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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

prosinec 2018

RADY (RR)
ÚVODNÍK REDAKČNÍ

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RO

Rada obce schválila jako nového redaktora novin tajemnici OÚ I. Bočanovou, která se stala zároveň předsedkyní redakční rady novin. Dalšími
členy RR byli schváleni: Eliška Landová, Ondřej Maglić a Alena Sládková. Pan Maglić následně oznámil,
že nemá o členství v RR zájem. Děkujeme mu za jeho dosavadní práci pro
obecní noviny a přejeme mu mnoho
štěstí a úspěchů v činnosti, které se
chce dál věnovat.
RR tedy pracuje jako tříčlenná a již
předložila radě obce ke schválení Statut obecních novin, který upravuje
vydávání obecních novin. Jako prioritu si RR stanovila zveřejňování kvalitních příspěvků, kdy není prioritou
délka novin, ale jejich jasnost, srozumitelnost a nabízet témata a rubriky,
které občany zajímají.
Pokusíme se ve spolupráci s graﬁkem,
který pravidelně noviny sestavuje,
co nejdříve o návrh nové titulní strany novin a o zvýraznění pravidelných
rubrik, aby noviny působily přehledně
a zajímavě.
Postupně se budeme snažit uzávěrku
posunout tak, aby noviny pravidelně
vycházely již na začátku měsíce.
Máme i další nápady a náměty a věříme, že ve spolupráci s komisemi
rady obce a se spolky se nám podaří
pravidelný přísun kvalitních a čtivých
informací.
Noviny jsou ke stažení na webových
stránkách obce, po jejich vydání sdělujeme i na obecním facebooku odkaz
na stránku, kde je v elektronické podobě najdete. Nadále budou v prodeji
v listinné podobě na obvyklých místech.
Budeme rádi, když novinám zachovají
přízeň nejen pravidelní přispivatelé,
kterým tímto děkujeme, ale i čtenáři.
za redakční radu Iveta Bočanová

Rada obce schválila:
1. Nákup nových pneumatik na fekální vůz
2. Plán inventur na rok 2018
3. Uspořádání vánoční sbírky (Šťáhlavy
sbírka na varhany, Šťáhlavice nákup hraček pro MŠ)
4. Provozní řád infocentra účinný od
1.1.2019.
5. Nákup samonakládacího válečkového
sypače na zimní údržbu komunikací
6. Umístění nových nástěnek v odlehlejších
částech obce (Pod Borem, Na Kukačce)
7. Změnu rozpočtu IX. rozpočtovým
opatřením k 12. 11. 2018 a X. rozpočtovým opatřením k 26. 11. 2018
8. Nového nájemce restaurace Zámecká.
Nájem se sjednává na dobu neurčitou od
1. 12. 2018.
9. Cenovou nabídku ﬁrmy ČEVAK na čištění a monitoring kanalizace v Radyňské
ulici

10. Smlouvu o ustanovení odpovědného
zástupce na konzultační činnost v oblasti
energetiky a teplárenství s Ing. Pinkasem
11. Objednávku na sloup osvětlení s pohybovým čidlem na rohu budovy OÚ u nové
rampy, na elektrické otevírání vrat u obecního stavebního dvora a na zásuvkový sloupek na návsi od Elektro Paum, s. r. o.
12. Ceník vývozů fekálním vozem účinný
od 1.1.2019.
13. Záměr směny pozemků v chatové osadě ve Šťáhlavicích
Rada obce jmenovala nové komise pro
volební období 2018-2022:
Stavební: předseda: Petr Lakatoš, členové: Daniel Lucák, Jan Rous, Václav Kuneš,
Hana Hajšmanová, Petr Balek, Aleš Pojar
Sportovní: předseda: Jan Tafat, členové:
Roman Treﬁl, David Nimrichter, Markéta Dobrá, Alexandr Drohobeckyj, Michal
Peroutka
dokončení na další straně

Zaměstnanci obecního úřadu
a zastupitelé obce Šťáhlavy
přejí klidný a pohodový čas předvánoční,
krásné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví, štěstí, spokojenosti
a osobních i pracovních úspěchů
v roce 2019.
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NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RO
dokončení z předešlé strany

Kulturní: Předseda: Jan Polívka, členové: Jakub Šedivý, Ivo Hucl, Stanislav Peroutka, Petra Brůhová, Hana Šťovíčková,
Roman Pešír
Občanská: předsedkyně: Dagmar Špalová, členové: Hana Loudová, Miroslava
Bendová, Petra Brůhová, Alena Sládková,
Jakub Šedivý, Petra Kynclová
Životní prostředí: předseda: Pavel Štětina, členové: Zdeněk Myslík, Jiří Kokoška,
Milan Kůla, Markéta Dobrá, Petra Kynclová, Hana Hajšmanová, Alena Hankerová
Redakční rada bude pracovat ve složení:
Iveta Bočanová, Alena Sládková, Eliška
Landová

Rada obce vzala na vědomí:
1. Protokol o přezkoumání hospodaření
ÚSC Šťáhlavy za prvních devět měsíců
letošního roku. Nebyly shledány žádné
nedostatky, pouze delší doba mezi zasedáními zastupitelstva.
2. Návrh občanů zastoupených na schválení obecně závazné vyhlášky o chovu
hospodářských zvířat na území obce. Návrh bude předložen ministerstvu vnitra
a po jeho posouzení bude navrhovatelům
odpovězeno a věc předložena zastupitelům.
3. Předvolání k Okresního soudu PJ ve
věci výpovědi z nájmu bytu (byt v budově
lesního úřadu).

RO se ve spolupráci s FV a členy zastupitelstva v průběhu měsíce listopadu intenzivně zabývala přípravou rozpočtu na
rok 2019. Návrh rozpočtu bude vyvěšen
na úřední desce a předložen ke schválení
na prosincovém zasedání zastupitelstva.
Kromě toho bude na jednání zastupitelstva projednán návrh ﬁrmy AVE na ceník
svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu a návrh ﬁrmy ČEVAK
na ceny vodného a stočného na rok 2019.
S oběma ﬁrmami bylo vedeno jednání
směřující k co nejmenšímu navýšení cen.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD

POPLATEK ZA ODPAD
Známky na popelnice se budou po zaplacení poplatku za komunální odpad
vydávat na obecním úřadu ve Šťáhlavech
v kanceláři matriky od středy 2. ledna do
středy 27. února 2019. Platba poplatku
a výdej známek bude pouze v úřední dny,

tj. v pondělí a ve středu 8- 12 hod a od
13-17 hod.
Termín, kdy se budou vybírat poplatky za
dopad ve Šťáhlavicích, bude včas zveřejněn a vyhlášen rozhlasem.
Od středy 6. března nebudou vyváženy

popelnice, na kterých nebude nalepena
známka na rok 2019!
Výše poplatku za komunální odpad bude
zveřejněna na webových stránkách obce
a ve vývěsních skříňkách u OÚ.
za OÚ Radka Fremrová

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA O VÁNOCÍCH
Obecní úřad dále informuje, že sběrný dvůr ve Šťáhlavech bude dne 24.12., 26.12., a 31.12. uzavřen.
za OÚ Radka Fremrová

JAK MŮŽEME SNÍŽIT NÁKLADY NA ODPAD?
TŘIĎME HO A VOZME DO SBĚRNÉHO DVORA (DÁLE JEN SD)
Obec Šťáhlavy má sběrný dvůr (SD), kde
jsou velké kontejnery na tříděný odpad –
papír, plast i další odpad.
Cena za odvoz kontejnerů ze SD je nižší než náklady na odvoz odpadu z barevných kontejnerů po obci. Obec je vstřícná
k občanům, aby docházková vzdálenost ke
kontejnerům na tříděný odpad byla pokud
možno co nejkratší, ale stojí to velké peníze.
Z tříděného odpadu je nejnákladnější svoz
plastu a papíru, který je nejčetnější.
Počet nádob na tříděný odpad v obci: 101
ks na 22 stanovištích, z toho plast - 41 ks,
sklo 21 ks, papír 39 ks.
Tolik nádob na separovaný odpad nemá
žádná z okolních obcí, a to máme v obci
SD. Lidé si bohužel zvykli ukládat odpad
i vedle kontejnerů, když jsou plné, a to je
špatně. Nejenže to ztěžuje práci pracovníků svozové ﬁrmy, kteří musí uklízet okolí
kontejnerů, ale tento úklid obec svozové
ﬁrmě i hradí a navíc to naši obec hyzdí!
Pohled cestujících z vlaku, nebo z hlavní
cesty na kontejnery u závor a u samoobsluhy je žalostný.
Za vývoz kontejnerů na tříděný odpad zaplatila obec v roce 2017 obec 648.272,-Kč.
Odměna od EKO-KOM a.s. byla 395.204,-Kč.

Někteří občané si myslí, že odměna od
EKO-KOMU a.s. pokryje náklady na
vývoz kontejnerů, ale bohužel tomu tak
není. Např. za měsíc říjen 2018 bylo obci
účtováno k vývozům ještě 8.000,-Kč za
úklid kolem kontejnerů. I tyto peníze by
se daly využít jinde a lépe.
Jak ušetřit obci a tím i sobě za svoz odpadu? Máte-li větší množství tříděného
odpadu, vozte jej do sběrného dvora!
Do barevných kontejnerů a už vůbec ne
vedle nich nedávejte odpad ve větším
množství (karton z nábytku, velké pytle
plastů, polystyren ze spotřebičů apod.) –
to patří do SD!
Nebuďme lhostejní ke svému okolí. Pokud uvidíte někoho, kdo dělá u kontejnerů
nepořádek nebo do nich ukládá příliš velké množství odpadu, nebojte se ho oslovit
a požádat ho, aby jel do SD. Vždyť nám
všem přece jde o to, aby Šťáhlavy a Šťáhlavice byly čisté a upravené a aby náklady
na svoz odpadu nestoupaly.
Stanoviště kontejnerů na separovaný odpad jsou zveřejněna na webových stránkách obce.
Jak často se vyváží?
Plast – každý pátek
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Papír – každou sudou středu
Sklo – 1x za 4 týdny
Provozní doba sběrného dvora:
Letní období:
pondělí, středa 10.00-18.00 hod.
sobota: 8.00-13-00 hod.
Zimní období:
Pondělí, středa 9.00-17.00 hod.
Sobota 8.00-13.00
Kam s bioodpadem?
Bioodpad nepatří do lesa, na veřejné prostranství ani na meze a už vůbec ne do příkopů, které slouží k odvodu vody. Kdyby
ho tam vozil každý, bylo by to neúnosné.
Kam s ním?
1) Kompostovatelný odpad (tráva apod.)
kompostovat na své zahradě, suché větve
lze pálit každý pátek odpoledne v době od
16 do 19 hodin.
2) Do sběrného dvora – pravidelně si odváží AG Produkt, obec hradí jen odvoz ze
SD
Jsou zde 3 kontejnery na bioodpad
a) na trávu
b) větve - nutno nařezat na menší
c) směs bioodpadu (např. listí, jablka...)
za OÚ Radka Fremrová a Iveta Bočanová

OBECNÍ ÚŘAD
OBECNÍ ÚŘAD ŠŤÁHLAVY BUDE OD 27.12.2018 DO 31.12.2018 UZAVŘEN.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A PŘEJEME KRÁSNÉ SVÁTKY.

ROK 2019 – ROK OSLAV 780 LET
OD 1. PÍSEMNÉ ZMÍNKY
O OBCI ŠŤÁHLAVY
V příštím roce obec oslaví výročí 780
let od 1. písemné zmínky. Pod hlavičkou oslav proběhne v obci několik akcí.
Ty nejzásadnější Vám sdělíme již nyní,
abyste s nimi mohli počítat a např. neodjeli na dovolenou, pokud Vás zajímají.
1) První reprezentační ples obce Šťáhlavy
- místo a čas konání: 30. březen 2019,
sál obecní hospody ve Šťáhlavicích
2) Historické oslavy
- čas a místo konání: 22. červen 2019 –
louka za mostem
- + křest knihy o obci

- + výstava historických fotograﬁí – „infocentrum“
- + setkání rodáků – program setkání rodáků se zatím tvoří
3) Sportovní den
- přesný termín i program se zatím ladí,
pravděpodobně konec léta nebo začátek
září 2019
Pokud se chcete oslav zúčastnit, napište si
termíny do svých kalendářů.
Podrobněji Vás budeme informovat v dalších číslech novin.

HLEDÁME SPONZORY
KNIHY, OSLAV I PLESU
Nyní máte jedinečnou příležitost pomoci obci pokrýt náklady na vydání knihy
a zároveň může být Vaše ﬁrma nebo Vaše
podnikatelská činnost prezentována v připravované knize. Máte-li zájem, kontaktujte nás nejlépe do 05.01.2019.
Dále nabízíme možnost prezentovat ﬁrmu či podnikatele při oslavách 780. výročí obce v roce 2019, kdy bude pořádán
1. ples obce Šťáhlavy, historické oslavy
a sportovní den.
Uvítáme i movité věci nebo reklamní
předměty do „tomboly“ na ples obce.
Bližší informace Vám bude poskytnuta
v sekretariátu OÚ (377 969 201) nebo
u tajemnice OÚ (724 162 518).
Děkujeme za Váš zájem.

VEŘEJNÁ SBÍRKA SE OPĚT BUDE KONAT NA ŠTĚDRÝ DEN
Na Štědrý den proběhnou ve Šťáhlavech
i Šťáhlavicích na návsi tradiční setkání
u vánočního stromku. Při nich nejen zazní
koledy, ale proběhnou i tradiční veřejné
sbírky.
Ve Šťáhlavicích bude na Štědrý den sbíráno do kasičky na hračky pro MŠ Šťáhlavy.

Ve Šťáhlavech na návsi bude kasička na
Štědrý den také připravena a bude na
opravu unikátních varhan umístěných
ve šťáhlavském kostele. Tato sbírka je
dlouhodobá, můžete na ni přispět po celý
rok ať už při kulturních akcích pořádaných obcí Šťáhlavy, Jakubem Šedivým,

nebo přímo na bankovní účet sbírky:
90034-725700389/0800.
Všem, kteří do kasiček nebo na účet
přispějí, a panu Šedivému, který se ve
sbírce velmi angažuje, děkujeme.

ZPRÁVA O DOKONČENÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍCH
Opravy i investice plánované na r. 2018
jsou již dokončeny, podrobně jsme o investičních akcích pravidelně informovali
v Š+Š novinách.
V poslední době byly dokončeny tyto akce:
Kanalizace Na Sádkách –zcela dokončeno
Kanalizace Na Kukačce –dokončeno
Tůně v Bažantnici – částečně ﬁnancováno
z dotace, dokončeno
Vodovod Tyršova – před dokončením.
Finální povrch komunikace po překopu
bude dokončen pravděpodobně na jaře;
vlastníky přilehlých domů vyzýváme
k tomu, aby si přes zimu nechali zpracovat
projekty na vodovodní přípojku, aby ji co
nejdříve na jaře mohli realizovat.
Úprava cesty pro pěší u „kanálku“ a od
„kanálku“ k Bažantnici a části chodníčku u nádraží – dokončeno

Vstup do budovy OÚ – dokončeno; vstup
je opatřen plošinou pro zdravotně postižené, nad schodištěm je skleněná stříška.
Co nejdříve bude instalována v blízkosti
rampy lampa s pohybovým čidlem, aby
byl přístup od rampy do budovy OÚ komfortnější. V přízemí budovy OÚ je nainstalován zvonek pro ty občany, pro které
je výstup do 1. patra příliš náročný. Jejich
záležitosti bude možné vyřídit v přízemí
budovy OÚ v zasedací místnosti.
Sanace budovy OÚ (1. etapa) – dokončeno
Chodníček k budově na házenkářském
hřišti a chodníček k budově u hasičské
zbrojnice (ke knihovně) – dokončeno;
děkujeme zaměstnancům pracovní čety
obce za výbornou práci
Oprava a výmalba přísálí v obecní hospodě ve Šťáhlavicích – dokončeno, pro-

vedli zaměstnanci pracovní čety – děkujeme
Výměna osvětlení na sále a v přísálí ve
Šťáhlavicích – dokončeno
Osazení nových stožárů na vlajky na návsi ve Šťáhlavech – dokončeno
Revitalizace Hraběcí aleje – ﬁnancováno
za přispění dotace; dokončeno
Rekonstrukce ulice Nezvěstická a výstavba chodníku a veřejného osvětlení
– probíhá, nové informace níže.
Veřejné osvětlení Nezvěstická – probíhá,
bude dokončeno v nejbližších dnech
Vodovod Na Potoce, Pod Kozlem, Nezvěstická, K Bažantnici, Havlíčkova,
Tylova – byl zkolaudován. Nyní občané
z těchto ulic mohou budovat své vodovodní přípojky včetně osazení vodoměry.

VANDALISMUS V HRABĚCÍ ALEJI
V Hraběcí aleji dochází k opakovanému
poškozování lamp veřejného osvětlení.
Pravděpodobně místní omladina lampy
rozhoupává a tím likviduje. Další takové
poškození obec nahlásí PČR. Pokud bys-

te si takového jednání všimli, neváhejte,
na výtečníky zavolejte policii, nebo jejich
činnost nějak zdokumentujte. Jejich řádění se prodražuje nám všem a jistě všichni
chceme chodit Hraběcí alejí s funkčním
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osvětlením. Některé z lamp jsou díky
opakovanému poškozování již na hranici
své životnosti.
stránku připravila tajemnice OÚ
Iveta Bočanová

OBECNÍ ÚŘAD

INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE NEZVĚSTICKÁ
NÁZEV STAVBY:
„III/1772 ŠŤÁHLAVY ULICE
NEZVĚSTICKÁ“
INFORMACE O POSTUPU PRACÍ
Stavební práce budou dokončeny cca do
Vánoc 2018, pakliže to dovolí klimatické
podmínky. Dne 6. a 7. prosince by mělo
dojít k ﬁnálnímu asfaltování komunikace. Následně budou dokončovány vjezdy
a chodníky. Na základě výzvy obce a SÚS
stavební ﬁrma posílila počet pracovníků
a věříme, že vjezdy a chodníky budou do
Vánoc opravdu hotové.
O předčasné užívání komunikace již bylo
požádáno, mělo by být schváleno ještě
před Vánoci.
Převzetí díla bude posunuto, drobné vady
a nedodělky budou dokončeny na jaře,
nejpozději do 30.4.2019.
Komunikace bude zkolaudována pravděpodobně na jaře po geometrickém zaměření díla a odstranění nedodělků (např.
vodorovné dopravní značení v plastu,
přepískování dlažby, seříznutí některých
prvků dlažby, dorovnání terénů po zimě
a jejich osetí travním semenem aj.).
INFORMACE KE KŘIŽOVATCE NEZVĚSTICKÁ X ŠVEHLOVA X NA
ŘEŽÁBU (TJ. KŘIŽOVATKA U ZÁVOR)
Někteří občané se pozastavovali nad tím,

jak je křižovatka zhotovena a že vjezd do
ulice Na Řežábu je příliš úzký a kolmý.
Věc byla projednána a sdělujeme následující:
Dle vyjádření projektanta křižovatku nebylo možné z důvodu blízkosti železničního přejezdu řešit jinak. Jediným jiným
řešením by bylo úplné zneprůjezdnění do
ulice Na Řežábu z ulice Švehlovy nebo
z Nezvěstické. Komunikace Nezvěstická
a Švehlova jsou ve vlastnictví Plzeňského
kraje. Ulice Na Řežábu je místní komunikace a je jednosměrná.
Ulice Švehlova již byla oproti projektu
na popud obce a SÚS rozšířena o oblouky osazené kameny, aby se v křižovatce
mohla bez problémů vytočit i větší vozidla.
Věříme, že bude křižovatka Švehlova
x Nezvěstická bezpečnější a postupně
ubude kamionů, které si tudy zkracují
cestu na Rokycany.
VÝŇATEK ZE ZÁPISU Z KONTROLNÍHO DNE:
VJEZD NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
NA PRAC. Č. 411/9.
Jedná se o chodníkový přejezd, který zakládá připojení stávající komunikace. Dle
projektové dokumentace je komunikace
nadále řešena a projektována jako jednosměrná komunikace s omezenou rychlostí
DZ B20a 30km/h dle stávajícího doprav-

ního značení, bez jiného omezení užívání,
tj. pro všechna motorová vozidla. Vjezd
na komunikaci byl v projekční fázi řešen
s ohledem na požadavky dráhy (SŽDC)
a především bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, nutnost jasné organizace dopravy v místě připojení.
Aktuálně se jedná pouze o zárodek komunikace, kterou lze dále upravit v budoucnu, pokud se případně její vlastník (Obec
Šťáhlavy) rozhodne k její rekonstrukci.
SRPOVITÉ KRAJNICE V MÍSTĚ
KŘIŽOVATKY II/183 A III/1772
Křižovatka byla v projektu řešena v souladu s trendem v řešení stykových křižovatek. Tedy zúžení dopravního prostoru
a maximální navedení dopravy (včetně
cyklistické) do správné pozice pro rozhled před odbočením z vedlejší komunikace. S ohledem na zatížení křižovatky
nákladní dopravou a zachování funkce
navádění dopravy bylo zvoleno použití
srpovité krajnice, která umožní provedení
odbočení z hlavní ulice ve směru z centra
i při současném protisměrném pohybu pro
vozidel.
Řešení je projednáno s Policií ČR, která
s ním jako orgán hájící bezpečnost provozu na pozemních komunikacích souhlasí.

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI - PROSINEC 2018
Šťáhlavy
Berta Havelková 88 | Karel Šebesta 80 |Božena Šilhánková 91 | Přemysl Berčík 84
Václav Fremr 80 | Jaroslav Kosnar 95 | Karel Rössler 84 | Ludmila Ottová 90
Šťáhlavice
Zdeňka Pašková 85
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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LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
První listopadovou akcí, která určitě stojí za zmínku, byl 5. školní ples v sobotu
3. 11. v hostinci ve Šťáhlavicích. Po jeho
zahájení ředitelkou školy p. Lenny Dianovou nás čekalo příjemné překvapení.
Děti z pěvecko-recitačního kroužku pod
vedením p. Dobré zazpívaly známé hity
naší populární hudby a sklidily obrovský
potlesk. O hudbu k tanci se postarala hudební skupina „Sekvence“, nechyběla ani
tradiční tombola. Ani výtěžek z plesu letos nebyl zanedbatelný, škola jej využije
na dokončení 2. etapy budování školní zahrady. Velké díky patří všem těm, kteří se
podíleli a pomohli při přípravách školního
plesu.
V pondělí 12. 11. se rozjeli žáci 4. a 5.
třídy do divadla Alfa. Představení „Cesta

do středu Země“ vycházelo z motivu románu J. Vernea a ﬁlmového umění K. Zemana, žáky zaujala netradiční kombinace
hraného divadla s projekcemi a triky světa
ﬁlmu. Herci sami vytvářeli zajímavou podobu ﬁlmové projekce.
Ve čtvrtek 22. 11. se jako každý rok
otevřely rodičům dveře do vyučování.
Během 1. a 2. vyučovací hodiny mohli
rodiče a ostatní návštěvníci pozorovat své
děti při práci ve výuce. Nejvíce byly navštíveny nejnižší ročníky, ale i v ostatních
třídách měli rodiče zájem nahlédnout,
co všechno již jejich děti umí.
V pondělí 26. 11. se uskutečnil další den
projektu „Recepty pro Masterchefa“, tentokrát v režii druháků. Navrhli své oblíbené potraviny, jejichž kombinací paní

kuchařka „vykouzlila“ studené panino
– těstovinový salát s tuňákem, vajíčkem
a různými druhy zeleniny. Mooooc jsme
si pochutnali!
Ve středu 28. 11. žáci druhého a třetího
ročníku ukončili 10titýdenní plavecký výcvik a většina z nich obdržela „mokré vysvědčení“. S příchodem zimy budou opět
sportovat v tělocvičně.
Protože adventní čas klepe neúprosně na
dveře, ze tříd už se ozývají tóny vánočních koled, vznikají první vánoční obrázky a výrobky.
Přejeme všem klidné předvánoční období
a Vánoce naplněné štěstím a pohodou.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová
a Mgr. Hana Šťovíčková

KULTURA V OBCI

KOZELSKÉ OKÉNKO
OHLÉDNUTÍ KASTELÁNA ZA UPLYNULOU SEZONOU
Letošní návštěvnost zámku Kozel byla silně
ovlivněna počasím, v pozitivním i negativním slova smyslu. Zatímco hezké počasí v
jarních a podzimních měsících nám oproti
předešlým rokům návštěvnost zvedlo, díky
až moc hezkému počasí v červenci a srpnu
nám naopak návštěvnost poklesla.
Nejvydařenější akcí letošní sezony dle počtu návštěvníků byl určitě velikonoční jarmark. Je vidět, že podobné akce návštěvníky lákají, ale opět vše závisí na počasí. Při
podzimním zámeckém jarmarku nám počasí nepřálo a návštěvnost byla nesrovnatelně
nižší. Špatné počasí se podepsalo i na počtu
návštěvníků Hradozámecké noci. Zatímco
část programu, která se odehrávala v interiérech, byla beznadějně vyprodána, koncert
v parku měl skutečně komorní účast. Velký
úspěch mělo letní divadelní představení na
nádvoří zámku. V příštích letech bychom v
této aktivitě rádi pokračovali – mohla by tak
vzniknout pěkná tradice.

Velký potenciál vidíme v komentovaných
prohlídkách parku, které pro návštěvníky připravil náš zahradník p. Vladislav
Vlach.
Netradičním hudebním zážitkem byly dvě
vystoupení mistra hry na japonskou ﬂétnu
shakuhachi, pana Miury Taró z Japonska.
Za spolupráci na těchto koncertech bych
rád poděkoval p. Michalu Vlčkovi.
Jednotlivé kulturní akce na zámku se daří
zapojovat i do celokrajských aktivit, například v rámci Haydnovo hudebních
slavností. Koncert lesních rohů zámku
Kozel opravdu slušel.
Na příští rok plánujeme více koncertů,
především menšího formátu, a to v prostoru zámecké kaple a dále bychom po
letech chtěli v kapli obnovit i konání bohoslužeb.
Návštěvníci se v příštím roce mohou těšit
také na novou vyhlídku. Mělo by dojít k
dokončení stavby altánu, ze kterého bude
5

hezký rozhled na celý zámecký areál.
V neposlední řadě bych rád poděkoval
všem zaměstnancům zámku za odvedenou práci, stejně tak i našim sezonním
průvodcům a dalším brigádníkům. Slova díků si zaslouží také bývalý kastelán
p. Karel Bobek, který mi pomohl cennými
radami v mém rozjezdu.
Na závěr mi dovolte Vás pozvat na poslední dvě akce letošního roku. V neděli
23. prosince si můžete zpříjemnit čekání
na Ježíška komentovanými prohlídkami zámeckých interiérů nebo se s naším zahradníkem p. Vlachem seznámit
s činnostmi, které čekají naše zahradníky
v zimě a projít si náš zámecký skleník.
V pátek 28. prosince od 19 hodin se uskuteční kytarový recitál Štěpána Raka v jízdárně.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Jan Polívka, kastelán zámku Kozel

KULTURA V OBCI

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD NA MUZIKÁL TRHÁK
V neděli 4. listopadu 2018 se uskutečnil
autobusový zájezd do pražského divadla
Broadway na muzikál autorů Zdeňka
Svěráka a Ladislava Smoljaka TRHÁK.
Nová svižná muzikálová komedie, plná
situačních gagů, špílců a slovních hříček

přivedla na scénu také všechny původní
ﬁlmové písně.
Pod režijním vedením Radka Balaše, známého též jako jednoho z porotců populární televizní taneční soutěže Star dance,
když hvězdy tančí, zaujaly zejména vý-

kony Ivy Kubelkové, Dany Morávkové,
Martina Dejdara a především velice vtipného Michala Kavalčíka.
Petra Brůhová, kulturní komise

PRVNÍ ŠŤÁHLAVSKÝ PUBQUIZ
Určitě se mnozí z vás už setkali s oblíbenou vědomostní soutěží PubQuiz. V sobotu 25.11.2018 se podařilo uspořádat tuto
akci i u nás, ve Šťáhlavech. V Infocentru
připravili hasiči zázemí - sestavili stoly
pro soutěžící skupinky, zajistili soudek
piva. Sál pomalu zaplnili zájemci o zábavu, zajímavosti i poznání. Přišli nejen
mladí, ale i starší, ze spolku rozličných,
i mimo ně. V sedm hodin už se všichni
těšili na otázky Jakuba Šedivého a jeho
manželky. Byly to leckdy zapeklité dotazy, týkaly se Šťáhlav, jejich historie,

současnosti, chronologického zařazení
událostí významných pro Šťáhlavy, spolkové činnosti, zpestření přinesly slepé
mapy i početní úkoly. Hudební ukázka
dostala úplně všechny zúčastněné a až při
odhalení správné odpovědi jsme se chytali za hlavu... Emotivní projevy – nadšení, překvapení, údiv – provázely každé
vyhodnocení okruhu otázek všech pěti
kol. I ceny byly a o šampaňské se s námi
výherci přátelsky rozdělili. Pečlivá, možná přímo dokonalá, příprava otázek nás
motivovala k předsevzetí, že pokud bude,

tak se na příští kvíz lépe připravíme
a o naší obci i spolcích se dozvíme víc.
Snad nám pomůže i místní knihovna,
kterou okruh otázek také neminul. Byl to
prostě vydařený večer.
Přidávám ještě touto cestou dík Kubovi
a Anežce Šedivým za nepochybně náročnou přípravu otázek, spolku SDH, který
zajistil přípravu i úklid Infocentra a všem
ostatním, kdo se na šťáhlavském PubQuizu při organizaci podíleli.
Nina Myslíková

PODZIMNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO VARHANY
Jedinečný zážitek přichystal Šťáhlavský
pěvecký sbor a studenti Církevního gymnázia pod vedením Jakuba Šedivého. Již
od konce září pilně připravovali repertoár
- děti v Plzni, Šťáhlavanky na podvečerních zkouškách v ZŠ, dokonce o víkendu
před koncertem prožili společné soustředění na Šumavě. A výsledek za to stál:
koncert otevřela legendární sborová píseň
Va pensiero z opery Nabucco – sbor zapěl z kůru za doprovodu varhan (ty hrály
o půltón níž, než by měly), klarinetovou
předehru krásně zahrála Šťáhlavičanka
Milena Šebková.
Poté přišlo pásmo písní z ﬁlmu Noc na
Karlštejně – pro intenzivnější zážitek
se ozývaly z kůru mezi písněmi úryvky
z příběhu v podání ochotníků z řad SDH
dokončení na další straně
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PODZIMNÍ BENEFIČNÍ KONCERT PRO VARHANY
dokončení z předešlé strany

Šťáhlavy, kteří zajišťovali bezpečný provoz před koncertem a po něm. Zábavné
pasáže střídaly písně dojemné, v závěrečné písni se přidali i diváci.
Druhou část zpestřila ukázka kánonů: jazzový, osmihlasý (!) a obsahem aktuální
Dona nobis pacem. Šmrnc dodaly písně
skupiny Coldplay a Queen, které se zapojením orchestru sytě zaplnily kostel.
Díky daru od kronikářky obce, umělkyně Aleny Hanker, jsme mohli mít zpestření koncertu – dražbu jejího obrazu.

Z 8 možných si vítěz aukce vybral moderní abstrakci. Jeho tisícikoruna putovala rovnou do zapečetěné kasičky sbírky
na obnovu varhan. To pro ně celý večer
vznikl. Děkuji všem, kteří pomohli v realizaci – šikovným a nadšeným zpěvákům
a muzikantům, ochotným hasičům, obci
Šťáhlavy – zvláště matrice a „rychlé rotě“,
ZŠ Šťáhlavy a v neposlední řadě všem divákům, kterých byl plný kostel. Ti si již
zvykli, že se vstupné při příchodu do kostela nevybírá – to až při cestě z kostela

diváci mohou (ale nemusí) dle své spokojenosti odměnit účinkující svým darem
pro sbírku. Koncert se musel enormně
líbit, protože zhruba sto diváků přispělo
částkou 10.700 Kč. Všem moc děkujeme.
Těšíme se na setkání na blížícím se adventním koncertu, kde zazní i Česká
mše vánoční ve své hřejivé lidové verzi –
v podání ochotníků a muzikantů. Přijďte
se vánočně naladit tradicí.
Jakub Šedivý

BESEDA S HERCEM PAVLEM ZEDNÍČKEM
Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 navštívila
Šťáhlavy další známá osobnost – herec,
moderátor a dabér Pavel Zedníček. Spolu
s moderátorkou večera paní Lenkou Hebertovou se vrátili k jeho dětství, hereckým
začátkům, vzniku celoživotního přátelství
s dalšími známými herci,
probrali současnou i budoucí práci.
Na konci příjemného a optimisticky nabitého vyprávění pan Zedníček každému
zájemci podepsal fotograﬁi a popřípadě
se s nimi vyfotil.
Petra Brůhová, kulturní komise
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PŘEHLED KULTURNÍCH
A JINÝCH AKCÍ V OBCI – 12/2018
Čtvrtek 13.12.
Ondřej Smeykal – didgeridoo sólo
Místo: Bezejmenná čajovna
Čas: 19 h

Čtvrtek 27.12.
Turnaj ve stolním tenise
Místo konání: sál obecní hospody ve Šťáhlavicích
Pátek 28.12.
Herní den pro šťáhlavské děti od SDH Šťáhlavy
Místo: Infocentrum
Čas: 10 – 17 h
Turnaj v prší (pořádá SDH Šťáhlavy)
Místo: Infocentrum
Čas: od 19 h
Kytarový recitál Štěpána Raka
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 19:00

Čtvrtek 20.12.
Adventní koncert s Českou mší vánoční (tzv. Rybovkou) dvou sborů
a orchestru
Místo: kostel sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech
Čas: 18:30
Neděle 23.12.
Komentované prohlídky zámeckých interiérů
Místo: zámek Kozel
Čas: 10 – 15 h (prohlídky začínají každou celou hodinu)
Komentované prohlídky zámeckého skleníku a zahradnictví aneb
Zahradníkova zima
Místo: zámek Kozel
Čas: 11 – 15 h (prohlídky začínají každou celou hodinu)

Sobota 29.12
Turnaj v mariáši
Místo: salonek obecní hospody ve Šťáhlavicích
Leden 2019
Sobota 19.1.
Hasičský bál SDH Šťáhlavice
Místo: sál obecní hospody Šťáhlavicích
Čas: 20:00

Pondělí 24.12.
Vánoční zpívání u stromečku
Místo: náves ve Šťáhlavech
Čas: od 15:30
Betlémské světlo
Místo: kostel Sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech
Čas: 15 – 16 h
Vánoční zpívání u stromečku
Místo: náves Šťáhlavice
Čas:16.00

sestavil Jan Polívka,
předseda kulturní komise,
redakčně upraveno

Galerie výtvarného umění v Chebu
13. 11. 2018 – 3. 3. 2019
Výstava – Osobní výběr VII:
Ivo Hucl – básník
Svůj výběr z galerijních sbírek tentokrát představuje Ivo Hucl (*1961 v Plzni),
básník, kurátor výstav, kulturní aktivista a zakladatel Bezejmenné čajovny ve Šťáhlavicích. Před rokem 1989 pracoval v dělnických
profesích a své texty publikoval v samizdatu. Dosud vydal pět básnických sbírek a dvě knihy esejů. Jeho kniha krátkých lyrických
textů Prach prázdna byla nominována na Státní cenu za literaturu. Díla, která pro výstavu vybral, odrážejí jeho dlouhodobý zájem
o východní kulturu, stejně jako spirituální charakter jeho vlastní tvorby.
Bezejmenná čajovna
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 s 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.
Ivo Hucl
8

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

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

Obecní úřad Šťáhlavy
zve 24.12.2018
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na tradiční 22. setkání u vánočního
stromku ve Šťáhlavicích
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-příjemnou vánoční atmosféru umocní
vůně svařáku, koledy šťáhlavických dětí i vánoční hudba
-během setkání bude uspořádána sbírka, jejíž výtěžek bude věnován na nákup hraček
pro Mateřskou školku ve Šťáhlavech
-během setkání také proběhne vyhodnocení dětské soutěže „Adventní kalendář“
a vylosování výherce volné vstupenky do kina
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LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI V HÁZENÉ
Hned o 1. víkendu se zúčastnila družstva
starších i mladších žáků mezinárodního
turnaje v Plzni. Vedle českých týmů zde
soutěžila žákovská družstva z Rakouska,
Slovenska a SRN. V silné konkurenci obsadli naši starší žáci 5. místo a mladší místo 6., což je výborný úspěch.
Republikové soutěže pokračovaly po reprezentační přestávce, dalšími čtyřmi koly.
6. kolo – muži II. liga. Sokol Plzeň - Košutka - Sokol Šťáhlavy 32:33 (18:18). Sestava: Hrubý, Kohout - Drobeckyj, Šedivec
7, Nolč 9, Kesl 3, Kroc, Šetlík, Mattas 6,
Tatar 2, Klička, Mareš 4, Schejbal 2.
Starší dorost I.liga - Talent Plzeň - Šťáhlavy 29:27 ( 16:12). Hrubý, Kopic , Průcha,
Nolč 12, Havlíček O. 2, Havlíček M., Sedláček 5, Kojan 2, Brůha, Nosek, Klička,
Tyml, Šimek 6.
Mladší dorost II. liga - HBC Strakonice
- Šťáhlavy 25:33 (13:16). Kopic, Brůha 4,
Pytlík 3, Tyml 2, Nosek 4, Karban 1, Havlíček 10, Hadáček 1, Sedláček 8.
7. kolo - muži II. liga. Šťáhlavy - Dukla
Praha B 19:32(10:18). Sestava: Hrubý, Dolák, Kohout - Feranec, Šedivec 3, Drobeckyj, Nolč 6, Kesl 1, Kroc 3, Mattas 3, Tatar
1, Mareš 2, Schejbal.

Starší dorost I. liga. Šťáhlavy - Dukla Praha A 25:25(11:11). Hrubý, Kopic - Havlíček M. 1, Havlíček O. 6, Nolč 12, Klička,
Sedláček 3, Kojan 1, Nosek 1, Brůha, Jung,
Tyml, Průcha,Šimek 1. Mladší dorost II.liga. Šťáhlavy - Dukla Praha B 36:26
(21:11). Kopic - Jung 6, Nosek 6, Tyml 4,
Karban 2, Havlíček 5, Kudra, Sklenář 1,
Hadáček 3, Sedláček 8, Brůha 1.
8. kolo – muži II. liga. Lovci Lovosice Sokol Šťáhlavy 31:27(15:13). Hrubý, Dolák, Kohout - Šedivec 7, Kojan, Nolč 6,
Kesl, Kroc 2, Šetlík 6, Mattas 3, Tatar 2,
Mareš 1, Drohobeckyj.
Starší dorost I. liga. Lovci Lovosice - Šťáhlavy 39:22(19:14). Hrubý - Nolč 12, Havlíček 7, Klička, Sedláček 4, Kojan 2, Brůha 1,
Nosek 2, Jung 1, Průcha 1, Šimek 2.
Mladší dorost II. liga. Sokol Praha Vršovice - Šťáhlavy 14:36(6:17). Kopic - Holý
3, Tyml 2, Jung 7, Nosek 8, Karban 4,
Hadáček 1, Sedláček 3, Kudra, Sklenář 3,
Brůha 3, Pytlík 2.
9. kolo – muži I. liga. Šťáhlavy - Sokol
Libčice n. Vltavou 28:32(13:20). Sestava:
Hrubý Kohout, Dolák - Šedivec 6, Nolč 6,
Kesl 7, Kroc, Šetlík, Mattas 1, Drohobeckyj 1, Tatar 3, Mareš 4, Schejbal.

Starší dorost I. liga. Šťáhlavy - CS Cargo
Jičín 30:26(14:14). Kopic, Hrubý - Havlíček M. 1, Nolč 11, Havlíček O. 5, Klička,
Sedláček 7, Kojan 3, Brůha 1, Nosek 1,
Jung, Tyml,Průcha 1, Šimek. Mladší dorost. Šťáhlavy - Lokomotiva Praha Vršovice 36:23(17:9). Kopic - Jung4, Nosek 4,
Tyml 3, Karban, Havlíček M. 7, Sedláček
11, Sklenář 4, Brůha 2, Pytlík.
Shrnutí: Po 9. kole republikových soutěží
jsou tedy naši muži v severozápadní skupině II. ligy, na 6. místě za svými plzeňskými soupeři Košutkou(4.) a Slavií Plzeň
VŠ (5.). Totéž umístění si drží v I. lize
staršího dorostu naši chlapci s pětibodovým náskokem před sedmou Karvinou, v
těsném závěsu za Frýdkem- Místkem (4. )
a Lovosicemi (5.). Mladší dorost po 9. kole
vévodí tabulce, a to zatím bez ztráty bodů,
pronásledován Baníkem Most, který má
jednu porážku.
V posledním listopadovém víkendu se naši
starší žáci zúčastnili kvaliﬁkace o účast v
žákovské lize. V Českých Budějovicích
však neuspěli a do žákovské ligy nepostoupili.

Jelikož toto listopadové bilancování naší činnosti je v letošním roce poslední, chtěli bychom tímto poděkovat všem
našim trenérům, funkcionářům a hráčům za vzornou reprezentaci oddílu i naší obce. Toto poděkování patří i našim
fandům, sponzorům, obci Šťáhlavy za skvělou podporu v naší práci. Všem přejeme pohodové vánoční svátky a mnoho
zdraví a štěstí v roce 2019.
Házenkáři Sokola Šťáhlavy

VELKÝ TURNAJ V HÁZENÉ STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽÁKŮ V PLZNI
O POHÁR ŘEDITELE ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ A. S.
Ve dnech 2.-4.11.2018 proběhl v Plzni
turnaj mladších a starších žáků házené v
halách města Plzeň na Lokomotivě. Soutěžilo osm družstev v každé kategorii za
účasti výborných házenkářských klubů
i ze zahraničí. Oba naše kolektivy zahájily
turnaj v pátek v 16:00 hod. s družstvy Talentu Plzeň Škoda JS.
V turnaji starších žáků náš klub reprezentovali: Brankář č. 1 Čimera
Tomáš, č. 2 Votýpka Jan, č. 3. Žižka
Martin, č. 4 Tůma Matěj, č. 6 Hrubý Lukáš, č. 8 Černý Vojtěch, Č. 9
Kudra Jaroslav, č. 10 Jirmář Jan,
č. 12 Říha Jakub, č. 15 Holý Kryštof, č. 16 Kasal Michal. Kluci sehráli
s družstvem Talentu krásný 1. poločas
(6:4) ve prospěch našeho soupeře, ale
hra byla zcela vyrovnaná. Ve 2. poločase
jsme ještě chvilku hráli dobrou házenou,
ale neproměňovali šance. Po pěti míčích
v naší síti se naše hra zcela zhroutila,
a tak si soupeř s lehkostí došel pro vítězství, 16:6. Branky stříleli: Hrubý,
Jirmář 1, Holý 4.

V sobotu jsme zahájili maratón turnajových zápasů:
1) RHC Talent Plzeň Škoda JS. („B“ tým
Talentu posílený o brankáře z Rokycan a
nejlepší hráče Slávie Plzeň VŠ). Rychlá
tvrdá házená, naši kluci velmi bojovní.
Zaslizžená výhra 16:14 (poločas 11:8).
Branky: Hrubý 3, Kudra 1, Jirmář 2, Holý
6, Kasal 4. Více než body do tabulky, bylo
pro kluky poznání, že když se k tomu, co
umějí, přidá bojovnost, dokážou si udělat
radost s každým soupeřem.
2) Sportovní klub policie z Bratislavy (SK)
- atleticky skvěle vybavený tým s velkou
lavičkou hráčů na střídání. Kvalitní házená, výborná naše obrana a přesnost v zakončení akcí přinesla poločasový výsledek
9:8 pro náš kolektiv. Bohužel 2. poločas
došlo na zbytečné chyby, a už nervózní
soupeř se dostal na koně. V závěru jsme
stačili mírně korigovat výsledek, přesto
jsme prohráli 14:18. Přes prohru kluky
chválíme za předvedenou hru, se kterou
získávají respekt dalších soupeřů. Branky:
Votýpka 5, Hrubý 6, Kudra 1, Kasal 2.
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3) HK Dvůr Králové - vedoucí celek středočeské krajské soutěže. Naši kluci předvedli poločas, ve který asi ani sami nedoufali a vyhráli první poločas 8:3. Pocit z
prvního poločasu, že vše půjde samo, vzal
rychle za své hned na začátku poločasu
druhého. Rychlé čtyři branky soupeře,
tentokráte však kluky nepoložily. Začala
se hrát oboustranně výborná házená. Deset vteřin dělilo naše kluky od vítězství.
Rozhodčí pískl naše prorážení, a soupeř
rychlým útokem zakončený střelou z deseti metrů vzal našim borcům bod. Škoda.
Za předvedenou hru si kluci zasluhují pochvalu.
4) SG Handball West Wien mělo na turnaji lepší výsledky než náš tým. Kluci hráli
opět dobře, ale poločas prohráli 7:11, celkový výsledek 14:20. Branky: Votýpka 1,
Hrubý 1, Černý 2, Kudra 2, Jirmář 3, Holý
2, Kasal 4.
Nedělní utkání: 1) Dukla Praha. Bojovné
utkání, po poločase 10:7, celkově vítězství 19:12. Branky: Votýpka 6, Tůma 1,
Hrubý 3, Jirmář 3, Holý 5, Kasal 2.
dokončení na další straně

SPORT V OBCI
dokončení z předešlé strany

VELKÝ TURNAJ V HÁZENÉ STARŠÍCH A MLADŠÍCH ŽÁKŮ V PLZNI
O POHÁR ŘEDITELE ŠKODA JADERNÉ STROJÍRENSTVÍ A. S.
2) HC Erlanger (D) – hraje v SRN nejvyšší soutěž – Bundes ligu. S obranným
systémem 1-2-3, povinně praktikovaným
u německých mládežnických kolektivů,
soupeř vydržel pět minut. Naši kluci rychlou kombinační hrou a skvělou obranou
šli do vedení 5:1. Soupeř změnil obranu
na 1-5 a od této chvíle se bylo nač dívat.
Výborné výkony obou kolektivů byly ozdobou turnaje. Po poločase 9:7 jsme výborný zápas dokončili vítězstvím 17:15.
Branky: Votýpka 4, Tůma 2, Hrubý 1, Jirmář 3, Holý 3, Kasal 4.
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
1) Talent Škoda JS Plzeň (vítěz turnaje). Bojovný výkon, dobrá hra, výhra našich 15:14.
Sestava/branky: Nikolas Makový, Patrik
Šlajer, Jakub Nosek (7), Miroslav Nolč (1),
Matyáš Opatrný, Filip Jícha, Lukáš Pok,
Matěj Sedláček (5), Josef Slavíček, Lukáš
Karban (1), Jakub Toﬂ (1), Adolf Pavlíček,
Adam Bečvář, Kateřina Kokošková.

2) TJ JM Chodov Praha. Naše porážka
9:14, ale i zranění Matěje Sedláčka, což
se projevilo i v dalších zápasech. Branky:
Nosek 3, Sedláček 1, Karban 2, Toﬂ 3.
3) TJ Horka nad Moravou. Hezké utkání s
velkým počtem vstřelených branek nakonec lépe zvládl soupeř z Moravy. Branky:
Nosek 5, Nolč 3, Karban 4, Toﬂ 3, Kokošková 1.
4) Dukla Praha 1. Přes velkou snahu a bojovnost jsme na kolektiv z Prahy nestačili. Prohra 12:17. Branky: Nosek 4, Nolč
1, Karban 2, Toﬂ 3, Pavlíček 1, Vojtěch
Dobrý 1.
5) Dukla Praha 2. Větší kvalita a zkušenosti byly na straně soupeře. Přes velkou
snahu a krásnou diváckou kulisu, za kterou děkujeme, jsme prohráli 6:13. Branky: Nosek 4, Nolč 1, Pavlíček 1.
6) Tatran Litovel. Vyrovnaný zápas,
v koncovce měl více štěstí soupeř, proto
prohra 15:17. Branky: Nosek 8, Nolč 1,
Karban 3, Toﬂ 2, V. Dobrý 1.

Úspěšný kolektiv mladších žáků se svými trenéry po třídenním turnaji
v Plzni.

7) TJ Jiskra Zruč nad Sázavou - dramatické utkání, výsledek utkání byl neustále na
vážkách, kdo bude mít v koncovce více
sil a štěstí. Nakonec spravedlivá remíza
18:18. Branky: Nosek 8, Nolč 1, Karban
2, Toﬂ 7.
Výborný turnaj se skvělou organizací
a kvalitními účastníky se organizátorům
povedl. Naše družstva se v turnaji představila s dobrou házenou a obsadila 5. místo
(starší žáci) a 6. místo (mladší žáci). Velké
poděkování patří trenérům, a to nejen za
přípravu na trénincích, ale i za čas na takto dlouhých turnajích. Děkujeme Adolfu
Pavlíčkovi, Miroslavu Nolčovi, Petrovi
Jirmářovi a Alexandru Drohobetskému za
práci a především čas, který dětem věnují.
Díky chlapi !!!
Votýpka Karel

Oba naše kolektivy před vyhlášením výsledků 1. ročníku turnaje o pohár ředitele
Škoda JS Plzeň.

V KVALIFIKACI DO ŽÁKOVSKÉ LIGY – JSME NEUSPĚLI
Do letošního ročníku žákovské ligy
se přihlásilo 35 družstev z České
republiky. Třináct družstev postoupilo přímo a zbylých 22 družstev
se o víkendu 24.11.-25.11. utkalo v

pěti skupinách o zbylých 12 míst v
Českých Budějovicích, kde se hrály
3 zápasy o postup. Asi nemá smysl,
se vymlouvat na skutečnost, že jsme
odjeli bez dvou hráčů základní sesta11

vy, že máme úzký hráčský kádr a že
jsme do utkání nastoupili po náročné
cestě. Největší rozdíl na hřišti totiž
nebyl v hráčských kvalitách, ale v bojovnosti.
dokončení na další straně
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POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE

dokončení z předešlé strany

TJ Sokol Šťáhlavice

V KVALIFIKACI DO
ŽÁKOVSKÉ LIGY –
JSME NEUSPĚLI

27. 12. 2018 v 9.30 !!!

1. zápas s domácí Lokomotivou byl přímo
vzorovou ukázkou toho, jak bojovností
a nasazením je možné zvítězit i nad lepším družstvem. Utkání jsme prohráli
14:12 po poločasu 7:6. Branky: Votýpka
3, Jirmář 1, Holý 3, Kasal 4, Nosek 1.
2. zápas s Házenou Mělník jsme prohráli 25:18, po poločasu 9:10. Po dobrém
výkonu v první části hry jsme bohužel
přenechali aktivitu bojovnějšímu soupeři. Branky: Votýpka 2, Černý 1, Jirmář 1,
Říha 1, Holý 6, Kasal 4, Nosek 3.
3. utkání se Sokolem Vršovice už bylo
jen otázkou skóre, o kolik prohrajeme.
Příležitost dostali hráči z lavičky, a i ti se
přesvědčili, že když se k herním dovednostem nepřidá bojovnost a nasazení, nemůže se myslet na úspěch. Utkání jsme
prohráli rozdílem třídy 16:24 po poločasu
6:13.Branky: Černý 3, Kudra 1, Jirmář 1,
Toﬂ 1, Holý 5, Kasal 4, Nosek 1.
Závěrem je docela smutné přijmout skutečnost, že na 1. žákovskou ligu prostě nestačíme. Doufám, že příští článek o práci
tohoto kolektivu přinese lepší zprávy než
dnes.
Votýpka Karel

XIV. ročník turnaje
ve stolním tenisu !!!
Multifunkční sál Šťáhlavice
Prezentace 9:00 - 9:30
Hraje se dle stávajících pravidel
Občerstvení zajištěno
Diplomy a ceny připraveny
Startovné 50,-Kč/2,-Eur
tel.: +420 606 888 578
www.sokolstahlavice.cz
Těší se pořadatelé

SPOLKOVÁ ČINNOST

ZPRÁVY Z PIONÝRA
Ačkoliv se kvapem blíží zima, nás to neodradilo a v sobotu 17. listopadu jsme se
vydali na další společný „piovýlet“. Naše
cesta tentokrát měla za cíl hlavní město
Praha a v něm nejprve galerii ocelových
ﬁgurín v centru města a následně pak
(i s nezbytnou zastávkou v Mc Donald‘s)
Národní technické muzeum.
V mrazivém ránu se sešlo na nádraží
v Plzni celkem devatenáct dětí a tři vedoucí, čtvrtá vedoucí na nás pak čekala přímo
v Praze. Cesta naplněným vlakem naštěstí
proběhla v poklidu, byli jsme dokonce jedni z prvních cestujících, kteří se projeli novým železničním tunelem. Bez jakéhokoliv
zpoždění jsme vystoupili v deset hodin na
hlavním vlakovém nádraží v Praze.
Nejprve jsme se vydali pěšky z nádraží
do spodní části Václavského náměstí, kde
se v jedné z bočních ulic nachází Galerie
ocelových ﬁgurín. Jedná se o unikátní výstavu, jejíž hlavní myšlenkou je důležitost
recyklace různých kovových materiálů.
Je to mezinárodní projekt, který se skládá z exponátů z recyklovaných ocelových
částí. Ozubená kolečka, převodovky,

brzdové destičky, řetězy, šrouby, matice
a jiné kovové komponenty posloužily pro
výrobu téměř stovky ﬁgurín, ze kterých
některé váží i nad 1 tunu nebo měří více
než 3 metry. Exponáty v Galerii ocelových ﬁgurín jsou inspirovány pohádkovým světem, sci-ﬁ ﬁlmy, komiksy, videohrami a také luxusními automobily.
Prohlídkou exponátů jsme strávili více
než hodinu našeho času, bylo úžasné mít
možnost nasednout do ocelových vozů,
vyfotit se s různými postavičkami z pohádek či superhrdiny, vyzkoušet si jejich
zbraně či zkusit spočítat, z kolika matiček
či ozubených koleček jsou sochy postaveny. Čas zbyl i na nákup drobných suvenýrů.
Z galerie jsme se přemístili do blízkého
občerstvení Mc Donald´s ve Vodičkově ulici. Myslíme si, že o „Happy Mealech“ se obsluze bude zdát ještě dlouho.
Po krátkém odpočinku jsme nastoupili na
tramvaj č. 6, která nás přiblížila k Národnímu technickému muzeu.
Ve třech nadzemních a třech podzemních
patrech jsme měli možnost prohlédnout
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si rozsáhlé sbírky dokumentující vývoj
mnoha oborů. Bonusem pak byla výstava k 100. výročí založení Československé
republiky Made in Czechoslovakia, v jednom z podzemních podlaží jsme pak objevili i hernu stavebnice Merkur.
Než jsme se nadáli, bylo potřeba spěchat
zpět na hlavní vlakové nádraží, odkud
jsme v podvečerních hodinách vyjeli zpět
domů. Výlet se, i díky poměrně hezkému
podzimnímu počasí, moc povedl a děti
přijely domů nadšené.
za Pionýrskou skupinu Šťáhlavy
Petra Vošahlíková

DALŠÍ INFORMACE

OTEVŘENÍ „ZÁMECKÉ“

OTEVŘENÍ PRODEJNY VE ŠŤÁHLAVICÍCH

Po několikaměsíčním hledání se podařilo
najít nového nájemce baru Zámecká na
návsi. Hostinec otevřel 1.12.2018. V době
psaní tohoto článku je otevřen denně od
11 h. Provozní hostince ale předpokládá,
že bude otevírací doba upravena spíše
k odpoledním hodinám, zákazníci v čase
poledním si do hostince zatím cestu nenacházejí.
Hostinec nabízí alko a nealko nápoje
a prozatím studenou kuchyni. Do budoucna nájemce předpokládá částečně teplou
kuchyni, pravděpodobně pizzu.
Každý den jste do Zámecké srdečně zváni.

Ve čtvrtek 29.11.2018 byla otevřena nová
prodejna potravin ve Šťáhlavicích. Prodejnu najdete v budově obecní hospody
na návsi (čp. 65) a přístupná je z rampy
před hřištěm.
Obec prodejnu plně vybavila nábytkem
a spotřebiči. Věříme, že prodejnu zařadíte
mezi svá oblíbená místa Vašich nákupů.
Otevírací doba je zatím v PO, ÚT a ČT od
8 do 11 a ve ST a PÁ od 8 do 13 hodin.
Otevírací dobu bude nájemce, paní Ulmanová ještě pravděpodobně upravovat dle
jejích možností a dle návštěvnosti a přání
zákazníků.
Obec v nejbližší době upraví schody na
rampu. Aby byl přístup na rampu pro
veřejnost snazší. V současné době doporučujeme přístup nikoliv po schodech,
ale oklikou přes rampu.

OZNÁMENÍ SPOL. ČEZ

PODĚKOVÁNÍ
Po delší době se ve Šťáhlavech obnovila,
a doufejme, že nastálo, vlajková výzdoba
u pomníku padlých na návsi o státních
svátcích. A to se vší parádou, s novými stožáry i vlajkami. Vrátilo se to, již bylo dříve
zavedené a i to, že nezapomínáme na naše
občany, kteří zahynuli pro naši svobodu.
Poděkování patří všem, kteří se i sebemenší měrou o obnovu vlajkové výzdoby
zasloužili.
Jiří Brožík

Na základě smlouvy o dílo mezi ﬁrmou
ČEZ Distribuce, a.s. a odbornou ﬁrmou
bude odborná ﬁrma pro ČEZ provádět
měřické práce v naší obci. Cílem činností
je zpřesnění polohy tras distribučních sítí
nn ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. Trasy sítí budou nejprve vyhledány odbornými elektrikáři a vyznačeny ekologickým
sprejem. Tyto značky během měsíce
zmizí vlivem povětrnostních podmínek
a neměly by být v žádném případě svévolně odstraňovány. Následně budou takto označené trasy geodeticky zaměřeny.
Měřické práce byly zahájeny ve čtvrtek
29.11.2018 a měly by probíhat do konce
měsíce prosince. Za nepříznivého počasí
(především při sněhové pokrývce) může
dojít k prodloužení doby potřebné k měření.
Trasy, které se budou měřit, jsou vyznačeny v mapce červeně.

Z HISTORIE

JAK TO BYLO S POSTAVENÍM POMNÍKU A.
ŠVEHLY VE ŠŤÁHLEVECH?
Výbor pro postavení pomníku Antonína
Švehly ve Šťáhlavech uspořádal v neděli
dne 11.prosince 1938 u příležitosti 5. výročí úmrtí Ant.Švehly pietní vzpomínku
spojenou se slavnostním odhalením Švehlova pomníku.Ve 13:30 hodin byl sraz
účastníků, zástupců organizací, spolků
a korporací v sále záložny,odkud se odebrali k pomníku padlých,kde položili kytice.Ve 14 hodin došlo k odhalení Švehlova
pomníku s proslovem předsedy výboru,vložení schránky s prstí ze zahrady Švehlova statku do základu pomníku a převzetí
do ochrany obce.

Po tomto aktu v sále záložny byla zahájena slavnostní akademie s tímto programem:a)pěvecký sbor,b)báseň,,Mrtvému
hospodáři‘‘,c)slavnostní projev : Švehla
člověk-politik a státník,d),,Oráč“ – symbolická báseň ve 2 obrazech se sborovými recitacemi.Účinkovali : pěvecký sbor
,,Smetana“ z Plzně a 30 členný soubor
MSRD Starý Plzenec.
Ivan Písařík
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INZERCE

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

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: 725 041 229, 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 lednové číslo - 31. 12. 2018
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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