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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

duben 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
Na březnových zasedáních rada obce
schválila:
1. Cenovou nabídku ﬁrmy Ginkgo s.r.o.
na výsadbu 4ks stromů. 1ks na náves místo poničené třešně, 3ks na obecní pozemek u zubního střediska.
2. Pronájem části pozemku p. č. st. o výměře 107 m2 v k. ú. Šťáhlavy nájemci
Pizza baru Zámecká. Jedná se o předzahrádku baru.
3. Pořízení 10 sad papírových boxů na
tříděný odpad pro umístění v některých
obecních budovách. Boxy obec obdrží
zdarma od společnosti EKO-KOM.
4. Objednávku vodorovného dopravního
značení (bílá čára „chodníku“ od závor
k nádraží a žlutá čára u požární zbrojnice.
5. Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace DUR a DSP na akci
„Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek č.1, Šťáhlavy“ a smlouvu o dílo na úsek č. 2, Šťáhlavice se společností Boula IPK s.r.o.
6. Podat žádost o dotaci PK, Odbor bez-

pečnosti a krizového řízení, z dotačního
titulu „Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy na věcné vybavení
pro JSDH Šťáhlavy i Šťáhlavice.
7. Inventarizační zprávu za rok 2018.
8. Jako nájemce kiosku na parkovišti
u zámku Kozel paní Michaelu Habichovou, která bude podle svého podnikatelského záměru nabízet stánkový prodej –
výroba trdelníků.
9. Na základě výsledku poptávky schválila RO ﬁrmu HD STROM, s.r.o., která pokácí 15 ks topolů vedle areálu MŠ. Místo
topolů bude v příštích letech vysázena
vhodnější náhradní výsadba.
10. Zhotovitele ořezu větví v ul. Kozelská, aby byla cesta lépe průjezdná.
11. Zakoupení nástěnky na úmrtní oznámení, která bude vedle úřední desky.
12. Na základě jednání s majiteli bytů
v domě čp. 490-493 a dále na základě informace projektanta pana Maška, schválila rada obce vybudování kanalizačního

řadu k této bytovce. Řad bude zhotoven
současně z rekonstrukcí ulice Smetanova.
Vodovodní přípojky si vybudují majitelé
bytů.
13. Využití znaku obce pro znak SDH
Šťáhlavy
14. Výjimku z počtu dětí v MŠ. Ve školním roce 2019/2020 může školu navštěvovat 95 dětí.
15. Umístit kontejnery na tříděný odpad
v chatových oblastech dříve než v minulých letech, tedy již od 1. 4. 2019.
16. Zhotovitele na výrobu nových dřevěných dveří do moštárny ve Šťáhlavicích.
17. Příspěvek pro psí útulek v Borovně ve
výši 5.000 Kč
18. Nákup materiálu na zhotovení zbývající části oplocení u házennkářského hřiště. Provede pracovní četa.
19. Cenovou nabídku ﬁrmy Eurovia Silba,
a.s. na výspravy krytu místních komunikací systémem JETPATCHER.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INFORMACE O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
Zlepšení sociálního zázemí v budově OÚ
+ nové WC pro veřejnost v přízemí – hotovo
Zateplení půdy budovy OÚ – probíhá
Stavební úpravy WC pro dámy v budově
obecního hostince ve Šťáhlavicích, nová
vmalba chodby – hotovo
Odstranění nedodělků v ul. Nezvěstická –
probíhá
Kanalizace v lokalitě Na Řežábu – popsáno v jiném článku
Sklad u haly – probíhá, sklad doslova roste
před očima

Prodloužení kanalizace a vodovodu Ke
Koupališti – začne na jaře
Opravy výtluků místních komunikací po
zimě – proběhne na jaře
Úplná oprava komunikace v ul. V Cihelně
– cca duben
Výměna 6 klapajících poklopů v ul. Husova včetně stavební úpravy – cca duben
Oprava mostku přes náhon pod mlýnem
(cesta k čerpací stanici a rybníkům Kluziště a Bambousek) – proběhne od 14.5.2019
Úprava shybky a úprava okolí – proběhne
od 11.5.2019
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V souvislosti s úpravou shybky náhonu
a opravou mostku pod mlýnem bude od
11.5. do 26.5. uzavřen tok vody v náhonu
(náhon od jezu k rybníku Bambousek). S
rybáři je dojednáno.
Rekonstrukce komunikace v ul. Smetanova (u MŠ) – bude probíhat od června do
konce srpna, bližší informace budou včas
sděleny.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

UPOZORNĚNÍ NA VYHLÁŠKY OBCE
Sekání trávy a používaní hlučných zařízení: o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu lze na území obce provádět práce spojené s užíváním zařízení
způsobujících hluk (př. sekačky na trávu,
cirkulárky, motorové pily, křovinořezy,
rozbrušovačky atd.) POUZE OD 9:00 DO
12:00 HODIN (vyhláška 2/2017, 1/2018).

Zaměstnanci obce sekají trávu ve škole,
školce nebo na vytipovaných veřejných
prostranstvích, zejména v okolí návsi,
hřbitova a nádraží. Podél místních komunikací před nemovitostmi občanů, pakliže
trávu neposekají občané, ji sekají zaměstnanci obce pouze cca 1 – 2x za sezonu.

Velmi děkujeme všem občanům, kteří budou sekat trávu na veřejných prostranstvích
u svých domů a i tuto trávu na svém pozemku kompostují nebo vozí do sběrného dvora.
„Pálicí den“: Pálení suchých rostlinných
materiálů např. na zahradách občanů je
možné pouze v PÁTEK OD 16 do 19 hodin! (Stanoveno vyhl. 3/2012.)

HODINOVÝ STROJ

TOPOLY POD MŠ

V přízemí budovy OÚ je nově umístěn
zrestaurovaný hodinový stroj, který pochází z věže šťáhlavského zámku. Po revoluci se o jeho záchranu z věže zasloužil
šťáhlavský občan Jaroslav Novák, za což
mu patří velké poděkování. Hodinový
stroj patřil a patří obci a byl dlouhá léta
po revoluci uskladněn na zámku Kozel. V roce 2018 byl stroj zrestaurován
a v březnu t. r. umístěn na dubový stojan
do přízemí OÚ. Stojan vyrobili zaměstnanci obce. Hodinový stroj je unikátní, není nijak datován, ale dle způsobu
provedení se předpokládá, že pochází
z 18. – 19. století. Má neobvyklý mechanismus pro pohon, který poháněl pouze
jednu hodinovou ručičku.
Hodinový stroj si můžete při návštěvě OÚ
prohlédnout.

V závěru měsíce března byly pokáceny
nebezpečné topoly pod MŠ. Obec měla
obavy, zda kácení proběhne bez problémů, topoly – stromy nevhodné do bytové
zástavby, však ﬁrma HD STROM s. r. o.
porazila bez jakýchkoli obtíží. Děkujeme
obyvatelům sousedních bytových domů
za součinnost a trpělivost. Pařezy prozatím na místě zůstanou, jejich frézování
zatím obec neplánuje. Nyní si půda nějaký čas odpočne. V roce 2020, nejpozději
2021 budou na obecní pozemek vysazeny
jiné vhodné dřeviny, pravděpodobně javory.

Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Jaroslavu Novákovi za souhlas s použitím jeho obrazu Šťáhlav na billboardy a plakáty k oslavám obce a na obálku knihy o obci.

Kdo může přijít na setkání rodáků?
Objevují se dotazy, zda se setkání rodáků mohou zúčastnit i ti, kdo se ve Šťáhlavech přímo nenarodili.
ANO, MOHOU. Může se přihlásit každý, kdo ve Šťáhlavech prožil např. i jen část života nebo zde stále žije.
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VÝSTAVBA KANALIZACE NA ŘEŽÁBU
Žádáme občany, kteří v lokalitě Řežábu nebydlí, aby z důvodu výstavby
pokud možno omezili jízdu vozidly do
této lokality. Děkujeme.
Práce na výstavbě kanalizace začaly
v týdnu od 25.3.2019, prováděcí ﬁrma:
BAGGER BS s.r.o. Postup prací: napojení na stávající kanalizaci v ul. Radyňská
u viaduktu; následně bude budován řad
v uličce pro pěší k ul. Na Řežábu, poté
ul. Na Řežábu, 17. listopadu a Špilarova.
Konec stavby: cca v pol. července 2019.

Výkop rýhy kanalizačního řadu stavební
ﬁrma bude pravidelně plynule zasypávat
a rovnat, aby občané mohli s auty vždy
z nějaké strany přijet ke svému domu.
Otevřený výkop přes noc bude ohrazen
a bude jen v minimálním rozsahu.
Při provádění výkopu v blízkosti domu
jednotlivých občanů bude v případě nutnosti přeparkování automobilu toto řešit
stavbyvedoucí prováděcí ﬁrmy.
Výstavbou kanalizace dojde k oddělení
splaškových a dešťových vod, stávající ka-

nalizace bude pouze dešťová, nová bude
splašková. Tím dojde k ulehčení a lepší
funkci ČOV.
Obec přivádí kanalizační přípojku na
hranici připojovaného soukromého pozemku, na svém pozemku si ji každý buduje sám, přičemž by měl zajistit oddělení
vody dešťové od splaškové.
Děkujeme všem za trpělivost při výstavbě.
Ing. Tomáš Honéger
stavební technik obce, tel.: 727 830 017

INVESTICE VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Ve Šťáhlavicích se toho v prvních měsících tohoto roku hodně změnilo.
V hostinci bylo vybudováno nové sociální
zařízení pro dámy. Již bylo opravdu nutné

zrekonstruovat velmi staré obklady, dlažby i ostatní vybavení, počet toalet se díky
stavebním úpravám zvýšil na tři. Nyní vše
září čistotou a krásou díky zvolenému designu.
Do přísálí byly
umístěny nové
boxy na separovaný
odpad.
Věříme, že je návštěvníci pergoly
i sálu využijí a odpadky nebudou pohazovat okolo sebe a navíc budou odpad třídit.

Pro obchod s po-travinami
byl
zbudován nový
přístup na rampu. Staré schody
byly příliš příkré a i mladí lidé
měli problém po
nich vyjít. Nynější schody jsou
krásně pozvolné
a jistě je ocení
nejen návštěvníci
obchodu, ale i ti,
kteří míří na hřiště či posedět do
venkovní pergoly. Rampa je ohraničena
novým zábradlím.
Vedle hostince četa vyměnila starou vývěsní tabuli za novou. Nyní si mohou občané přečíst informace OÚ nejen u autobusové zastávky, ale i na návsi.
Na výjezdech z některých bočních ulic
k hlavní silnici byla umístěna z důvodu
bezpečnosti silničního provozu zrcadla.
Na návsi v parku obecní pracovní četa
opravila kruhovou lavičku. Staré prohnilé

sezení bylo nahrazeno novými plastovými „prkýnky“, která vydrží každou nepřízeň počasí.
Šťáhlavice jsou malá vesnice, i maličkosti ale mohou vesnici zkrášlit. Udělají
ji přitažlivější nejen pro místní občany,
ale i pro turisty, kteří k nám zavítají.
Není reálné, aby bylo ve Šťáhlavicích vše
uděláno tak, aby to vyhovovalo nebo se
to líbilo každému, a aby bylo vše hned,
ale snažíme se postupně opravovat a stavět tak, jak nám to ﬁnanční prostředky
z rozpočtu obce dovolí.
Mgr. Dagmar Špalová
místostarostka obce Šťáhlavy

ŠŤÁHLAVY A MIKROREGION RADYNĚ
Obec Šťáhlavy je od r. 2015 členem svazku obcí Mikroregion Radyně. Svazek byl
založen 28.9.1999 a jeho původní název je
Mikroregion Radyně - Úslava. Od února
2000 byl název změněn na Mikroregion
Radyně. Hlavním cílem vstupu venkovských obcí do mikroregionu je společné
řešení problémů a realizace akcí prospěšných širšímu okruhu obcí, vytvoření předpokladů pro trvalý a harmonický
rozvoj daného území a pro vysokou kvalitu života jeho obyvatel. Mikroregion leží
v těsném sousedství města Plzně a jedná
se o typickou příměstskou oblast velkého
kulturního i společenského centra.
Členy mikroregionu jsou: Chválenice,
Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nebílovy, Netunice, Nezbavětice, Nezvěstice,

Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymákov a Útušice.
Předsedkyní Mikroregionu je Ing. Vlasta
Doláková, starostka města Starý Plzenec,
manažerkou Ing. Lenka Šrámková. Obec
Šťáhlavy v Mikroregionu zastupuje místostarostka obce Mgr. Dagmar Špalová.
Kromě možnosti spolupráce s ostatními
členy Mikroregionu má naše obec možnost si od mikroregionu zapůjčit stany,
podium a sezení na větší akce, které pořádá. V letošním roce bude vše využito
zejména pro oslavy 780. výročí Šťáhlav.
Prostřednictvím mikroregionu lze také
čerpat různé dotace. V naší obci je díky
mikroregionu od r. 2015 free WI-FI,
od r. 2016 odpočinkový mobiliář (sezení v parčíku u nádraží) a od roku 2017
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autobusová čekárna na návsi. Celková
výše dotací pro obec Šťáhlavy činila za
3 roky přes 100.000 Kč. Někomu by se tato
částka mohla zdát nízká, ale ve srovnání
s ostatními členskými obcemi Mikroregionu jsme na předním místě v porovnání počet let v mikroregionu/výše dotací.
V letošním roce bude využita 60% dotace
na odpočinkový a naučný mobiliář, který bude umístěn na katastrálním území
Šťáhlavice.
Obec Šťáhlavy se snaží získat každou dotaci, která je pro ni reálná a smysluplná,
ať již se týká drobných věcí nebo velkých
projektů, ne každá dotace však vyjde.
Mgr. Dagmar Špalová,
místostarostka obce
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ŠŤÁHLAVICKÁ KAPLIČKA
Na šťáhlavické návsi upoutá každého,
kdo tudy prochází nebo projíždí, drobná
sakrální stavba, malá čtyřboká kaplička.
Jde o typickou drobnou barokní návesní
kapličku se zajímavě řešenou šestiúhelnou cibulovou střechou nad obdélným
půdorysem. Tato barokní stavba pochází
z konce 18. století. Kaplička je v noci
krásně nasvícena a tvoří dominantu obce.
V loňském roce se ji podařilo zrekonstruovat zejména, a to i díky dotaci 142.319
Kč.
Kaplička je zpřístupněna veřejnosti vždy
24. prosince, nahlédnout do ní díky proskleným dveřím však můžete kdykoliv,
najdete zde novou sochu sv. Floriána, patrona hasičů.
Mgr. Dagmar Špalová
místostarostka obce Šťáhlavy

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Chtěli bychom touto cestou oslovit rodiče
nově narozených dětí a pozvat je na vítání
občánků, které se bude konat v sobotu dne
11.5.2019 v obřadní síni obecního úřadu ve
Šťáhlavech.
Žádáme rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili na matriku a oznámili tuto skutečnost
- nejpozději však do pondělí 29.4.2019.

Přivítány budou děti s trvalým pobytem ve
Šťáhlavech a ve Šťáhlavicích narozené od
1.9.2018 do 31.3.2019.
Děti narozené po datu 31.3.2019 mohou
rodiče průběžně přihlašovat během následujících měsíců na další vítání občánků,
které se uskuteční na podzim letošního
roku. Termín vítání bude s dostatečným
předstihem opět zveřejněn.

Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout
z webových stránek obce. Bližší informace Vám poskytneme na Obecním úřadě ve
Šťáhlavech v kanceláři matriky, případně telefonicky na tel. č. 377969079 nebo
e-mailem: matrika@stahlavy.cz
za OÚ V. Brůžková a R. Fremrová

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Fikarová Jindřiška 81 | Ditrichová Marie 90
Fremrová Jaroslava 81 | Černíková Vlasta 91
Valtrová Drahomíra 87 | Růžička Jiří 80
Brožík Jiří 80 | Čapková Jaroslava 88

Šťáhlavice
Lišková Julie 84
Krňoulová Stanislava 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

ŠKOLY

ZŠ ŠŤÁHLAVY - MLADÝ ZDRAVOTNÍK
MS ČČK ve spolupráci se Základní školou Šťáhlavy každoročně pořádá zájmový
kroužek pro žáky místní školy.
Žáci mají možnost se přihlásit do
kroužku, který začíná vždy první týden v měsíci prosinci a navštěvují ho do konce května. Děti
školíme každý pátek od 14h v prostorách Základní školy ve Šťáhlavech. Do Mladého zdravotníka se
mohou přihlásit žáci od 3. do 5.
třídy. Na hodinách se seznamují se
základy první pomoci a snažíme
se je naučit, jak reagovat na situace, které vyžadují zdravotnickou
pomoc. Děti se učí, jak mají zavo-

lat na linku 155 a hlavně co mají do telefonu
sdělit. Učí se srdeční masáž, zastavení kr-
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vácení, ošetření zlomeniny, transport pacienta, rozpoznání určitých poranění a hlavně
je učíme, aby dokázaly na daný typ
poranění reagovat. Do letošního ročníku se přihlásilo 17 šikovných dětí,
které se připravují na oblastní soutěž,
která se koná 26. dubna 2019 na Základní škole ve Vejprnicích. Pro velký
počet dětí jsme do soutěže přihlásili
dvě družstva. Doufáme, že se dětem
bude soutěž líbit a že si odvezou nové
zážitky a zkušenosti. Školení žáků
provádí Alexandr Drohobeckyj a Patrik Šrámek.
Alexandr Drohobeckyj, MS ČČK

ŠKOLY

KULTURA V OBCI

ŠŤÁHLAVSKÝ PUBQUIZ II
Druhý šťáhlavský PQ proběhl druhý březnový pátek a nesl se ve stejném duchu jako
úspěšný první díl - okruh otázek byl na
téma ´život ve Šťáhlavech´. Pět skupinek
soutěžících si zajisté kladlo otázku: „Čím
nás ten Kuba asi zase překvapí?“ Nečekaných a záludných otázek bylo skutečně
dost. V pěti okruzích se vystřídala témata obecná, ale i zaměřená na různé akce,
orientaci v obci, znalost historických fakt
i současnosti, převod starých jednotek,
počítání i kreslení. Pro mne byl asi nejzajímavější okruh otázek o úzkokolejce pod
Lopatou, jejíž pozůstatky jsou v místě patrné dodnes.
Napětí, očekávání, dozvídání se, ale i zábava a povídání se spoluobčany mezi jednotlivými koly - to je to, co dělá PQ tak
poutavý. PQ byl také beneﬁční akcí - na

varhany ve Šťáhlavech se vybralo 2000
Kč. Vítěze, krom ceny, čekal i pohár. Tak
kdo si přijde pro další?
text Nina Myslíková, foto Anežka Šedivá
Pozn. redakce: Pořadatelem akce Pub
kvíz byla obec Šťáhlavy, která i věnovala
ceny a pohár, akci připravil Jakub Šedivý

za pomoci SDH Šťáhlavy.
A jak byste na šťáhlavském Pub kvízu dopadli vy?
Ze 45 otázek, které týmy řešily během
soutěžního večera, budeme postupně některé zveřejňovat a v dalším čísle otiskneme odpovědi.
1. A to víte, že naši obec neminula krutá
epidemie? Kronika říká, že roku 1832 si
u nás v obci vyžádala mnoho obětí. Jaká
nemoc?
2. Kolik m2 má vodní plocha koupaliště?
Kolik je vylézacích žebříčků v hasičské
nádrži a jakou mají barvu?
3. Nakreslete vrchní část šťáhlavského pomníku padlým. Zaměřte se na detaily.
4. Co pojí tyto pány? Kočárek, Šírek, Jirásko
Jakub Šedivý

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ NA LHŮTĚ
V sobotu,dne 16.3. 2019 přijel na Náves
Republiky ve Šťáhlavech autobus s občany,kteří již nastoupili u bývalé restaurace Na
Zavadilce. A kam že měl autobus namířeno? Inu,na Lhůtu, kde se konalo Přátelské
posezení s tancem a pěknou písničkou, pořádané ZO ČZS Šťáhlavy. Hned po zaplacení vstupného byla každá žena mile uvítána mladým mužem, který předával krásné
karaﬁáty. V sále již byli členové ČZS, kteří
obětavě připravili celou akci včetně dovozu
bohaté tomboly.
Na podiu byl připraven pan Václav Žákovec
s paní Aničkou Volínovou, zábava začala
v 15 hodin. Úvodem přivítala předsedkyně
ČZS paní Miloslava Hošková všechny přítomné včetně kapely a paní Volínové předala kytici. A pak už se sálem nesly tóny
zábavné hudby. Byly to většinou polky,
valčíky, nějaké tango či „ploužák“. Kamna
vesele hřála, zábava u stolů se rozproudila
a téměř všech 80 účastníků se dalo do tance.
Pochválit je třeba i obsluhu z restaurace Pod
Maršálem, která měla připraveny jak sladké

i slané dobroty, tak i slušný nápojový sortiment. V 16 hodin se vyzvedávala tombola.
Byly to nejen různé věci do domácnosti, ale
i dorty a dárkové koše.
Někteří z nás si zavzpomínali při písničkách z mládí našich rodičů i nás samotných. A tak zazněla Ta naše písnička česká,
romanticky se loudal půlměsíc a na konci
zaznělo i pár písniček
z Chodska. To už zpíval celý sál.
Domů jsme se vraceli rozjařeni. Zábava
však nekončila v sále,
nýbrž v autobuse. To
když jeden pán zareagoval vtipnou replikou na slovo „příště“.
Celý autobus zaburácel smíchy. Řehtali
jsme se ještě po cestě
domů. Co řekl, zde
nemohu napsat, je to
nepublikovatelné.
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Děkujeme všem, kteří tuto akci zorganizovali a pečlivě připravili,především paní
předsedkyni a členům výboru. Přispěli tak
k družnosti občanů Šťáhlav a přátelskému
popovídání se zdravým pohybem.
za ČZS Šťáhlavy Mgr. Alena Hankerová

KULTURA V OBCI

BENEFIČNÍ JARNÍ KONCERT
Již druhý ročník vítání jara hudbou
v kostele zpestřil dění naší obce. Je
znát, že jsme si předchozími koncerty
vytvořili dobrou pověst, kostel byl opět
plný až ke vchodovým dveřím. Klavírista, příčky, zobcovky, klarinet, dvoje
housle a hlavně přes třicet zpěvaček
a dva zpěváci – ti všichni se spojili,
aby povýšili běžný středeční večer na
večer, který v hlavách a snad i srdcích
všech zúčastněných rezonoval ještě pár
dní po konání.
Krásné melodie sem tam doplnila
i scénka – buď dialog ze Šíleně smutné
princezny anebo třeba navození letní
atmosféry k písni Summer nights z muzikálu Pomáda. Opakem tohoto veselí
byla melodie z filmu Schindlerův seznam, kterému předcházela pozvánka
na příští vystoupení sboru – to bude
v rámci státního svátku 8.5. při kladení
věnců obětem válek. Připomenutí příběhu zachráněných židovských dělníků z Schindlerovy továrny a následná
jemná melodie houslí s klavírem vytvořilo nepopsatelný okamžik.
Dalším zpestřením programu byl ceremoniál pasování zpěváků sboru pod
patronát šťáhlavských hasičů. Jednatel
SDH Radek Šťovíček se každého zpěváka zeptal, jestli bude zpívat zapáleně. Po odpovědi „Budu!“ ho poklepem
na rameno hasičskou proudnicí pasoval
do pěveckého sboru hasičského sboru
Sirény. Každému je doufám jasné, že
se jedná o nadsázku, je to vlastně cesta

k ukončení bezbřehého neurčitého názvu Šťáhlavský příležitostní pěvecký
sbor. Našemu působení už totiž rozhodně nemůžeme říkat příležitostné.
Veřejnost tak poznala nový název: Sirény. Zároveň jsme od Radka převzali fialový šátek, který nám nesmírně
sluší.
Ve spojení s dětmi z Pěveckého sboru a Komorního orchestru Církevního
gymnázia jsme kostel zaplnili písněmi
lidovými a muzikálovými. Při písni
Let the Sunshine In z muzikálu Vlasy
si zpěvačky připnuly do vlasů ozdobu
ve tvaru bílého květu a diváci dostali do ruky živou kytičku. Atmosférou
jsme se tak přiblížili dlouhovlasé éře
„hipís“ a zároveň každému květ v ruce
připomněl, že již za 4 hodinky přichází
jaro.
Největší peckou byla finální Bohemian
rhapsody - nejtěžší věc, kterou jsme se
kdy pokusili zdolat. A naštěstí se nám
povedla, potlesk nekončil, a tak jsme
dali přídavek All you need is love, který si s námi diváci mohli díky jednoduchému refrénu zpívat.
Díky Richardovi Spittovi jsme byli po
celou dobu barevně nasvíceni – program tak ladil nejen uchu, ale i oku.
Poděkování patří i obci a rychlé rotě za
podporu. Věříme, že velké úsilí všech
zúčastněných má smysl. Šťáhlavy musí
být místem, kde vznikají hodnotné
věci. Jsme rádi, že jste u toho.
za Sirény Kuba Šedivý

VARHANY
- SKVĚLÁ ZPRÁVA
Vážení přátelé, s velkou radostí oznamujeme všem, kteří už přes dva roky sledujete a podporujete záchranu šťáhlavských
varhan, že už v těchto týdnech začne
jejich restaurování. Krajská komise na
opravu památek a posléze rada Plzeňského kraje podpořila naši žádost o příspěvek
na první etapu. 8. dubna zasedá zastupitelstvo Plzeňského kraje, které by mělo
dát poslední pomyslnou zelenou. Pak se
podepíše smlouva a hurá do toho. Pan
restaurátor Vorlíček rozebere varhany na
stovky kusů a vše (včetně píšťal v podlaze kůru) odveze do dílny. Tam vše, co
se bude restaurovat, absolvuje tříměsíční chemickou lázeň a ozáření. Pak se do
toho pustí truhláři a první opravené kusy
se v říjnu vrátí na kůr.
Protože bude rozebrána podlaha, bude
kůr (tj. kostelní „balkon“) na rok uzavřen.
Položení nové podlahy je totiž součást
druhé etapy – tedy roku 2020. Farnost
tam zároveň na své náklady nechá opravit
rozvod elektřiny. Veškeré úsilí pár stovek
lidí, kteří svým zapojením do beneﬁčních
akcí (z pozice účinkujícího i diváka) nahromadili za 20 měsíců přes 150 tisíc korun, tak získá viditelné výsledky. Každá
koruna v kasičce se díky kouzlu Plzeňského kraje stala pětikorunou.
Těšte se na blížící se fotograﬁe z rozebírání varhan, těšte se na fotodokumentaci
z dílny a z podzimního návratu. Těšte se
na krásnou hudbu našeho kostela.
za tým Jakub Šedivý
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ – DUBEN 2019
Neděle 7.4.
Kašpárek vždy vítězí (Loutkové divadlo
ve Šťáhlavicích)
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Místo: sál hostince ve Šťáhlavicích
Čas: 15 h
Středa 10.4.
Zájezd do Nového divadla v Plzni na
muzikál Liduschka (Baarová)
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Odjezd:17:55 náves Šťáhlavice
18:05 Husova Šťáhlavy
18:10 Zavadilka
Bližší informace na matrika@stahlavy.cz
nebo 377 969 079

Čtvrtek 18.4. – neděle 23.6.
České korunovační klenoty na dosah
(výstava)
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 10 - 16 h
Bližší informace: Mgr. Petr Lukas, 605
972 588 nebo na webu www.zamek-kozel.
cz či www.ceskekorunovacniklenoty.cz
Pátek 19.4.
Cesta za pokladem
Pořadatel: SDH Šťáhlavy
Pěší výlet pro děti s hrami
Start: 7:30 před hasičárnou
Čas: 7:30 – 18 h
Nutno předem vyplnit přihlášku
Počet míst omezen!
Přihláška v Dřevěné kavárně

Sobota 20.4.
Soutěž o starostovu velikonoční vařečku
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Kategorie:
Nejchutnější velikonoční nádivka
Nejhezčí pomlázka
Hudba: PERLA (jako host Jakub „Ryba“
Šedivý)
Součástí akce degustace vín
Místo: Infocentrum
Čas: 19 h
Pondělí 22. 4.
Velikonoční jarmark na zámku Kozel
Pořadatel a místo: zámek Kozel
Čas: 10 - 18 h

Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí v přehledu zašlete základní info o akci na email: kultura@stahlavy.cz
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HUDEBNĚTURISTICKÝ VÝLET
PO STOPÁCH KUBY RYBY
A TONÍČKA DVOŘÁKA
V SOBOTU 11. května
Program:
8:00 
Poveze nás tento krasavec!
Kapacita omezená, přihlaste se
zaplacením na matrice
účastnického poplatku 100 Kč
(z toho hrazena část přepravy
autobusem, druhou část hradí
obec – organizátor akce).
Vstupy
(je na vás, zda
budete chtít
využít):
ʹͷ«À
 ǡ
±
ͶͲǦͻͲ
«ǡÀǤ
â͵ͲȀͷͲ«

ǡâÀ
Àǡ
Àõ
â
ÀÀ
ÀÀ«³
ý âÀǤ
Těším se.
Jakub Šedivý

ǣ
sedivy@stahlavy.cz

Zájezd do Nového divadla na
arová
vá
á)
MUZIKÁL: Liduschka (Baarová)
A. Březina, K. Steigerwald, J. Ornest
Filmové ateliéry, Berlín, Praha.
Lída Baarová a Joseph Goebbels!
Noční bary, přepychová vila i vězení.
Jan Werich ve Velharticích. Adolf Hitler.
Žert, ironie, satira, hlubší význam!

V plzeňském Novém divadle

VE STŘEDU 10. DUBNA
od 19:00

8:10  

Lístky do prostředních řad – normální cena je 320 Kč.

8:15eë À 

PODAŘILO SE CHYTIT PŘÍLEŽITOST: mimořádnou 50 % SLEVU!

v 17:55 náves Šťáhlavice

CENA LÍSTKU VČETNĚ AUTOBUSOVÉ PŘEPRAVY JE 200 Kč.

v 18:05 Husova Šťáhlavy

Zakupujte na matrice -

v 18:10 Zavadilka

9:00 ±ā
9:40Àā±
12:00³ȋ«³ÀȌ

Odjezd:

13:00â 
14:15âõÀ
±âÀ
15:30«Àǡ
17:00 À«±â
âÀ
19. hodinaâÀeë

Info:
u Jakuba Šedivého
a na matrice:
377 969 079
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SPORT V OBCI

HÁZENÁ ŠŤÁHLAVY
Poslední únorový víkend se rozjelo jarní
kolo sezóny 2018-2019.
24.2 hrála všechna naše družstva v soupeřových halách. Muži a mladší dorost v Jablonci a starší dorost v Novém Veselí.
Muži ve II. české lize vykročili do jarních bojů úspěšně, když v Jablonci zvítězili 26:25 (11:12). Další kolo v domácím
prostředí však totálně vyhořeli, když po
bezkrevném výkonu podlehli poslednímu celku tabulky Lokomotivě Louny
28:36, po poločase 14:19. Bez bodu přijeli i následující kolo ze Slavie Plzeň VŠ,
když neudrželi poločasové vítězství 15:16
a prohráli 32:28. V 15. kole na naše hochy
nestačil další severočeský tým Ústí nad
Labem. Před téměř 100 diváky zvítězili
šťáhlavští 33:26 (17:11). Trenér Šedivec
a vedoucí Schejbal st. měli k dispozici
tyto hráče: v brance - Hrubý, Dolák, Klička; v poli - Feranec 2 branky, Šedivec 25,
Nolč 18, Kesl 8, Šimek 5, Kroc 3, Hörner
3, Šetlík 8, Mattas 7, Tatar 9, Mareš 16,
Schejbal 2, Jahoda 2, Drohobeckyj 2. Tabulka II. ligy severozápadní oblasti po 15.
kole: 1. Lovosice B. 26 bodů; 2. Libčice
nad Vltavou 22; 3. Košutka 19; 4. Dukla
Praha B. 19; 5. Šťáhlavy 16 bodů. V příštích kolech jede tým do Mostu 20. března.
Doma je uvidíme 30. 3. kdy se koná plzeňské derby se Sokolem Košutka.

Starší dorost - I. liga.
Dorostenci starší zahájili jarní tažení utkáním v Novém Veselí, stojícím na 2. místě
tabulky. V oslabené sestavě (nemoci aj.)
po dobrém výkonu prohráli 28: 23 (15:11).
Následující kolo se neuskutečnilo, neboť
soupeř ze Zlína se omluvil pro nemoc několika svých hráčů. Utkání bude sehráno
v náhradním termínu 1. května. Na zápas
14. kola, tým cestoval do Zubří. Třetímu
celku podlehl 38:23 (15:13), a tak na první jarní body jsme čekali do 15. kola, kdy
k nám přijel další severomoravský tým Pepino Frýdek -Místek. Houževnatý soupeř,
ale naši chlapci se se svým zápalem a bojovností nenechali zaskočit a zvítězili 34:30
(17:12). Sestavy a branky: v brance Hrubý,
Kopic; v poli Krásný, Nolč 29, Klička 4, Kojan 3, Brůha 2, Nosek 5, Průcha 1, Šimek
7, Havlíček M., Jung, Karban 1, Havlíček O.
14, Sedláček 12, Tyml 3. Trenéři Fiala, Nolč.
Tabulka ligy: 1. Dukla Praha; 2. Nové Veselí; 3. Zubří; 4. Talent Plzeň; 5. Frýdek Místek; 6. Šťáhlavy (máme o zápas méně). 23. 3.
odjíždí tým do Kopřivnice, další víkend nás
čeká derby s plzeňským Talentem a 6. dubna
jedou hoši změřit své síly s Duklou Praha.
Mladší dorost II.liga
Tento tým ještě v soutěži neztratil ani bod,
doufejme, že bude pokračovat v zodpovědné hře až do konce soutěže. Chlapci
vyhráli v Jablonci nad Nisou 33:21 (17:6),

v domácím prostředí porazili Lokomotivu
Louny 37:25 (20:15). Následující kolo měli
volno (Pardubice odstoupily ze soutěže).
V 15. kole jsme hostili tým Úval, který také
odjel s porážkou 34:25. Na těchto soubojích se podíleli tito hráči: v brance Kopic,
v poli: Votýpka 2, Jung 24, Tyml 10, Hrubý
1, Sedláček 23, Sklenář 3, Jirmář 1, Pytlík
9, Karban 4, Havlíček 8, Hadáček 4, Basl
5, Brůha10, Pospíszyl. Trenéři Sedláček,
Průcha, Sklenář. Tabulka: 1. Šťáhlavy 26;
2. Most 22; 3. Dukla Praha 19. Soupeři do
příštích kol: Baník Most 20. března, 30.3.
doma Strakonice a 6.4. také na Duklu.
Starší žáci - nich bude řeč v jiném článku.
Mladší žáci měli v březnu soutěžní turnaj,
který se uskutečníl ve šťáhlavské hale. Také
oni byli úspěšní a všechny své zápasy vyhráli. Slavii Plzeň VŠ porazili 16:2, Rokycany
A 13:6, Rokycany B 9:8. a Talent Plzeň 8:5.
V tomto družstvu nastupovali tito hráči:
Makový, Šlajer, Sedláček, Slavíček, Bečvář,
Jícha, Veselý, Nosek, Nolč, Toﬂ, Pavlíček,
Pok, Dobrý V., Dobrý A., Karban. Trenéři
Nolč a Pavlíček.
Děkujeme našim věrným divákům za přízeň a velkou podporu při našich utkáních.
Když se sejde, jako při některých utkáních
na sto lidí, tak pak to má teprve správnou kulisu. Proto zveme i další šťáhlavské občany
na naše zápasy, jak dospělých tak i mládeže.
Jan Sklenář

tito kluci: Votýpka Jan 3, Tůma Matěj 1,
Hrubý Lukáš 2, Kudra Jaroslav 2, Jirmář
Jan 1, Holý Kryštof 3, Kasal Michal 3.
Ve druhém utkání se Škodou JS Talent
Plzeň „B“ se hrálo o body, které by nám
umožnily hrát v soutěži o druhé místo.
Bojovnost, kvalita hry a dobré proměňování střeleckých příležitostí vedly k
vítězství 16:14. Střelecky se prosadili tito
hráči: Votýpka 2, Hrubý 1, Jirmář 2, Toﬂ
3, Holý 4, Kasal 4.
Třetí utkání s vedoucím týmem soutěže
Škodou JS Talent Plzeň „A“ mělo dobrou

úroveň. Kluci bojovali, ale několik střel
do tyčí nebo mimo branku určilo výsledek 12:17. Naše branky stříleli: Hrubý 1,
Jirmář 2, Toﬂ 2, Holý 2, Kasal 5.
V posledním utkání turnaje jsme porazili Slávii Plzeň VŠ 17:12. V utkání opět
dostali příležitost hráči z lavičky. Branky našeho kolektivu stříleli: Votýpka 2,
Tůma 1, Hrubý 2, Černý 1, Jirmář 3, Toﬂ
1, Holý 4, Kasal 1.
Děkujeme divákům za podporu v průběhu turnaje.
Votýpka Karel

STARŠÍ ŽÁCI
Další kolo Západočeské ligy starších
žáků se konalo ve Šťáhlavech 10. 3. 2019,
kdy se hrál druhý “jarní“ turnaj soutěže
starších žáků. Turnaje se zúčastnilo všech
pět družstev, která jsou do soutěže přihlášena. Kluci nastupovali k zápasům plni
odhodlání ukázat v domácím prostředí
divákům, co všechno už umějí. Velkou
bojovností a předvedenou kvalitou hry
svá utkání zvládli na výbornou.
V prvním utkání porazili družstvo z Rokycan 15:4. Do utkání nastoupili všichni
hráči kolektivu a na brankách se podíleli

TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE – OHLÉDNUTÍ ZA ZIMOU
Šťáhlavičtí Sokolíci si v polovině února
společně vyrazili zalyžovat a pobavit se
do Krušných hor. Tato akce je každoročně
velmi oblíbená mezi sportovci všech věkových kategorií. Letos do hor vyjelo 45

lyžařů od 2 do 70 let a všichni si to užili.
Někteří začínali v lyžařské školičce, jiní
již bravurně sjížděli svahy Krušných hor,
milovníci běhu na lyžích podnikali různé
výlety do okolí. Večer všichni vždy při
společném posezení zhodnotili uplynulý
den. Tato akce je jednou z mnoha, které
TJ Sokol Šťáhlavice pořádá pro širokou
sportovní veřejnost. Každý, kdo letos na
Perninku byl, se již těší na příští zimu
a na další chvíle společně strávené se
šťáhlavickými Sokolíky.
Dagmar Špalová
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Cyklovýlet 1. května 2019

Volejbalový klub
SK ŠĢáhlavy

výlet
pro celou rodinu

https://www.facebook.com/VolejbalSKStahlavy

ČIŽICE
RADYNĚ

poĜádá v sobotu 13. dubna 2019
(zaþátek hry v 9:00 hod., pĜedpokládaný konec mezi 15-16 hod.)

ve sportovní hale ve ŠĢáhlavech turnaj
v barevném minivolejbalu
Hrát se bude v barvách žlutá, oranžová, þervená

60
200
8

Trasa maximálně 30 km,
- méně zdatní s námi mohou jet pouze na Radyni (na Radyni a zpět 14km)
Vhodné jakékoliv kolo

družstev z oddílĤ PlzeĖského kraje

Trasa: Šťáhlavice – Šťáhlavy – Radyně prohlídka okolí hradu + OBČERSTVENÍ možno se vrátit nebo pokračovat Štěnovice – Čižice OBČERSTVENÍ - Štěnovický
Borek – Nebílovský Borek – Chválenice – Nezvěstice – Šťáhlavice (zhodnocení
akce v pergole u hřiště)

Bude sehráno více než 200 utkání

Pojeďte s námi po zimě vyvětrat kola,
Hrát se bude paralelnČ na 8 hĜištích

trasu zvládne i malé dítě.

PĜijćte se podívat, vezmČte svoje dČti a ochutnejte
jedineþnou atmosféru barevného minivolejbalu.
A našim týmĤm vytvoĜme to pravé domácí
prostĜedí!

Neseďte doma,
udělejte něco pro své zdraví!

www.sokolstahlavice.cz

DALŠÍ INFORMACE

Cyklovýlet 8. května 2019

OČKOVÁNÍ PSŮ proběhne dne 17.4.2019
• ve Šťáhlavech od 16:00 do 17:00 h u OÚ
• ve Šťáhlavicích od 17:15 do 18:00 h u hospody

TŘI TRUBKY

Prodejna potravin CBA přijme PRODAVAČKU pro provozovnu Náves Republiky 55, Šťáhlavy.
Informace na tel. 725 298 820 (p. Šťastný). Prodejna dále oznamuje, že od dubna již bude mít opět
otevřeno i v neděli od 9 do 16 hodin. V Po-Pá otevřeno: 6 – 17 h, v So 6:30-11:30 h.
VÝTEŽEK VEŘEJNÝCH SBÍREK
Dne 8.3.2019 se ve Šťáhlavech pořádala obec Šťáhlavy v Infocentru Druhý šťáhlavský PUB KVÍZ
a 20.3.2019 byl ve šťáhlavském kostele uspořádán
Benefiční jarní koncert. V rámci těchto akcí se vybíralo ve veřejné sbírce na opravu varhan v kostele
sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech. Při akci Druhý šťáhlavský PUB KVÍZ se vybrala částka 2000 Kč a při Benefičním jarním koncertu 11.300 Kč. Celkem tedy
13.300 Kč.
Pořadatel sbírky, Obec Šťáhlavy, děkuje všem, kteří
na sbírku přispěli.
Na opravu varhan je možné nadále přispívat na č. ú.
90034-725700389/0800.
UZAVŘENÍ KNIHOVNY ŠŤÁHLAVY
Obecní knihovna Šťáhlavy oznamuje, že v době od
2.4. do 20.4.2019 bude uzavřena.

Délka trasy 50 km, vhodné pro horské, trekové kolo, svačinu s sebou
Trasa: Šťáhlavice – Kornatice – Mešno – Příkosice – Skořice – Tři trubky a zpět
Sraz v 9 hodin na návsi ve Šťáhlavicích
Tři Trubky je malý lovecký zámeček ležící uprostřed brdských hvozdů. Najdete jej asi dva a půl
kilometru jihovýchodně od Strašic. Jako jedna z mála staveb na území bývalého vojenského
újezdu se dochoval do dnešních dnů. Od roku 2014 je navíc zařazen mezi národní kulturní
památky.
Tři Trubky nechal vystavět mezi lety 1888 a 1890 Jeroným Colloredo-Mannsfeld. Architektem
pozdně romantické stavby byl Rakušan italského původu Camillo Sitte. Po zřízení vojenského
újezdu sloužil zámeček převážně k reprezentačním účelům. Ve třicátých letech dvacátého
století zde pobývali prezidenti Masaryk i Beneš. Za druhé světové války zde byl ubytován
německý polní maršál von Brauchitsch. I po roce 1948 se sem často sjížděli a byli ubytováni
vysocí představitelé vlády či ministerstva obrany. V současné době je tato památka majetkem
státu a veřejnosti je vstup do jejích prostor odepřen. To by se během několika málo let mělo
změnit, protože by zde mělo být vybudováno návštěvnické centrum CHKO Brdy.
Kousek od Tří Trubek stojí u soutoku Padrťského a Třítrubeckého potoka roubená budova
ý y
elektrárny s malýmy rybníčkem.
www.sokolstahlavice.cz
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DALŠÍ INFORMACE
UZAVŘENÍ VÝDEJNY JÍZDENEK
ČD
Výdejna jízdenek ČD i čekárna jsou
od konce března 2019 trvale uzavřeny.
Obec bohužel nemohla tento stav nijak
ovlivnit, toto je plně v kompetenci Českých drah.
OZNÁMENÍ DĚTSKÉ LÉKAŘKY
MUDr. Jaroslava Preslová oznamuje,
že veškeré mimořádné změny ordinačních hodin dětské ordinace ve Šťáhlavech budou od 4/2019 zveřejňovány
pouze na webových stránkách obce.

KDY LETOS PŘILETĚL ČÁP?
V celostátním tisku i v televizi jsme
mohli letos vidět, že první čáp letos do
západních Čech přiletěl do Chebu, a to
19.2. Ale kdepak - ve Šťáhlavech na komíně byl čáp zaznamenán již 17.2.2019!
Informaci jsme si ověřili u p. Šloufa,
který si přílet čápů na „náš“ komín desítky let zapisuje.
za OÚ V. Brůžková a D. Švábková

SPOLKOVÁ ČINNOST

PIONÝR NA HORÁCH
Poslední únorový týden patřil v letošním roce jarním prázdninám a my jsme
znovu vyrazili na zimní tábor s výukou
lyžování a jízdy na snowboardu do známého krušnohorského městečka Boží
Dar. Zde jsme společně strávili osm
prázdninových dnů. Oproti loňskému
roku vzrostl počet účastníků na 41, takže chata byla zcela zaplněna a lyžařští
a snowboardoví instruktoři, stejně tak
jako náš kuchař, se museli pořádně otáčet.
Jediným opozdilcem na autobusovém
nádraží v Plzni, kde jsme měli sraz,
byla plyšová panda, bez které jsme ale
nesměli odjet, a tak čekáme, až se rodiče vrátí i s naším maskotem a pak již
vyrážíme. Boží Dar nás přivítal neuvěřitelným množstvím sněhu a slunečným
počasím.
V neděli ráno se společně vydáváme
na svah. Ze skiareálu Plešivec, kam
budeme celý týden jezdit, nám každé
ráno posílají dva skibusy, kterými se
dopravujeme na místo i zpět. Je krásně,
všichni se rychle učí a všechny to moc
baví. A večer? Večer to rozjíždíme při
show „Boží Dar má talent“. Moderátor
je nepřekonatelný, jednotlivé skupinky
se předhánějí ve vymýšlení vystoupení, porota má plnou hlavu starostí, kdo
že je ten nejlepší, bavíme se celý večer.
A kdo vyhrál? To není podstatné, vítě-

zem byli všichni.
A máme tu pondělí a vyrážíme, tentokrát už všichni, na Plešivec. Čeká nás
opět krásný slunečný den, kdy se budeme zdokonalovat ve svém lyžařském či
snowboardovém umění. A večer je tu
kvíz pro chytré hlavy s Diankou a Eliškou a ﬁlm.
Úterní odpočinkový den vyhlížejí hlavně naši lyžařští instruktoři, kterým
výuka dala zabrat. Společně s dětmi
vyrážejí do Jáchymova, kde se nachází lázeňské centrum Agricola a v něm
i malý aquapark s atrakcemi. Zde se vyřádili malí i velcí, někteří vedoucí pak
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čerpali energii v sauně.
A po dni odpočinku už středa i čtvrtek
opět patří lyžím a snowboardům. Všichni si krásně odpočinuli, načerpali síly,
a tak vzhůru na kopec. Stále nám neuvěřitelně přeje počasí, neustále svítí sluníčko, teploty dosahují až 15° nad nulou.
Je potřeba toho využít, a proto oba dny
pilujeme na svazích Plešivce naše dosud
nabyté dovednosti. A čtvrteční večer
malujeme, kreslíme, vybarvujeme….
Je tu pátek, poslední den, kdy vyrazíme
na sjezdovku. První den z celého pobytu, kdy nesvítí sluníčko a dokonce občas
drobně prší. Ani to nás ale neodradilo
a vyrazili jsme, abychom si ještě užili.
Než jsme se nadáli, je tu sobota, poslední den našeho prázdninového pobytu na
Božím Daru. Dnes už nejdeme lyžovat,
musíme totiž všechno sbalit, naložit do
auta, uklidit si pokoje a slavnostně celý
pobyt zakončit. Byl to parádní týden
plný legrace a zážitků, který opět utužil
náš kolektiv. Skládáme hold našim vedoucím za trpělivost při výuce, přípravu
programu na chatě, klobouk pak smekáme před naším kuchařem a těšíme se na
další společné zážitky.
Petra Vošahlíková

NAŠE PŘÍRODA

JARNÍ ASPEKT
Milí přátelé přírody, známé lidové přísloví
praví: „Březen za kamna vlezem, duben
ještě tam budem.“ To by ale byla škoda,
protože v dubnu už je jaro v plném proudu a venku lze vidět mnoho zajímavého.
Koneckonců, název měsíce je odvozen
od toho, že kvetou duby, a toho si většina
z nás ani nevšimne, protože nejsou opylovány hmyzem a květy nejsou barevně
atraktivní. Ve velkém ale začínají kvést
i jiné rostliny.
Na území Česka se v dávné historii vyskytovaly převážně listnaté lesy, v našich
nadmořských výškách s převahou zmíněných dubů. Těmto podmínkám se musela
přizpůsobit většina našich druhů. Část se
dokázala přizpůsobit růstu ve stínu těchto
velikánů, např. barvínek, známý spíše pod
lidovým názvem brčál. Většina ostatních
musí stihnout vyrůst a vykvést ještě před
olistěním stromů, které jim seberou životadárné světlo,
ale mají na to
pouhé dva měsíce. Z tohoto důvodu jsou jarní
listnaté lesy plné
květů. Tomuto
fenoménu se odborně říká jarní
aspekt. Vyhlášení specialisté
v tomto oboru
jsou bledule a
sněženky, které
se v současnosti
vyskytují spíše
jako zplanělé a jsou začátkem dubna již
odkvetlé. Zbývá však mnoho dalších méně
i více známých rostlin. Pro odpolední vycházku za poznáváním jarního aspektu
je u nás ideální opět Bažantnice, kde se
sice jedná o druhotný les vzniklý na místě
bývalých rybníků, ale je velmi podobný
přirozeným lesům, o čemž svědčí i jeho
druhová pestrost. Pokud se sem vydáme,
bez problémů nalezneme orseje, sasanky,
dymnivky a jaterníky. Při troše hledání
nalezneme i zajímavou orchidej – podbílek šupinatý. Tato rostlina neobsahuje zelené barvivo a živiny získává jako parazit
listnatých stromů a proto má netypickou
ﬁalovo-růžovou barvu.
Pokud chceme zažít pravý jarní aspekt,
tak je ideální se vydat na zříceninu hradu
Lopata, zde kromě mnoha historických
zajímavostí nalezneme i zahrádkářům
dobře známe lýkovce, hrachory, kokoříky,
lilie a při troše pátrání i nechvalně známé vraní oko čtyřlisté. Z důvodu ochrany
zbytků původního lesa, zde také byla vyhlášena Přírodní rezervace Lopata. Proto
neváhejme a vydejme se do lesa pozorovat
jarní přírodu.
za komisi ŽP Zdeněk Myslík













sobota

6. dubna
2019
Pojćme spoleþnČ
uklidit ŠĢáhlavy a
ŠĢáhlavice!
ŠĢáhlavy: sraz v 9 hod.
pĜed budovou OÚ ŠĢáhlavy
ŠĢáhlavice: sraz v 8:30 pĜed kovarnou
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice, pevnou obuv.
Po akci Vás þeká:
ve ŠĢáhlavech: drobná odmČna, dČti diplomy.
ve ŠĢáhlavicích: opékání buĜtĤ

PoĜádá:
ŠĢáhlavy: OBEC ŠġÁHLAVY
Kontaktní osoba: Iveta Boþanová, 724 162 518; JUDr. Pavel ŠtČtina

ŠĢáhlavice: SDH ŠĢáhlavice
Kontaktní osoba: Jan Rous, 602 161 909



Ja

u
sobota 27. dubna 2019

Sraz: Na nádraží ve Šťáhlavech 8:20
Trasa: Délka cca 5 km. Ze Šťáhlav přesun vlakem
na zastávku Kornatice rybník. Poté podél
Kornatického potoka na zříceninu Lopata. Odtud
přes studánku pod Hájkem do Kozelského parku.
Na závěr bude v areálu minigolfu možnost opékání
buřtů.

Náplň: Pozorování
probouzející se
přírody. Zejména
jarního aspektu
v Přírodní rezervaci
Lopata.
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SLOVO OPOZICE

AGENDA DOTACÍ PRO OBCE NENÍ JEDNODUCHÁ
Dotace jsou pro obec skvělá příležitost jak
zvýšit možnost investic a zlepšit kvalitu života v obci. Dotace je možno získat ze státního
rozpočtu, ze státních fondů a rozpočtu krajů.
Dotace ze státního rozpočtu poskytují jednotlivá ministerstva pro oblast, která pod ně
patří, v posledním období se ale zásadně snížily. Podstatnou část dotací dnes tvoří zdroje
z evropských fondů. Ale i jejich objem má
v příštím plánovacím období klesat.
Naše obec je v podávání žádostí o dotace
a schválených žádostech statisticky zatím
spíše pod průměrem. Například v roce
2017 se obci podařilo získat dotace ve výši
456 tis., z čehož obec využila 340 tis. V porovnání například s obcí Nezvěstice, které
byly schváleny žádosti o dotace ve výši přes
7 mil. U čerpání dotací však hrají roli i další
faktory, jako je velikost obce, počet obyvatel,
míra přenesené působnosti státní agendy aj.
Získat dotaci znamená umět napsat dobrou
žádost, projít administrativními složitostmi,
komunikací s úřady a následně umět ﬁnance
využít a zdokumentovat. Není to jednoduchý proces a určitě není dobré ho podceňovat. V předchozím období měl v kompetenci
podávání žádostí o dotace ve Šťáhlavech
a Šťáhlavicích místostarosta obce. Po volbách v roce 2018 tuto agendu zatím nikdo
organizačně nezaštítil. Hnutí OPO se již od
začátku svého působení v ZO snaží zjistit,
kdo bude mít problematiku dotací na starosti
a přimět vedení obce k tomuto rozhodnutí.
Dotace by měla mít na starosti osoba, která
se bude v této oblasti vzdělávat, informovat
a zodpovídat za podávání žádostí. U obce
naší velikosti by to měla být osoba ve vedení obce, která má příslušné kompetence

a snadný přístup k vedení. V menších obcích
je to povětšině starosta či místostarosta obce.
Větší města mají na přípravu žádostí obvykle svá oddělení a často využívají i pomoci
externích ﬁrem, zejména u složitých evropských dotací. Služeb externích ﬁrem využívá
i naše obec, každopádně je lepší nespoléhat
jen na tyto dodavatele. Je důležité, aby i tak
byl pověřený pracovník v úzkém kontaktu
s touto ﬁrmou a měl o přípravě žádosti, podávání, kontrole harmonogramu a rozpočtu
přehled.
Obec by si předně měla sestavit seznam investičních záměrů obce na nejbližších 5 až
10 let (dobrý strategický plán). Dále zjistit
jaké dotace jsou obecně poskytovány, to
znamená jednotlivé investiční záměry si
spárovat se speciﬁckými cíli jednotlivých
dotačních programů. Takovou analýzu může
udělat buď specialista na dotace nebo agentury, které se tímto zabývají. Je to jednorázová záležitost, ale určitě se vyplatí jí zaplatit.
Velká pozornost se musí věnovat zejména
přípravě, zadávání studií a projektů. Ještě
před tímto krokem doporučují odborníci
komunikovat investiční priority i jednotlivé
následné kroky s obyvateli obce a zastupiteli. Není nic horšího, než když v dobré víře
vše připravíte, vykomunikujete s odborníky,
a pak je zastupitelům v den schvalování podání žádosti předložena studie, která neodpovídá představám nebo pro svou realizaci
zahrnuje kroky, se kterými zastupitelé ani
občani nesouhlasí apod.
Je potřeba mít kvalitně připravené studie
proveditelnosti v dostatečném předstihu,
oslovit více ﬁrem s poptávkou na tvorbu studie apod. Klidně třeba i rok nebo dva před

podáváním žádosti. Jedná se o investice, které obec vynakládá a okamžitě nic nepřináší,
ale štěstí přeje připraveným a většina obcí,
které se nebojí do přípravných prací investovat, jsou v čerpání dotací velmi úspěšné.
Pokud máme připravené dotační záměry, neznamená to, že na všechny najdeme vhodný
dotační titul. Obec by měla vyčkat, nejít za
své organizační a ﬁnanční možnosti. Zvažme své priority a realizujme tyto projekty
jako první s ohledem na vyhlašované výzvy.
Na severní Moravě je obec s cca 2 tis. obyvatel, která díky penězům z různých programů
opravila zámecký park (Norské fondy), komunikace v obci, náměstí, školu, vybudovala rekreační zařízení (ROP), zateplila školku
a školu (OP ŽP), zrekonstruovala kanalizaci,
vybudovala vícejazyčnou naučnou stezku
a pořádala různé sportovní a kulturní aktivity (přeshraniční spolupráce). A to jen díky
odvaze místního starosty, který měl neustále
v zásuvce zpracováno několik projektových
dokumentací, a byl tak připraven operativně
reagovat na vyhlašované výzvy.
Obce, které nejsou připravené a reagují až
na výzvu nějakého zastupitele nebo agentury, se velmi snadno dostanou do problémů,
případně nevyužijí ﬁnance z dotací a většinu z investic budou muset zaplatit ze svého
rozpočtu.
Pojďme společně využít možnosti, že nám
někdo nabízí ﬁnance na zkvalitnění života
v našich obcích, určeme osobu, která se bude
problematikou dotací zabývat, a společně
naplánujme a tvořme smysluplné a kvalitní
studie proveditelnosti a kvalitní projekty.
Zuzana Sermešová, Občané pro obec

AGENDA DOTACÍ ... REAKCE STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolím si reagovat na článek paní Mgr.
Sermešové, který se zabývá agendou dotací. Obecně mu nelze nic vytknout. Jsou tam
v podstatě citovány věci, které všichni, kdo
se dotacemi zabýváme, známe.
Důvod, proč na ten článek vůbec reaguji,
je způsob, jak je napsán a jaké si vybírá argumenty. Jen několik příkladů: Především
musím odmítnout tvrzení, že na obci není
nikdo za dotace odpovědný. Krajské dotace
má na starosti Ing. Lucák a ostatní starosta.
Určitě jsme nemuseli čekat, až nám tohle
OPO poradí. Paní Sermešová si vzala jako
příklad rok 2017, který byl na dotace horší,
ale v tomto roce se o mnohé dotace žádalo
a vyšly až v roce 2018. Velmi úsměvný je
i příklad z obce někde za devatero horami,
která díky dotacím udělala téměř vše. Co
je to za obec? Jaké jsou tam podmínky pro
žádosti o dotace? Škoda, že nevíme, o jakou
obec jde, abychom tam vyrazili za zkušenostmi.
Byl bych velmi nerad, aby se po tomto článečku rozpoutala v našich novinách nějaká

větší diskuze. Určitě je lepší něco pro obec
dělat, než ji - navíc v tomhle případě nepodloženě – kritizovat.
Tak raději fakta:
V roce 2018 získala obec dotace ve výši
3,880.000 Kč.
Byly podány žádosti o dotaci na opravu
cesty v Cihelně, sportoviště na zahradě ZŠ,
projekt pro územní řízení na kanalizaci
v ul. Kozelská (dotaci jsme nezískali). V roce
2018 požádala obec i o dotaci na Lesopark
Bažantnice – parková cestní síť – předpoklad
dotace byl více než 1mil. Kč. Postoupili jsme
do dalšího kola, bohužel v důsledku chyby
zprostředkovatelské ﬁrmy jsme nakonec
byli vyřazeni, což nás velmi mrzí, protože
už byla vybrána ﬁrma a v létě se mohla tato
akce realizovat. V roce 2018 jsme požádali
o dotaci na oplocenky(lesní hospodářství),
na zateplení domu pro seniory – v posledních dnech jsme dostali informaci, že dotaci
dostaneme, takže oprava domu pro seniory
by se mohla realizovat v příštím roce.
Za první tři měsíce letošního roku jsme
požádali o dotace vypsané Plzeňským kra11

jem a MMR: atletická rovinka u ZŠ, rekonstrukce komunikace Smetanova (u MŠ),
věcné vybavení pro JSDH Šťáhlavy a Šťáhlavice. Bude požádáno o dotaci na kanalizaci
v ul. Na Řežábu, na projektovou dokumentaci kanalizace, na knihu vydávanou k výročí
obce i na oslavy obce.
Projekty máme připraveny na několik let dopředu.
I z tohoto stručného přehledu je vidět,
že problematika dotací je nám dobře známa.
Máte-li zájem se seznámit s jednotlivými
projekty, budete na obci vítáni.
A na úplný závěr několik čísel o poskytnutých dotacích v roce 2018
70.000 Kč úpravy v areálu minigolfu,
400.000 Kč hřbitovní zeď, 2,474.000 Kč
vodovodní řady, 280.000 Kč projektová
dokumentace cyklostezky, 2x 22.000 Kč
věcné vybavení pro JSDH Šťáhlavy a Šťáhlavice, 371.000 Kč revitalizace Hraběcí aleje, 99.000 Kč Lesopark Bažantnice-tůně,
142.000 Kč kaplička Šťáhlavice.
Ing. Václav Štětina

INZERCE

Prodej slepiček

Červený Hrádek prodává slepičky našeho
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve
všech barvách a slepičky Green Shell typu
Araukana.
Stáří 14-19 týdnů, cena 159 -209,- Kč/ks.
Prodej: 3. dubna, 2. května a 3. června
2019
Šťáhlavy - Jednota /u kruháku/ – 15.20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00-16.00hod, tel. 601 576 270,
728 605 840,www.drubezcervenyhradek.cz

Vážené dámy, vážení pánové
předseda Sportovního klubu Šťáhlavy, z. s.
(dále jen „Spolek) a výkonný výbor Sportovního klubu Šťáhlavy, z. s. v souladu s čl.
7, odst. 7. 2. stanov Spolku si Vás dovoluje
pozvat na

VALNOU HROMADU
Sportovního klubu Šťáhlavy, z. s.
IČ: 051 63 099
která se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna
2019 od 18:30 hod. ve sportovním areálu
SK Šťáhlavy (antukové kurty)
Program:
1 - Zahájení
2 - Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedajícího valné hromady,
zapisovatele a ověřovatele zápisu
3 - Zpráva o činnosti za rok 2018
4 - Návrh plánu činnosti na rok 2019
5 - Zpráva o stavu majetku a ﬁnancí
6 - Zpráva kontrolní komise
7 - Rozpočet na rok 2019
8 - Zpráva o stavu členské základny
9 - Diskuse
10 - Usnesení
11 - Závěr

KONCERT NA DEMARKAČNÍ ČÁŘE
NEZVĚSTICE
11. KVĚTNA 2019 | 14:00 - 17:00

Roman Treﬁl
předseda výkonného výboru Spolku

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 další číslo - 21. 4. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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