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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

leden 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
1. Návrh rozpočtu ZŠ Šťáhlavy a rozpočtový výhled na roky 2020, 2021
2. Setrvat i nadále u stávajícího dodavatele el. energie tj. u ﬁrmy LAMA Energy
3. Cenovou nabídku na pokládku asfaltových vrstev v místech napojení na ul.
Nezvěstickou
4. Poskytnutí občerstvení pro účinkující,
kteří vystoupí na České mši vánoční
5. Závaznou objednávku na nákladní automobil Peugeot Boxer pro pracovní četu
6. Dodatek ke SoD s ﬁrmou T-BAU 2000
– vícepráce na vstupu do budovy OÚ
7. Pronájem střelnice pro Sportovně střelecký klub pod Sedleckou skálou
8. Vyhlášení výběrových řízení na zakáz-

ky malého rozsahu: ul. Smetanova, sklad
u haly, kanalizace Na Řežábu, Vodovod
a kanalizace Ke Koupališti, oprava komunikace V Cihelně, zateplení stropů OÚ,
vodovod Pod Kozlem, projektová dokumentace na rozšíření kapacity ČOV.
9. Úpravu provozního řádu sálu ve Šťáhlavicích
10. Zakoupení skleniček na ples a sraz
rodáků
RO vzala na vědomí:
1. Vyjádření ministerstva vnitra ČR k vyhlášce o chovu hospodářských zvířat, kterou navrhla skupina občanů ke schválení.
Vyhláška je nezákonná, chov zvířat nelze
regulovat v OZV, regulovat lze pouze jejich pohyb na veřejném prostranství.

2. Opětovný podnět Ing. Myslíkové
ohledně zeminy u stromů mezi hřbitovy
a předává věc k posouzení komisi životního prostředí.
RO nesouhlasí se zrušením existujícího
železničního přechodu pro chodce přes
železniční trať u nového hřbitova zejména z toho důvodu, že je to jediná možnost
přechodu přes trať pro občany přicházející
z části obce Cihelna. Navíc tento přechod
využívá hodně občanů při cestě na hřbitovy.
Přeji všem občanům v novém roce hodně zdraví, úspěch, klid a pohodu v novém
roce.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

INFORMACE Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
19.12.2018 se v sále IC konalo I. řádné
zasedání zastupitelstva obce Šťáhlavy
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí
- zprávy předsedů ﬁnančního a kontrolního výboru
- rozpočtová opatření schválená RO
- návrh skupiny občanů na schválení OZV
o chovu hospodářských a ostatních zvířat
na území obce Šťáhlavy a stanovisko MV
o nezákonnosti takové vyhlášky.
Zastupitelstvo obce schválilo:
- změnu rozpočtu XI. rozpočtovým opatřením

- rozpočet obce na rok 2019
- rozpočtový výhled na roky 2020-2022
- návrh zadání územního plánu
- ceny vodného a stočného na rok 2019,
tj. vodné 51,52 Kč/m³ bez DPH, stočné
39,84 Kč/m³ bez DPH
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018,
kterou se mění příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2016 o poplatku za
komunální odpad – výše poplatku za svoz
popelnic se nemění, změna je pouze u poplatku pro vlastníky rekreačních objektů

- směnu obecního pozemku v chatové
osadě Úslaváci v k. ú. Šťáhlavice za pozemek ve vlastnictví soukromé osoby rovněž v chatové osadě Úslaváci
- Jednací a organizační řád a plán práce
ﬁnančního výboru
Zastupitelstvo obce zvolilo Miloslavu
Hoškovou členkou kontrolního výboru

ROZPOČET NA ROK 2019
Investice zahrnuté v rozpočtu na r. 2019
Obec předpokládá, že níže uvedené investice budou v r. 2019 realizovány. V případě, že by byla získána dotace nebo došlo
k nějakým nepředvídatelným situacím,
může se v průběhu roku stát, že některá

z investic může být nahrazena jinou, která
je tzv. pod čarou nebo jejíž okamžitá nutnost vyvstane až v průběhu roku. V takovém případě je obvykle potřeba zpracovat
a schválit rozpočtové opatření.
Bohužel není možné okamžitě postavit
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a opravit vše, představitelé obce i zaměstnanci musí vždy zvažovat, které akce jsou
již opravdu nevyhnutelné, někdy vyvstanou okolnosti nezávislé na obci, kvůli
nimž musí být akce přesunuta na další rok
(např. kanalizace Kozelská).
dokončení na další straně

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

ROZPOČET NA ROK 2019
dokončení z předešlé strany

Vedle investičních akcí a oprav obec významně podporuje i místní spolky a sdružení a ﬁnancuje náklady na provoz ZŠ
a MŠ. Nemalou částku výdajů rovněž
zahrnují náklady na obecní lesy (z lesů
plynou samozřejmě pro obec i příjmy, byť
v období celorepublikových potíží se suchem a s kůrovcem jsou nižší než bychom
si přáli). V rozpočtu je i částka na výdaje
kulturní komise na realizaci kulturních
akcí (350 tis.) a pro sportovní komisi např.
na konání tradiční olympiády ZŠ apod.
Předpoklad dotací pro spolky v r. 2019:
Sokol Šťáhlavy – házená: 460 tis.; Sportovní klub Šťáhlavy - volejbal, tenis: 313
tis.; SK sportovní klub - BK Kardio Šťáhlavy: 45 tis.; Tělovýchovná jednota Šťáhlavice:90 tis.; Pionýrská skupina Šťáhlavy: 15 tis.; Spolek zdravotně postižených
Staroplzenecko aj.
Investice tzv. pod čarou jsou připravené,
u některých obec bude žádat nebo již žádá
o dotaci a v případě jejího přislíbení je
bude chtít realizovat co nejdříve. Jsou jimi
např.: kanalizace Kozelská a Na Boru;
hasičská zbrojnice Šťáhlavice; vodovod
Mezi Domky II, Šťáhlavice; MŠ - zateplení zbytku MŠ Šťáhlavy; zateplení domu
pro seniory a výtah, Šťáhlavy; běžecká
dráha a hřiště u ZŠ Šťáhlavy; přístavba
šaten u Sportovní haly Šťáhlavy; chodník
Šťáhlavice (od COOPu k trafostanici);
oprava komunikací ul. K Bažantnici, Havlíčkova, Na Potoce, Na Kukačce; zateplení - hospoda Šťáhlavice; oprava rampy
a plochy před hospodou Šťáhlavice; oprava sochy sv. Jana Nepomuckého a její
umístění na návsi Šťáhlavy aj.
za OÚ Mgr. Iveta Bočanová

PƎedpokládané investice a opravy na r. 2019
Kanalizace \ežáb
Vodovod a Kanalizace ul Ke koupališti
Vodovod Pod Kozlem - na polovinu nákladƽ pƎispĢje soukromá osoba
Dopravní znaēení Šƛáhlavy a Šƛáhlavice
Oprava ul. K CihelnĢ, Šƛáhlavy
Stavební oprava WC - hospoda Šƛáhlavice ē.p. 65
Rekonstrukce stƎecha - hospoda Šƛáhlavice ē.p. 65
Opravy MK ostatní + 100 Šƛáhlavice
Rekonstrukce MK Smetanova ul. ( u MŠ) Šƛáhlavy
Chodníky NezvĢstická - doplatek
Obnova VodohospodáƎského majetku (vēetnĢ Opravy strouhy v HusovĢ ul.)
Oprava vpustí a revizních šachet ul. Husova
Projektové dokumentace
Rekonstrukce shybky - náhon Šƛáhlavy
Mostek - cesta k erpací stanici - pod mlýnem
Oprava chodníkƽ v areálu MŠ
Opravy elektroinstalace v ZŠ
Sklad u Sportovní haly Šƛáhlavy
Nákup pozemku - hƎištĢ
Sypaē
Korba na traktƽrek PiraŸa
HƎbitovní zeě - starý hƎbitov Šƛáhlavy (400 tis - dotace)
Opravy obecních budov
SDH Šƛáhlavy
SDH Šƛáhlavice + zásahové vozidlo
Zateplení pƽdy OÚ
Náklady na oslavy obce, kniha
Parková cestní síƛ - Lesopark Bažantnice (není jistá dotace)
PD cyklostezka
Auto sklápĢēka
Výsadba nových stromƽ - zeleŸ v obci

OBECNÍ ÚŘAD

PLACENÍ POPLATKU ZA ODPAD V ROCE 2019
- UPOZORNĚNÍ PRO VLASTNÍKY CHAT A CHALUP
Výše a splatnost poplatku v r. 2019:
700,- Kč – vlastníci chat a chalup trvale
neobydlených
1400,- Kč – vlastníci chat, v nichž je někdo hlášen k trvalému pobytu
Splatnost: 28.2.2019.
Možnosti platby:
a) v hotovosti na OÚ v kanceláři matriky
b) bezhotovostně nebo složenkou na účet
obce č. 725700389/0800. Je nutné uvést
správný variabilní symbol (v. s.), který se
tvoří takto:
Rekreační chaty a chalupy s číslem evidenčním – v. s. je 7místný.
První čtyři číslice jsou jednotné 3722
a poslední trojčíslí tvoří číslo chaty.

Pokud je číslo chaty jednomístné nebo
dvojmístné, bude před ním jedna nebo
dvě nuly.
Příklad:
chata s če. 7: variabilní symbol je 3722007
chata s če. 350: variabilní symbol 3722350
Chalupy s číslem popisným trvale neobydlené – variabilní symbol je 8 místný. První číslo je pro rozlišení Šťáhlav
a Šťáhlavic. Pro Šťáhlavy je 1, pro Šťáhlavice 2. Dále následuje čtyřčíslí 3722.
Poslední trojčíslí tvoří číslo domu.
Příklad:
chalupa s č. p. 7 v části obce Šťáhlavy: variabilní symbol 13722007
chalupa s č. p. 7 v části obce Šťáhlavice:
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variabilní symbol 23722007
Variabilní symboly je potřeba psát pečlivě, aby bylo dohledatelné, ke které nemovitosti platba patří. Pro jistotu je možné
na složenku nebo do poznámky uvést
jméno poplatníka, číslo chaty nebo jiné
upřesnění.
Kontakt:
V případě nejasností s tvorbou variabilního symbolu volejte na telefonní
číslo 377 969 079 nebo pište na e-mail:
matrika@stahlavy.cz.
za OÚ Šťáhlavy Radka Fremrová

OBECNÍ ÚŘAD

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
- VÝDEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
Známky na popelnice se budou vydávat
na obecním úřadu v kanceláři matriky po
zaplacení poplatku za komunální odpad
od středy 2. ledna do středy 27. února
2019. Prodej bude pouze v úřední dny, t.j.
vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do
12.00 a od 13.00 do 17.00 h.

Od středy 6. března již nebudou vyváženy
popelnice, na kterých nebude známka na
rok 2019.

CENY ZA POPELNICE PRO ROK 2019
zůstávají stejné jako v roce 2018.
52 svozů – lx týdně celý rok 2.900,-Kč
42 svozů – lx za 14 dnů/léto
1x týdně/zima
2.550,-Kč
26 svozů – 1x za 14 dní/rok
1.850,-Kč
13 svozů – 1x za měsíc/rok
1.250,-Kč
za OÚ Šťáhlavy Radka Fremrová

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
NOVÝ VSTUP DO BUDOVY OÚ
Kdo zavítal v prosinci na OÚ, zjistil, že budova má nový vstup. Je opatřena vstupní
rampou pro zdravotně postižené nebo kočárky a vstup do budovy je vkusně zastřešen.
Je sice pravdou, že kancelář starosty a většiny zaměstnanců jsou umístěny v 1. patře
budovy, ale i tak je obecní úřad na návštěvu občana s nižší pohyblivostí připraven.
Hned za vstupními dveřmi je pod schody
umístěn zvonek, na který může imobilní
občan zazvonit a zaměstnanci OÚ se mu
dál mohou věnovat v přízemí budovy OÚ
v zasedací místnosti.
ŽLUTÉ TRUHLY S POSYPOVÝM
MATERIÁLEM
Na 4 místech v obci, především tam,
kde je svah (ul. Jiráskova, Na Boru, Ha-

brmanova, K Beránce), byly stejně jako
v loňském roce umístěny truhly s posypovým materiálem pro případ náledí. V obci
existuje plán zimní údržby a není reálné,
aby byly okamžitě po spadu sněhu nebo
po vzniku náledí všechny ulice ošetřeny.
Truhly jsou služba občanům, aby mohli
okamžitě řešit situaci zhoršeného stavu
komunikace, pokud potřebují okamžitě
vyjet.
HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU
Aby nedocházelo k opakovanému hlášení rozhlasu v průběhu dne a občané nemuseli hlídat, zda slyší či neslyší hlášení, byly stanoveny od ledna 2019 pevné
časy hlášení. V mimořádných případech
bude možné slyšet rozhlas i v jiný čas,
ale pravidelné hlášení, pokud se bude

INFORMACE O REKONSTRUKCI ULICE NEZVĚSTICKÁ
Rekonstrukce ul. Nezvěstická byla před
Vánoci v zásadě dokončena. Předání díla
proběhne do 28.2.2019, případné vady
na nedodělky bude muset zhotovitel odstranit nejpozději do 30.4.2019. Současně
s rekonstrukcí vozovky a výstavbou chodníků a vjezdů bylo vybudováno i nové veřejné osvětlení.
Na jaře proběhnou ještě dokončovací práce, jako dorovnání terénu zeminou, osetí
travním semenem, seříznutí některých obrub, přepískování a dohutnění některých
chodníků a vjezdů, bude vyměněn a posunut sloup veřejného osvětlení u křižovatky s ul. Rašínova, aby nezasahoval do
chodníku aj. Samozřejmě také proběhne
kontrola celé stavby po zimě a případné
závady či nedodělky bude muset prováděcí ﬁrma odstranit. Prováděcí ﬁrma musí
v závislosti na klimatických podmínkách
očistit asfaltovou plochu u nádraží, kde
měla zřízeno staveniště. Stavbu pravidelně kontroloval nejen stavební dozor, ale
i projektant, zaměstnanci SÚS a stavební
technik obce. Jedná se o největší liniovou
stavební akci posledních let, která přinese
díky novým chodníkům a novému veřejnému osvětlení větší bezpečnost a komfort v lokalitě.

v daný den konat, by mělo probíhat v 10:00
a odpoledne - v zimním období v 16:30,
v letním období v 17:30 h. Po čase vyhodnotíme a uvidíme, zda to takto zůstane či
nikoliv.
PRONÁJEM „INFOCENTRA“ VE
ŠŤÁHLAVECH
Obec i nadále umožňuje pronajmout si
prostory infocentra a sálu či přísálí na
soukromé nebo veřejně přístupné akce.
Pro místní objednatele je cena zvýhodněna. Pro konání schůzí spolků nebo akcí
pro děti pořádaných spolky – zdarma
Infocentrum
1) Pro veřejně přístupné akce bez vstupného (přednášky, školení, výstavy, akce
pro děti, schůze – místní objednatelé
zdarma; ostatní 1.200 Kč
2) Soukromé akce nebo veřejně přístupné akce se vstupným a reklamní akce
o celkové době trvání do 10 hodin (tj. od
předání prostoru do vrácení uklizeného
prostoru)
- Místní objednatelé 1.200 Kč; ostatní
1.500 Kč
3) Veřejně přístupné akce se vstupným
nebo jinou obdobnou úhradou, soukromé akce (oslavy narozenin, svatby apod.)
o celkové době trvání nad 10 hodin, tj. od
předání prostoru do vrácení po úklidu
- Místní objednatelé 1.500 Kč, ostatní
1.800 Kč
Při využití pergoly a prostranství dvora se cena zvyšuje o 200 Kč pro místní,
o 500 Kč pro ostatní objednatele. Ceny
jsou včetně DPH.
Infocentrum je využíváno nejen k akcím
pořádaným obcí, ale můžete zde oslavit
i své narozeniny nebo svatbu. Je zde i kuchyňka se základním nádobím, sociální
zázemí. Po akci musí objednatel prostory včetně sociálního zařízení kompletně
a důkladně uklidit.
Na řádné využívání infocentra dohlíží
jeho správce. Více se dozvíte nebo objednat můžete na infocentrum@stahlavy.cz,
nebo zavolejte do sekretariátu OÚ (377
969 201), kde Vám sdělí telefonický kontakt na správce.
dokončení na další straně
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

dokončení z předešlé strany

PRONÁJEM SÁLU VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Sál v budově obecní hospody ve Šťáhlavicích je využíván ke sportovním i kulturním
účelům. O sál se stará správce, který eviduje akce zde pořádané, jeho telefonní číslo
Vám bude sděleno v sekretariátu OÚ (377
969 201). Sál ve Šťáhlavicích je hojně využíván ke sportovním účelům, jeho využití
pro soukromé aj. akce je tedy omezenější.

1) Akce, při nichž se vybírá vstupné v celkovém trvání do 6 hodin, včetně přípravy
sálu a úklidu po akci (divadla, estrády,
společenské akce, taneční zábavy, diskotéky apod.) a akce soukromé (oslavy narozenin, svatby atd.) - pro místní objednatele 1.400 Kč, pro ostatní 2.000 Kč.
2) Akce, při nichž se vybírá vstupné
v celkovém trvání nad 6 hodin - pro místní

objednatele 2.500 Kč, pro ostatní objednatele 3.500 Kč
3) Akce soukromého charakteru (oslavy
narozenin, svatby apod.) konané pouze
v přísálí - pro místní objednavatele 1.000
Kč, pro ostatní objednatele 1.500 Kč.
Ceny jsou včetně DPH.

Informace obecního úřadu připravila Mgr. Iveta Bočanová

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI - LEDEN 2019
Šťáhlavice
Červená Marie 90 | Trhlík Jan 89 | Loukotová Miloslava 88
Šťáhlavy
Kiesevetter Karel 82 | Hajšman Josef 95 | Chmelíková Věra 85
Zimmermannová Alena 80 | Šneberger Miroslav 81 | Šmolík Miroslav 81
Neumann Adolf 81 | Pospíšilová Olga 91 | Shánilová Marie 86 | Krátký Miroslav 81
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

VÝZNAMNÉ
JUBILEUM
V neděli 30. prosince oslavila šťáhlavická
občanka, paní Zdeňka Pašková, 85. narozeniny. Protože v zimních měsících přebývá ve Šťáhlavech, na její přání jsem se
vydala za oslavenkyní tam. Popřála jsem
jí dobré zdraví, životní optimismus, a aby
další roky jí přinesly víc, než od nich očekává. Předala jsem jí od obce dárkový balíček, příjemně jsme si popovídaly a poté
jsme se rozloučily.
Hana Loudová, členka občanské komise

ŠKOLY

PROSINCOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Advent se rozběhl nejen v našich domovech, ale i v základní škole. A tak se
ze tříd linula vůně jehličí z ozdobených
vánočních stromků, ve výtvarných hodinách vznikaly vánoční obrázky a přáníčka, školou se nesl zpěv vánočních koled.
Také jsme jako tradičně s dětmi navštívili
vánoční burzu v mateřské škole, kde si
mohli žáci nakoupit drobné dárky a perníčky. Byly tak výborné, že jsme je ani
nedonesli zpět do školy.
Ve středu 5. 12. od samého rána děti
netrpělivě očekávaly příchod Mikuláše
s čerty a anděly. Za připravenou básničku

či písničku si zasloužily drobnou nadílku
a přislíbily, že už budou jen hodné.
V úterý 11. 12. se uskutečnilo další pokračování školního projektu MIXXXXÉR,
jak jsme již v předminulém čísle zmínili,
tentokrát však v režii „čtvrťáků“. V namíchaných pětičlenných týmech žáci prověřovali a zároveň získávali nové poznatky
o našem krajském městě. Nechyběla práce se slepou mapou, plánem města Plzně,
s obrázky významných plzeňských budov
a staveb, třídami se rozezněla i lidová píseň „Plzeňská věž“.
Ve středu 19. 12. jsme se sešli v podvečer
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s dětmi a jejich rodiči u vánočního stromu
na návsi, abychom si společně zazpívali
koledy a popřáli veřejnosti krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví do nového roku.
V pátek 21. 12. se děti již neučily.
Ve všech třídách zavládla vánoční pohoda, zavonělo donesené vánoční cukroví
a nechyběly ani dárečky pod stromečkem.
Na nikoho z nás ani letos Ježíšek nezapomněl.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Hana Radová
Mgr. Hana Šťovíčková

KULTURA V OBCI

ADVENTNÍ SNĚNÍ
Již se stalo tradicí konání Adventního snění, které pořádá SK Šťahlavy v infocentru.
Mladí sportovci z oddílu volejbalu připravili na 1. adventní neděli pásmo písniček,
básniček a přehrávek na hudební nástroje
a potěšili jimi své rodiny i širokou veřejnost. Ve zcela zaplněném Infocentru je čekal mnohokrát opakovaný velký potlesk.
Příjemnou sváteční atmosféru navodilo
nejen vánočně laděné vystoupení dětí, ale
i vůně svařeného vína, vánočního cukroví a dalších dobrot, které se podávaly. Po
skončení adventního snění měly děti připravené zpívání pásma koled u vánočního
stromu na návsi. Vzhledem k trvalému
dešti si všichni přítomní zazpívali koledy
uvnitř, a pak už se děti nadšeně běžely
podívat, jak vypadá stromek na návsi nasvícený.
Bylo to krásné odpoledne, příjemný začátek adventu.
Iveta Bočanová

ADVENTNÍ KONCERT
Již potřetí se naše obec může hrdě hlásit k těm obcím, kde každoročně ožívá
legendární dílo přeštického rodáka Jakuba Jana Ryby. Kouzelné dílo, které
žádného posluchače nenechá klidným,
opět spojilo desítky místních a plzeneckých dospělých se studenty z Plzně. Společně vytvořili provedení, které
nadchlo přes 150 diváků i je samotné.
Komorní orchestr a Pěvecký sbor Církevního gymnázia, posila z plzenecké
farnosti a hlavně Šťáhlavský pěvecký
sbor (který se pravidelně schází každou středu v podvečer) – ti všichni pod
vedením sbormistra Jakuba Šedivého
předávali divákům nejen krásné melodie, ale i úsměvy a dobrou náladu.

A i tím byl tento večer výjimečný – všichni jsme se vánočně naladili a odcházeli z kostela s lepší náladou, než jsme
do něj vstupovali - předvánoční stres
šel stranou. Program koncertu už byl
v duchu tradice – opět ožila filmová
hudba v podobě sedmivěté suity Tři
oříšky pro Popelku (tentokrát se zapojením 2 kláves hrajících naráz různé
melodie), opět jsme se dojali u krásných melodií z Lásky nebeské a Sám
doma. Zpestřením bylo uvedení 7 méně
známých českých koled ve dvouhlasém
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provedení. Pro zpestření jsme zařadili
i Vánoční zpěv s doprovodem našich
varhan, jejichž tóny sice zněly nemocně, diváci však oceněli autenticitu.
O tom, že rok od roku posouváme lať
představení výše a výše, hovoří nejen
pěvecká jistota pěveckých ochotníků
(letos stačilo méně zkoušek), ale i zakomponování velkých bubnů do závěru
tzv. Rybovky (Ondra Lucák tak krásně
rozduněl kostel) a profesionální nasvícení zpěváků a orchestru (díky Víťovi
z místního divadelního spolku Šťavel),
které barevně reagovalo na znějící
hudbu. Díky Rychlé rotě stáli účinkující před oltářem na přivezeném podiu
a diváci mohli sedět i na židlích z Infa.
Pánové, i vám děkujeme. Tradičně nesměly chybět památeční perníčky ve
tvaru ryby s nápisem Rybovka 2018
(napekla a zabalila Anežka Šedivá –
moc děkujeme) pro zúčastněné muzikanty a zpěváky – rozdalo se jich 82
– tolik tedy bylo účinkujících. Neuvěřitelné.
Velké poděkování patří i varhanici paní
Ledvinové, která nám nezištně věnovala svůj čas – prý to pro záchranu našich
varhan ráda udělala. To i díky ní budou
již brzy v Plzenci na Malé straně doopraveny tamní varhany. Moc jí za podporu a pomoc děkuji. Stejně jako všem,
kteří hodili do kasičky příspěvek na
opravu – na této akci se vybralo nádherných 14.100 Kč. V této sumě jsou
i dva tisíce od paní Königsmarkové, za
které vydražila obraz Anděla od Aleny
Hankerové. Oběma dámám děkuji za
další formu pomoci našim varhanům.

dokončení na další straně

KULTURA V OBCI

ADVENTNÍ KONCERT
dokončení z předešlé strany

Mezi skladbami Eliška Lucáková a Milan
Bauer citovali úryvky z Tří oříšků pro Popelku i přečetli vzpomínku na historku ze
života stavitele našich varhan Ferdinanda
Gutha z Čisté (O pejskovi, který panu Mistrovi chodil do krámku pro tabák).
Pro zúčastněné zpěváky, ale i pro zdejší hasiče, kteří opět zajišťovali bezpečné
přesuny diváků i účinkujících před kostelem (chlapci díky!), následovalo společné
posezení v Infu. Obec (jako poděkování
za nasezení obou těles pro kulturní akce
v kostele v tomto roce) zajistila občerstvení. Děkuji tímto i radním za podporu.
Muzicírovalo se tak společně ve velmi
příjemné atmosféře. Jsem moc rád, že došlo k propojení dvou místních part – hasičů a sboru. Sbor by bez jejich technické pomoci nemohl koncerty dělat v této
podobě.
Jsou to dva roky, kdy se kvůli Rybovce
dalo dohromady pár místních milovníků

zpěvu. Rozrůstáme se do počtu, máme už
zdoláno kolem 50 písní, za sebou 9 koncertů a hlavně se vytvořila parta skvělých
lidí, kteří si společnými setkáváními zlepšují náladu. Od 16. ledna pokračujeme
dál, dveře má otevřeny každý, kdo rád
zpívá (i ti, kteří si moc nevěří).

Harmonický rok 2019 a krásné nevšední
zážitky přeje náš sbor všem svým divákům; už teď se těšíme na další společná
setkání na koncertech.
sbormistr Jakub Šedivý
Foto: Pavel Blažek, Jan Eisenreich

MIKULÁŠ V KAVÁRNĚ
Letošní advent zpestřila parta „Mikuláš,
anděl a tři pekelníci“, která přišla do Šťáhlav z Podboru. Navštívila několik domácností, ale hlavně zavítala i do Dřevěné kavárny, kde postupně předala dárky přes 30
dětem, které si tam nebojácně přišly pro

nadílku. Nejčastější nešvary (neuklízení
si hraček, mluvení sprostě, nepomáhání
mamince) si děti vykupovaly básničkami,
písničkami i říkankami. Nechybělo ani
předání obrázku nebo odevzdání dudlíku.
Toto setkání využily zejména ty děti, kte-

ré by se jinak samy doma příliš bály. Jak
se ukázalo, děti přišly na to, že v jednotě
je síla. Podvečer to byl kouzelný a už se
všichni moc těšíme na příští rok.
Jakub Šedivý a spol.

ŠTĚDROVEČERNÍ SETKÁNÍ U STROMEČKU NA NÁVSI
Ve Šťáhlevech již mnoho let obec pořádá
na Štědrý den odpolední setkání u vánočního stromku na návsi. Vždy je otevřen
i kostel, kde je možné si nechat zapálit
donesené svíčky Betlémským světlem,
v infocentru radní zdarma podávají svařák
nebo čaj a nechybí ani zpívání u vánočního
stromečku. I v roce 2018 tomu nebylo jinak. Zpívání zajistil opět šťáhlavský pěvecký sbor, který se pro tuto příležitost spojil
s dětmi z místní ZŠ a pod vedením Jakuba
Šedivého a Hany Šťovíčkové vykouzlil za
hudebního doprovodu pana Fremra a paní
Vimrové vánoční atmosféru. Možná i díky
teplému počasí přišla spousta lidí, byl čas
se navzájem pozdravit, popřát si příjemné

svátky, zastavit se ve vánočním shonu, užít
si příjemné chvíle a přispět ve vánoční sbírce na opravu kostelních varhan.
Již pátým rokem došlo i na vyhodnocení
Velkého adventního okenního kalendáře.
Děti (bylo jich více než 100!), které našly
po obci všechna vánočně nazdobená okna
označená číslem od 1 do 24, dostaly odměnu. Vyplněné hrací karty byly slosovány o
lístky do kina.
Za organizaci zpívání děkujeme Jakubu Šedivému a paní učitelce Šťovíčkové, za organizaci okenního kalendáře Petře Brůhové,
za kvalitní ozvučení oddílu volejbalu.
Iveta Bočanová
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ŠTĚDRÝ DEN VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Vánoce jsou takovým malým, ale krásným
pozastavením, je to čas, kdy jsme si bližší
než jindy a snažíme se zapomenout na běžné problémy. Ve Šťáhlavicích na návsi se
24. prosince, tedy na Štědrý den, koná každým rokem setkání u vánočního stromku.
Letos to bylo již po dvaadvacáté. V podvečer se u stromku na návsi sešla spousta lidí,
aby se spolu zastavili, zazpívali si koledy,
popřáli si mnoho dobrého během svátků
i do nového roku. Celé setkání provázela milým slovem paní Eva Bezděkovská.
U rozsvíceného vánočního stromu, který
letos v podvečerním šeru nádherně zářil,
vystoupilo 21 šťáhlavických dětí, které
si připravily básničky a koledy doplněné
hrou na trubku. Během setkání byla uspořádána sbírka na nákup hraček pro děti
v mateřské školce, při které se vybralo
10 870 Kč. Je to až dech beroucí částka
na tak malou vesničku. Od stromečku si

každý také odnesl Betlémské světlo, které
zde plápolalo po celý slavnostní podvečer.
Během setkání byla otevřena a osvětlena
nově zrekonstruovaná kaplička se svatým
Floriánem. K umocnění vánoční atmosféry
setkání jistě přispěla vůně i chuť svařeného
vína a čaje, které mohli všichni ochutnat.
Většina neodolala ani studenému patnáctistupňovému spodně kvašenému pivu
z místního pivovaru U Šenkýřů, vhodného
právě pro zimní období. Na konci setkání
byla vyhodnocena soutěž Adventní kalendář. Soutěže se zúčastnilo více než 40 malých i větších dětí. Za správně vyplněnou
hrací kartičku s čísly dostaly malý dáreček,
z odevzdaných hracích karet byl vylosován
výherce vstupenky do kina.
Šťáhlavický sváteční podvečer proběhl ve
znamení štěstí, lásky a pokoje. Všichni
vnímali krásnou vánoční atmosféru, kterou
si jistě každý odnesl domů do svého rodin-

ného kruhu ke svému vánočnímu stromku.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se na
přípravě tohoto krásného setkání podíleli.
Mgr. Dagmar Špalová
místostarostka obce

KOZELSKÉ OKÉNKO
Na poslední adventní neděli se pro návštěvníky mimořádně otevřela nejen brána zámku, ale poprvé v historii i zámecký skleník.
V zámku nechyběla vánoční výzdoba ani
jesličky a ve skleníku se přítomní dozvěděli zajímavosti nejen o zde pěstovaných
rostlinách, ale i o dalších činnostech, které
musejí naši zahradníci během zimy stih-

nout, aby bylo vše v parku připraveno na
jaro a hlavní návštěvnickou sezonu. I přes
nepřízeň počasí, kdy celé dopoledne propršelo, přišlo na zámek několik stovek lidí.
Tradiční adventní koncert v jízdárně se letos uskutečnil až v pátek 28. prosince. Vystupujícím protentokrát byl prof. Štěpán
Rak. Kromě svého běžného repertoáru se

na programu objevily i variace na tradiční
české koledy.
Slova díků patří všem zaměstnancům, kteří
se podíleli na zajištění obou akcí.
Nyní zámek čeká především každoroční
velký úklid a další aktivity spojené s přípravou na novou sezonu.
Jan Polívka, Kastelán zámku

ŠTĚPÁN RAK NA KOZLU
Kdo na koncert zavítal, rozhodně strávil
příjemný večer. Vynikající kytarista Štěpán Rak zahrál vedle koled především
skladby na téma Domov můj a nalákal
tak přítomné na své nové stejnojmenné
CD. Ukázal divákům, že je možné zahrát

i vůni louky nebo heřmánku a že hymna
může mít spoustu podob.
Koncert byl nádherným zážitkem, který
ve vyprodaném sále znamenal ovace vstoje. Zámek Kozel je od Šťáhlav a Šťáhlavic jen kousek, nabízí možnost poklidné

procházky zámeckou zahradou i v zimním období, ale i krásné kulturní prožitky,
za nimiž má smysl si na zámek dojít. Děkujeme za příjemně strávený večer.
spokojený divák P. B.

DALŠÍ INFORMACE

VÝTĚŽEK VEŘEJNÝCH SBÍREK
Ve Šťáhlavech i ve Šťáhlavicích se na
Štědrý den konalo vánoční zpívání
u stromečku. V rámci zpívání byly jako
tradičně uspořádány veřejné sbírky.
Ve Šťáhlavech bylo vybráno 11.600 Kč,
ve Šťáhlavicích 10.870 Kč. Celkem

22.470 Kč. Výtěžek ze sbírky ve Šťáhlavech bude přidán na účet sbírky na opravu
varhan v kostele sv. Vojtěcha a výtěžek
ze sbírky ve Šťáhlavicích bude použit na
hračky do Mateřské školy Šťáhlavy. Vedle
toho se při adventním koncertu s Rybovou
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českou vší vánoční konaném 20.12. vybralo na varhany ještě dalších 14.100 Kč.
Pořadatel sbírek, Obec Šťáhlavy, děkuje
všem, kteří přispěli.
za OÚ Vlasta Brůžková a Radka Fremrová

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
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PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V DOMOVĚ HARMONIE
Domov Harmonie v Mirošově je komplex
ubytovacích a provozních budov střediska sociálních služeb. Dne 15. listopadu
2018 uplynulo 70 let od založení tohoto
zařízení sociální péče, které se řadí mezi
větší zařízení poskytující pobytové sociální služby. Kapacita domova je 367 míst

k pobytu a pracuje zde 194 zaměstnanců.
Ze Šťáhlav jsou v tomto zařízení v současné době ubytováni čtyři občané - dvě
ženy a dva muži. Dne 14. prosince 2018
byla dána možnost zástupcům obcí navštívit své občany v Domově Harmonie,
proto jsme se za nimi vypravili a předali
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jsme jim jménem obce Šťáhlavy dárkový
balíček. Paní ředitelce Mgr. Radmile Dortové jsme předali květinu s poděkováním
za veškerou péči, kterou s kolektivem zaměstnanců obyvatelům Domova Harmonie věnuje.
Hana Loudová, členka občanské komise

SPORT V OBCI

OHLÉDNUTÍ ZA HÁZENKÁŘSKÝM PODZIMEM 2018
V prosinci byla posledními dvěma koly
ukončena podzimní část republikových
soutěží 2018-2019. Všechna naše družstva zapojená v těchto přeborech v nich
neztratila ani bodík a udržela si nadějné
pozice v tabulkách.
V severozápadní skupině II. ligy naši
muži nejprve přivezli body z Liberce,
kde zvítězili 27:23, po poločase 19:14.
Následující víkend pak v domácím prostředí zdolali družstvo z Mladé Boleslavi 33:30. Hosté se ukázali být houževnatým sokem, ale přece jen jsme byli
o fous lepší. V prosincových zápasech
nastupovali tito hráči (v závorce počet
vstřelených branek v podzimních kolech): brakáři Dolák, Klička, Hrubý,
v poli: Nolč 70, Šedivec 70, Tatar 33, Mattas 32, Mareš 32, Kesl 31, Kroc 18, Šetlík
13, Schejbal 9, Hörner 4, Feranec 3, Kojan 2, Drohobeckij 1, Klička. Trenér Šedivec, vedoucí týmu Schejbal st. V tabulce
ligy je tedy náš celek po podzimní části na
5. místě. Čelo soutěže: 1. Dukla Praha 19
bodů, 2. Lovosice B 18, 3. Košutka 16, 4.
Libčice 16, 5. Sokol Šťáhlavy 12.
Starší dorostenci si zajeli v prvním prosincové kole také do Liberce. Tam poměrně hladce zdolali tým ze spodní poloviny
tabulky 33:27(19:14). Další neděli pak
uvítali doma celek slavného házenkářského jména Baník Karviná. Po prohraném
poločase nasadili hoši k nevídanému trháku, během 12 minut utekli soupeřům o 10
gólů a bylo vymalováno. Výhra nad slav-

ným soupeřem 34:25 (14:15). Sestavy a
střelci podzimu: Hrubý, Kopic - Nolč 120,
Sedláček 65, Šimek 41, Havlíček O. 38,
Nosek 19, Kojan 14, Brůha 9, Havlíček
M. 9, Klička 5, Tyml 3, Průcha 3, Jung 1,
Basl 1. Trenéři Fiala, Nolč, trenér brankářů Král.Tabulku vede Dukla Praha s 21
body, 2. Nové Veselí 19, 3. Talent Plzeň
14, 4. Zubří 14, Šťáhlavy 14. Naši doma
neprohráli, ztratili domácí body pouze remízami s Duklou a Novým Veselím.
Mladší dorostenci byli stoprocentní, prošli celým podzimem bez ztráty květinky.
V prosinci si přivezli nejprve oba body
z Třeboně, když snaživého soka přehráli
až v posledních minutách utkání. Výsledek 24:26(12:11). Další mač byl pro
naše kluky snažší, tým z Mělníka svalili
38:30(18:17). Trenéři Sedláček, Sklenář,
vedoucí družstva Průcha, trenér brankářů
Král vedli tento tým: Kopic - Sedláček
84, Nosek 53, Havlíček M. 53, Jung 48,
Brůha 33, Tyml 26, Sklenář 25, Hadáček
13, Pytlík 11, Karban 11, Basl 10, Holý 4,
Kudra 2, Hrubý 1. Naši jsou tedy v čele
tabulky s 22 body, 2. Baník Most 20, 3.
Dukla Praha B 16, 4. Strakonice 14.
Výsledky našich družstev jsou tedy příjemné. I v oblasti žactva máme dobré umístění. Starší žáci (trenéři Jirmář,
Drohobeckyj, Votýpka) jsou na 3. stupni,
za dvěma týmy Talentu, mladší žáci (trenéři Nolč, Pavlíček) na 2. místě opět za
Talentem. Další zálohou našeho oddílu
je přípravka (trenéři Fridrich, Cetkovský,

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Dne 27.12.2018 se konal již 14. ročník
tradičního vánočního turnaje ve stolním
tenise, který pořádá Sokol Šťáhlavice
v sále místního pohostinství. Turnaj se hraje na třech stolech. Letos se ho zúčastnilo
22 hráčů z blízkého i vzdálenějšího okolí,
kteří vytvořili velmi přátelskou atmosféru,
i když samozřejmě soutěživou. Sportovní
úroveň turnaje je každým rokem vyšší a
vyšší, a tak vyhrávají skutečně ti nejlepší.
Letos se zúčastnily 3 ženy.

Pořadí: 1. Borek, 2.
Šesťa, 3. Kocourek
st., 4. Fořt, 5. Turek,
11. Hanka a Daniela,
19. Kateřina. (Jednotlivá jména ctíme tak,
jak se hráči představují při prezentaci.)
Již teď se pořadatelé
těší na příští, jubilejní
15. ročník.
Miroslav Liška

SILVESTROVSKÉ CYKLOTOULKY
I přes sychravé počasí se na Silvestra
vypravilo 12 odvážných na tradiční cyklovýlet, který začínal i končil u hospůdky na hřišti ve Šťáhlavech. Tentokrát
vyrazili pouze pánové – a ti nejzdatnější
z nich dojeli až na Hádky a do blízkého
lomu a zpět. Užili si cca 20 km společné
jízdy, pobavili se a společně tak zahájili
své oslavy Silvestra a příchodu nového
roku 2019.
Iveta Bočanová
9

Chlad). Ta se také zúčastňuje soutěží, ale
těmto dětem se výsledky ještě nezapočítavají. Můžeme se tedy pochlubit, že naše
práce s mládeží je na vysoké úrovni a že
v počtu hráčů a trenérů jediní z kraje konkurujeme plzeňskému Talentu. Dokazuje to
i fakt, že mladší dorostenci Havlíček, Kopic
a Sedláček byli vybráni do reprezentačního výběru šestnáctiletých a Nolč do devatenáctiletých. V letošním roce to bylo
60 let, co šťáhlavští postoupili do I. ligy
házené, tenkrát nazývané mezinárodní.
(I. ligu české házené hráli dvakrát). Poté
se 15 let hrála druhá nejvyšší soutěž - II.
liga, po níž nastal určitý útlum. Jsme rádi,
že toto výročí jsme letošními úspěšnými
výsledky oslavili. Jen nás trochu mrzí
malý zájem bývalých hráčů o dění
v našem oddílu, ale třeba se to obrátí.
Naše činnost se neobejde bez mravenčí
práce funkcionářů, bez kterých by nebyl
chod oddílu zabezpečen. Jsou to organizační pracovníci JUDr. V. Balek, Mgr. P.
Schejbalová, V. Kepka a další. I těm je
třeba poděkovat za to, že nám to klape.
Jarní část soutěží začíná poslední únorový
víkend, kdy všechny naše týmy hrají
v halách soupeřů. Doma je tedy uvidíme
2. března. Určitě se po vánoční přestávce
vrhnou po hlavě do trénování, aby nám
i sobě dělali jen radost.
VV Sokola Šťáhlavy
Pozn. RR:
Fotografie týmů mužů, staršího a mladšího dorostu budou otištěny v příštím čísle novin.

SPORT V OBCI

MLADÍ VOLEJBALISTÉ SK ŠŤÁHLAVY SBÍRALI
MEDAILE I NA PLZEŇSKÉ LOKOMOTIVĚ
V závěru loňského roku se naši svěřenci
zúčastnili 3. krajského kola v barevném
minivolejbalu, které se konalo v sobotu
15. prosince v hale plzeňské Lokomotivy.
Výprava SK Šťáhlavy čítala pět žlutých,
šest oranžových a pět červených celků.
V barevném minivolejbalu se nám letos
daří, opět jsme dokázali opanovat žlutou
kategorii, kde se hrálo zase šťáhlavské
ﬁnále a naši svěřenci vybojovali zlatou
a stříbrnou medaili. Radost nám udělali i
nováčci, kteří se v této kategorii zúčastnili
svého prvního turnaje a rozhodně se neztratili. Další medaile vezeme z červené
kategorie, stříbrnou a bronzovou. V konkurenci 25 celků byla umístění prvních
tří šťáhlavských týmů na 2., 3. a 4. místě
rovněž výborným výsledkem. Věřme, že
budeme v nastoleném trendu této sezony barevného minivolejbalu pokračovat,

další kolo se hraje 20. ledna v Klatovech.
Dále nás již v neděli 6. ledna čeká další
kolo městského přeboru.
V sobotu 22. prosince jsme se vydali s našimi vybranými svěřenci na předvánoční
extraligový zápas do Příbrami, kde domácí celek hostil Benátky a celkem hladce
svého soupeře porazil poměrem setů 3:0.
Děti si užily podávání míčů svým extraligovým vzorům a po utkání byl prostor
na příjemné předvánoční setkání s hráči.
Další výjezd plánujeme na 12. ledna.
Děkujeme všem příznivcům SK Šťáhlavy
za podporu a spolupráci v loňském roce
a přejeme všem sportovním nadšencům
pevné zdraví, radost z pohybu, branek,
bodů a vteřin i v roce 2019.
za SK Šťáhlavy Jan Tafat

SLOUPEK
DANIELA GERHARTA
ANEB PRŮBĚH SEZONY
OČIMA HRÁČE
3. listopadu se téměř všichni členové
klubu SK Šťáhlavy vydali na krajské
kolo minivolejbalu v Rokycanech.
Měli jsme skvělé výsledky, jelikož
všichni bojovali nejen silou a hlavou,
ale hlavně srdcem.
Medailové úspěchy:
- ve žlutém minivolejbalu 1. a 2. místo
- v červeném minivolejbalu, 2x první
místo v děleném pořadí.
10. listopadu se 8 malých volejbalistů
ze Šťáhlav jelo podívat na extraligový
zápas do Příbrami. Tentokrát domácí
hráli proti jednomu z nejlepších týmů
v České republice – VK Dukle Liberec.
Liberec vyhrál 3:0.
Pro příbramské Kocoury to byla veliká
porážka.
18. listopadu se šťáhlavský volejbalový
klub SK Šťáhlavy vydal na městský
přebor, který se opět odehrál na 1.
základní škole v Plzni. Docela se nám
dařilo, výsledky nebyly nejhorší, ale do
příště to ještě vylepšíme a vyhrajeme
každý set.
Adventní snění
Adventní snění proběhlo u nás ve
Šťáhlavech v neděli 2.12.
Vystoupily tam děti ze středečního
cvičení, holky z kroužku orientálních
tanců, pěvecko- recitační kroužek,
někteří mladí volejbalisté, zpívala
se i sóla. Někdo hrál na klávesy
a na ﬂétnu a to vše za doprovodu
Evy
Vimrové
(na
klávesy)
a Petra Fremra (na kytaru). Celé
vystoupení moderovali 4 moderátoři
a pan Tafat.
15. 12. se volejbalový klub SK
Šťáhlavy vydal na krajské kolo
barevného minivolebalu na plzeňskou
Lokomotivu.
Ve žlutém volejbalu Šťáhlavy obsadily
1., 2. ,5. , 8. a 10. místo.
V oranžovém 9., 14., 17., 19., 20., 22.
a 23. místo.
A v červeném 2., 3., 4., 10., a 12. místo.
22. 12. se někteří volejbalisté ze Šťáhlav
vydali do Příbrami. Byl to předvánoční
extraligový zápas a hrála Příbram proti
Benátkám nad Jizerou.
Kocouři Příbram porazili Benátky N.
J. 3:0.
Po zápase se příbramští hráči
podepisovali a prodávaly se kalendáře
s fotkami příbramských volejbalistů.
Daniel Gerhart, SK Šťáhlavy
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SPOLKOVÁ ČINNOST

SPOLEK ŠŤAVEL A DIVADELNÍ SEZÓNA 2018

Divadelní spolek Šťavel má za sebou více
než dva roky své existence. Z hrstky divadelních nadšenců, kteří se začali scházet již
na jaře roku 2016, se během následujících
dvou let vyklubala divadelní parta čítající

celkem dvacet jedna osob. Soubor je velmi rozmanitý, najdete zde lékaře, učitele,
zdravotní sestry, studenty, ale třeba i automechanika a bankovního úředníka, všichni
mají ale jedno společné, chtějí dělat divadlo.
Vybrali si cestu, která v tomto uměleckém
oboru není vůbec jednoduchá, pustili se totiž do divadla autorského.
V prvním roce nastudoval soubor představení napsané na motivy Brdečkova Tajemného hradu v Karpatech, které nese název
„Sen SF“. Kouzelný, absurdní a snový příběh protkaný písničkami, v němž se spolu
setkávají například Sigmund Freud a madam Holmesová nebo andělé a nadlesní
Kolc, shlédlo v sedmnácti reprízách téměř
1400 diváků. Jejich smích, potlesk a dokon-

ce i písemné reakce, které můžete najít na
webových stránkách spolku Šťavel, svědčí
o tom, že zvolená cesta je správná. Poslední ze zmiňovaných repríz navštívil dokonce
i jeden z členů známého Divadla Járy Cimrmana pan Petr Brukner, tatínek jednoho
z účinkujících.
V současné době začíná soubor zkoušet novou divadelní hru „Zločin v expresu 0112“.
Tentokrát jde o čistý autorský počin, jehož
výsledkem je komediální detektivní scénář,
v němž nechybí nadsázka, skvělí detektivové ani životem protřelí a stále zákonu unikající padouši. Když všechno půjde tak, jak
si herci a režisér přejí, mohli by se diváci na
podzim příštího roku dočkat premiéry.
Vladimír Šimeček

SDH ŠŤÁHLAVY
POVÁNOČNÍ DESKOHRANÍ
V INFOCENTRU
První ročník dne s deskovými a karetními
hrami se nesl v komorním duchu. Sešlo
se nás celkem 15, byl tedy prostor pro
vyzkoušení a vysvětelní řady her. Nechyběl ani turnaj o ceny v Kartách mrtvého
muže – děti (některé i s rodiči) se nejdříve
hru naučily, potrénovaly a pak v turnaji
prostřídaly protihráče. Dalším zpestřením bylo Bingo! a superakční hra Šťastný candát, kde se minutu všichni snaží co
nejrychleji zbavit co nejvíce karet úkolů.
V poslední hodince jsme si zahráli hry
pro 10 hráčů - Maﬁe a poté Sabotér.
Z dalších vyzkoušených her měla úspěch
„deskovka“ Tipni si! zaměřená na rozšiřování vědomostí, zákeřný „blokovací tetris“ Blokus či tvoření vlastního světa ve
hře Mondo.
Bylo to příjemné setkání, smysluplné vy-

užití prázdninového dne – děti se v partě různě starých nových kamarádů učily
spolupráci, dedukci, plánování i umění
přijmout prohru. Děkuji všem za fajn den.
PRVNÍ ŠŤÁHLAVSKÝ
TURNAJ V PRŠÍ
Hned 15 karbaníků přišlo v pátek 28. 12.
poměřit své síly v nejoblíbenější české karetní hře. 5 kol po 10 hrách příjemně vyplnilo večer. Byli jsme svědky vyrovnaných
výkonů, ale i toho, že „když nejde karta“,
tak hráč málo zmůže. Zkušené karbaníky
v prvním klání rozdrtil Jan Vyskočil, známý pod přezdívkou „Bigo“, po včerejšku
též „Mistr B“. Na druhém místě se umístil
Michal „Perry“ Peroutka a třetí cena putovala k Ladislavu „Slávovi“ Pirochovi.
Potlesk patřil i slečně Martině, která byla
jedinou zástupkyní žen. Pro zajímavost –
vítěz obdržel 53,5 bodu, zatímco 2. až 8.

místo bylo v rozmezí 44,5 – 41. Poslední
místo čítalo pouhých bodů 27.
Nevěřili byste, jak napínavý večer to
byl – od rozlosování „s kým budu hrát“,
přes každou hru až po čekání na dohrání
ostatních stolů a zjištění množství bodů
u svých rivalů. Zároveň vznikaly další
příležitosti pro poznávání nových Šťáhlavanů. Akce byla povedená, rádi si ji zopakujeme.
za SDH Šťáhlavy Jakub Šedivý

Výbor ZO ČSZ Šťáhlavy vás zve na výroční schůzi,
která se koná 19. 1. 2019 v Infostředisku Šťáhlavy od 14.00 hodin
Program jednání:
8. volba revizní komise
9. usnesení
10. závěr
Členy žádáme o zaplacení příspěvků na rok 2019.
Nájemce zahrádek na osadě Beránka žádáme o zaplacení
nájmu na rok 2019.
Občerstvení zajištěno!

1. zahájení
2. zpráva o činnosti za rok 2018
3. zpráva revizní komise za rok 2018
4. plán činnosti na rok 2019
5. blahopřání jubilantům
6. volba předsedy ČZS
7. volba výboru ČZS

DALŠÍ INFORMACE

VARHANNÍ SBÍRKA – AKTUALITY
Vážení přátelé, již rok a půl zpestřují život
naší obce koncerty na podporu varhan.
Jak jsem řekl v počátku – jsme na dlouhé cestě. Sbírka trvá rok a půl a podařilo
se vybrat přes 143 tisíc. Během podzimu
jsem se snažil zviditelnit náš boj o záchranu varhan i mimo hranice naší obce. Díky
dvěma koncertům v pronajaté tramvaji
(z dotace od Plzeňského kraje) se o varhany zajímal Plzeňský deník, Český roz-

hlas i Mladá fronta, která o měsíc později
o varhanech vydala velký článek a zveřejnila v e-podobě novin i dvě videa.
Podpora tak postupně začíná přicházet
z dalších míst. V roce 2019 v tomto úsilí budeme pokračovat dalším rozvojem.
V prosinci jsme zároveň obdrželi odbornou
analýzu našich varhan včetně návrhů pro
postup při renovaci. Tento vypracoval renomovaný restaurátor pan Marek Vorlíček
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a díky němu se můžeme posunout dále
– k získání povolení, která jsou zapotřebí
při podávání žádosti o dotaci. Vše zkusíme stihnout do půlky února, abychom
mohli žádat Plzeňský kraj o dotaci již
v tomto roce. Pokud by to vyšlo, mohli
bychom získat až 500 000 Kč a první etapa opravy by mohla proběhnout do konce
října. Držte nám palce, bojujeme.
Jakub Šedivý a spol.

Z HISTORIE

STŘÍPKY ZE ŽIVOTA MARIE WALDSTEINOVÉ
Dne 30. prosince 1955 zesnula v Praze
hraběnka Marie Waldsteinová, rozená Rummerskirchová, kde se s ní v kostele sv.
Tomáše rozloučili Pražané. 5.ledna 1956
se konal ve Šťáhlavech její pohřeb z far-

steina, pána z Wartenbergu, narozeného
4. února 1849 a zesnulého 27. června
1913, který prožil velkou část svého života na zámku Kozel. Toto manželství bylo
bezdětné. Své vdovství trávila zesnulá Marie Waldsteinová na zámku Nový
Berštejn do roku 1918 a po prodeji zámku
v první pozemkové reformě se přestěho-

pohřeb Marie Waldsteinové

ního kostela do hrobky v kapli na starém
hřbitově. Zádušní mši sloužil místní farář
Karel Zajíček – dle přání zesnulé za asistence ThDr. Josefa Konůpka, kanovníka
u sv.Tomáše v Praze, a Josefa Mudrocha,
faráře ve Chválenicích. Při requiem zpívala a hrála na varhany Anna Hříbalová,
ředitelka kůru. Zazněla dojemná píseň
,,Buď s Bohem již, spi sladce do vzkříšení, až anděl vzbudí Tě…‘‘
Marie Rummerskirchová se narodila
31. ledna 1852 v Olomouci. Byla třetí
manželkou Arnošta Karla hraběte z Wald-

Marie Waldsteinová
vpravo její společnice Anna Fiedlerová

vala se svojí společnicí slečnou Annou
Fiedlerovou trvale do Valdštejnského paláce v Praze. Žily spolu 52 let. Anna Fiedlerová jí zemřela v říjnu 1955. Stesk po
nejvěrnější společnici urychlil konec staré
paní Waldsteinové.
V roce 1941 prodala Marie Waldsteinová
naší republice 41 svazek písemností z rodinného archivu a v roce 1945 věnovala

šťáhlavskému kostelu obraz Karla Kokořovce z Kokořova, zesnulého roku 1605.

Obraz visíval v jejím bytě v sousedství
velkého sálu Valdštejnského paláce mezi
jinými obrazy. Je malován na dřevěné
desce a představuje Karla Kokořovce
z Kokořova souhlasně tak, jak je namalován na epitafu ve farním kostele ve Starém Plzenci. Chtěla, aby se obraz dostal
do míst, kde Kokořovci žili. V současné
době je obraz umístěný v depozitu biskupství v Plzni.
Ivan Písařík

INZERCE

Jádrové vrtání prostupƽ betonu, železobetonu-otvory
pro vzduchotechniku, odpady, elektƎinu a vodu,
popƎ. Ǝezání. Novostavby i monolit stavby.
Více informací na www.allman.cz

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy
Webové stránky obce: www.stahlavy.cz, datová schránka: 7vhbbcq
Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
Podatelna, spojovatelka, 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 únorové číslo - 25. 1. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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