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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

květen 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
RO na dubnových zasedáních schválila:
1. Cenovou nabídku pana Mancla na zhotovení a
montáž nových prahů k vnitřním dveřím na OÚ.
2. Cenovou nabídku na inzerát do Plzeňského
deníku na zveřejnění pozvánky na setkání rodáků.
3. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce pro CENTRUM HÁJEK ve výši 10.000 Kč.
4. Obnovu uličních vpustí u ul. Nezvěstická
a Havlíčkova. Obnovu provede ﬁrma RN STAVBY s. r. o.
5. Provedení opravy obrub a doplnění obrub
v ul. Polní a Rašínova. Zhotovitel Jiří Sedláček.
6. Cenovou nabídku na přípojku na louce u řeky
od ﬁrmy ElektroPaum. Přípojka bude využívána při akcích, které se na louce pořádají (Pohár
starosty, oslavy výročí obce apod.)
7. Cenovou nabídku ﬁrmy BAGGER BS s. r. o.
na likvidaci černé skládky v ul. Legionářská ve
výši 87.010 Kč.
8. Cenovou nabídku společnosti ALL REKO na
zhotovení chodníkové stezky u autobusové zastávky u hřbitova.
9. Na základě podnětu KŽP (komise životního
prostředí) cenovou nabídku společnosti ALL
REKO na úpravu terénu u starého hřbitova za
cenu 38.500 Kč.
10. Na základě podnětu KŽP cenovou nabídku
společnosti ALL REKO na úpravu terénu a likvidaci černé skládky na části pozemku 597 vedle areálu Minigolf Pohoda za cenu 86.500 Kč.

11. Cenovou nabídku ﬁrmy Eurovia Silba na
opravu ul. Tyršova ve výši 194.544 Kč.
12. Cenovou nabídku na dodání frézovaného
materiálu pro komunikaci ve Šťáhlavicích.
13. Cenovou nabídku ﬁrmy Eurovia Silba na
opravu asfaltového krytu v ul. Habrmanova, Nezbavětická u nové vpusti a část chodníku v ul.
Komenského ve výši 44.327 Kč.
14. Na základě výběrového řízení byl schválen jako projektant na rozšíření ČOV Ing. Jan
Šinták, který předložil nejvýhodnější nabídku.
Zároveň byla schválena Smlouva o dílo na projektové služby – modernizace ČOV. Cena díla
990.000 Kč.
15. Objednání tisku knihy o obci u společnosti
PB tisk a.s. Příbram, která předložila nejvýhodnější nabídku (332.700 Kč).
16. Podání žádosti o dotaci na Plzeňský kraj –
dotační program Podpora literární tvorby a publikační činnost 2019 na knihu o obci.
17. Cenovou nabídku pana Palka na úpravu točny – Šťáhlavice za mostem.
18. Navýšení rozpočtu pro JSDH Šťáhlavy o
80.000 Kč. Důvodem jsou nutné opravy na cisterně CAS 24 Liaz.
19. Smlouvu o zajištění řádné péče a umístění
opuštěných a toulavých psů na území PK s ﬁrmou Storgé, z.s. – Víceúčelové zařízení a útulek
pro psy Borovno.
20. Cenovou nabídku ﬁrmy Regionální servis s.
r. o. na opravu uličních vpustí v Husově ul.

21. Cenovou nabídku ﬁrmy Poklop systém s. r. o.
na opravu hrnečků v ul. Husova.
RO neschválila:
1. Návrh licenční smlouvy s OSA o veřejném
provozování reprodukované hudby veřejným
rozhlasem na celý rok 2019. Předpokládá se, že
pan Jakub Šedivý připraví znělku nebo se sborem píseň, která by místo reprodukované hudby
upozorňovala na nadcházející hlášení v obecním rozhlase.
2. Vzhledem k malému zájmu o využití školního
autobusu veřejnoprávní smlouvu s PK o poskytnutí účelové dotace na provoz školního autobusu. Ukončení provozu bude pravděpodobně 30.
6. 2019, na základě jednání s Plzeňským krajem.
Jedná se o zajíždění školního autobusu do Šťáhlav.
RO se přihlásila ke společné žádosti o pozemky
v majetku SŽDC, které v katastru obce tato ﬁrma vlastní. Žádost bude podávat Sdružení měst
a obcí Plzeňského kraje.
17. dubna se konalo zastupitelstvo obce, kde bylo
schváleno nové zmocnění radě obce k provádění
rozpočtových opatření, poskytnutí účelové dotace ve výši 174.174 Kč Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2019 a rozpočtové opatření č. II. Více k zastupitelstvu najdete
na webových stránkách obce.
Ing. Václav Štětina

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

SETKÁNÍ RODÁKŮ

INVESTICE A OPRAVY

Na setkání rodáků se může přihlásit každý,
kdo ve Šťáhlavech prožil např. i jen část života
nebo zde stále žije, může přijít i s rodinnými
příslušníky. Lze se zúčastnit jen části programu nebo i jen pátečního večerního posezení.
Přihlásit se předem je však z organizačních
důvodů potřeba. Termín přihlášek byl prodloužen do 31.5.2019. Program setkání rodáků je na plakátu v jiné části novin. Dejte vědět
svým spolužákům, kamarádům, přátelům,
kteří mají ke Šťáhlavům vztah, že se akce
koná. Děkujeme.
Mgr. Iveta Bočanová

Konečná úprava cesty od mlýna k čerpací stanici a k rybníkům - hotovo
Úprava plochy u starého hřbitova – hotovo
Výměna 6 klapajících poklopů v ul. Husova
včetně stavební úpravy – hotovo
Likvidace černé skládky na konci ul. Legionářská – probíhá
Likvidace černé skládky vedle areálu minigolfu – probíhá
Zateplení půdy budovy OÚ – před dokončením
Kanalizace v lokalitě Na Řežábu – probíhá,
po hlavních řadech budou následovat přípoj1

ky na veřejné části. Všichni občané z lokality
byli před zahájením stavby o stavbě informováni, stavbyvedoucí i stavební technik jsou
s občany neustále v kontaktu. V případě
potřeb či jakýchkoli obtíží se stavbou mohou občané volat stavebnímu technikovi
na tel.: 727 830 017.
Sklad u haly – před dokončením
Prodloužení kanalizace a vodovodu Ke Koupališti – stavební ﬁrmou jsou vytyčovány inženýrské sítě, realizace začne v květnu
Opravy výtluků místních komunikací po zimě
– započne v květnu
dokončení na další straně

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE
A OPRAVY
dokončení z předešlé strany
Úplná oprava komunikace v ul. V Cihelně –
započne v květnu, občané ulice budou včas
informováni
Oprava a výměna některých uličních vpustí
v ul. Husova za protizápachové – bude probíhat postupně od jara do podzimu, bohužel ne
všechny vpusti lze takto stavebně upravit
Oprava krajské komunikace v ul. Husova
v místech, kde jsou tzv. vodovodní hrnečky
(okolí hrnečků na krajské komunikaci musí
opravovat obec) – probíhá

Oprava mostku přes náhon pod mlýnem
(cesta k čerpací stanici a rybníkům Kluziště
a Bambousek) – proběhne od 11.5.2019
Úprava shybky a úprava okolí – proběhne
od 11.5.2019
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.
Zdravotní a redukční řezy stromů u hřbitova,

UPOZORNĚNÍ PRO CHATAŘE
Upozorňujeme chataře, že do kontejnerů na
směsný odpad NEPATŘÍ posekaná tráva ani
pořezané větve!!! Tento biodpad nepatří ale
ani do lesa nebo na veřejná prostranství, kam
jej někteří chataři, např. v chatové osadě Beránka, umísťují. Bioodpad lze likvidovat na
svých zahrádkách tak, že trávu a listí zkompostujete a větve spálíte. Tzv. „pálicí den“, kdy
lze dle obecně závazné vyhlášky obce Šťáhlavy pálit suchý rostlinný materiál, je každý
pátek od 16 do 19 h. Další možností je odvézt
bioodpad do sběrného dvora (SD) - nutno prokázat se ve SD dokladem o úhradě poplatku
za komunální odpad. Do SD je nutno biodpad
roztřídit, tráva a listí musí být zvlášť a větve
nařezané na menší kusy musí být také zvlášť.
V 2. polovině měsíce dubna někdo z chatařů umístil ke kontejnerům ve Šťáhlavicích

v ul. Smetanova a na návsi ve Šťáhlavicích –
bude provedeno v průběhu jara
Rekonstrukce komunikace v ul. Smetanova
(u MŠ) – bude probíhat od června do konce
srpna, bližší informace budou včas sděleny.
Výměna dveří do moštárny ve Šťáhlavicích –
proběhne v letních měsících
Oprava příkopu podél pole nad obcí (nad ul.
Na Průhonu) – zatím je v jednání, chtěli bychom provést na jaře
Mgr. Iveta Bočanová

SEZENÍ U NÁDRAŽÍ

u brodu lednici s mrazákem plným zkaženého masa. Je toto normální? Původně jsme zde
chtěli zveřejnit fotograﬁi, ta by ale bohužel
nebo bohudík nebyla tak cítit, jak bylo cítit to
maso. I chataři mají právo ukládat v přiměřeném množství odpad do sběrného dvora. Proč
to tedy nedělají? Každý úklid černé skládky
nebo nepořádku u kontejnerů zvyšuje náklady
na odpadové hospodářství, a tedy i nám všem!
Kdo zakládá černé skládky nebo ukládá odpad mimo vyhrazená místa, může dostat od
přestupkové komise ve Starém Plzenci pokutu
až v řádu desetitisíců Kč. Chcete-li se pokutám a správnímu řízení vyhnout, chovejte se
tak, jak ukládají právní předpisy a vyhlášky
obce. DĚKUJEME.
Mgr. Iveta Bočanová

Někdy si člověk říká, zda má smysl něco budovat, když to jiní lidé ničí. Na fotograﬁi je
stůl ze sezení, které bylo pořízeno Mikroregionem Radyně a umístěno u prodejny COOP.
Stůl je počmáraný, olámaný, jen za cca 3 roky
používání. Raději bez dalšího komentáře…

BRIGÁDA NA KVĚTEN – SRPEN
Obec Šťáhlavy hledá brigádníky na dohodu
o provedení práce nebo dohodu o pracovní
činnosti na letní období, nejlépe již od května
do srpna. Brigádníci budou pomáhat zaměst-

nancům obecní pracovní čety se sekáním trávy, úklidem obce aj. Hledáme brigádníka na
tuto činnost i do Šťáhlavic. Bližší informace:
377 969 201, 724 162 518.

VOLBY DO EP

Oznamujeme občanům, že o státních svátcích ve středu 1.5. a 8.5.
se budou popelnice vyvážet jako
obvykle.

Volby do Evropského parlamentu se konají v
pátek 24.5.2019 od 14:00 do 22:00 h a v sobotu
25.5.2019 od 8:00 do 14:00 h. Volební místnosti
budou ve Šťáhlavech jako obvykle v budově
obecního úřadu a ve Šťáhlavicích v pohostinství.

Hlasovací lístky budou dodány voličům do
schránek nejpozději 21.5.2019 a voličům budou
k dispozici i ve volebních místnostech.
Vlasta Brůžková

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Anna Rybařová 89 | Vladimír Dudla 87 | Jaromír Rada 90
Václav Černý 82 | Jan Chmelík 91 | Miroslav Šmíd 80
Eva Čermáková 80

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

NOVINKY ZE ZŠ ŠŤÁHLAVY
Poslední březnový pátek jsme si připomněli v rámci akce „Noc s Andersenem“ výročí
narození tohoto významného pohádkáře. Pro
děti bylo při této akci největším lákadlem to,
že mohly strávit noc se svými spolužáky ve
škole. V 18 h nastoupily s plnou výzbrojí – karimatkami, spacáky, polštářky, nezbytnými
plyšáky a dobrůtkami. Před spací částí se vě-

novaly různým úkolům – ty nejmenší pracovaly s pohádkou, skládaly puzzle, čtvrťáci se
při své práci „setkali s malým princem“ a ti
nejstarší v příběhu cestovali do vesmíru a objevovali novou planetu. Novinkou byla večerní
výprava. Děti po skupinách prošly ztemnělou
školní zahradou a za svitu lucerniček plnily
jednoduché úkoly. Někteří vyráželi na trasu
2

s drobnými obavami, ale nakonec společně vše
dobře zvládli. A pak už přišlo na řadu očekávané stlaní a příprava pelíšků. „Večerníčkový“
ﬁlm někoho ukolébal k spánku, jiní si museli
na spaní počkat déle, než bývá obvyklé doma
ve svých postýlkách. Druhý den ráno v době,
kdy jindy do školy teprve přicházejí, se tentokrát rozcházeli plni zážitků do svých domovů.
dokončení na další straně

ŠKOLY

NOVINKY
ZE ZŠ ŠŤÁHLAVY
dokončení z předešlé strany
V pondělí 1. 4. se otevřela naše škola pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří. Toho
využili hlavně rodiče budoucích prvňáčků,
kteří si se svými dětmi přišli školu prohlédnout. Ještě před samotným zápisem navštívily
děti z MŠ se svými učitelkami své kamarády
v 1. třídě, nahlédly do vyučování a společně si
pohrály ve školní družině. Pak už následoval
samotný zápis do 1. třídy. V letošním roce se
jej zúčastnilo 23 dětí, rodiče některých požádali o odklad školní docházky. Většina dětí
prokázala dobrou připravenost na školu, poch-

lubily se i znalostí písmen a číslic, nechyběla
ani připravená básnička či písnička. Za svoji snahu a odvahu si domů odnášely několik
drobných dárků.
Za zmínku určitě také stojí účast některých
našich dětí v recitační soutěži „Básnička pod
rotundou“ v základní škole ve Starém Plzenci. I přes vysoko nastavenou laťku a výbornou
úroveň všech přednášejících se podařilo dvěma
chlapcům dosáhnout na přední pozice. Pochvalu si zaslouží prvňáček Daniel Krpejš (3. místo)
a žák 4. třídy Antonín Knapp (2. místo).

Samozřejmě děkujeme za vzornou reprezentaci i ostatním vystupujícím, kteří se neumístili.
V druhé polovině dubna si žáci užívali velikonočních prázdnin. Tomu předcházelo v rámci
hodin prvouky, výtvarné výchovy a praktických činností povídání o velikonočních zvycích a tradicích, vyrábění přáníček a velikonočních dekorací, zdobení vajíček či pletení
pomlázek.
Mgr. Hana Šťovíčková a Mgr. Hana Radová

KULTURA V OBCI

1. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE
V rámci oslav 780. výročí první písemné
zmínky o obci Šťáhlavy je v letošním roce
pořádáno mnoho akcí. V březnu se konal
1. reprezentační ples obce. Kdo chodí do sálu
ve Šťáhlavicích cvičit, nemohl jej ani poznat,
sál byl krásně vyzdobený, stejně tak hostinec
a salonek. Sál byl červeno-modro-bílo-černý,
tedy v barvách znaku a vlajky obce. Po úvodním slovu profesionálního moderátora Karla
Šístka zahájili ples slavnostním přípitkem

starosta obce Václav Štětina a místostarostka
Dagmar Špalová. Víno, které k přípitku věnovala společnost Bohemia Sekt s. r. o., bylo
všem návštěvníkům plesu nalito do skleniček
se znakem obce, každý si tuto skleničku mohl
po plesu odnést domů.
Během večera bylo možné zhlédnout show
dance taneční skupiny Asi(y)metrix, umělecký balet skupiny Storm Ballet a společenské tance taneční školy Filipa Gregoriadese.

3

Bohatá tombola, do které přispělo drobnými
i velkými cenami mnoho místních i externích
sponzorů, doplnila příjemnou atmosféru celého večera. K tanci i poslechu hrála výborná
skupina Sekvence. Kdo se přišel pobavit na
tento první ples obce Šťáhlavy, jistě nelitoval.
Nově založenou tradici obecního plesu bychom rádi zachovali, takže se všichni již nyní
můžete těšit na příští rok.
Dagmar Špalová

KULTURA V OBCI

ZÁJEZD NA MUZIKÁL LIDUSCHKA
Ve středu 10.4. pořádala obec Šťáhlavy zájezd do
Nového divadla v Plzni na představení muzikálu
Liduschka (Baarová). Prostředí poněkud strohé
Nové scény od počátku rozzářila dvojice šašků,
která uvedla satirické pojetí v podstatě tragického
námětu. V úvodu byli na scéně představeni tvůrci
tohoto díla, představení bylo natáčeno Českou televizí, což byl také nevšední zážitek.
Původní koncepcí režiséra Romana Meluzína
byla komická opera čerpající námětově ze života
české herečky Lídy Baarové v době jejího působení ve studiu UFA v době hitlerovské nadvlády.

Libreto Karla Steigerwalda spolu s hudbou Aleše
Březiny a písněmi Jiřího Ornesta bylo skvěle doplněno kostýmy Ivany Brádkové. Výkony umělců,
v první řadě představitelky hlavní role Alžběty
Bartošové, lze hodnotit v superlativech.
Muzikál byl plný nadsázky, vtipných narážek,
včetně těch na sexuální život herečky a na zesměšnění nacistické mašinérie. Vše bylo nenásilně podbarvováno českými i německými hudebními motivy a k zvýraznění kontrastu i autenticity
zaznělo několik českých i německých pejorativních komentářů. Obraz doby byl mistrně zachy-

cen i v postavách Goebbelse a Hitlera, kteří zde
byli satiricky zesměšněni. Interaktivní spolupráci
s obecenstvem obstarali šašci, kteří dokonce blondýnce v obecenstvu měřili nordický nosík. Diváci
ohodnotili představení častým potleskem na otevřené scéně i strhujícími závěrečnými ovacemi
při děkování.
Z divadla jsme odcházeli nadšeni a plni dojmů
z inteligentního, satirického a po všech stránkách
skvěle provedeného díla.
Mgr. Alena Hankerová, redakčně zkráceno

STAROSTOVA VAŘEČKA
Na Bílou sobotu 20.4.2019 uspořádala obec ve
spolupráci s SDH Šťáhlavy v infocentru velmi
úspěšnou kulturní akci – Soutěž o Starostovu
velikonoční vařečku. Jednalo se o obnovení akce z roku 2003, kterou tehdy uspořádal
bývalý starosta Roman Benda. Akce se letos
zúčastnilo téměř 70 občanů a soutěžilo se ve
3 kategoriích. V prestižní soutěži o nejchutnější velikonoční nádivku vyhrál v konkurenci
10 výtečných vzorků Ladislav Vácha, nejhezčí
velikonoční kraslici donesla Dagmar Špalová
a nejpovedenější pomlázku upletl Aleš Pojar.
Ceny pro vítěze za asistence členů kulturní

komise obce předal starosta obce Václav Štětina. Pak již následovala volná zábava. Celým
večerem všechny přítomné provázela a bavila
šťáhlavská skupina Perla s hostem Jakubem
Šedivým, který se navíc v úvodu akce postaral
spolu s Ivo Huclem o komentář a obsluhu při
ochutnávce kvalitních moravských vín.
Děkujeme všem občanům za účast, hasičům
a ostatním pořadatelům za pomoc a doufáme,
že příští ročník bude přinejmenším tak úspěšný, jako ten letošní.
Stanislav Peroutka

KOZELSKÉ OKÉNKO
Sezóna 2019 byla na zámku Kozel zahájena již
poslední březnový víkend. Zámek se těšil vysoké
návštěvnosti zejména díky komentovaným prohlídkám parku s naším zahradníkem Vladislavem
Vlachem. Vzhledem k oblibě těchto prohlídek se
je budeme snažit zařadit do programu alespoň
jednou měsíčně. Dalším termínem bude neděle
26. května. V případě zájmu doporučujeme včasnou rezervaci, což lze telefonicky či e-mailem.
Od 18.4. do 23.6. můžete v prostorách zámecké
jízdárny navštívit výstavu České korunovační klenoty na dosah, která je kromě klenotů zasvěcena
Karlu IV.
Dne 22.4. se na terase a přilehlém okolí konal
Velikonoční jarmark. Počasí nám přálo a zámecký areál navštívilo větší množství návštěvníků

než v předešlých letech. Návštěvníci mohli vybírat ze zboží nejrůznějších druhů od velikonočních
kraslic či proutěného zboží přes koření po tradiční
uzeniny a sýry. Byly zde připraveny také dílničky
a dřevěný kolotoč pro děti.
V měsíci květnu se v komorním prostředí zámecké kaple odehrají první dva koncerty této sezóny,
ponesou se zejména v duchu violoncella.
První z nich – violoncellový recitál Josefa Klíče
se koná v sobotu 11.5. od 18 hod. Josef Klíč je
absolventem pardubické konzervatoře a brněnské JAMU, oboru hra na violoncello. Tento obor
studoval také na japonské Toho Gauken Academy
v Toyamě, kde dále působil jako asistent. Josef
Klíč není pouze interpretem, ale produkuje také
vlastní skladby pro sólové violoncello, které jsou

emocionálně nabitým zážitkem, nespoutaným jakoukoli hudební konvencí.
Druhým vystoupením je pak koncert plzeňské
kapely Crimson Fields, který se odehraje v pátek
31. května v 19 hodin. Crimson Fields je pětice
muzikantů hrající písně největších hudebních
hvězd i méně známých autorů v akustické aranži
pro dvě kytary, cello, baskytaru a cajon.
Mezi těmito dvěma koncerty se bude dne
26. května bude konat 1. ročník food festivalu
„Víno a jídlo na zámku Kozel“. Půjde o putování
za vínem, bude zde gastronomická zóna, piknikové zóny, dětský koutek a také proběhnou komentované prohlídky zámeckého parku. Těšíme se na
Vaši návštěvu.
správa zámku Kozel

Protože budou v těchto dnech varhany kompletně rozebrány a odvezeny, uspořádali jsme foto-odpoledne (na velikonoční sobotu) – v kostele
se setkali místní nadšenci do fotografování
a varhany na mnoho způsobů nafotili. Díky
Pavlu Blažkovi, Elišce a Ondrovi Lucákovým

a Bětce Huclové tak budeme mít historickou
podobu našich varhan detailně zmapovanou
pro budoucí generace. Výběr nejpovedenějších fotograﬁí bude součástí podzimní výstavy
v jízdárně na Kozlu.
Jakub Šedivý

Vrchní část tvoří socha lva. Ten byl během druhé
světové války sňat a odvezen do Prahy, kde měl
být roztaven. Naštěstí se podařilo ho uchránit
a slavnostně 5.5.1946 vrátit do Šťáhlav. Foto pomníku najdete na plakátu k akci Pocta obětem
válek.
4. Pánové Kočárek, Šírek, Jirásko byli doktoři.
Další kolo:
1. Pomník padlým není jediným pomníkem na
návsi. Komu je věnován pomník mezi pomníkem padlým a obchodem pana Říhy?
2. Poznejte název lokality, odkud pochází tato
fotograﬁe:
3. Vzdálenost k pomníku v Hraběcí aleji je shodou okolností stejná ze šťáhlavské i ze šťáhlavic-

ké návsi. Kolik metrů?
4. Co pojí tyto pány? Šebek, Němeček, Štětina,
Peroutka, Čechura
Jakub Šedivý

VARHANNÍ AKTUALITY
V těchto dnech se již uzavírá smlouva s Plzeňským krajem, který nám dává dotační podporu
na první fázi oprav ve výši 400 000 Kč. My
k tomu musíme přidat minimálně 100 000 Kč.
Celkem tedy do října varhany projdou záchrannou prací za 500 000 Kč.

PUB KVÍZ V Š + Š II
Odpovědi z minulého čísla:
1. V roce 1832 naši obec postihlo epidemiologické průjmové onemocnění. Inﬁkování probíhá
vypitím vody kontaminovanou fekáliemi nebo
pozřením kontaminovaných potravin, kde může
bakterie, způsobující tuto nemoc přežít až 6 týdnů. Bakterie se jmenuje Vibrio cholerae - a je
tedy řeč o nemoci zvané Cholera morbus – neboli asijská cholera.
2. Žlutých žebříčků je 5, rozměry nádrže: 50 m x
26 m, obsah tedy 1300 m2.
3. Pomník padlým byl slavnostně odhalen
17.12.1922. Vznikl díky Jednotě československé
obce legionářské a odhalení se účastnil ministr
sociální péče. Náklady na zřízení byly 20 000 Kč.
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PŘEHLED AKCÍ – KVĚTEN
Čtvrtek 18.4. - neděle 23.6.
České korunovační klenoty na dosah (výstava)
Pořadatel: Zámek Kozel
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 10 - 16 h | Bližší informace: 605 972 588,
www.zamek-kozel.cz
Středa 8.5.
Pocta obětem válek
Pořadatel: Obec Šťáhlavy + SDH Šťáhlavy
Vystoupí pěvecký sbor Sirény
Místo: náves | Začátek: 14 h
Poté průvod k pomníčku v Bažantnici.
Cyklovýlet Tři trubky – 50 km
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Sraz: 9 h náves Šťáhlavice
Sobota 11.5.
Hudebněturistický výlet
po stopách Kuby Ryby a Toníčka Dvořáka
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Odjezd autobusu: 8 h | Plánovaný návrat: 19 h
Nutno se předem přihlásit na OÚ
Violoncellový recitál Josefa Klíče
Pořadatel: Zámek Kozel
Místo: kaple zámku Kozel
Čas: 18 h
Čtvrtek 23.5.
Přednáška o Číně
Pořadatel a místo: Bezejmenná | Čas: 18:30
Pátek 24.5.
Noc kostelů
Série koncertů, divadlo a soutěž pro děti
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: Kostel sv. Vojtěcha | Čas: 17 h
Sobota 25.5.
Rybářské závody
Pořadatel: ČRS Šťáhlavy
Místo: Sedlecký rybník | Čas: 8 h
Neděle 26.5.
Víno a jídlo na zámku Kozel
1. ročník food festivalu
+ komentované prohlídky parku
Pořadatel: Zámek Kozel
Místo: park zámku Kozel | Čas: 10 h
Pátek 31.5.
Koncert kapely Crimson Fields
Akustický koncert
Pořadatel: Zámek Kozel
Místo: kaple zámku Kozel | Čas: 19 h
Pátek 31.5. a sobota 1.6.
Sen S. F. - divadelní představení
Pořadatel: spolek Šťavel
Místo: Infocentrum | Čas: 18:30 h
Neděle 2.6.
Den dětí - Šťáhlavy
Pořadatel: místní spolky
Start: 14 h na hasičárně
Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí v přehledu zašlete základní info o akci na email:
kultura@stahlavy.cz

21. 6. 2019 pátek SRAZ RODÁKŮ

22. 6. 2019 sobota - Infocentrum

15:45 Sraz rodáků u nádraží
16:00 Prohlídka budovy Mateřské školy
16:40 Prohlídka Sportovní haly
17:20 Prohlídka budov Základní školy
17:50 Odjezd autobusu od budovy ZŠ
do Šťáhlavic

9:00 Pietní akt u pomníku na návsi
9:20 Křest nové knihy o historii obce Šťáhlavy za účasti
autorů, slavnostní zahájení výstavy
10:50 Odjezd autobusu od Infocentra na prohlídku zámku
11:00 Prohlídky zámku Kozel – pouze RODÁCI

Možnost přistoupení do autobusu kdykoliv a kdekoliv
pro každého

17:52 Odjezd autobusu z Husovy ulice
18:00 Zahájení kulturního programu na sále
ve Šťáhlavicích
Promítání historických i současných fotografií, Perla,
Perla revival

22:10 Závěr pátečního setkání
22:20 Odjezd autobusu
zastávka Šťáhlavy - Husova ulice, u nádraží,
u Olympie Plzeň
Zájem o celý sraz rodáků, ale i o dílčí akci pořádanou
v rámci srazu rodáků je nutné nahlásit na matrice
obce nebo na e-mail rodaci@stahlavy.cz.

Výstava starých fotografií a kronik
v Infocentru
sobota 22.6.
9.30 -19.00
neděle 23.6.
10.00 -17.00
pondělí 24.6. – pátek 28.6. 16.00 -18.00

Na výstavě bude v prodeji nová kniha
o historii Šťáhlav a upomínkové předměty

22. 6. 2019 sobota - louka u řeky za mostem
11:00 Zahájení historických oslav na louce
tržiště, dětské atrakce, historické ležení z doby Karla IV.
11:00 Hudební skupina PF Band
12:30 Dětský pěvecký sbor s doprovodem skupiny PF Band
13:30 Příjezd družiny krále Karla IV. do Šťáhlav,
slavnostní průvod obcí
14:00 Slavnostní zahájení
převzetí klíčů od obce z rukou starosty, scénické
připomenutí první zmínky o obci Šťáhlavy, půjčka peněz
králi od kladrubského opata, verbování vojska na cestu
do Říma…. Sordem šerm, Gloria tanec, Gotika šerm
královští šašci Jürgen a Francois, Lancea šerm
Elthin - koncert
17:00 Jezdecký rytířský turnaj
Gloria tanec, Sordem šerm
Strašlivá podívaná – koncert
19:10 Ukončení historické části programu,
uzavření dětské zóny a tržiště
21:00

Extra Band revival

OD 11 hodin
Cattering SDH Šťáhlavice
Skluzavka MIKY (maxi)

POZVÁNÍ DO BEZEJMENNÉ ČAJOVNY
Čína v kontextu a souvislostech - Dvě přednášky předních českých sinologů o aktuálním
dění v současné Číně.
23. 5. 18:30 Kateřina Procházková novinářka
a redaktorka portálu Sinopsis
4. 6. 18:30 FIlip Jirouš sinolog a redaktor portálu Sinopsis
Přednášky se konají s podporou primátora
města Plzně Martina Baxy.
Jaký význam má pro české občany posílení
vztahů Česka a Číny? Je na intenzivnější spolupráci s Čínou česká společnost připravena?
Jsme alespoň povrchně schopni vnímat čínské
reálie? A jak se v současné Číně vlastně žije
obyčejným lidem? Řídí českou politiku vůči
Číně sami čínští komunisté? Jak ovlivňuje
čínská propaganda veřejné mínění v jiných
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zemích? Jaká je role malých států v expanzivní politice Číny? Jak vypadá čínská politika
vůči Tibetu?
Na tyto a mnoho dalších otázek vám během
dvou přednášek v Bezejmenné čajovně budou
odpovídat přední čeští sinologové: novinářka
Mgr. Kateřina Procházková, jejíž doménou je
současná čínská politika, česko-čínské vztahy
a čínská média a zpravodajství a Bc. Filip Jirouš, vyhledávaný komentátor se specializací
na kyberbezpečnost, causu Huawei, digitální
totalitu a digileninismus. Přednášky se konají
jako připomínka 30. výročí Pekingského masakru na náměstí Nebeského klidu. Vstupné
dobrovolné.
Ivo Hucl

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

POCTA OBĚTEM VÁLEK
ve středu 8. května
14:00 – 14:20 pietní položení věnce na šťáhlavské návsi
14:20 – 15:00 procházka
15:00 – 15:15 položení věnce u pomníku v Hraběcí aleji
Přijďte podpořit obnovu tradice
a vyjádřit úctu Šťáhlavanům,
kteří ve válkách přišli o život.
U obou pomníků:
- slavnostní položení věnců
čestnou stráží SDH Šťáhlavy
- písně v podání Sirén a dětí
- pár zajímavostí z válečné historie.

Společný přesun z návsi
do Hraběcí aleje bude
příjemnou sváteční procházkou
s kulturním cílem.

Obec ŠĢáhlavy poĜádá

NOC
KOSTELģ
24. kvČtna 2019 od 17 h

ŠĢáhlavy, kostel sv. VojtČcha
Program:
17:00 - 17:10 Zahájení

17:10 - 17:30 Když se dá "základka" do zpČvu – vystoupení dČtí ZŠ
17:30 - 18:00 DČtská soutČž o poklad sv. VojtČcha
18:15 - 18:45 Konivadlo – divadelní pĜedstavení s pohádkou pro malé i velké
diváky
18:45 - 18:55 OtevĜení pokladu
19:00 - 20:00 Dáme se do zpČvu - ŠĢáhlavský sbor a studenti Církevního
gymnázia
20:30 - 21:30 Velké árie v malém kostele
22:00 - 22:00 Zakonþení Noci kostelĤ
Celoveþerní program:
Výstava obrazĤ Jany Frolíkové
Po dobu akce možnost posezení a obþerstvení na farní zahradČ
PĜi akci budou poĜizovány fotografie nebo videozáznam, které mohou být využity k propagaþním úþelĤm obce
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ˇ
SDH Štáhlavy
Vás srdecne
ˇ ˇ zve na

oslavy

135 LET

od zalození
ˇ

ˇˇ ´´
SDH ŠTAHLAVY
´´

8. 6. 2019 od 9,00 h.
Louka za mostem Na výších
Program oslav:
-

Soutěž mladých hasičů v požárním útoku

-

Okrsková soutěž mužů a žen v požárním útoku

-

Dynamická ukázka zdolávání požáru s historickou motorovou stříkačkou DS16

-

Soutěž stříkaček PS8 o basu Plzeňského Prazdroje

-

Soutěž starých gard s koňespřežnými stříkačkami

-

Výstava současné i historické techniky SDH Šťáhlavy
po celý den

- Od 20:00 - rocková zábava –

„Bohaté občerstvení po celý den“
„Skákací hrad pro děti“

rock

„Vstup zdarma po celý den“

SPORT V OBCI

HÁZENÁ ŠŤÁHLAVY
Měsíc duben je bohatý na zajímavé události.
Dříve měsíc lesů, bezpečnosti, mezinárodní den ptactva, Den Země, mezinárodní den
Romů aj. Narodilo se v něm spousta zajímavých osobností. Také řada šťáhlavských házenkářů má datum narození v dubnu. Mezi
nimi je Jiří Růžička, poslední z bývalých ligových hráčů, který se zajímá o dění v našem
oddíle. Hráč, činovník, zakladatel hospůdky
na našem hřišti. K osmdesátinám přejeme
hodně zdraví, štěstí a stále bojovné vitality.
V dubnu se pro reprezentační a velikonoční
přestávku sehrála pouze dvě soutěžní kola.
Muži se nejprve střetli v plzeňském derby se
Sokolem Košutka. Naši v podzimním kole
na soupeřově půdě zvítězili, ale v domácím
prostředí utkání nezvládli a podlehli 18:24.
V dalším kole si ale domácí výpadek vynahradili, když vyhráli na Dukle Praha B 27:26.
Sestava a góly: Dolák, Hrubý; Feranec, Šedivec 11, Nolč 1, Kesl 5, Šimek1, Kroc 1, Šetlík 4, Mattas 8, Drohobeckyj, Tatar Mareš12,
Schejbal, Jahoda. V tabulce drží tým šestou
pozici s 18 body.

Starší dorost čekalo též plzeňské derby.
Bohužel Talent Plzeň si zatím jako jediný
z naší haly odvezl oba body. V utkání mužů se
totiž zranil náš snajper L. Nolč, takže za náš
tým nastoupili pouze čtyři starší dorostenci,
doplněni hráči mladší kategorie. V pěkném
utkání drželi hoši se soupeřem krok, až v závěru se projevila větší zkušenost starších hráčů
soupeře. Výsledek 29:32 (po pol. 13:14). Zápas
sledovalo 145 diváků. V následujícím zápase
s vedoucím celkem soutěže s Duklou Praha
náš tým jasně prohrál 36:20. I v tomto utkání
jsme se potýkali s nedostatkem hráčů. Nastupovali: Hrubý, Kopic; Havlíček M. 6, Jung,
Šimek 10, Karban 1, Havlíček O. 9, Klička 3,
Sedláček 13, Nosek 4, Kojan 1, Brůha 2, Tyml 1.
Tabulka: 6. Šťáhlavy 16 bodů.
Mladšímu dorostu se představil soupeř ze
Strakonic, který přijel jen s 2 hráči na střídání
a podařilo se mu uhrát v naší hale pro něj hezký výsledek. Prohrál jen o dvě branky 28:26.
Naši se ale opět zvedli, když za týden zvítězili na Dukle Praha B snadno 35:30. Sestava
a góly: Kopic, Pospíszyl - Holý, Jung 6, Tyml 1,

Nosek 8, Karban 4, Havlíček 10, Sedláček 27,
Basl, Sklenář 3, Brůha 3, Hrubý, Hadáček.
V tabulce jsme na prvním místě, čtyři body
před Mostem.
Žáci mladší sehráli dva soutěžní turnaje
a drží si ve své soutěži 2. místo v tabulce. Trenéři Nolč M. a Pavlíček A. řídí tuto sestavu.
V brance Makový, v poli Veselý, Nosek, Dobrý V., Nolč, Šlajer, Pok, Sedláček, Dobrý A.,
Karban, Pavlíček, Toﬂ.
O velikočních svátcích se pravidelně koná
v Praze turnaj mládeže zvaný Prague Handball Cup, letos se ho zúčastnila 3 družstva
našeho oddílu. Naše týmy starších a mladších
žáků postoupily ze skupin do soutěže útěchy,
nejlepší byli mladší dorostenci, kteří se postarali o jeden z velkých úspěchů šťáhlavské
házené, když v obrovské konkurenci získali
dělené 5.-8. Místo. Hráčům i trenérům blahopřejeme a děkujeme. O tom, jak si na turnaji
vedla naše družstva, se více dočtete v článku
p. Votýpky.
za VV házené Sokola Šťáhlavy J. Sklenář

ním utkání jsme prohráli se Škodou JS Talent
Plzeň „A“ 7:15 (4:8). Branky: Hrubý 1, Holý 6.
Druhý turnaj 13.4.2019 opět v hale plzeňského Talentu jsme zahájili vítězstvím nad
družstvem z Rokycan 28:5, (15:1). Branky:
Votýpka 8, Hrubý 2, Černý 2, Jirmář 5, Holý
7, Kasal 4. Druhé utkání se Škodou JS Talent
Plzeň „A“, jsme prohráli 10:17 (7:10). Branky:
Votýpka 1, Hrubý 2, Jirmář 1, Holý 3, Kasal
3. Utkání se Škodou JS Talent Plzeň „B“ jsme
prohráli 7:15 (4:6) a tímto výsledkem už ne-

můžeme v soutěži tohoto soupeře v tabulce
předstihnout. Branky: Hrubý 1, Holý 1, Kasal
5. V Posledním utkání turnaje jsme porazili
Slávii Plzeň VŠ 15:12 (10:8). V tomto utkání
se střelecky prosadili: Votýpka 1, Tůma 1,
Hrubý 3, Kudra 1, Jirmář 3, Říha 1, Holý 3,
Kasal 1.
Votýpka Karel

SOUTĚŽ STARŠÍCH ŽÁKŮ
V sobotu 31.3.2019 hráli kluci turnaj v hale
plzeňského Talentu. V 1. utkání porazili Slavii Plzeň VŠ 17:9 (pol. 9:4). Střelci branek:
Votýpka Jan 6, Tůma Matěj 1, Hrubý Lukáš
3, Černý Vojtěch 1, Říha Jakub 1, Holý Kryštof 5. Ve druhém utkání porazili družstvo
z Rokycan 14:3 (pol. 6:1). Branky: Votýpka 6,
Hrubý 3, Kudra Jaroslav 2, Holý 3. Třetí zápas
se Škodou JS Talent Plzeň „B“ kluci nezvládli
konec zápasu a po poločasu 7:7 prohráli 11:14.
Branky: Hrubý 4, Toﬂ 3, Holý 4. V posled-
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VOLEJBAL ŠŤÁHLAVY
Šťáhlavští volejbalisté opanovali letošní
sezonu barevného minivolejbalu. V sobotu
13.4. pořádal SK Šťáhlavy v naší sportovní
hale poslední z letošních festivalů barevného
minivolejbalu v rámci Plzeňského kraje. Jednalo se již v pořadí o 4. ročník ve
Šťáhlavech, tentokráte s rekordní
účastí 73 družstev ve žluté, oranžové a červené kategorii. Nejsilnější zastoupení měl domácí oddíl
v počtu 21 družstev, 9 ve žluté,
6 v oranžové a 6 v červené barvě.
Sehrálo se rekordních 280 utkání.
Díky všem pořadatelům proběhl
turnaj hladce a plynule bez sebemenšího prostoje. Domácí volejbalisté byli vidět a vybojovali v každé
z kategorií medaili. V nejmladší
žluté stříbro, v oranžové bronz
a červenou kategorii na domácí
půdě vyhráli a byli zlatí. Po žlutém medailovém úspěchu z Klatov (stříbro, bronz) jsme
tak završili v rámci Plzeňského kraje z pohledu minivolejbalu velice úspěšnou sezonu.

Naši svěřenci dominovali zejména ve žluté
a červené kategorii, medailové pozice dobyli
nakonec i v oranžové.
Vybojovali si tak účast na republikových ﬁnále, která proběhnou letos opět v rámci zá-

pasů české reprezentace, a to v Brně (Evropská liga ženy CZE-UKR, Evropská liga muži
CZE-FIN), Jindřichově Hradci (Evropská
liga muži CZE-BLR) a v Liberci či Jablonci

(Evropská liga ženy CZE-SWE), ještě bude
upřesněno.
O den později, v neděli 14. dubna proběhlo na 1. ZŠ v Plzni poslední kolo městského
přeboru, kde jsme měli letos svoje zastoupení
v kategoriích trojic a mini. Celkové
5. místo ve trojicích mezi bezmála
30 družstvy je rovněž solidním výsledkem.
Jaro je tady, brzy se přesuneme
ven na antukové kurty. Budeme se
těšit na republiková ﬁnále barevného minivolejbalu a již se pomalu
v úvahách připravujeme na další
sezonu. Hráčský kádr se nám neustále rozšiřuje, zapracováváme
i nové hráčky v kategoriích mladších a starších žaček, které se rozhodly pro přestup do našeho oddílu.
Šestkový volejbal klepe na dveře…
za SK Šťáhlavy Jan Tafat

PRAGUE HANDBALL CUP
Každý rok o Velikonocích se do Prahy sjíždějí
nejlepší házenkáři světa v mládežnických kategoriích, letos celkově 643 družstev z 29 států bojovalo o vítězství v 10 kategoriích. Ve 42
halách bylo sehráno 2350 utkání, které řídilo
236 rozhodčích z 18 států celého světa. V tomto obrovském festivalu házené reprezentovali
naši obec a klub 3 družstva Sokola Šťáhlavy.
Mladší žáci - 92 družstev, starší žáci - 109
družstev, mladší dorost - 80 družstev. Nejpočetnější výpravy: ČR – 236 týmů, Dánsko –
89 týmů, Německo (81 týmů), Slovensko (54),
Chorvatsko (31), Švédsko (31), Francie (26),
Kanada (2), Mexiko, Izrael, Rusko
(1).
Mladší žáci: V této kategorii reprezentovali – Jakub Toﬂ, Matěj
Sedláček, Jakub Nosek, Miroslav
Nolč, Nikolas Makový, Vojtěch
Dobrý, Lukáš Karban, Pavel Veselý, Josef Slavíček, Adolf Pavlíček,
Kateřina Kokošková, Sára Toﬂová,
Šlajer Patrik, Pok Lukáš, Matyáš
Opatrný. Kluci zahájili svá utkání
v pátek v 8:50 se slovinským RK
Sevnica, kdy prohráli 17:21. Na své
2. utkání si museli počkat až do
19:20 h - se slovenským HC Tatran
Stupava prohráli 13:17. V sobotu
tři zápasy: prohra s chorvatským
týmem MRK Sesvete 1 Zagreb
17:21 (10:10), řeckým AC Papaside- mladší dorost
ris Koropy Athens 12:25 a s TJ Sokol Centrum Haná 15:17. Do nedělních bojů play OF
B kluci postoupili z 6. místa ze skupiny MD
14. Ve sportovní hale Altron Krč je čekal zápas se slovinským celkem MRK Čakovec.
Po výborném výkonu bohužel prohráli 15:22
(6:9) a do dalších bojů již nepromluvili.
Starší žáci: V této kategorii reprezentovali
– Kryštof Holý, Michal Kasal, Lukáš Hrubý, Jaroslav Kudra, Jan Jirmář, Jan Votýpka,
Matěj Tůma, Tomáš Čimera, Vojtěch Černý,
Martin Žižka, Jakub Říha. V pátek vyhráli
s belgickým družstvem HC Schoten 10:4, 2.
utkání s chorvatským RK Trsat Rijeka pro-

hráli 7:13, (2:8). V sobotu hala na Vinohradech, soupeři: německý HV BAD Schönborn,
prohra 11:17 (4:9), izraelský Maccabi Tel Aviv,
prohra 10:19 (8:7), TJ Centrum Haná, prohra
8:16. Těmito výsledky kluci obsadili 5. místo
ve skupině a v neděli pokračovali play OF
B s německým BSV 93 Magdeburg, s nímž
po bojovném výkonu zvítězili 15:8 (7:6). Další, bohužel poslední utkání hráli s TJ Sokol
Ostrava - prohra 8:16 (3:7) a do dalších bojů
nepostoupili.
Mladší dorostenci: V této kategorii reprezentovali – Martin Havlíček, Ondřej Sedláček,

Dominik Kopic, Tomáš Brůha, Šimon Jung,
Michal Tyml, Jakub Karban, Jan Nosek, Pavel
Hadáček, Jáchym Sklenář, Radek Pytlík, Basl
Filip, Pospiszyl Tomáš. Kluci byli nalosováni
do skupiny MB 06. První utkání turnaje hráli
v pátek ve sportovní hale Vršovice s dánským
klubem Ajax Copenhagen II. Výhra 18:12!
Druhé utkání proti rakouskému Handball
Wölfe Wien – výhra 22:10. V sobotu nastupovali kluci ke svým zápasům v hale Letňanech:
proti německému SV Blau Wei Petershagen
– výhra 24:10 (12:4); dále proti německému
VfB Eilenburg – výhra 15:9 a proti švédskému celku Löddevikings HK1 – naši borci opět
8

vyhráli, a to 18:13! Kluci vybojovali postup
z prvního místa ve skupině do nedělních zápasů, mezi posledních 39 kolektivů do hlavní
části turnaje a skupiny MB19. Ve skupině měli
dva soupeře, Ajax Copenhagen III z Dánska a
německý tým TuS Fürstenfeldburck. Do dalších bojů postupoval jen vítěz skupiny. První
utkání skupiny s Ajaxem Copenhagen kluci po
velkém boji zremizovali 13:13 (8:9). V dalším
utkání proti německému TuS Fürtenfeldbruck
museli zvítězit o více jak pět branek. Kdo
hrál házenou, ví, že uhrát předem daný výsledek není nic jednoduchého. Kluci to zvládli,
a vybojovali vítězství 22:14 (13:7)
a postoupili tak do Play OF A, kde
soupeřem našich chlapců byl HC
Zlín. V 15:15 h v hale na Podvinném mlýně začal boj o postup mezi
osm nejlepších kolektivů turnaje.
Utkání skončilo remízou 13:13
(7:3) a o vítězi musel rozhodnout
rozstřel. Obrovskou koncentraci
a skvělý výkon našich kluků potvrdil postupovým gólem Ondřej
Sedláček. Mladší dorost Sokola
Šťáhlavy se jako jediný český
klub probojoval mezi posledních
osm družstev turnaje. Obrovský
úspěch! Ten si ale kluci nemohli
hned vychutnat, protože hned od
17 h je čekal další soupeř, dánský
celek Rudersdal. V tomto utkání
už chlapci tahali za kratší konec. Prohra 11:18
(5:8) ale vůbec nesnižuje úspěch našeho kolektivu, kterého v turnaji dosáhli – získali dělené 5. – 8. místo.
Konečné pořadí v kategorii ml. dorostu:
1. FIF Håndbold I (Dánsko), 2. HIK/KFUM I
(Dánsko), 3. Rudersdal (Dánsko)
Kdo se chcete dozvědět o tomto velkém turnaji více, např. kdo dal v kterém utkání kolik
gólů apod., vše najdete: https://phc.cz
Votýpka Karel

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE
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Cyklovýlet 8. května 2019
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TŘI TRUBKY
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Trasa: Šťáhlavice – Kornatice – Mešno – Příkosice – Skořice – Tři trubky a zpět

Sraz v 9 hodin na návsi ve Šťáhlavicích
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PRAVIDLA
RYBOLOVU

Délka trasy 50 km, vhodné pro horské, trekové kolo, svačinu s sebou
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SPOLKOVÁ ČINNOST

VODNÍ RADOVÁNKY S PIONÝREM
Do aquaparku jsme naposledy zavítali před
více jak sedmi lety, pak jsme 2x cestu museli zrušit pro malý zájem, a tak jsme opravdu
nečekali, že tentokrát výlet do berounského
Medvědária a aquaparku Tipsport Laguna
přiláká 42 účastníků.
Ačkoliv jsme předem nahlásili přepravu skupiny a ČD nám písemně potvrdili, že s tím
budou počítat, celou cestu do Berouna většina nás prostála v uličce přeplněného vlaku
a průvodčí se raději ani neukázal. Ani to nám
ale neubralo na dobré náladě, a tak jsme po
vystoupení z vlaku vyrazili nejprve do části
Městská hora, kde je umístěno Medvědárium
s medvědy ze slavného večerníčku Méďové.
Měli jsme štěstí, Kuba i Matěj byli v dobré náladě, sluníčko je vylákalo z brlohu a dováděli
ve výběhu. My jsme pak společně dováděli na
přilehlém dětském hřišti.
Když jsme se dosyta vyřádili na hřišti, společně jsme vyrazili do aquaparku. Tobogány,
skluzavky, vířivky, jeskyně s vlnami, vodní
chrliče, Kneippův chodníček, vodní hřib ale
i klasický bazén nás plně pohltily a my ani
nevnímali, jak rychle utíkají nám vymezené
tři hodiny. Někteří hladovci si nemohli nechat
ujít ani návštěvu restaurace, jiní veškerý čas
věnovali jen vodním radovánkám. Někteří vedoucí čas trávili i hledáním (a nutno podotknout, že úspěšným) ztracených čipů dětí.

Najednou tu byl ale čas, kdy jsme již všichni
museli bazény opustit. A objevil se další problém, dvěma dětem se záhadně ze skříňky,
kam si je prý určitě daly, ztratily boty. Představa, jak jedeme z Berouna v ponožkách,
nebyla úplně pěkná, ale záhada byla poměrně
rychle objasněna, boty chlapci zapomněli v
převlékacích kabinkách odkud je nějací dobří
lidé předali na recepci. A tak jsme se, všichni
obutí, mohli vydat ještě na náměstí, kde následoval krátký rozchod, který děti využily

především k nákupu zmrzliny, sladkostí a ke
zkoumání místní kašny.
Po 16. hodině jsme se vrátili na vlakové nádraží. Přijíždí vlak a je to ještě horší než ráno, teď
už sedí jen tři děti, ostatní stojí po chodbičkách či sedí na zemi. Průvodčí opět nikde. Po
hodince jízdy jsme „doma“, předáváme děti
rodičům a ukončujeme náš další výlet. Z následných reakcí rodičů víme, že byl úspěšný.
Petra Vošahlíková, redakčně zkráceno

VELIKONOČNÍ VÝLET PRO DĚTI
aneb po stopách poztrácených velikonočních
vajíček. V pátek 19. dubna se konal druhý
ročník výletu pro děti. Šťáhlavští hasiči opět
vytvořili nabitý program. Startovalo se společnou snídaní na hasičárně (mazanec s „marmoškou“) a pak se všech 33 dětí, 4 instruktoři
a 6 vedoucích přepravilo vlakem do Nezvěstic,
a pak vláčkem do Mešna. Cesta po hřebeni do
Kornatic byla plná nejen nádherných výhledů,

jarního sluníčka v zádech, ale i různých akčních a zábavných her. Vítězná skupinka dostala
vždy barvená vajíčka. V Kornaticích u rybníka
u lesa si děti vyzkoušely stříkat požární proudnicí na terč, a pak se postupně vydaly na cestu po fáborkách. Zapamatovávaly si obrázky,
které v cíli vyjmenovaly, vyzkoušely si střílet z
airsoftového samopalu na terč, opláchly si obličej v potoce (dětská varianta tradice koupá9

ní v řece na Velký pátek), zarecitovaly kozám
a ovcím oslavné minibásně… až dorazily
k hrázi Kornatického rybníka – tam na ně čekalo překonání překážek za pomoci lana a žebříku, ale hlavně buřty na ohni a limonáda. Cestu
k železničnímu přejezdu u Lopaty si skupinky musely najít samy; tam děti podešly silnici odvodňovacím tunelem. Cestou na skálu se
spontánně využila lesní houpačka na stromu.
dokončení na další straně
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VELIKONOČNÍ
VÝLET PRO DĚTI
dokončení z předešlé strany
Díky společnému vyřčení „Horo, horo, otevři
se pro člověka poctivýho a vydej mu málo z bohatství svýho!“ skála opravdu dětem poklad vydala. Časový náskok pro hledání dostali ti, kteří
měli nejvíce vajíček – tedy modrý tým. Při svačině si děti vyzkoušely vytažení kýble s vodou
rumpálem a vyšplhaly na vyhlídkový altán. Cestou na vlak (zastávka Kornatický rybník) si děti
i dospělí zahráli akční napínavou schovávací
hru, kterou účastníci minulého ročníku tolik
chtěli. Vítězové pak měli zajištěný odvoz z nádraží na hasičárnu hasičským transitem.

Lepší počasí jsme si
nemohli přát, sešla
se parta skvělých dětí
a dospělých, kterým záleželo na tom, aby den
děti co nejvíce bavil.
Tímto bych chtěl všem
poděkovat za vytvoření
nádherného dne, který
byla radost prožít.
za SDH Šťáhlavy Jakub Šedivý

DALŠÍ INFORMACE

UPOZORNĚNÍ NA NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ
Podle předpovědí meteorologů nás čeká
opět velice suchý rok. S tím souvisí zvýšené riziko vzniku požárů. Vzhledem ke
změně klimatu se poslední dobou každoročně zvyšuje počet zásahů výjezdových
jednotek hasičů. Žádáme Vás o opatrnost
při manipulaci s ohněm a při pálení odřezků rostlin. V obci Šťáhlavy platí vyhláška z
roku 2012, která říká, že pálit se smí pouze
v pátek od 16.00 do 19.00 hodin (viz web
obce). Nutno připomenout, že pálení menšího množství doma na vlastním pozemku

se hlásit nemusí, pokud však pálíte mimo
něj nebo pálíte větší množství, kde je vyšší
riziko, jste povinni to nahlásit na nově zřízenou linku na operačním a informačním
středisku Hasičského záchranného sboru plzeňského kraje s telefonním číslem:
950 310 130.
Povinnost nahlásit pálení: https://www.
hzscr.cz/clanek/nekolik-dulezitych-informaci-o.aspx
Vyhláška obce ke stažení na webu obce.
Lukáš Tyr, velitel JSDH Šťáhlavy

REPORTÁŽ Z ČIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ NÁDRŽE

NAPOUŠTĚNÍ BAZÉNŮ
Dovoz vody do bazénů probíhá jako každoročně
cisternou hasičského sboru. Vodu dováží Radek
Šťovíček, kterého můžete kontaktovat na e-mail:
radek.stovicek@seznam.cz nebo si lze na sekretariátu OÚ zajistit telefonický kontakt. Cena za
dovoz ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích je 700 Kč/1x
cisternu tzn. 4000 litrů vody, mimo obec je cena
smluvní, podle vzdálenosti. K této částce budete
hradit ještě cenu za vodu z vodovodního řadu,
kterou fakturuje ﬁrma Čevak (59,25/m³ včetně
DPH). Při dovozu vody vyplníte se zástupcem
hasičů objednávkový list, hasiči jej odevzdají ﬁrmě Čevak a tato ﬁrma zašle fakturu na Vaši adresu. Objednávkový list je k vyzvednutí i na OÚ.
SDH Šťáhlavy

V sobotu 30. března 2019 se z podnětu Občanů pro obec uskutečnilo čištění požární nádrže ve Šťáhlavech. Za podpory obce, Sdružení
dobrovolných hasičů, Místního rybářského
svazu, místních podnikatelů a hlavně obyvatel naší obce se podařilo vyčistit celou nádrž
tlakovou vodou, vylovit ryby, vyčistit okolí od
náletů a dvou nemocných smrků, vyrobit lavičky a shrabat posekanou trávu. Pro děti byl
zvláště výlov ryb, přítomná technika a táborák skvělou atrakcí. O haldu biomasy, která
se nevešla do tzv. „ladu“ kontejneru, se následně postarali zaměstnanci obce – pracovní
čety. Nyní připravujeme ve spolupráci s obcí
další fázi drobných oprav a vylepšení tohoto
krásného místa, o kterém budeme informovat.
Velké díky patří všem, kteří přišli pomoci,
ať již technikou či vlastními silami. Atmosféra na místě byla dechberoucí.
Ondřej Maglić
Foto: Vladimír Šimek, Nina Myslíková

KOTLÍKOVÉ DOTACE V PLZEŇSKÉM KRAJI
Plzeňský kraj bude opět vyhlašovat výzvu na
„kotlíkové dotace“. Výzva bude vyhlášena v létě,
příjem žádostí bude spuštěn v říjnu 2019.
Celkově je v novém programovacím období
k dispozici na výměnu kotlů pro Plzeňský kraj
230 mil. Kč.
Informace o kotlíkových dotacích bude Plzeňský kraj pravidelně aktualizovat na:
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/kotlikove-dotace
Plzeňský kraj nyní nepřijímá žádosti o dotace
fyzických osob na výměnu stávajících kotlů na
pevná paliva!
Předmětem podpory bude výměna kotlů na
pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 a to za:

• kotel výhradně na biomasu,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo.
Podporu na výměnu zdroje tepla bude možno
poskytnout pouze v rodinném domě
(za rodinný dům je pro účely výzvy považován také bytový dům, v němž jsou nejvýše
tři samostatné byty a obytná část zemědělské
usedlosti/statku), který je převážně vytápěn
kotlem na pevná paliva.
Výše podpory:
75 % způsobilých výdajů dílčího projektu
fyzické osoby v případě projektu s realizací
plynového kondenzačního kotle, nejvýše však
95 tis. Kč.
80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fy10

zické osoby v případě, že je realizován kotel
pouze na biomasu s ručním přikládáním, nejvýše však 100 tis. Kč.
80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby v případě, že je projektem realizováno tepelné čerpadlo nebo automatický kotel
pouze na biomasu, nejvýše však 120 tis. Kč.
Podmínky pro fyzické osoby budou do krajské výzvy dále upraveny.
Pokud chcete o dotaci žádat, sledujte výše
uvedené webové stránky Plzeňského kraje, ať
si včas dokážete vše připravit.
dle webu PK připravila Mgr. Iveta Bočanová

NAŠE PŘÍRODA

UKLIĎME ŠŤÁHLAVY
Celostátní akce „Ukliďme Česko, ukliďme
svět“ se konala již potřetí i ve Šťáhlavech. Pořádala ji obec Šťáhlavy za významné podpory
cca 70 dobrovolníků z řad spolků i jednotlivců.
Když jsme před akcí prohlíželi „osvědčená
místa“, kde byl odpad k nalezení v minulých
letech, mysleli jsme si, že letos nebude skoro
co sbírat, protože odpadu mnoho vidět nebylo. Ale opak byl pravdou. Našla se místa jiná,
nebo nebyl odpad vidět na první pohled, ale
naši zkušení hledači jej nejen našli, ale i ukli-

dili. Ve sběrném dvoře jsme zaplnili celý velký
kontejner. Zvlášť jsme pak ukládali pneumatiky, železo a stavební suť.
Letos přišlo sice méně dospělých (28), ale o to
více dětí (cca 40 - z toho některé velmi malé).
Věříme, že děti, které se takové akce zúčastní,
nebudou nikdy odpadky kolem sebe odhazovat, protože budou vědět, že uklidit je dá mnoho práce a úsilí. Asi se nepodařilo uklidit vše,
obzvlášť příkopy podél některých cest jsme
tentokrát nezvládli, ale akce se i tak zdařila.

Příští rok ji určitě zopakujeme a věříme, že
i počty dospělých vzrostou.
Děkujeme i zaměstnancům obecní pracovní
čety, kteří měli opravdu náročnou službu, když
veškerý odpad nakládali na auto, odváželi jej
do sběrného dvora a odvezli odpad i ze Šťáhlavic od kovarny, kde ho soustředili dobrovolníci, kteří uklízeli Šťáhlavice.
Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili.
Mgr. Iveta Bočanová, JUDr. Pavel Štětina

10 úseků o trasách cca 5 km (mapka pro každý
mini team) + auto s vlekem ke svážení naplněných pytlů, pneumatik a dalšího odhozeného
„nepytlovatelného“ odpadu. Všechny úseky se
podařilo zrealizovat, a ve směru na Kornatice jsme dokonce překročili katastrální území
o 2 km. Opět nás šokovalo množství a druhy
pohozeného odpadu, ale věříme, že s narůstající popularitou této celorepublikové akce
a hojné účastí dětí se situace bude v budoucnu
zlepšovat“

V číslech pak tato letošní úspěšná šťáhlavická ekoaktivita vypadá následovně: celkem 35
dobrovolníků, z toho 12 dětí, posbíralo téměř
1 tunu odpadu.
Díky všem, kteří přišli pomoct a také díky
obecnímu úřadu, který organizoval odvoz odpadu od Kovarny do sběrného dvora. A co si
přát? Aby si každý nepořádník sáhl do svědomí
a tyto dny nebylo potřeba vůbec uskutečňovat.
za SDH Šťáhlavice Eva Bezděkovská
Foto: Jan Rous

trosti. Občas jsou zaplaveny velkými vodami,
které přináší živiny, a tak si původní druhy
poradí i s občasným hnojením. Přesto se kvůli nutnosti zajistit co nejvíce kvalitního sena,
stále více prosazují kulturní trávy a to na úkor
kvetoucích rostlin. Bez velkých problémů zde
ale stále nalezneme květy kopretin, kohoutků,
zvonků, kakostů, pryskyřníků, kostivalů, rdesen a dalších. Ještě před 10 lety se zde vyskytovala zákonem chráněná žluťucha žlutá. Jak
jistě očekáváte, kvete žlutým květem, ale jedná se o spíše nenápadnou rostlinu, kterou svou
žlutostí zastíní i obyčejná pampeliška.
Kvetoucí rostliny jsou nejnápadnější část luk,
ale jsou zde i zajímaví živočichové. Kdo by
neznal lučního koníka, který se odborně jmenuje kobylka zelená, a při každém kroku jich

několik vyskočí z trávy. Většina z nás zná nedospělé jedince (larvy), kteří se od dospělců
liší hlavně velikostí. Na rozdíl od rozšířené
představy z Ferdy mravence se jedná o masožravce, kteří zlikvidují velké množství mšic
a jiného drobného hmyzu. Nepřehlédnutelnou
skupinou jsou motýli. Při troše štěstí se zde
setkáme i s otakárkem fenyklovým, který provádí dlouhé přelety nad krajinou a občas se
zastaví, aby se posílil nektarem květin. Bohužel celkové množství i počet druhů hmyzu se
v posledních letech prudce snížil, což je nejlépe patrné právě na pestrých motýlech.
Proto vyražme pátrat po motýlech a žluťuchách a při troše štěstí můžeme potkat i čápy
z „našeho“ komína.
Zdeněk Myslík

UKLIDILI JSME ČESKO!
V rámci aktivit SDH Šťáhlavice proběhl
v sobotu 6. dubna další ročník akce Ukliďme
Česko. Možná jste si tento týden při jarních
toulkách kolem Šťáhlavic všimli, že z mnoha
míst zmizely kolem cest odpadky a bující černé
skládky. Ve Šťáhlavicích se totiž v ono sobotní
ráno sešli u hasičské Kovarny úklidoví dobrovolníci, kteří se přesně podle stanoveného
plánu vydali splnit svůj úkol. Hlavní organizátor akce v rámci Štáhlavic, jednatel SDH Jan
Rous doplňuje: „Měli jsme připraveno celkem

KVĚTNOVÉ LOUKY
Milí přátelé přírody, květen je měsíc, kdy je velmi
těžké vybrat nějaký fenomén, který by byl zajímavější než jiný. Ptáci krmí
své mladé, v tůních se prohání pulci, v řekách se třou
ryby a rostliny se snaží ze
všech sil využít slunce
a tepla k rychlému růstu.
Pro květnové pozorování
přírody se vydejme například na louky, nejlépe ještě
před tím, než jsou posekány. My máme štěstí,
že v naší obci máme louky v okolí řeky Úslavy. Přestože se jedná o intenzivně využívané
plochy, stále si zachovaly část své bývalé pes-
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INZERCE
Obec Šťáhlavy děkuje všem sponzorům plesu
ZEMĚDĚLSKÉ STROJE
Ing. Vítězslav Hatan
provozovna Arbesova 866 Rokycany
www.hatan.wz.cz
EUROVIA SILBA s.r.o.
stavební společnost
KS - EUROPE s.r.o., Šťáhlavy
SILBA - Elstav s.r.o.
Plzeňská 155, Letkov
stavební společnost
BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, Dýšina
stavební společnost
ZKD Plzeň, prodejna COOP
Šťáhlavy u nádraží
RN Stavby s.r.o.
Radek Nápravník, Starý Plzenec
zemní práce, přípojky
www.zemnipraceplzen.cz
tel.:777156370
REKLAMA JENÍČEK, Plzeň,
graﬁcký design,
reklamní tiskoviny a polepy
www.jenicekreklama.cz
AG PRODUKT a. s., Šťáhlavy
výroba živočišných a rostlinných produktů, chov skotu
Jiří Sedláček, Šťáhlavy
zednické práce
Miloslava Sedláčková, Šťáhlavy
domácí dorty
Beton union Plzeň s.r.o.
Emilova 1228/9, Plzeň 3

Truhlářství Pavel Kepka
Šťáhlavy
Střelecký klub Šťáhlavy z.s.
KOMPOSTÁRNA MÝTO s.r.o.
AVE odpadové hospodářství
JAFRA COSMETICS, péče o pleť
Kasal & SYN, Šťáhlavy
podlahové vytápění topení, voda, instalatérské práce
Petr Jirmář, Šťáhlavy – Zdemyslice
kamenictví, zednické práce
výroba a opravy pomníků
Pivovar U Šenkýřů, Šťáhlavice
Pivovar Radouš, Šťáhlavy
Ing. František Schejbal, Šťáhlavy
projektové práce
posuzování tech. stavu a oceňování
staveb
tel. 602 680 282

Vavřička projekce s.r.o.
Částkova 689, Plzeň 2
projekty vodohospodářských staveb
BAGGER BS s.r.o., Praha 5
stavební společnost
Mediray s.r.o.
Denisovo nábřeží Plzeň
Regionální služby s.r.o.
Hradiště 123, Blovice
stavební společnost, zemní práce
T-BAU 2000 s.r.o., Rokycany
stavební společnost
Ing. Karel Němeček G + K
geodetické práce Plzeň
BOULA IPK s.r.o., Plzeň
projekty dopravních staveb
Autosport Jaroslav Malík
Šťáhlavy, Náves Republiky
Potraviny CBA Marcela Ulmanová
Šťáhlavice 65

Kosmetické studio LB BEAUTY
Lucie Bončová, Šťáhlavice 210
mob.775 171 483
www.lb-beauty.cz
Sklípek u Matese, Šťáhlavice
Mgr. Pavla Kavinová, BEAUTY
AKADEMIE PK Šťáhlavy
www.vizazistka-kavinova-plzensko.cz
Penzion Rehabilitace
Šťáhlavice 31 www.penzion.rehabilitace.sweb.cz
Aromaterapie, masážní terapie
Michaela Makulová, Šťáhlavy
www.simbis.cz
www.kouzlovuni.cz
Zenová zahrada
Lipová 1127/22, Plzeň
zahradazenova@gmail.com
Bohemia Sekt s.r.o.,
Starý Plzenec
Zdravé zuby s.r.o.
MUDr. Dana Harnochová,
Šťáhlavy
PIZZA BAR Zámecká
Náves republiky 55, Šťáhlavy
Jiří Madhauser, Plzeň
Maso Brejcha s.r.o.
masné a uzenářské výrobky

PŘIJMEME DĚLNÍKY A BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY

na pozici obsluha strojů na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389.
V případě brigády pracovní doba dle domluvy, vhodné jako přivýdělek např.
na mateřské dovolené nebo pro studenty.
Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění výhodou.
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec | mobil: 602 161 939 | E-mail: suchyzd@seznam.cz

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

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 - 22.5. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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