoří
citový vztah.
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Ukázka z připravované knihy
V úryvku se píše o Barboře Černínové roz. Schaffgotsch, druhé manželce
Heřmana Jakuba Černína z Chudenic,
který vlastnil šťáhlavské panství od
roku 1739 do roku 1784. Ukazuje, jak
se hraběnka, o které se říkalo, že je
zlá, zachovala, když byla neúroda a
lidem hrozila bída:
„A hle. Tato po celém kraji Plzeňském, ba po celém Království českém,
za tak zlou vykřičená paní ukázala se
teď při té přehrozné bídě nejdobrotivější, nejlepší matkou svých ubohých
poddaných. Ona, jakožto známá dobrá hospodyně, měla ve svých špýchařích mnoho tisíc strychů žita i jiného
rozličného obilí v zásobě. Když tedy
spatřila, že její poddaní z nedostatku
chleba a jiné potravy již svůj dobytek
porážejí a samotně od masa se živí, tu
ihned poručila svolati všecky mlynáře
na svých panstvích, vzavši je do rekvizice. Tam se teď z jejich otevřených
špýcharů rychle obilí vozilo a ve dne
v noci mlelo. Mezitím museli ze všech
hraběnčiných panství povolaní zedníci
na širokém, před šťáhlavským zámkem
ležícím palouku, chvátavě veliké pece
stavěti a bednáři opět museli veliké
díže dělati.
Po vyhotovení toho povolala hraběnka dvanáct jí dobře známých selských
hospodyň a ty musely též ve dne v noci
v dížích těsto mísiti, pak váleti a napotom ve vytopených oněch pecích
množství velikých i menších bochníků
chleba pořádně upéci.
Když již dostatečné množství bochníkův napečených bylo, volala jest se
jedna obec po druhé a tu se skoro každý den chléb darmo rozdával. Při každém tom rozdávání chleba byla vždy
hraběnka osobně přítomna a hleděla
přísně na to, aby se těm hospodářům,
kteří mnoho dětí a čeledínů měli, veliké bochníky, těm ale, jejichž rodina
méně četná byla, menší bochníky chleba udělovaly. Podruzi a svobodní lidé
dostávali po bochníčku, což účinkovalo, že ani jedinký poddaný na těchto
černínských panstvích hladem nezahynul.
Zde by se arci říci mohlo, že by byla
mohla hraběnka, místo tak velikého
zaneprázdnění pečením tolika tisíců
bochníků chleba, těm lidem dle rozvržení obilí dáti, aby sobě sami doma
dle potřeby chleba napekli. Ale tato
prozřetelná paní předvídala, že by
mnohý sedlák neb podruh dané jemu
obilí prodal, peníze promarnil a svou
rodinu doma hladem mříti nechal.“
Jana Kepková

CO SE STALO S POMNÍKEM ANTONÍNA ŠVEHLY?
Při pátrání po starých dokumentech a fotograﬁích se nás několik lidí ptalo, co se
stalo s pomníkem Antonína Švehly, který
stával v parku na návsi. V kronikách se
o něm dočteme jen málo. Pouze v roce
1962 je v kronice zaznamenáno, že když
se upravoval park na návsi, odstranil se

i zbytek Švehlova pomníku. Kronika dále
uvádí, že pomník předsedy agrární strany
postavili do parku jeho stoupenci před 2.
světovou válkou, pravděpodobně v letech
1934–1936. Podle pamětníků to byl vysoký kvádr a na něm Švehlova bysta. Stával
v prostoru mezi dnešním pomníkem ame-

rické armádě a vchodem do železářství.
Najde se mezi dříve narozenými někdo,
který ví, co se se Švehlovým pomníkem
stalo? Uvítáme i fotograﬁe.
Jana Kepková

GRUNTOVÁNÍ HASIČSKÉ NÁDRŽE VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Soutěžní družstvo mužů se už nemohlo dívat na zanedbanou a zarostlou hasičskou
nádrž uprostřed Šťáhlavic, a tak si kluci
udělali brigádu – jednu říjnovou sobotu
se sešli s nářadím u nádrže. Nálety dřevin
museli pokácet a vykopat kořeny, plevel

vytrhat, vyčistit spáry, větší praskliny zalepit, ve vysokých rybářských gumácích
vytahat nepořádek ze dna, neboť při letošním dlouhodobém suchu si netrouﬂi vodu
vyčerpat, jiná by totiž nenatekla. Nakonec
bylo nutno i hromady nežádané vegetace

odvézt na skládku a pak se mladí hasiči
mohli u skvěle vykonaného díla vyfotit.
Podle přiložené fotograﬁe posuďte sami,
že pochvala za skvěle odvedenou práci je
na místě.
Eva Bezděkovská, SDH Šťáhlavice

FOTOREPORTÁŽ: LAVIČKA REPUBLIKY V POLNÍ ULICI
Symbolicky byla v sobotu, 27. října 2018
v 10 hodin, odhalena Lavička republiky
v slepé části ulice Polní k výročí stých
narozenin naší krásné země. „Maminky
s dětmi, zdravotně znevýhodnění občané,
senioři nebo pejskaři při svých vycházkách
zavítali i do naší ulice, ale nebylo zde místa pro odpočinek, krátké zastavení a snad
i sousedské popovídání. Plánujeme zde
ještě doplnění zeleně, aby místo sloužilo
pro pěkné chvíle všem lidem dobré vůle“,
dodala kandidátka na členství v občanské
komisi MUDr. Petra Kynclová-Kuldová.
Gravírovaný nápis na lavičce odkazuje na
píseň Modlitba pro Martu, ve které byl použit citát J. A. Komenského a který následně použil T. G. Masaryk ve svém prvním
poselství: „…vláda věcí tvých k tobě se
zase navrátí…“ Taktéž v parafrázi učinil
i Václav Havel ve svém prvním prezidentském projevu v lednu 1990.
Díky pomoci šťáhlavských hasičů a účastníků akce byl v blízkosti také zasazen český národní strom - lípa. Na místě jsme si
připomenuli stoletou a současně i strastiplnou cestu naší země za svobodou a demokracií. Někdy stačí málo, aby se naše obec
měnila krok za krokem v místo spokojeného života.
Aleš Pojar
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DALŠÍ AKCE NA POMOC NAŠIM VARHANÁM
SE ODEHRÁLY V PONDĚLÍ A VE STŘEDU 22. A 24. 10.
Žáci Církevního gymnázia, které již znáte z koncertů i divadelních představení ve
Šťáhlavech, si pronajali tramvaj (díky získané ﬁnanční dotaci od Plzeňského kraje)
a na trase Slovany – Sady pětatřicátníků
muzicírovali do posledních sil, aby vykouzlili úsměv na tvářích překvapených
cestujících.
Ti se mohli svézt zdarma, a jen pokud
chtěli, mohli přispět do kasičky na pomoc
šťáhlavským varhanám.
Cestující byli štědří, řada z nich chválila samotnou myšlenku této akce i pěkné
provedení známých písní v tak jedinečné
jezdící koncertní skříni. Po sečtení peněz
v kasičce se radost, kterou děti dávaly
dospělým svým hraním a zpěvem, dětem vrátila– vybralo se neuvěřitelných
12.500 Kč. Tolik nikdo nečekal.
Poděkování patří Plzeňskému kraji, Cír-

kevnímu gymnáziu, PMDP – zejména
ochotným zaměstnancům vozovny a výpravny, řidičům tramvaje, přispívajícím
cestujícím, šťáhlavskému obecnímu úřadu („akce kasička“), ale i médiím (Mladé frontě, Plzeňskému deníku a Českému
rozhlasu), která veřejnost informovala
a rozšířila tak do širšího prostoru volání
o pomoc našich umírajících varhan.
11 hezkých bannerů, které byly vylepeny
v tramvaji a informovaly cestující o unikátnosti našich varhan, vyrobila graﬁčka
Eliška Lucáková. Eliško, muzikanti, zpěváci, palubní stevardi (s vytahanýma rukama od nošení těžké kasičky), všem vám
moc děkuji, že jste dali svůj volný čas
a nadšení dobré myšlence. Vytrvejme, dokážeme to.
Jakub Šedivý – ten, kterého už nerozhodí
v tramvaji žádná zatáčka ;)

Zasláním příspěvku na účet veřejné sbírky konané obcí Šťáhlavy
č. 90034-725700389/0800
nejen že pomůžete přiblížit se k záchraně vzácných varhan ve Šťáhlavech
v kostele sv. Vojtěcha, ale zároveň uděláte radost všem, kteří o jejich záchranu bojují
pomocí beneﬁčních koncertů. Děkujeme!
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PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT V BEZEJMENNÉ ČAJOVNĚ
Bezejmenná čajovna zve všechny občany
Šťáhlav a Šťáhlavic na předvánoční koncert virtuóza na australský domorodý nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala.
13.12. 2018 19:00
Ondřej Smeykal - didgeridoo sólo
Ondřej Smeykal je světově známý průkopník hry na tento tradiční australský
nástroj. Začínal jako samouk v dnes již
legendární skupině Wooden Toys s Ianem
Woodem. Od té doby stačil hru na tento
nástroj dovést k mistrovství, které je oceňováno téměř po celém světě a to včetně
kolébky tohoto „magického“ aboriginského nástroje - Austrálii. Díky virtuozitě
je často zván ke spolupráci významnými
českými i zahraničními hudebníky. Spolupracoval například s Monikou Načevou,
Pavlem Fajtem, Petrem Niklem, Milošem
Dvořáčkem, Jaroslavem Duškem, Milanem Caisem, ale též s Filharmonií Hradec
Králové. V Bezejmenné se představí se
svým sólovým recitálem.
Bezejmenná, Ivo Hucl

ŠŤÁHLAVICKÁ STRAŠIDLA

28. října bylo stejně tak jako každým rokem ve Šťáhlavicích na návsi od brzkého
odpoledne rušno. I přes nepříznivé počasí
zda začali vyrůstat stany pro pořádání již
tradiční Strašidelné stezky. Stezku pořádá
TJ Sokol Šťáhlavice spolu s SDH Šťáhla-

vice 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,

Umounění čerti, roztomilý andílek a hodný Mikuláš se letos projdou Šťáhlavami.
Rádi se zastaví i u vás - stačí napsat na: jakubsedivy@atlas.cz
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jako například čarodějnice, čerti, 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 byl u šťáhlavické Kovárny, kde se
mohli malí i velcí posilnit, opéct si buřta
nebo se jen ohřát u velkého ohně. Letos
byl velký oheň díky chladnému počasí
obzvláště oblíbený. Pro zkrácení dlouhé chvíle při čekání na start mohly děti
sledovat pohádky, které se celý podvečer
promítaly ve velikém stanu. Strašidelná
stezka je jednou z mnoha šťáhlavických
akcí, na kterých se podílí téměř všichni místní Sokolové a hasiči. 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 více než dvacetiletou
tradici a přijíždějí na ni děti nejen z blízkého okolí, ale i z více vzdálených míst.
Přesto že mnohé rodiče od letošní stezky
odradil déšť a návštěvnost byla nižší než
obvykle, všichni, kteří se kapek deště nezalekli, byli spokojeni.
Mgr. Dagmar Špalová

ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI V NAŠÍ ŠKOLE
Jsou za námi první dva školní měsíce,
během nichž si prvňáčkové pomalu zvykali na nové prostředí, nové paní učitelky
a nové kamarády, ti starší se pomalu probírali z prázdninového režimu a snění
a vraceli se do reality.
Aby mohli po své práci náležitě relaxovat,
spousta dětí se od října zapojila do činnosti zájmových kroužků. Ti, co holdují
pohybu, mohou navštěvovat ﬂorbal, street
dance či tance nejen orientální. Pro šikulky škola nabízí kroužek keramiky, tvořivý
kroužek a kroužek pěvecko-recitační. Pro
ty, kteří se chtějí dozvědět ještě něco navíc, je v nabídce vědecký kroužek a klub
angličtiny. Každou středu je žákům k dispozici školní knihovna, kde si mohou vybrat dle svého gusta oblíbené knihy.
V pondělí 15. 10. se rozjeli žáci 1.–3. ročníku do plzeňského divadla Alfa na představení „Tři siláci na silnici“. Po hodině
velké legrace, dobré zábavy a písniček se
všichni vraceli spokojeni do školy. Své

zážitky z divadelního představení pak
výtvarně vyjádřili v hodině výtvarné výchovy.
V sobotu 20. 10. vybrané žákyně svými
verši a písničkou přivítaly u příležitosti
„Vítání občánků“ naše nejmenší občánky.
Odměnou za jejich vystoupení jim byl potlesk novopečených rodičů a občas i pláč
některého mrňouska.
V pondělí 22. 10. proběhl poprvé projekt
Mixxxxxér, tentokrát v režii 5. ročníku.
V jednotlivých třídách pracovali žáci
v pětičlenných skupinách složených ze
všech pěti ročníků – prvňák, druhák,
třeťák, čtvrťák a páťák. Tématem bylo
„Česko slaví narozeniny“. Žáci pracovali
se slepou mapou ČR, učili se v ní orientovat, poznávali státní symboly, dozvěděli
se např., jak se podle pověsti dostal lev do
znaku, doplňovali slova do hymny a sestavovali text druhé sloky, skládali obrázek
pražské památky a vzpomínali na další,
hravě si spočítali údaje týkající se ČR

a nakonec namalovali pětiposchoďový narozeninový dort. Netradiční den se vydařil a všichni se těší na další – prosincový.
Po náročném projektovém dni se v úterý
23. 10. rozjeli žáci 4. a 5. ročníku do Blovic na dopravní hřiště. Po teoretické části si mohli nabyté vědomosti vyzkoušet
a ověřit v praxi na dopravním hřišti.
29. a 30. 10. mohli žáci odpočívat a trávit volný čas dle své libosti, protože měli
podzimní prázdniny.
Následující den ve středu 31. 10. odpoledne jsme se setkali s žáky a jejich rodiči
při tvořivé dílně „Cesta světlušek“. Společným úsilím dětí a rodičů vznikaly neuvěřitelné druhy světýlek, lucerniček, lampiónků, které mohly děti ihned vyzkoušet
během krátkého průvodu naší obcí. Akce
byla zakončena na školní zahradě vystoupením tajemného piráta a ukázkou jeho
dovedností s ohněm.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Šťovíčková
a Mgr. Hana Radová

Velký adventní okenní kalendáƎ ve Šƛáhlavech a Šƛáhlavicích
zaēne rozsvĢcovat svá ēísla.
Jak to u adventního kalendáƎe bývá, každý prosincový den se v dalším oknĢ nĢkterého z domƽ postupnĢ,
až do ŠtĢdrého dne, rozsvítí následující ēíslo pƎizdobené vánoēním nebo zimním motivem.
Pojěme je objevovat pƎi pƎedvánoēních procházkách.
1.12.2018 zaēíná již pátý roēník akce Velký adventní okenní kalendáƎ a opĢt
se otevírají kalendáƎe soubĢžnĢ dva, ve Šƛáhlavech a ve Šƛáhlavicích.
Ty dĢti, které se pustí do pátrání po ēíslech a samy nebo s rodiēi a prarodiēi
odhalí všech dvacet ētyƎi adres (ēísel domƽ), zapíší je na hrací kartu a tu
správnĢ vyplnĢnou pƎinesou na ŠtĢdrý den v rámci setkání k vánoēnímu
stromu na návsi ve Šƛáhlavech nebo Šƛáhlavicích, budou odmĢnĢny.
Letos budou navíc hrací karty slosovány a tƎi výherci ve Šƛáhlavech
a jeden ve Šƛáhlavicích získají volnou vstupenku do kina.
Pokud i ti, kteƎí nebudou mít pƎidĢlené ēíslo, nazdobí své okno,
bude pátrání mnohem zajímavĢjší.
Hrací karta je k vyzvednutí v OÚ na matrice, v MŠ i ZŠ ve Šƛáhlavech
a v hospodĢ ve Šƛáhlavicích od 21.11.2018.
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SPORT
HÁZENÁ V ŘÍJNU
Měsíc říjen byl bohatý na významné události. Již o prvním víkendu se konaly volby,
u nás pouze do zastupitelstva obce. Trochu
překvapila poměrně nízká účast voličů, něco
nad 56 %. Toto číslo ukazuje, že řada našich
občanů nemá o obecní dění zájem, že se nám
sem do Šťáhlav jezdí jen vyspat. Tuto pasivitu pociťuje i řada našich spolků, při svých
akcích. Věřme, že jsme si zvolili dobře, že
koalice obou sdružení bude táhnout za jeden
provaz, za stále lepší Šťáhlavy. 28. října oslavila naše republika 100. výročí své existence. K tomuto svátku byla zasazena v parčíku
u nádraží lípa. Házenkáři pokračovali ve své
činnosti a v republikových soutěžích si vedli
poměrně výborně. Posuďte sami.
Muži - II.liga
6. 10. hostili naši muži v malém plzeňském
derby tým Slavia VŠ Plzeň. Po nerozhodném poločase 12:12 se výkon našich výrazně zlepšil, což ukazuje celkové skore 27:19.
13. října na hřišti Ústí nad Labem, bohužel
odvedlo nováčkovskou daň. V poločase totiž
náš tým vedl o tři branky (17:14), ale celkový výsledek zní zcela opačně 30:34, pro
naše soupeře. V posledním říjnovém kole
se představilo v naší hale družstvo Baníku
Most. Soupeř ze středu tabulky předvedl
moderní rychlou házenou. Naši se v domácím prostředí nenechali zaskočit a jasně
zvítězili 29:21. Ve třech říjnových kolech
byli trenérem Šedivcem a vedoucím týmu
Schejbalem st. nominováni tito hráči: brankáři Hrubý, Dolák, Kohout, dále hráči v poli
(v závorce počet branek): Feranec, Šedivec

(15), Kojan (1), Nolč (28), Kesl (7), Kroc
(6), Mattas (12), Tatar (4), Mareš (5), Schejbal (6), Šetlík (1), Drohobecky A., Drohobecky V. Po říjnových utkáních vypadá čelo
tabulky takto: 1. Lovosice 10 bodů, 2. Dukla
B 9, 3. Plzeň - Košutka 8, 4. Šťáhlavy 7.
Starší dorost I. liga
7. října přijel do Šťáhlav mistr republiky
z minulé sezóny. Šťáhlaváci se na přeborníka ale dobře připravili, a uštědřili mu první
porážku po několika letech. Jak prohlásil po
utkání trenér Zubří: Naposled jsme prohráli
v Berlíně a loni ve Vezspremu (Maďarsko),
a teď ve Šťáhlavech. Výsledek zápasu 26: 25,
po poločase 13:14. 14. 10. hráli chlapci ve
Frýdku - Místku. Po dlouhé cestě (460 km),
nepodali očekávaný výkon a podlehli soupeřům 30:36 (18:13). Po reprezentační pauze,
28. října v domácím prostředí, zdolali tým
KH Kopřivnice 33:27 (17:12). Na říjnových
výsledcích se podíleli tito hráči: V brance
Hrubý, Kopic, v poli: Havlíček M., Nolč
(40), Basl (1), Havlíček O. (3), Kojan (1),
Sedláček (16), Klička (1), Brůha (3), Nosek
(6), Jung, Průcha, Sklenář, Šimek (16), Tyml
(2). Trenéři Nolč a Fiala. Tabulka po pátém
kole: 1. Nové Veselí 11 bodů, 2. Dukla Praha
8, 3. Talent Plzeň 8, 4. Šťáhlavy 7.
Mladší dorost - II. liga
V prvním říjnovém kole nám byl nalosován
tým 1. HC Pardubice. Družstvo ze spodní
poloviny tabulky naši jasně smetli. Příležitost dostali hlavně mladší hráči a i ti svého
soka hladce přehrávali. Výsledek 40:13
(19:7) hovoří za vše. 13. 10. si hoši zajeli pro

další body do Úval. V plátěné úvalské hale
zvítězili 30:25 (17:11). V sobotu 27. října se
v našem domácím prostředí představil Baník
Most, dosavadní lídr soutěže. I ten však zůstal na našem štítě, když vážný odpor kladl
jen v první půli. Naši dorostenci, doplnění
staršími žáky, vyhráli 30:15 (11:9). Sestava
(góly): Kopic - Jung (12), Tyml (5), Sedláček (33), Basl (3), Sklenář (10), Havlíček
M. (6), Hadáček (2), Brůha (7), Pytlík (2),
Nosek (8), Holý (1), Hrubý (1), Karban (2),
Kasal. Tabulka soutěže: 1. Šťáhlavy 10 bodů,
2. Most 10 (má o zápas víc) 3. Dukla Praha
8, 4. Třeboň 7.
Výsledky žactva jsou uvedeny v jiném článku tohoto čísla. V dnešní moderní házené
nastupuje do utkání 14 hráčů (v některých
soutěžích 16). Tyto počty hráčů nemá žádné
naše družstvo. Naopak musíme doplňovat
týmy hráči z mladší věkové kategorie. Při
shodě hracích termínů těchto týmů, máme
problémy s nedostatkem hráčů. Proto uvítáme další zájemce o náš sport. Vychováváme
hráče v přípravce, mladší a starší žáky, mladší a starší dorostence a muže. Uvítáme i další
trenéry, funkcionáře i zájemce o rozhodčí.
Výsledky našich družstev v republikových
soutěžích ukazují, že práce našeho oddílu
má skutečně úroveň a že jsme schopni konkurovat i oddílům z velkých měst. Ještě se
sluší poděkovat našim divákům, kteří pomáhají našim hráčům slušným povzbuzováním.
VV házené Sokola Šťáhlavy, Jan Sklenář

POSLEDNÍ DVA TURNAJE PODZIMNÍ ČÁSTI ZÁPADOČESKÉ LIGY V HÁZENÉ STARŠÍCH ŽÁKŮ
Na Šťáhlavský turnaj 6. 10. 2018 nepřijelo
družstvo Slávie Plzeň z důvodů velké marodky hráčů a tak soupeři našich kluků byli
postupně: HK Rokycany, Talent B, Talent A.
Utkání s družstvem z Rokycan probíhalo za
jednoznačné převahy našeho kolektivu. Kluci si zahráli všichni, měli možnost vyzkoušet
si naučené signály a s chutí si zastřílet. Zvítězili jsme 19:6 po poločasu (10:2). Branky
našeho družstva stříleli: Votýpka Jan 4, Černý Vojtěch 2, Kudra Jaroslav 2, Jirmář Jan 3,
Říha Jakub 1, Toﬂ Jakub 1, Holý Kryštof 1,
Kasal Michal 5.
Ve druhém utkání jsme změřili síly s kluky Talentu Jaderné Strojírenství Plzeň „B“.
Celý zápas jsme byli vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme udělali o pár chyb více
než soupeř a těsně prohráli 13:15, po poločasu (6:7). O naše branky se podělili: Votýpka
Jan 1, Kudra Jaroslav 1, Jirmář Jan 3, Toﬂ
Jakub 2, Holý Kryštof 2, Kasal Michal 4.
Třetí zápas s Talentem „A“ jsme odehráli
dost odevzdaně. Kluci z Plzně nás přehráli výrazným rozdílem 8 : 15, po poločasu
(3:7). Branky našeho družstva stříleli: Jirmář
Jan 1, Kelíšek Petr 1, Holý Kryštof 4, Kasal
Michal 2.
Po tomto utkání jsme sehráli odložený zápas s družstvem z Rokycan. O naše vítěz-

ství 23:3 (10:1) se postarali: Votýpka Jan 5,
Černý Vojta 3, Kudra Jaroslav 3, Jirmář Jan
4, Toﬂ Jakub 4, Holý Kryštof 4. Na posledním turnaji podzimu dne 27. 10. 2018 jsme
v našem kolektivu přivítali Lukáše Hrubého,
který se vrátil po úrazu a po celou dobu nám
výrazně chyběl. Hned v prvním utkání proti
družstvu z Rokycan, kluci ukázali, že mají
chuť, že si sebou přibalili potřebnou dávku
bojovnosti a dravosti. Utkání vyhráváme
23:7, po poločasu (10:1). Gólově se prosadili: Votýpka Jan 6, Hrubý Lukáš 3, Kelíšek
Petr 1, Černý Vojtěch 2, Jirmář Jan 3, Toﬂ
Jakub 2, Holý Kryštof 3, Kasal Michal 4.
K druhému utkání nastupujeme proti Talentu
JS Plzeň „A“. Kluci si přenesli všechny dobré vlastnosti z prvního zápasu. Sehráli jsme
dobré utkání, jen velké množství neproměněných vyložených šancí nás připravilo
o lepší výsledek. Zápas prohráváme 16:10,
po poločase (6:5). Branky za náš kolektiv
stříleli: Hrubý Lukáš 1, Jirmář Jan 3, Holý
Kryštof 2, Kasal Michal 4. O hodinu později
jsme nastoupili proti Talentu JS Plzeň „B“.
Opět se hrála dobrá bojovná házená. Poprvé
v letošní soutěži porážíme „Talent“ ! Konečný výsledek 15:14 po poločasu (4:8) sice nic
neřeší v postavení v tabulce, ale kluci se přesvědčili že při bojovnosti, koncentraci a vel10

ké vůli, se nechá hrát s každým soupeřem.
Branky našeho kolektivu stříleli: Tůma Matěj 1, Hrubý Lukáš 1, Černý Vojta 1, Jirmář
Jan 1, Holý Kryštof 4, Kasal Michal 7.
Poslední zápas jsme sehráli se Slávií Plzeň
VŠ. Od začátku jsme sice byli ve vedení, ale
velkým množstvím neproměněných i těch
nejvyloženějších šancí, jsme dávali soupeři
naději na dobrý výsledek. Teprve ve druhé
polovině druhého poločasu jsme odskočili o
tři branky a o ty jsme i zvítězili. O výsledek
14:11 (8:6) se svými góly postarali: Votýpka
Jan 1, Tůma Matěj 1, Hrubý Lukáš 5, Toﬂ
Jakub 2, Holý Kryštof 3, Kasal Michal 2.
Konečné třetí místo v soutěži znamená, že
pokud chceme hrát žákovskou ligu, musíme
se o ni poprat v kvaliﬁkaci. Příští týden se
účastníme kvalitního mezinárodního turnaje
„O Pohár ředitele ŠKODY JADERNÉ SROJÍRENSTVÍ“ v hale plzeňské Lokomotivy.
Našimi soupeři nám budou Talent JS Plzeň, RHC Plzeň, ŠKP Bratislava (SK), HK
Dvůr Králové, SG Handball WEST WIEN
(A), Dukla Praha a HC Erlangen (SRN).
Kvalitnější přípravu jsme si nemohli přát.
O výsledcích na turnaji budeme informovat
v příštím vydání Š+Š.
Votýpka Karel

SPORT
MLADÍ VOLEJBALISTÉ SK ŠŤÁHLAVY NADÁLE NA VÍTĚZNÉ VLNĚ!
Uplynulý měsíc musíme hodnotit z pohledu činnosti našeho sportovního klubu jako velmi pestrý a vydařený. Naši
svěřenci se na pozvání oddílu VK Rokycany zúčastnili v neděli 28. října turnaje
v žákovských kategoriích ve trojicích
a čtyřkách. Naše nominace čítala dvě
družstva trojic a jedno ve čtveřicích.
V kategorii trojic Anežka Lucáková,
Jan Jiřík a Ondřej Vaník dokázali projít
systémem turnaje až do ﬁnále, kde zdolali domácí celek a radovali se z celkového prvenství. Těsně za medailovými
pozicemi pak skončil druhý náš celek
v sestavě Julie Vanišová, Anna Nováková a Anna Tůmová. Ve čtyřkách se nám
rovněž dařilo. Anežka Treﬁlová, Linda
Tafatová, Ema Drahošová a Barbora
Knížáková si v základní skupině dokázaly vítězně poradit s celky Domažlic,
Lokomotivy Plzeň a jedním z domácích rokycanských celků, v semiﬁnále v
krásné třísetové bitvě udolaly další tým
Rokycan a v bitvě o zlato opět tiebreak
a tentokrát porážka od třetího z rokycanských celků. Krásné druhé místo
a výborná herní zkušenost.

SLOUPEK DANA GERHARTA
ANEB AKTUÁLNÍ PRŮBĚH
SEZONY OČIMA HRÁČE
23. 9. se volejbalisti ze Šťáhlav zúčastnili prvního turnuje v sezóně v Plzeňském
kraji, a to městského přeboru v Plzni-Bolevci na 1. základní škole. Hrálo se
ve třech tělocvičnách podle modelu turnajů z předchozí sezóny. Začalo se hrát
v devět hodin ráno a hrálo se více než pět
hodin. Snažili jsme se hrát nejlépe, jak
jsme uměli. Zúčastnilo se 6 šťáhlavských
družstev (družstvo je složeno ze 3 hráčů
a někdy i náhradníků). Šťáhlavským hráčům se na začátku sezóny dařilo a soutěž
dobře zahájili.
13.10. se 8 malých volejbalistů jelo podívat na extraligu do Příbrami. Hrála Příbram proti Zlínu. Zápas začal
v 17:00. Skoro všichni v hale včetně
trenéra Martina Kopa a prezidenta
Dana Rosenbauma hnali kupředu
domácí volejbalový klub. V extralize se hraje do doby, kdy jedno
z družstev vyhraje 3 sety. Když jedno z družstev vyhraje 3 sety, tak zápas skončí. Sety se hrají na 25 bodů.
A pokud je stav nerozhodný 2:2 na
sety, hraje se třetí set jen do 15 bodů
(říká se tomu tiebreak). První 2 sety
získal Zlín. V dalších dvou setech
dorovnala Příbram. A poslední rozhodující set vyhrála rovněž domácí
Příbram. Zápas tedy vyhrála 3:2 na
sety. Domů jsme se vrátili okolo deváté hodiny večerní.
Daniel Gerhart, SK Šťáhlavy

O týden později, v sobotu 3.11. jsme vyráželi opět do Rokycan, v mnohem početnější výpravě na 2. krajské kolo v barevném minivolejbalu. Čtyři žluté celky, šest
oranžových a pět červených znamenalo
třicet volejbalistů ze Šťáhlav a nejpočetnější výpravu ze všech oddílů. I tentokráte jsme zanechali v Rokycanech výraznou
medailovou stopu, ve žluté kategorii bylo
příjemné sledovat ﬁnálový duel dvou našich celků, zlato a stříbro již putovalo do
Šťáhlav před zápasem bez ohledu na výsledek. V červené kategorii jsme pak vezli
domů hned zlata dvě. Ve ﬁnálové skupině
o 1. – 3. místo mezi dvěma šťáhlavskými celky a Lokomotivou Plzeň totiž došlo k unikátní shodě bodů a skóre, a tak
byli vyhlášeni tři vítězové, z nichž dva ze
Šťáhlav.
Se startem volejbalové extraligy započaly
i naše pravidelné výjezdy na domácí utká-

ní celku příbramských Kocourů. S našimi
svěřenci jsme přihlíželi dvěma pětisetovým vítězným bitvám proti Zlínu a Lvům
Praha a porážce s Duklou Liberec. Tímto
moc děkujeme příbramskému klubu za
tuto příjemnou formu spolupráce, účast
na zápasech naší nejvyšší mužské volejbalové soutěže a setkání s volejbalovými
vzory je pro naše děti velmi inspirující
a zároveň motivující. Dbáme na to, aby
se děti na výjezdech pravidelně střídaly
a výběr na výjezdy je zároveň podložen
tréninkovou pílí a účasti na trénincích.
Vedle sportovní činnosti připravují aktuálně činovníci Sportovního klubu Šťáhlavy se svými svěřenci tradiční kulturní
akci Adventní snění, které se uskuteční
v neděli 2. prosince ve šťáhlavském Infocentru. Všechny Vás srdečně zveme na
příjemné setkání na začátku adventu.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

Sportovní klub Šťáhlavy
Vás srdečně zve na tradiční akci na zahájení adventního času

„Adventní snění“
Kdy:
Kde:
Začátek

Neděle, 2.12. 2018
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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Podzimní benefiční
koncert
pro naše varhany
Ve šťáhlavském kostele sv. Vojtěcha

ve STŘEDU
28. LISTOPADU OD 18:00
A to víte, že Šťáhlavský příležitostný pěvecký sbor pilně trénuje každý týden nový repertoár?
Je to tak. Zkoušíme i trojhlasně: tentokrát písně z Noci na Karlštejně, Viva la vida skupiny Coldplay,
Va pensiero z opery Nabucco, Who wants to live forever skupiny Queen atd.
Rádi bychom vás ve spojení s Pěveckým sborem CG a Komorním orchestrem CG příjemně naladili.
Přijďte na hodinový koncert, nebudete litovat -

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – ROVNOU DO KASIČKY SBÍRKY NA OPRAVU VARHAN.

2EHFQt~ĜDGâĢiKODY\YiV]YHQDVHWNiQt
VKHUFHPPRGHUiWRUHPDGDEpUHP

3DYOHP=HGQtĀNHP
YKRGLQ
GR,QIRFHQWUDYHâĢiKODYHFK
3ĜHGSURGHMYVWXSHQHNQDPDWULFH2Ò

967831e.þ
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Rybova Česká mše vánoční se stala milou tradicí mnoha
českých měst a vesnic.

Letos rozezvučíme tzv.
Rybovkou opět
i šťáhlavský kostel.
Kdy? Ve čtvrtek 20. 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
ve šťáhlavské ZŠ od 18:00.
Začínáme už 14. 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

Pƽjēení tepovaēe
Nabízím k pƽjēení tepovaē na ēištĢní ēalounĢného nábytku,
kobercƽ a interiérƽ automobilƽ.
Cena za pƽjēení je 225,- na den + 25,- za tabletku do nádržky.
Vratná záloha dle domluvy. Vyzvednutí v Losiné ēi dohodou.
Kontakt – tel. 605 206 087, e-mail – lucing@seznam.cz
14
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- INZERCE -

PODĚKOVÁNÍ
REDAKČNÍ RADY

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

Toto číslo je poslední v působnosti současné Redakční rady, která po celé čtyři roky pracovala bez nároku na honorář. Jan Tafat
se bude plně věnovat sportu a sportovní komisi včetně příspěvků do Š+Š. Ondřej Maglić nezískal důvěru Rady obce v pokračování práce jako předseda RR a dále tedy v činnosti pokračovat
nebude. Nově bude působit jako předseda Kontrolního výboru
zastupitelstva obce a příležitostně přispívat do Š+Š. Mnohé se
za poslední čtyři roky podařilo, čehož důkazem je i toto první
šestnáctistránkové číslo. Cílem více než 500 vydaných stran bylo
vytvořit z Š+Š komunikační platformu pro všechny spolky, sdružení, organizace i jednotlivce a to na principu nezávislosti, vyváženosti a dalších základních novinářských hodnot. Byly nastaveny vnitřní provozní mechanismy, vnější vztahy a síť pravidelných
přispěvatelů. Noviny jsou ve skvělé formě s potenciálem dalšího
rozvoje. Vedlejším pozitivním efektem je nárůst inzerce a tedy
růst příjmů obce. Děkuji všem přispěvatelům za dlouhodobě odváděnou práci ve prospěch obce, děkuji grafikovi p. Nekolovi za
někdy skutečně enormní nasazení. Novou předsedkyní RR byla
Radou obce zvolena paní tajemnice Iveta Bočanová. Nezbývá jí
a nové RR popřát hodně úspěchů.
Ondřej Maglić
předseda Redakční rady Š+Š

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Webové stránky obce: www.stahlavy.cz
Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
Sekretariát – D. Švábková: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz
Starosta - Ing. V. Štětina: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz, 377 969 078, starosta@stahlavy.cz
Místostarostka: Mgr. D. Špalová: místostarosta@stahlavy.cz – přítomna na OÚ vždy v PO 13-18 h
Tajemník – Mgr. I. Bočanová: 377 969 071, 724 162 518, tajemnik@stahlavy.cz
Stavební technik – Ing. T. Honéger: 727 830 017, stavebni.technik@stahlavy.cz
Účetní – B. Herejková: 377 969 070, ucetni@stahlavy.cz
Matrika – V. Brůžková, R. Fremrová: 377 969 079, matrika@stahlavy.cz
Úřední hodiny: PO, ST: 7-12, 13-17 h
Podatelna: v úředních hodinách a dále: ÚT: 7 – 12 h, ČT a PÁ: 7 – 13 h
Uzávěrka materiálů pro prosincové číslo - 30. 11. 2018
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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