Š+ Š OBECNÍ NOVINY
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU ŠŤÁHLAVY
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE ŠŤÁHLAVY SE KONALY
10. - 11. ŘÍJNA 2014

CELKOVÁ ÚČAST PŘI VOLBÁCH

Š + Š OBECNÍ NOVINY

Okrsek 1 Okrsek 2 Okrsek 3 Celkem

Zapsáno voličů

723

878

MĚSÍČNÍ
ZPRAVODAJ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
Účast
404
464
A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH
%
55,88%
52,85%

412

2013

245

1113

59,47%

55,29%

VÝSLEDKY PRO JEDNOTLIVÉ STRANY
1. Hasiči Šťáhlavy
2. Nezávislí s podporou Starostů
3. Občanská demokratická strana
4. Česká strana sociálně demokratická
5. KSČM a NK

10,21 %
51,18 %
10,82%
16,82%
10,96%

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ŠŤÁHLAVY
Zvolené ZO
Příjmení, jméno

Volební strana

hlasů

1

Synáč Vojtěch

Hasiči

275

2

Václav Štětina Ing.

Nezávislí s podporou starostů

681

3

Pavel Štětina JUDr.

Nezávislí s podporou starostů

597

4

Jiří Škorpil MUDr.

Nezávislí s podporou starostů

581

5

Daniel Lucák Ing.

Nezávislí s podporou starostů

566

6

Alena Sládková Ing.

Nezávislí s podporou starostů

506

7

Dušan Krňoul Mgr.

Nezávislí s podporou starostů

496

8

Dagmar Špalová Mgr.

Nezávislí s podporou starostů

495

9

Jaroslav Malík Ing.

Nezávislí s podporou starostů

489

10

Petr Lakatoš

Nezávislí s podporou starostů

417

11

Hana Šťovíčková Mgr.

ODS

186

12

Iveta Bočanová Mgr.

ČSSD

337

13

Hana Hajšmanová

ČSSD

232

14

Zuzana Sermešová Mgr.

ČSSD

229

15

Karel Luft

KSČM

173

Bližší informace na stránkách www.volby.cz
Odkaz na stránky ČSÚ – obyvatelstvo plzeňského kraje
http://www.plzen.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/krajpubl/130051-14-r_2014-xp

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Podzimní vítání občánků se konalo v obřadní síni Obecního úřadu v sobotu 27. září 2014.
Starosta obce Ing. Václav Štětina přivítal tyto nové
občánky:
Magdalenu Malínskou, Viktora Černého, Jakuba Šípa,
Tomáše Drnka a Josefínu Hoblíkovou.
Slavnostního aktu se jako vždy účastnily členky Českého
červeného kříže a občanské komise. Během vítání hrála na
klávesy Tereza Kepková. Program zpestřily svými
básničkami děti ze ZŠ Šťáhlavy, a sice Renáta Pospíšilová,
Denisa Tyrová, Kristýna Brůhová a Anežka Baťková.
Poděkování patří také paní učitelce Ivaně Kantnerové,
která s dětmi básničky nacvičila.

UDÁLOSTI MĚSÍCE ZÁŘÍ V ZŠ ŠŤÁHLAVY

Žáci mají za sebou první měsíc školní práce. Aby byla pro ně výuka o něco pestřejší a zábavnější, začlenili jsme do
ní řadu zajímavých akcí.
V pátek 12. 9. se měli žáci zúčastnit naučné stezky „Fauna v okolí Šťáhlav a Šťáhlavic“ v lesních
prostorách Bažantnice, která se konala v rámci 3. ročníku festivalu Countryside. Poté bylo pro žáky nachystáno
divadelní představení „Tatínek není k zahození“ na parkovišti před Bezejmennou čajovnou, ale vzhledem
k nepříznivému počasí jsme akci odvolali a herce pozvali do místní sokolovny. Pohádka se dětem velmi líbila,
zvláště když si mohly vyzkoušet roli herce na jevišti. Také jsme tento den navštívili výstavu výpěstků ovoce a
zeleniny v informačním centru, ze které si každý žák odnesl malý dárek – kaktus. Ale i my jsme přispěli ke zdaru
této akce poskytnutím výtvarných prací k výzdobě těchto prostor.
V úterý 23. 9. se žáci 3. až 5. ročníku vypravili na výlet do plzeňské ZOO. Tentokrát ve výukovém
programu „Primáti“ navštívili pavilon opic, dověděli se spoustu zajímavých
informací ze života těchto živočichů a pozorovali je v jejich přirozených
projevech chování. Někteří navštívili i africký pavilon s mládětem nosorožce
Maruškou. Nejvíce radosti však měly děti z nákupů v místním obchůdku se
suvenýry. Zážitky z tohoto výletu pak využily v následujících hodinách výtvarné
výchovy a pracovních činností.
Ale ani menší děti nepřišly zkrátka, v pátek 26. 9. vyrazily za divadlem
do plzeňského Pluta. V netradičním divadelním prostředí sledovaly pohádku
„O Mančince a Matějovi“, ze které si odnesly důležitá životní poučení jako že
„lenost se nevyplácí“ a „bez práce nejsou koláče“.
V sobotu 27. 9. vystoupily žákyně naší školy s básněmi v obřadní síni
obecního úřadu při příležitosti vítání nových občánků. Velký dík patří především
Anežce Baťkové, Kristýně Brůhové, Renatě Pospíšilové a Denise Tyrové.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za reprezentaci školy žákyni
3. ročníku Nikole Jirglové, která se v loňském školním roce zúčastnila výtvarné
soutěže „Malování o hudbě“. Za svoji práci byla nyní odměněna diplomem a
věcnou cenou.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová a Mgr. Alena Löffelmannová

ZPRÁVY SDH ŠŤÁHLAVY
VÝSLEDKY SOUTĚŽE O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY OBCE ŠŤÁHLAVY V POŽÁRNÍM
ÚTOKU - XIX. ROČNÍK, který se konal 13. září 2014.
Muži

Ženy

1. Mokrouše
2. Kornatice
3. Nebílovy

17.39 s
18.59 s
18.94 s

8. Želčany
9. Šťáhlavice
10. Nezvěstice

20.58 s
23.05 s
25.09 s

1. Mokrouše
2. Želčany
3. Nebílovy

22.53 s
23.87 s
24.30 s

4. Lhůta

19.58 s

11. Šťáhlavy

25.95 s

4. Útušice

24.64 s

5. Nevid

20.05 s

12. Nezbavětice 27.30 s

5. Šťáhlavice

6. Tymákov

20.05 s

13. Útušice

6. Nevid

26.66 s

7. Tymákov

31.64 s

32.06 s

7. Letiny
20.55 s
14. Chválenice 33.04 s
Dětská soutěž se v neděli neuskutečnila (celý den pršelo).

25.56 s

___________________________________________________________________________________________________

SDH děkuje paní Raislové a paní Hůlové za darování železného šrotu. Za utržené peníze koupíme
nově založenému družstvu mladších dětí nové dresy.
Máte-li doma železný šrot a nevíte co s ním, zavolejte na tyto telefony: 725 782 839 Vyskočil Jan,
739 396 646 Tyr Lukáš a 723 670 825 Synáč Vojtěch.
___________________________________________________________________________________________________

28. září se nově vzniklé družstvo mladších dětí ve složení: Maxmilián Korbel, Josef Slavíček, Dan a
Matěj Gerhartovi, Michal Strejc, David a Jiřík Vašíkovi a Zdeněk Hora zúčastnilo soutěže
v Nezvěsticích,kde na své první soutěži skončilo na 4. místě.
Družstvo starších dětí ve složení: Barbora Jermářová, Barbora Levorová, Erik Suelan, Milan a Michal
Petruškovi, Vašek Heller, Jan Vaník a Tomáš Mahdalík skončilo na 4. místě.
Starší děti čekají 18. října závody v Blovicích, kde je čeká štafeta dvojic, topografie, zdravověda,
technické prostředky atd.
Děti se každou středu od 17.00 hod. do 19.00 hod. připravují v tělocvičně. Kdo máte z dětí zájem,
jste vítáni. Těší se na vás Petra Vanžurová, Šárka Bendová a Vojtěch Synáč.
Za SDH Šťáhlavy starosta Synáš Vojtěch.

TŘETÍ ROČNÍK FESTIVALU COUNTRYSIDE
Třetí ročník festivalu Countryside, který se konal ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích máme za sebou. I když
byl letošní ročník ochuzen o výstavu fotografií a obrazů na zámku Kozel (menší rozpočet), podařilo se
nám navíc realizovat naučnou stezku pro děti v prostorách Hraběcí cesty a zajistit rezidenční pobyt
známému českému fotografovi Danielu Šperlovi ve Šťáhlavech a Šťahlavicích. Letošní ročník byl sice
poznamenán nepřízní osudu (špatné počasí a odcizení naučné stezky), ale i přesto se domníváme, že se
vydařil a festivalu se opět podařilo obsáhnout většinu uměleckých proudů a to od výtvarného umění, přes
divadlo, až po velmi kvalitní muziku. To vše by nebylo možné bez sponzorů, kterým bychom chtěli ještě
jednou poděkovat (Plzeňský kraj, Obec Šťáhlavy, Plzeň 2015, Silba-Elstav s.r.o., Victoria fin s.r.o.,
MUDr. Ivan Borek).
Celý festival byl zahájen 5. 9. 2014 naučnou stezkou pro děti na téma Fauna v okolí Šťáhlav a
Šťáhlavic v prostorách Hraběcí cesty. I když stezka vydržela pouze 3 dny (poté ji někdo odcizil), vyvolala
u našich občanů velký zájem a zpestřila prostor bažantnice. Díky panu Vítu Lacinovi, který odcizenou

stezku opět vytiskl na vlastní náklady, můžeme splnit závazek vůči ZŠ Šťáhlavy a stezku jí věnovat jako
výukový materiál.
Hlavní část festivalu se poté uskutečnila v pátek 12. 9. 2014, kdy počasí moc nepřálo (celý den
pršelo) a muselo dojít k přesunutí divadla pro děti do tělocvičny ve Šťáhlavech, kam dorazila jak MŠ, tak
i ZŠ Šťáhlavy (cca 90 dětí bylo představením nadšeno). Večerní program již probíhal dle plánu v šapitó
autobusu 2015 před Bezejmennou čajovnou. V rámci večera vystoupily tři kapely (Johanes Benz, Matěj
Ptaszek – Dobré ráno blues band, Mordors gang). Během pátečního festivalu byly také představeny
abstraktní fotografie Romana Berkovce, které byly k zhlédnutí na panelech do neděle.
Poslední akcí v rámci celého Countryside 2014 bylo vystoupení jednoho z nejlepších hráčů na
didgeridoo Ondřeje Smeykala společně s britským hráčem na obří gongy Bear Love a jejich indiánským
hostem z kmene Navaho Andrew Begaya. Tento unikátní projekt s názvem “Výprava 2014“ se uskutečnil
21. 9. 2014 v Jízdárně zámku Kozel a jednalo se o jakousi duchovní tečku celého festivalu.
Celým festivalem prošlo něco kolem 350 lidí (+ návštěvníci naučné stezky), kteří festival
hodnotili velice kladně a obec, jako takovou to uvedlo v širší povědomost v rámci kraje (články
v novinách atd.). Na IV. ročníku již teď začínáme pracovat a doufáme, že se nám podaří zajistit na příští
rok dostatek financí, abychom mohli opět festival realizovat v plném rozsahu (Výstava na Kozlu – Život,
krajina, lidé) a možná přijít ještě s něčím novým.
Roman Berkovec

Krejčovství,
Půjčovna svatebních a maturitních šatů.
Opravy oděvů – výměna zipů, zužování, zkracování,
záplaty, atd.
Šití záclon a závěsů
Žehlení prádla a oděvů
PROVOZNÍ DOBA : Po, Út, Čt – 14 - 18 hod. nebo dle tel.domluvy
Radka Pytlíková, Sedlec 116, Tel.č. : 604 682 246
Vydává: Obecní úřad ve Šťáhlavech, Masarykova 169 * Redakce: ing. J. Pečený
Cena výtisku 2.- Kč * Povoleno MK ČR E 12316
V prodeji: ve stáncích u pana Vozky a p. P. Talmanové ve Šťáhlavech a v prodejně ZKD ve Šťáhlavicích
Příspěvky, dotazy, připomínky zasílejte na adresu: OÚ Šťáhlavy, s označením Š + Š.
Starosta 377 969 078* tajemník 377 969 071* sekretariát 377 969 201* fax: 377 969 070
t: www.stahlavy.cz matrika@stahlavy.cz

