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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červen 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
1. Navržené odměny pro zaměstnance MŠ.
Prostředky na odměny jsou z Plzeňského kraje.
2. Konání 2. reprezentačního plesu obce (28.
3. 2020) a zároveň Smlouvu o provedení hudební produkce.
3. Účetní uzávěrku ZŠ Šťáhlavy za rok 2018.
4. Smlouvy o zřízení služebnosti se SÚS PK,
na jejichž základě má SÚS povinnost strpět
v ul. Masarykova a Radyňská kanalizační řad
(smlouvy je nutno uzavřít z důvodu kolaudace
těchto staveb).
5. Cenovou nabídku na projekt veřejného
osvětlení (VO) v ul. Habrmanova – souvisí
s budoucí rekonstrukcí této ulice.
6. Uzavření smlouvy na pronájem garáže v čp.
587 s nájemkyní z této budovy.
7. Cenovou nabídku ﬁrmy Elektro ELAP SLS
na přidání a úpravu rozvodných skříní u VO
v ul. Nezvěstická a na provázání systému se
systémem stávajícím tak, aby nedocházelo
k výpadkům VO.
8. Smlouvu o dílo s panem Cinkem na opravu
střechy restaurace ve Šťáhlavicích, pan Cink
podal ve výběrovém řízení nejvýhodnější nabídku.
9. Žádost JSDH o navýšení rozpočtu ve výši

45.000 Kč. Důvodem žádosti je prodražení
nutných oprav cisternové automobilové stříkačky.
10. Žádost TJ Sokol Šťáhlavy na poskytnutí tělocvičny ve dnech 29. 8. – 1. 9. 2019 pro
sportovní soustředění starších žáků.
11. Cenovou nabídku ﬁrmy RL-stav, s.r.o. na
opravu zdi náhonu za cenu 13,500 Kč bez
DPH.
12. Rozpočtové opatření č. III. k 20. 5. 2019.
13. Výsledek výběrového řízení na zakázku
vodovod v části Smetanovy ulice – zhotovitelem budou BP STAVBY CZ s. r.o.
14. Výsledek výběrového řízení na úpravu odlehčovací strouhy v Husově ulici – zhotovitelem bude BAGGER BS s. r. o.
RO vzala na vědomí:
1. Nabídku ﬁrmy T BAU 2000 na rekonstrukci schodů z Masarykovy ulice k obecnímu
úřadu. Možná rekonstrukce by se mohla realizovat v roce 2020.
2. Informaci paní Jarošové týkající se co nejrychlejšího ukončení nájemní smlouvy na
nebytové prostory v čp. 55 (restaurace Zámecká). Zároveň rada rozhodla vyvěsit záměr
pronájmu na tyto prostory.
3. Žádost občanů žijících ve Šťáhlavicích

v lokalitě za kapličkou blízko parkoviště pod
Kozlem o připojení na vodovodní řad. Vzhledem k tomu, že dosud není pro tuto lokalitu
vypracován ani projekt, bude realizace možná
nejdříve v roce 2021.
Tolik v krátkosti k činnosti rady obce.
Ještě bych se rád zmínil o pietním aktu, který
se konal 8. 5. 2019 u pomníku obětem světových válek. Děkuji všem, kteří se na přípravách podíleli. Byla to velice zdařilá akce
a věřím, že se z ní v dalších letech stane tradice.
Vážení spoluobčané. Tohle číslo novin je poslední před oslavami 780. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Oslavy začnou setkáním rodáků 21. 6. a budou pokračovat celý
následující den, tedy 22. června. Přípravám
byla ze strany obce ale i mnohých občanů věnována velká pozornost. Srdečně vás na oslavy zvu. Budete mít možnost zakoupit si knihu
o obci vydanou k tomuto výročí, v infocentru
bude výstava historických fotograﬁí, na louce
za mostem bude pro všechny věkové kategorie
připraven hodnotný program.
Těším se na setkání s vámi.
Ing. Václav Štětina
starosta obce
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INVESTICE A OPRAVY
Likvidace černé skládky na konci ul. Legionářská – hotovo – více v jiném článku
Likvidace skládky biodpadu nad koupalištěm
u chatové osady Beránka - hotovo
Likvidace černé skládky vedle areálu minigolfu – probíhá
Zateplení půdy budovy OÚ – hotovo
Kanalizace v lokalitě Na Řežábu – téměř hotovo, dokončují se přípojky na veřejné části.
Sklad u haly – před dokončením, zbývá nátěr
podlahy a poslední detaily
Prodloužení kanalizace a vodovodu Ke Koupališti – zahájeno na konci května

Oprava krajské komunikace v ul. Husova
v místech, kde jsou tzv. vodovodní hrnečky
(okolí hrnečků na krajské komunikaci musí
opravovat obec) – dokončeno
Opravy výtluků místních komunikací po
zimě – začne na konci května, nebude-li deštivé počasí
Oprava komunikace Tyršova (od ul. Masarykova ke křižovatce s Habrmanovou ulicí) –
začíná na konci května
Úplná oprava komunikace v ul. V Cihelně –
mělo začít v květnu, ale z důvodu deštivého
počasí se přesouvá na červen; občané ulice
1

budou včas informováni; u bytového domu
nebude možné parkovat.
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 mostku přes náhon pod mlýnem
(cesta k čerpací stanici a rybníkům Kluziště
a Bambousek) – téměř dokončeno
Úprava shybky a úprava okolí – probíhají
úpravy okolí
dokončení na další straně
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INVESTICE A OPRAVY
dokončení z předešlé strany

Zdravotní a redukční řezy stromů u hřbitova,
v ul. Smetanova – probíhá, na návsi ve Šťáhlavicích hotovo
Vodovod v nové lokalitě pod Kozlem, ul.
Šťáhlavická – začíná na konci května
Rekonstrukce komunikace v ul. Smetanova

(u MŠ) – bude probíhat od června do konce
srpna, občané z bytového domu i návštěvníci
MŠ budou včas informováni
Výměna dveří do moštárny ve Šťáhlavicích –
proběhne v letních měsících
Úprava odlehčovací strouhy v Husově ulici –

předpoklad červen - září
Oprava příkopu podél pole nad obcí (nad ul.
Na Průhonu) – zatím v jednání s možným
zhotovitelem

TRDELNÍKY POD ZÁMKEM PRONÁJEM RESTAURACE ZÁMECKÁ NA NÁVSI
Na obecním parkovišti pod zámkem Kozel je
možné nově navštívit stánek s občerstvením.
Nájemce stánek vkusně upravil a nabízí zde
trdelníky, zmrzlinu, nápoje a jiné dobroty. Jde
o příjemné zastavení při procházkách k zámku Kozel.

Nájemce Zámecké, který hostinec provozoval
od prosince loňského roku, požádal z osobních důvodů o ukončení nájmu a od konce
dubna je podnik uzavřený.
Obec hledá nového nájemce. Nájemné nebylo dosud nijak vysoké a ani nebude, protože
obec má zájem, aby na návsi byla restaurace.

V objektu byly nově zrekonstruovány prostory
pro kuchyň, byly osazeny nové pípy aj. S hostincem si lze pronajmout i pozemek za budovou pro venkovní posezení. V případě zájmu
volejte 724 162 518 nebo pište na sekretariat@
stahlavy.cz či na adresu OÚ.

LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK
Rada obce na základě podnětu komise životního
prostředí schválila zlikvidovat některé rozsáhlejší černé skládky, např. skládku v Legionářské
ulici a u chatové osady Beránka. Byl zde především bioodpad, ale i stavební suť aj. Odpad
byl odvezen a místo po skládce zkultivováno.
V Legionářské ul. bylo místo osazeno zábranami, aby již občané zde nic nevyhazovali.
Vyzýváme znovu všechny občany, aby posekanou trávu ani pořezané větve nedávali na veřejné
prostranství ani do lesa. 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.

Kdo ukládá odpad mimo vyhrazená místa nebo
zakládá černé skládky, vystavuje se možnosti
postihu od přestupkové komise (vyhrazenými
místy jsou: sběrný dvůr, kontejnery na tříděný

odpad nebo popelnice – jaký odpad kam patří, stanovuje obecně závazná vyhláška obce
3/2016).

UPOZORNĚNÍ K SEPTIKŮM
Občané, kteří si budují kanalizační přípojky,
jsou povinni vyřadit septiky. Dle zákona není
možné vypouštět odpadní vody do kanalizace
přes septik, za takové jednání hrozí vysoké
postihy. Septik můžete buď zrušit, nebo nechat vyčistit a použít např. na akumulaci dešťové vody k zalévání. Před zrušením septiku
je potřeba jej vyvézt. Obecní fekální vůz není
nyní z důvodu úrazu jeho obsluhy v provozu,
ale i kdyby v provozu byl – na ČOV do Šťáhlav nelze vyvážet hustý materiál z likvidace
septiků, které např. měly přepad nebo byly vyváženy jen omezeně apod., protože by sedlina
ze spodních a velmi hustých vrstev poškodila
bakterie v ČOV. Za účelem vývozu a likvida-

ce hustého starého materiálu ze septiků si občané musí objednat jiné svozové ﬁrmy, které
vlastní fekální vůz s tlakovou vodou, pomocí
které lze čerpané fekálie naředit a následně
budou odvezeny na jinou větší ČOV, která je
schopna takové fekálie zpracovat bez poškození bakterií v ČOV. Je potřeba počítat s tím,
že takový vývoz bude stát i několik tisíc Kč.
Na ČOV ve Šťáhlavech ale opravdu nelze obsah dlouhé roky nevyvážených nebo jen občasně vyvážených septiků vozit.
UPOZORNĚNÍ – VÝVOZY FEKÁLNÍM
VOZEM
Z důvodu úrazu nemůže být v následujícím
zatím přesně neurčeném období vyvážen sep2

tik fekálním vozem obce. Zajistěte si tedy vývozy u jiných ﬁrem.
Náhradní vývozy:
ČEVAK a. s. – tel. 377 972 541
EKOLEVEL s.r.o., Zruč Senec
- tel. 377 267 594 (6 m³)
VODÁRNA PLZEŇ a.s.
- tel. 377 413 178 (10 m³)
KAV Starý Plzenec
- tel. 377 966 676 (10 m³)
RUMPOLD Rokycany s.r.o.
- tel. 371 722 206 (11 m³)
ELIOD servis s.r.o. (Plzeň),
p. Skála - tel. 377 338 542
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TELEGRAFICKY

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 11. května přivítali starosta obce,
členky občanské komise a matrikářky na
OÚ celkem 14 nových občánků, mezi nimi
dokonce jedna dvojčátka (1 z 15 přihlášených dětí nemohlo přijít). Jaké máme nové
občánky? Matyáš Tóth, Hynek Motejzík,
Tomáš Ryšavý, Vít Kratochvíl, Sára Ratajová, Tobiáš Juha, Matěj Lukeš, Anna Marie Pojarová, Kryštof Bůžek, Tomáš Tyr,
Sebastian Oliva, Emily Hrehulová, Zdeňka
Černá, Lenka Štětinová a Lukáš Štětina.

Matrikářky obecního úřadu vše připravily, pan starosta a paní Loudová promluvili
k rodičům milým slovem, o hudební doprovod se postarala Tereza Kepková a vystoupili zde i žáci šťáhlavské základní školy.
Malí občánci dostali od obce malý dárek
a maminky si odnášely květinu, kterou vázala paní Kunešová z obchůdku u komína.
Jako již tradičně bylo každé dítko pohoupáno v kolébce a rodiče se zapsali do kroniky,
která je pro tyto příležitosti na obci vedena.

SETKÁNÍ RODÁKŮ – Na setkání rodáků se mohl do 31.5. přihlásit každý, kdo ve
Šťáhlavech prožil např. i jen část života nebo
zde stále žije, může přijít i s rodinnými příslušníky. Bylo možné si vybrat účast i jen na
části programu rodáků, např. na posezení ve
Šťáhlavicích. V době psaní tohoto článku bylo
ještě několik málo míst na posezení volných.
Pokud máte ještě zájem, informujte se co nejdříve na matrice OÚ, zda je ještě volno a pokud bude, budete se moci ještě přihlásit (tel.
377 969 079). Naopak, pokud jste přihlášeni
a víte, že nemůžete přijít, prosíme zavolejte,
ať mohou přijít případní náhradníci.
STROMY V HRABĚCÍ – vloni byly vysázeny nové duby, bohužel se nechytly. Zhotovitel celou dodávku reklamoval u dodavatele
stromků a začátkem června by měly být stromy vyměněny (obec nebude hradit nic navíc,
je to v rámci reklamace).
KOLAUDACE – Vchod do budovy OÚ včetně nově vybudované rampy a zastřešení byl
zkolaudován, dále byla zkolaudována komunikace v ul. Nezvěstická a nová hřbitovní zeď
na starém hřbitově. Nějaký nenechavec pravděpodobně 22.5. ukradl z vrátek hřbitova novou ozdobnou kliku. Klika byla již nahrazena
za jinou, zabezpečenou proti krádeži.
ZASTÁVKA BUSU V NEZVĚSTICKÉ – po
kolaudaci ul. Nezvěstická (zkolaudováno na
konci května), mohla obec zintenzivnit jednání z příslušnými orgány, aby na Nezvěstické
stavěly autobusy. Předpokládáme, že se zastávku podaří prosadit od účinnosti nového
jízdního řádu, tzn. od prosince.
UZAVŘENÍ OÚ – Upozorňujeme občany, že
ve středu 19.6. bude obecní úřad z technických
důvodů uzavřen. Děkujeme za pochopení.

pení, která bojovala o 21 poslaneckých mandátů. Dostalo se pouze 6 uskupení (tučně), která
celostátně získala více než 5 % hlasů. Zde uvádíme celkové
výsledky za Šťáhlavy: volební účast: 29,36 %,
platné hlasy: 637. Ve Šťáhlavech vyhrálo ANO
2011 23,39 %, 2. ODS 15,07 %, 3. Česká pirátská strana 13,97 %, 4. Koalice STAN
a TOP09 13,34%, 5. SPD 8,16 %, 6. KSČM

5,65 %, 7. ČSSD 4,23 %, 8. HLAS 2,98, 9.
KDU-ČSL 2,51 %. 10. ANO, vytrolíme europarlament 1,88 %, 11. Vědci pro ČR 1,25 %.
Ostatní měli ve Šťáhlavech pod 1 % hlasů.
Děkujeme zapisovatelům a členům volebních
komisí za dobře odvedenou práci při volbách a
při sčítání volebních hlasů.

VÝSLEDKY VOLEB DO EP
24. a 25.5.2019 se konaly volby do Evropského parlamentu. Ve Šťáhlavech jsou tradičně
při volbách 3 volební okrsky: 1 – část obce
pod tratí, 2 – část obce nad tratí + bytovky pod
nádražím, 3 – Šťáhlavice. Okrsek 1 a 2 volil
v budově OÚ, okrsek 3 na sále ve Šťáhlavicích.
Výsledky v jednotlivých okrscích jsou obdobné a lze je najít na webu ČSÚ.
Zájem mít zastoupení v EP projevilo 40 usku-

rubriku připravila tajemnice OÚ Iveta Bočanová

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
21.4. 2019 oslavil pan
Jiří Růžička 80. narozeniny. Gratulace zástupců obce proběhla
7.5.2019. Pan Růžička
žije ve Šťáhlavech téměř celý život, a tak
bylo v příjemné atmosféře na co vzpomínat.
Jeho vitalitu a činoro-

Šťáhlavy
Bystřický František 81 | Šloufová Marie 81
Šlouf Josef 86 | Hejl Václav 91
Pavlíková Libuše 85
Šťastná Marie 86
V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy,
především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

Mgr. Dagmar Špalová
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dost bychom mu mohli všichni závidět. Dnes se společně
s manželkou raduje nejen
z dětí a vnoučat, ale i pravnoučat, a zároveň se aktivně zajímá o dění v obci a hlavně o vše
kolem házené.
Alena Sládková

ŠKOLY

ZPRÁVIČKY Z MŠ
Druhá polovina školního roku se chýlí ke
konci a my začínáme pomalu rekapitulovat.
A že je z čeho vybírat!
V polovině března si, jako každoročně, tatínkové se svými dětmi užili zábavné odpoledne v MŠ – Den tatínků. Byla u toho spousta

jejich snažení byly dvě bááááječné bábovky.
A nebojte se, ani myš, ani hlavu z husy jako
pejsek a kočička tam fakt nedali! Nakonec,
i přes obavy některých dětí, všichni nocování
bez rodičů ve školce zvládli. Ráno pak děti
odcházely domů plné nových zážitků.

A výsledek se dostavil. Tedy alespoň doufáme, že se maminkám vystoupení dětí líbilo.
Velmi oblíbená u našich dětí jsou divadelní
představení. Zejména návštěvy Divadélka
Dráček a Divadélka Nána svými pohádkami
děti opět potěšily.

soutěží i legrace. Do letošního školního roku
jsme zařadili novou akci – Pohádkovou noc
s Andersenem. Celý týden se děti ve všech
třídách věnovaly pohádkám – poslouchaly,
vyprávěly, kreslily a dokonce i hrály. Vyvrcholením celé akce byl pátek. Předškolní
děti dopoledne navštívily místní knihovnu,
kde pro ně knihovnice – paní Horáčková přichystala výstavku dětských knih a poutavě
o nich vyprávěla. Zatímco pro mladší děti se
školka, jako obvykle, zavřela v 16 hodin, pro
předškoláky program teprve začínal. Celé
odpoledne i večer probíhal v duchu pohádky „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Při
poslechu čtené pohádky děti sledovaly děj
v obrázcích na interaktivní tabuli. Následovaly pohybové aktivity na školní zahradě –
hledaly se „suroviny“ na dort, míchalo se,
peklo… A pak nastalo pečení opravdové.
Malí kuchtíci si dali záležet a výsledkem

Začátkem měsíce dubna přišel čas přivítat
jaro. A na to my ve školce máme osvědčený
recept: vynést „Morenu“ a nechat ji odplout
po řece Úslavě. A že se jaro letos trochu
opozdilo? S tím my, bohužel, nic neuděláme.
Rodiče i děti opět přiložili ruku k dílu při
„otvírání zahrady“. Škoda, že se letos nepodaří uskutečnit již několikrát slíbené stavební úpravy zahradních chodníčků.
Velikonoční tvořivé odpoledne s bohatou nabídkou různých výtvarných technik dalo dětem i jejich rodičům možnost vyzkoušet svoji
zručnost a kreativitu.
Po letošním zápisu do MŠ máme jistotu,
že naše školka odchodem nejstarších dětí do
ZŠ neutrpí. Dostavilo se 42(!) zájemců, přičemž můžeme uspokojit zhruba polovinu.
Protože i maminky mají svůj svátek,
ve všech třídách se začátkem května pilně
nacvičovalo – zpívalo, tančilo, recitovalo…

A co nás do prázdnin ještě čeká? Společná
„stopovačka“ našich dětí s prvňáčky ze ZŠ
provede děti okolím Šťáhlav a zároveň prověří jejich znalosti o přírodě. S budoucími
školáky se rozloučíme tradičním „pasováním“ v režii Divadélka Dráček a za účasti
rodičů dětí. Na závěr školního roku pro děti
připravujeme Pohádkovou cestu, letos s cestovatelem Emilem. Děti za pouhé odpoledne
zvládnou procestovat celý svět a budou mít
možnost uplatnit svoje vědomosti získané
během školního roku. Sportovní dovednosti
prokážou děti v rámci celoškolkové olympiády se spoustou tradičních i netradičních disciplin. Odměnou za celoroční snažení bude
pro děti výlet do plzeňské ZOO. A pak už jen
HURÁ NA PRÁZDNINY!!!
za MŠ Lída Dědková
a Jaroslava Bajerová

ček a Anežka Mužíková. Děkujeme za vzornou reprezentaci a držíme palce do dalšího
kola.
Po půl roce žáci 4. a 5. ročníku opět navštívili dopravní hřiště v Blovicích. Teoretické vědomosti
páťáci prokázali v závěrečném testu, po splnění

V pátek 17.5. navštívilo naši školu sférické kino. Nejmladší žáci zhlédli pořad
„Přátelé uvnitř lidského těla“. Uvnitř nafukovací kopule se odehrával příběh tří kamarádů, kteří virtuálně cestovali lidským
tělem a coby bílé krvinky sváděli boj s viry.
Zábavnou a věku odpovídající formou si děti upevnily nutnost umývání rukou. Příběh se dětem velmi líbil, většina měla svoji první
zkušenost s takovýmto způsobem
promítání. Ty starší zase zaujal
pořad o vesmíru, vzniku sluneční
soustavy a života na planetě Zemi.
V úterý 21.5. měli žáci zpestřenou
výuku o besedu a praktické ukázky práce sokolníků nejen s dravými ptáky. Svými leteckými kousky nás pobavili krkavec Ferda,
výři Kuba a Barča a orel Bohouš.
Na konci besedy děti mile překvapilo štěně kokršpaněla, který bude
v budoucnu sokolníkům pomáhat
při jejich práci.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová
a Mgr. Hana Šťovíčková

ZŠ ŠŤÁHLAVY
Když jsme se po Velikonocích vrátili do školních lavic, čekal nás ve čtvrtek 25.4. další z
projektů Mixxér. Tentokrát jsme se věnovali
tématu „Orientace v čase, jaro, Velikonoce,
zvířata a rostliny na jaře. Během práce v pětičlenných týmech nechybělo společné vytváření myšlenkové mapy, luštění křížovek a hádanek, práce s interaktivní
tabulí, skládání puzzlí, hlavolamy
a písničky.
V pátek 26.4. se rozjeli vybraní žáci
ze zájmového kroužku Mladý zdravotník do Vejprnic, aby naši školu
reprezentovali v oblastním kole
“Soutěže mladých zdravotníků I.
stupně“. Pod vedením Saši Drohobetského se od listopadu připravovali nejen teoreticky, ale i prakticky, aby své vědomosti a dovednosti
zúročili právě v této soutěži. Díky
odbornému vedení a pečlivé přípravě se dvěma družstvům podařilo obsadit 1. a 2. místo. Vítězové se
dále připravují k postupu do krajského kola,
které proběhne 8.6. opět ve Vejprnicích. Členy úspěšné soutěžní hlídky jsou: Sára Toﬂová,
Julie Vanišová, Katka Kudrová, Matěj Sedlá-

většina obdržela průkaz cyklisty. V praktické
části už zdatně a bez problémů zdolávali všechny křižovatky a nástrahy dopravního hřiště, což
musí čtvrťáci v příštím roce ještě dotrénovat.
4

KULTURA V OBCI

PIETNÍ AKT U NAŠICH POMNÍKŮ
Hasiči po skončení akce na návsi vedli početný
průvod k pomníku v Hraběcí aleji, kde došlo
k vícehlasému provedení lidových písní Ach,
synku, Plzeňská věž a Nezacházej slunce; děkujeme šťáhlavské ZŠ za skvělou přípravu dětí.
Položení věnce v Bažantnici na připomínku
tragédie z konce války završil vzkaz písně „Trvej, lásko, trvej, nepřestávej trvat…“
Jakub Šedivý, Foto: Pavel Blažek

Ve středu 8. května se Šťáhlavy dočkaly obnovení tradice slavnostního pokládání věnců na
návsi. Jsem moc rád, že tolik lidí akci podpořilo – svým zapojením anebo jen diváckou účastí. Má to smysl. Nejen kvůli předávání hodnot
z generace na generaci, vytvoření prostoru pro
připomenutí těch, kteří dali svůj život pro lepší budoucnost naší země, ale i pro individuální
pozastavení se a zamyšlení se (třeba i nad tím,
v jak šťastné době teď žijeme). Akce se zúčastnili i potomci mučených hrdinů šťáhlavského
odboje – pro ně bylo pořádání této akce vždy
jedním z nejdůležitějších dní v roce. A i za
ně mám poděkovat
všem, kteří si během
svátečního odpoledne
udělali čas a přišli.
Hudební doprovod
zajistil šťáhlavský pěvecký sbor Sirény doplněný šťáhlavskými
dětmi, kapela Perla
a Petr Fremr. Na návsi

zazněla mimo jiné česká hymna a píseň Čechy
krásné. Slavnostní položení věnce u pomníku
obětem válek bylo z rukou SDH Šťáhlavy, který po celou dobu držel u pomníku čestnou stráž
s vlajkami i s nejstaršími svými členy v historických uniformách. Šťáhlavští „páťáci“ díky
Hance Šťovíčkové vytvořili stužky s děkovnými vzkazy, které připevnili k věnci a vzkazy
lidem přečetli. 8 růží s podobnými stužkami
položili nejmladší zpěváci k pomníku připomínajícímu osvobození americkou
armádou. Pan farář poděkoval válečným hrdinům
za nejvyšší oběť,
pomodlil se za ně
a požehnal novému praporu SDH
Šťáhlavy. Pan starosta poděkoval
všem, kteří akci
připravili.

VĚNEC PADLÝM
ŠŤÁHLAVICE

ZÁJEZD DO ROŽMITÁLU A OKOLÍ ANEB PO
STOPÁCH J. J. RYBY A A. DVOŘÁKA

Na památku padlým občanům obce byl
položen věnec nejen ve Šťáhlavech, ale i ve
Štáhlavicích.
Dagmar Špalová

Dne 11.5.2019 se
rozjel historický
autobus za pamětihodnostmi a
osobnostmi Rožmitálska.
Tento
zájezd byl dotován
obcí Šťáhlavy, iniciátorem, průvodcem a nápaditým
režisérem byl Mgr.
Jakub Šedivý.
První
zastavení
Jan Jakub Ryba
bylo v gotickém kostele Povýšení sv. Kříže ve Starém Rožmitále. Kromě barokní
výzdoby jsou klenotem tohoto kostela varhany z r. 1750. Kostelem nás provázel a na
varhany zahrál místní regenschori, a to na
Rybovy motivy. Pak jsme pokračovali do
Podbrdského muzea, kde jsme si prohlédli mnoho starobylých památek, např. erbů,
oděvů, zbraní a také rozsáhlou expozici
skladatele Jana Jakuba Ryby.
Po obědě jsme putovali k mohyle skladatele v lesním ústraní na místě jeho skonu.
Všechna tři zastavení byla interaktivní
a to zásluhou našeho nápaditého průvodce.
V kostele jsme si mohli zahrát na varhany,
v muzeu vyzkoušet části středověkých oděvů
a k mohyle jsme šli se zapálenými svíčkami.
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Dále jsme přejeli
k Památníku Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami a pokochali se Rusalčiným
jezírkem. Ovšem
zlatým
hřebem
byla návštěva vily
Rusalky, kde jsme
měli veliké štěstí
se setkat s pravnukem a prapravnu- Antonín Dvořák
kem skladatele a prohlédnout si bohatý výběr
autentických dobových předmětů...portréty,
předměty osobní potřeby, dobový nábytek i
partitury, vše láskyplně komentované oběma
skladatelovými potomky.
Výlet jsme zakončili zcela stylově poslechem
varhanního koncertu v poutním místě v kostele P. Marie na Svaté Hoře u Příbrami.
Zájezd, ač za deště, se opravdu podařil. Děkujeme obci Šťáhlavy za ﬁnanční příspěvek
a Kubovi Šedivému za srdečný a odborně
fundovaný výklad. Doufáme, že tak znamenitý kulturní počin se stane v naší obci milou
tradicí.
Mgr. Alena Hankerová

KULTURA V OBCI

PUB KVÍZ V Š+Š III.
Odpovědi:
1. NA PAMÁTKU PŘÍJEZDU 9. PLUKU
2. PĚŠÍ DIVIZE AMERICKÉ ARMÁDY 7.
KVĚTNA 1945
2. Bambousek (Legionářská + Na parníku)
3. Od pomníků na návsích ve Šťáhlavech
a Šťáhlavicích je to pěšky k pomníku v Hraběcí aleji cca 1700 metrů.

4. Pánové Šebek, Němeček, Štětina, Peroutka,
Čechura byli předsedové JZD.
Další kolo:
1. Kolikaúhelník je půdorys kaple Povýšení
sv. Kříže s hrobkou rodu Černínů?
2. Kolik hodin celkem jste letos mohli prostát u regálů ve šťáhlavské knihovně během celého února?

3. Seřaďte chronologicky tyto bývalé starosty
dle období jejich starostování: Roman Benda,
Vítězslav Fremr, Jiří Košař, Oldřich Kučera,
Josef Pečený, Václav Skala, Jaroslav Trnka

20. KVĚTEN – DEN NAPĚTÍ A SÉRIE RADOSTÍ
Na poslední chvíli jsem se dozvěděl (když mi
přišla pozvánka, abych poslal hlas dobřanským
varhanům) o soutěži na podporu veřejných sbírek, kam byla automaticky přihlášena i sbírka
naše. Váhal jsem, zda má cenu ještě pro nás
hlasovat – mrknul jsem tedy do pravidel a tam
jsem se dočetl o rozdělení 100 000 Kč deseti nejlépe umístěným projektům a v přehledu
průběžného hlasování zjistil, že celkově zatím
hlasovalo již 5000 lidí. Rychlým přepočtem
jsem odhadl, že šanci na desáté místo máme,
a tak jsem začal šířit hlasovací horečku. Nejdříve jsem aktivoval Sirény a šťáhlavské hasiče. Následně to pohltilo hosty na podborské
grilovačce – sledovali jsme, jak se z posledních
míst dereme k třicátému místu. Čím rychleji
jsme stoupali, tím více zpráv jsme posílali –
i přátelům, které jsme už léta neviděli. Nejen,
že někteří z nich hlas dali, ale v několika případech to končilo i domluvou setkání. V neděli
v deset ráno jsme se přehoupli přes 20. místo. To už pomáhal facebook. Během neděle
hlasovali kamarádi našich kamarádů, někteří
rozesíláním trávili i hodiny, jednu aktivistku
facebook dokonce „bloknul“ za podezření, že
je robot na spamy. Rozestupy mezi nejlepší
dvacítkou soutěžících byly už větší, a tak trva-

lo déle, než jsme někoho přeskočili. O to větší
radost najednou byla. Hlasovací horečka tak
přerostla v epidemii.
V pondělí ráno zbývala k přeskočení do nejlepší desítky už jen 4 místa. To už hlasovaly celé
pracovní týmy, třídy, kanceláře, i zákazníci,
dokonce i kamarádovi kopáči se učili s telefonem. I díky zastupitelům a obecnímu úřadu
mohli hlasovat ti Šťáhlavané, kteří o soutěži nevěděli z facebooku. Dostat se v poledne
k desátému místu, bylo jako minout 40. kilometr v maratonu. V cílové rovince však hrozilo, že nás ještě někdo předběhne, hlasy jsme
tak sháněli ještě s větším úsilím. To už i nám
neznámí kamarádi našich kamarádů oslovovali
své okolí a všem docházeli známí, kteří ještě
nehlasovali. Přesto hlasy proudily neustále
a místo obhajoby desáté příčky jsme neustále
stoupali výš. Den tak zpestřovaly salvy zpráv
v moment, kdy jsme někoho předběhli. Necelé
3 hodiny před koncem jsme chtěli už poklidně
poděkovat hlasujícím s tím, že máme krásné
a nečekané 6. místo. Když jsme však viděli,
jak malý rozdíl je od 5. místa, pokusili jsme se
o poslední vyburcování. A vyplatilo se. V deset
jsme se stali pátými. Teď to ještě udržet…
Každý, kdo se následující den podíval na

NOC KOSTELŮ
24.5. 2019 se už po páté otevřel šťáhlavský
kostel sv. Vojtěcha široké veřejnosti. V 17 hodin zahájily kostelní zvony Vojtěch a Václav
bohatý kulturní program. S krátkým proslovem vystoupil na úvod pan starosta, který
svojí přítomností večer Noci kostelů podpořil.
Ta letošní byla v celé zemi pod mottem „Dejme se do zpěvu“ a zpěv také zněl kostelem od
začátku do konce. Nejprve pod vedením Markéty Dobré zazpívaly a přednesly verše děti
z naší základní školy, pak si i s ostatními
zasoutěžily v kostelní hře. Hledaly v kostele čísla rozmístěná na různých předmětech
a částech kostela a tím mohly zjistit, co je
křtitelnice, co kropenka nebo sakristie. Díky
správnému vyluštění získaly přístupový kód

k otevření truhly, která ukrývala malá překvapení. Dospělí buď pomáhali svým dětem,
nebo věnovali čas volné prohlídce kostela a
výstavě obrazů paní Jany Frolíkové, doplněné
verši Bohuslava Reynka. Poté pro děti i dospělé předvedl divadelní spolek Konidivadlo
ze Starého Plzence hru „Klepy a pomluvy“.
Po přestávce vystoupili pod vedením Jakuba Šedivého studenti Církevního gymnázia,
nejprve s hororovou baladou od K. J. Erbena
Vodník.
Pak zahráli a zazpívali společně s členy místního hasičského pěveckého souboru Sirény
na veselejší notu. Vrcholem večera bylo pásmo Velké árie v malém kostele s hudebním
doprovodem Evy Vimrové a Petra Fremra.
dokončení na další straně
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www.mamevybrano.cz, zjistil, že jsme to nejen
udrželi, ale dokonce ještě posílili a skončili těsně pod čtvrtým místem.
Byli jsme svědky neuvěřitelného vzepětí, spojení se stovek lidí pro dobrou věc. Ještě před
2 lety si varhany tiše chátraly na našem kůru
a najednou si už stovky lidí přejí jejich záchranu. Nádhera, to je snad ještě cennější zjištění,
než samotné dobré pořadí v soutěži.
Děkujeme vám tak za maximální podporu
- díky vám je každý hlas pro naše varhany
směnárnou provozovatele soutěže přeměněn
na peníze. Kurz byl vypočítán podle celkového počtu hlasů a do 28. 5. je tajné, kolik jsme
do sbírky získali. Vezmeme-li v úvahu, že díky
kouzlu Plzeňského kraje se každá taká koruna
„povinné spoluúčasti při dotaci“ mění v pětikorunu, je jasné, že díky našemu odhodlání jsme
ve ﬁnále nevybojovali „jen“ pár opravených
píšťal, ale celý jeden rejstřík. Klobouk dolů.
Gratulujeme našim přátelům z Dobřan k vítězství. Další informace (výsledky, naše beneﬁční
akce, fotky, aktuality) najdete na facebooku
(šťáhlavské varhany) a na www.stahlavskevarhany.cz
Vděčný a šťastný Kuba Šedivý

KULTURA V OBCI

NOC KOSTELŮ

dokončení z předešlé strany

Zaposlouchali jsme se do známých melodií
v podání Nikol Krpejšové, Petry Krejskové
a jejich hostů. V průběhu celého večera byla
možnost posedět na farní zahradě. Už tradičně se o skvělé zahradní občerstvení postaral
výtečně sbor místních dobrovolných hasičů,
spolek, který je pro konání Noci kostelů nepostradatelný, neboť zajišťuje i bezpečnost velmi
frekventované vozovky před kostelem. Na zahradě byly k ochutnání výborné slané i sladké zákusky, které dobrovolně napekly nejen
maminky účinkujících dětí. Po celý večer bylo
možné přispět do veřejné sbírky na opravu varhan. Všem, kteří se podíleli na organizaci akce
a i těm, kteří přispěli na varhany, děkujeme.
B. Fremrová

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ – ČERVEN 2019
Sobota 22.6.
Křest knihy o historii obce Šťáhlavy
Místo: Infocentrum
Čas: 9:20 h | Historické oslavy
Místo: louka za mostem u řeky
Čas: 11 h
Sobota 22.6. – pátek 28.6.
Výstava starých fotograﬁí a kronik
Místo: Infocentrum
Sobota 22.6.
Memoriál Jana Jirmáře
Turnaj v házené starších žáků
Místo: hala Šťáhlavy | Čas: celý den
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Neděle 23.6. | Tóny odlétly s ptáky
A Tribute To Roman Kníže
Místo: kaple zámku Kozel
Čas: 18 h
Sobota 29.6. | Volejbalový turnaj
Místo: Hřiště TJ Sokol Šťáhlavice
Čas: 9 h
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí v přehledu zašlete základní info o akci na email: kultura@stahlavy.cz

Čtvrtek 18.4. – neděle 23.6.
České korunovační klenoty na dosah (výstava)
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 10 - 16 h
Neděle 2.6.
Dětský den
Pořadatel: Obec Šťáhlavy a spolky
Start a cíl: hasičárna
Čas: 14:00 h
Úterý 4.6.
Čína v kontextu a souvislostech vol. 2
Místo: Bezejmenná čajovna
Čas: 18:30 h
Sobota 8.6. | Dětský den
Pořadatel: Střelecký klub Šťáhlavy, z.s.
Místo: střelnice pod Sedleckou skálou
Čas: 9 h
Sobota 8.6. | 135 let SDH Šťáhlavy
Pořadatel: SDH Šťáhlavy
Místo: louka za mostem
Čas: 9 h | Večer: kapela Vejce

Neděle 9.6.
Dětský sportovní den
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Místo: hřiště Šťáhlavice
Čas: 14:30
Sobota 15.6. | Hasičská soutěž
Pořadatel: SDH Šťáhlavice
Místo: louka u řeky, Šťáhlavice
Čas: 13 h; od 20 h kapela Sifon
Členská schůze ČZS Šťáhlavy
a beseda s Josefem Vačkářem
Místo: Infocentrum
Zač. besedy: 14:30
Pátek 21.6. a sobota 22.6.
Oslavy 780 let obce Šťáhlavy
Pořadatel oslav: Obec Šťáhlavy
SRAZ RODÁKŮ
Začátek: 15:45 h u nádraží
V 18 h program na sále ve Šťáhlavicích
Nutno se předem přihlásit, omezená
kapacita sálu
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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 koněspřežnými 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“
„Vstup zdarma po celý den“
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HÁZENÁ ŠŤÁHLAVY
V měsíci květnu skončily republikové soutěže
Českého svazu házené. S hodnocením ročníku 2018-2019 ještě vyčkáme, uvedeme jen
výsledky.
Družstvo mužů, které hrálo II. ligu a v ní severozápadní skupinu, se umístilo na 6. pozici
s těmito květnovými výsledky. ŠťáhlavyMěsto Lovosice B 28:27 (15:12). Překvapení
tohoto kola - výhra nad lídrem tabulky. Do
dalšího utkání si náš tým zajel pro porážku do Libčic - 34:23 (17:11). V 21. kole jsme
v domácím prostředí, před 115 diváky povinně porazili soupeře z dolní poloviny, tým
Handballu Liberec 29:24 (15:10). V posledním utkání tohoto ročníku jsme byli hostem
našeho pronásledovatele v tabulce, HC Mladé
Boleslavi. Těsná porážka 30:27(15:11) udržela
naše družstvo na šesté pozici, stejným počtem
bodů, ale díky lepšímu skore právě před Mladou Boleslaví. V posledních kolech hrála tato
sestava: Dolák, Hrubý v brance, v poli - Feranec 1, Šedivec 30, Kesl 11, Šimek 14, Kroc 8,
Hörner 5, Šetlík 2, Mattas 9, Tatar 10, Mareš
15, Schejbal 4.

Starší dorost: Poslední dubnový víkend byl naším hostem v I. lize tým Město Lovosice. Kluci
soupeře ze spodní části tabulky přejeli 32:25
(15:10). Horší situace nastala v dalším kole, když
ve stejný čas nastupovali k zápasům mladší
i starší dorostenci. Pro nedostatek hráčů se museli rozdělit. Výsledek - vysoká porážka staršího
dorostu v Jičíně 37:12 (20:9). Doma s Libercem
pak snadno zvítězili 35:28 (16:12). Vposledním
kole soutěže pak podlehli Baníku Karviná na
jeho půdě 31:23 (17:13). I s těmito vyššími prohrami si však udrželi střed tabulky - skončili na
pěkném 6. místě. Sestava (branky). Brankáři
Hrubý, Kopic, Pospíszyl (1), v poli Havlíček M.
10, Jung 4, Šimek 16, Karban 3, Havlíček O. 7,
Klička 4, Sedláček 26, Kojan 7, Brůha 9, Tyml
3, Nosek 11.
Dorost mladší: Na naši šťáhlavskou pouť (sv.
Vojtěcha) našemu mladšímu dorostu soupeř
nepřijel. Následovala tedy kontumační výhra
10:0. O dalším kole již byla řeč, rozdělení
hráčů mělo smutné následky i v této soutěži.
Nečekaná porážka v hale Lokomotivy Praha
Vršovice 29:28 (18:17). Chlapci si ale tento-

krát nenechali prvenství ve II. lize vzít a v
dalších kolech doma porazili Jiskru Třeboň
24:18 (14:8) a v Mělníku místní tým 33:26
(17:13). Stali se vítězem a postoupili do I. ligy
mladšího dorostu. Čelo tabulky: 1. Šťáhlavy
36 bodů 2. Baník Most 32 3. Dukla Praha B
27. Sestava (góly) Kopic, Pospíszyl - Brůha 7,
Nosek 2, Holý 1, Jung 10, Tyml 8, Karban 7,
Jirmář, Hadáček 2, Havlíček 5, Sedláček 30,
Basl 2, Sklenář 7, Hrubý, Pytlík 4.
Žákovské soutěže plzeňského svazu házené
měly v květnu na pořadu mistrovské turnaje.
Starší žáci 15. května na Slavii Plzeň VŠ si udrželi 3. místo v soutěži, a to za družstvy plzeňského Talentu. Žáci mladší jsou po květnovém
turnaji druzí, také za Talentem Plzeň. V soutěžích jsou zapojeny týmy minižáků a přípravky,
zde se výsledky nezapočítávají do tabulky.
V kategorii staršího žactva, připravujeme
na 22. června již tradiční turnaj, Memorial
Jana Jirmáře. Srdečně zveme naše diváky
a zejména bývalé spoluhráče bezvadného
kamaráda Honzy Besta.
za VV házené Sokola Šťáhlavy J. Sklenář

POSLEDNÍ TURNAJ STARŠÍCH ŽÁKŮ
Poslední turnaj starších žáků měl být na venkovním hřišti plzeňské Slavie. Nepříznivé
počasí přesunulo místo konání do rokycanské
haly. Vlastní turnaj nepřinesl nic nového –
dvě výhry a dvě prohry našich žáků a celkově
třetí místo v soutěži západočeské ligy starších
žáků.

V prvním utkání kluci zvítězili nad domácím
týmem z Rokycan 18:5 (9:3). Branky našeho
družstva stříleli: Votýpka 3, Tůma 2, Hrubý 3,
Černý 1, Toﬂ 2, Holý 2, Kasal 5. Druhé utkání se Slávií Plzeň skončilo výsledkem 12:11
(5:3). O naše góly se podělili: Tůma 1, Hrubý
3, Jirmář 3, Toﬂ 1, Holý 1, Kasal 3. Zápas s Ta-

lentem JS Plzeň „A“ jsme prohráli 6:14 (3:8).
Branky našeho kolektivu: Votýpka 2, Toﬂ
1, Kasal 3. V posledním utkání turnaje jsme
prohráli s Talentem JS Plzeň „B“ 8:14 (4:8).
V tomto utkání branky stříleli: Hrubý 3, Černý 1, Jirmář 1, Holý 1.
Votýpka Karel

Šťáhlavy postup do I. ligy mladšího dorostu
a dokázali, že letos byli ze všech týmů, které
se o to také pokoušely, nejlepší. Navíc většina jeho svěřenců hrála celou letošní sezónu
dvě soutěže, II. ligu mladších dorostenců Čechy a pod vedením Míry Nolče a Karla Fialy
i I. ligu starších dorostenců, kde skončili ve
středu tabulky na ceněném 6. místě. Příští rok
tak budou Šťáhlavy hrát I. ligy dvě.

Takže pane trenére, DÍKY, že především díky
Tobě vznikla a pořád drží parta kluků, která házenou moc dobře umí a která to rozhodně dokazuje už roky svými výsledky a DÍKY za skvělé
sportovní zážitky. Fandit Vám si moc užíváme.
Ať vám to i příští rok vyjde.
Foto: Radkův tým v březnu 2012 a v dubnu
2019.
Petra Brůhová

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych tímto způsobem poděkovat všem,
kteří se nějakým způsobem věnují šťáhlavské
házené a kteří tak stojí za právě ukončenou velmi úspěšnou sezónou. A chtěla bych poděkovat
především trenérovi Radku Sedláčkovi.
Možná jste zaznamenali, že se „svými chlapci“
dosáhli dalšího skvělého výsledku a tentokrát
už tu smůlu s umístěními těsně pod vrcholem
protrhli a dosáhli až na něj. Vybojovali pro

TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE
SVÁTEČNÍ CYKLOVÝLETY
O květnových svátcích se šťáhlavičtí Sokolíci
vydali na již tradiční cyklovyjížďky do okolí.
Prvnímu májovému dnu však příliš nepřálo
počasí, několik odvážlivců si tedy vyjelo pouze na Radyni.
8. května již bylo krásně. Mohl být tedy zdolán vzdálenější cíl Tři Trubky. Tři Trubky je

lovecký zámeček stojící na soutoku Třítrubeckého (dříve nazývaného Černý) a Padrťského
potoka. Nalézá se v údolí řeky Klabavy asi tři
kilometry jihovýchodním směrem od Strašic.
Nikomu po cestě nevadily velké kopce, nevadilo velké převýšení. V brdských lesích bylo
nádherně. Nikdo, kdo si v tento den na vyjížďku udělal čas, nelitoval.
9
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TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE
MÁJOVÁ CYKLISTIKA
V DOLEJŠÍM KRUŠCI
Druhý májový víkend strávilo 30 šťáhlavických Sokolíků na Šumavě. Malinká vesnička
Dolejší Krušec u Hartmanic jim byla na tři dny
domovem. Každý si v této nádherné části Šumavy našel to své. Někteří chodili pěšky, jiní
jezdili na kolech, ve zbylém čase se hrál volejbal, běhalo se po lese, sedělo se u ohně, opékaly se vuřty, zpívalo se a povídalo u společného
stolu - všichni měli stále co dělat a ani drobný
deštík nikomu nevadil. Každý si víkend užil
a již se těší na další společnou akci pořádanou
TJ Sokol Šťáhlavice.
2x Dagmar Špalová
FLORBAL VE ŠŤÁHLAVICÍCH - Při TJ
Sokol Šťáhlavice byl v letošním roce založen
ﬂorbalový tým FBC Šťáhlavice. Jeho členové
jsou Jakub Tolar, Jakub Sobota, Petr Špale, Jan
Krňoul, David Soukup, Jan Fiala, Pavel Malý,
Jan Rous a Matěj Krňoul. 27.dubna se tým zúčastnil prvního přípravného turnaje v Nezvěsticích před nadcházející sezonou BLMF (Bohemia liga malého ﬂorbalu), kterou se rozhodl

závodně hrát. Šťáhlavický tým se teprve rozehrával, ale i přesto se dostal do čtvrtﬁnále, kde
bohužel podlehl soupeři 3:0. Turnaj ukázal,
co je třeba zlepšit. Všichni hráči se již nemůžou dočkat, až začne sezona.
Jakub Tolar

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE
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SPOLKOVÁ ČINNOST
ýESKÝ ZAHRÁDKÁěSKÝ SVAZ ŠġÁHLAVY
zve své þleny na þlenskou schĤzi
SchĤze se koná 15.6.2019 od 14 hodin v Infocentru
Od 14:30 zve ýZS do infocentra i ostatní obþany, probČhne zde cca hodinová
diskuse pro širokou veĜejnost s instruktorem Josefem VaþkáĜem.
Zodpoví dotazy na pČstování nejrĤznČjších rostlin a plodin a velmi rád všem poradí.

DALŠÍ INFORMACE

CENTRUM HÁJEK
Jako zástupce z obce Šťáhlavy jsem měla možnost navštívit již podruhé Centrum Hájek ve
Šťáhlavicích. Centrum Hájek vzniklo na základě neuspokojené poptávky sociálních a rehabilitačních služeb pro handicapované děti.
Od r. 2012 byl bývalý hotel Hájek u zámku
Kozel postupně rekonstruován a od roku 2013
mohlo centrum zahájit činnost - působí zde denní stacionář pro děti do 15 let a centrum intenzivní léčebné rehabilitace.
Nenechte se zmást fasádou, důležité jsou prostory uvnitř, které jsou krásné a moderní s moderními rehabilitačními pomůckami a přístroji. Zároveň je to ale příjemné, jako by domácí
prostředí. Poprvé jsem zde byla před 2 lety při
otevření centra pro vodní terapie, nyní zde byla
představena pomůcka zvaná NIRVANA, díky
níž lze přimět handicapované děti k pohybu
formou hry. Všichni zúčastnění jsme byli provedeni takřka celým zařízením, viděli jsme
děti, které zde navštěvují denní stacionář, viděli
jsme láskyplnou péči, která je jim poskytována,
viděli jsme nadšení pro věc, slyšeli jsme poděkování za podporu, ale i popis problémů s ﬁnancováním sociálních služeb v ČR, slyšeli jsme
i plány na rozvoj areálu a služeb pro malé klienty a jejich rodiče.
Tím, že zařízení převezme v denním stacionáři část starostí o handicapované děti, pomáhá

rodinám s jejich velmi těžkou celodenní péčí
a umožňuje jim návrat do plnohodnotného pracovního a společenského života. Čas, který dítě
stráví ve stacionáři, je využit k intenzivní rehabilitaci. Tím neustále pracují na zlepšení zdravotního stavu dítěte.
Při návštěvě nám bylo vysvětleno, jak některé
pomůcky působí na lidské tělo, jak pomáhají ke
zlepšení zdravotního stavu, viděli jsme i malou
slečnu, jak se učí chodit po schodech a jakou
měli radost z jejích pokroků terapeuti, kteří se jí
věnovali, ale i ona sama.
Odcházela jsem s velmi silným pocitem, jaké
štěstí je být zdravý a mít zdravé dítě, a že pracovat s handicapovanými je velmi náročné, ale
zároveň je to velmi záslužná a krásná věc.
CENTRUM HÁJEK má své webové stránky:
https://centrumhajek.eu/ a svůj facebook.
Budou rádi za každou ﬁnanční podporu, ať už
formou daru od fyzických osob do veřejné sbírky na č. ú. 6775441001/5500, nebo od ﬁrem formou daru na základě darovací smlouvy. Bližší
informace na info@centrumhajek.eu.
Na jejich webových stránkách si můžete mimo
jiné přečíst: „Děkujeme mnohokrát za Vaši velkorysou pomoc. Váš dar přiblíží někoho o krok
blíž k jeho cíli.“
Iveta Bočanová

Foto: přístroj na cvičení chůze do schodů, schody lze
snížit a zvýšit dle možností klienta

NAŠE PŘÍRODA

NAŠE LÍPY
Milí přátelé přírody, červen je první letní
měsíc, příroda dokončuje svoje dílo započaté
na jaře. Většina našich původních rostlin je
odkvetlá a vytváří plody, které mají zajistit
pokračování rodu. Výjimku tvoří lípy, které
v této době teprve vykvétají. U nás se přirozeně vyskytují dva druhy - lípa velkolistá a malolistá, ta rozkvétá cca 14 dní po předchozí.
Jinak jsou si oba druhy velmi podobné a ani
velikost listu není určující, jak by se mohlo
podle názvu zdát. Jedná se o velmi zajímavý strom, který si, jistě ne náhodou, čeští
obrozenci vybrali za náš národní symbol.
V loňském roce byly u příležitosti oslav 100
let založení republiky vysazovány Stromy republiky, jednalo se právě o lípy. I v naší obci
jednu máme. Je nedaleko železničního přejezdu směrem k obchodu COOP.
Pro lesníky nemá lípa velký význam, protože

její dřevo je poměrně měkké a je využíváno
hlavně řezbáři, proto z naši lesů již téměř vymizela. Přesto je v naší přírodě téměř nezastupitelná. Svým bohatým opadem listů zlepšuje kvalitu půdy. Vzhledem k tomu, že má
poměrně měkké dřevo, je častým cílem žlun
a strakapoudů, kteří si zde hloubí hnízdní dutiny a ty poté využívají i ostatní ptáci. Často
je také napadána dřevokaznými houbami, některé jsou i jedlé a velmi chutné jako je hlíva
ústřičná, Jidášovo ucho nebo sírovec. Přestože
ve kmeni bývají často velké dutiny, díky své
vitalitě i takovéto lípy vydrží ještě mnoho let.
Bez problémů by se dožívaly 500 let, pokud
by jim to člověk umožnil. Díky svému stáří
bývají často vyhlašovány za tzv. Památné stromy. Např. nedaleko Šťáhlav mezi poli směrem
na Nezbavětice roste chráněná Sedlákova
lípa. Obrovský význam mají lípy pro včela11

ře, protože kvetou v době, kdy
mají včely velmi málo jiného
zdroje nektaru,
ze kterého vyrábí med. Květy
jsou také známé
svými léčivými Foto: Sedlákova lípa
vlastnostmi
kdo by neznal lipový čaj proti nachlazení. Naštěstí jsou lípy vysoké stromy, takže sběr květů je nemůže ohrozit a zbyde dost i pro hmyz
a tvorbu semen. Omamná vůně kvetoucí lípy
doplněná bzukotem včel v dusném červnovém
odpoledni je jistě neopakovatelným zážitkem.
Zdeněk Myslík

INZERCE

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

BEZEJMENNÁ
Bezejmenná čajovna hledá uklízečku.
Pravidelný dopolední úklid v pondělí a pátek;
úklid penzionu a po větších akcích dle domluvy.
Vhodné pro studenty VŠ nebo důchodce.
Více informací na tel.: 723 406 787
nebo na bezejmenna@volny.cz
KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Webové stránky obce: www.stahlavy.cz
Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
Sekretariát – D. Švábková: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz
Starosta - Ing. V. Štětina: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz, 377 969 078, starosta@stahlavy.cz
Místostarostka - Mgr. D. Špalová: 725 041 229, místostarosta@stahlavy.cz – přítomna na OÚ vždy v PO 13-18 h
Tajemník – Mgr. I. Bočanová: 377 969 071, 724 162 518, tajemnik@stahlavy.cz
Stavební technik – Ing. T. Honéger: 727 830 017, stavebni.technik@stahlavy.cz
Účetní – B. Herejková: 377 969 070, ucetni@stahlavy.cz
Matrika – V. Brůžková, R. Fremrová: 377 969 079, matrika@stahlavy.cz
Úřední hodiny: PO, ST: 7-12, 13-17 h
Podatelna: v úředních hodinách a dále: ÚT: 7 – 12 h, ČT a PÁ: 7 – 13 h
Uzávěrka materiálů pro další číslo - 21. 6. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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speciální příloha

P

rávě čtete speciál k 780. výročí od první písemné zmínky o naší obci. Oslavy začnou setkáním rodáků 21. 6.
a budou pokračovat celý následující den, tedy 22. června. Přípravám byla ze strany obce ale i mnohých občanů
věnována velká pozornost. Srdečně vás na oslavy zvu. Budete mít možnost zakoupit si knihu o obci vydanou
k tomuto výročí, v infocentru bude výstava historických fotografií, na louce za mostem bude pro všechny věkové
kategorie připraven hodnotný program.
Těším se na setkání s Vámi.
Ing. Václav Štětina
starosta obce

N

aše obec je velice krásná, má bohatou historii i krásnou současnost a zaslouží si naši pozornost. Oslavy 780 let
od první písemné zmínky o obci jsou rozloženy do celého roku. Začaly v březnu 1. reprezentačním plesem obce
v sále ve Šťáhlavicích. Krásná výzdoba sálu, slavnostní atmosféra, bohatá tombola a mnoho dalšího, to vše umocnilo v každém návštěvníkovi hluboký zážitek.
Oslavy vyvrcholí v červnu. V pátek 21.6. se uskuteční sraz rodáků, na který se přihlašují nejen ti, kteří zde prožili
své mládí, ale i ti, kteří zde stále žijí. Rodáci si budou moci prohlédnout školku, školu, halu, v sobotu i zámek Kozel.
Hlavním programem je pro ně v pátek večer posezení s hudbou a promítáním starých filmů a fotografií v hostinci
ve Šťáhlavicích. V sobotu budou moci navštívit nejen zámek Kozel, ale i výstavu a historické oslavy, což je program
pro širokou veřejnost.
V sobotu 22.6. bude rušno již od brzkého rána. K pomníku na návsi budou slavnostně položeny věnce, v Infocentru
bude pokřtěna kniha o naší obci a poté bude otevřena výstava dobových fotografií a starých kronik. Od 11 hodin
začne bohatý program na louce za mostem ve Šťáhlavech. Vystoupí místní skupina PF Band, děti ze ZŠ, skupiny
Elthin a Strašlivá podívaná, obcí projde slavnostní historický průvod, k vidění budou ukázky historického šermu
i dobových tanců, souboj na koních a mnoho dalšího. Oslavy zakončí kapela EXTRABAND revival, který bude hrát
až do 2. hodiny ranní.
V září zakončíme oslavy Sportovním dnem, během kterého budete moci zhlédnout několik přátelských utkání
v různých sportech pro děti budou připraveny soutěže. Večer vystoupí skupina PF Band.
Během celého roku se snažíme zpříjemnit vám život v naší obci nejen zajištěním potřebných věcí z oblastí infrastruktury nebo služeb, ale i z oblasti kultury a sportu. Pokud se zúčastníte jakékoliv akce připravované v rámci
oslav 780 Šťáhlavy, budeme velice rádi. A pokud se vám na ní bude líbit, budeme ještě raději.
Mgr. Dagmar Špalová
místostarostka
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme těm, kteří byli u zrodu nápadu vytvořit knihu o obci, tj. paní Janě Kepkové a Honzovi Jermářovi.
Děkujeme za nápad oslavy uspořádat a rozdělit je do více akcí v průběhu roku – tj. ples obce, historické
oslavy a sportovní den, který se zrodil v červnu loňského roku v hlavách Ivety Bočanové, Petry Brůhové
a Romana Pešíra a za počáteční organizaci, kterou oslavám věnovali. Děkujeme paní Janě Kepkové za
výraznou pomoc s plánováním výstavy a setkání rodáků.
Děkujeme paní místostarostce Dagmar Špalové za elán, s jakým se pustila do organizace a koordinace
jednotlivých částí oslav a děkujeme všem, kteří se na všech částech oslav podílejí nebo budou podílet,
zejména pak SDH Šťáhlavy a SDH Šťáhlavice. Je nás i vás tolik, že kdybychom měli vypsat všechny,
zabralo by to celou stránku.
Pokud jsou mezi Vámi dobrovolníci, kteří by byli ochotni pomoci při výstavě s prodejem knihy a dohledem
na výstavě, kontaktujte sekretariát OÚ (377 969 201). Děkujeme!
A nyní již jen přání. Držte nám palce, ať nám přeje počasí, ať vše klapne a oslavy mají spokojené diváky.
To je náš cíl!
vedení a zaměstnanci obce
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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

OD 11 hodin
Cattering SDH Šťáhlavice
Skluzavka MIKY (maxi)

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
louka - náves - U Pekárny - Palackého - Habrmanova - Dr. Holuba - náves - louka
14:00 Slavnostní zahájení
14:00 Slavnostní
zahájení
převzetí
klíčů od
obce z rukou starosty, scénické
převzetí
klíčů
od
obce
z
rukouostarosty,
scénické půjčka
připomenutí
připomenutí první zmínky
obci Šťáhlavy,
penězprvní
zmínky
o
obci
Šťáhlavy,
půjčka
peněz
králi
od
kladrubského
králi od kladrubského opata, verbování vojska na cestu
opata,
verbování
vojskašerm,
na cestu
do Říma….
Sordem
šerm,
Gloria
do
Říma….
Sordem
Gloria
tanec,
Gotika
šerm
tanec, Goti
ka šerm
královští
šašci Jürgen
Francois, Lancea šerm
královští
šašci
Jürgen
a Francois,
Lanceaa šerm
Elthin
koncert
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
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Co se vlastně stalo se před 780 lety?
Š

ťáhlavy patřily původně českému panovníkovi. Když král Václav I. cestoval v roce 1235 se svou družinou na
říšský sněm vyhlášený císařem Fridrichem II. do Ausburgu, zastavil se v kladrubském klášteře. Tam si vypůjčil od zdejšího opata Reinera na cestu a na dary pro císaře částku 200 hřiven stříbra, což je přibližně 50 kg čistého
stříbra.

Z

a tuto půjčku se král rozhodl věnovat klášteru
kladrubskému ves Benešovice u Stříbra, o kterou pravděpodobně kladrubský opat
usiloval a která ležela na
významné mezinárodní stezce. Ves Benešovice do té doby
náležela kostelu sv. Vavřince
ve Staré Plzni (Starém Plzenci). A aby král odškodnil
kostel sv. Vavřince za to, že
mu odebral Benešovice, věnoval tomuto kostelu sousední
ves Šťáhlavy. Kostel sv. Vavřince stál v těsné blízkosti
rotundy sv. Petra a Pavla na
Hůrce. Protože si král musel
nejprve obstarat souhlas od
pražského probošta Eppona,
který měl v držení kostel sv.
Vavřince, k vlastnímu darování došlo až 20. října 1239,
kdy byla v Regensburgu sepsána darovací listina. Bylo
to přesně před 780 lety. Listinu sepsal notář Českého království Vilemín a byla opatřena královskou pečetí. Je to
nejstarší listina, ve které se
můžeme dočíst o vsi Šťáhlavy
(v listině Sahlawa).
Jana Kepková

KNIHA O OBCI MÁ NÁZEV „ŠŤÁHLAVY – POHLED DO HISTORIE“

Autoři:
Bc. Roman Berkovec, DiS., nar. 1980, po absolvování vyšší zdravotní školy působí 17 let jako záchranář, následně vystudoval politologii a sociologii. Rád fotografuje, v počátcích tvorby silně ovlivněn Pavlem Matasem, zajímá se
o experimentální video a dokumentární film, v poslední době i o historii Šťáhlavska, kdy propadl kouzlu pravěkých
kultur. Do knihy napsal kapitolu „Pravěké osídlení Šťáhlavska“. Má rozpracovaný projekt o Kozelském polesí,
z něho by rád v následujících letech vytvořil dokumentární film.
Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., nar. 1952, významný český historik, archivář, pochází z obce Šťáhlavy.
Pracoval ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody v Praze, vedl Archiv Národního muzea, působil
na Filosofické fakultě UK v Praze, spolupracuje s Katolickou teologickou fakultou UK a Technickou univerzitou
v Liberci. Napsal řadu publikací pro laickou i odbornou veřejnost. Do knihy napsal kapitolu „Šťáhlavy – ves v magickém trojúhelníku Kozel – Hůrka – Radyně“ o počátcích vsi Šťáhlavy v historických souvislostech.
Jana Kepková, nar. 1951, žije v obci Šťáhlavy, dlouholetá zaměstnankyně obce Šťáhlavy - bývalá matrikářka,
zajímá se o kroniky, fungování obce, historii obce. Je hlavní autorkou knihy. Zajistila korekturu knihy po grafické
úpravě.Více o sobě píše v jiném článku.
Jan Jermář, nar. 1973, truhlář, zaměstnanec Státního zámku Kozel, amatérský historik a genealog, do knihy
dodal mnoho materiálu, ať již ze svého rodinného archivu, fotografie, tak i nejrůznější dokumenty, za kterými pátral po mnoha archivech a místech v republice.
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KNIHA O OBCI MÁ NÁZEV „ŠŤÁHLAVY – POHLED DO HISTORIE“

Jana Kepková a Jan Jermář spolupracovali na části knihy „Z historie Šťáhlav“ – popis od první písemné zmínky o obci - život ve Šťáhlavech v jednotlivých historických obdobích, historie šťáhlavského zámku, zámku Kozel,
spolků a sportovních organizací, všech veřejných budov v obci. Poslední část
knihy je věnována historii 120 nejstarších chalup v obci.
Bc. Alžběta Huclová – grafická úprava knihy a předtisková úprava
Jaroslav Novák – autor obrazu na obálce knihy
Kniha je mimořádná, v takovém rozsahu (504 stran) o obci Šťáhlavy dosud
nikdo nepublikoval. Jistě bude mít řadu čtenářů, kteří se k ní budou rádi
vracet, a stane se nezbytnou součástí našich knihoven.
odsouhlasení knihy do tisku
Cena knihy: 390 Kč, náklad: 1500 ks
Prodej knihy – 22.6. a 23.6. v Infocentru na návsi ve Štáhlavech v době konání výstavy, v dalších dnech na OÚ.
Iveta Bočanová

SLOVO AUTORKY:

Přiznám se, že jsem nikdy nepatřila k těm, které
zajímá historie. O Šťáhlavech jsem věděla jen to,
že patřily Kokořovcům, Černínům a Waldsteinům,
pak to, co jsem se dočetla v brožuře vydané
v roce 1967 PhDr. Jaroslavem Baťkem, a také to,
co jsem sama prožila. Lásku ke Šťáhlavům a jejich
obyvatelům jsem si vypěstovala během téměř
pětadvacetileté práce na zdejší matrice. Když
s lidmi pracujete takovou dobu, ani to jinak nejde.
Až teprve v důchodu byl čas pročíst si staré obecní
a školní kroniky, které jsou dostupné na internetu,
a ve kterých je řada zajímavostí.
Uvědomila jsem si, že je vlastně škoda, že většina
lidí o bohaté historii obce, ve které žijí, vědí tak
málo. Vždyť každý dům, každá stavba, okolo které
denně chodíme nebo jezdíme, má svoji historii.
Z historie se můžeme poučit a ať chceme nebo ne,
v mnoha směrech také ovlivňuje naši současnost
i budoucnost. Proto vznikl nápad soustředit
všechny dostupné informace o obci a také dobové
fotograﬁe do jedné knihy. Jsem ráda, že obec
s vydáním této publikace souhlasila. Kniha, která
má 504 stran, vznikla během dvou let. Za tu dobu
se nám podařilo dát dohromady velké množství
fotograﬁí z rodinných archivů mnoha občanů
a získaly se i některé staré kroniky spolků, které
měli lidé doma.
Škoda, že podobná kniha nevznikla již dříve. Mohla
být obohacena o vyprávění pamětníků, kteří prožili
první a druhou světovou válku, první republiku.
Většina z nich už dnes nežije. Snad stokrát jsem si
při psaní knížky vzpomněla např. na moji tetu paní
Vlastu Sekyrkovou, která se v roce 2016 dožila 100
let a která až do konce života měla skvělou paměť,
i na bývalého starostu Vítězslava Fremra, který
se vždy o historii Šťáhlav zajímal a věděl řadu
zajímavostí. Když jsem si při psaní knihy nebyla
něčím jistá, pokaždé jsem si říkala „Kdyby tu byla
teta, ta by to věděla“ nebo „Kdyby tu byl Sláva …“.
V únoru a březnu se dělala konečná graﬁcká
úprava knihy, za kterou moc děkuji Alžbětě
Huclové, a také následné korektury. Nyní je již
kniha v tiskárně, v době vydání novin je již možná
hotová. Kniha, která možná není úplně dokonalá,
protože s psaním s výjimkou kapitoly prof. Čechury
nemáme žádné zkušenosti, ale která určitě splní
svůj účel – seznámí čtenáře s bohatou historií
Šťáhlav. Jedině ten, kdo zná historii místa, ve
kterém žije, si k tomuto místu může postupem času
vytvořit vztah a pocit sounáležitosti.
Jana Kepková

Ochutnávka z nové knihy o obci
Parní mlýn byl kdysi, zvláště když jej vlastnila ﬁrma Popper a spol., největší a
technicky nejlépe vybavený podnik v obci a zpracovalo se v něm každoročně
ohromné množství obilí.
Protože v kronikách se téměř nic o parním mlýnu nedozvíme, historie parního
mlýna byla zpracovaná podle článků v novinách Plzeňské listy, Pražské noviny,
Národní listy, Žďár, podle rodinné kroniky Fedora Kováříka a podle výpisů z
pozemkové knihy.
Podařilo se zjistit, že v místech hlavní budovy parního mlýna kdysi stála
kontribuční sýpka. Kontribuční sýpky se zakládaly za vlády císaře Josefa II.
koncem 18. a počátkem 19. století. Byly to sýpky, do kterých všichni rolníci z
panství odváděli části úrody, aby byla zásoba pro horší časy, kdy byla neúroda.
Vzrostla-li zásoba tak, že obilí přebývalo, prodalo se a utržené peníze se vložily
do tzv. kontribučního fondu.
V roce 1863 vyšel zákon, kterým se povolilo přetvoření kontribučních sýpek a
fondů ve zvláštní hospodářské záložny, které dál sloužily zemědělcům.
V červnu 1870 vyšel inzerát v Národních listech, kde Hospodářská záložna ve
Šťáhlavech nabízí k prodeji obilní sýpku, která „je způsobilá k provozování
závodu továrnického“.
Pravděpodobně za účelem koupě této sýpky byla 16. ledna 1870 zřízena
Akciová společnost parního mlýna ve Šťáhlavech.
Z Pražského deníku 12.9.1871:
C. k. krajský soud co obchodní senát v Plzni dne 14. srpna 1871:
Akciová společnost parního mlýna ve Šťáhlavech
• Tato společnost jest společnost akciová, jenž spočívá na stanovách ze dne 16.
ledna 1870, stvrzených od c. k. místodržitelství v Praze dne 15. prosince 1870,
čís. 5842 na základě zmocnění Jeho Excelence pana ministra vnitra ze dne 24.
října 1870, č. 13117 daného.
• Správní rada jest představenstvem společnosti a jsou do správní rady voleni:
Josef Kovářík mladší z Prahy (starosta), Josef Kovářík starší ze Šťáhlav
(náměstek), Jan Novotný z Prahy, Tomáš Dattel z Prahy, Jan Trefný ze Šťáhlav
a Jan Sedlák ze Šťáhlav. Firmu společenskou, kteráž štampiglií se vytiskne,
podpisuje starosta nebo jeho náměstek a jeden z obou členů správní rady k
tomu zvolených, totiž Jan Sedlák nebo Jan Trefný. Sídlo společnosti jest v
Šťáhlavech.
• Účelem společnosti jest zříditi a říditi parní mlýn v Šťáhlavech, společnost se
zakládá na dobu neurčitou.
• Jistina základní ustanovena jest na 40.000 zl. a jest rozložena na 400 akcií
po 100 zl. Akcie nejsou dělitelné. Tato základní jistina může až na 80.000 zl.
zvýšena býti.
• Akcie znějí na jména akcionářů.
• Všechna vyhlášení od společnosti vycházející, stanou se úředními novinami
Království českého v ten způsob, že vyhlášku podepíše starosta a jeden člen
správní rady.
Jana Kepková
Foto: archiv J. Malíka

