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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

prosinec 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
Na listopadových zasedáních rada obce schválila:
1. Žádost ředitelky MŠ Šťáhlavy na uzavření školy v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 do
3. 1. 2020.
2. Příkazní smlouvu s ﬁrmou Vodohospodářský
rozvoj a výstavba a.s. Předmětem smlouvy je zajištění výběru provozovatele vodohospodářské infrastruktury v majetku obce Šťáhlavy.
3. Nákup vodního a kalového čerpadla HONDA
WB 20 za cenu 12.000 Kč bez DPH pro potřeby
pracovní čety. Čerpadlo bude využíváno zejména
pro rychlé odčerpání vody a zalévání stromů.
4. Finální podobu minimalistické studie záložny
vypracované Ing. Korčákem (úprava sociálního
zázemí restaurace a úprava šaten a skladů v zázemí tělocvičny). Studie byla odsouhlasena stavební
komisí.
5. Nákup zimních pneu pro Peugeot a Iveco od
Pneuservis Monika Šecová. Cena 2.070 Kč včetně
DPH/ks na Peugeot a 2.650 Kč/ks včetně DPH na
IVECO.
6. Smlouvu s Plzeňským Prazdrojem na inventář
v restauraci Zámecká s tím, že smlouva bude ihned
po uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem
převedena na něho. Smlouva nezavazuje obec
k žádnému ﬁnančnímu plnění.

7. Možnost prodeje turistických vizitek přímo na
zámku Kozel.
8. Smlouvu k zabezpečení činnosti k podání žádosti o dotaci do Národního programu životního prostředí na akce: Vodovod Legionářská a kanalizace
Kozelská se společností Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a.s., Praha. Zároveň revokuje část svého
usnesení č.569 ze dne 25. 9. 2019 (schválení společnosti DOMOZA Projekt jako zpracovatele žádosti
o dotaci).
9. Plán inventur obce na rok 2019.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Informaci ﬁrmy POVED s.r.o. na výši příspěvku obce na dopravní obslužnost v r.2020 ve výši
180.378 Kč.
2. Informaci o dražbě spoluvlastnického podílu ve
výši 1/2 pozemku p. č. 428/18, který je ve vlastnictví ﬁrmy Pro INRES Group s.r.o. a doporučila ZO
schválit účast na této dražbě.
3. Návrh ﬁrmy AVE na ceny za svoz a odstranění
směsného komunálního odpadu, separovaných složek komunálního odpadu a ceník sběrného dvora.
Návrh bude projednán na RRO a předloženy ZO
k případnému schválení.
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4. Návrh ceny vodného a stočného od ﬁrmy ČEVAK. Návrh bude projednán na RRO a předložen
ZO k případnému schválení.
ZASTUPITELSTVO OBCE
Dne 20.11.2019 se konalo mimořádné zasedání zastupitelstva obce (ZO)
ZO vzalo na vědomí:
změnu rozpočtu VIII. Rozpočtovým opatřením
k 21. 10. 2019.
ZO schválilo:
1. změnu rozpočtu IX. rozpočtovým opatřením
k 20. 11. 2019;
2. Účast obce na elektronické dražbě ½ pozemku
p. č. 428/18 v k. ú. Šťáhlavy – část ulice 17. listopadu,
která je ve vlastnictví Pro INRES Group s. r. o. ZO
zmocnilo radu obce rozhodnout o nejvyšším podání.
3. Prodej pozemků pod chatami a okolo dvou chat
ve Šťáhlavicích vlastníkům těchto chat.
4. Bezúplatný převod dle GP dvou nově vzniklých pozemků v k.ú. Štáhlavy od ČR – ÚZSVM.
Pozemky se nacházejí na konci Habrmanovy ulice
pod chodníkem.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

V pátek 22.11. se konala poslední akce spojená
s letošním výročím 780 let od 1. písemné zmínky
o obci. Do KC Beránka přijel významný český
historik prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., autor mnoha knih o historii, autor i jedné z kapitol
knihy „Šťáhlavy – Pohled do historie“, kterou obec

letos vydala. Pan profesor si připravil pojednání
o hradech a tvrzích v okolí Šťáhlav, nevyhnul se
ani životu šlechty a lapků ve středověku, promluvil např. i o klášteře v Pomuku pod Zelenou Horou
u dnešního Nepomuku a příjemným, neformálním stylem přiblížil historii návštěvníkům, mezi
nimiž byli nejen jeho přátelé a spolužáci z mládí,

ale i řada mladých lidí. Sál byl zcela zaplněn
a přednáška příjemně ubíhala. V závěru přednášky
proběhla autogramiáda knihy Šťáhlavy – pohled do
historie, kterou bylo možné si na místě i zakoupit
a rovnou nechat podepsat.
Přednáška byla krásnou tečkou za letošními oslavami.

PŘEMÝŠLÍTE O VÁNOČNÍM DÁRKU?
Co třeba koupit knihu o naší obci? Je k dispozici na matrice OÚ za 390 Kč. Kniha má 504 stran a je to mimořádný počin autorů
J. Kepkové, J. Jermáře, R. Berkovce a J. Čechury, obsahuje dosud nikdy nepublikované informace a fotograﬁe. Někteří občané
knihu kupují pro každé ze svých dětí, aby až bude velké, vědělo o místě svého
dětství co nejvíc, nebo ji věnují přátelům či příbuzným, kteří mají ke Šťáhlavům
vztah. Jistě bude i krásným vánočním dárkem.

VÝLOV RYBNÍKA

Výlov Lopatského rybníka (tj. rybník pod zámkem Kozel) se konal 6.11. Často není k vidění tento rybník bez vody, pár desítek občanů i z naší
obce se přišlo podívat. Pro Vás ostatní alespoň fotograﬁe.
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OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

OZNÁMENÍ O PROVOZU OÚ, SBĚRNÉHO DVORA
A SVOZU POPELNIC O VÁNOCÍCH
Obecní úřad bude v týdnu od 23.12. do 27.12 uzavřen. Dne 30.12 bude pro veřejnost otevřena pouze
podatelna. Dne 31.12. a 1.1. bude OÚ uzavřen.
Sběrný dvůr bude uzavřen 23.12. a 1.1., ve dnech
28.12. a 30.12. bude otevřen.

Svoz popelnic proběhne bez omezení, tedy o státních svátcích 25.12. a 1.1.
Obecní úřad po zkušenostech z minulých let zajistil, aby svoz papíru (modré kontejnery) po vánočních svátcích mimořádně proběhl dva týdny
za sebou. Přesto je potřeba, abyste karton nařezali

na menší kusy, sešlápnout krabice opravdu nestačí! Házet do kontejneru krabice nerozřezané nebo
dokonce vedle kontejneru je bezohlednost a stojí to
obec nemalé ﬁnanční částky, za úklid okolo kontejnerů musí obec totiž platit navíc. Je to tedy na úkor
nás všech!

ODPADOVÝ RÁDCE VE VAŠICH SCHRÁNKÁCH
Obec Šťáhlavy ve spolupráci se společností EKO-KOM a za podpory Plzeňského kraje vypracovala
brožurku nazvanou Šťáhlavský odpadový rádce.
Na konci listopadu jste jej našli ve svých poštovních schránkách. Tohoto rádce Vám doporučujeme

si uschovat, protože jsou v něm nadčasovým způsobem zpracovány veškeré informace, které se týkají
odpadového hospodářství, způsobů placení poplatku za komunální odpad (nikoliv ale jeho výše, protože ta se často mění), informace o třídění odpadu,

sběrném dvoru aj. Na vypracování se vedle společnosti EKO-KOM podílely I. Bočanová, V. Brůžková a R. Fremrová. Věříme, že pro Vás bude dobrým
pomocníkem. Obec navíc může těšit, že odpadový
rádce si nevyžádal žádné ﬁnanční prostředky obce.

PORADENSTVÍ – JAK JE TO S NÁJMEM BYTU?
V poslední době se setkáváme s dotazy, co v nájemních bytech hradí nájemce a co pronajímatel (nájemce = nájemník, pronajímatel – vlastník bytu).
Je to dáno občanským zákoníkem a nařízením vlády č. 308/2015 Sb.
Pokud nájemce byt znehodnotí špatným užíváním
nebo zanedbáním údržby, plně zodpovídá za veškeré škody a musí je uhradit. Každý nájemce je
povinen byt před ukončením nájmu zcela vyklidit, vymalovat, opravit závady na něm a důkladně
uklidit. Jak lze byt znehodnotit? Třeba tím, že není
byt pravidelně dostatečně větrán, je v něm sušeno prádlo a zároveň málo vytápěno či nevětráno
atd. – v takových případech může vznikat v bytech
plíseň, která v extrémních případech může dosáhnout takové hloubky a rozměrů, že je potřeba nákladná oprava včetně škrábání omítek, a to v řádech
i několika desítek tisíc Kč, které je nájemce povinen
zajistit a plně uhradit.
Nájemci jsou povinni v bytě provádět běžnou údržbu a hradit drobné opravy.
Co je běžná údržba bytu?
Malování, oprava omítek, tapetování a čištění
podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn

a čištění zanesených odpadů až ke svislým rozvodům; udržování zařízení bytu ve funkčním stavu,
pravidelné prohlídky a čištění vodovodních výtoků,
zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody (tj. např. bojler),
umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných skříní.
Co jsou drobné opravy?
1) Opravy, které jsou věcně vymezeny v nařízení
vlády, tedy zejména: opravy jednotlivých vrchních
částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny
prahů a lišt; opravy jednotlivých částí dveří a oken,
kování a klik, výměny zámků, opravy kování, klik,
rolet a žaluzií u oken bytu; opravy a výměny elektrických koncových zařízení a rozvodných zařízení,
zejména vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, domácích telefonů, zásuvek rozvodů datových sítí, signálů analogového i digitálního televizního vysílání
a výměny zdrojů světla v osvětlovacích tělesech (tj.
výměna žárovek a zářivek v bytě); opravy a výměny uzavíracích armatur na rozvodech vody (např.
vodovodních baterií) s výjimkou hlavního uzávěru
pro byt, výměny sifonů a lapačů tuku; opravy a cer-

tiﬁkace bytových měřidel nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění a opravy a certiﬁkace
bytových vodoměrů teplé a studené vody, opravy
regulátorů prostorové teploty; opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par,
digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody
(bojler), umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečicích trub, vařičů,
infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných skříní; opravy kamen na pevná paliva, plyn a elektřinu,
kouřovodů, kotlů etážového topení na elektřinu,
kapalná a plynná paliva, kouřovodů a uzavíracích
a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení; nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního topení.
2) Další NUTNÉ drobné opravy bytu a jeho zařízení, které nejsou věcně vymezené v nařízení vlády.
U těchto oprav hradí nájemce opravu nebo výměnu
do 1.000 Kč a k tomu případné náklady na dopravu.
Opravy si nájemce zajišťuje sám nebo prostřednictvím ﬁrem nebo řemeslníků.
V obecních bytech provádí od letošního roku občanská komise předem hlášené kontroly a bude
v nich pokračovat i v dalších letech.

TELEGRAFICKY
VÝBĚR POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Platbu poplatku za komunální odpad provádějte
až od 6.1.2020, nikoliv před tímto datem. Uhradit poplatek a vyzvednout si známku na popelnici
v kanceláři matriky na OÚ bude možné v úřední
dny, tj. v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do
17 h. Výše poplatku bude určena na prosincovém
zasedání zastupitelstva. Při placení poplatku bude
do každé domácnosti (domu nebo bytu) s trvalým
pobytem osob vydána proti podpisu sada tašek na
tříděný odpad. Tyto sady tašek poskytne obec svým
občanům zdarma, získala je díky spolupráci se společností EKO-KOM za výhodnou cenu.
NOVÁ RUBRIKA – NAŠI PODNIKATELÉ
V tomto čísle najdete poprvé novou rubriku rozho-

vor s našimi podnikateli. Jde sice o placenou inzerci, kdy za cca ½ strany podnikatel zaplatí (200 Kč +
DPH), ale jistě mu pomůže, aby se o jeho práci lidé
v obci více dozvěděli. Kdo máte zájem, napište na
redakce@stahlavy.cz, nebo zavolejte,724 162 518.
ČIPOVÁNÍ PSŮ
Čipování psů nově nařizuje veterinární zákon,
je povinné od 1.1.2020, výjimkou jsou pouze psi,
kteří byli tetováni před 3.7.2011 a jejichž tetování
je čitelné. Dne 18.11.2019 proběhlo čipování psů
v naší obci, pokud bude ze strany více občanů zájem, zajistíme hromadné čipování ještě i v r. 2020.
Čipování za 400 Kč prováděla MVDr. Horáková,
která spolupracuje s útulkem v Borovně. Ti, kdo
si takto nechali psa očipovat, mohou (ale nemusí)

zaregistrovat psa v Národním registru majitelů zvířat, stojí to ale 190 Kč. Informace o registraci je na
www.narodniregistr.cz. Při hromadném čipování
zaměstnanci obce od majitelů psů získali čárový
kód s čipem pro potřeby evidence obce a bude zařazen do karty každého psa. Obec pořídí čtečku čipů
a v případě útěku psa bude snazší najít majitele.
NOVÝ POČÍTAČ V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Ve veřejné knihovně v Palackého ulici ve Šťáhlavech je od listopadu nový počítač pro veřejný internet. Kdo nemáte možnost internetu doma, přijďte.
Knihovna bývá otevřena vždy v úterý 16:30 – 19h
a v sobotu od 8:30 do 11 h. Najdete zde i velké
množství knih, a to i novinky posledních let.

rubriku OBEC A OBECNÍ ÚŘAD připravila
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Berta Havelková 89 | Karel Šebesta 81 | Anna Sedláčková 82 | Václav Fremr 81
Jaroslav Kosnar 96 | Karel Rössler 85 | Ludmila Ottová 91
Šťáhlavice
Zdeňka Pašková 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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JUBILANTI

JUBILEUM VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V pátek 25.října to bylo přesně na den 50 let, co si
řekli své „ANO“ Miloslava a František Koštovi ze
Šťáhlavic. K tomuto vzácnému výročí jim přišly poblahopřát zastupitelky obce. V přátelské atmosféře
Koštovi vyprávěli o svém společném životě, vzpo-

mínali na dobu seznámení, hovořili o svých pracovních pozicích, o dětech i vnoučatech. Nakonec
přišly na řadu i krásné svatební fotograﬁe. Návštěva
v příjemné a pohodové společnosti velmi rychle
utekla – není divu, že Koštovi spolu vydrželi půl

století, z obou totiž čiší klid a harmonie. Přejeme
jim pevné zdraví, radost z velké rodiny a abychom
se zase takto mohli setkat na diamantové svatbě.
Eva Bezděkovská,
zastupitelka, členka obč. komise

VÝZNAMNÉ JUBILEUM 100. NAROZENINY PANÍ HOLUBOVÉ
23. listopadu se paní Holubová dožila úctyhodných 100 let. Blahopřát jí
přišli zástupci obce a Okresní správy sociálního zabezpečení. Oslavenkyně v dobré náladě převzala dárky i blahopřáním od paní ministryně Maláčové a pochutnala si na narozeninovém dortu.
Všichni jí přejeme hodně zdraví a spoustu krásných chvil v rodinném kruhu.
za občanskou komisi Alena Sládková

ŠKOLY

LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Hned 1. listopadu bylo u nás ve škole živo. Navzdory dušičkovému počasí se v prostorách školy rozprostřela rozverná nálada. Halloween byl totiž tématem
projektu Proměny. Žáci tento den zažili nevšední
vyučování. Do lavic usedli čarodějové, upíři, ježibaby, duchové a nejrůznější bubáci. Kreativita dětí
byla opravdu výrazná. Učitelky připravily hravé počítání, veselé doplňovačky apod. Povídali jsme si také
o tradicích, symbolech a významu svátku Halloween.
Následující den 2. listopadu se konal již 6. školní ples.
K dobré náladě, k tanci i poslechu zahrála skupina
Sekvence. Bohatá tombola ani letos nezklamala. Výtěžek z plesu bude využit na další etapu úpravy školní
zahrady. Poděkování patří všem, kteří si dali práci
s přípravami a organizací plesu. Dále i našim žáčkům,
kteří zde zazpívali a zatancovali.
6. listopadu se rozjel autobus s našimi druháky
a třeťáky do plzeňského divadla Alfa. Tam děti
zhlédly představení Pohádky ovčí babičky. Osobitě
pojaté vyprávění pěti příběhů ovčí babičky předvedli živí herci i šité loutky. Zážitky z divadla žáci
vyjádřili v českém jazyce a ve výtvarné výchově
ve svých obrázcích. 7. listopadu se uskutečnil další
preventivní program Státního zdravotního ústavu
na téma Hygiena a správné mytí rukou. Pro žáky
1. a 2. třídy byl připraven zajímavý program v podobě promítání a následné praktické ukázky správného mytí rukou.

15. listopadu se místní sportovní hala otřásala hlukem probíhající Školní ligy miniházené. Utkání
se zúčastnilo celkem pět škol - ZŠ Šťáhlavy, ZŠ
Blovice, ZŠ Sedlec, ZŠ Nezvěstice a ZŠ Starý Plzenec. Za umístění se nemusejí reprezentanti naší
školy vůbec stydět. Skvělé první místo si vybojovali mladší žáci a starší se umístili na čtvrtém místě.
Sportovní nadšení a atmosféra nechyběly. Hrálo
se hlavně v duchu radosti ze hry, i když pozornost
v podobě házenkářských míčů velice potěšila.
Ty budou využity v hodinách TV. Dále máme přislíbeny dresy a branky. 19. listopadu se konalo Otevřené vyučování. Rodiče měli možnost setrvat na
první a druhou vyučovací hodinu u svých ratolestí
ve třídách a sledovat, jak hodina probíhá. Pozorovali aktivitu, projev a zájem dětí
i práci učitelů v interakci se žáky.
Někteří rodiče ocenili dnešní hravou moderní výuku oproti tomu,
co zažili oni v mládí. Taková slova samozřejmě potěší a jsou nad
všechna vyznamenání. Zároveň
se stávají motorem pro další pedagogickou práci, která není leckdy
jednoduchá, avšak krásná.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Kateřina
Pražáková, Martina Pešicová

KULTURA V OBCI

ADVENTNÍ OKENNÍ KALENDÁŘ 2019
I v letošním roce obec uspořádá Adventní okenní
kalendář. Opět se v adventním čase rozsvítí 24 oken
s čísly, která mohou nejen děti objevovat při předvánočních procházkách, a tak si odpočítávat své čekání
na nejkrásnější svátky v roce.
Opět budou kalendáře dva – ve Šťáhlavech a ve
Šťáhlavicích.

Děti budou zapisovat adresy domu s čísly do hrací
karty, a pokud ji přinesou správně vyplněnou na
Štědrý den na Vánoční zpívání ke stromečku na návsi ve Štáhlavech a ve Štáhlavicích, dostanou malou
odměnu.
Hrací karty budou slosovány a 3 výherci ve
Šťáhlavech získají poukázku do Dřevěné kavár4

ny a 1 výherce ve Šťáhlavicích volnou vstupenku
do kina.
Hrací karty je možno vyzvednout na matrice OÚ,
v ZŠ a MŠ ve Šťáhlavech, v Dřevěné kavárně
a v hospodě ve Šťáhlavicích.
Hana Šťovíčková

KULTURA V OBCI

STRAŠIDELNÁ STEZKA
28. října bylo stejně tak jako každým rokem ve
Šťáhlavicích rušno. Na návsi začaly brzy po poledni
vyrůstat stany pro pořádání již tradiční Strašidelné stezky. Stezku pořádají místní sokolové a hasiči
pro všechny děti, které se chtějí projít s lampionem
v doprovodu rodičů nebo známých krásným údolím řeky Úslavy, cestou však na děti čekají různé
strašidelné zastávky. Kolem plápolavých loučí
a ohýnků tam rejdí různá strašidýlka, jako například čarodějnice, čerti, bubáci, víly, vodníci, upíři,
hejkalové, skřítkové i skřeti nebo třeba ježibaba
v perníkové chaloupce. Na každém stanovišti je
nutné splnit drobné úkoly, za které děti dostanou
malé sladkosti. Začátek i konec stezky byl u šťáhlavické Kovárny, kde se mohli malí i velcí posilnit,
opéct si buřta nebo se jen ohřát u velkého ohně. Pro
zkrácení dlouhé chvíle při čekání na start mohly děti sledovat pohádky, které se celý podvečer
promítaly ve velikém stanu. Strašidelnou stezkou
letos prošlo hodně přes tisíc lidí. Je to jedna z mnoha šťáhlavických akcí, na kterých se podílí téměř
všichni místní sokolové a hasiči. Je velmi náročná
na organizaci, ale když každý z téměř 60 pořadatelů ví, co má dělat, je výsledek zaručeně perfektní.
Všem pořadatelům patří veliký dík za jejich pomoc bez nároku na jakoukoliv odměnu. Strašidelná stezka má již svou více než dvacetiletou tradici
a přijíždějí na ni děti nejen z blízkého okolí,
ale i z více vzdálených míst. Věříme, že se všichni
již teď těší na tu příští.
TJ Sokol a SDH Šťáhlavice

GALAKONCERT
Velkolepý koncert, který pozdvihl Šťáhlavy na úroveň
města, zažili ti, kteří poslední říjnový den přišli prožít
v jízdárně na Kozlu. Tři pěvecké sbory (Sirény, Pěvecký sbor Církevního gymnázia a sbor ZŠ Šťáhlavy pod
vedením Markétky Dobré) a sólisté Nicol Krpejšová
a Bartłomiej Wróblewski vytvořili výjimečný dvouhodinový program. Na nástroje doprovázel Komorní
orchestr Církevního gymnázia, klavíristé Tomáš Nejdl + Eva Vimrová a kytarista Petr Fremr (který koncert zároveň i zvučil).
Koncertní sólisté Nicol a Bartłomiej fascinovala,
dojali a rozproudili diváky, stejně jako motivovali sboristky „makat na sobě“. Děti ZŠ představily
pásmo ﬁlmových melodií, posléze se přidaly Sirény

a CG s pásmem písní Karla Gotta, které bylo aktuálně nacvičeno a zařazeno do programu. Nechtěli
jsme, aby platilo „kdo nepláče, není Čech“. A tak
jsme nezapalovali svíčky, ale jen symbolicky na
plátně připomněli desítky Mistrových fotograﬁí
a zpívali jsme zejména veselé a rychlé písně. Díky
písni Srdce nehasnou a Jdi za štěstím, jsme i tak
vytvořili prostor, kdy každý divák měl možnost
v hloubi svých vzpomínek poděkovat za vše, co díky
„Božskému Kájovi“ mohl zažít.
O pauze jsme se díky ochotným děvčatům z SDH
mohli občerstvit a zdarma naposledy navštívit výstavu uměleckých fotograﬁí varhan s doplněním
o artefakty z kostela v prvním patře Jízdárny.

Obec nechala výběr z těchto fotograﬁí Bětky Huclové,
Ondřeje a Elišky Lucákových vytisknout i na pohlednice, které si od toho večera přispěvatelé do sbírky
mohou vzít na památku / k poslání potenciálnímu
dalšímu podporovateli varhan. A nyní přichází příležitost pro ty, kteří čtou varhanní články pečlivě až do
konce: napište vzkaz „držím vám palce“ a svou adresu
na mail uvedený v podpisu tohoto článku – první tři
obdrží vzpomínkovou pohlednici do své schránky.
Ostatní zájemci se pro ni mohou zastavit na matrice
obce.
Díky speciálnímu autobusu zdarma ze Šťáhlav na
Kozel i díky parkování zdarma bylo snazší se na Kozel vypravit a být tak blízko výjimečnému zážitku.
A opravdu to stálo za cestu, příjemně teple vytopená Jízdárna je skvělým prostředím pro další akce nás,
hrdých Šťáhlavanů, kteří chtějí mít
kulturu na úrovni i na území naší
obce. Letos poprvé vyzkoušíme tyto
prostory i pro již tradiční vánoční
koncert s částí České mše vánoční
v podání snad 70 účinkujících. Autobus pro diváky zdarma, vytopený
sál a židle bude pro každého – co
víc si přát? Přijďte přivítat vánoční prázdniny. Jízdárna bude oázou
klidu v moři předvánočních povinností. Naladíme vás na tu správnou
vánoční vlnu.
Kuba Ryba Šedivý,
sedivy@stahlavy.cz

SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ
Zcela nová akce potěšila neuvěřitelný počet šťáhlavských dětí, rodičů, milovníků dobré hudby, zábavy, lampionových průvodů i vína. Tolik účastníků v pracovní
den snad nikdo nečekal. Zřejmě nalákal nabitý program,
který se mohl uskutečnit jen díky aktivnímu zapojení
desítek nadšenců.
Např. svatomartinský koncert doplnilo překvapení od
pánů Pavla Šťovíčka a Standy Kluzáka – díky jejich aparatuře a citlivému nastavení jsme se mohli vžít do doby,
kdy budeme mít varhany opravené a v plné síle zpět.
Varhanní virtuózka Ivana Měsíčková nám tak mohla

představit Bacha se vší barokní majestátností. Sirény,
Církevní gymnázium a ZŠ Šťáhlavy si připravily ﬁlmové melodie i listopadové písně. Koncert ukončila píseň
Martin má dneska jmeniny a plný kostel se přesunul před
lesní úřad, kde zkušené SDH Šťáhlavy dbalo na bezpečí
všech. Přijel svatý Martin na bílém koni a s předlouhým
průvodem vyrazil setmělou obcí na lampionovou procházku obcí. Před KC Beránka se představila scénka
o životě sv. Martina. Pak se otevřela brána a šlo se slavit.
První letošní vína rozlévali zastupitelé a jejich blízcí, teplé bulky se sekanou a „dobrotami na přání“ vykouzlilo
5

SDH Šťáhlavy stejně jako posezení u sudu s ohněm, kapela Perla spustila série moravských písní, bratři Pešírovi
prosvítili nádvoří ﬁre show a závěr setkání ukončil ohňostroj na téma první sníh.
Díky Lence a Janu Vyskočilovi akci doprovodil bílý kůň
i tradiční husa – tak společenská, že – nebojte se o ni, děti
– jí Lenka slíbila dožití se stáří, aby i další roky mohla
být s námi.
Svůj prostor na nádvoří dostaly i varhany – gymnazisté přes den připravili husí vývar, domácí čaj a výstavu z obrazů pro varhany a pohlednic z výstavy.
dokončení na další straně

KULTURA V OBCI

SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ

dokončení z předešlé strany
Zájemci si pak mohli brát, co chtěli, za své příspěvky
pro varhany. Za celé odpoledne se tak varhanní sbírka
rozrostla o 9.200 Kč. Úžasné, děkujeme všem přispěvatelům!
Věříme, že si Šťáhlavy s chutí zvyknou na novou
akci, která (na rozdíl od dětského dne, který se
uchytil na nedělní odpoledne nejbližší k 1.6.) se
i příští rok bude konat 11.11. – tedy už teď se můžete
těšit na středeční setkání s podobným programem.

Je dobře, když má obec své tradiční akce, na kterých se lidé mohou setkat a společně si užít jedinečnost daného ročního období. Takto se můžete
těšit na předvánoční Rybovku na Kozlu a třeba se
nám povede oživit masopust a neckyádu, stejně
jako zkusíme otevřít dvůr Beránky na Velikonoce.
Šťáhlavy žijí!!!
za celý tým Kuba Šedivý

SEZONA 2019 NA ZÁMKU KOZEL
Rok 2019 byl pro zámek Kozel rokem úspěšným.
Vzrostl počet návštěvníků samotného zámku, další
návštěvníky přilákaly mnohé kulturní akce, které
jsme připravili, v neposlední řadě vzrostl i počet
svatebních obřadů.
Pokud bychom měli úspěšnost projektů měřit pouze počtem návštěvníků, vedla by výstava České
korunovační klenoty na dosah. S velkým úspěchem se také setkaly historické slavnosti Císař na
Kozlu, které jsme uspořádali společně s Plzeňským
landfrýdem a sdružením Plzeňští, spolek šermířů
a přátel historie. Na tento historický víkend navážeme i v příští sezoně, ovšem s jiným tématem.
Velice úspěšné jsou i jarmarky. Se spolupořadatelem Trhy Aleš se neustále snažíme trhy zlepšovat,
aby byl komfort návštěvníků co největší, a zároveň
trhy co nejméně omezily sousední obyvatele. Kromě již tradičního Velikonočního a podzimního jarmarku jsme letos v květnu pozvali vinaře na Víno
a jídlo na zámku Kozel. I pro tuto akci počítáme
s dalším ročníkem. Zároveň přemýšlíme, že příští
rok připravíme adventní program na celý víkend,
který bude taktéž doplněný malým řemeslným
trhem.
Zámek Kozel se i letos připojil k mezinárodnímu
dni památek, ke dnům evropského kulturního dědictví. V letošním roce se v areálu zámku uskutečnila i Mezinárodní noc pro netopýry.
Na jaře jsme pokračovali v komentovaných prohlídkách parku s naším zahradníkem p. Vlachem.
Bohužel p. Vlach ukončil svůj pracovní poměr
u Národního památkového ústavu a v našem ko-

lektivu se nenašel nikdo jiný, kdo by byl schopný
a ochotný v těchto pro návštěvníky velice atraktivních prohlídkách pokračovat. Přesto jsme se
rozhodli i příští rok přihlásit do projektu Víkend
otevřených zahrad, kdy se z prohlídek parku přesuneme do přednáškové místnosti, kde zazní několik
přednášek na téma historických zámeckých parků
a obor.
V rámci koncertního programu jsme letos přivítali
oceňovaného violoncellistu Josefa Klíče, plzeňskou
kapelu Crimson Fields, v rámci vzpomínkového večera na Romana Knížete další violoncellistku Dorotu Barovou a britský Birmingham Scholls‘ Wind
Orchestra.
Nádvoří zámku stejně jako loni ožilo divadlem,
nově i hudbou a tancem a hrabě Černín na něm přivítal návštěvníky během Hradozámecké noci.
Pro malé i velké diváky předvedl soubor Buchty
a loutky své dvě představení: Neposlušná kůzlátka
a Don Šajn.
Ani na podzim jsme tempo nezvolnili. Ve výstavních prostorách jsme si připomněli historii obce
Šťáhlavy i samotného zámku a druhá část byla věnována fotograﬁcké výstavě na podporu restaurování vzácných varhan ze šťáhlavského kostela. Největší tahoun projektu této obnovy, Jakub Šedivý,
zorganizoval v rámci této výstavy i dva doprovodné koncerty. Závěrečný koncert byl i vzpomínkou
na nedávno zesnulého zlatého slavíka Karla Gotta.
Kromě těchto koncertů se v Jízdárně odehrála
v rámci Haydnových hudebních slavností jedna velice speciﬁcká akce, při které zazněly lidové pís-

ně barokní Evropy a diváci byli navíc zapojeni do
křepčení, tančení a zpěvu popěvků.
Před koncem roku, v rámci adventního programu,
jsme připravili tři koncerty a mimořádné adventní
prohlídky. Adventní prohlídky proběhnou pod názvem „Když zámek spí“ v neděli 15.12. a návštěvníci při nich nahlédnou do zazimovaných interiérů
a dozví se o péči, kterou zámku celoročně věnujeme. Program potom bude pokračovat adventním
koncertem dívčí skupiny Vesna, v Jízdárně zámku
od 16 hodin. Vesna bývá označována jako dívčí
Čechomor, písně čerpají témata z lidových tradic
– určitě se máme na co těšit a koncert bude jistě
příjemným zvolněním v rámci hektického vánočního času.
Ve čtvrtek 19. prosince rozezvučí intimně osvětlenou kapli tóny nejstarších nástrojů lidské civilizace
v rámci projektu Staré písně, prastaré hráče na didgeridoo a gongy Ondřeje Smeykala s texty Ivo Hucla.
Adventní program letos zakončí Rybova Česká
mše vánoční. Tradičně se konala ve šťáhlavském
kostele, ale vzhledem k velkému zájmu diváků
a nepřítomnosti varhan navrhl její hlavní organizátor Jakub Šedivý ji pro letošní rok přesunout do
Jízdárny našeho zámku.
Po tomto koncertě se už bude náš zámek připravovat na novou sezonu, která začne již v sobotu
28. března 2020.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem zaměstnancům, kteří se podíleli na zdárném průběhu sezony
a pořádání všech akcí.
Jan Polívka, kastelán zámku Kozel

SPORT V OBCI

LISTOPADOVÉ VÝSLEDKY HÁZENÉ
Po říjnové přestávce pokračovaly ligové soutěže
házenkářů.
Šesté kolo I. ligy mladšího dorostu přineslo týmu
první body do tabulky. Soupeř z olomouckého kraje, Házená Velká Bystřice, podlehl našemu družstvu 30:34 (13:15). V dalším kole odjeli naši do
Zubří, které vévodí soutěži, a prohráli 48:19 (23:7).
Porážka následovala i v Jičíně 35:29 (19:13). Kolektiv nastupoval pod trenéry Jirmářem a Votýpkou
v sestavě - brankáři Čimera a Olivier, v poli Votýpka 2, Hadač 5, Nosek 26, Hrubý 1, Pekárek 7, Hadáček, Kudra 3, Jirmář 4, Sklenář 4, Pytlík 1, Kelíšek
1, Holý 17, Tikal 7. V tabulce jsme na posledním 12.
místě se dvěma body. Před námi také s 2 body týmy
Velké Bystřice a Žďáru nad Sázavou, ale s lepším
brankovým poměrem. V posledních třech podzimních kolech hrají hoši doma s Libercem (23.11.)

a se Sokolem Veselí (7.12.). 30.11. zajíždí do Prahy
na Duklu.
Starší dorost I. liga: I ten byl v 6. kole poprvé
úspěšný, porazil svého soka KH Kopřivnice 21:17
(11:10). Také v dalších kolech měli chlapci stejné
soupeře jako mladší dorost. V Zubří podlehli 34:12
(16:6), a v Jičíně 36:24 (16:14). Družstvu stále chybí zranění hráči a je to na výkonech znát. Sestava:
Kopic, Poszpíszyl - Průcha 2, Jung 3, Tyml 4, Nosek 6, Holý, Havlíček 16, Klička 4, Basl 4, Kojan 3,
Brůha14, Láska, Sklenář. Trenéři Sedláček, Sklenář, trenér brankářů Král, vedoucí Průcha. Tabulka
po 8. dějství : 1. Zubří 16 bodů, 2. Dukla 16 b., 10.
Šťáhlavy 2, 11. Kopřivnice 2, 12. Úvaly 2. V 9. kole
hostí tým Rožňov pod Radhoštěm (23.11.), v 10.
hraje na Dukle a v posledním podzimním zápase
7.12. hraje doma s Novým Veselím.
6

Muži II. liga: Muži se v 6. kole střetli s Chemičkou
Ústí nad Labem. Zvítězili, když změnou obrany obrátili výsledek. Soupeř dvě třetiny utkání vedl o tři
branky. V dalším zápase byl náš tým hostem Slavie
VŠ Plzeň. V tomto derby také zvítězil 22:24(13:11).
A v kole osmém si naši zajeli pro bod do Mladé
Boleslavi. Výsledek 26:26 (15:15). V současné
době vypadá čelo tabulky takto: 1. Most 16 bodů,
2. Dukla 14, 3. Mladá Boleslav 10, 4. Libčice 9., 5.
Šťáhlavy 9. Šťáhlavy tedy na pátém místě, majíce
k dobru odložené utkání s Jabloncem. Sestava
a branky v listopadových zápasech: brankáři Hrubý, Vogeltanz, v poli Šedivec 13, Jahoda, Karban
1, Kesl 5, Šimek 21, Kroc 1, Hörner 1, Šetlík 9, Havlíček 2, Tatar 16, Mareš 4, Schejbal 1. Trenér Šedivec, vedoucí družstva Schejbal st. V poslednich
třech kolech hrají muži 23.11. doma s Libercem,
dokončení na další straně
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LISTOPADOVÉ VÝSLEDKY HÁZENÉ
dokončení z předešlé strany
30.11. na Dukle Praha a poslední utkání doma s vedoucím týmem soutěže Baníkem Most.
Starší žáci vedení trenéry Fialou a L. Nolčem měli
svůj soutěžní listopadový turnaj v Rokycanech.
Zde všechna utkání vyhráli: Šťáhlavy - Rokycany
19:13, Talent Plzeň 19:17, Slavia VŠ Plzeň 24:11.
Sestava a branky: Čimera, Černý 4, Dobrý V.,Jirmář 11, Karban 4, Makový 1, Nolč 9, Nosek 10,
Sedláček 8, Toﬂ 4, Tůma 1, Votýpka 9, Říha, Žižka
1. Tabulka: 1. Talent Plzeň 14 bodů, 2. Šťáhlavy 12,
3. Slavia Plzeň 2, 4. Rokycany 0. Družstvo starších
žáků čeká ještě jeden turnaj - 14.12. se v Rokycanech rozhodne o podzimním vítězi plzeňské ligy.

Mladší žáci: Ti měli svoje soutěžení ve šťáhlavské
hale 17. listopadu. Vítěznou vlnu našich žáků přerušila děvčata DHC Plzeň, když nad našimi chlapci
zvítězila 24:20.Ostatní výsledky - Šťáhlavy - Slavia
VŠ 24:15, Rokycany 21:15.Tabulka soutěže před
posledním turnajem 15. prosince na Slavii.1.DHC
Dívky 12 zápasů - 18 bodů, 2. Šťáhlavy 10 - 18, 3.
Rokycany 9 -10, 4. Talent A 12 - 7, 5. Talent B 10 7, 6. Slavia 7 - 0. Trenéři Nolč a Pavlíček se starali
o tuto sestavu: Opatrný, Dobrý A., Nosek 23, Jiřík,
Nolč 12, Cetkovský, Pavlíček 1, Jícha, Sedláček 25,
Pok 5, Slavíček, Chlad, Kebrdle, Vaník 2, Šlajer.
Poslední soutěžní turnaj v naší hale, by se měl konat

14. prosince. Jedná se o soutěž tzv. přípravek, pak
bude následovat zimní přestávka. Jarní část ligových přeborů má zahájení 22.2.2020.
P.S. Stará garda házenkářů pořádá jako každý rok
na Silvestra cyklovýlet. Trasu cca 20km ujede každý snadno a před silvestrovskou oslavou si hezky
vyčistí hlavu. Asi v půli trasy je v lomu u Chaloupka občerstvení s opékáním vlastních uzenin. Zveme všechny příznivce pohybu, sraz v 9:45 na hřišti
házené.

Protože toto číslo šťáhlavského měsíčníku je v roce 2019 poslední, chtěli bychom poděkovat svým sponzorům,
obci Šťáhlavy a všem našim fanoušků za významnou podporu našeho sportu. Zároveň přejeme všem šťáhlavákům,
přátelům i nepřátelům hezké a pohodové Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2020. Házenkáři Sokola Šťáhlavy.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI
Sobota 7.12.
Dětská mikulášská nadílka
Místo: sál pohostinství Šťáhlavice
Pořadatel: SDH Šťáhlavice | Čas: od 15 h
Mikulášské pohádkové setkání – Malý pán
Promítání pohádky pro děti i dospělé a beseda s
režisérem Radkem Beranem
Místo: KC Beránka
Pořadatel: Obec Šťáhlavy | Čas: od 16 h
Sportovní akce – ligové zápasy v házené
Mladší, starší dorost a muži
Místo: Sportovní hala
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy | Čas: 13, 15, 17 h
Sobota 14.12.
Turnaj přípravek v házené
Místo: Sportovní hala
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Neděle 15.12.
Prohlídky interiérů „Když zámek spí“
Místo: zámek Kozel
Prohlídky začínají ve 12, 13, 14 a 15 h
Adventní koncert skupina VESNA – „Dívčí Čechomor“
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: od 16 h

Čtvrtek 19.12.
Staré písně, prastaré
Ondřej Smeykal (didgeridoo, gongy), Ivo Hucl
(texty)
Magie zimního slunovratu, nejdelší noc v roce a
spoře osvětlená barokní kaple; čas snění a probouzení světla.
Místo: kaple zámku Kozel
Čas: 18 h

Tradiční 23. setkání u vánočního stromku ve
Šťáhlavicích
Čas: od 16 h
Pořadatel obou akcí: Obec Šťáhlavy
1.12. až 24.12.
Velký adventní okenní kalendář
Ukončení akce u vánočních stromků na Štědrý den
Úterý 31.12.
Silvestrovská cyklovyjížďka
Start: u hřiště házené, Šťáhlavy
Čas: 9:45 h
Pořadatel: Stará garda házené

Pátek 20.12.
Rybova Česká mše vánoční
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Čas: od 18:30 h
Sobota 21.12.
Nad setmělou peřejí
Zpívaná s velkým bardem nejen šťáhlavického polesí Béďou Šedifkou Röhrichem
Místo a pořadatel: Bezejmenná čajovna
Čas: od 18 h

Pozvánka na leden
17. a 24.1.2020 v 18:30
Zločin v expresu 0112
Divadelní představení spolku Šťavel
Místo: KC Beránka
Lístky nutno opatřit si předem!
Více na plakátu nebo na divadlaci.stavel@gmail.com

Úterý 24.12.
Vánoční zpívání u stromu na návsi ve Šťáhlavech
Čas: od 15:30

Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí v přehledu zašlete základní info o akci na email:
kultura@stahlavy.cz

MIKULÁŠSKÉ
POHÁDKOVÉ SETKÁNÍ
KC BERÁNKA (Infocentrum) | sobota 7. prosince v 16 h
Kulturní komise obce Šťáhlavy pořádá promítání
animovaného ﬁlmu s následnou besedou s režisérem
MALÝ PÁN
Dobrodružná animovaná pohádka pro děti i dospělé
Režie: Radek Beran | Scénář: Lumír Tuček
Animované loutky: František Skála ml.
Hudba: Milan Cais ze skupiny Tata Bojs
Strhující pohádkový příběh vezme diváky na pozoruhodné dobrodružství, ve kterém Malý Pán hledá, co mu schází. Seznámí
se s Prázdnou hlavou, doputuje do Plujícího města, anebo do nebezpečného
Lesa stínů. Najde nakonec Malý Pán,
co hledá? A co to vlastně je?
V hlavních rolích hlasy herců: S. Rašilov, V. Zawadská, T. Vilhelmová,
P. Liška, M. Táborský, V. Javorský.
Radek Beran s sebou navíc přiveze
i několik loutkových hrdinů.
Děti do 15 let ZDARMA; dospělí
vstupné dobrovolné
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Rybova Česká mše vánoční
se stala milou tradicí mnoha
českých měst a vesnic.

I letos rozezvučíme
tzv. Rybovkou Šťáhlavy!
Kdy? V PÁTEK 20. prosince od 18:30
Kde? Kozel – JÍZDÁRNA (!!!)
Pěvecký sbor a orchestr Církevního gymnázia a šťáhlavský
pěvecký sbor Sirény představí ty nejkrásnější vánoční melodie
(např. Tři oříšky pro Popelku, Sám doma a Láska nebeská).

Ve druhé části ožije půlka Rybovy České mše vánoční.
Přes 60 účinkujících, velkolepý zážitek!
Přijďte se vánočně naladit vůní tradic.
Každého diváka si vážíme: čeká na vás teple vytopená Jízdárna
a jistota posezení (akce „židle pro každého“). Přestávku rozvoní svařák.
Parkování zdarma. Bus zdarma: v 18:00 u závor, v 18:05 u komína.

Na Rybovku hledáme posily! Info na sedivy@stahlavy.cz

Vstup zdarma!

Obec Šťáhlavy
zve 24. 12. 2019
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v 16 hodin

na tradiční 23. setkání u vánočního
stromku ve Šťáhlavicích
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-příjemnou vánoční atmosféru umocní
vůně svařáku, horký čaj, šťáhlavické pivo, koledy šťáhlavických dětí i vánoční hudba
-během setkání bude uspořádána sbírka, jejíž výtěžek bude věnován na druhou etapu opravy
zvonu z kapličky sv. Floriána
-během setkání také proběhne vyhodnocení dětské soutěže „Adventní kalendář“
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SPOLKOVÁ ČINNOST

TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE
Jaroslavu Štětkovi by bylo 90 let

Dne 22.11.2019 by se dožil 90 let pan Jaroslav Štětka, ikona šťáhlavické tělovýchovy a sportu, dlouholetý člen Tělovýchovné jednoty Sokol Šťáhlavice,
jenž zastával funkci předsedy výkonného výboru po
dobu 46 let.
Jaroslav Štětka byl v činnosti velice všestranný zvládal organizovat sportovní i kulturní akce a jako
správce majetku byl na sokolském hřišti téměř každý
den. Stál u zrodu šťáhlavického Triatlonu, byl hlavním organizátorem házenkářského turnaje Memoriál Václava Nolče a Jaroslava Švece a každým rokem
také pořádal ﬁlmový festival. Myslel i na nejmladší

HASIČI CVIČILI NA
ZÁMKU KOZEL

generaci - v době, kdy organizaci vedl, probíhala
pravidelná cvičení i různé sportovní akce pro děti.
Během působení Jaroslava Štětky ve vedení spolku
se vybudovalo zadní házenkářské hřiště, rekonstruoval se povrch předního hřiště, vybudoval se tenisový
kurt, postavil se velký sklad a budova kabin a zbudovala se tělocvična z bývalé hospody pana Nolče.
Jaroslav Štětka byl také aktivním sportovcem
v oddílu házené. I poté, co ukončil aktivní sportovní činnost, vytvářel podmínky pro rozvoj házené
u mladších generací, a tak Šťáhlavice měly v 80. letech kromě mužského oddílu i oddíly dívčí a chlapecké házené. Navázal spolupráci s házenkářským
oddílem v německém Weissenbornu, takže se každoročně pořádaly mezinárodní přátelské zápasy.
Pan Štětka věnoval práci v Sokole spoustu času
a energie a svou obětavostí a oddaností položil základy mnoha současných sokolských aktivit. Členové výkonného výboru TJ Sokol Šťáhlavice proto
Jaroslavu Štětkovi symbolicky poděkovali za jeho
zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu ve Šťáhlavicích položením květinové mísy na jeho hrob.
za TJ Sokol Šťáhlavice Karel Luft
a Alena Průchová

V sobotu 26.10.2019 vyjela JSDH Šťáhlavy na taktické cvičení – Dálková doprava vody, do zámeckého parku na Kozlu. Hlavními cílI cvičení bylo
napustit vyschlé jezírko pod cukrárnou, otestovat
veškerou techniku, kterou jednotka ke svojí práci potřebuje, a nacvičit rozvinutí vedení v co nejkratším čase. Vzdálenost mezi velkým Lopatským
rybníkem a jezírkem byla 500 metrů, převýšení 24
metrů a bylo zapotřebí 80-100 kubických centimetrů vody. Členové jednotky vytvořili vedení hadicemi „B“ se třemi požárními stříkačkami. Celkem se
zúčastnilo 12 členů, vedení bylo hotovo za necelých
30 minut a celá akce až po celkové naplnění trvala
6 hodin.
za JSDH Šťáhlavy velitel Lukáš Tyr

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

POZVÁNKA NA
ČLENSKOU SCHŮZI
SDH ŠŤÁHLAVY
Informujeme všechny členy SDH Šťáhlavy,
že 10.1.2020 od 19:00 se v KC Beránka (bývalé
Infocentrum) uskuteční členská schůze. Informaci
raději vydáváme předem, protože ve zmíněný večer
proběhnou plánované volby do výboru SDH. Vyzýváme všechny naše členy k účasti.
za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

VÁNOČNÍ
PRODEJ KAPRŮ

Šťáhlavy - Rybárna MO ČRS Šťáhlavy
- výjezd směr Rokycany
20.12.2019 12.00 - 16.00 hod
21.12.2019 10.00 - 16.00 hod
22.12.2019 10.00 - 16.00 hod
23.12.2019 10.00 - do výprodeje
Starý Plzenec - Parkoviště nad Radnicí
21.12.2019 12.00 - 16.00 hod
22.12.2019 10.00 - 16.00 hod
23.12.2019 10.00 - do výprodeje
ŠĨáhlavy - Rybárna MO ÿRS ŠĨáhlavy - výjezd smďr
Rokycany

Starý Plzenec - Parkovištď nad Radnicí
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TRAMVAJ PLNÁ HUDBY
Již tradiční akce na podporu naší varhanní sbírky
proběhla v druhé půlce listopadu. Proč? Nejen pro
mimořádný zážitek pro děti, překvapené cestující a
další penízky do sbírky, ale i proto, aby se i za hranicemi naší obce vědělo o tom, že tu máme raritu
světového významu. A víte, jak na to Plzeň slyší?
Líp, než jsme očekávali. Všechny děti, které se vší
vervou hrají a zpívají oblíbené melodie, nejenže
na konci svého úsilí vidí těžké a plné kasičky, ale
hlavně vidí, jak cestující (kteří se zprvu leknou nezvyklého zaplnění tramvaje, ale potom) vystupují s
úsměvem na rtech a se vzkazy typu „Takhle kdybych se domů mohla vracet z práce každý den…“.
Bylo to již potřetí, kdy jsme dvě odpoledne v týdnu
rozezvučili tramvaj. Vždy se snažíme jízdy zpestřit
něčím novým. Takže krom: minidivadelní scénky
(postava plísně obtěžuje orchestr, který s papírovými píšťalami na hlavě muzikantů představuje
varhany, na pomoc přijde superhrdina v barvách
Plzeňského kraje), průvodce tramvají – postava Ferdinanda Gutha (stavitele našich varhan), kamelota
s novinami o našich varhanách a oboustranného
velkého obrázku varhan na zadním skle tramvaje
(foto), letos přibyla pojízdná výstava obrazů namalovaných na podporu našich varhan zavěšená na oknech tramvaje a navíc postava Naděje - terciánka v
tričku s růžovoﬁalovými slogany „TO ZVLÁDNEME“ „SPOLEČNĚ PRO DOBROU VĚC“ apod.
(Což to dvojnásob vtipné, protože tato slečna, která
s námi moc chtěla jet, jinak chodí černě oblékaná –
a najednou měla růžové třpytky na tvářích, náplast
se srdíčky a zářila…). A ještě o jeden ze zážitků se
s vámi podělím. Náš řidič Michal Kouba (znáte i
jako řidiče autobusu z jízd na koncerty na Kozel)
čelil tlaku od ostatních řidičů, které naše tramvaj
ne vždy potěšila. Před druhým dnem jízd tak na
facebookovou stránku řidičů tramvaje, napsal tento
vzkaz: „Milé kolegyně a kolegové. Převážně zítřejší
odpolední směnu bude možná opět občas v období
cca od 13. do 17. hodiny ,,zdržovat“ Astra jezdící ze
Světovaru do Sadů a zpět. Jelikož ve voze povezu
komorní orchestr a pěvecký sbor Církevního gymnázia, který za jízdy tramvaje pořádá živý beneﬁční
koncert pro sbírku za obnovu historických šťáhlav-

ských varhan, musím jezdit více citlivě. Tuto akci
podporuje jednak náš zaměstnavatel, tak i Plzeňský kraj. Vzhledem k tomu, že se tato akce opakuje
4x do roka a vlivem současných výluk není možno
volit trasu s vyrovnávacími časy na konečných,
prosím o míru shovívavosti pro tuto akci. Alespoň
takto minimálně můžete ta tuhle dobročinnou akci
přispět. Já do kasičky vhodím svůj plat za tuhle jízdu.“ Je úžasné být obklopen takovými lidmi.
Vybrali jsme za ta dvě odpoledne o tisícovku víc

než na jaře, tedy 16 660 Kč. Super. To je i s dotací
najednou práce na varhanách za dalších 83 tisíc. A
to je zase velký posun k cíli.
Má to smysl. Kam až oko vidí: děti své individuální učení z hodin mohou v praxi aplikovat, dokonce s hřejícím pocitem „pro dobrou věc“, Šťáhlavy,
stejně jako Církevní gymnázium, Plzeňský kraj a
PMDP se mohou blýsknout podporou dobré myšlenky, stejně jako každý účastník má hnedka lepší
náladu. Věřím, že i každý Šťáhlavan, který fandí
naší sbírce, může být na svou obec a její počínání
právem hrdý.
Chtěl bych na závěr poděkovat úžasným muzikantům, kteří s klavíristou Tomášem Nejdlem dokázali profesionálně zvládnout ztížené podmínky,
škubání tramvaje, padající noty, cestující vlézající
do zón smyčce apod. Ještě že s námi jel Michal jak
s nezabaleným porcelánem. Děkuju i všem výše
zmíněným podporovatelům, dokonce i několika
Šťáhlavským, kteří na naše jízdy přijeli. I díky vaší
dlouhodobé podpoře je oprava varhan zrychlená o
několik let. Spolu to zvládneme. Brzy. Děkuju.
Kuba Šedivý, ten, co se naučil dirigovat za jízdy;-)

NAŠE PŘÍRODA

HRABĚCÍ ALEJ
PODPOŘTE JI V
ANKETĚ

KŘIVKA OBECNÁ
Milí přátelé přírody, prosinec je první opravdový
zimní měsíc. Děti vyhlíží první sníh, těší se na sáňkování a jako obvykle je většina lidí zklamaná, že
opět nebyly bílé Vánoce. Přichází totiž pravidelná
vánoční obleva, poslední záchvěv podzimu. Všimli si toho již naši předci a tuto moudrost uložili do
mnoha pranostik např. Na Adama a Evu, čekej oblevu. Ve Šťáhlavech byl sníh o Vánocích naposledy
v roce 2010.
Velká část našich ptáků je dávno v teplých krajích.
Důvodem je nedostatek potravy zejména pro hmyzožravce, ale i naši čápi se již přesunuli na jih. Naopak se u nás objevují hosté ze severu, kteří naše
podnebí považují za velmi příjemné. Nepřehlédnutelní jsou kormoráni, kteří k nám přilétají ze severu

Každoročně probíhá anketa o alej roku. Organizátorem ankety Alej roku je spolek Arnika - Centrum
pro podporu občanů. Anketa je určena pro širokou
veřejnost. Cílem ankety je upozornit na krásu a užitek, které nám přinášejí aleje a stromy podél cest i
ve volné krajině. Díky člence komise životního prostředí byla přihlášena i naše Hraběcí alej. Podpořit
v hlasování ji můžete na adrese: www.alejroku.
cz/2019/hrabeci-alej-u-zamku-kozel
Děkujeme.
Komise ŽP
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a využívají mírných zim, kdy nezamrzají řeky ani
rybníky, kde se živí rybami. Nápadná jsou i velká
hejna brkoslavů severních.
Existuje u nás, ale ptačí druh, kterému zima nevadí
a dokonce v tomto období hnízdí. Nejsou to tučňáci
v zoologické zahradě, ale křivka obecná. Je to způsobeno tím, že hlavním zdrojem potravy jsou semena ze šišek jehličnatých stromů a těch je nejvíce
právě v zimním období. Hnízdo bývá skryto vysoko v korunách stromů. Samice musí udržovat stále
v teple a tak ho často nemůže opustit i několik dnů
a krmí ji samec. A jak křivku poznáme? Poměrně
snadno. Je o něco větší než vrabec, samec cihlově
červený, mláďata a samice olivově zelené. Vzdáleně
může připomínat malého papouška, má totiž typicky překřížené konce zobáku, které jí slouží k jednoduššímu vylupování semen ze šišek. Odtud také pochází její název křivka. Areál výskytu je obrovský,
kopíruje výskyt jehličnatých lesů od střední Evropy, přes Sibiř až do severní Ameriky. Do oblasti s
úrodou smrkových semen se stěhují celé populace
napříč Evropou a v těchto letech není problém se s
křivkou setkat. Kam se za ní vydat u nás? Nejčastěji
se s ní setkáme na horách, ale i v našem okolí je
příležitostí dostatek. Ideální jsou rozhledny, kdy se
dostaneme do úrovně korun smrků a při troše štěstí
můžeme tyto zajímavé ptáky pozorovat. Sám jsem
je několikrát pozoroval v okolí Radyně a na Kotli.
Zdeněk Myslík

INZERCE

INZERCE - NAŠI PODNIKATELÉ
Blanka Chocová bydlí ve Šťáhlavicích nad osadou Medvědů a je realitní makléřkou.
Co o sobě sama říká a jaký má vztah k naší obci?
„Miluji to tady. Je tu krásně, a proto bych tuto myšlenku chtěla předat i při případném prodeji
místních domů a bytů. Miluji Bezejmennou čajovnu, táboráky v osadách a nedám dopustit na
sortiment obchodu pana Říhy. Nedávno jsem zajišťovala prodej domu ve Šťáhlavech, o tuto
lokalitu je velký zájem.“
Co Vás přivedlo k této práci a co Vás na ní těší?
„K práci realitní makléřky jsem se dostala úplnou náhodou. Mám ráda rozmanitost. Dříve jsem
doma překládala knihy a po čase jsem se chtěla dostat mezi lidi. Teď potkávám každý den
někoho jiného a můžu říct, že každý můj den je úplně jiný. To mě na mé práci asi těší nejvíce ta rozmanitost.“
Co vše tato práce obnáší?
„Hodně lidí si myslí, že je to sranda, ale ve skutečnosti je to hrozná dřina. Myslím, že nejdůležitějším
smyslem mé práce je navázat vzájemný pocit důvěry mezi mnou a klientem, což bývá mnohdy
těžké, když s někým mluvíte poprvé v životě. Je to i trochu o psychologii, protože hodně lidí se
mi i svěřuje se svými osudy a já jim pak třeba hledám dům nebo byt „na míru“. Musím také umět
vycítit, jaká strategie při prodeji jim bude sedět.“
Čím si myslíte, že je Vaše činnost jiná než u ostatních realitních společností (je-li
něčím jiná)?
„Myslím, že každý makléř je trochu jiný. I u nás ve společnosti – Bidli – jsme každý jiný, což je
skvělé, protože každý má i svoji klientelu, která je osobitá. Já si zakládám na tom, že nikomu
neslibuji vzdušné zámky, ale zároveň chci dělat maximum, aby byly všechny strany spokojené.
U naší společnosti je plus, že jsme partnerem Modré Pyramidy, takže čerpáme poptávající i z jejich
klientů se schválenými hypotékami. O to mám práci o trošku snazší a prodej bývá rychlejší.“
Setkala
S tk l jste
j t se s nějakým
ěj ký k
kuriózním
ió í či
č nevšedním předmětem prodeje nebo klientem?
„Takřka každý den. Třeba na jedné novostavbě jsem musela šplhat po lešení, abych zájemcům o prohlídku otevřela vchod na terase. Jinak si
potrpím na starší domy. Mají svoji duši a jsou jednoduše krásné. Mým snem, který se mi zatím nesplnil, je nabízet ke koupi prvorepublikovou
vilu.“
POKUD MÁTE NEMOVITOST K PRODEJI (PRONÁJMU)
– JSEM TU PRO VÁS!
Blanka Chocová
Tel. č.: 603285173
e-mail: blanka.chocova@bidli.cz
facebook.com/blankachocova.bidli
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INZERCE

Letošní sezóna čištění aut byla ukončena a
začala sezóna čištění koberců a sedaček.
Tak nezapomeňte, že VÁNOCE jsou za
dveřmi a volné termíny rychle mizí -.

Tel. 774 37 50 60
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 - 27. 12. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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