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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

listopad 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce na říjnových zasedáních schválila:
1. Žádost JSDH Šťáhlavy na zapůjčení nákladního automobilu pro svoz elektroodpadu.
2. Firmu Elektro Paum, která zajistí chybějící
elektrorevize k objektům ve vlastnictví obce.
3. Výměnu stávajících žárovek v DPPB ve Šťáhlavicích za úsporné.
4. Úhradu stavebních prací vzniklých v souvislosti s rekonstrukcí Smetanovy ulice (oprava
a úprava ploch kolem bytových domů – zhotovitel ROADFIN STAVBY, s.r.o.)
5. Zhotovení dvou kusů uličních vpustí včetně
provedení odvodnění dešťových vod v ul. Ke
Koupališti – zhotovitel BP STAVBY CZ, s.r.o.
6. Spolupráci s Lesy ČR na akci „Den za obnovu
lesa“.
7. Nákup zvukové aparatury do prostor infocentra dle návrhu kulturní komise.
8. Objednávku 3 ks červených kontejnerů od ﬁrmy ASEKOL na drobné elektrospotřebiče.
9. Rozpočtové opatření č. VIII. k 21. 10. 2019.
10. Vánoční sbírku, která bude ve Šťáhlavech
opět věnována na opravu varhan a ve Šťáhlavicích na opravu zvonu do kapličky.

Rada obce vzala na vědomí:
1. Vyhlášení soutěže o nejlepší kroniku Plzeňského kraje a souhlasí s přihlášením do soutěže.
2. Zprávu občanské komise o kontrole bytů
v DPPB ve Šťáhlavicích. Většina bytů je v pořádku.
Pokud se vyskytly nějaké problémy, byl nájemcům
sdělen termín, do kdy je nutné závady odstranit.
3. Plán podzimních výlovů rybníků od Klatovského rybářství.
4. Dopis ředitelky ZŠ týkající se stížností na vysokou rychlost automobilů projíždějících kolem
školy. O situaci byla informována PČR a byla požádána, aby v obci prováděla měření rychlosti.
5. Informaci o jednání v CHO Beránka, kde je
nevyhovující stav účelových cest. Dle zákona
o pozemních komunikacích účelové cesty udržují ti, kdo je využívají. Úprava propustku by
mohla být provedena v příštím roce.
6. Pracovní verzi minimalistické verze studie Záložny, která má lépe využít stávající stav budovy.
Ve studii budou ještě provedeny drobné úpravy.
7. Návrh odpadového rádce, který byl zhotoven
ve spolupráci zaměstnanců obce a společnosti
EKOKOM. Odpadový rádce bude vytištěn pro
obec zdarma v počtu 2500 ks a domácnosti jej
obdrží při placení poplatků za komunální odpad.

8. Návrh zastupitele pana Davida Nimrichtera na
změny v dotační politice obce.

2. Oprava a výměna některých uličních vpustí
v ul. Husova za protizápachové – probíhá, hotovo
bude v listopadu včetně asfaltování povrchu u těch,
které jsou v komunikaci a obetonování ostatních
3. Oprava části střechy na budově hostince ve
Šťáhlavicích – hotovo; byla vyměněna sedlová

střecha a celoplošně rekonstruována i plochá střecha, byl zbourán komín, který byl zevnitř prasklý
a postaven nový.
4. V ul. Nezvěstická od ul. Švehlova k ul. Dr. Beneše pokládá SUPTEL optický kabel – nejde o akci
obce.

Zastupitelstvo obce se konalo 25.9.2019.
1. vzalo na vědomí:
- zprávu předsedy kontrolního výboru;
- zprávu předsedy ﬁnančního výboru;
- zprávu starosty obce
- a změnu rozpočtu V. rozpočtovým opatřením
k 22. 7. 2019 a VI. rozpočtovým opatřením
k 26.8.2019.
2. schválilo:
- změnu rozpočtu VII. rozpočtovým opatřením
k 25. 9. 2019;
- Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou
se stanoví část společného školského obvodu základní školy;
- prodej obecních pozemků pod chatami a okolo
chat ve Šťáhlavicích;
- nabytí pozemku vydržením pro vlastníky sousedního pozemku;
- záměr v budoucnu vybudovat na pozemku vedle prodejny COOP dětské hřiště pro mladší děti
a na obecních pozemcích v okolí požární nádrže
hřiště nebo sportoviště pro starší děti.
Ing. Václav Štětina, starosta

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE A OPRAVY
Téměř všechny investice a opravy naplánované
na letošní rok jsou hotové.
Jaké akce se nyní dokončují nebo ještě budou
probíhat konce roku?
1. Asfaltování části ulice Tyršovy (od Habrmanovy ul. ke hřišti) – listopad

KONTEJNERY NA BIOMASU UŽ FUNGUJÍ
Kontejnery na biomasu již fungují, v případě
jejich nenaplnění přes určený víkend na místě
zůstávají, zaměstnanci obce je uzamknou a kontejnery byly v říjnu znovu odemčeny další víkend. Kontejnery jsou v lokalitách: u křižovatky
Na Parníku x Spojovací, Na Sádkách, u zahrádek pod tratí, nad koupalištěm u CHO Beránka
(mapka rozmístění byla zveřejněna v říjnových
novinách). Společnost AG Produkt a. s. je vždy
po naplnění odveze a dál biomasu využije.

Co je možné do kontejnerů ukládat? POUZE
jemně nasekanou trávu, listí a snadno kompostovatelný odpad, např. ovocné plody. Nikoliv košťály od rajčat, plevel i s kořeny, větve, vysokou
trávu ani jiný bioodpad – s tím jezděte dál do
sběrného dvora.
Kdy budou kontejnery v listopadu umístěny?
8.11. a bude-li potřeba, pak ještě i 22.11. V případě, že nebude kontejner po víkendu 8. – 10.11.
naplněn, zůstane na místě a pravděpodobně bude
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otevřen i následující víkend. Dne 25.11. budou
kontejnery odvezeny, v zimě na místech nebudou.
Pokud by občané do kontejnerů ukládali něco
jiného, než mají, nebude na jaře v umístění kontejnerů pokračováno, nebo může být jejich umísťování ukončeno okamžitě! Zatím nebyl s touto
novou službou zaznamenán žádný problém,
děkujeme, že do kontejnerů ukládáte jen to, co
tam patří.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

REGULACE HLUČNOSTI ČIPOVÁNÍ PSŮ
Na podkladě podnětů od občanů znovu upozorňujeme, že v obci platí vyhláška o regulaci hlučnosti
č. 2/2019 podle které „o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze provádět veškeré práce spojené s užíváním zařízení a přístrojů
způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, bouracích
kladiv apod. pouze od 9:00 hodin do 12:00 hodin.“
To znamená, že v jinou než určenou dobu nelze
hlučná zařízení v neděli a ve svátek používat!

Obec jedná s veterinárními lékaři, aby přijeli do
naší obce čipovat psy těm občanům, kteří nemají
svého veterináře nebo je pro ně problém za
veterinářem vyjet mimo obec. Bližší informace
budou včas sděleny. Čipování psů nově nařizuje
veterinární zákon, bude povinné od 1.1.2020,
výjimkou jsou pouze psi, kteří byli tetováni před
3.7.2011 a jejichž tetování je čitelné.

Klatovské rybářství obci oznámilo, že vypouštění Lopatského rybníka započne 1.11. Samotný
výlov je plánován na 6.11. v dopoledních hodinách a je možné se na něj přijít podívat. Občerstvení zajišťuje p. Novák, který má u rybníka pod
zámkem Kozel svou provozovnu.

MĚŘENÍ RYCHLOSTI

SLUŽBA PRO PODNIKATELE
Rada obce schválila zřídit v obecních novinách
novou rubriku, která by patřila místním podnikatelům, tzn. těm, kteří zde podnikají nebo
mají provozovnu. Bude-li z jejich strany zájem,
v rozsahu ½ strany včetně fotek bude každý
měsíc zveřejněn jakýsi medailonek podnikatele, kde formou rozhovoru nebo reportáže bude
představena činnost konkrétního podnikatele.
Půjde sice o placenou inzerci (200 Kč + DPH),

VÝLOV RYBNÍKA

ale podnikatel nebude muset přemýšlet nad tím,
jak inzerci zhotoví, jak udělat plakát apod. Kdo
máte o tuto inzerci zájem, napište nebo zavolejte
na redakce@stahlavy.cz, 724 162 518, 377 969
201, medailonky budou zpracovávány a zveřejňovány postupně. Věříme, že rubrika bude mít
ohlas i u čtenářů, kterých je velké množství, každý měsíc se vyprodá celý náklad novin (300 ks)
a noviny jsou zveřejněny i na webu a FB obce.

Obec ve spolupráci s některými občany a se ZŠ
požádala PČR o měření rychlosti v naší obci,
protože bezohlední řidiči (i místní) jezdí v okolí školy nebo po Nezvěstické či v jiných částech obce velmi rychle a překračují povolených
50 km/h i o 30 a více km/h. Již proběhlo několik
měření a předpokládáme, že PČR bude měření
opakovat i nadále. Ve Šťáhlavech i Šťáhlavicích
bylo v posledních letech v zájmu dodržování dopravních předpisů instalováno několik měřičů
rychlosti a věříme, že pravidelné hlídky PČR
přispějí k bezpečnému provozu v našich ulicích.

Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

ŠŤÁHLAVICE JSOU OPĚT KRÁSNĚJŠÍ
Koncem léta se ve Šťáhlavicích začala opravovat stará a poškozená střecha na budově č.p. 65
– místní hospodě. Nikdo z turistů ani místních,
kteří prochází nebo projíždí obcí, tuto budovu nemine, je centrem veškerého dění v obci.
Je v ní salonek s kulečníkem, výčep, knihovna,
malá tělocvična a multifunkční sál, kde se konají

jak kulturní, tak sportovní akce. Oprava střechy
byla nutná, nebyla však bez komplikací. Po odkrytí se objevila závažná závada komína, který
bylo potřeba s nemalými náklady zbourat a postavit nový. Nakonec se vše podařilo a šťáhlavická hospoda má novou střechu. Avšak oprav je na
budově potřeba mnohem více. V plánu je oprava

sociálního zařízení, úprava prostranství v okolí
budovy, celkové zateplení budovy, úprava interiérů výčepu a menší rozšíření knihovny. Věřme,
že se tato budova na šťáhlavické návsi bude co
nejdříve pyšnit svojí novou krásou.

a krásný dřevěný rozcestník, který ukazuje směr
do jednotlivých chatařských osad i kulturních
památek v okolí. Naproti vyrostlo odpočívadlo
pro turisty, které bylo pořízeno z dotací Plzeň-

ského kraje v rámci členství naší obce v Mikroregionu Radyně. Vedle odpočívadla byl umístěn
stojan na kola. Brzy bude vše doplněno naučným
mobiliářem.

Foto střechy hostince před a po opravě

K dalším úpravám došlo na točně při cestě směrem na Kornatice. Tímto místem také prochází
i projíždí mnoho místních chatařů a pěších i
cykloturistů. Kopřivy a bodláky nahradily keře

Před ...

Po ...

Mgr. Dagmar Špalová, místostarostka obce
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 19. října přivítali zástupci obce a matrikářky obecního úřadu ve své obřadní síni
19 nových občánků. Byli to: Martin Cink, David Kankrlík, Barbora Svobodová, Doubravka
Šamanová, František Šedivý, Julie Burgerová, Viktor Kopřiva, Adéla Růžičková, Maxim
Řehák, Barbora a Matěj Šmolíkovi, Veronika
Vávrová, Jonáš Brada, Kryštof Bůžek, Adam
Knakal, Anežka Kociánová, Jakub Kyncl, Laura
Mašatová, Maik Roloff.

Milými slovy toto slavnostní dopoledne provázela předsedkyně občanské komise obce Dagmar
Špalová, krásná slova zazněla také z úst starosty obce Václava Štětiny. Spolu s rodiči se přišlo
na „Vítání občánků“ podívat i mnoho babiček
a dědečků. Během celého slavnostního aktu zaplňovaly obřadní síň krásné tóny varhan, které
vykouzlila studentka obchodní akademie Tereza
Kepková. Každá maminka dostala od obce malou kytičku, každý malý občánek pak krásnou
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plyšovou upomínku na tento slavnostní den a již
tradičně se pohoupal ve vyřezávané kolébce, do
které ho uložila členka ČK Miroslava Bendová.
Hřejivou básničkou doplnily celý program děti
ze ZŠ Šťáhlavy. Vítání občánků pořádá Obec
a OÚ Šťáhlavy vždy na jaře a na podzim. Je jednou z mnoha akcí, které přináší rodičům s dětmi
nádherný zážitek na celý život.
Dagmar Špalová

JUBILANTI

VÝZNAMNÉ JUBILEUM

NAŠI JUBILANTI

23. listopadu 2019 se dožívá nádherného věku 100 let naše spoluobčanka paní Jarmila Holubová.
Kdyby byl život jak kniha,
kterou den za dnem čtenář zdvihá,
a jeden rok znamenal by každý list,
budete vy už stou stránku číst,
tak dlouhý příběh se jen tak nevidí,
a každý vám ho tiše závidí.
Vážená paní Holubová,
k Vašemu životnímu jubileu Vám přejeme především hodně zdraví, spokojenosti a krásných chvil
strávených v rodinném kruhu.
za občanskou komisi obce, Mgr. Dagmar Špalová

Šťáhlavy
Marková Elena 86
Holubová Jarmila 100
Tovarová Ilsa 89
V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy,
především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

Mgr. Dagmar Špalová

ŠKOLY

ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Máme za sebou první školní měsíc, i prvňáčci
už se plně zapojili do školního ruchu, zvykli si
na plnění svých povinností, na své spolužáky
a začali spolu s ostatními žáky navštěvovat zájmové kroužky, které se v tomto měsíci již rozběhly. Naše školní knihovna i letos nabízí spoustu zajímavých knih, které si děti s velkou oblibou
chodí půjčovat.
V úterý 1. října se žáci 4. a 5. třídy vydali do

Plzně do Depa na interaktivní výstavu s názvem Já, hrdina. Účastníci byli rozděleni do
dvou skupin, kdy jedna skupina vyráběla dopravní prostředky z kartonových krabic, které
si pomalovali barvami, a druhá skupina si zahrála na hasiče, záchranáře, policisty, dispečery a zraněné. Měli možnost si na vlastní kůži

zkusit, jaké to je dostat se do krizové situace
a co všechno obnáší práce všech záchranných
složek. Převlékli se do reálných pracovních
oděvů, mluvili do vysílačky, pokládali zraněného na nosítka a vytvářeli z vyrobených
modelů účastníky provozu. Dokonce krátký
sestřih s našimi aktéry i paní učitelkou natočila TV Plzeň.
Maminka jednoho z prvňáčků spolu s kolegyně-

mi ze Státního zdravotního ústavu zajistila pro
žáky 1. a 2. třídy zajímavý program o prevenci
zdravého chrupu. Program byl hravou formou
provázen divadélkem a praktickou částí, jak se
správně starat o své zoubky. Děti si mohly na
modelech chrupu samy vyzkoušet techniku čištění a odnesly si i malý dáreček.

V pátek 11.října žáci 4. a 5. třídy absolvovali vycházku na místní hřbitov k uctění památky 150.
výročí narození malíře Chodska Jaroslava Špilara.
Historii všem přítomným popsal pan Alois Nolč.
Ve středu 23. října čtvrťáci a páťáci navštívili
dopravní hřiště v Blovicích, kde si měli možnost

vyzkoušet jako cyklisté, jak to chodí v běžném
provozu na silnici. Součástí toho bylo tematické
promítání s odborným výkladem a následným
ověřením znalostí dopravních značek. Na tento
den připadla ještě tvořivá dílna s rodiči na téma
Fantastický svět. Z donesených materiálů jako
plast, textil, papír a přírodniny si rodiče společně
s dětmi vytvořili svá díla.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Kateřina Pražáková, Martina Pešicová

KULTURA V OBCI

KLAVÍRNÍ KONCERT A VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ NA KOZLU
Od začátku září do konce října probíhala ve spolupráci obce Šťáhlavy a zámku Kozel v Jízdárně
na Kozlu výstava historických fotograﬁí o obci
Šťáhlavy a o zámku Kozel a dále výstava velkoformátových fotograﬁí Zachraňme varhany.
Díky neutuchajícímu zápalu především Jakuba
Šedivého v aktivitách za záchranu varhan je
možné navštívit řadu kulturních akcí pro naše varhany, kde můžeme vhodit
dobrovolný příspěvek do
kasičky veřejné sbírky.
Takovou akcí byl 9. října
i Koncert pro čtyřruční
klavír, který se konal v
Jízdárně zámku Kozel.
Návštěvníkům výtečně
zahráli Štěpán Kos a Petr
Novák a byl to nádherný
zážitek, stejně jako prohlídka obou výstav. Výstavy sice nebyly rozsáhlé, ale byly krásné, pěkně
uspořádané a nasvícené

a stálo za to se na ně přijít podívat. Výstavy
byly zakončeny 31.10.2019 velkolepým koncertem (konal se až po uzávěrce novin, více o něm
v příštím čísle). Děkujeme panu Šedivému, fotografům varhan a správě zámku Kozel za příjemné kulturní zážitky z výstavy i koncertů.
I.B.
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SPORT V OBCI

HÁZENÁ V ŘÍJNU
O šťáhlavském posvícení (sv. Václav) pokračovaly ligové soutěže házenkářů. Všechna naše
ligová družstva hrála svá utkání v domácím prostředí před pěknou diváckou kulisou. Na starší
dorost se přišlo podívat 110 diváků - na tomto
rekordním počtu se ale velkou měrou podíleli
diváci našeho soupeře z Plzně.
Ve II. lize měli naši muži za soupeře Lokomotivu Louny, kterou porazili 30:20, po poločase
12:8. Soupeř ale nebyl tak snadný, jak ukazuje
výsledek. V dalším kole 6.10. byli naši hosty na
půdě rezervy extraligových Lovosic . Po vyhrané půli 17:15 nedokázali vydržet se silami až
do konce a podlehli 30:37. Ve čtvrtém kole se
muselo utkání odložit pro onemocnění několika
našich hráčů. Páté kolo pak přineslo plzeňské
derby: Sokol Plzeň - Košutka proti Sokolu Šťáhlavy. Naši zvítězili 24:23 (14:9). V tabulce severozápadní skupiny II. ligy jsou zatím na 7. místě,
když mají odložený zápas s Jabloncem k dobru. Sestava a branky: Hrubý, Dolák, Vogeltanz
v brance, Šedivec 16, Kesl 8, Šimek 21, Kroc,
Hörner 11, Šetlík 9, Havlíček 2, Tatar 14, Mareš
1, Schejbal, Brůha, Kojan. Trenér Šedivec, vedoucí družstva Schejbal st. Další kola po říjnové
pauze proběhnou v listopadu. V domácím prostředí muže uvidíme 2.11. s Ústím nad Labem,
10.11. s Jabloncem, 23.11. s Libercem.
Starší dorost: Obě družstva dorostu měla za
soupeře Talent Plzeň. Starší hoši utkání nezvládli a svému soku podlehli nečekaně snadno 19:33
(10:17). Ani v dalších kolech se týmu nevedlo,
a tak všechna utkání skončila porážkou. V Lovosicích 32:26 (16:9), doma s Frýdkem - Místkem

21:27 (10:14) a v Karviné 21:28 (14:8). Družstvo
je oslabeno o zraněného Sedláčka, loňského nejlepšího střelce a zatím si s jeho absencí nedokáže poradit. V tabulce je na posledním 12. místě.
V družstvu v říjnových zápasech nastupovali v brance Kopic, Pospiszyl, v poli Průcha 4, Jung
8, Nosek 13, Karban 3, Havlíček 27, Klička, Sedláček 5, Basl 1, Kojan 13, Brůha 9, Láska, Tyml
4, Sklenář. Trenéři Sedláček, Sklenář, vedoucí
týmu Průcha. V dalších listopadových domácích
utkáních přivítáme 2.11. Kopřivnici a 23.11.
Rožňov pod Radhoštěm.
Dorost mladší: Také mladší dorostenci měli
v 1. domácím zápase nového ročníku za soupeře
plzeňský Talent. Tým složený z ročníků 2003
(4 hráči) 2004 (4) a doplněný staršímí žáky překvapil, byl zkušenému soupeři zdatným protivníkem. Ale porážky 27:29 (13:16), v Lovosicích
36:28 (16:12), doma výbuch s Frýdkem-Místkem
42:22 (21:9), v Karviné 28:22 (14:9) odsoudily
naše družstvo na 11. místo v tabulce. Sestava
a góly: v brance Čimera, Olivier, Gallivoda,
v poli Lysenko 4, Tikal 7, Hodač 2, Nosek 33,
Hrubý 3, Hadáček 1, Kudra 2, Kelíšek, Holý
25, Sklenář 8, Votýpka 3, Pekárek 8, Jirmář 2,
Pytlík 1. Trenéři Jirmář, Votýpka, vedoucí Hadáček. V listopadu jsou v lize mladšího dorostu
na pořadu tyto domácí střetnutí: 2.11. Velká Bystřice, 23 11. Liberec.
Starší žáci: Tato kategorie hraje svou soutěž
turnajovým systémem. Říjnový turnaj se sehrál
v Rokycanech a naši dosáhli těchto výsledků:
Šťáhlavy x Rokycany 22:15, Talent Plzeň 19:30,
Slavia Plzeň VŠ 24:11. Trenér Karel Fiala řídil

tuto sestavu: Opatrný 1, Votýpka 15, Tůma,
Černý 5, Jirmář 15, Říha, Toﬂ 3, Nolč 5, Makový, Karban 6, Nosek 9, Sedláček 7, Dobrý V.
Vedoucí týmu Nolč L. Dne 18. října se družstvo
zúčastnilo turnaje, který pořádal Talent Plzeň.
O pohár ředitele JS Škoda Plzeň soutěžilo
9 týmů, z toho 7 českých, 1 německý a 1 slovenský. Naše výsledky: Šťáhlavy x Stupava 24:8,
HBC Jičín 12:14, Chodov 12:19, Dukla Praha 6
9:8, Dukla 4 11:9, Talent I 12:19, Aue 13:11, Talent II 13.9. Celkové 5. místo a T. Čimera nejlepší
brankář turnaje. Blahopřejeme!
Mladší žactvo: Tento kolektiv vedou trenéři
Nolč M., a Pavlíček A. I v mladších žácích se
hrají soutěžní turnaje. 29. září se odehrál v Rokycanech. Náš tým v sestavě: Nosek 26, Nolč 21,
Dobrý A., Cetkovský, Pavlíček 6, Jícha 3, Sedláček 19, Pok 3, Slavíček, Chlad 3, Šlajer 3 uhrál
tyto výsledky. Šťáhlavy x Talent B 18:15, Rokycany 21:14, Talent A 26:24, Slavia VŠ 20:14.
Chlapci jsou v čele soutěže bez porážky, před
děvčaty DHC Plzeň. Další turnaj se uskuteční
17. listopadu ve šťáhlavské hale.
Přípravku a minižáky vedou trenéři Cetkovský, Fridrich, Chlad, Holý, Tyml a Šedivec ml.
O všechny brankáře u mládežnických družstev
se stará J. Král.
Všechny naše týmy uvítají další zájemce o náš
sport jak ze Šťáhlav, tak i z okolí. Přijďte mezi
nás, do dobré party.
J. Sklenář

všichni soutěžící. Děti, které skončily na stupních vítězů, si pak odnesly medaile a hodnotnější dárky - batůžky, míče a šátky z funkčního
materiálu. K celkové báječné atmosféře závodu
přispělo krásné letní počasí, které bychom tímto
rádi objednali i na příští rok. Pořadatelé Duatlonu děkují všem, kdo se podíleli na přípravě
a organizaci závodu, a též sponzorovi závodu,
společnosti MEDIRAY s. r. o.
Kozelský cross nemá sice tak dlouhou tradici
jako Duatlon, který měl letos již jedenadvacátou reprízu, ale i tento běžecký závod si našel
mezi sportovci ze širokého okolí své příznivce.
Letos se na start v neděli 6.10.2019 dostavilo 38
závodníků, z toho 3 soutěžící do 18 let. Soutěžící absolvují 6 km běhu náročným terénem zámeckého parku a okolního lesa, účastníci do 18

let běží poloviční trasu. Nejrychlejší závodníci
přiběhli letos do cíle dospěláckého závodu za
cca 24 minut. Atmosféra závodu byla bezvadná,
počasí po předchozím propršeném dni příjemné.
Díky sponzorům závodu - Birell, ML Dino, Elval energy s. r. o. a EVROPA realitní kancelář
- si mohli nejlepší závodníci odnést pěkné ceny.
Velký dík organizátora obou akcí, TJ Sokol
Šťáhlavice, patří kastelánovi státního zámku
Kozel, Bc. Janu Polívkovi za vstřícnost a ochotu
umožnit pořádání sportovních akcí v tak netradičním prostředí, jakým je zámecký park. Děkujeme ještě jednou všem pořadatelům, sponzorům a též soutěžícím, že svou účastí podpořili
naše organizátorské úsilí. Nashledanou na Kozlu
příští rok - budeme se těšit!
za VV TJ Sokol Šťáhlavice Alena Průchová

SPORT NA KOZLU
Po skončení hlavní návštěvní sezóny na státním
zámku Kozel pořádá v areálu zámeckého parku
Tělovýchovná jednota Sokol Šťáhlavice, z. s.,
dvě vyhlášené sportovní akce - Dětský duatlon
a Kozelský cross.
K soutěžení na Dětském duatlonu se 15.9.2019

sešlo téměř 40 dětí ve věku od 3 do 13 let.
Duatlon je kombinovaný závod, ve kterém děti
absolvují bezprostředně po sobě jízdu na kole
a běh. Děti do 10 let odšlapou do mírného stoupání 200 metrů a dobíhají po rovině 100 metrů.
Účastníci od 10 let věku mají trasu dvojnásobnou a navíc náročnějším, prudce stoupajícím terénem, což je možná důvodem, proč z celkového
počtu závodníků soutěžilo pouze 6 dětí ve starších kategoriích. Děti ale závodily nadšeně a za
svoji snahu si vysloužili drobný dárek i diplom
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PŘEHLED KULTURY A SPORTU – LISTOPAD 2019
Sobota 2.11.
Utkání v házené – dorost, muži
Místo: sportovní hala
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Čas: 13, 15, 17 h
Školní bál
Místo: sál hostince ve Štáhlavicích
Čas: 20 h
Pořadatel: ZŠ Šťáhlavy
Vstupné: 200 Kč, předprodej v ZŠ
Sobota 9.11.
Velká říjnová PIVOLUCE
Místo: sál hostince ve Štáhlavicích
Čas: 11 - 22 h
Pořadatel: SDH Šťáhlavice
Vstup zdarma
Adventní posezení
Místo: rest. Pod Maršálem, Lhůta
Čas: 15, bus zajištěn
Pořadatel: ČZS Šťáhlavy
Vstupné: 50 Kč

Pondělí 11. 11.
Svatomartinské setkání pro malé i velké
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Čas: od 17 h - koncert v kostele sv. Vojtěcha
Čas: od 18 h - Lampionový průvod (od lesního
úřadu přes hasičárnu do KC Beránka)
Čas: od 18:20 - KC Beránka (divadelní scénka,
ochutnávka svatomartinského vína, živá hudba,
ohnivá show, ohňostroj)
Neděle 17.11.
Turnaj mladších žáků v házené
Místo: sportovní hala
Pondělí 18.11. a čtvrtek 21.11.
Tramvaj plná hudby – beneﬁce pro varhany
Místo: Plzeň, Světovar – sady Pětatřicátníků
Čas:13-16 h

Pátek 22.11.
Historická přednáška prof. Jaroslava Čechury
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: KC Beránka
Čas: 17 h
Sobota 23.11.
Utkání v házené – dorost, muži
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Místo: sportovní hala
Čas: 13, 15, 17 h
Retro bál
Místo: sál hostince ve Štáhlavicích
Čas: 20 h
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Středa 27. 11.
Splašené nůžky (detektivní komedie)
Místo: divadlo Pluto (Plzeň)
Čas: 19 h
Doprava autobusem ze Šťáhlav zajištěna, prodej
lístků v ceně 350 Kč na matrice OÚ

Adventní okenní kalendář 2019
I v letošním roce připravujeme na prosinec Adventní okenní kalendář ve Šťáhlavech i ve Šťáhlavicích.
Zájemci o čísla ve Šťáhlavech kontaktujte Mgr. H. Šťovíčkovou - 608 261 114, stovickovah@seznam.cz,
ve Šťáhlavicích Mgr. D. Špalovou - 725 041 229, mistostarosta@stahlavy.cz.
Hrací karty budou k dispozici od 27. 11. na matrice OÚ, v ZŠ a MŠ ve Šťáhlavech, v Dřevěné kavárně a v obecní hospodě ve Šťáhlavicích.

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

Adventní
posezení
s hudbou
9.11.2019 od 15 hodin
Restaurace
Pod Maršálem na Lhůtě
Vstupné: 50 Kč

K tanci a poslechu
hraje Zdeněk Zapletal
Ženy obdrží malý dárek.
Odjezd autobusu tam:
Šťáhlavy – Zavadilka 14:20 h
– u Liďáku 14:30 h
Odjezd zpět: 19:30 h

TRAMVAJ
HUDBY

3/1É

ZO ČZS Šťáhlavy pořádá

$1(%%(1(),ą1Ì-Ì='<352äĪÉ+/$96.e9$5+$1<

3ĕYHFNøVERUD.RPRUQtRUFKHVWU
&tUNHYQtKRJ\PQi]LD3O]Hğ
YiPStVQĕPL]SHVWĥtFHVWXQD~VHNX

69Ĕ729$5²6$'<3Ĕ7$7Ĥ,&É71Ì.Ĭ
9321'Ĕ/Ì$ą7957(./,6723$'8

SPOLKOVÁ ČINNOST

YçG\PH]LDKRGLQRX

PIETNÍ AKT
Místní skupina ČČK Šťáhlavy uspořádala ve
spolupráci se ZŠ Šťáhlavy dne 11.10.2019 pietní akt u hrobu akademického malíře chodského lidu Jaroslava Špillara na místním hřbitově
k jeho 150 výročí narození.
Byl pronesen projev o životě a díle akademického malíře a položeny 2 věnce se stuhami, které
věnovala místní skupina ČČK a ZŠ Šťáhlavy.
Místní skupina ČČK pečuje o tento hrob již
34 let po dohodě s ředitelkou Západočeské galerie v Plzni.
Alexandr Drohobeckyj
předseda místní skupiny ČČK Šťáhlavy

6YH]HQtMH]GDUPDYWUDPYDMLçLYiKXGEDJDOHULHGLYDGHOQtPLQLVFpQN\
D]DMtPDYpLQIRUPDFHRYøMLPHĆQøFKåīiKODYVNøFKYDUKDQHFK
DERMLRMHMLFK]iFKUDQX
$NWXiOQtSRORKXWUDPYDMHDGDOåtLQIRQDMGHWHQD

www.stahlavskevarhany.cz
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+,6725,&.È3ě('1Èâ.$
pátek 22.11. v 17:00 hodin v KC BHUiQND GĜtYHW]Y
Infocentrum) QDQiYVLYHâĢiKODYHFK
3URI3K'U-DURVODYýHFKXUD'U6F
- SĜHGQtþHVNêKLVWRULNVSHFLDOL]XMtFtVHQDQRYRYČNpVRFLiOQtGČMLQ\
- VSROXDXWRUNQLK\ÄâĢiKODY\– Pohled do historie“
SRSĜHGQiãFHDXWRJUDPLiGDSURIýHFKXU\ NQLK\âĢiKODY\– pohled do historie)
=iNODGQtY]GČOiQt]tVNDOQDãNROiFKYHâĢiKODYHFKDYH6WDUpP3O]HQFLQiVOHGQČY\VWXGRYDOJ\PQi]LXPY Blovicích
a Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie-politická ekonomie. Po studiích pracoval ve Státním ústavu
SDPiWNRYp SpþH D RFKUDQ\ SĜtURG\ Y 3UD]H YHGO $UFKLY 1iURGQtKR PX]HD SĤVRELOY ÒVWDYX þHVNêFKGČMLQ )) 8.
SĜHGQiãHODSĜHGQiãtQDQČNROLNDY\VRNêFKãNROiFK-HDXWRUHPQHERVSROXDXWRUHPĜDG\NQLKV historickou tématikou
QHMHQ SUR RGERUQRX DOH L SUR ãLURNRX YHĜHMQRVW QDSĜ 0XåL D PLOHQFL þHVNêFK NUiORYHQ 'ČWL D OHYRERþFL þHVNêFK
NUiOĤ .DUHO ,9 1D GYRMtP WUĤQČ 6H[ Y GREČ WHPQD ýHVNp ]HPČ Y letech 1378- /XFHPEXUNRYp QD þHVNpP
WUĤQČ,D,I., Selské rebelie roku 1680, Kriminalita a každodennost v UDQpPVWĜHGRYČNXDM

VSTUP ZDARMA
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SVATOMARTINSKÉ SETKÁNÍ
PRO MALÉ I VELKÉ

UVTCFKĀPÃOQEJWVP·PÃORTXPÃEJNGVQwPÃEJXÃP
CDQJCVÒOFQRTQXQFPÒORTQITCOGO

210&ñ.¤
17:00 koncert
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MIKULÁŠSKÉ POHÁDKOVÉ SETKÁNÍ
KC BERÁNKA (Infocentrum)
sobota 7. prosince v 16 hodin
Promítání animovaného filmu s následnou
besedou s režisérem
MALÝ PÁN
'REURGUXåQiDQLPRYDQiSRKiGNDSURGČWLL
GRVSČOp
Režie: Radek Beran
6FpQiĜ/XPtU7XþHN
Animované loutky: František Skála ml.
Hudba: Milan Cais ze skupiny Tata Bojs
6WUKXMtFtSRKiGNRYêSĜtEČKYH]PHGLYiN\QDSR]RUXKRGQpGREURGUXåVWYt
ve kterém Malý Pán hledá, co mu schází. Seznámí se s Prázdnou
KODYRX GRSXWXMH GR 3OXMtFtKR PČVWD DQHER GR QHEH]SHþného Lesa
VWtQĤ 1DMGH QDNRQHF
Malý Pán co hledá? A
FRWRYODVWQČMH"
V hlavních rolích hlasy
KHUFĤ Saša Rašilov,
Valérie Zawadská,
Tatiana Vilhelmová,
Pavel Liška, Miroslav
Táborský, Vladimír
Javorský. Jak napsal
jeden recenzent: „Malý
pán je oslavou þHVNpKR
loutkového filmu“.
Radek Beran s VHERXQDYtFSĜLYH]HLQČNROLNORXWNRYêFKKUGLQĤ
'ČWLGROHW='$50$
'RVSČOtYVWXSQpGREURYROQp
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VARHANNÍ AKTUALITY – DALŠÍ POSUN
Druhý kontrolní den restaurátorských prací na
našich varhanách proběhl 22. října. Nejdříve
se skupinka (ve složení: restaurátor, pan farář
a paní Laiblová, pan kostelník, dvorní varhanní
fotograf a já) sešla na vyprázdněném kůru a plánovala následné práce (rozvod elektřiny, ošetření
dvojité podlahy kůru, instalace měchu, osvětlení,
oprava omítek na kůru a zakonzervování stropní
fresky atd.). Vše musí být připravené dříve, než
se začnou varhany vracet na kůr, aby se do nich
neprášilo při následných pracích.
Následoval přesun k Domažlicím, kde jsme
s hlavním organologem ČR, panem PhDr. Petrem Koukalem, Ph.D. (z Telče) (foto1) prošli
jednotlivé opravené části našich varhan. Bylo
to například všech 24 basových píšťal vedených
v podlaze kůru (bylo velice náročné zbavit je
nátěru, který byl v dobré víře na varhany kdysi
nanesen, aby je zakonzervoval, ale ve výsledku
tím zároveň ochránil červotoče uvnitř), pedálová vzdušnice, štítky k rejstříkovým táhlům,

ale hlavně opravené cínové píšťaly (těm nejvíce poškozeným neodborným laděním formou
ohýbání konců byl uříznut vršek a dosazena
vrchní část nová (foto2). Vyřazeny byly píšťaly
nepůvodní a byli jsme seznámeni s potvrzením
hypotézy, že náš atypický rejstřík „Harmonika“ (foto2 a foto3) byl opravdu vyroben tak,
že nemá ladit se zbytkem píšťal. Všechny pokusy
o naladění všech píšťal na stejnou úroveň akorát
nástroj poškodily, aniž by se podařilo sjednocení. Památkáři tedy odsouhlasili návrh, aby tento
rejstřík harmonika zachoval své ladění a zbylé
píšťaly své ladění. „Harmonika“ uvnitř varhan
se tak stane rejstříkem sólovým, jak to zřejmě
i v době výroby varhan bylo.
Jsem moc vděčný, že se opravy tak vzácného
nástroje ujal zrovna pan Vorlíček, který má ke
všemu dřevu, kovu i zvuku rodícímu se z nich
hluboce pokorný vztah plný respektu k práci mistrů výrobců. Máme štěstí, že si naše varhany už
před lety vyhlédl a našel si čas a prostor v dílně

na jejich opravu, jelikož – jak sám říká – těžko se
hledají zkušení truhláři a některé zakázky musí
odmítat.
Díky včasnému předání hotové práce máme následující dny na sehnání stanoviska památkářů,
restaurátorské zprávy a hlavně na vyúčtování, po
kterém bude dotace krajem zaúčtována. Všichni,
kteří jste přispěli v prvním roce a půl do sbírky,
pak můžete mít slibovaný dobrý pocit, že každá
vaše koruna byla díky Plzeňskému kraji zpětinásobená. Aneb ze 100 000 Kč sbírky se stalo 500
000 Kč, které stála první etapa.
Věřím, že díky nedávným a blížícím se beneﬁčním akcím budeme v únoru mít dostatek peněz,
abychom mohli požádat na následující etapu
oprav maximální možnou výši (125 tis. my, 500
tis. kraj).
Děkuji všem, kteří boji za záchranu našich varhan fandíte. Bez vás by dál pomalu umíraly.
Jakub Šedivý

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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PŘESUN ZMENŠENÝCH
FOTEK Z VÝSTAVY NA KOZLU
Varhanní fotovýstava na Kozlu skončila slavnostní dernisáží s galakoncertem ve čtvrtek
31. října. Velké fotograﬁe si rozebrali úspěšní
dražitelé a sbírka na opravu varhan opět zesílila.
Nestihli jste fotograﬁe zhlédnout? Stavte se od
6. do 17. listopadu v Dřevěné kavárně. Najdete
tam malé kopie vystavovaných obrazů ve formě
pohlednic, které si za případný příspěvek do
varhanní kasičky můžete odnést domů.
Jakub Šedivý

VÝTĚŽEK VEŘEJNÝCH SBÍREK NA VARHANY
V sobotu 28.9.2019 se konalo v hasičské zbrojnici Sousedské setkání s hudbou a zabijačkovou nabídkou, při kterém se do kasičky na opravu varhan vybralo 1.800 Kč.
V pondělí 30.9.2019 se v kostele uskutečnil koncert Muzikál patnáctkrát jinak, při kterém
bylo vybráno 4.800 Kč.
Ve středu 9.10.2018 bylo možné přispět v Jízdárně zámku Kozel při Koncertu pro čtyřruční
klavír, kde se vybralo 5.300 Kč.
Děkujeme všem kteří na sbírku přispěli!
za OÚ Vlasta Brůžková

DEN ZA OBNOVU LESA
V sobotu 19.10.2019 uspořádaly Lesy ČR celorepublikovou akci Den za obnovu lesa. Akce
se celkem zúčastnilo 31 tisíc lidí. Do lesa se
vydaly rodiny s dětmi, skauti, studenti, olympionici, novináři, spolky a sdružení včetně
turistů i seniorů, kteří se podíleli na výsadbě
lesa pro nové generace. Nešlo o rekordy, ale
zájem a nasazení účastníků byl obdivuhodný.
Podnik Lesy ČR chtěl veřejnosti představit les
22. století, který už dnes sází a v příštích letech bude sázet v ještě větší míře. Obrovský
zájem veřejnosti byl velmi potěšující a současně podnik zavazuje k budoucí péči o stromy
vysazené nejen při této akci.
Jedna z lokalit, kde se akce konala, byla
i u naší obce nedaleko Svidné, kam dle odhadu Lesů ČR přišlo nebo přijelo cca 2800 lidí,
kteří vysázeli 9 tisíc sazenic. Na akci spolupracovala i obec Šťáhlavy a zúčastnilo se jí
mnoho našich občanů. V lese bylo několik stanovišť, kde jsme se mohli dozvědět informace
o ochraně lesa, hospodaření s vodou v lesích,
pěstování stromů, myslivosti, viděli jsme
i práci harvestoru nebo šikovnost koní při pracích v lese. I na děti při této akci organizátoři mysleli, když pro ně připravili prolézačky,
vybarvování a drobné soutěže. Na parkovišti se bylo možné občerstvit např. i u stánku

SDH Šťáhlavy nebo si zakoupit regionální potraviny Plzeňského kraje. Počasí vyšlo na 1,
akce se velmi vydařila.
Děkujeme společnosti Lesy ČR, že si pro akci
vybraly okolí naší obce. Několik tisíc návštěv-

níků odcházelo s mnoha novými informacemi
a s dobrým pocitem, že pomohli naší přírodě.
Mgr. Iveta Bočanová
částečně čerpáno z www.sazimelesynovegenerace.cz

OHLÉDNUTÍ ZA SOUSEDSKÝM POSEZENÍM
Na sv. Václava proběhlo v obci sousedské posezení. Přítomní měli příležitost ochutnat vynikající domácí produkty řeznictví paní Štěpánkové,
polévku vařenou speciálně na podporu místních
varhan a zlatavý mok od paní Šloufové. Tradiční hudební produkci zajistily energické šťáhlavské harmonikové kapely Perla a Perla revival.
Na místě se diskutovalo o možnostech rozvoje

obce, řeč přišla např. na umístění dětských herních prvků u nádraží a školní zahradě, možnosti
rozvoje požární nádrže či vodovodní sítě v obci.
Přítomní na „zeď přání“ psali své návrhy. Mezi
favority patřil projekt cyklostezky, vozovky
a chodníky v obci, hospoda s teplou kuchyní,
sál a také bankomat. Pro umístění bankomatu
v obci nyní nastaly vhodnější obchodní podmín-
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ky, než tomu bylo dříve. Uvidíme, co přinesou
další jednání. Rád bych poděkoval všem, kteří
se zapojili jak do přípravy akce, tak do plodné
diskuse. Budeme se těšit na případné další svatováclavské setkání.
Ondřej Maglić

DALŠÍ INFORMACE
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PODZIMNÍ HOUBAŘENÍ
Milí přátelé přírody, listopad se mnohým může
zdát jako nejdepresivnější měsíc v roce. Léto je
již daleko a jaro v nedohlednu. Nastupují podzimní mlhy, pokud budeme mít štěstí, tak by
mohlo i vydatněji zapršet, což si naše příroda
jistě zaslouží. Není však výjimkou, že se ještě
na okamžik vrátí „babí léto“. Tyto prosluněné
dny jsou ideální na výlet do přírody a podzimně
vybarvené stromy musí každému zlepšit náladu.
Vycházku jde spojit se sběrem hub. Toto období
je typické růstem dřevokazných hub. Na rozdíl
od ostatních hub nejsou tak striktně vázány na
srážky, protože živiny i vlhkost čerpají s napadených dřevin.
Velmi nápadný je sírovec žlutooranžový, který
se objevuje na mrtvých i živých listnatých stromech celé léto až do pozdního podzimu. I když
může připomínat sýr, jeho jméno je odvozeno od
jeho jasně žluté barvy mladých plodnic připomínající síru. Proto pozor na pravopis.
Většině houbařů jsou také dobře známé václavky. Plodnice vyrůstají v bohatých trsech

na smrcích již od září. Ještě před růstem plodnic se napadení projevuje typicky rozšířeným
spodkem kmene. Zde vzniká dutina, a proto se
napadené stromy snadno zlomí. Za syrova jsou
mírně jedovaté, je proto nutné je delší dobu vařit.
Velmi známá a populární je hlíva ústřičná, která
je proslulá svými léčivými vlastnostmi a posilováním imunity. Její typický vzhled zná asi každý
z obchodu, kde je běžně k dostání, protože se dá
poměrně snadno pěstovat. I doma si ji můžeme
„vysadit“ do dřevěného špalku nebo do pytle slámy. V přírodě roste na širokém spektru listnatých dřevin a její divoká forma mívá výraznější
barvy, než jak je známe z obchodu. Pro začátek
růstu potřebuje pokles nočních teplot pod cca
10°C. Nalézt se pak dá téměř celou zimu. Sám
jsem několikrát sklízel zcela promrzlé zasněžené plodnice. Pokud chcete, namítnou, že jste hlívu sbírali i v teplém létě, tak se jednalo o hlívu
plicní, která je ústřičné velmi podobná a svými
vlastnostmi srovnatelná.
Na závěr jsem si nechal svoji nejoblíbenější hou-

bu. Jedná se o ucho Jidášovo. Již samotný název
této houby nepůsobí právě lákavě. Jeho hnědé
plodnice někdy opravdu připomínají ucho, i jeho
chrupavčitá struktura tomu odpovídá. A proč
zrovna Jidášovo? Podle jedné z pověstí se biblický Jidáš oběsil právě na bezu, který je jedním
z nejoblíbenějších hostitelů ucha, nalézt ho však
lze na mrtvém nebo téměř odumřelém dřevě
všech listnáčů. Vyskytuje se téměř všude a roste
po celý rok. Stačí déšť nebo hustá mlha a mrtvé
větve obrostou živými uchy. Tato houba má navíc podobné vlastnosti pro posílení imunity jako
hlívy.
A kam na tyto houby vyrazit? Konkrétní místo
Vám asi žádný houbař neprozradí. V nejbližším
okolí Šťáhlav lze bez problémů najít všechny.
Ideální je listnatý les se staršími stromy, kde zůstává část dřeva neodklizena.
Ing. Zdeněk Myslík

hlíva ústřičná

sírovec

ucho Jidášovo
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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 - 23. 11. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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