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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červenec 2019

OSLAVY 780 LET OBCE ŠŤÁHLAVY
PÁTEK 21. 6.
V pátek 21.6. a v sobotu 22.6. vyvrcholily v naší obci oslavy 780. výročí od první zmínky o obci.
Celé oslavy organizačně zajišťovala i ﬁnancovala obec Šťáhlavy a i když oslavy stály nejen mnoho úsilí, ale i ﬁnančních prostředků, byly
velice pěkné. Je potřeba v obci budovat nejen infrastrukturu, ale i se bavit a pořádat nejrůznější kulturní akce a kdy jindy udělat tak velkou
akci než když má obec tak významné výročí.

SETKÁNÍ RODÁKŮ
Na setkání rodáků se mohl každý přihlásit od
března do konce května, pozvání bylo nejen
vyhlášeno v obecním rozhlase a uveřejňováno
v našich novinách, ale několikrát i v Plzeňském
deníku. Opozdilci se hlásili na poslední chvíli
třeba i týden před setkáním.
V pátek odpoledne se účastníci setkání, kteří chtěli vidět některé budovy v obci, sešli na
nádraží ve Šťáhlavech. Postupně přecházeli
nebo přejížděli připraveným autobusem na komentované prohlídky MŠ, sportovní haly a ZŠ.
V mateřské a základní škole se po prohlídkách
prostor podívali na krátký ﬁlm o práci dětí
i o akcích pořádaných školami, v ZŠ a MŠ dostali drobné upomínkové předměty. Děkujeme
ředitelkám škol a p. Pečenému za přípravu prohlídek.

Od 18 hodin setkání pokračovalo na sále ve
Šťáhlavicích. Rodáci zaplnili celý sál, jen v přísálí zůstala nějaká místa volná. Každý rodák se
při vstupu do sálu podepsal do Pamětní knihy
a všichni přihlášení dostali od obce malý dárek,
u stolů pak čekalo na každého drobné občerstvení (koláčky, chlebíčky, káva), ostatní občerstvení si již objednali sami a mohli tak ochutnat
i pivo z místního pivovaru „U Šenkýřů“.
Po krátkém zahájení a milých slovech starosty
obce Václava Štětiny rodáky potěšily děti ze
ZŠ Šťáhlavy s pásmem písniček a básniček,
které s nimi secvičila Markéta Dobrá. Poté
již následovalo promítání starých fotograﬁí
a historických ﬁlmů střídající se s vystoupeními skupiny Perla a Perla revival. Při promítání
bylo na sále opravdu ticho, všichni chtěli všech-
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no vidět i slyšet, sem tam se ozval i smích, to
když na plátně běžela videa z 60. let minulého
století – autentické záběry z mateřské nebo základní školy. Všichni přítomní byli ze setkání
i z promítání nadšeni, děkovali za dárky od
obce a občerstvení a především chválili práci paní Jany Kepkové, která všechen materiál
o obci několik let shromažďovala a videa připravila. Při hudbě se naopak zpívalo a bylo
veselo. Věříme, že se rodákům setkání líbilo,
potkali během něho své někdy i dlouho neviděné známé, popovídali si o životě, zavzpomínali
si na staré časy.
Pro rodáky byl připraven program i v sobotu
- dopoledne se projeli historickým autobusem
na Kozel, kde pro ně pan kastelán Jan Polívka
zajistil komentované prohlídky zámku.

pokračování na další straně

OSLAVY 780 LET OBCE ŠŤÁHLAVY
SOBOTA 22. 6.

KŘEST KNIHY
Druhý den, tedy v sobotu, pokračovaly oslavy
bohatým programem. Ráno položili hasiči ze
Šťáhlav kytici k pomníku na návsi. Odtud se
všichni přesunuli do Infocentra, kde probíhal
slavnostní křest knihy „ŠŤÁHLAVY – pohled
do historie“ za účasti jejích autorů, kterými
jsou Jana Kepková, Jan Jermář, Bc. Roman
Berkovec DiS. Křtu byla přítomna i graﬁčka
Bc. Alžběta Huclová, prom. ﬁlolog Zdeněk
Sviták, který zajistil korekturu knihy, a Jaroslav Novák, jehož obraz Šťáhlav byl použit na
obálku knihy a k propagaci celých oslav. Slavnostního křtu se zúčastnil i senátor Václav
Chaloupek. Z účasti na křtu se musel omluvit prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc., autor
jedné z kapitol knihy, ale přislíbil do Šťáhlav
přijet na podzim a snad se podaří s ním domluvit další historickou přednášku (naposledy
se konala v r. 2016). Prostranství u Infocentra
bylo zcela zaplněno lidmi. Pan starosta poděkoval autorům, milá slova o tvorbě knihy
zazněla i z úst paní Kepkové. Knihu i její tvůr-

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ

Po slavnostním křtu knihy byla v prostorách
Infocentra otevřena výstava starých fotograﬁí a i některých ze současnosti obce a místních spolků – pásku přestřihl pan starosta
Václav Štětina a paní místostarostka Dagmar
Špalová. Výstavu dlouhodobě připravovala
Jana Kepková a Jan Jermář, kteří nejen sháněli fotograﬁe do knihy, ale mysleli i na to,

ce velmi pochválil i pan Chaloupek. Pak již
následoval samotný křest, kterého se chopila
na výzvu výtečného moderátora Karla Šístka
paní Kepková společně s panem starostou.
Kniha byla slavnostně pokřtěna a již nebránilo nic tomu, aby si každý zájemce mohl knihu
zakoupit a nechat podepsat autory. Zájem byl
veliký, na knihu i na podpisy autorů se vytvořila dlouhá fronta, ale díky dobré organizaci
nebyly čekací doby nijak dlouhé.

které z nich se budou moci využít pro výstavu.
Instalaci výstavy společně s paní Kepkovou
zajistily úřednice z obecního úřadu a věřte,
bylo to náročné a trvalo to několik dní. Při
výstavě bylo možné vidět i 3 obrazy Šťáhlav
namalované p. Mošnou (zapůjčil p. Levora)
a několik obrazů Šťáhlav Jaroslava Nováka,
autora obrazu z obálky knihy. Množství starých předmětů (např. nádobu na peří a nejrůznější nástroje) a některé staré knihy a dokumenty zapůjčil jeden z autorů knihy Honza
Jermář. Také jsme mohli obdivovat krásné
místní kroje instalované paní Kepkovou nebo
opatrně listovat ve starých kronikách obce,
škol, spolků, které jsme si zapůjčili z archivu
v Blovicích. Výstava byla koncipována tak,
že jste mohli vidět staré budovy, jak vypadaly
v minulosti, historické fotograﬁe z dávných
dob spolků a současné fotograﬁe z kulturních
akcí a investic obce. Svůj prostor na výstavě

dostaly i spolky, které nyní působí ve Šťáhlavech i Šťáhlavicích a většina spolků materiál
na výstavu svědomitě připravila. V sobotu
a v neděli bylo možné v prostorách výstavy
zakoupit nejen novou knihu o obci, ale také
pohlednice, turistické vizitky a nové magnetky s fotograﬁemi obce.
Výstava byla otevřena v sobotu i v neděli
a v odpoledních hodinách až do 28. června,
takže si ji mohl prohlédnout každý, kdo měl
zájem.

mi i básničkami děti z místní ZŠ. Vystoupení
s nimi připravila paní Markéta Dobrá.
Před 14. hodinou se Karel IV. vydal na průvod
obcí. Doprovázela ho jeho družina a kočár

s představiteli obce tažený koňmi, který skvěle kočírovala Lenka Vyskočilová. Průvodem
zněla dobová hudba a „Vivat císaři!“.

HISTORICKÉ OSLAVY
Na louce za mostem ve Šťáhlavech začal bohatý kulturní program v sobotu před polednem. Nejprve všem zahrála místní skupina
PF Band, pak vystoupily se svými písnička-
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dokončení na další straně

OSLAVY 780 LET OBCE ŠŤÁHLAVY
SOBOTA 22. 6.

HISTORICKÉ OSLAVY
dokončení z předešlé strany

Po návratu na louku zinscenoval spolek Plzeňští scénku o události z roku 1239, tedy
o darování vsi Šťáhlavy do vlastnictví kaple sv. Vavřince ve Staré Plzni. Následovalo
převzetí klíče od obce z rukou pana starosty,
a pak již mohly historické postavy začít svůj
rej - program, ve kterém vystoupili Sordem
šerm, Gloria tanec, Gotika šerm, královští
šašci Jürgen a Francois, Lancea šerm, hudební skupiny Elthin a Strašlivá podívaná. Všem
návštěvníkům se velmi líbil vtipně komentovaný jezdecký rytířský turnaj, který se vedle
průvodu a scénky stal dalším vrcholem historické části oslav. Vše doplňovalo dobové

tržiště a různé atrakce pro děti (střelba z luku,
kuše, historický kolotoč na ruční pohon aj.).
Večer, po ukončení historické části programu,
vystoupila takřka domácí rocková skupina
Extra Band revival.
Malou část historických oslav a zejména část
závěrečného koncertu kapely vydatně zkropil
déšť, ale jsme rádi, že většina z návštěvníků
pod stany setrvala a odměňovala účinkující,
z nichž některé z nich kapky vody vydatně
zkropily, vydatným potleskem.
O pořádek během oslav se staral SDH Šťáhlavy. Vynikající cattering po celou dobu zajišťoval SDH Šťáhlavice. Věříme, že se oslavy

780. výročí od první zmínky o obci všem, kteří si našli čas a přišli se podívat, líbily, a to
nejen díky výborně vytvořenému zázemí, ale
i díky programu a dobré náladě, která po celý
den i večer panovala.
Děkujeme všem, kteří oslavy zorganizovali
a kteří pomohli s jejich jednotlivými částmi. Bylo nás i Vás opravdu hodně, ale stálo
to za to!
Mgr. Dagmar Špalová
Mgr. Iveta Bočanová
Foto: R. Brůha, M. Jeřábková
další foto najdete v příštím čísle

KNIHA O OBCI „ŠŤÁHLAVY – POHLED DO HISTORIE“ JE MIMOŘÁDNÁ
Každý, kdo si knihu při oslavách obce koupil,
byl překvapen, jak velká a krásná je a jaké je
v ní množství informací a historických fotograﬁí. Kniha má 504 stran a určitě patří do
knihovny každé domácnosti v obci, a to i nově
přistěhované. Někteří si koupili do rodiny
knížek i více, to aby každé z dětí, až bude velké, vědělo, odkud pochází a jaký je a byl jeho
domov, jeho historie.
Skláním se před všemi jejími autory Romanem Berkovcem, Jaroslavem Čechurou, Honzou Jermářem a zejména pak před paní Janou
Kepkovou, která knihu do jednotlivých kapi-

tol sestavila, na počítači sepsala kapitolu nejobsáhlejší, vyměnila si přitom tisíce e-mailů
se spoluautorem kapitoly Honzou Jermářem
i s dalšími autory, s p. Svitákem, který dělal jazykovou korekturu a v neposlední řadě
i s Bětkou Huclovou, která knize letos vtiskla
uměleckou duši, když navrhla formát knihy
a celkovou graﬁckou úpravu. Měla jsem tu
čest knihu několikrát vidět v průběhu jejího
zpracovávání, poprvé na podzim 2017 - od té
doby kniha doznala mnoha změn, naplnila se
množstvím dalších informací a fotograﬁí, které zapůjčila do knihy řada lidí z obce i rodáků,

kteří již zde nebydlí. Věřte, je za tím neskutečné množství práce autorů, náročné shánění
materiálů a jejich výběr, mnoho hodin sezení u počítače a „vykoukané“ oči z obrazovky
monitoru, možná i bolavá záda a spousta jiných neduhů.
Vážení autoři – stálo to za tu námahu a děkujeme Vám za krásnou knihu!
Paní Kepkové děkujeme i za přípravu ﬁlmů
pro setkání rodáků a za koncepci výstavy.
Iveta Bočanová
OÚ Šťáhlavy

Prodej knihy: Na matrice OÚ. Cena knihy: 390 Kþ, náklad: 1500 ks. Do vydání zásob obec dává zdarma ke
každé knize látkovou tašku se znakem obce a logem oslav. Neváhejte tedy s nákupem dlouho.
Prodej magnetek: Od konání oslav obec nabízí i nové propagaþní pĜedmČty, a to 3 druhy magnetek
s fotografiemi obce. PoĜídíte je na matrice OÚ a ތ30 Kþ.
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NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
1. Smlouvu o spolupráci s Římskokatolickou
farností Starý Plzenec. Předmětem smlouvy je
spolupráce ohledně sbírky na opravu varhan.
2. Oddávací dny na druhé pololetí 2019. (13.7.,
27.7., 10.8., 24.8.,7.9., 21.9., 12.10., 9.11., 7.12.)
3. Návrh kupní smlouvy na nákladní automobil IVECO a doporučuje zastupitelstvu obce
schválit rozpočtové opatření, které nákup automobilu umožní akupní smlouva by tak mohla být uzavřena.
4. Cenovou nabídku na výměnu a opravu sítí
na hřišti ve Šťáhlavicích.
5. Název autobusové zastávky v ul. Nezvěstická: Šťáhlavy, žel. zast.
RO neschválila:
1. Žádost o výstavbu zpevněné komunikace
s obrubníky a parkovacím stáním v ulici Tyršova v úseku od Habrmanovy ulice k ulici
U Hřiště.
2. Proplacení faktury ﬁrmě ALL REKO CZ
s.r.o. za práce na pozemku za minigolfem.
Práce nebyly provedeny podle objednávky.
Dílo bylo následně upraveno společností RN

Stavby s. r. o. a RO požaduje ponížit fakturu
ﬁrmě, která dílo původně prováděla.
RO vzala na vědomí:
1. Informaci starosty o jednání s ﬁrmou POVED zajišťující autobusovou dopravu. Ranní
spoj na Plzeň by měl ze Šťáhlavic vyjíždět
o několik minut dříve, aby studenti lépe stíhali
vyučování v Plzni. Bude začleněna nová zastávka ve Šťáhlavech u nádraží v Nezvěstické
ulici. Zatím to vypadá, že k těmto změnám
dojde od nového jízdního řádu, tj. od prosince
2019.
Zajížďka školního autobusu do Šťáhlav, který
vozí děti ze Šťáhlavic do Nezvěstic, bude pro
malý zájem od září zrušena. Autobus bude
jezdit opětovně pouze do Šťáhlavic.
2. Informaci starosty o jednání s obcí Nezvěstice ohledně vytvoření společného školského
obvodu. Zastupitelstvu bude předložena ke
schválení Smlouva o vytvoření společného
školského obvodu spádové školy. Na základě
této smlouvy musí ZŠ Nezvěstice přijmou
všechny žáky naší obce, kteří budou navštěvovat 6.-9. ročník.

Vážení spoluobčané, v měsíci červnu proběhla řada akcí, za jejichž přípravu bych chtěl organizátorům poděkovat. Jedná se o Atletickou
olympiádu ZŠ, několik akcí ke sbírce na varhany a zejména akce pořádané k oslavám výročí obce. O všech budete v těchto novinách
informováni podrobněji od samotných organizátorů. V rámci oslav proběhl také křest knihy Šťáhlavy - pohled do historie. Překvapilo
mě, že se prodalo zatím jen okolo 450 výtisků,
předpokládám, že zájem o tak krásnou knihu
bude pokračovat i v následujících měsících.
Protože oslavy proběhly na konci června, dovolím si je podrobněji okomentovat až v příštím čísle novin.
Jsou před námi prázdniny a doba dovolených.
Přeji vám tedy příjemně prožité letní dny
v kruhu rodiny a přátel a šťastné návraty do
naší obce.
Ing. Václav Štětina
starosta obce

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE A OPRAVY
Likvidace černé skládky vedle areálu minigolfu – hotovo
Kanalizace v lokalitě Na Řežábu – hotovo,
občané si nyní na základě územních souhlasů
od stavebního úřadu ve Starém Plzenci podle
projektů přípojek, které si nechali zpracovat,
budují kanalizační přípojky. Cca v červenci
bude asfaltována ta část ulic, která byla překopána při výstavbě kanalizace.
Sklad u haly – dokončen, po kolaudaci bude
možné sklad plně využívat
Prodloužení kanalizace a vodovodu Ke Koupališti – probíhá
Opravy výtluků místních komunikací
po zimě – dokončeno
Oprava komunikace Tyršova (od ul. Masarykova ke křižovatce s Habrmanovou ulicí) – hotovo

Úplná oprava komunikace v ul. V Cihelně –
hotovo přesouvá na červen;
Oprava a výměna některých uličních vpustí
v ul. Husova za protizápachové – bude probíhat postupně od jara do podzimu, bohužel ne
všechny vpusti lze takto stavebně upravit
Úprava shybky a úprava okolí – dokončeno,
další část náhonu u rodinných domů směrem
k jezu by mohla být opravena v příštím roce.
Vodovod v nové lokalitě pod Kozlem, ul.
Šťáhlavická – hotovo, po kolaudaci si budou
moci občané vybudovat vodovodní přípojky.
Úprava odlehčovací strouhy v Husově ulici –
červenec
Oprava příkopu podél pole nad obcí (nad
ul. Na Průhonu) – nebylo možné zhotovit
ve spoluúčasti s mechanizací SÚS PK, pro-

to bude pravděpodobně řešeno po sklizni na
podzim ve spolupráci s AG PRODUKT a. s.
a s vhodným zhotovitelem.
Rekonstrukce komunikace v ulici Smetanova včetně chodníků, parkovacích stání a výstavby vodovodního řadu pro BD
č. p. 490-493 proběhne v červenci a srpnu.
Občané ulice i MŠ byli informováni o postupu
prací a ztížené možnosti příjezdu k BD a MŠ.
U bytového domu ve Smetanově ulici nebude možné po dobu výstavby parkovat, prosíme o trpělivost všechny občany v přilehlých
ulicích, kde nyní bude pravděpodobně parkovat větší množství aut z BD.
Děkujeme za pochopení.

!!!!VÝZVA MAJITELģM NOVÝCH KNIH!!!!!
V pondČlí 24.6.2019 v odpoledních hodinách byla zjištČna závada v þíslování stran nČkterých
výtiskĤ knihy „ŠĢáhlavy pohled do historie“.
V knize chybí nČkteré strany a místo nich jsou znovu strany, které již v knize byly. Závada je mezi
stranami 129 a 160. NapĜ. za stranou 129 je znovu strana 106 a 107, ale 130 a 131 chybí a obdobná
závada se objeví do strany 160 ještČ vícekrát. Kniha, která byla kontrolována pĜi pĜevzetí zakázky tuto
závadu nemČla a nemá ji ani vČtšina dodaných knih.
Prosíme, zkontrolujte si své knihy, které máte doma, a v pĜípadČ zjištČní závady si knihu pĜijćte
vymČnit, a to na matriku OÚ ŠĢáhlavy.
Zakázka byla u tiskárny okamžitČ reklamována, tiskárna kontroluje dosud neprodané knihy a budeme
Ĝešit další postup. VČĜíme, že knih se „šotkem“ je minimální množství.

TELEGRAFICKY
PRONÁJEM RESTAURACE
ZÁMECKÁ NA NÁVSI
Obec stále hledá nového nájemce Zámecké. Nájemné nebylo dosud nijak vysoké a ani nebude,

protože obec má zájem, aby na návsi byla restaurace. V objektu byly nově zrekonstruovány
prostory pro kuchyň, byly osazeny nové pípy aj.
S hostincem si lze pronajmout i pozemek za bu4

dovou pro venkovní posezení. V případě zájmu
volejte 724 162 518 nebo pište na sekretariat@
stahlavy.cz či na adresu OÚ. Obec uvítá nájemce
se zkušenostmi z pohostinství.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

TELEGRAFICKY
AREÁL KOUPALIŠTĚ
Na základě upozornění od občanů sdělujeme,
že areál koupaliště není určen pro venčení
psích miláčků. Koupaliště bylo společnými
silami zrekultivováno, obec zde nyní bude
pravidelně sekat trávu, jsou zde lavičky pro
odpočinek. Psi by zde rozhodně neměli volně
pobíhat a veškeré jejich exkrementy by měl
jejich člověčí průvodce sebrat a odnést.
OBECNÍ ROZHLAS
Z důvodu neustále se zvyšujících poplatků
autorskému svazu se obec rozhodla zkusit
v obecním rozhlase pouštět hudbu nebo znělku, která poplatkům OSA nepodléhá. Od července tak budete slýchat v úvodu před hlášením např. písně místní kapely PF BAND nebo

i písničky jiné. Věříme, že si na změnu zvyknete. Na konci roku vyhodnotíme, zda v tomto
nastavení pokračovat či nikoliv.
UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH!
Jak již bylo výše napsáno u koupaliště, není
možné na veřejných prostranstvích nechat volně pobíhat psy. Je to
dáno obecně závaznou vyhláškou obce
č. 3/2010. Psi mohou
být venčeni na volno ve
Šťáhlavech pouze na louce za obcí směrem na
Šťáhlavice vlevo a na louce k ní přiléhající (tj.
mezi náhonem a řekou, říká se zde V Koňské)

a ve Šťáhlavicích na louce za obcí vlevo (směrem na Kornatice). Jinde v obci, a to i v Hraběcí aleji, musí být pes veden na vodítku!
Doprovázející osoba musí po svém psu také
uklízet výkaly, a to nejen na návsi a na chodnících, ale i jinde na travnatých pásech. Občané
si opakovaně stěžují, že si majitelé psích miláčků dělají z trávy u cesty před domy záchod
pro své psy a že sekat trávu plnou výkalů nebo
po ní chodit není žádný med. Někteří vlastníci
domů to vyřešili cedulkou na svých plotech,
jiní věří, že to sousedům konečně dojde…
rubriku připravila
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Slavíková Vlasta 94 let
Klímová Hana 81 let
Berčíková Růžena 84 let

Šťáhlavice
Fialová Libuše 89 let
Levá Stanislava 86 let
Šmolíková Marie 86 let

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

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Školní rok je za námi, horké dny vybízely spíše k vodním radovánkám než k plnění školních
povinností a učení, ale my museli ještě vydržet.
I přes všechny závěrečné prověrky, testy a zkoušení nám zbyl čas i na ostatní akce.
Na konci května se prvňáčkové společně s dětmi z MŠ vydali při stopovačce
za hledáním pokladu. Během cesty děti
plnily nejen poznávací úkoly, ale bylo
i dostatek prostoru na pohybové aktivity.
Jejich putování bylo úspěšné a sladce odměněno.
Ve středu 29. 5. navštívili žáci 4. a 5. třídy
na zámku Kozel výstavu korunovačních
klenotů. Na okamžik se přenesli do doby
vlády Karla IV., jehož socha je přivítala
u vstupu. Překvapením bylo, že tak mohutná socha se dala snadno nadzvednout,
byla totiž z polystyrénu. Nejlákavější byla ukázka replik korunovačních klenotů, kromě toho
žáci zhlédli ukázky dobového oblečení, obutí
a zbraní. Nejvíce je zaujal meč štěstí, který prý

dobrým duším splní po pohlazení jejich přání.
V pátek 7. 6. se uskutečnil ve sportovní hale již
4. ročník olympiády v atletickém víceboji. Ze
čtyř zúčastněných škol jsme obsadili 3. místo.
Všem sportovcům za jejich reprezentaci, snahu

a výkony děkujeme.
V pondělí 10. 6. se rozjeli žáci 2. – 5. ročníku
na školní výlet do Prahy. Cílem jejich poznávání
byla zvířata v ZOO. Nejvíce nás zaujalo dovádě-

ní opic a goril, plavecké kousky tuleňů, tučňáků
a ledního medvěda. Svojí elegancí nás potěšily
žirafy, neopomněli jsme ani slony. Neuvěřitelné
horko jsme chladili u stříkacích fontán, zmrzlinou a ledovou tříští. Tradičními nákupy suvenýrů jsme výlet zakončili.
Podruhé do naší školy přijelo Kino na
kolečkách, v pátek 14. 6. po setmění byla
promítnuta česká pohádka „Čertí brko“.
Předposlední červnový čtvrtek byl dnem
velkého sportování, které proběhlo
v rámci „Festivalu sportu“ v areálu za plzeňským obchodním centrem Plaza. Děti
si mohly vyzkoušet přibližně 50 netradičních sportovních disciplín.
Závěrečný školní projekt Mixér byl zaměřen na jazykové dovednosti našich žáků.
Poznávali anglicky mluvící země světa,
poslouchali a zpívali anglické písničky a „odjeli
na dovolenou s kufrem plným anglických slov“.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Šťovíčková
a Mgr. Hana Radová

SPOLKOVÁ ČINNOST

ZAHRÁDKÁŘI – SCHŮZE, PŘEDNÁŠKA A PLÁN DO KONCE ROKU
Dne 15.6.2019 proběhla v IC ve Šťáhlavech
členská schůze ZO Českého zahrádkářského
svazu ve Šťáhlavech za účasti přítele Vačkáře, instruktora ČZS. I přes velké vedro, kdy
je lépe ve stínu, se zúčastnila více než třetina
členů svazu. V příjemném chládku infocentra se zhodnotila účast členů na akcích svazu, např. na přátelském posezení při hudbě

p. Žákovce a Aničky Volínové a bohaté tombole se dobře bavilo téměř 85 občanů. Dále se
zahrádkáři letos zúčastnili dětského dne, kdy
zajistili stanoviště, na kterém hravou formou
děti a někdy i rodiče poznávali rostlinky, léčivé byliny apod. Pro příští období je plánován autobusový zájezd na výstavu květin do
Čimelic, a to 24.8.2019 (ještě je několik míst
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volných). Ve dnech 13. a 14.9.2019 bude výstava výpěstků v Infocentru, kdy je možné
vystavit výpěstky i ostatních občanů, kteří
nejsou členy ZO ČZS. V listopadu je v plánu
opět úspěšné adventní posezení s příjemnou
hudbou. Na všechny tyto akce srdečně zveme
celou šťáhlavskou veřejnost.
za ZO ČZS Hana Hajšmanová

KULTURA V OBCI

DEN DĚTÍ A RODIČŮ ŠŤÁHLAVY
2. ročník modernizovaného dne dětí naší obce
proběhl již tradičně během nedělního odpoledne (2. 6.). SDH Šťáhlavy vytvořilo zázemí
startu a cíle s Kouzelným obchůdkem (kde si
děti mohly vyměnit nasbírané kouzelné penízky za ceny dle vlastního výběru), ohništěm
na opékání buřtů a s diskotékou DJ Peryho.
Myslivci, rybáři, hasiči, pionýři, včelaři, zahrádkáři, Červený kříž, házená, volejbal, Církevní gymnázium a Dřevěná kavárna vytvořili stanoviště se zábavnými úkoly a hrami pro
děti a místy i pro rodiče. Díky obnovenému
koupališti vzniklo nádherné místo odpočinku
a blbnutí, kde si děti mohly pohladit některé ze zvířátek přivedených Vyskočilovými,
přeručkovat na člunu koupaliště nebo si vyzkoušet ovládání bagru. Na kurtech si zas děti
mohly zaskákat ve velkém nafukovacím hradu. Na některých stanovištích spolky zajistily
účastníkům i občerstvení.
99 dětí na trase si den (i díky nádhernému
počasí) skvěle užilo a poděkování tak patří
všem ochotným zástupcům spolků za plné
nasazení, Elišce Lucákové za graﬁcké práce,
zaměstnancům obecní pracovní čety za posekání koupaliště a obci Šťáhlavy za uvolnění
peněz na zakoupení cen. Díky, bylo to super!
Jakub Šedivý, tmel akce

DĚTSKÝ DEN TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE
V neděli 9.6.2019 se na hřišti ve Šťáhlavicích
sešlo téměř 30 dětí, aby se zúčastnily sportovního dětského dne, který zde každým rokem
pořádá TJ Sokol Šťáhlavice. Soutěžilo se v tradičním víceboji a všechny jeho disciplíny běh, jízdu na kole nebo odrážedle, skok z místa, hod obouruč a zdolání horolezecké stěny
zvládly všechny přihlášené děti, nevyjímaje
nejmladšího účastníka, kterému nebyly ještě
ani 3 roky. Doba, po kterou pořadatelé vyhodnocovali výsledky, byla vyplněna štafetovými soutěžemi a kláním v přetahování lanem.
Po vyhlášení vítězů v jednotlivých kategoriích
obdržely všechny děti sladký balíček. I přes
panující vedro byl zájem o opékání špekáčků,
které bylo příjemným závěrem celé akce.
Podle pozitivních ohlasů byl letošní sportovní
dětský den pro zúčastněné děti i jejich doprovod příjemně stráveným časem, jako mimořádně vydařený jej hodnotí i pořadatelé. Příští
rok se tedy určitě budeme těšit na vaši účast!
Dagmar Špalová

PUB KVÍZ
Odpovědi na otázky z červnového čísla:
1. Půdorys šťáhlavské kaple Povýšení sv. Kříže s hrobkou rodu Černínů je pravidelný osmiúhelník.
2. Únor měl 4 úterky a 4 soboty. Každý tento
den má knihovna otevřeno 2,5 hodiny. Celkový počet hodin, které bylo možné strávit
v knihovně, je tak 20.
3. Chronologicky seřazení starostové: Jiří
Košař, Václav Skala, Jaroslav Trnka, Oldřich
Kučera, Vítězslav Fremr, Josef Pečený, Roman Benda

Otázky:
Naší obcí prochází trať 190 (Plzeň – České
Budějovice):
1. V jakém roce byla otevřena?
2. Kdy byla elektriﬁkována?
3. K jakému účelu dnes slouží / kdo dnes bydlí ve šťáhlavském rodném domě stavitele této
trati - Ing. Jana Šebka?
Kubaryba Šedivý
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NOVÝ NÁZEV
PRO INFOCENTRUM
Děkujeme čtenářům Š+Š za pěkné názvy pro
nové označení Infocentra. Kulturní komisi
se nejvíce líbil nápad paní Táni Lindaurové: Kulturní centrum Beránka. Radní toto
přejmenování odsouhlasili a začne platit od
1. července. Jako symbolické poděkování za
vítězný návrh obec předala paní Lindaurové
nově vydanou knihu o Šťáhlavech. Doufáme,
že se nový název uchytí.
Jakub Šedivý, iniciátor změny

KULTURA V OBCI

KOZELSKÉ OKÉNKO
Letošní sezona na zámku Kozel je v polovině. Jaká byla její první část, a co nás čeká do
konce roku?
Nejvýznamnější akcí první poloviny byla
rozhodně výstava České korunovační klenoty na dosah. Tuto výstavu navštívilo několik
tisíc lidí a kromě stálých nebo pravidelných
návštěvníků zámku přilákala spoustu nových.
Dále proběhl již tradiční Velikonoční jarmark
a první ročník food festivalu Víno a jídlo na
zámku Kozel. I tyto akce přilákaly tisíce lidí.
Další akce už byly komornější. Zámecká kaple se po letech stala opět místem pravidelných
koncertů. Květen byl zasvěcen violoncellu –
nejprve jsme přivítali Josefa Klíče se sólovým
recitálem a na konci měsíce pak plzeňské alternativně – popové Crimson Fields. V červnu
se pak uskutečnila vzpomínka na plzeňského
básníka Romana Knížete.
O víkendu 8. a 9. června jsme se opět připojili
k Víkendu otevřených zahrad. Komentované
prohlídky zámeckým parkem tentokráte vedl
pan kastelán a v sobotu se v Modrém salonku uskutečnila přednáška Mgr. Jiřího Orny
a Mgr. Antonína Zelenky ze Západočeského
muzea o archeologické práci zámeckého zahradníka F. X. France. Ti co přišli, měli jedinečnou šanci prohlédnout si originál nákresu
mohyly č. 24, který běžně odpočívá v depozitáři zámku.
Na léto jsme si připravili několik novinek. Na
začátku července (5. a 6.7.) přijede na zámek
císař Josef II. V programu těchto barokních

slavností bude nejen hudba a tanec, ale i šerm
a jezdecké ukázky. V doprovodné části hry pro
děti, střelba z kuše a z luku, dobový kolotoč,
komedianti na chůdách nebo císařský psář.
Dvacátého července se na nádvoří zámku
vrátí divadelní představení Strašidlo cantervillské a nedělní podvečer 28.7. proběhne ve
španělském duchu pod názvem Quien sabe... .
Propojení kytar, tance, zpěvu a krásných žen
si rozhodně nenechte ujít! Ve čtvrtek 1. srpna
se v Jízdárně představí britský Birmingham
Schools’ Wind Orchestra. Na jejich repertoáru najdete klasická díla slavných skladatelů
i orchestrální úpravy moderních populárních
hitů. Před pověstně náročným českým publikem předvedou skladby Janáčkovy a českého barokního skladatele Jana Zacha. Vedle
aranžmá populárních písní uslyšíte také Bachův Braniborský koncert (1. větu) nebo slavného Nimroda od britského národního skladatele Edwarda Elgara.
Do konce prázdnin nás kromě tradiční Hradozámecké noci čekají ještě dvě představení
loutkového divadla Buchty a loutky.
V rámci Haydnovo hudebních slavností proběhne v září barokní večer. V říjnu nás čeká
tradiční podzimní jarmark. Další podzimní
program ﬁnalizujeme a zveřejníme jej v průběhu prázdnin.
Jan Polívka
kastelán zámku Kozel

OHLÉDNUTÍ ZA
SETKÁNÍM RODÁKŮ
Program oslav 780. výročí obce Šťáhlavy od
první známé písemné zmínky byl vskutku
nabitý. Součástí oslav bylo i setkání rodáků,
které se konalo po 30 letech. Rodáci měli
možnost prohlédnout si školu, školku a sportovní halu. Na večer pak bylo přichystáno pásmo ﬁlmů, které sestavila paní Jana Kepková
z obecního archivu a z darů od našich občanů. Pásmo hudby zajistily šťáhlavské skupiny
Perla a Perla revival (Zdeněk Lang, Stanislav
a Michal Peroutkovi, Pavel Holub) a také děti
z pěveckého kroužku při ZŠ Šťáhlavy pod
vedením paní Markéty Dobré. Akci natočil
Václav Bouček a nafotil Roman Brůha. Překvapením večera pak bylo slosování o tři nové
knihy o historii obce.
Na rodácích a oslavách se organizačně podílelo mnoho občanek a občanů a ﬁnančně
akci zajistil Obecní úřad. Všem zúčastněným
srdečně děkuji. Za sebe konstatuji, že se při
rodácích opět vynořila potřeba většího kulturního sálu ve Šťáhlavech. Tak snad se nám jednou podaří mít vhodné reprezentativní prostory pro podobné akce. Třešničkou na dortu
pak byly exkluzivní prohlídky zámku Kozel,
na které se jelo historickým autobusem Škoda
706 RTO. A další oslavy? Pravděpodobně při
785. výročí Šťáhlav.
Ondřej Maglić

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH
AKCÍ – ČERVENEC 2019
do 31.12.
Petra Vitásková - Japonské kaligraﬁe (výstava)
Místo: Bezejmenná čajovna
Čas: otevírací doba čajovny
pátek, sobota 5. - 6.7.
Císař na Kozlu: Barokní slavnost
k 230. výročí dostavění zámku
Místo: zámek Kozel
Čas: oba dny 10:00-18:00 h
Více info na http://slavnostnakozlu.cz/
sobota 20.7.
Oscar Wilde - Strašidlo cantervillské (divadlo)
Místo: nádvoří zámku Kozel
Začátek: 21 h
neděle 28.7.
Quien sabe... letní koncert v duchu španělského dvora (propojení hudby, tance, zpěvu)
Místo: nádvoří zámku Kozel
Začátek: 18 h
čtvrtek 1.8.
Koncert britského orchestru
Birmingham Schools’ Wind Orchestra
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Začátek: 18 h
Na srpen připravuje Kulturní komise obce zájezd na Nebílovské divadelní léto.
Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí
v přehledu zašlete základní info o akci
na email: kultura@stahlavy.cz

POZVÁNKY OD BEZEJMENNÉ
DO BEZEJMENNÉ I JINAM
Minulý týden jsme v Bezejmenné nainstalovali výstavu japonské kaligraﬁe
přední české kaligrafky Petry Vitáskové,
na kterou vás tímto srdečně zveme. Petra
Vitásková vystudovala kaligraﬁi na škole
Nihon Shodou Kyoiku Gakkai v Tokiu
a v Čechách patří v tomto oboru mezi
absolutní špičku. Výstava je prodejní a je
přístupná až do konce roku vždy v otevírací době čajovny.
V japonsko-českém duchu se nese i další
pozvánka, a to na výstavu Verš a obraz/
Poetry and Image, kterou s kurátorkou
Vlastou Čihákovou Noshiro připravujeme
jako vzpomínku na Petra Geislera, vynikajícího japanologa, ﬁlosofa, kaligrafa
a otce úspěšných dcer, k 10. výročí jeho
úmrtí. Výstava je k vidění v pražské Galerii kritiků v prvním patře Paláce Adria
do 14. 7. 2019.
Dále si vás dovolujeme pozvat na hudební festival ANIMA MUSIC, který
pořádáme společně se Státním zámkem
Nebílovy. Festivalový program vás tentokrát provede cestami snů, iluzí a stinnými zákoutími hudby. V pátek 5. 7.
festival zahajuje společný projekt virtuozního hráče na australský domorodý
nástroj didgeridoo Ondřeje Smeykala
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a básníka Iva Hucla, v němž v autorském
podání zazní krátké magicko-realistické
příběhy inspirované sněním.
V sobotu 3. 8. zazní Tuvorovovým koncertním sálem křehké skladby violoncellistky a zpěvačky Doroty Barové z jejího
cenami ověnčeného alba Iluzja.
24. 8. vyplouvá na kalné vody řeky Mississippi rozvrzaný bluesový parník jednoho
z nejlepších světových hráčů na foukací
harmoniky Matěje Matea Ptaszeka, který
v Nebílovech vystoupí společně s kytaristou St. Johnny Stehlíkem a kontrabasistou
Janem Elvisem Čihákem. Uslyšíte především skladby z nového CD Screaming
the Blues, které je holdem všem hráčům
blues, jež formovali světovou rockovou
scénu šedesátých a sedmdesátých let.
O závěr festivalu Anima music se v neděli 1. 9. postará hvězdný pouliční šraml
Urband, v jehož podání zazní dekadentní
valčíky, ruské maﬁánské písně a svébytné parafráze Velvet Underground či Plastic People. Všechny koncerty začínají v
19:00. Těšíme se na vás.
Ivo Hucl

SPORT V OBCI

ŠŤÁHLAVŠTÍ VOLEJBALISTÉ – KONEC SEZONY
Šťáhlavští volejbalisté završili sezonu na republikovém ﬁnále barevného minivolejbalu
v Liberci. V pátek 14. června se početná šťáhlavská volejbalová výprava vydala na víkend
do Liberce, kde proběhlo republikové ﬁnále
v barevném minivolejbalu. Naši volejbalisté
si účast vybojovali během sezony úspěšnými
výsledky v krajských kolech v rámci Plzeňského kraje. V Liberci jsme měli zastoupení
ve všech barvách. Tři žlutá družstva a po jednom týmu v oranžové, červené, zelené a modré kategorii.
Po oba dva dny sehrál každý náš tým celkem 12 utkání. Nejvíce se dařilo zeleným
a modrým, kteří se probojovali do samé špičky svých kategorií. Neztratili se ani nejmladší
benjamínci. V sobotu před polednem dorazily
přímo mezi děti české volejbalové reprezentantky a byl prostor pro podpisy a cenné fotky.
V podvečer se všechny děti přesunuly do nedalekého Jablonce, aby navštívily zápas české
reprezentace v rámci Evropské volejbalové
ligy proti Švédsku a na oplátku česká děvčata

podpořily. Češky nakonec po výhře 3:0 a díky
prohře Ukrajiny na Slovensku proklouzly do
závěrečné Final Four. Volejbalistky hnala za
výhrou plná hala, přes tisíc fanoušků. Nejvíce
slyšet byly právě děti – účastníci celostátního kola svazového minivolejbalu v barvách.
„Bylo to něco neskutečného, paráda. To je takový povolený doping“, libovala si nahrávačka a kapitánka týmu Pavla Šmídová.
Po účastech na republikových ﬁnále v Karlových Varech, Českých Budějovicích, Praze,
Jindřichově Hradci a Ostravě, byl Liberec další
vydařenou akcí se šťáhlavskou volejbalovou
stopou. Oddíl SK Šťáhlavy a naši obec v Liberci výborně reprezentovali ve žluté kategorii
Daniel Pešír, Martin Navrátil, Antonín Fanta,
Jakub Doubek, Karolína Šlajerová a Matěj
Gerhart, v oranžové Karolína Bendová, Eva
Šímová a Sára Cvachová, v červené Martina
Peroutková, Barbora Knížáková a Tomáš Fanta, v zelené Linda Fišerová, Daniel Gerhart
a Jan Jiřík a v nejstarší modré kategorii Linda
Tafatová, Ema Drahošová a Adéla Ženíšková.

Tímto jsme uzavřeli další krásnou sezonu,
klub se opět ve svém rozvoji značně posunul
a již nyní intenzivně pracujeme na přípravě
sezony nové. V posledním srpnovém týdnu
čeká naše svěřence sportovní soustředění
v krásném areálu Nová Louka u Albrechtic
nad Vltavou, v září se již naplno rozeběhnou
nové soutěže. S nejstaršími startujeme šestkový volejbal, dále budeme hrát krajské čtyřky
a městský přebor v kategorii trojic a mini.
Opět nás čekají krajské festivaly v barevném minivolejbalu, jeden z nich budeme opět
v dubnu 2020 pořádat v naší sportovní hale.
Děkujeme všem trenérům, trenérkám a organizačním pracovníkům SK Šťáhlavy za celoroční obětavou práci, Obci Šťáhlavy za podporu našeho klubu a rodičům za celoroční
spolupráci, přejeme dobrou regeneraci během
prázdnin a budeme se těšit na startu sezony
2019/2020!
za SK Šťáhlavy Jan Tafat

OLYMPIÁDA 1. STUPNĚ ZŠ
Ve 4. ročníku Olympiády žáků 1. stupně ZŠ
v atletickém víceboji zvítězila ZŠ Tymákov!
V pátek 7. června uspořádala Sportovní komise Obce Šťáhlavy ve spolupráci se ZŠ Šťáhlavy již 4. ročník Olympiády žáků 1. stupně ZŠ
v atletickém víceboji. Žáci z 1. – 5. tříd ze ZŠ
Šťáhlavy, ZŠ Nezvěstice, ZŠ Starý Plzenec
a ZŠ Tymákov soutěžili v disciplínách sprint
na 35 m, trojskok žabák, hod raketkou / pěnovým oštěpem, přeskoky snožmo stranou
přes překážku na 1 minutu, člunkový běh se
sbíráním míčků a na závěr se konaly smíšené
štafety 4 x 100 m.
Sportovci sbírali v jednotlivých disciplínách
body pro svoje třídy a školu. V konečném
součtu obhájila loňské vítězství ZŠ Tymákov,

stříbrná byla ZŠ Nezvěstice, domácí ZŠ Šťáhlavy obsadila bronzovou příčku, čtvrtá byla
ZŠ Starý Plzenec. Gratulujeme všem sportovcům za předvedené výkony, za srdíčko, které
do reprezentace svých škol dali.
Jako tradičně jsme pozvali na olympiádu
dalšího zajímavého sportovního hosta, Evu
Novákovou, reprezentantku v triatlonu a dálkovém plavání. Shlédla závěrečné smíšené
štafety, které měly opět úchvatnou atmosféru
a poté vyprávěla dětem o své bohaté sportovní
kariéře, jak se přes plavání dostala k triatlonu,
které největší závody absolvovala. Prostor byl
na nejrůznější dotazy dětí, kterých byla celá
řada. Po reprezentantovi v běžeckém lyžování
Janu Šrailovi, fotbalistovi Pavlu Horváthovi,
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cyklistovi Františku Raboňovi jsme tak dětem
představili další atraktivní osobnost a sport.
Věříme, že další ročník olympiády podpořil
u dětí motivaci sportovat a přispěl ke sportovní
synergii mezi sousedními obcemi. Děkujeme
Obci Šťáhlavy za podporu této tradiční akce
a ZŠ Šťáhlavy za skvělou dlouholetou spolupráci. Sportovní komise pracuje zároveň
na pilotním projektu Olympiády v míčových
hrách, která by se mezi školami měla poprvé
uskutečnit letos v listopadu. Nyní je naší prioritou již příprava a organizace Sportovního
dne 7. září v rámci oslav 780 let od založení
obce. Jsme přesvědčeni, že se rýsuje hezký
a pestrý sportovní program.
za Sportovní komisi Jan Tafat

SPORT V OBCI

ŠŤÁHLAVSKÉ ZASTOUPENÍ V FK ŽÁKAVA
Úspěšnou fotbalovou sezonu mají za sebou
týmy FK Žákava, kde působí řada sportovců ze Šťáhlav a Šťáhlavic. Bylo to drama
až do úplného konce. Fotbalisté
A mužstva FK Žákava, vedení
trenérem Václavem Maněnou ze
Šťáhlav a v jejichž týmu mezi dlouholeté opory patří hráči Jakub Tišl,
Jan Smazal a Lukáš Drugda mají za
sebou úspěšnou postupovou sezonu. Vloni to ještě nevyšlo, v barážovém dvojutkání o postup do krajské
1. A třídy byl úspěšnější celek ze
Svéradic, letos sváděla Žákava
v soutěži těsný souboj o prvenství se Svatoborem Hrádek. V konečném účtování byl nakonec
úspěšnější celek z Pošumaví, ale
s ohledem na situaci kolem postupů
a sestupů celků z Plzeňského kraje
do republikových soutěží, získaly
právo postupu do 1. A třídy i nejlepší celky
ze druhých míst 1. B tříd. Žákavští fotbalisté
postupují zcela zaslouženě, prokázali dlouhodobou výkonnost a určitě se ve vyšší soutěži
neztratí. Během sezony nabídli divákům řadu
zápasů, na které bylo herně radost pohledět.

I v mládežnických kategoriích mají fotbalisté
z naší obce své zastoupení. V týmu starších
žáků, který po celou sezonu podával stabilní

výkony v krajské soutěži a nakonec se umístil
na 4. příčce, nastupovali Tobiáš Froněk, Miloš
Soubusta, Martin Soukup, Adam Tafat, Petr
Bočan, Jan Hájek, Patrik Paur, Matyáš Froněk
a Jan Hamák, několik utkání odchytal mezi
staršími i Sebastian Paur. V týmu mladších

žáků nastupovali Matyáš Froněk, Sebastian
Paur, Jakub Slavík a Marek Sobota. V přípravkách Radek Vachoušek, Jan Šprdlík, Jakub
Král a David Vachoušek.
Ještě před startem sezony absolvovali kluci v Žákavé již tradiční
fotbalový příměstský tábor plný
sportu, pilování fotbalové abecedy,
fyzické kondice, prostor byl i na cyklovýlet, návštěvy koupaliště v Nezvěsticích, táborák a společné spaní
na hřišti, utužení party. V březnu
pak proběhlo soustředění v Žinkovech. I na letošní červenec je naplánován fotbalový příměstský tábor.
Řada kluků nyní přechází do dorostenecké kategorie. Děkujeme
klubu FK Žákava, jeho trenérům
a činovníkům za zajištění kvalitního sportování pro naše fotbalisty,
výborné zázemí a partu, kterou zde
naši kluci mají. Věříme, že i nadále bude platit
dlouholeté spojení fotbalistů ze Šťáhlav a klubu FK Žákava.
Jan Tafat

PODĚKOVÁNÍ SPORTOVNÍM ČINOVNÍKŮM ZA SEZONU
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
trenéři, trenérky, vedoucí družstev, cvičitelky, sportovní sekretáři, organizační pracovníci sportovních oddílů ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích,
správci místních hřišť a sportovních areálů, sezona 2018/19 je již minulostí. Sluší se v tomto čase se zastavit a uvědomit si několik podstatných
věcí. Sport ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích žije. Žije a prospívá. Děti v obci se hýbou, sportují. Výkonnostní sport je na velmi vysoké úrovni.
Sportování v našich oddílech se stává atraktivní i pro děti z okolních obcí.
Nepřenosná rodinná atmosféra a individuální přístup v našich oddílech se nevylučují s vysokou kvalitou tréninkového procesu. Bují nám i hobby
sport. Volejbal, ﬂorbal, nohejbal, tenis, fotbálek, badminton sbližují naše spoluobčany a spoluobčanky, stejně tak jako aerobik, pilates či jóga.
Vynikající podpora sportu ze strany obce, investice do sportovišť, to vše tvoří pevné základy sportování ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích. A naše
zlato jste Vy! V dnešní uspěchané době, kdy jsou byznys a honba za úspěchem na prvním místě, Vy věnujete svůj čas, energii a zkušenosti chodu
našich sportovních organizací. Nezištně a leckdy na hranici sebeobětování. Díky Vám má obec skvělou reklamu po celé republice i za jejími
hranicemi. Díky Vám zde máme zdravé prostředí pro rozvoj našich nejmenších.
Laťku posouváme v posledních letech výš a výš. Objevujeme obrovský potenciál, který sport ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích má. Je potřeba před
Vámi všemi smeknout a poděkovat Vám. Odpočiňte si, načerpejte nové síly, budeme Vás zase potřebovat. A pokud se bude naše sportovní rodina
trenérů a činovníků v obci nadále rozrůstat, bude to jedině dobře. Dveře má otevřené každý a je srdečně vítán.
za Sportovní komisi Jan Tafat

STRUČNÉ HODNOCENÍ SEZÓNY 2018-2019 V ODDÍLU HÁZENÉ
Sokol Šťáhlavy - házená měl v tomto ročníku
239 členů.167 registrovaných (hráči + funkcionáři), z toho 103 členů mládeže do 23 let.
Předsedou oddílu je Mgr. Sklenář, organizačním pracovníkem JUDr. Balek, pokladní Mgr.
Schejbalová. Ve výboru dále pracují trenéři
a vedoucí družstev Šedivec, Ing. Schejbal
u mužů, u staršího dorostu Fiala, Nolč, Nosek. Mladší dorost vedou Sedláček, Sklenář
a Průcha, žáky Jirmář, Votýpka, Nolč, Pavlíček, Cetkovský, Fridrich, Chlad, Tyml. S jejich prací a výsledky v tomto ročníku můžeme být spokojeni. 6. místo mužů ve II. lize,
6. pozice v I. lize staršího dorostu a postup
mladšího dorostu do I. ligy z prvního místa
dokazují, že jdeme správným směrem. Také
žáci v soutěžích, v kterých se vedou tabulky,
si vedli dobře. Starší skončili třetí za dvěma
družstvy Talentu Plzeň. Mladší druzí, také za
Talentem. Také kolektivy minižáků a přípravky se zúčastnily všech turnajů pořádaných
Plzeňským svazem házené. Zapojení našich

mládežnických týmů ve všech věkových kategoriích dává dobrý výhled do budoucnosti
šťáhlavské házené. Spolu s Talentem Plzeň
jsme v západočeské oblasti jediní, kteří se
v chlapecké házené takto starají o mládež.
Za to patří všem obětavým pracovníkům oddílu velký dík. Házená je kolektivní sport, kde
je závislý jeden na druhém. Někdo dobře brání, druhý střílí, prostě je třeba si vážit jeden
druhého. Jen pro zajímavost uvedeme střelce
v jednotlivých družstvech.
Muži: Šedivec 140, Nolč 89, Mareš 80, Kesl
57, Mattas 56, Tatar 54, Šetlík 34, Kroc 28,
Šimek 22, Schejbal 15, Hörner 13, Feranec 6,
Drohobeckyj 3, Kojan 2, Jahoda 2.
St. dorost: Nolč 161, Sedláček 129, Šimek 79,
Havlíček O. 72, Nosek 43, Havlíček 29, Kojan
26, Brůha 25, Klička 21, Tyml 10, Jung 7, Karban 5, Průcha 3, Pospiszyl 2, Basl 1.
Ml. dorost: Sedláček 170, Jung 81, Havlíček
81, Nosek 63, Brůha 51, Tyml 49. Sklenář 29,
Karban 26, Pytlík 23, Hadáček 20, Basl 15,
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Votýpka 2, Kudra 2, Hrubý 2, Jirmář 1.
St. žáci: Kasl 92, Votýpka 76, Jirmář 64, Hrubý 64,Toﬂ 33, Kudra 27, Černý 23, Tůma 20,
Kelíšek 7, Říha 5, Bečvář 3, Žižka 1.
Ml. žáci: Sedláček 53, Nosek 46, Toﬂ 37, Nolč
35, Karban 19, Pok 9, Dobrý V. 3, Bečvář 2,
Pavlíček 1.
Na závěr je nutno uvést, že po trpělivé a mravenčí prací s výchovou mládeže se náš oddíl
dostal do nejvyšších sfér české házené v této
kategorii. Ve skromných podmínkách dodáváme hráče do dorosteneckých reprezentačních družstev. Jen vytrvat a pokusit se v dalších ročnících o větší úspěch i v mužské části.
Všem aktérům patří velký dík. Stejné poděkování patří všem našim sponzorům, obci
Šťáhlavy a také našim věrným divákům. Přejeme všem hezké prožití prázdnin a dovolené.
Na shledanou na podzim, kdy nás čeká další
soutěžní ročník.
Jan Sklenář

SPORT V OBCI

MEMORIÁL JANA JIRMÁŘE – 5. ROČNÍK
Pátý ročník memoriálu se rodil hodně těžce.
Po účasti 10 družstev v loňském roce se nakonec podařilo zajistit družstev 6, a to TJ TSM
Chodov Praha, Lokomotiva České Budějovice,
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí, Slávia VŠ Plzeň – dívky a dva domácí kolektivy Sokol Šťáhlavy „A“ a „B“. Turnaj se hrál systémem každý
s každým. Sehrání všech 15 zápasů rozhodlo
o celkovém pořadí turnaje. Nejúspěšnějším kolektivem se stalo družstvo starších žáků Sokola
Šťáhlavy „B“.
Při slavnostním zahájení turnaje byla opět připomenuta skvělá práce Jana Jirmáře pro šťáhlavskou házenou. Předáním květin manželce
Marii Jirmářové a minutou ticha jsme uctili
jeho památku.
Rozhodnutím postavit do turnaje dva domácí
kolektivy jsme dali možnost zahrát si na domácím turnaji co možná největšímu počtu hráčů. Oba kolektivy předvedly vše, na co v současné době mají. Výsledky našich kolektivů:
V úvodním utkání turnaje sehráli kluci vzájemný zápas. Po dramatickém průběhu zvítězili kluci z „B“ týmu 9:7. Ti v dalších zápasech
porazili všechny své soupeře. Slávii VŠ Plzeň
15:10, Loko. Č. Budějovice 9:7, Sezimovo Ústí
9:6, Chodov Praha 11 :10. V tomto kolektivu
hráli (celk.p. gólů v tur.): Votýpka Jan (13),
Tůma Matěj (6), Černý Vojtěch (2), Toﬂ Jakub
(4), Čimera Tomáš, Sedláček Matěj (7), Jirmář
Jan (7), Nosek Jakub (14), Kebrle Tadeáš, Ko-

košková Kateřina (2), Opatrný Matyáš, Pavlíček Adolf.
V „A“ kolektivu se představili: Kasal Michal
(10), Holý Kryštof (17), Karban Lukáš (2), Říha
Jakub (1), Kudra Jaroslav (4), Olivier Richard,
Hrubý Lukáš (18), Veselý Pavel, Slavíček Josef, Šlajer Patrik, Kelíšek Petr (6). Kluci kromě prohry s „B“ družstvem už jen vítězili: se
Slávií VŠ Plzeň 14:6, s TJ Lokomotivou České
Budějovice 10:9, TJ MAS Sezimovo Ústí 14:7
a s TJ TSM Chodov Praha 13:12.
Vyhlášení výsledků proběhlo za velké účasti diváků. Putovní pohár a pohár pro vítězný
kolektiv získali kluci Sokola Šťáhlavy „B“.
Všichni hráči obdrželi zlaté medaile s označením ročníku memoriálu a drobné dárky. Stejně
proběhlo i vyhlášení na 2. a 3. místě. Druhé
místo patřilo kolektivu Sokola Šťáhlavy „A“,
třetí místo si vybojovali kamarádi z TJ Lokomotiva České Budějovice. Odměnu v podobě
dortů a drobných dárků dostala i družstva na
pátém až šestém místě: TJ TSM Chodov Praha,
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí a děvčata ze
Slavie Plzeň VŠ.
V turnaji byli vyhlášeni i nejlepší jednotlivci.
Nejlepším brankářem byl vyhlášen Čimera Tomáš z „B“ družstva Sokola Šťáhlavy, nejlepším
střelcem se stal za 18 nastřílených gólů Hrubý
Lukáš z „A“ týmu Sokola Šťáhlavy, nejužitečnějším hráčem Jirmář Jan z „B“ družstva Sokola Šťáhlavy.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se na
přípravě a průběhu turnaje podíleli. Rozhodčím utkání (kluci z dorosteneckých kolektivů),
přípravnému kolektivu, a především těm, kteří
tento turnaj podpořili: Obec Šťáhlavy, PH Motor Sport, Egomotion s.r.o., prodej karavanů
p. Kováře, Paliva Nezvěstice p. Makový, CBA
Potraviny p. Šťastného, Potraviny CENTRUM,
Hobby Říha p. Říhy, Silba Elstav p. Kuneše,
Auto moto doplňky p. Malíka, Pivovar Radouš p. Ilgnera, Dřevěná kavárna, Šťáhlavický
pivovar U Šenkýřů, Kasal & syn, Car Expres,
Bohemia Sekt Starý Plzenec, Elektro – revize
p. Karbana, Řeznictví Štěpánek, MAT Plzeň,
Hospoda na Hřišti.
Poděkování patří i Vám divákům, kteří jste
v průběhu celého dne průběžně sledovali výkony zúčastněných kolektivů. Děkujeme jim
nejen za skvělou atmosféru v průběhu turnaje,
ale i za příspěvek za dobrovolné vstupné. S určitostí Vám můžeme říci, že celý bude použit
na další přípravu našich hráčů.
Votýpka Karel
PODĚKOVÁNÍ
Děkuji panu Karlu Votýpkovi, Ádovi Pavlíčkovi a mému synovi Petrovi za práci, kterou věnovali přípravě Memorialu Jana Jirmáře. Velký
dík patří všem sponzorům a zúčastněným mužstvům. Šťáhlavským házenkářům přeji hodně
sportovních úspěchů.
Marie Jirmářová

MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI HÁZENÉ – MEZINÁRODNÍ UTKÁNÍ
Mladí francouzští házenkáři z klubu ASCA
Mulhouse měli své soustředění v Plzni. K přípravným zápasům byli pozváni i naši mladí
házenkáři. V sobotu 8.6.2019 v hale 31. základní školy v Plzni byla sehrána dvě utkání.
Mladší žáci Talentu Plzeň porazili francouzské házenkáře 37:16. Po tomto utkání nastoupil výběr kraje starších žáků. Do tohoto kolektivu byli pozváni i házenkáři našeho oddílu.
Holý, Jirmář, Čimera, Votýpka. Na vítězství
28:10 se gólově podíleli i naši hráči: Holý 2,
Jirmář 3, Votýpka 1.
V neděli 9.6.2019 se hrála obě utkání v hale
Plzeňské Lokomotivy. Soupeři mladých francouzských házenkářů byla družstva mladších
a starších žáků Sokola Šťáhlavy. Mladší žáci
našeho oddílu přehráli své stejně staré kama-

rády z Francie rozdílem třídy 37:28, po poločase 21:17. V rychle hraném utkání, ve kterém
se převážně útočilo, nás reprezentovali tito
kluci (v závorce počet vstřelených branek):
Makový, Veselý, Nosek (8), Slavíček, Nolč
(7), Kebrle, Pavlíček, Pok (2), Sedláček (6),
Dobrý, Karban (6), Toﬂ (5), Jiřík (1), Šlajer
(2), Opatrný.
Po tomto utkání nastoupili starší žáci. Také
toto utkání se hrálo za převahy našich hráčů.
V této kategorii za náš oddíl nastoupili a branky stříleli tito kluci: V brance Čimera, Holý
(3), Tůma (1), Jirmář (2), Kelíšek (2), Votýpka
(4), Říha (2), Černý (5), Toﬂ (4). Obě utkání
byla příjemnou změnou v přípravě. Děkujeme
divákům za vytvořenou atmosféru.
Závěrem informace pro příznivce házené,

ale nejen pro ně. Od pátku 14.6.2019 do neděle proběhl v Ostravě závěrečný turnaj RHC
starších žáků. Do plzeňského RHC byli nominováni tito kluci z našeho klubu: Hrubý Lukáš, Holý Kryštof, Jirmář Jan, Čimera Tomáš,
Votýpka Jan. Dvanáct krajských výběrů bylo
rozděleno do dvou šestičlenných skupin. Klukům se moc nedařilo a po vítězství nad Jihočeským RHC 13:10, postupně prohráli zbylá
utkání. S Vysočinou 12:14, se Zlínským krajem 8:16, s Moravskoslezským 12:18, s Ústeckým 15:20. V neděli sehráli utkání o umístění
se Středočeským krajem 16:17 a tím obsadili
celkově 10. místo.
Votýpka Karel

navé vyprávění plné dedukování, ale i experimentů. Cílem je totiž dostat nástroj do podoby
z roku výroby. Jelikož ale neexistují záznamy,
restaurátor musí přijít na to, jak to tenkrát
bylo – odhalit nepůvodní píšťaly, odstranit
„vylepšování“ následných restaurátorů, kteří
ne vždy přistupovali k nástroji šetrně a správně – některá krátkodobá řešení nástroji značně
ublížila. Naštěstí na vše je řešení. Pojďme na
hlavní objevy:
1. Nějaký horlivec nepochopil, jak se varhanní skříň rozebírá a k dostání se dovnitř použil
pilu. Nástroj tak ztratil na pevnosti a bude muset být truhlářsky opraven.

2. Rozbory stěrů ze vzácného harmonikového rejstříku potvrdily očekávanou obavu: ten
bílý potah je opravdu plíseň. Dokonce i víme
která: Trichoderma viride, Penicillium. Specializovaná ﬁrma dodá zacílený prostředek.
Bohužel boj s plísní bývá běh na dlouhou trať.
3. Překvapením byl počet řad v základním
rejstříku - každá klávesa, kterou zmáčknete, pustí vzduch hned do 5 různě naladěných
píšťal – ty tak vytvoří sytější zvuk. 5 řad pro
jeden rejstřík je na takto malý nástroj hodně
nezvyklé, běžné jsou 3, výjimečně 4. Důvod
takového luxusu můžeme hledat možná ve
spojení s Černíny, kteří mohli toužit po nad-

DALŠÍ INFORMACE

VARHANNÍ AKTUALITY
29. května je den, který se zapíše do dějin
obce. Po 163 letech naši obec opustily všechny varhanní píšťaly. Restaurátor, pan Marek
Vorlíček, totiž se 3 kolegy strávil tento den
demontáží našich varhan. Vše důkladně dokumentovali, označovali, balili a převezli na
Chodsko do dílny. Tam ihned začalo třídění,
ošetřování, čištění a první konzervační práce.
Na prvním kontrolním dnu v dílně, jehož jsem
se 21. 6. účastnil s panem farářem Frantou,
zástupci plzeňských památkářů a s hlavním
organologem památkářů pro celou ČR panem
Dr. Koukalem, pan Vorlíček představil nálezy.
Kéž byste tam mohli být a poslouchat napí-
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dokončení na další straně
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VARHANNÍ
AKTUALITY
dokončení z předešlé strany

standardní výbavě varhan (v kontextu s vytápěnou soukromou částí kostela).
4. Píšťaly byly v průběhu času laděním neodborně deformovány. Dostat je do původního
stavu bude náročné, u většiny se bude muset
dovařovat vrchní část. Experimentováním se
zjišťovalo, jak dlouhé mohly být v prvních letech – tedy jak laděné byly (ladění, ale i tlak
se v průběhu staletí celosvětově divoce měnily
dle vkusu doby/regionu). Experimenty odhalily ladění mezi 430 a 435 Hz, což je blízko
tomu současnému – a po rekonstrukci tedy
bude jiný nástroj (např. ﬂétna/housle) s varhanami (po mírném doladění) ladit ve stejné
tónině.

5. Jak je vidno na fotograﬁích, některé píšťaly jsou nevratně zničené červotočem, jiné

zas byly před desetiletími nahrazeny novými
(bohužel nevhodnými) a budou se tak místo
nich tvořit nové „á la guthovské“. Náročná je
práce s odstraňováním barvy z píšťal (která na
ně samozřejmě nepatří a která měla zamezit
přístupu červotoči). Velký respekt tak patří
celému restaurátorskému týmu, který musí
stihnout první etapu do konce října.
Je úžasné, že již po dvou letech existence veřejné sbírky jsou varhany v dobrých rukou
a pod dohledem největších odborníků v zemi.
Díky za všechnu pomoc a podporu, bez které
by iniciativa o záchranu nikam nevedla. Má to
smysl. Teď už je to i vidět.
Jakub Šedivý

Krajman přispěchal na pomoc zoufalým píšťalám (muzikanti s papírovou rourou na hlavě
byli napadeni hnusnou plísní) a pomocí spreje
s postavou plísně zatočil. Tramvají dokonce
jel i mistr varhanář Ferdinand Guth, který si
s lidmi o varhanách povídal a děkoval za snahu dětí zachránit varhany. Další člen posádky
byl kamelot se speciálním výtiskem novin
o varhanách, které lidem zdarma dával.
Všechny postavy ztvárnili dvanáctiletí studenti CG.
Netřeba zmiňovat, jak hodně náročné bylo
akci připravit (včetně dotací) a hlavně prožít.
Nikdy nevíte, kdo do tramvaje přistoupí – super bylo svézt některé Šťáhlavany; horší bylo

setkání s blbcem, který nejdříve hrozil, že
nám vypne elektřinu a posléze že nám „zruší duševní schránky, které ovládá“; nebo řešit
výčitky jedné maminky, která si sice stěžovala, že jí budíme dítě (vystoupit ale nechtěla,
protože v té další tramvaji by si „musela štípnout jízdenku“). I to k akci patří. Podstatné je,
že jsme zvedli náladu desítkám lidí, neustále
si nás někdo natáčel a chválil. A celková bilance beneﬁce? 15 x 200 Kč, 32 x 100 Kč, 80
x 50 Kč, 155 x 20 Kč, 150 x 10 Kč, 115 x 5
Kč, 114 x 2 Kč, 97 x 1 Kč! Děkujeme moc za
podporu
vytramvajovaný Kuba Šedivý

TRAMVAJ PLNÁ HUDBY
… jezdila Plzní v pondělí 27. a ve středu 29.
května odpoledne. Za 7 hodin jízd se 10x podívala od Světovaru k poště. Potkat ji bylo
zážitkem i pro kolemjdoucí – kdy se vám
stane, že potkáte tramvaj, ze které se otevřenými okýnky dere hudba ven od zhruba 30
muzikantů a zpěváků Církevního gymnázia. Svezení bylo zdarma díky dotaci PMDP
a od Plzeňského kraje. Cestující vystupovali
z tramvaje s úsměvem (nejednou se stalo, že
někdo přejel jen proto, aby si doposlechl písničku) a často o pár korun lehčí – pasažérem
byla již známá kasička veřejné sbírky na opravu varhan. Zpestřením od minulé verze byla
minidivadelní scénka – komiksový hrdina

VÝTĚŽEK VEŘEJNÉ SBÍRKY NA VARHANY
Při dalších akcích, a to při oslavách 780 let obce, které se konaly 21.6.- 22.6.2019 bylo do sbírky na opravu varhan
v kostele sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech vybráno 8.400 Kč. Dne 24.6.2019 pořádalo Církevní gymnázium v Plzni akci
Beneﬁční plenér na „Jiráskáči“, při které se do sbírky vybralo 4.100 Kč.
Vlasta Brůžková, Radka Fremrová

11

INZERCE
OBEC ŠŤÁHLAVY DĚKUJE SPONZORŮM OSLAV
ČEVAK, a. s.
Regionální služby s.r.o.,
Blovice
stavební společnost,
zemní práce
T-BAU 2000 s.r.o., Rokycany
stavební společnost

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, Dýšina
stavební společnost

Kapela PF BAND
Státní zámek Kozel
Šťáhlavy

AG PRODUKT a. s., Šťáhlavy
výroba živočišných a rostlinných
produktů, chov skotu

Ing. František Schejbal
Šťáhlavy
projektové práce, posuzování
tech. stavu a oceňování staveb
tel. 602 680 282

Mediray s.r.o.
Denisovo nábřeží Plzeň

Kouzlo vůní, s. r. o.
Aromaterapie, masáže
Michaela Makulová, Šťáhlavy
www.simbis.cz
www.kouzlovuni.cz
Milan Mazanec, Šťáhlavice
Klimatizace, rekuperace, tepelná
čerpadla
e-mail: mazanecmilan@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM KNIHY – SPONZOŘI JSOU V KNIZE UVEDENI

T-BAU 2000, s.r.o. - kompletní
stavební činnost, truhlářské a zámečnické práce,
t.bau2000@seznam.cz
BP STAVBY CZ, s.r.o. – stavební
společnost, Dýšina,
www.bpstavby.cz
MEDIRAY - Radiodiagnostika a
mamocentrum, Denisovo nábřeží
4, Plzeň, www.mediray.cz
SILBA – Elstav s.r.o. - stavební
společnost, Plzeňská 155, Letkov,
www.silba.cz
RN STAVBY s. r. o., Radek Nápravník, Starý Plzenec, www.zem-

KASAL & SYN Šťáhlavy – podlahové vytápění, topení - voda, rozvody v mědi a plastu
Milan Mazanec, Šťáhlavice –
klimatizace, tepelná čerpadla, mazanecmilan@seznam.cz,
604 675 285
Zbyněk Kuban – Autoopravna,
pneuservis, Šťáhlavy
Střelecký klub pod Sedleckou
Skálou, z.s.
Regionální služby s.r.o. Blovice – zemní práce, kanalizační a
vodovodní přípojky,
regionalni.sluzby@seznam.cz

nipraceplzen.cz, přípojky aj.
Poklopsystem s.r.o. - Hradec
161, Hradec u Stoda
Ing. Karel Němeček, G+K geodetické práce, www.gkplzen.cz
LUMINA CZ s. r. o. – projekce,
revize údržba a montáž el. zařízení,
Plzeň, www.luminacz.eu,
724 042 062
Západočeské konzumní družstvo Plzeň - ZKD Plzeň – prodejna COOP u nádraží
Ing. Arch. Pavel Rieger – architekt, tel. 739 699 514,
e-mail no3arie@gmail.cz

PŘIJMEME DĚLNÍKY
A BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389
V případě brigády pracovní doba dle domluvy,
vhodné jako přivýdělek
např. na mateřské dovolené nebo pro studenty.
Dále přijmeme do výroby středoškoláka, vyučen v oboru
kovoobrábění výhodou.
V případě zájmu nás kontaktujte.

Zdeněk Suchý | Strojní a elektrotechnická výroba
Starý Plzenec | Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec | mobil: 602 161 939
E-mail: suchyzd@seznam.cz

Penzion Rehabilitace - Šťáhlavice 31, www: http://penzion.rehabilitace.sweb.cz/
Aromaterapie, masážní terapie – Michaela Makulová, Šťáhlavy
– www.simbis.cz,www.kouzlovuni.cz
Rodina Eisenreichova
Rodina Fidlerova
Hana Hajšmanová, Šťáhlavy
Bočanovi, Šťáhlavy
Petr a Hana Koutníkovi, Praha
Chmelíkovi, Šťáhlavy

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana.
Stáří 14-19 týdnů, cena 159-209,- Kč/ ks.
Prodej:
1.8., 6.9., 6.10. a 3.11. 2019
Šťáhlavy - u Jednoty /u kruháku/ – 15:20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Info : Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Webové stránky obce: www.stahlavy.cz
Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
Sekretariát – D. Švábková: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz
Starosta - Ing. V. Štětina: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz, 377 969 078, starosta@stahlavy.cz
Místostarostka - Mgr. D. Špalová: 725 041 229, místostarosta@stahlavy.cz – přítomna na OÚ vždy v PO 13-18 h
Tajemník – Mgr. I. Bočanová: 377 969 071, 724 162 518, tajemnik@stahlavy.cz
Stavební technik – Ing. T. Honéger: 727 830 017, stavebni.technik@stahlavy.cz
Účetní – B. Herejková: 377 969 070, ucetni@stahlavy.cz
Matrika – V. Brůžková, R. Fremrová: 377 969 079, matrika@stahlavy.cz
Úřední hodiny: PO, ST: 7-12, 13-17 h
Podatelna: v úředních hodinách a dále: ÚT: 7 – 12 h, ČT a PÁ: 7 – 13 h
Uzávěrka materiálů pro další číslo - 22. 7. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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