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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

září 2020

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
RO na srpnových zasedáních schválila:
1. Na základě výsledků konkurzního
řízení ze dne 6. 8. 2020 a za podmínek
a postupem stanoveným § 166 zákona
č. 56/2004 Sb., jmenovala rada obce na
vedoucí pracovní místo ředitele Základní
školy Šťáhlavy pana Mgr. Jakuba Šedivého s účinností od 1. 9. 2020.
2. Prodloužení nájemních smluv v DPPB
ve Šťáhlavicích o jeden rok třem nájemníkům a v domě č. p. 587 ve Šťáhlavech
jednomu nájemníkovi.
3. Cenovou nabídku pana Aleše Cinka,
který předložil nejvýhodnější nabídku na
opravu havarijního stavu ploché střechy na
Záložně ve výši 76.220,32 Kč včetně DPH.
4. Cenovou nabídku ﬁrmy Lumina CZ
s.r.o. na obnovu VO-část RVO 9 Šťáhlavice ve výši 40.535 Kč včetně DPH.
5. Zřízení zpevněné plochy ze štěrkodrti
4x15 m v areálu požární nádrže ve Šťáhlavech. Plocha bude sloužit zejména k tréninkům požárního útoku. Podmínkou je

uzavření dohody s SDH Šťáhlavy o užívání areálu k těmto účelům a jeho údržbě.
6. Cenovou nabídku na pořízení astronomického spínače pro VO Nezvěstická,
které je v majetku obce. Dodavatel: Lumina CZ s.r.o., cena: 4.740 Kč bez DPH.
7. Pronájem garáže v domě č. p. 587 nájemnici z tohoto bytového domu.
8. Nákup 3 ks stojanů na dezinfekci do ZŠ
Šťáhlavy.
9. Nákup barvy na železné konstrukce
u požární nádrže.
10. Nový Řád veřejného pohřebiště.
11. Na základě požadavků starších občanů ze Šťáhlavic rozhodla RO na zkušební
dobu do konce roku 2020, umožnit šťáhlavickým občanům snazší kontakt s vedením
obce tím, že vždy 1. pondělí v měsíci bude
ve Šťáhlavicích v budově č. p. 65 od 15 do
17 hod přítomna paní místostarostka.

RO vzala na vědomí:
1. Cenovou nabídku ﬁrmy Silba-Elstav s.r.o.
na opravu vstupu do restaurace Zámecká.
Vzhledem k navrhované ceně a zejména
nejasnosti vývoje RUD (rozpočtové určení
daní), prozatím nabídku neschválila.
2. Cenovou nabídku ﬁrmy EGYprojekt
s.r.o. na vypracování projektové dokumentace – návrh poldru na jihozápadě
obce včetně úpravy bezprostředního
okolí a odtokového koryta do připravované dešťové kanalizace a rozhodne až
na základě jednání s vlastníky pozemků
a odborníků vypracovat nejprve studii
a teprve pak – najde-li se pro většinu zúčastněných vhodné řešení – zadat vypracování projektové dokumentace.
3. Informaci o velmi špatném stavu střešní krytiny na budově Záložny. Krytinu
bude nutné nejpozději v horizontu 2-3 let
vyměnit.
Ing. Václav Štětina
starosta obce

POSLEDNÍ ROZLOUČENÍ A PODĚKOVÁNÍ
Dne 11.8. 2020 jsme se naposledy rozloučili s paní Danielou Horáčkovou, knihovnicí
a kronikářkou obce Šťáhlavy. Smuteční obřad proběhl ve velké obřadní síni Ústředního
hřbitova v Plzni.
Paní Horáčková pro obec Šťáhlavy pracovala jako knihovnice v obecní knihovně
dlouhých 27 let. Tuto práci milovala, ráda se setkávala s lidmi a ráda četla. V r. 2019 se
stala i kronikářkou obce. Vždy byla příjemná, milá a ochotná poradit. Za její činnost pro
obec jsme jí poděkovali již za jejího života, ale cítíme, že je potřeba učinit tak i nyní.
Milá paní Horáčková, děkujeme Vám, myslíme na Vás a budete nám chybět...
Vy, kdo jste ji znali, vzpomeňte na ni s námi.
za obec a OÚ D. Švábková a I. Bočanová
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DOTACE
Obci bylo doručena registrace akce od
Ministerstva pro místní rozvoj ve věci
dotace na místní komunikaci v ul. Smeta-

nova, která se prováděla v loňském roce.
Dotace by měla být cca 1,6 milionu Kč.
Věříme, že dotaci po předložení všech

požadovaných dokladů ještě letos obdržíme.

INVESTICE A OPRAVY
Zaměstnanci obce za pomoci brigádníků kompletně natřeli
DVĚ LÁVKY přes řeku Úslavu ve Šťáhlavicích. Nebyla to vůbec snadná práce natřít lávku i zespoda od řeky, ale zvládli to.

Foto před

Foto po natření

Vzhledem k tomu, že byla uzavřena
smlouva s novým nájemcem na pronájem
RESTAURACE ZÁMECKÁ na návsi ve Šťáhlavech, rozhodli jsme se částečně zlepšit okolí vstupu do restaurace.
Zaměstnanci obce okopali omítku soklu
budovy, který už byl v nevyhovujícím
stavu, a následně ho opatřili novou omít-

kou a nátěrem. Kompletně také opravili
již uhnilé a rozpadlé oplocení zahradní
terasy restaurace. Nájemce restaurace
má uzavřenou smlouvu na období 10 let
a rekonstruuje si vnitřek, tzn. lokál a salonek. Kdy bude otevírat, zatím nevíme,
předpokládáme, že na konci září nebo
v říjnu. Restaurace s kuchyní v obci

opravdu chyběla, věříme, že si do ní cestu
najdete. Rádi bychom ještě upravili vstup
do restaurace, který již také úpravu potřebuje - to ale až po podzimním zhodnocení
ﬁnanční situace obce. Pokud bude příznivá, mohly by se nové dveře do restaurace
udělat ještě letos, případně příští rok.

Pokračuje REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PRO SENIORY ve
Šťáhlavech, měla by být zcela dokončena
v průběhu měsíce září.

KU A SPOJOVACÍ. Vodovod by měl být
dokončen na konci září. Po zkolaudování
vodovodu si obyvatelé budou moci nechat
vybudovat vodovodní přípojky.

v nich dle projektanta bude voda zadržovat nejvíce po zimě, již při srpnových deštích do některých tůní voda natekla. Na
tůně obec obdrží dotaci.
(foto na násladující straně)

Pokračuje VÝSTAVBA VODOVODU
V UL. LEGIONÁŘSKÁ, NA PARNÍ-

TŮNĚ V BAŽANTNICI v části nad tratí (2. etapa) jsou dokončeny. Přestože se
2
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INVESTICE A OPRAVY
TŮNĚ V BAŽANTNICI

OPRAVA CHODNÍKŮ A PÍSKOVIŠŤ
V AREÁLU MATEŘSKÉ ŠKOLY je
dokončena, zhotovitel práce stihl ještě
před zahájením srpnového provozu MŠ.
Na přání MŠ je jedno z pískovišť kulaté, aby se kolem něho dětem lépe jezdilo

na odrážedlech. Na fotograﬁích můžete
posoudit, že se chodníky povedly, hrbolatou skoro 40 let starou dlažbu s mnoha
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nerovnostmi a propadlinami nahradily
nové chodníky, které dobře kopírují okolní terén, aby se snížilo riziko zakopnutí
dětí při přebíhání z trávníku na chodník
a naopak. Rekonstrukci provedl p. Klouda.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE A OPRAVY
ULICE K BAŽANTNICI A HAVLÍČKOVA – ﬁnální úprava těchto cest zástřikem a předrcením je již také hotova.
V jarních měsících byly cesty opraveny
asfaltovým recyklátem a na konci července ﬁnálně dokončeny.

KANALIZACE KOZELSKÁ A NA
BORU začala v červnu, po dohodě se
zhotovitelem je provádění díla prodlouženo do konce listopadu. Objízdná trasa
na horní parkoviště zámku Kozel přes
Svidnou musela být prodloužena cca do
poloviny září. Provoz bude uvolněn po
dokončení prací v ul. Kozelská. Následně budou pokračovat práce v ul. Na Boru
a na čerpacích stanicích. V ul. Na Boru

bude stavební ﬁrma řešit možný průjezd
vozidel se zde žijícími obyvateli operativně dle postupu stavebních prací.

ATLETICKÁ ROVINKA S DOSKOČIŠTĚM v areálu ZŠ Šťáhlavy – byla
dokončena těsně před začátkem školního roku. O dotaci na atletickou rovinku

obec žádala tři roky po sobě, letos jsme
dotaci získali. Původní atletická rovinka
byla písková a musela být stará možná i
50 let. V terénu již skoro nebyla patrná,

OPRAVA CEST PRO CYKLOTRASU
– probíhá, některé úseky jsou již hotové,
oprava cesty od Háječku na Podmišky
směrem k Sedlci začala na konci srpna.
Úprava plochy před hostincem a hřištěm
ve Šťáhlavicích – probíhá.

VODOVOD V UL. NA ŘEŽÁBU –
stavba začne cca v září nebo říjnu. Místní
obyvatelé byli již dopisem informováni
a byla jim předána informace o postupu
pro zřízení vodovodní přípojky.
VODOVOD VE ŠŤÁHLAVICÍCH
MEZI DOMKY – 2. etapa začne cca v
září nebo v říjnu.

vypadala spíš jako pruh trávy v hrbolaté
pískové zemi. Na té nové, která má navíc
na konci doskočiště, se bude sportovat
mnohem lépe.

HLEDÁME KRONIKÁŘE/KRONIKÁŘKU
Pro obec Šťáhlavy hledáme novou kronikářku. Kroniku musí mít každá obec.
Jak kronikář/ka postupuje? V průběhu roku si zapisuje zásadní události, kulturní a sportovní akce, havárie, počasí apod.
Po uplynutí roku ještě získá nějaké informace od obce (počet obyvatel, investice obce apod.) a od spolků. Všechny
získané informace i své zápisky si ujednotí do textu, který následně přepíše do kroniky. Tato práce je honorována.
Pokud máte dobré vyjadřovací schopnosti v písemném projevu, znáte pravopis, zvládnete psát čitelným úhledným
písmem a chcete se zapsat do dějin naší obce, určitě se nám ozvěte. Může, ale nemusí jít o člověka v důchodovém věku,
jako tomu bylo v minulých letech, může to být kdokoliv z Vás. Máte-li zájem, volejte: 377 969 079 nebo 724 162 518.
Děkujeme za Váš zájem.

TELEGRAFICKY
Každé 1. pondělí v měsíci bude ve Šťáhlavicích v budově č. p. 65 od 15 do 17 hod
pro šťáhlavické občany přítomna paní
místostarostka. Tato nová služba je zavedena na zkoušku do konce roku. Zároveň
zde bude možné od paní místostarostky
zakoupit šťáhlavské noviny. Paní místostarostka tedy ve Šťáhlavicích v budově
hostince bude přítomna v pondělí 7. září,
5. října, 2. listopadu a 7. prosince.
Ve dnech 2. a 3. října se budou konat

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE. Volební místnosti budou jako obvykle: ve Šťáhlavech
v budově obecního úřadu, ve Šťáhlavicích na sále v budově obecního hostince.
Dle pokynů ministerstva zdravotnictví do
volebních místností bude možné vstoupit
pouze se zakrytím nosu a úst! Vzhledem
k tomu, že roušky se od 1. září vrací na
řadu veřejných míst, předpokládáme, že
všichni voliči budou toto nařízení respektovat.

Od září se mění OTEVÍRACÍ DOBA
KNIHOVNY VE ŠŤÁHLAVECH.
Nově bude místo úterý otevřena ve středu. Sobota zůstává beze změn. Více o činnosti knihovny samostatný článek.
DĚKUJEME P. R. PEŠÍROVI za darování čtyř velmi pěkných stolů. Pravděpodobně budou využity v obecní knihovně
ve Šťáhlavech.

tuto část rubriky Obec a OÚ informuje připravila Mgr. I. Bočanová, tajemnice OÚ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit
a pozvat Vás na vítání občánků, které se
bude konat v sobotu 14.11.2020 v obřadní
síni Obecního úřadu Šťáhlavy.
Žádáme rodiče, kteří se chtějí vítání
občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili na matriku a oznámili tuto
skutečnost, nejpozději však do pondělí
2.11.2020.
Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm

ve Šťáhlavech a ve Šťáhlavicích, narozené
od 1.9.2019 do 30.9.2020.
Děti narozené po datu 30.9.2020 mohou
rodiče průběžně přihlašovat během následujících měsíců na další vítání občánků,
které se uskuteční na jaře příštího roku.
Termín příštího vítání občánků bude
s dostatečným předstihem opět zveřejněn.
Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout
z webových stránek obce. Bližší informace Vám poskytneme na obecním úřadě ve

Šťáhlavech v kanceláři matriky, případně
telefonicky na tel. č. 377969079, nebo
emailem: matrika@stahlavy.cz.
Rodiče, kteří již mají souhlas s pozváním
na vítání občánků odevzdaný na matrice
Obecního úřadu ve Šťáhlavech, se znovu
přihlašovat nemusí.
Radka Fremrová, matrika

INFORMACE Z KNIHOVNY VE ŠŤÁHLAVECH
Místní knihovna ve Šťáhlavech oznamuje od 1.9.2020 změnu v otevíracích hodinách. Nově bude knihovna otevřena v
tyto dny:
STŘEDA - 16:30 - 19:00
SOBOTA - 8:00 - 11:00
Knihovna nabízí:
- novinky na trhu,
- knihy dlouhodobě zapůjčené z Městské
knihovny v Blovicích,
- klasické i současné autory naší i zahraniční literatury,
- knihy pro děti i dospívající,

- povinnou i doporučenou četbu pro školáky a studenty.
Knihovna má v provozu tzv.
on-line
katalog, tedy na webu umístěný katalog
veškerých knih k vypůjčení. Všichni uživatelé tak mají přístup k fondu knih nejen
z počítače umístěného v knihovně, ale
z jakéhokoli počítače, který je připojen
na internet. Mohou si tedy knihy vybrat
i v pohodlí svého domova a e-mailem poslat svoji objednávku do knihovny. Tím se
aspoň částečně supluje omezená půjčovní
doba – čtenáři se mohou stát i ti občané,

kterým zkrácená půjčovní doba nevyhovuje. Na internetu vybrané a objednané
knihy jim může domů přinést kdokoli,
komu svěří svůj průkaz.
Registrační poplatek na rok činí:
- pro děti, studenty a důchodce 25 Kč,
- pro dospělé 60 Kč.
E-mail: knstahlavy@seznam.cz
Web: www.knihovnastahlavy.webz.cz
Petra Brůhová, knihovnice

ZPRÁVA O STAVU OPRAV POŽÁRNÍ NÁDRŽE VE ŠŤÁHLAVECH
Na jaře jsme nádrž vypustili, vyčistili
její přítok a nádrž samotnou a opět ji napustili čerstvou vodou. Bohužel omezení
shromažďování nám neumožnilo pozvat
veřejnost, ani použít tlakové čistění pomocí mechanizace SDH Šťáhlavy jako
v minulém roce. Obec následně opět zajistila posekání trávy v areálu.
Někteří z Vás si jistě všimli, že v posledních týdnech chyběly téměř všechny
schůdky do vody. Nejednalo se o dílo
nenechavce, ale o jejich plánovanou opravu. Členové Občanů pro obec ve ﬁnanční
spolupráci s obcí schůdky odvezli, zkorodované části odřízli a navařili nové. Poté

byly celé schůdky opískovány, opatřeny
novým nástřikem barvy a vráceny na
místo.
Zároveň jsme chemicky ošetřili nežádoucí náletové dřeviny u ochozu a obrousili
a natřeli konstrukce převlékáren. Rada
obce rozhodla o následném osazení konstrukcí sklolaminátovými deskami, aby
převlékárny mohly opět sloužit svému
účelu. Co čeká nádrž dále? Chystáme
opět v „akci Z“ opravit poslední schůdky,
obrousit a natřít zábradlí a zbylé kovové
prvky a tlakově očistit a natřít podlahy
převlékáren. Navrhneme do rozpočtu na
příští rok opravu betonového chodníku

kolem nádrže, opravu obou vrat, instalaci malého pískoviště pro děti, případně
malou skluzavku a umístění mobilního
WC včetně odpadkových košů přes letní
sezónu. Cílem je postupnými a ﬁnančně
nenáročnými kroky prostor zkultivovat
a navrátit mu jeho zašlou slávu, kterou si
starší ročníky jistě pamatují.
Při práci nás náhodně navštívilo několik
občanů, kteří byli rádi, že se u nádrže
něco děje. Tyto drobné rozhovory nás nesmírně nabíjí a děkujeme za ně. Kdo má
chuť, může se v nádrži v těchto parných
dnech svlažit.
Ondřej Maglić

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavice:
Marková Marie 81 | Fiala František 87 | Harnoch Václav 81
Šťáhlavy:
Bystřická Jindřiška 81 | Šubrtová Marie 80 | Pešek Leontin 90 | Beranová Marie

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.
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Mgr. Dagmar Špalová

JUBILANTI

VÝZNAMNÉ JUBILEUM
Dne 12. srpna 2020 oslavila paní Marie Skálová ze Šťáhlavic 94. narozeniny. Navštívila
jsem ji jménem Občanské komise. Setkání to bylo velmi příjemné. Paní Skálová si vše
velmi dobře pamatuje, a tak bylo o čem hovořit.
O maminku pečují její synové, starší syn Jiří s ní bydlí trvale. Jménem šťáhlavických
občanů i jménem svým přeji paní Marii Skálové stálou pohodu, klid a co nejlepší
zdraví.
Hana Loudová
členka občanské komise

JUBILEUM VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Ve čtvrtek 27. srpna oslavili neuvěřitelné výročí diamantové svatby – 60 let společného
života paní Marie a pan Jan Trhlíkovi ze Šťáhlavic. Jménem obce jim přišly popřát
Hana Loudová a Eva Bezděkovská. V příjemné atmosféře Trhlíkovi vyprávěli o společném životě, vzpomínali na dobu seznámení, létech v zaměstnání, hovořili o dětech,
vnoučatech i pravnoučatech, na které jsou právem pyšní. Nakonec přišly na řadu i milé
svatební fotograﬁe. Návštěva ve vlídné a pohodové společnosti velmi rychle utekla.
Není divu, že Trhlíkovi spolu vydrželi 60 let, vždyť z obou čiší klid a harmonie. Jménem obce i jménem svým jim přejeme hlavně zdraví, které potřebují, a i stálou radost
z jejich velké rodiny.
Eva Bezděkovská, zastupitelka obce

SPORT V OBCI

100 LET TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE
V sobotu 15. srpna 2020 oslavila TJ Sokol Šťáhlavice 100 let trvání spolku. Toto
významné výročí mělo být oslavováno již
od počátku roku, avšak kvůli nepříznivé
situaci se v únoru stihla pouze malá oslava při Valné hromadě. Slavilo se tedy až
nyní. V sále místního pohostinství byla
uspořádána výstava fotograﬁí, starých
i nových dresů, pohárů, kronik a dalších
cenností. Všichni, kteří se přišli podívat,
našli v zápiscích či na fotkách sebe nebo
své blízké či známé. Je až neuvěřitelné,
kolik historického materiálu bylo shromážděno na jednom místě. Takováto výstava neměla v posledních letech obdoby.
Každý si tam našel to své, každý si výstavu pochvaloval. V salonku současně
v tento den probíhalo promítání historických i současných ﬁlmů z činnosti spolku.
Filmy z let 1967 a 1970, které nechala TJ
v tehdejší době natočit profesionály, měly
veliký úspěch. Většinou všichni poznali,
kdo na více než padesátiletých snímcích

vystupuje, ve Šťáhlavicích se totiž všichni velice dobře znají. Filmy se promítaly
na dobové promítačce, což přispělo k navození dobové atmosféry. V rámci tohoto slavnostního dne probíhal od časného
rána na hřišti i v okolí velmi atraktivní
závod Šťáhlavický triatlon. Odpoledne
a v podvečer zahrála na hřišti skupina
Olympic revival. Pro velký úspěch výstavy i ﬁlmů se sál i salonek otevřely ještě
v pondělí, takže kdo v sobotu všechno
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nestihl, měl ještě možnost vše dohonit.
Závěrem je nutno poděkovat všem, kteří
se na přípravě oslav podíleli, šlo o hodiny a hodiny doslova mravenčí práce při
třídění a shromažďování historických
i současných materiálů. Ale za tu námahu
to určitě stálo.
Dagmar Špalová

SPORT V OBCI

TRIATLON ŠŤÁHLAVICE
TJ Sokol Šťáhlavice pořádala 15.srpna
tradiční, letos již 37.ročník Šťáhlavického triatlonu. Tento závod je určen jak pro
registrované závodníky, tak i pro širokou
veřejnost. Součástí je i závod ocelových
mužů a žen. Letošního ročníku se zúčastnilo 80 závodníků, z nichž se někteří nebáli zkusit i více disciplín, kterými jsou:
Triatlon silniční o pohár ﬁrmy RK Pubec,
Triatlon terénní o pohár ﬁrmy EC-Elektronik, Ocelový muž-žena o pohár ﬁrmy

Silba-Elstav, a Triatlon malý o pohár ﬁrmy ML DINO. Počasí přálo, a tak závodníci mohli předvést ty nejlepší výkony.
Závodní trasy byly perfektně připraveny,
pořadatelská činnost byla také výborně
zajištěna. Nechybělo ani občerstvení. Již
teď se těšíme na příští 38. ročník a na opět
kvalitní sportovní úroveň.
Miroslav Liška

HÁZENÁ SOKOLA ŠŤÁHLAVY

Po dlouhé přestávce zaviněné pandemií koronaviru se opět hlásí ke slovu
házenkáři. V půli března byly předčasně ukončeny všechny soutěže konané
českým svazem házené. Některé oddíly na tomto rozhodnutí prodělaly (např.
muži Talentu Plzeň přišli o mistrovský
titul), jiné vydělaly. I družstva naší jednoty, na tom byla podobně. Muži na
3. místě v druholigové tabulce mohli ještě
zasáhnout o postup do vyšší soutěže. Naši
žáci měli výborně rozehranou Žákovskou
ligu. Mezi 25 nejlepšími družstvy ČR byli
na osmém místě, když je čekalo domácí
kolo soutěže. Naopak náš mladší dorost
setrval v 1. lize, i když v době ukončení
byl na sestupovém místě. Doufáme, že
takové situace se opakovat nebudou, a že
nastanou doby klidnější jak po sportovní,
tak i zdravotní stránce.
V letní přestávce odešel z našeho oddílu
trenér družstva mužů Milan Šedivec do
bavorského, šťáhlavským dobře známého
Eggelfeldenu. Děkujeme mu za práci, kterou u nás udělal, a přejeme mnoho úspěchů v další činnosti. Po uvolnění zákazů

shromažďování nastal v našem oddíle
normální režim. Družstva pravidelně trénovala a připravovala se na další soutěžní ročník. V letní přestávce absolvovaly
všechny týmy soustředění.
Do soutěží svazu házené jsme přihlásili:

muže do 2. ligy, starší dorost do 1. ligy,
mladší dorost do 1. ligy, starší žáky do
plzeňské ligy a ligy Prahy, mladší žáky
do plzeňské ligy, minižáky do plzeňské
ligy. U všech družstev jsou kvaliﬁkovaní trenéři. V současné době máme 3 tre-

néry licence B, a sedm trenérů s licencí
C. Republikové soutěže začínají třetí
víkend v září, plzeňské žákovské 26.9.
Tým mužů se 22. srpna zúčastnil slavného třeboňského turnaje o Pětilistou růži.
Na turnaji postupně porazil druholigové
soupeře Jiskru Třeboň 21:17, Slavii Plzeň 24:20, Sokol Úvaly 21:15. Prohrál jen
s rakouským Linzem a obsadil v soutěži
druhé místo, když na třetím místě skončila domácí Jiskra. Podle vyjádření vedoucího družstva Fr. Schejbala st. hoši
podali dobrý kolektivní výkon. Sestava
a branky: Dolák, Hrubý v brance, hráči:
Drohobeckyj 3, Schejbal 6, Bartoš 9, Havlíček 11, Kesl 4, Nolč 15, Sedláček 22,
Nosek 5, Brůha 4. trenér: Nolč st. Pěkný
výkon týmu byl oceněn pohárem za druhé
místo, další pohár si odnesl Sedláček za
nejlepšího střelce turnaje.
Všechna naše družstva jsou dobře připravena na sezónu 2020-2021. Věříme,
že v následující ročníku nám zachovají přízeň naši diváci. Těšíme se na jejich
podporu.
Jan Sklenář

VOLEJBALOVÉ AKTUALITY
Poslední prázdninový týden si velká šťáhlavská volejbalová rodina užívala hezky společně na sportovním soustředění
v osvědčené lokalitě uprostřed lesů chráněné přírodní oblasti „Písecké hory“
v rekreačním středisku Nová louka u Albrechtic nad Vltavou. Forma je vyladěná
a tak 8. září začínáme! Trénuje se tradičně úterky a čtvrtky, minimálně do konce
září venku na kurtech a pak se tradičně
uchýlíme pod střechu šťáhlavské sportov-

ní haly. Rádi uvítáme jak nové svěřence,
tak zapojení rodičů do oddílového provozu.
7

Nová volejbalová sezóna bude zahájena
v sobotu 5. září tradičním volejbalovým
turnajem smíšených družstev ŠŤÁHLAVSKÁ HUSA 2020. Podmínkou jsou
alespoň dvě ženy v družstvu (i na hřišti),
hraje se na dvou hřištích. Kapacita je 10
mužstev (obohacených ženami), takže nelze váhat, je třeba se hlásit, bližší info na
klubových stránkách
za SK Šťáhlavy H. Lucáková
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PŘEHLED AKCÍ – ZÁŘÍ, ŘÍJEN 2020
Úterý 15.9.
Haydnovy hudební slavnosti: Goldbergovy variace
Trio Godberg – housle, viola, kontrabas
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 19 h
Vstupné: 150 Kč www.plzenskavstupenka.cz nebo pokladna zámku

Sobota 5.9.
Šťáhlavská husa
Volejbalový turnaj smíšených družstev
Pořadatel: SK Šťáhlavy
Místo: antukové kurty Šťáhlavy
Čas: od 8:30 | Startovné: 600 Kč/družstvo
Pátek 11.9. a sobota 12.9.
Výstava výpěstků a květin
Pořadatel: ČZS Šťáhlavy
Místo: KC Beránka
Čas: Pá 10-17 (10:30-13 jen pro MŠ a ZŠ),
od 13 pro veřejnost; So 9-15

Sobota 19.9.
Slavnosti svobody
Oslava 75. výročí osvobození
Pořadatel: obec Šťáhlavy
Místo: náves a louka za mostem
Čas: 11-17 slavnosti, od 19 h koncert kapely Sifon
Na slavnosti vstup zdarma, na Sifon 100 Kč

Neděle 13.9.
Dětský duatlon
Závody dětí běh a jízda na kole
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Místo: park zámku Kozel | Čas: od 14 h
Neděle 4.10.
Kozelský cross 15. ročník
Závod mužů a žen v běhu Kozelským
polesím
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Čtvrtek 8.10.
Beneﬁční koncert pro varhany
Didgeridoo Ondřeje Smeykala
a přednáška restaurátora varhan
Mgr. Vorlíčka
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: kostel sv. Vojtěcha
Čas: 18:30

Sobota 26.9. a neděle 27.9.
Víkend otevřených ateliérů
Výstava obrazů
Pořadatel: Jana Frolíková a Jana Vrtělová
Místo: bývalá hospůdka U Fandy,
ul. V rokli, Šťáhlavy
Čas: vždy 14-20 h
Neděle 27.9.
Japonské divadlo na Kozlu – Nori Sawa
Pořadatel: zámek Kozel a Bezejmenná
Místo: zámecká zahrada/jízdárna
Čas: 20:30
Vstupné: 180/250 Kč www.plzenskavstupenka.cz nebo pokladna zámku

Čtvrtek 15.10.
Historická přednáška prof. Jaroslava
Čechury
Téma: Císař Rudolf II. a Šťáhlavy
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: KC Beránka
Čas: 17 h

Sobota 24.10.
2. reprezentační ples obce Šťáhlavy
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: sál hostince ve Šťáhlavicích
Čas: 20 h
Vstupenky z jara jsou v platnosti,
Volné vstupenky: 200 Kč

Čtvrtek 22.10.
Divadlo Šťavel | Zločin v Expresu 0112
Místo: KC Beránka
Čas: 18:30
Vstupenky na divadlaci.stavel@gmail.
com, nebo v době zkoušek divadla v KC
(vždy ve ČT cca od 19 h)

Středa 28.10.
Strašidelná stezka
Místo: Šťáhlavice
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Večerní výtvarný ateliér pro starší děti a dospělé
První lekce bude zahájena ve středu 7. října od 18:00 - 20:00.
Setkání se bude konat vždy ob týden v prostorách ZŠ.
Poplatek za kurz činí 888 Kč za pololetí.
Během ateliérové tvorby bude kladen důraz na osobní přístup k jednotlivcům a na běžné formy výuky, jako
je malba a kresba.
Večerní výtvarný ateliér je přístupný pro každého. Pro úplné začátečníky, i pro zkušenější, kterí by se rádi
dále rozvíjeli. Pro ty co nají chuť vyzkoušet něco nového nebo v sobě chtějí objevit nový talent.
První hodiny budou probíhat v duchu studijních kreseb (proporce, objem, světlo, stín perspektiva, portrét,
ﬁgura), a poté přejdeme k malbě podle předlohy (akryl).
V případě zájmu můžeme rozšířit i o komiks a ilustraci.
kontakt na rezervaci míst: reditel@zsstahlavy.cz
9
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POZVÁNKA NA UNIKÁTNÍ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
NA KOZLU.

Zámek Kozel a Bezejmenná 27. 9. od 20:30 srdečně zvou do zámeckého parku na unikátní divadelní
představení japonského umělce Nori Sawy – Kaguya, ve kterém je prastará japonská legenda o dívce z
Měsíce vyprávěna jen za pomoci hudby, světla, masek, tance a jedné loutky.
Kaguya je poetické podobenství o propojení pozemského a nebeského světa, inspirované jednou z
nejstarších japonských literárních památek, Vyprávěním o sběrači bambusu (Take-tori monogatari) z
9. století.

Více informací na www.otevreneATELIERY.cz

̌̒ʀ,0%:=18:30
/378)07::3.8ˎ',%

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (NA OPRAVU VARHAN)

BENEFICE PRO VARHANY
(-(+)6-(3332(̂).)71)=/%0%
4̂)(2ʀ̌/%6)78%96ʀ836%1+61%6/%:360ʌ˂/%
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Nori Sawa (původem z města Otaru na ostrově Hokkaidó) pronikl do tajů a technik bunraku, tradičního japonského loutkového divadla pro dospělé, a
osvojil si unikátní umění symbiózy loutky a herce
typické pro tento žánr. Ve svých originálních scénických projektech propojuje japonské tradice s moderními hereckými technikami, nevyhýbá se však ani
tvůrčímu uchopení námětů a děl kánonu evropské
kultury (např. Macbeth, Král Lear, Višňový sad
nebo Krysař). Nori je současně výtvarníkem, který
si všechny své loutky a artefakty navrhuje a vyrábí
sám. Tradiční řemeslné techniky při tom spojuje s
bohatou imaginací. Kromě velkých dramat pro dospělé diváky je mistrem drobných, a přitom vysoce
poetických skečů, kterými dokáže nadchnout i děti.
Nori Sawa je typickým světoběžníkem, který svá vystoupení, dílny, univerzitní kurzy a tvůrčí projekty
realizuje po celém světě. Kromě Japonska je však
nejvíce doma v České republice, kam se ze svých
cest vždy znovu a rád vrací. Již třetí desetiletí působí
na Katedře alternativního a loutkového divadla pražské DAMU. V roce 1999 se stal držitelem prestižní
medaile Franze Kafky, kterou každoročně uděluje
Evropský kruh.
Představení se koná v rámci oslav 30 let partnerství měst Plzně a Takasaki a 100 let navázání
diplomatických vztahů mezi Českou republikou a
Japonskem. V případě nepřízně počasí se předstvení koná v zámecké jízdárně.
Předprodej vstupenek: pokladna zámku Kozel a Plzeňská vstupenka
Pro více informací viz http://www.norisawa.cz/cs
Ivo Hucl, Bezejmenná
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NAŠE PŘÍRODA

VLAŠTOVKY, JIŘIČKY A RORÝSI
Mílí přátelé přírody, máme tu září, ve
vzduchu začíná být cítit podzim, děti se
připravují na nástup do školy a tažní ptáci
se houfují k odletu do teplých krajin. Často se shromažďují na drátech elektrického
napětí. Velmi nápadné jsou vlaštovky a
jiřičky, které tvoří velká hejna. Tito ptáci
se často pletou a dochází k jejich záměně.
Existuje však mezi nimi několik jednoduchých poznávacích znaků.
Vlaštovky vždy pomáhaly hospodářům
ve chlévech, kde si stavěly svá hnízda a
lovily mouchy. Miskovité hnízdo nebývá přilepené těsně ke stropu a mláďata z
něj často „vykukují“ předtím, než vyletí.

Jedná se o velmi obratné letce, kteří ve
vzduchu loví létající hmyz a jak se jistě
mnozí přesvědčili, jsou schopni v plné
rychlosti treﬁt i drobný přístupový otvor
ke svému hnízdu. Nejvýraznějším poznávacím znamením je červené hrdlo a dlouhá ocasní pera. Odlétají zpravidla v první
polovině září.
Jiřičky jsou dnes výrazně hojnější, protože svá hnízda stavějí z venku budov
a mají tedy více možností najít vhodné
místo. Vzhledem k tomu, že hnízda jsou
výrazně více vystavena povětrnostním
vlivům, jsou těsně přilepena k podkladu a
mají jen malý vletový otvor. Od vlaštovek
se odlišují zejména krátkým vykrojeným
ocasem. Celkově v letu působí kulatějším
dojmem a jsou o něco menší. Přilétají k
nám již v období sv. Jiří (24.4.) a odtud
také pochází jejich jméno. Odlétají až
koncem září a v říjnu.
Nejzajímavější z těchto velmi podobných
ptáků je rorýs. Jistě ho znají obyvatelé
panelových domů, na kterých hnízdí v
různých dutinách, prasklinách a pod střechou. Odtud již časně z rána vylétají a
dost hlasitě pískají. Nejedná se o typický
ptačí zpěv, protože nejsou vůbec příbuzní
s vlaštovkami a jiřičkami, které řadíme
mezi pěvce. Poznávacím znamením jsou
zejména křídla, která jsou v poměru k

vlaštovka

tělu výrazně delší než u ostatních druhů.
Jedná se o dokonalé letce, kteří přistávají
jen kvůli hnízdění. Mimo toto období bez
přistání ve vzduchu tráví až 10 měsíců.
V letu i spí. Kvůli svým krátkým nohám
nejsou ani schopni vzlétnout ze země a
přistávají pouze na vyvýšených místech.
Z jižní Afriky k nám přilétají až v květnu
a odlétají již na přelomu července a srpna,
proto je zde již nespatříte.
Až v září půjdete ráno ven, dávejte dobrý
pozor, zda někde na drátech nezahlédnete hejna připravená k odletu. V říjnu nám
nezbyde nic jiného než se těšit na jaro, až
se k nám tito ptáci vrátí z teplých krajin.
Zdeněk Myslík

jiřička - foto zdroj: stanicepavlov.eu
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výrobce střešních oken
již od roku 1986

PŘIJME:

PRACOVNÍKY/NICE DO VÝROBY
náplň práce:

• obsluha profilovací linky, lisů - práce s plechem
• opracování a kompletace oken - práce se dřevem
• dovoz materiálu a rozvoz výrobků - dodávka

místo výkonu:

Šťáhlavice

TECHNIKA / MONTÉRA
náplň práce:

• montáž doplňků na střešní okna – roletky, markýzy
• výměna těsnění, výměna zasklení
• rozvoz výrobků - dodávka

ideálně i

(není podmínkou)

• sádrokartonářské práce kolem střešních oken

ideálně i

(není podmínkou)

• montáž střešních oken do střešní konstrukce

místo výkonu:

denní výjezd do 150 km od Šťáhlavice

NÁSTUP možný IHNED; na plný úvazek;

možno HPP nebo ŽL

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
332 04 Šťáhlavice 1
ing. Soukup Vladimír
tel: 603 829 266 e-mail: soukup@fenestra.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 13-17 h,
1. pondělí v měsíci od 15-17 ve Šťáhlavicích čp. 65
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 - 25.9.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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Oslavy 75. výročí osvobození Šťáhlav a Šťáhlavic
Sobota 19.9.

Program:
11:00 - Přivítání Američanů před Lidovým domem
11:15 - Slavnostní položení věnce u Pomníku americké armádě
11:30 - Průvod na louku
11:45 -

Zahájení stanového městečka na louce: občerstvení,
výstava, focení u armádních vozidel, vyzkoušení si uniformy atd.

12:30 - Hudební vystoupení ZŠ Šťáhlavy, Sirén a spol.
13:20 - Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO
14:00 - Komentovaná ukázka přestřelky
od

14:15 - Jízdy jeepem po okolí

14:20 - Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku - FOLIGNO
15:00 - Komentovaná ukázka uniforem I
15:30 - Minipřednáška o osvobození I
16:00 - Ukázka dobové první pomoci + workshop
16:30 - Komentovaná ukázka uniforem II
17:00 - Minipřednáška o osvobození II
19:00 - Koncert Sifonu original
23:00 - Konec akce

