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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

říjen 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
Na zasedáních v měsíci září rada obce
schválila:
1. Cenovou nabídku od ﬁrmy Eurovia Silba,
a.s. na dodávku dopravních značek za cenu
18.156 Kč.
2. Kupní smlouvu na OA Nissan Navara, který bude využíván JSDH Šťáhlavice. Cena automobilu je 240.000 Kč.
3. Dodatek k nájemní smlouvě se SOŠ. Jedná
se o navýšení nájmu o 500 Kč za sklad u haly.

4. Cenovou nabídku pana Moulise na pokácení stromu u Lopatského rybníka (7.744 Kč).
5. Cenovou nabídku ﬁrmy AZ Hofman na
čištění příkopu v lokalitě nad ul. Na Průhonu
(10.000 Kč).
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene s ﬁrmou ČEZ Distribuce, a.s. Smlouvou jsou zatíženy pozemky p. č. 785/2, 788/7, 1037/20,
793/5, 542/3 v k. ú. Šťáhlavy.

Rada obce dále vzala na vědomí:
1. Informaci paní tajemnice o vyhodnocení
obcí v třídění odpadu. Obec dostala odměnu
ve výši 10.000 Kč, která bude využita na nákup sady tašek pro třídění odpadu (sklo, papír,
plasty) pro domácnosti v obci.
2. Oznámení KÚ PK o zahájení přezkoumání
hospodaření v termínu od 18. 11. do 22. 11.
2019.
Ing. Václav Štětina, starosta

nů, např.: oprava havarijního stavu WC pánské – hostinec Šťáhlavice; oprava WC a soc.
zázemí restaurace Zámecká Šťáhlavy; oprava
chodníků v MŠ Šťáhlavy; záložna Šťáhlavy
čp. 55 – výměna některých oken a vrat; rampa
u hřiště Šťáhlavice; oprava místních komunikací K Bažantnici Havlíčkova, Na Potoce, Na
Kukačce; zateplení MŠ; zateplení hostince ve
Šťáhlavicích.
Ve fázi před podáním žádosti o stavební povolení nebo již probíhá stavební řízení, je:
vodovod v ul. Na Řežábu, Špilarova, část
ul. 17. listopadu; rekonstrukce ul. Habrmanova a Jiráskova; vodovod v části ul. Komenského.
Projektanti již projektují i další akce: rekonstrukce a modernizace ČOV; přivaděč vody

z vrtu Svidná; vodovod v ulicích 17. listopadu,
Seifertova, V Zahradách, Dr. Beneše; vodovod na návsi a v dalších ulicích ve Šťáhlavicích; ve spolupráci s SÚS PK rekonstrukce
krajské komunikace v ul. Komenského; cyklostezka
Dále obec intenzivně jedná o projektu na celkovou rekonstrukci budovy lesního úřadu na
menší byty, budou se projektovat i další vodovody a mnoho dalších akcí.
Jak je vidět, výčet připravených akcí je
velmi obsáhlý a pro zařazení do rozpočtu na r. 2020 i na roky následující bude z
čeho vybírat. Obec bude nadále pokračovat
v podávání žádostí o dotace a budeme věřit,
že alespoň na některé dosáhneme.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE A OPRAVY
Většina investic a oprav je hotová nebo těsně
před dokončením. Na r. 2020 i na r. následující je připravena řada investičních akcí, řada
z nich již má stavební povolení, např. Komenského 587 - zateplení a výtah (dotace od
OPŽP); Kanalizace - ul. Kozelská a Na Boru;
Vodovod – Šťáhlavice Mezi Domky II. etapa; Vodovod - ul. Legionářská, Na Parníku,
Spojovací; starý hřbitov II. etapa opravy zdi
(dotace od PK ve výši 300 tis. Kč); Šťáhlavice rekonstrukce hasičárny; protizáplavová
opatření – svedení vody do Bažantnice; tůně
2. etapa v Bažantnici; část chodníku ve Šťáhlavicích; rekonstrukce budovy č. p. 440 (knihovna
a hasičárna) ve Šťáhlavech.
Některé opravy jsou rovněž připravené a je
možné udělat bez povolení správních orgá-

DOKONČENÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE U MŠ (SMETANOVA UL.)
Obec na základě projektové dokumentace
(zpracované dle platných norem a schválené
Policií ČR) přes prázdniny zrekonstruovala ul. Smetanova u MŠ. Rekonstrukce byla
provedena zejména z důvodu zvýšení bezpečnosti, neboť před rekonstrukcí parkovali
neukáznění řidiči často na chodníku, kde se
nedalo chodit, nebo parkovali v blátě na trávě,
lokalita byla nepřehledná a nebezpečná, chodníky zničené. Komunikace byla rovněž velmi
poškozena, lidé byli nuceni chodit po silnici,
protože po chodníku to takřka nebylo možné.
Komunikace je nyní zjednosměrněna.

pokračování na další straně
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INVESTICE A OPRAVY
DOKONČENÁ REKONSTRUKCE KOMUNIKACE U MŠ (SMETANOVA UL.)
dokončení z předešlé strany

Pouze malá část k MŠ je obousměrná s tím,
že parkoviště u MŠ slouží zároveň jako obratiště.
Nyní lze plně využívat obě parkoviště, tzn.
parkoviště u MŠ, ale i další nové parkoviště
vedle bytovky (příjezd od ul. V Rokli). Od tohoto parkoviště vede bezpečný chodník k MŠ.
V době provozu MŠ bude stání na parkovišti
časově omezeno a tím vlastně vyhrazeno pro
návštěvníky MŠ.
Na začátku září se stávalo, že někteří rodiče nechali auto zaparkované uprostřed ulice, šli odevzdat dítě do MŠ a bylo jim jedno, že blokují
vrata do MŠ, a to i přesto, že na velkém parkovišti vedle bytovky nebo v přilehlých ulicích bylo
volno a mohli zde v klidu zaparkovat. Rodiče
dětí navštěvujících MŠ byli ve spolupráci s ředitelkou MŠ informováni, že pokud je obsazené
parkoviště u MŠ, mohou parkovat na parkovišti
vedle bytovky, které je vzdálené jen cca 80 m od
vrátek do MŠ, k nimž vede od parkoviště nový
bezpečný chodník. Věříme, že k výše popsaným
dopravním přestupkům již docházet nebude.

JAKÉ AKCE SE NYNÍ DOKONČUJÍ
NEBO JEŠTĚ BUDOU PROBÍHAT
KONCE ROKU?
1. Asfaltování části ulice Tyršovy (od Habrmanovy ul. ke hřišti) – nakonec až říjen nebo
listopad.
2. Prodloužení kanalizace a vodovodu Ke
Koupališti – dokončení opravy cesty – říjen.
3. Oprava a výměna některých uličních vpustí v ul. Husova za protizápachové – (postup-

Lokalita je nyní výrazně bezpečnější. Je potřeba ale upozornit rodiče a děti, kteří v lokalitě bydlí, že prostor ulice není určen pro hraní
her, pořád je to ulice, která je určena primárně pro vozidla. A i když je ulice nyní krásně
hladká, není to dráha pro in-line. Pokud se zde
tedy (zejména) děti pohybují např. na koloběžkách, je potřeba dodržovat pravidla silničního
provozu a dbát maximální opatrnosti a dohlížet na ně.

Pro návrh a výsadbu stromů navrhuje komise
životního prostředí zadat projekt ﬁrmě, která
se tím zabývá, výsadba dřevin tedy proběhne
pravděpodobně až na jaře.
Foto: Smetanova ul. 2x před rekonstrukcí
a 2x po rekonstrukci

ně) říjen, listopad
4. Rekonstrukce komunikace v ulici Smetanova u MŠ včetně chodníků, parkovacích stání
– hotovo viz výše, náhradní výsadba stromů
spíše na jaře.
5. Oprava části střechy na budově hostince
ve Šťáhlavicích – bude zcela dokončena poč.
října.
6. V ul. Nezvěstická probíhají opravy v rámci
reklamací, opravy provádí zhotovitel na zá-

kladě reklamací SÚS.
7. V ul. Nezbavětická byla opravena propadlá
uliční vpusť, která byla uprostřed komunikace.
8. V ul. Nezvěstická od ul. Švehlova k ul. Dr.
Beneše pokládá SUPTEL optický kabel – nejde o akci obce.
9. Na podzim proběhne výsadba stromů
v obci.

KONTEJNERY
NA BIOMASU
Rada obce se na návrh Markéty Dobré a po
projednání se společností AG-PRODUKT
a. s. rozhodla na zkoušku umístit vždy na
2 víkendy v měsíci ve Šťáhlavech 4 kontejnery
na biomasu. Kontejnery budou vždy v pátek,
sobota, neděle, aby nezapáchaly, umístěny
v lokalitách dle přiložené mapky (u křižovatky Na Parníku x Spojovací, Na Sádkách,
u zahrádek pod tratí, nad koupalištěm u CHO
Beránka). Společnost je pak v pondělí vždy
odveze a dál biomasu využije. Ve Šťáhlavicích
je již řešeno jiným způsobem a systém funguje, v části obce nad tratí mohou občané snadno
do sběrného dvora, kde rozmístění biomasy
a dalšího bioodpadu kontroluje obsluha dvora.
Co bude možné do kontejnerů ukládat? POUZE jemně nasekanou trávu, listí a snadno
kompostovatelný odpad. Nikoliv košťály od
rajčat, plevel i s kořeny, větve, vysokou trávu
ani jiný bioodpad – s tím jezděte dál do sběrného dvora.
Kdy budou kontejnery umístěny? Poprvé
v pátek 11.10., poté 25.10., 8.11. a bude-li potřeba, pak ještě i 22.11.
Pokud by občané do kontejnerů ukládali něco
jiného, než mají, nebude na jaře v umístění
kontejnerů pokračováno, nebo může být jejich
umísťování ukončeno okamžitě!
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POVINNOST ČIPOVAT PSY
Od 1.1.2020 mají chovatelé psů ze zákona
novou povinnost - mít svého psa načipovaného a rovněž mít tento úkon potvrzený
v očkovacím průkazu vylepením nálepky s číslem čipu. Výjimkou jsou psi, kteří byli označeni tetováním provedeným
před 3.7.2011. Ze zákona zároveň vyplývá,
že pes, který byl naočkován a nebyl načipován, má očkování neplatné. Je pak na
každém chovateli psa, zda své zvíře zaregistruje či nikoli. Zvíře s čipem bez zaregistrovaného čísla čipu v některé z databází je

ale nedohádatelné, registrace čipů je proto
žádoucí!!! Čtečku čipů vlastní většina veterinárních lékařů, útulků pro zvířata, policie
a též někteří chovatelé psů. Čipy je možné si
zdarma zaregistrovat z pohodlí domova na
webových stránkách či písemně na různých
registrech: např. Národní registr zvířat, Pet
Family – Centrální registr zvířat, Backhome, Petmaxx atd. Je také možné na žádost
majitele zaregistrovat nově načipovaného
psa na stránkách Komory veterinárních
lékařů do registru Petpasů (pas zvířete

v zájmovém chovu v rámci Evropské Unie)
i přesto, že majitel možnost cestovního pasu
nevyužije.
Není potřeba se bát, že by čipování byl úkon,
který by pejska nějak nezvykle traumatizoval
či stresoval, trvá jen pár sekund. Čipování
provádí veterinární lékaři, cena se pohybuje
cca 400-500 Kč. Obraťte se tedy na svého veterináře a pokud možno do konce roku nechte
svého psa čipovat.
Čerpáno z informací „Doktorky ze dvorka“,
která spolupracuje s útulkem Storgé.

OBEC ŠŤÁHLAVY ZÍSKALA OCENĚNÍ ZA TŘÍDĚNÍ ELEKTROODPADU
Plzeňský kraj vyhlásil 5. září v Muzeu a galerii severního Plzeňska v Mariánské Týnici
výsledky soutěže obcí ve sběru využitelných
složek odpadu s názvem Liga odpadů, dále
vyhodnotil soutěž obcí ve sběru drobného
elektra s názvem EZ – Liga a soutěž obcí
ve sběru velkých elektrospotřebičů za rok
2018. Do soutěží byly automaticky zahrnuty
všechny obce, které měly uzavřené smlouvy se společnostmi EKO–KOM, ASEKOL
a ELEKTROWIN. V soutěži EZ – Liga společnosti ASEKOL, a.s. byly vyhodnoceny

obce v kategoriích do 2 500 obyvatel a nad
2 500 obyvatel za třídění drobného elektroodpadu. Vítězné obce obdržely odměnu ve výši
15, 10 a 5 tis korun.
Pořadí obcí nad 2 500 obyvatel: 1. místo:
Staňkov 4,11 kg/obyv., 2. místo: obec Šťáhlavy 3,94 kg/obyv., 3. místo: Rokycany 3,84
kg/obyvatele
Vyhlášení výsledků moderovaného Danielou
Písařovicovou se zúčastnili zástupci Plzeňského kraje, vítězných obcí v každé kategorii
a zástupci ﬁrem, se za obec a OÚ Šťáhlavy
zúčastnila paní tajemnice Mgr. I. Bočanová,
která převzala šek na 10.000 Kč od společnosti ASEKOL. Příspěvek by měl být využit
v odpadovém hospodářství obce. Rada obce

rozhodla, že jako poděkování občanům za
třídění a zároveň na podporu třídění komunálního odpadu částku využije na pořízení
barevných tašek na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM a zbytek doplatí z rozpočtu
obce. Pokud dodavatel stihne tašky dodat do
konce prosince, tašky dostanou domácnosti
občanů s trvalým pobytem v obci v domech
a bytových domech s č. p. při úhradě poplatku
za komunální odpad za r. 2020. Podrobnosti
(např. kolik domácností tašky získá apod.) budou sděleny v prosincovém čísle novin.
Vážení spoluobčané, děkujeme, že třídíte.
Jen tak dál!
Foto: z předání ocenění pro naši obec a všech
oceněných účastníků se zástupci PK a ﬁrem.

tel.: 724 162 518, případně 377 969 201.

VÁNOČNÍ STROM
Pokud někdo máte na svém pozemku strom
vhodný k využití jako vánoční strom na náves
ve Šťáhlavech a chtěli byste jej pro tento účel
obci věnovat, zavolejte na OÚ (377 969 201,
případně 724 162 518). Strom by měl být vysoký cca 8 – 10 m. Děkujeme.

TELEGRAFICKY
PRONÁJEM OBCHODU VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Obec hledá nového nájemce prodejny ve Šťáhlavicích. Uvítáme, pokud zájemce bude mít obchod otevřený i jeden den o víkendu, což občanům chybělo. Obchod je plně vybavený včetně
spotřebičů. Pro bližší informace a prohlídky

Děkujeme paní Anně Bartoňové za darování 2 ks sazenic lip srdčitých.
Sběrný dvůr bude o státním svátku v pondělí
28.10. uzavřen.

rubriku připravila
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

JUBILANTI

JUBILEUM VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Dne 5. září oslavila naše občanka Marie Marková 80 let svého života. Při této příležitosti
jí přišly navštívit zástupkyně obce Šťáhlavy
a členky SDH Šťáhlavice.
Po celou dobu setkání bylo o čem hovořit
a na co vzpomínat. Paní Marková pracovala
27 roků jako sekretářka původně na MNV
a poté na Obecním úřadu ve Šťáhlavech, kde
se v té době vystřídalo 7 předsedů nebo starostů. Vzpomínalo se i na to, jak navštěvovala
Univerzitu III. věku, že stále chodí na jógu, že
10 let vedla kroniku obce Šťáhlavice.
Oslavenkyni přišli v dalších dnech popřát
i zástupci SZP Staroplzenecko, kamarádky,
sousedky a další známí.

NAŠI JUBILANTI

Paní Markové přejeme do dalších let hodně
zdraví a životního elánu.
Hana Loudová
členka občanské komise obce

Šťáhlavy
Koutská Hana
81
Smoláková Božena 80
Koppová Dagmar 84
Šťáhlavice
Levý Stanislav
Štětková Jarmila
Šebková Marie

85
84
81

V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy,
především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

Mgr. Dagmar Špalová
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DÁRKY PRO PRVŇÁČKY
První školní den zavítal do Základní školy Šťáhlavy zastupitel David Nimrichter,

aby přivítal za obec Šťáhlavy prvňáčky a jejich rodiče v jejich nové životní etapě a popřál jim mnoho školních úspěchů a aby se jim
v naší opravené škole líbilo. Na lavici každý
prvňáček našel dárky – učební pomůcky, které pro prvňáky zakoupila škola z prostředků
obce (obec věnovala 800 Kč/žáka).
Dále u příležitosti zahájení nového školního
roku obdržel každý prvňáček startovací balíček obsahující kufřík na výtvarné potřeby či
školní pomůcky a navíc zajímavé předměty
jako je box na svačinu, šňůrka na klíče, ořezá-

vátko, guma, voskové pastelky, reﬂexní přívěsek, vak na sportovní pomůcky, aj.
Tento kufřík vznikl díky spolupráci obce
Šťáhlavy s neziskovou společností EKO-KOM, a. s. jako odměna za účast obce na
třídění odpadů. Tato sada nejenže udělala malým žáčkům radost a ušetřila nějakou korunu
jejich rodičům, ale také je nenásilnou formou
povede k ekologickému chování, zejména
k třídění odpadů.
Na obalu kufříku je vyobrazen průvodce
dětským světem třídění odpadů Tonda Obal,
se kterým se děti budou moct také v budoucnu
ve škole setkávat. Tonda Obal je totiž „patronem“ školního vzdělávacího programu, který
již více než 20 let realizuje právě společnost
EKO-KOM, a. s. Jen ve školách se s lektory
tohoto programu setkává přes 100 000 dětí
ročně. Jistě se tedy s Tondou setkají v budoucnu i naši prvňáčci. Pro více informací
o školním vzdělávacím programu navštivte
také www.tonda-obal.cz.
Mgr. Iveta Bočanocá

ZÁŘIJOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Letošní školní rok 2019/2020 byl zahájen
v pondělí 2. září. Paní učitelka Mgr. Hana Šťovíčková letos přivítala do své třídy 17 prvňáčků, z toho 11 dívek a 6 chlapců. Děti, rodiče
i prarodiče byli seznámeni se spoustou důležitých informací týkajících se chodu školy.
Pro mnohé malé školáky to jistě vyžadovalo větší soustředění, za což si zasloužily
dárečky od dodavatele ovoce a zeleniny do
škol Bovys v podobě desek a samolepek
na sešity a od Policie ČR Balíček pro prvňáčky v rámci nového projektu „Bezpečně
s Leopoldem“. Na děti v lavicích čekaly
pracovní sešity, které je budou provázet
v průběhu celého roku, dále pexeso na
oslavu výročí obce 780 let. Slavnostní
uvítání prvňáčků si nenechali ujít také zástupci obce, kteří darovali dětem kufříky
od Ekokom s užitečnými potřebami.
V pátek 13. 9. 2019 všichni žáci školy navštívili výstavu, která se konala v místním infocentru. Žáci se podíleli na výstavě výzdobou

výtvarných prací. Mezi vystavovateli se také
objevila jména našich žáků, což nás moc potěšilo. Kromě vystavované ukázkové zeleniny,
ovoce, květin, kaktusů a sukulentů děti velice
zaujal pan Lodl z vedlejší obce Lhůta, který

našim žákům poutavě vyprávěl o včelstvech,
medu, o jeho výrobě a všech pomůckách.
V jeho koutku byly k vidění veškeré jeho vý4

robky. Výstava se nám i dětem moc líbila, poznatky propojíme ve výuce. Žáci dostali jako
dáreček sladké jablíčko nebo švestku. Starší
žáky výpěstky zaujaly natolik, že si je mnozí
z nich fotografovali.
V letošním školním roce škola žákům
nabízí řadu volnočasových aktivit.
Z deseti zájmových kroužků jsou tři
nově otevřené – logopedie, gymnastika
a kroužek logiky. Mimoškolní činnost
je stále obohacena o možnost půjčování
knih v naší školní knihovně.
I letos na žáky čeká řada zajímavých
doplňkových akcí. Také se mohou těšit
každý měsíc na netradiční úkol v rámci
celoškolního projektu „Proměny“.
Závěrem všem dětem přejeme do nového
školního roku hodně radosti, pěkné známky, dobrou náladu a prima kamarády.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Kateřina Pražáková
Martina Pešicová

KULTURA V OBCI

BENEFIČNÍ VÝSTAVA PRO NAŠE VARHANY
Ještě než nám restaurátoři rozebrali varhany, vrhli se na ně místní fotografové a umělci, aby zachytili pro budoucí generace jejich
unavenou podobu. Díky panu Pavlu Blažkovi,
Bětce Huclové, Elišce a Ondrovi Lucákovým
tak máme detailně, ale i umělecky varhany
zdokumentované. A právě z těch uměleckých
fotograﬁí vznikla díky podpoře naší obce
a vedení zámku Kozel nádherná výstava
v Jízdárně. 20 fotograﬁí mohlo být vytištěno
ve velkém formátu a vystaveny spolu s dalšími artefakty (vzácná roucha pro zdejší faráře
s erbem donátora, hudební nástroje z kůru,
nejrůznější místní zpěvníky z různých dob,
kropenka, svícny, sošky, …, ale hlavně i vyřazené dřevěné a kovové píšťaly různých velikostí z našich varhan). Kurátorem výstavy je
Ivoš Hucl za mé a kastelánovy pomoci.
Velkým zpestřením výstavy je možnost získat
některou z vystavovaným megafotograﬁí –
v expozici najdete dražební deník, kam můžete napsat svou nabídku k jednotlivým fotograﬁím. Po skončení výstavy budou pak fotograﬁe nabídnuty vítězům; všechny peníze půjdou
do kasičky veřejné sbírky na opravu varhan.
Druhá část expozice je věnována historii naší
obce. Až tedy budete přemýšlet kam v slunnou sobotu nebo neděli vyrazit, doporučujeme projít krásná zákoutí kozelského parku
s třešinkou na dortu v podobě návštěvy naší
výstavy. V říjnu vás pustí od jízdárny každý
víkend a navíc ve dnech 28 - 30. října - vždy
od 10 do 16 hodin.
Pro větší motivaci k návštěvě výstavy pořádáme dva nádherné koncerty přímo v prostorách
Jízdárny. Pozvánky najdete níže. Auto můžete
zdarma nechat na parkovišti nad Jízdárnou,
vstup na koncert je zdarma a navíc díky ochotě SDH Šťáhlavy můžeme nabídnout nejen
občerstvení během obou koncertů, ale i možnost dopravy zdarma na 1. koncert těm, kteří
si koncert nechtějí nechat ujít a nemají jinou
možnost. Stačí mě předem kontaktovat a domluvit se (např. kde by pro vás bylo dobré do
tranzitu nastoupit; nabízí se i možnost na kon-

cert dojít pěšky a využít dopravy jen pro cestu
zpět). Dopravu na 2. koncert zajistí autobus
(také zdarma).
Jak vidíte, díky podpoře kulturní komise
a radních, jsme mohli udělat maximum pro
to, abyste neodolali, tak hezké a jedinečné výstavě o našem pokladu. Virtuóz Štěpán Kos
už jednou dokázal naplnit náš kostel hudbou,
která nadchla všechny. I nyní sestavil program
se svým kolegou Petrem Novákem tak, aby
potěšil i ty, kteří málokdy zajdou za kulturou
– budou totiž hrát ty nejkrásnější a nejznámější melodie. Čtyřručně! To jen tak nezažijete!
A závěrečný galakoncert? Jen si přečtěte, kolik
desítek účinkujících se na nás již teď připravuje. Bude to velkolepé a nádherné! Přijďte !
Místo konání výstavy a otevírací doba:
Galerie jízdárny zámku Kozel říjen: víkendy a 28. až 30. října: 10:00 - 16:00
Hudbě zdar!
Kubaryba Šedivý
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O VARHANECH
Vzácný hudební nástroj v kostele sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech byl sestrojen roku 1856
mistrem varhanářem Ferdinandem Guthem
z Čisté. Ten pocházel ze slavného varhanářského rodu se staletou tradicí a šťáhlavské varhany jsou jedny z mála nástrojů této
dílny, které se současnosti dožily v původní
podobě. Ostatní Guthovy realizace prošly
modernizací nebo byly zničeny během dvou
světových válek. Už to samo o sobě je světovým unikátem.
Další jedinečností tohoto „královského nástroje“ jsou rejstříky-píšťaly, které Guth do
varhan zabudoval, aby zněly jako tehdy nový
nástroj – harmonium. Časem se zjistilo, že
tento nápad nebyl příliš šťastný, protože rejstřík zůstává stále stejně naladěný, zatímco
ostatní píšťaly mění ladění podle teploty
v kostele. Harmoniový rejstřík tedy většinou
s ostatními neladí, a proto se přestal do varhan vkládat. Ve Šťáhlavech však tento důkaz
„slepé uličky vývoje varhan“ zůstal zachován do dnešní doby. Dalším výjimečným
konstrukčním prvkem jsou pod podlahou
schované velké varhanní píšťaly. Mistr Guth
k tomuto řešení přistoupil, protože zdejší
kostelní stropy jsou nízké. To nikde jinde
nezažijete!
Varhany v letošním roce slaví 163. narozeniny. Kvůli červotoči a plísním však potřebují
kompletní rekonstrukci. Plzeňský kraj již na
jejich záchranu uvolnil částku 400 000 Kč,
přesto je nutné sehnat další prostředky na
povinnou spoluúčast. A s tím nám můžete
pomoct i vy! Jak? Velmi snadno – zakoupením libovolného množství pohlednic z naší
výstavy, návštěvou beneﬁčních koncertů
v kostele sv. Vojtěcha nebo zasláním libovolné částky na účet veřejné sbírky
90034-725700389/0800. Termíny koncertů a další informace najdete na stránkách
www.stahlavskevarhany.cz. Přenechme toto
mistrovské dílo i našim dětem!
Ivo Hucl, Jakub Šedivý
Foto: A. Huclová

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED AKCÍ - KULTURA - SPORT - ŘÍJEN 2019
do 31.10. (víkendy a 28.10. až 30.10.)
Beneﬁční výstava pro varhany a z historie
obce Šťáhlavy
Místo: Galerie v Jízdárně zámku Kozel
Čas: 10 – 16 h
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Neděle 6.10.
Kozelský Cross
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Místo: Zámecký park na Kozlu
Terénní běh 3 a 6 km pro dorost a dospělé
Čas: 10:30 h; startovné 100 Kč
Středa 9.10.
Koncert pro čtyřruční klavír
Štěpán Kos a Petr Novák
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 18:30 h

Jízdárna zámku Kozel
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Sobota 12.10.
Házená – zápasy dorostu a mužů
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Místo: Sportovní hala
Čas: 13, 15 a v 17 h
Neděle 27.10.
Zámecký jarmark
Pořadatel a místo: Zámek Kozel
Čas: 10-17 h
Pondělí 28.10.
Strašidelná stezka
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Start: kovarna Šťáhlavice - náves
Čas: od 16-19 h
Středa 31.10.
Galakoncert k dernisáži
Pěvecké sbory: Sirény, ZŠ Šťáhlavy, CG a sólisté
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 18 h
Bus ze Šťáhlav zdarma: 17:30 u závor, 17:35
náves u komína
Sobota 9. listopad
Velká říjnová šťáhlavická pivoluce
Soutěž malých pivovarů
Pořadatel: SDH Šťáhlavice
Místo: Šťáhlavice
Čas: 9-21 h
Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí v přehledu zašlete základní info o akci na email:
kultura@stahlavy.cz

DALŠÍ INFORMACE

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
SDH Šťáhlavy oznamuje, že dne 12.10.2019 od
9:00 do 13:00 se bude na hasičské zbrojnici ve
Šťáhlavech konat sběr elektrozařízení. Elektrosběru podléhají např.: pračky, ledničky, elektrické sporáky, televize, monitory, počítače,
rádia, žehličky, hudební nástroje, mobilní telefony, vrtačky a další. V případě zájmu nás můžete kontaktovat a my si dojedeme pro Váš vysloužilý elektrospotřebič přímo k Vám a to jak
do Šťáhlav, tak do Šťáhlavic. Kontaktní údaje:
Michal Peroutka, tel.: 721 723 525,
popř. e-mail: sdh-stahlavy@seznam.cz
za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

28. 10. 2019
zveme
do ŠŤÁHLAVIC všechny milovníky čarodějnic i
jiných pohádkových bytostí na již tradiční

Strašidelnou stezku
která vede po cestách i necestách

krásným údolím řeky Úslavy
start individuálně mezi 16 a 19h u šťáhlavické KOVÁRNY,
kde je připraveno posezení u ohně a občerstvení
zastřešené vytápěné kino s klipy pro děti
startovné dobrovolné
pořadatelé srdečně zvou všechny děti se svými rodiči
na cestu je vhodná pevná obuv
vezměte s sebou
lampiony
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DALŠÍ INFORMACE
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Jízdárna zámku Kozel
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DOŽÍNKY
PLZEŇSKÉHO KRAJE
V sobotu 7. září 2019 se na Farmě Moulisových v Milínově konaly tradiční oslavy ukončení sklizně a poděkování za úrodu. Dožínky
pořádal Plzeňský kraj a byli na ně pozváni
i zástupci obce Šťáhlavy.
Na oslavách nechyběly ochutnávky oceněných Regionálních potravin Plzeňského kraje,
ukázky dožínkových tradic a zvyklostí v podání Folklórního souboru Rokytka Rokycany
a mnoho dalších doprovodných aktivit. Hosté
se mohli seznámit s tradičními českými řemesly nebo zhlédnout ukázku práce Bednářů
Plzeňského Prazdroje, navštívit mohli výstavu zemědělské a zahradní techniky, která ke
sklizni neodmyslitelně patří, nebo výstavu
drobného zvířectva ČSCH ZO Nezvěstice.
Nechyběl ani tradiční dožínkový průvod obcí
až k farmě Moulisových. Zde dožínkové slavnosti symbolicky vyvrcholily: ženci předali
hejtmanovi Plzeňského kraje Josefu Bernardovi, jakožto hospodáři, dožínkový věnec
a farmář Pavel Moulis převzal dožínkovou
kytici. Na akci byl pozván i šťáhlavický pivovar „U Šenkýřů“, čepování piva se zhostil
i sám hejtman kraje.
Velmi vydařený den zpestřila svým vystoupením také Aneta Langerová a šťáhlavská kapela PF Band.
místostarostka obce Mgr. Dagmar Špalová

SPORT V OBCI

SPORTOVNÍ DEN OBCE
První zářijovou sobotu se konala poslední
část oslav výročí 780 let obce – sportovní den.
Ačkoli sotva skončily prázdniny, teploměr
ukazoval jen kolem 13-15 °C a sluníčko se
schovávalo za temnými mraky. Naštěstí dešťové kapky nepřišly, a tak mohly být na sportovištích v obci uskutečněny všechny turnaje
podle plánu. Na kurtech se odehrál tradiční
volejbalový turnaj dospělých Šťáhlavská husa
a turnaj dívčích týmů – v obou těchto turnajích měly Šťáhlavy své zastoupení. V hasičské zbrojnici hasiči připravili ukázku veškeré
hasičské techniky, pro děti měli připravené
ukázky hasičského sportu, vázání uzlů a jiné
soutěže. Na hřišti házené byly k vidění turnaje
v kopané – mladších a starších přípravek, kde
šťáhlavští nejvíce fandili týmům z FK Žákava,
v nichž hrají i kluci z naší obce. Ve starších přípravkách tento tým obsadil 3. místo, nejlepší

v obou kategoriích byly týmy z Radkovic.
I sportovní halu tento den zaplnili sportovci.
Naše házenkářské týmy zde sehrály několik
přátelských utkání s velmi pěknou diváckou
kulisou. Vrcholem dne pak bylo vystoupení
parkouristů a zápas mužů s německým Erlangenem, týmem hrajícím II. Bundesligu.
Parkour v hale neměl nic společného s koňmi,
všichni mladí dnes ví, že pod tímto názvem
existuje i sport, při němž skáčou lidé přes nejrůznější překážky, dělají salta a jiné akrobatické kousky. Když pak parkouristé přeskakovali více než desítku ležících diváků, většině
přihlížejících se tajil dech. Sportovní program
zakončil přátelský zápas našich mužů s Erlangenem, který měl strhující atmosféru. A i když
Šťáhlavy nevyhrály, byli naši muži odměněni
velkým potleskem, který si za svůj vynikající
výkon právem zasloužili. Po celý den si bylo

možné pod stanem vedle haly prohlédnout výstavu o historii i současnosti sportu ve Šťáhlavech.
Na závěr sportovního dne skvěle zahrála místní hudební skupina PF BAND.
Naše obec je sportovní obcí díky kvalitnímu
zázemí a zejména díky mnoha nadšencům
z jednotlivých sportovních spolků. Kdoví,
možná naše odchovance budeme v budoucnu pravidelně vídat, jak reprezentují nejen
naši obec, ale celou republiku. Děkujeme
všem, kteří se podíleli na sportovním dnu, ale
i všem, díky kterým naše obec sportovně žije.
Pokud Vaše dítě ještě nesportuje, prohlédněte
si náborový leták – ve Šťáhlavech opravdu je
z čeho vybírat!
Iveta Bočanová, Jan Tafat

ŠŤÁHLAVIČTÍ SOKOLÍCI V TATRÁCH
TJ Sokol Šťáhlavice zorganizoval snad už
po desáté turistický výjezd do Vysokých
Tater. Tentokrát se zúčastnilo 22 lidí,
z toho 10 žen, 17 účastníků cestovalo lehátkovým vlakem a 5 autem. Ubytováni
byli už po několikáté v Horním Smokovci
v penzionu Partyzán, který je výhodný tím,
že se nachází v těsné blízkosti zastávky Tatranských elektrických železnic.
Tatry zdolávali Sokolíci od čtvrtka
22.8.2019 až do neděle. Honza Valenta
a Karel Luft připravili náročnější variantu
výstupů pro 6 horalů a horalek a méně ná-

dokončení na další straně
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ŠŤÁHLAVIČTÍ SOKOLÍCI V TATRÁCH
dokončení z předešlé strany

ročnější pro 16 nadšených turistů. Skupina
vedená Valenťákem zdolala Slavkovský štít
a Rysy, ta druhá pak podnikla pod vedením
Prasokola výstup na Teryho chatu a absolvovala trasu Skalnaté pleso – Velká Svišťovka – Chata pri zelenom plese.
Obě skupiny společně v první den vystoupaly Mlýnickou dolinou k Vodopádu skok
a poslední den absolvovali lehký výšlap
kolem Štrbského plesa a vyrazili i na Popradské pleso.
Počasí bylo celkem přívětivé, dopoledne
polojasno, odpoledne však místní bouřky,
ke kterým byl tentokrát velký respekt, zejména po tom, co jsme se v pátek dozvěděli o velké tragédii nedaleko od nás, kdy
v polských Tatrách v ten den zahynulo po
úderu bleskem několik lidí a desítky jich
byly zraněny.
Všem se v Tatrách velmi líbilo, překvapeni

jedinečnou krásou těchto hor byli zejména
ti, co tam byli poprvé. A hlavní je - nikomu
se nic nestalo.
Za ty čtyři dny výstupů byla většina účastníků zdravě utrmácena, a tak už se těšili na
nedělní podvečer na návštěvu skvostného
aquaparku v Popradě. Neméně příjemné
bylo i závěrečné posezení po vodních radovánkách v blízkosti aquaparku ve stylové
kolibě. A pak už hurá na vlak s odjezdem
ve 22.03 h a pěkně si pospinkat až do Prahy.
Tatry jsou opravdu kouzelné, Sokolíci tam
určitě zas někdy vyrazí.
za TJ Sokol Šťáhlavice Karel Luft

HÁZENÁ ZÁŘÍ 2019
Po letní přestávce se hlásí o slovo házená. Náš
oddíl vstupuje do nové sezóny 2019-2020.
Stejně jako v uplynulé má obsazeny všechny krajské soutěže v žákovských soutěžích
a v kategorii dorostu nejvyšší dorostenecké
ligy jak u mladších, tak u starších dorostenců. Naši muži budou hrát třetí nejvyšší soutěž
- II. ligu - severozápadní skupinu. Jsme tedy
spolu s Talentem Plzeň jedinými oddíly v kraji ( v mužské části), které se starají o výchovu
mládeže a obsazují všechny mládežnické soutěže. Je skvělé, že díky Obci Šťáhalavy máme
u nás takové podmínky k našemu sportu.
Halu, hřiště, je jen škoda, že dosud nedošlo
k dohodě k postavení šaten u haly, máme totiž
někdy problém s ukázněností některých sportovců při docházení do haly ze současných šaten (přezouvání a pod.)
Muži II.liga Naše družstvo mužů zahájilo přípravu již v půli července kondiční a fyzickou
částí. Začátkem srpna absolvoval tým soustředění ve Lhotě nad Rohanovem. Po této části
následovalo několik přípravných zápasů, převážně s německými soupeři. HC Fichtelberg
- Šťáhlavy 37:23 (17:11), TSV CHam 29:22
(12:10). 24. srpna se v naší hale uskutečnil turnaj, kde naši obsadili 2. místo s těmito výsledky: Šťáhlavy- SSG Metten 34:23. Finále Šťáhlavy - HC Fichtelberger 20:25. 3. září zápas
českého poháru Házená Rokycany - Šťáhlavy
23:26 (13:11) a postup do druhého kola. 7. září
se konal v rámci oslav výročí obce Sportovní den. Na závěr tohoto dne sehráli naši muži

utkání s německým Erlangenem, účastníkem
II. bundesligy. V hezkém utkání podlehli
30:41 (20:20), když po výborném poločasu byl
soupeř nad jejich síly. 15. září ve 2. kole českého poháru jsme hostili tým TJ JM Praha,
účastníka I. ligy. Po vyhraném poločase 12:11
se projevila větší zkušenost hostů a následná
prohra 22:23 nás vyřadila z dalších bojů v českém poháru. V prvním kole II. ligy ročníku
2019- 2020 zajelo naše družstvo do Hostivic,
kde mají domovskou halu Sokolové z Libčic.
Jednomu z favoritů soutěže podlehlo 33:16.
Tým starších dorostenců zahájil přípravu
začátkem srpna, kdy na pořadu byla fyzická
kondice. Té si hoši užili i na soustředění ve
Špičáku na Šumavě - jak prohlásil jejich trenér, chlapci si užijí zajímavé chvíle. Na závěr
této akce sehrál tým přátelský zápas ve Zwiselu (SRN) s místním dorostem vítězně 35:25.
Další příprava už probíhala ve šťáhlavské hale
jak s muži, tak i s mladším dorostem. V prvním kole nové soutěže odjeli chlapci do Úval,
do haly nováčka I. ligy, oslabeni o zraněného
Sedláčka. Bohužel podlehli 26:23, po poločase 12:7. V brance Kopic a Pospíszyl, v poli
Průcha, Jung, Tyml, Nosek 9, Karban, Havlíček 5, Klička, Basl, Kojan 2, Brůha 7, Láska.
Ve druhém kole, již v domácím prostředí hostíme jednoho z favoritů, tým Talentu Plzeň.
Mladší dorost také měl kromě letní přípravy
svoje soustředění, a to ve Lhotě nad Rohanovem. Kromě několika zápasů letní přípravy se
starším dorostem sehrálo družstvo přáteláky

s Talentem, v rámci sportovního dne obce
také se Strakonicemi. Na první mistrák jim
los určil družstvo Sokola Žďáru nad Sázavou.
Zkušenější domácí nad našimi zvítězili 32:28
(16:14). Šťáhlavští v sestavě: Čimera; Votýpka,
Hodač 3, Tůma1, Nosek 17, Pekárek 1, Hrubý,
Hadáček 1, Jirmář 1, Sklenář 2, Olivier, Holý
2. I mladší dorost má v příštím kole 28. září za
soupeře Talent Plzeň.
Starší a mladší žáci. Také v těchto kategoriích
se již v září uskutečnily první soutěžní turnaje. Starší sehráli turnaj 14.9 v Rokycanech
s těmito výsledky. Šťáhlavy:Rokycany 24:12,
Slavia Plzeň VŠ 24:8, Talent Plzeň 10:24. Sestava Čimera; Votýpka, Tůma, Dobrý V., Černý, Jirmář, Říha, Toﬂ, Nolč, Makový, Nosek,
Sedláček. Mladší žáci následující den hráli
na Talentu. Ti vyhráli všechna svá utkání.
S Talentem A 23:17, Talentem B 18:16, se Slavií VŠ 20:16, DHC Plzeň (dívky) 24:18. Sestava mladších: Dobrý A., Nosek, Nolč, Sedláček, Pok, Jícha, Pavlíček, Opatrný, Šlajer,
Slavíček.
POZVÁNKA DO HALY NA HÁZENOU:
V měsíci září a říjnu pokračují ligové soutěže.
28. září mladší i starší dorost hraje s Talentem Plzeň, poté muži s Louny. V říjnu se nám
představí v naší hale v sobotu 12.10. postupně
ve 13 h, v 15 h a v 17 h, dorosty budou hrát
s Frýdkem-Místkem a muži s Jabloncem nad
Nisou. Již se těšíme na naše věrné diváky a na
jejich podporu.
za VV házené J. Sklenář

ŠŤÁHLAVŠTÍ VOLEJBALISTÉ ZAHÁJILI NOVOU SEZONU
Ještě v závěru prázdnin absolvovalo více než
čtyřicet našich volejbalistů kategorie starších
a mladších žaček/žáků a starší a mladší přípravky týdenní sportovní soustředění v krásném areálu Nová Louka v Albrechticích nad
Vltavou. Nalezli jsme zde skvělé podmínky
a zázemí k tréninku a pilování volejbalových
dovedností.
Pro zpestření byl do soustředění zařazen
v polovině týdne cyklovýlet do Píseckých
hor, jehož cílem byla rozhledna Vysoký Kamýk. V rámci soustředění vyrazily starší žačky do Strakonic k přípravným tréninkovým

utkáním, která sehrály s místními staršími
žačkami/kadetkami. Šlo o vůbec první test
šestkového volejbalu, který již děvčata budou
v nové sezoně v rámci soutěží hrát. Strakonické hráčky přijely o dva dny později poté na
oplátku za námi do areálu našeho soustředění
a utkání se opakovala.
Po návratu ze soustředění se již plynule navázalo tréninky v areálu antukových kurtů ve
Šťáhlavech. V rámci Sportovního dne 7. září
proběhl na kurtech vedle tradičního turnaje
smíšených družstev Šťáhlavská husa i turnaj
starších žaček, kterého se účastnil náš tým,
9

dokončení na další straně

SPORT V OBCI

ŠŤÁHLAVŠTÍ VOLEJBALISTÉ ZAHÁJILI NOVOU SEZONU
dokončení z předešlé strany

dva celky z Rokycan, Touškov a Vejprnice.
Na sezonu jsou naši volejbalisté nachystáni
a může začít. Budeme hrát krajský přebor
starších žaček v šestkovém volejbalu + mladší
žačky a žáky ve čtyřkách, dále pak přípravky absolvují plzeňský městský přebor ve trojicích a kategorii MINI. Účastnit se budeme
i krajských festivalů v barevném minivolejbalu, kterých bude opět celkem 5. V oddíle působí i družstvo předpřípavky, které bude hrát
žlutý minivolejbal.
Do sezony vstoupí jako první družstva přípravek na prvním turnaji městského přeboru
v neděli 29.9.
za SK Šťáhlavy Jan Tafat

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE
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DALŠÍ INFORMACE

VÝDEJ NATURÁLIÍ A PRODEJ
AG-produkt oznamuje, že výdej naturálií a prodej brambor a obilí se uskuteční na sušce ve Šťáhlavech v pátek 4.10. od 14 do 17 h a v sobotu 5.10.
od 9 do 12 h. Brambory za kg: tříděné 12 Kč, netříděné 10 Kč, pšenice, ječmen 550/q, oves 480/q.

PUB KVÍZ
Odpovědi:
Trať 175 (Rokycany- Nezvěstice):
1. Trať je dlouhá 26,589 km.
2. Jízda s šestiminutovým přestupem trvá
celkem 51 minut.
3. Zastávka Kornatice je 430 m n m, zastávka
Šťáhlavice je 370 m n m. Rozdíl činí 60 m.
Otázky:
1. Proč bylo návrší, na kterém dnes stojí
zámek, pojmenováno Kozel?
2. Nastal čas na další slepou mapu. Tentokrát
letecký snímek – poznáte z jaké části naší
obce je?
Jakub Šedivý

SPOLKOVÁ ČINNOST

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ
ČZS Šťáhlavy pořádal 13. a 14.9.2019 výstavu
výpěstků ovoce, zeleniny a květin v Infocentru. Své výpěstky donesli nejen členové ČZS,
ale i další občané, část prostor patřila místním včelařům. Výstavu zahájil starosta obce
Ing. Václav Štětina, tajemnice Územního
sdružení ČZS Jana Pečená, předsedkyně
místní organizace ČZS Miloslava Hošková
a instruktor ČZS Miloslav Pilc, kteří i vyhodnotili pět nejlepších výpěstků. Včelař pan
Lodl ze Lhůty, předseda šťáhlavských včelařů,
předvedl dětem, k čemu všemu jsou užitečné
včely. V pátek odpoledne zpříjemnil výstavu
hudbou Zdeněk Zapletal. Na výstavě byly

i přes suché léto k vidění
nejrůznější odrůdy ovoce a zeleniny a krásné
květiny, o výtvarnou
výzdobu se postaraly
děti ze ZŠ. Byly to příjemné dva dny a kdo jste
na výstavu zavítali, jistě
jste nelitovali.
za výbor ČZS Šťáhlavy
Miloslava Hošková

NAŠE PŘÍRODA
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NAŠE PŘÍRODA

BŘEČŤAN
Milí přátelé přírody, říjen je opravdový podzimní měsíc, již může pravidelně mrznout
a rostliny i zvířata se připravují na zimu.
Ta šťastnější zvířata upadají do zimního spánku a probudí se až na jaře. Ostatní se musí připravit na dlouhé měsíce zimy a hladu. Kytky
většinou usychají a zimu přečkají pomocí nějakého zásobního orgánu, jako jsou oddenky,
cibule, kořeny nebo pouze pomocí semen.
Z těchto zavedených pořádků vybočuje břečťan. Kromě toho, že nikdy neopadává jako
většina našich listnáčů, tak v měsíci říjnu je
období jeho květů, které nejsou příliš nápadné, a většina z nás je přejde bez povšimnutí.
Jsou žlutozelené a spojené do okolíku. Přesto
jsou výborným zdrojem pylu a nektaru nejen
pro včely, ale i pro další hmyz, protože v tomto období již mnoho rostlin nekvete. Černomodré plody dozrávají v průběhu zimy a jsou

vyhledávány ptáky, pro člověka jsou však jedovaté. Břečťan poprvé vykvétá přibližně v 10
letech, ale může se dožít až 500. Další zajímavostí je, že listy na kvetoucích výhonech mají

odlišný tvar od přízemních. Přestože působí
velmi exoticky, jedná se o naši původní dřevinu, která přirozeně roste v lužních lesích a na
skalách. Je to liána, která jako oporu v cestě
za sluncem využívá stromy, ale i jiné opory –
např. domy nebo ploty. Díky svému způsobu
života je velmi odolný a přizpůsobivý, dokáže růst v hlubokém stínu i na přímém slunci.
Jeho zvláštních vlastností si lidé všímali od
nepaměti a přisuzovali mu mnoho magických
vlastností. Ve starém Římě byl symbolem přátelství a opilství - bůh úrody, plodnosti, vína
a bujného veselí - Dionýsos bývá zobrazován
s břečťanovým věncem. Takže až půjdete
kolem nějakého břečťanu, zkuste se pořádně
zadívat na jeho horní větve, jestli tam nezahlédnete drobné nazelenalé kvítky, na kterých
se popásá hladová včela.
Ing. Zdeněk Myslík

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE

POZVÁNKA NA CVIČENÍ

Tělocvičná jednota Sokol Šťáhlavy oznamuje zahájení cvičení každý pátek od 17.00 hodin ženy, od 18.00 muži. Cvičení obsahuje kalanetiku,
pilátes a rehabilitační prvky se zaměřením na protažení a posílení celého těla, odstranění zkrácených svalů, posílení svěračů, nácvik dechových
technik a nácvik sebeovládání.
Cvičení trvá vždy 1 hodinu a je zcela zdarma. Přihlašovat se dopředu nemusíte, prostě v pátek v 17 hodin přijďte!
za výbor TJ Sokola Šťáhlavy Ivana Hnátíková

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.
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
www.kovoobrabeni-cnc.cz
IČO 45415293
DIČ CZ6105290906

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 - 24. 10. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.

LISTOPADOVÁ UZÁVĚRKA

VYDÁVÁ: OBEC ŠŤÁHLAVY | REDAKČNÍ RADA: IVETA BOČANOVÁ, ALENA SLÁDKOVÁ, ELIŠKA LANDOVÁ
CENA VÝTISKU 2,-KČ | POVOLENO MK ČR E 12316
V PRODEJI: PRODEJNA COOP - NEZVĚSTICKÁ 504, POTRAVINY ŠŤASTNÝ - NÁVES REPUBLIKY 55
PŘÍSPĚVKY, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: OÚ ŠŤÁHLAVY, S OZNAČENÍM Š + Š, NEBO NA EMAIL REDAKCE@STAHLAVY.CZ
CENA INZERCE DLE VELIKOSTI: DO 1/4 A4 - 100,- KČ, 1/4 AŽ 1/2 A4 - 200,- KČ, 1/2 AŽ 1/1 A4 - 400,- KČ | CENY JSOU BEZ DPH
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Vážení sportovní příznivci,
dostává se Vám do rukou souhrnný náborový leták,
kde naleznete velmi pestré možnosti sportování pro
Vaše děti. Věříme, že si vyberete a Vaše ratolesti rozšíří široké řady sportovců z naší obce. Jsme sportovní
obec!

Výborné podmínky mají rovněž vytvořeny fotbalisté
v nedaleké Žákavé, kde trénují a hrají za místní FK i
kluci z naší obce.

SK ŠŤÁHLAVY
ODDÍL VOLEJBALU

VŠESTRANNÉ CVIČENÍ
PRO DĚTI

Ve Sportovním klubu
Šťáhlavy trénují v současné době volejbal děti od
přípravek až po kategorii
starších žaček.
Děti se připravují pod dohledem kvaliﬁkovaných
trenérů nejrůznějších specializací, v oddíle mají
výborné tréninkové podmínky. Využíváme sportovní halu ve Šťáhlavech,
tělocvičnu a areál antukových kurtů. Všechny věkové kategorie jsou zapojeny do
celoročních soutěžních turnajů.
Každoročně o letních prázdninách absolvují mladí volejbalisté sportovní soustředění, kde se zdokonalí ve svých
volejbalových dovednostech, naberou fyzickou kondici,
utuží partu a odnesou si řadu sportovních, kulturních a
dalších zážitků.
Nábor členů probíhá nepřetržitě celý rok, stačí jen přivést Vaše ratolesti ve věku 6 až 15 let na jakýkoliv z tréninků. Rádi Vás u nás přivítáme a vše Vám vysvětlíme a
ukážeme. Nechte děti několik týdnů potrénovat a pak se v
klidu rozhodněte.
Tréninky v září již od 3.9., každé úterý a čtvrtek
v areálu antukových kurtů ve Šťáhlavech
od 16:30 – 18:00.

Cvičení pro děti předškolního i mladšího školního věku
má u nás již mnohaletou tradici.
Děti získávají všestranné základy, které mohou později
uplatnit prakticky ve všech sportech. Tráví volný čas se
svými kamarády ze školky či ze školy, řada nových přátelství pak vzniká právě na půdě tělocvičny.

Největší devizou všech uvedených oddílů jsou nesmírně obětaví trenéři, realizační týmy a funkcionáři.
V obci máme pro děti výborné zázemí pro sportování. Srdcaři, kteří drží a posouvají vysokou laťku úrovně
Moderní sportovní halu s přilehlým multifunkčním sportování v naší obce stále výše.
hřištěm s umělým povrchem, areál antukových kurtů,
tělocvičnu ve Šťáhlavech, multifunkční hřiště a sál ve Přidejte se k nám, určitě máte z čeho vybírat!
Šťáhlavicích. Kvalitní zázemí mají pro sportování dětí
i oba hasičské sbory ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích.
Jan Tafat, předseda Sportovní komise Obce Šťáhlavy

Kontakt: David Nimrichter, tel. 603 808 203
Facebook: www.facebook.com/VolejbalSKStahlavy
e-mail: volejbal.stahlavy@gmail.com
web: www.skstahlavy.cz

Sportovci, kteří se učili pohybové abecedě v našem oddíle, dnes úspěšně hrají např. házenou, volejbal, fotbal, lední
hokej a věnují se atletice v nejrůznějších oddílech.
Termín cvičení
Středa: 16:00 – 17:00 v tělocvičně ve Šťáhlavech
Přijďte mezi nás kdykoli, vždy budete srdečně vítáni! Začínáme 18. září.
Určeno: Dětem předškolního věku (3-6 let), cvičení je zaměřeno na všestranný pohybový rozvoj, gymnastiku, atletiku, protahovací cvičení

Kontakt: Jana Kudrová, tel. 724 243 360
e-mail: JanaKudrova@seznam.cz

SDH ŠŤÁHLAVICE
HASIČSKÝ SPORT A SPOUSTU ZÁBAVY V NAŠÍ OBCI!
Chcete vědět víc? email: sdh.stahlavice@gmail.com | http://www.sdh.dismon.cz/
Najdete nás na Facebooku! SDH Šťáhlavice Anebo za námi přijďte osobně na některou z příštích
akcí! 14. září pořádáme taneční zábavu Vinobraní a 9. listopadu Velkou říjnovou pivoluci. Závodíme s družstvy mužů a žen. V současnosti nemáme dostatek dětí na dětské soutěže. Pokud máte
s dětmi zájem doplnit naše družstva ozvěte se na některý z výše uvedených kontaktů nebo
trenérovi dětí Dušanu Krňoulovi na tel.: 608 701 436.

TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE
SPORT A VÝLETY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
Pravidelně cvičíme na hřišti nebo na sále. Na kole, na lyžích nebo pěšky vyrážíme po okolí i do
hor. Hry s míčem jsou u nás oblíbené, hrajeme volejbal, ﬂorbal, tenis nebo badminton po celý rok.
S dětmi nás to baví! Přijďte na strašidelnou stezku, maškarní, dětský den či Duatlon, který je už 15. září.
email: info@sokolstahlavice.cz | http://www.sokolstahlavice.cz/
www.facebook.com/sokolstahlavice/
Od října budou na sále ve Šťáhlavicích probíhat tyto kroužky pro děti:
• Hopla – cvičení dětí do 5 let s rodiči
Ostatní pravidelné aktivity jsou:
• cvičení školních dětí
• ﬂorbal
• střelecký kroužek
• volejbal
• kroužek badmintonu
• tenisová školička
Aktuální informace naleznete v průběhu září na našich webových stránkách nebo kontaktujte Alenu Průchovou na tel.: 732 342 288.

SDH ŠŤÁHLAVY
Chceš se stát hasičem? Přihlas se k nám ve Šťáhlavech! Jezdíme na nejrůznější soutěže, které se
týkají požárního sportu. Stříkáme hadicemi na terče, vážeme uzly, střílíme ze vzduchovky, poznáváme hasičské značky, učíme se, čím můžeme uhasit třeba hořící počítač. Na jaře a v létě jezdíme
na soutěže, kde stříkáme vodou na terče, na podzim objíždíme branné závody a v zimě chodíme
do šťáhlavské sokolovny procvičovat fyzickou a teoretickou přípravu. Do kroužku mladých hasičů
nabíráme kluky i holky od 6 do 14 let.

Kontakty na trenéry: Vojtěch Synáč, tel. 723 670 825, Václav Strejc, tel. 777 155 528
email: sdh-stahlavy@seznam.cz | https://www.facebook.com/sdhstahlavy/

FK ŽÁKAVA - FOTBAL

HÁZENÁ
62.2/äħÉ+/$9<

1921

 PiWHUiGLSRK\ED]YOiåWďSDNWHQVPtĀHP"
 FKFHWHVHYďQRYDWMHGQRPX]QHMSRSXOiUQďMåtFKVSRUWĪQDVYďWď"
 FKFHWHEìWVRXĀiVWtMHGQRKR]QHMOHSåtFKPOiGHçQLFNìFKNOXEĪYÿ5"

32-ĉ7(61É0,+5É7+É=(128
6WDQHWHVHWDNĀOHQHPYHONpKi]HQNiĢVNpURGLQ\VSRUWXNWHUìMH
SRSXOiUQtQDFHOpPVYďWď1iåNOXESDWĢtNWďPQHMOHSåtPYFHOpÿ5
QDåHPOiGHçQLFNpWìP\KUDMtW\QHMY\ååtVRXWďçHD]ĢDGQDåLFKKUiĀĪ
VHSUDYLGHOQďUHNUXWXMtUHSUH]HQWDQWL
ÿHNiQDYiVQiURĀQìDOHNUiVQìVSRUWSRGYHGHQtP]NXåHQìFK
NYDOLILNRYDQìFKWUHQpUĪ]OHSåtWHVYRMLI\]LFNRXNRQGLFLSR]QiWHVSRXVWX
QRYìFKNDPDUiGĪDSRGtYiWHVHGRVSRXVW\NUiVQìFKPtVW

2GGtOKi]HQp6RNROäĨiKODY\SRĢiGiQiERUQRYìFK]iMHPFĪ
+OiVLWVHPĪçHWHY~WHUìDSiWHNPH]LDYHVSRUWRYQtKDOH
YHäĨiKODYHFKWUHQpUĪPçDFWYDDQHERQDWHOHIRQX

Pokud se děti ze Šťáhlav a Šťáhlavic rozhodnou hrát fotbal, trénují v nedalekém
tradičním sportovním klubu FK Žákava.
Tato tradice již platí mnoho let, sportovci
z naší obce mají své zastoupení ve všech
mládežnických družstvech až po A tým
mužů.
Pro sportování jsou v FK Žákava dětem a mládeži vytvářeny
výborné tréninkové podmínky. K dispozici je kvalitní travnatá
hrací plocha včetně tréninkového hřiště a další zázemí areálu.
V zimním období je fotbalistům k dispozici hala v Nezvěsticích.
V současné době pracují v FK dvě družstva dospělých, A tým a B tým, dorost a čtyři družstva dětí,
a to starší a mladší žáci, starší a mladší přípravka. Všechna družstva se připravují pod vedením
kvaliﬁkovaných trenérů a realizačních týmů. Jsou
zapojena do pravidelných soutěží.
Všechny mládežnické celky absolvují pravidelné čtyřdenní zimní soustředění ve sportovním středisku na Plzeňsku.
O prázdninách pořádá oddíl pro děti pravidelně týdenní příměstský fotbalový tábor s pestrým programem.
Chceš-li hrát fotbal v Žákavé, přijď se podívat na náš trénink, nazuj kopačky a hurá do toho!

Kontakt: Vladimír Skala, tel. 732 148 987

