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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

říjen 2020

NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
1. Dohodu s SDH Šťáhlavy o užívání areálu
požární nádrže k tréninkům požárního sportu
a o údržbě areálu.
2. Úpravu plochy u požární nádrže pro výcvik
mladých hasičů za cenu 19.900 Kč.
3. Žádost SDH Šťáhlavy na zapůjčení obecního nákladního vozidla pro potřeby příprav
75. výročí osvobození.
4. Žádost nájemce restaurace Zámecká na odpuštění nájemného. Vzhledem k nutným opravám lokálu a salonku (podlaha, nosné trámy,
elektroinstalace) nebude placení nájemného
požadováno v měsících září a říjen.
5. Žádost paní S. týkající se souhlasu obce
s úpravou vjezdu a vstupu z parcely 1012/1
a 1012/4, které jsou v majetku obce za předpokladu, že náklady na úpravu vjezdu budou
hrazeny žadatelkou.
6. V lokalitě nové zóny rodinných domů
v ul. Šťáhlavická není potřeba budovat stezku
pro pěší směrem k řece, která byla původně
součástí stavebního povolení na komunikaci.
Investor komunikace, paní L. B. tuto stezku
nemusí budovat, protože stezka by neměla
návaznost na žádné další chodníky ani komunikaci. Vybudovanou komunikaci včetně

pozemku a veřejné osvětlení předá investorka
obci v souladu s plánovací smlouvou.
7. Žádost MS ČČK o poskytnutí ﬁnančních
prostředků (8.000 Kč) na opravu hrobu akademického malíře Jaroslava Špilara na starém
hřbitově ve Šťáhlavech.
8. Zhotovitele na úpravu cesty (sjezdu) ve
Šťáhlavicích. Nejlepší nabídku podalo Zednictví Sedláček, Šťáhlavy.
9. Dodatek SOD s panem Kloudou na více
a méně práce v MŠ Šťáhlavy.
10. Dodatek SOD s ﬁrmou BAGGER – snížení ceny díla „Lesní tůně“.
11. Prodloužení nájemních smluv v DPPB ve
Šťáhlavicích se dvěma nájemci vždy o jeden
rok.
12. Přijetí dotace od KÚPK na výsadbu stromů ve Šťáhlavicích ke křížku.
13. Návrh graﬁky na fasádě budovy záložny
v souvislosti s plánovaným otevřením nové
restaurace.
14. Návrh hodnotící komise na zhotovitele
rekonstrukce požární zbrojnice ve Šťáhlavicích. Nejlepší nabídku podala firma
T-BAU 2000 s. r. o.
15. Dodatek na vícepráce na akci Kanalizace
Kozelská a Na Boru.

RO projednala a vzala na vědomí:
1. Zápis z jednání s ČZS a panem Ilgnerem
týkající se dalšího fungování moštárny a narovnání nájemních vztahů.
2. Odborný posudek na stav dřevěné podlahy
a jeviště v sále restaurace ve Šťáhlavicích. Podle posudku je obojí v havarijním stavu. Dřevo je napadeno červotočem. Byla doporučena
výměna velké části parket a podlahy jeviště.
3. Hlášenku o zjištěných závadách na elektroinstalaci v knihovně ve Šťáhlavicích.
4. Základní kritéria pro společný postup –
Projekt cyklostezka Starý Plzenec - Šťáhlavy
a předala jej zastupitelstvu obce k projednání.
5. Protokol o kontrole sportovního vybavení
v MŠ Šťáhlavy a v Záložně.
6. Žádost o zdravotní řez dubů ve Šťáhlavicích
na Obcízně.
7. Zrušení historické přednášky prof. Čechury
a Plesu obce Šťáhlavy.
8. Informaci Klatovského rybářství o termínech podzimních výlovů rybníků.
Ing. Václav Štětina, starosta

Zastupitelstvo obce na svých jednáních
16. září a 25. září vzalo na vědomí, projednalo nebo schválilo:
Rozpočtová opatření č. VI a VII.
Smlouvu o poskytnutí dotace od SFŽP ČR rozšíření vodovodní sítě v ul. Legionářská,
Na Parníku, Spojovací a Smlouvu o poskytnutí dotace od SFŽP ČR - kanalizace Kozelská
a Na Boru.
Směnu pozemků se žadatelem A. P., na jejímž
základě dojde k souladu stavu právního se
stavem faktickým. Směňovány jsou pozemky

obce, které měl žadatel desítky let připloceny, za sousední části pozemků žadatele, které
jsou v komunikaci.
Kritéria pro společný postup v rámci projektu
cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy, která
by měla v budoucnu vést při železniční trati od sběrného dvora ve Starém Plzenci nad
hřbitov ve Šťáhlavech. a Obec Šťáhlavy by
měla být nositelem projektu.
Nákup majetku ve vlastnictví společnosti
Vodovod Radyně a. s., tj. vodojemu na Zhůři
a vodovodních řadů do Šťáhlav a do Šťáhla-

vic a dále vodovodů v intravilánu obce, které
společnost vlastní. Předpokladem dokončení koupě je kolaudace této vodohospodářské
infrastruktury, kterou společnost v současné
době dokončuje. Pokud se vše podaří, bude
obec vlastnit veškerou vodohospodářskou infrastrukturu v obci.
Mgr. I. Bočanová

2. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE ŠŤÁHLAVY ZRUŠEN
Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsme se rozhodli nepořádat v říjnu z jara přesunutý reprezentační ples obce. Přestože jsme
dlouho doufali, že jej, byť v omezené míře, budeme moci uskutečnit, současná situace tomu nepřeje. Budeme se snažit v jarním období
ples opět pořádat, popřípadě uskutečníme nějakou přijatelnou alternativu plesu. Nyní však nemůžeme nic slíbit. Peníze za vámi zakoupené
vstupenky se budou oproti vrácení vstupenek vydávat na matrice OÚ v úředních hodinách (pondělí, středa) od 5.10. do konce měsíce října.
Vzniklá situace nás velmi mrzí, nyní však nelze plánovat jakékoliv aktivity. Všem se omlouváme a věříme, že nám zůstanete nakloněni i v
příští plesové sezoně.
Dagmar Špalová, místostarostka obce
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Koronavirus po letní přestávce opět plní stránky všech novin i další sdělovací prostředky. V důsledku opatření proti koronaviru a toho,
že stavební ﬁrmy jsou oslabeny o některé zahraniční pracovníky, kteří nemohou přijet, se některé práce zpožďují a je složitější plánovat jakékoliv
činnosti. I tak ale ﬁrmy jedou přibližně dle plánu. Věříme, že všechny plánované investice a opravy se podaří na podzim dokončit.

INVESTICE A OPRAVY
V září byla dokončena rekonstrukce bytového domu pro seniory ve Šťáhlavech. Obyvatelé nyní mají výtah, dům je zateplen, a to
jak jeho obálka, tak i půdní a sklepní prostor

– teplo by tedy nemělo unikat a obyvatelé
výrazně ušetří za vytápění. Byly opraveny i
balkony a v souvislosti s výtahem přebudován
vstup do budovy. Byla vyměněna i střešní kry-

Oprava havarijního stavu ploché střechy na
budově OÚ je již hotova. Plech již byl zcela
zdegradovaný a bylo potřeba jej vyměnit.

Pokračuje výstavba vodovodu v ul. Legionářská, Na Parníku a Spojovací. Vodovod bude
dokončen do konce října. Po zkolaudování vodovodu si obyvatelé budou moci nechat vybudovat
vodovodní přípojky.

tina, doplněna o folii, aby splňovala současné
normy. Přejeme všem obyvatelům, ať se jim
v domě dobře žije.
Foto vždy před a po opravě.

Kanalizace Kozelská a Na Boru pokračuje a bude dokončena v listopadu. V říjnu práce
budou pokračovat 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.
Ul. Kozelská je již zprůjezdněna.
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INVESTICE A OPRAVY
Oprava cest pro cyklotrasu – probíhá, některé úseky jsou již hotové, oprava cesty od
Háječku na Podmišky směrem k Sedlci právě

probíhá. Cesta bude následně opatřena sloupky, a to za chatami v Háječku a před chatami na
Podmiškách – jedná se o lesní cestu, která není

Úprava plochy před hostincem a hřištěm ve Šťáhlavicích – probíhá, bude hotovo v říjnu.

Vodovod ve Šťáhlavicích Mezi Domky –
2. etapa začne v říjnu.
Letos se ještě bude upravovat sjezd z místní komunikace ve Šťáhlavicích v lokalitě
Za Humny na Obcíznu. Zůstane neprůjezdný pro motorová vozidla, ale stane se lépe průchozí pro chodce a lépe sjízdný pro cyklisty
nebo vozíčkáře.

a nebude určena pro motorová vozidla, pouze
pro vozidla pro správu lesa. Oprava cest pro
cyklotrasu by měla být hotová do konce října.

Vodovod v ul. Na Řežábu, Špilarova a v části
ul. 17. listopadu – stavba začala v září. Místní
obyvatelé byli již dopisem informováni a byla
jim předána informace o postupu pro zřízení vodovodní přípojky, kterou si budou moci
vybudovat po kolaudaci. Již nyní si ale mohou objednat projektanta přípojky a zajistit si
územní souhlas na MěÚ ve Starém Plzenci.
Návod, jak postupovat pro vybudování vodovodní přípojky je zveřejněn i na webu obce
v sekci Obec – Stavby-informace.

Dále se bude opravovat plochá střecha na
budově záložny (sokolovny), kterou zatéká
a je v havarijním stavu.
Bude se i řešit oprava vstupu do restaurace
Zámecká.

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 je 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
5. října a 2. listopadu a 7. prosince.
VÁCLAVSKÉ POSVÍCENÍ se koná 3. a 4.
října. Pouťové atrakce jsou na prostranství
u závor.

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.
Je nutné mít roušku a desinﬁkovat si ruce před
vstupem do místnosti. Volby ve volebních místnostech budou probíhat v řádném termínu a čase,
a to v pátek 2. 10. 2020 v době 14:00 – 22:00 hodin a v sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 do 14:00 hodin.
Pro voliče v karanténě nebo izolaci – tito nesmí chodit do volebních místností! Pokud chtějí volit, mohou využít hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Toto právo mají pouze ti

voliči, kterým byla nařízena karanténa či izolace.
Tito voliči si zavolají na krajský úřad na speciální telefonní linky 377 195 562 nebo 377 195
486, a to nejpozději do čtvrtka 1. 10. 2020 do
20:00 hodin. Se zvláštní volební schránkou se
pak k nim dostaví speciální komise v řádném
termínu voleb, tedy 2.–3.10.2020.
Česká pošta mění v celé republice od 1. října
otevírací dobu pošt. Pošta Šťáhlavy bude otevřena v PO a ST od 11 do 12 a od 13 do 18, v ÚT, ČT
a PÁ od 8 do 12 a od 13 do 15 hodin. Nejbližší pošta s rozsáhlejší otevírací dobou je v OC Olympia
v Plzni. Otevřeno má PO-NE od 9 do 21 hodin.

rubriku Obec a OÚ informuje připravila Mgr. I. Bočanová, tajemnice OÚ
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OCENĚNÍ OBCE ZA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Obec Šťáhlavy za rok 2019 opět získala ocenění
za třídění odpadů v Plzeňském kraji. Tentokrát
se umístila na 1. místě v soutěži Elektrowin a.
s. v kategorii obcí od 2000 do 4000 obyvatel –
je to ocenění za sběr zejména velkých elektrospotřebičů. Vloni jsme získali obdobné ocenění
rovněž za elektrospotřebiče, ale spíše ty drobné,
od ﬁrmy ASEKOL. Tehdy se s oceněním pojila
ﬁnanční odměna10.000 Kč, kterou jsme mohli
použít pouze na odpadové hospodářství. Rada
obci vloni schválila využít odměnu na úhradu
části tašek na třídění odpadů, které zdarma obdržela každá domácnost s trvale žijícími osobami při placení poplatku za komunální odpad.
Letos jsme od ELEKTROWIN a. s. za 1. místo
získali sošku, jakéhosi odpadového „Oskara“,
a také odměnu 10.000 Kč, kterou může obec
využít zcela dle svého uvážení. Rozhodli jsme
se zakoupit lavičky pro občany, a to k budově
knihovny a k obecnímu úřadu.

Slavnostního vyhlášení se za obec Šťáhlavy
zúčastnila tajemnice OÚ I. Bočanová, která
převzala sošku za první místo i šek na odměnu pro obec Šťáhlavy.
Naše obec se zatím neumístila v soutěži hlavní, což je soutěž „MY UŽ TŘÍDIT UMÍME“,
do níž jsou automaticky zařazeny všechny
obce a města, které byly v roce 2019 zapojeny
do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů, jenž provozuje společnost EKO-KOM, a. s. Letošního ročníku se tedy zúčastnilo celkem 489 obcí a měst našeho kraje.
Smyslem soutěže je více zapojit samosprávy obcí do aktivit odpadového hospodářství
a ocenit nejlepší města a obce Plzeňského
kraje v třídění odpadů, především pak papíru,
skla, plastů a nápojového kartonu. „Zásadním
kritériem pro hodnocení bylo množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet
tříděných komodit na území jednotlivých obcí
a měst. Dále byla
zohledněna i hustota
sběrné sítě nebo sběr
kovových odpadů.
Samotné hodnocení
je prováděno na základě údajů poskytovaných obcemi do

NOVÝ NAUČNÝ PRVEK VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Koncem srpna byl ve Šťáhlavicích u nového
odpočívadla za mostem směrem na Kornatice instalován v rámci projektu Odpočinkový
a naučný mobiliář v členských obcích Mikroregionu Radyně nový naučný prvek. Jde
o tabuli s 12 otočnými dřevěnými destičkami. Na každé z nich je na přední straně za-

jímavé místo v obci, na zadní straně popisek.
Tabuli instalovala ﬁrma Nife Bohemia s.r.o.
Je vhodným doplňkem turistického odpočívadla, sloužícího dětem i dospělým poznat krásy
naší obce. Pokud budete mít cestu kolem, určitě se u odpočívadla zastavte.
Mgr. Dagmar Špalová, místostarostka
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systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování za stanovené období - v tomto případě za celý rok 2019,“ upřesnila Hana
Szmitková, regionální manažerka společnosti
EKO-KOM, a. s. Obec získává výsledné body,
jenž jsou součtem bodů z osmi soutěžních kategorií - tří hlavních a pěti doplňkových. Podle
počtu výsledných bodů se stanovuje celkové
pořadí hodnocených obcí. V rámci slavnostního ceremoniálu bylo oceněno 5 nejlepších
obcí v každé ze tří uvedených kategorií,
do ﬁnále soutěže se tedy dostalo celkem 15
obcí, ty byly pozvány i na slavnostní vyhlášení do Muzea jižního Plzeňska v Blovicích.
Plzeňský kraj se pohybuje v celorepublikovém
hodnocení dlouhodobě na předních místech.
V roce 2011 byl dokonce vítězem v rámci
pomyslného srovnání všech krajů ČR. A zatímco před patnácti lety, kdy vlastní krajská
soutěž obcí v třídění odpadů začínala, vytřídil každý obyvatel kraje za rok průměrně 32
kg papíru, skla, plastů a nápojového kartonu,
v roce 2019 to bylo již 51,7 kilogramu. Kraj je
tak na celorepublikovém průměru.
Mgr. I. Bočanová
článek čerpal z www. plzensky-kraj.cz
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OPRAVA CAS 24 LIAZ 18.29 XA.01
Obec Šťáhlavy zainvestovala do opravy cisternové automobilové stříkačky CAS 24 Liaz.
Na výměnu zadních pneumatik, opravu zkorodovaných částí karoserie a generální opravu čerpacího zařízení získala dotaci z Plzeňského kraje ve výši 50 % celkových nákladů.
Náklady se vyšplhaly na 265.705 Kč. Součástí
opravy byla i praktická ukázka, které se zú-

častnili členové JSDH Šťáhlavy. Nyní na cisterně pokračují práce, které vykonají členové
JSDHO Šťáhlavy svépomocí. Hasiči děkují
zastupitelstvu obce Šťáhlavy za poskytnutí ﬁnančních prostředků na opravu, dále za sponzorské dary ﬁrmě ProMinent systems spol. s
r.o., p. Janu Kloudovi a p. Tomáši Simetovi.
Lukáš Tyr, velitel JSDH Šťáhlavy

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Koutská Hana 82 | Novák Jaroslav 80 | Smoláková Božena 81 | Koppová Dagmar 85 | Drugdová Marie 80
Šťáhlavice
Levý Stanislav 86 | Štětková Jarmila 85 | Šebková Marie 82
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

PO PRÁZDNINÁCH ZPĚT VE ŠKOLNÍCH LAVICÍCH
V úterý 1. září 2020 zasedli žáci Základní
školy Šťáhlavy opět do školních lavic. Ve školním roce 2020/2021 nastoupilo do druhé třídy
17 žáků, do třetí třídy 25 žáků, ve čtvrté třídě
se bude vzdělávat 25 žáků a nejstarších páťáků
je 24. S novými 25 prvňáčky má základní škola
celkem 116 žáků.
Protože ve škole platí bezpečnostní opatření
v souvislosti s nemocí Covid - 19 a není cizím
osobám umožněn vstup do budovy školy, prožili prvňáčci svůj první školní den netradičně.
Na školní zahradě pod pergolou je přivítal nový
pan ředitel školy Mgr. Jakub Šedivý. Třídní
učitelka Mgr. Ivana Kantnerová postupně představila všechny žáčky a předala jim jmenovky.
Zástupce obce Šťáhlavy pan David Nimrichter

jim na uvítanou předal tašky se školními potřebami, knihou, omalovánkami, hrou a míčem.
Zde získali žáci i jejich rodiče informace o organizaci prvních školních dnů.
Potom prvňáčci s aktovkami na zádech přešli
do budovy školy a v 1. třídě si vybrali místo.
Prohlédli si své první pracovní sešity a v deskách si je pak odnesli domů. Na lavicích na ně
čekalo i malé překvapení. Žáci navštěvující
v minulém školním roce školní družinu jim pro
radost vyrobili papírové šašky s lízátkovým nosem. Pak se děti vrátily zpět k rodičům a tím
pro ně byl první školní den ukončen.
V pátek 11. 9. 2020 přijali všichni žáci školy
pozvání šťáhlavských zahrádkářů na tradiční
výstavu výpěstků ovoce, zeleniny a květin.

DÁREČKY PRO PRVŇÁKY
Obec již řadu let přispívá škole na potřeby pro
prvňáčky, od letošního roku se obec rozhodla,
že potřeby přímo sama zakoupí a předá je dětem přímo 1. školní den. A co děti v tašce od
obce dostaly? Po domluvě s třídní učitelkou
Mgr. Kantnerovou byly zakoupeny výtvarné
potřeby, takřka všechny, které děti budou ve
škole potřebovat. A aby si mohly děti i zasportovat a hrát, dostaly i míč s mapou svě-

ta nebo malou vodní
ruční hru. Dárečky
předal a děti i jejich
rodiče za obec přivítal zastupitel David
Nimrichter a popřál
jim, ať se jim v naší
škole líbí.
Iveta Bočanová
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Byli překvapeni z toho, co všechno je možné
v okolí jejich bydliště vypěstovat. Nové poznatky získali z odborného výkladu včelaře.
Žáci školy se podíleli na výzdobě prostor výstavy svými výkresy.
V sobotu 19. 9. 2020 se žáci základní školy zapojili do programu Oslav osvobození Šťáhlav.
Výtvarnými díly obohatili výstavu s fotograﬁemi z května roku 1945 ve Šťáhlavech. Pod
vedením Mgr. Jakuba Šedivého v hodinách
hudební výchovy a zájmového kroužku Pěvecký sbor nacvičili a pak na oslavách zazpívali
několik písní. Básní doplnili hudební program
sboru Sirén.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Ivana Kantnerová
a Mgr. Jana Škardová

KULTURA V OBCI

OSLAVY 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
Oslavy 75. výročí osvobození musely být kvůli epidemii koronaviru z května přeloženy na
září, ale vůbec to nevadilo. Všem, kdo jste
19. září přišli a den jste si užili, děkujeme.
A co jste mohli vidět?
Příjezd amerických vozidel od Plzence, přivítání vojáků chlebem a solí na návsi před
lidovým domem, uctění památky u pomníku
Američanům na návsi a slavnostní položení věnce, kdy krátce přivítal přítomné radní
Ing. Daniel Lucák. Poté se všichni za kolonou
historických vozidel v průvodu přesunuli na
louku za mostem, kde již bylo na oslavy vše
připraveno. Mohli jste zde vidět historická
auta, stany pro posádku i s vybavením, polní nemocnici, stanici radistů, tank dovezený
z Muzea na demarkační linii v Rokycanech,
vojáky v maďarských, amerických i německých uniformách a mnoho dalšího. Všichni

vojáci byli připraveni odpovídat na všetečné
otázky diváků, některá historická vozidla
vozila návštěvníky po louce, na Kozel a zpět
nebo i jinam. Pod hlavním stanem jste mohli
shlédnout malou výstavu dobových fotograﬁí a obrázky dětí ze ZŠ Šťáhlavy s tématem
osvobození. Střídala se zde hudební vystoupení - Kapela 35. plzeňského pěšího pluku FOLIGNO, soubor Sirény, děti z místní ZŠ a Církevního gymnázia, konaly se tu i přednášky
o osvobození a komentované ukázky vybavení vojáků. Odpoledne v ulici Kozelská proběhla komentovaná ukázka dobové přestřelky.
Před 13. hodinou nad loukou proletěla letadla,
která se účastnila přehlídky 20. dnů NATO
v Ostravě. Ve výšce cca 1 km proletěly Gripeny v barvách českého, maďarského a švédského letectva, americké stíhačky F-16 a létající tanker KC-135. Původně s nimi měl držet
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formaci i americký bombardér B-52, který
měl přiletět přímo z americké Louisiany a po
průletu se bez přistání vrátit zpět na základnu
do USA, bohužel z technických důvodů nedorazil. I tak byl ale průlet stíhaček nad loukou
příjemným zpestřením naší akce. Stíhačky si
obec neobjednala, ale věřili jsme, že se cestou
nad památník Díky Ameriko v Plzni letadla
proletí i nad námi.
Večer zahrála kapela Sifon original a i na ni
si přišlo zatančit, zazpívat a uvolnit se mnoho
lidí.
Počasí vyšlo na jedničku, akci ﬁnančně podpořil Plzeňský kraj. Ještě jednou děkujeme,
že jste přišli, věříme, že jste si den užili a že na
něj budete dlouho vzpomínat.
Iveta Bočanová
Foto: E. Lucáková, I.B. a SDH Šťáhlavy

KULTURA V OBCI

OSLAVY 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
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KULTURA V OBCI

OSLAVY 75. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

OSVOBOZENECKÉ
NOVINY
Díky oslavám 75. výročí osvobození naší obce
vznikly speciální noviny věnující se událostem z konce války na Plzeňsku.
Najdete je na webových stránkách k volnému
stažení a vytištěné za 40 Kč na matrice.
Pamětníci roku 1945 si mohou 1 kus vyzvednout na matrice zdarma.
Děkuji Petru Tolarovi ze Šťáhlavic za napsání
čtivých textů plných zajímavostí a Elišce Lucákové ze Šťáhlav za skvělé graﬁcké vysázení.
redaktor osvobozeneckých novin Jakub Šedivý

PODĚKOVÁNÍ ZA OSLAVY OSVOBOZENÍ
Oslavy 75. výročí osvobození naší obce se povedly - díky počasí, díky nadšení cca 170 dospělým zapojených do programu a organizace
dne, díky spokojeným stovkám účastníků, ale
i díky štěstí, že jsme to ještě stihli.
Dát dohromady tak velkou akci bylo možné
jen díky ochotě mnoha lidí. Rád bych tímto
poděkoval:
- vedení obce a zaměstnancům obce za pomoc
s organizací, propagací, vyúčtování, stavbou
stanů atd.
- SDH za desítky hodin strávených nad samotnou přípravou - díky tomu nás dokázali
během 12 hodin nasytit a osvěžit, aniž by se
tvořily dlouhé fronty; díky i za elektriﬁkaci
i stanů pro veřejnost a odvoz výstavy a židlí,

stejně jako děkuju za obsluhu dopravy při příjezdu „Američanů“
- nadšencům do army (akci svou účastí podpořily hned 2 party: spolek KVH Tommy &
Yankee a Klub Třetí armády - celkem 67 uniformovaných, 16 vozidel, stany, ...), díky nimž
jsme snad už ani víc nemohli být blíže minulosti (všichni akci podpořili nezištně - jen za
peníze na naftu a za občerstvení)
- dechové hudbě Foligno - kapele 35. pluku
a kapele Sifon original
- panu Tolarovi za velkou pomoc s organizací
programu, tvorby závory a ukazatel, ale hlavně za tvorbu všech textů do novin
- paní Kepkové za pomoc s fotograﬁemi
- Elišce Lucákové za veškerou graﬁku

- pomocníkům s distribucí novin, jízdenek
a vstupenek na večerní koncert (zejména Ondrovi Magličovi a Zdeňku Myslíkovi)
- kolegyním ze ZŠ za pomoc s realizací výstavy, Sirénám za ty krásné hodiny při nacvičování písní, dětem za obrazy a masivní účast
na koncertu
- Plzeňskému kraji za ﬁnanční podporu
- a v neposlední řadě všem divákům, kteří
vnesli na akci příjemnou atmosféru, ale i těm,
kteří jste akci fandili, ale nemohli jste v sobotu být s námi.
Už se těším na svatomartinské setkání.
Hlavní organizátor akce
Kubaryba Šedivý

SPORT V OBCI

HÁZENKÁŘI VSTUPUJÍ DO NOVÉ SEZÓNY
Po letní přestávce se opět rozbíhají házenkářské
soutěže, kde je naše obec tradičně zastoupena
širokým spektrem týmů všech kategorií. Jarní
sezóna zůstala nedohrána z důvodů koronavirové epidemie, takže složení jednotlivých soutěží
zůstalo identické i pro následující ročník. Pro
náš oddíl to znamená, že opět budeme mít své
zástupce v nejvyšších dorosteneckých ligách
a do Šťáhlav tak opět budou přijíždět slavné
týmy z celé republiky v čele s Baníkem Karviná, Duklou Praha, Zubří a další. Máme se tedy
na co těšit.
Díky skvělé práci s mládeží a dosaženým výsledkům byl náš klub oceněn titulem Sportovní středisko mládeže, což umožní další rozvoj

zejména po odborné stránce, ale nese to s sebou také velký díl odpovědnosti. Samozřejmě
nesmíme při tom zapomenout na naše muže,
hrající třetí nejvyšší soutěž, vždyť práce klubu
se vždy hodnotí podle úspěchů I. družstva dospělých.
Všechna družstva absolvovala koncem srpna
a v září přípravná střetnutí. Mladší dorost měl
dokonce ve šťáhlavské hale turnaj, na kterém
všechny své soupeře porazil. Postupně Sokol
Úvaly 17:10, Zruč n. S. 18:13, České Budějovice 19:8. Ve ﬁnále opakovali chlapci výhru
nad Zručí 20:16. Sestava a branky: v brance
Gallivoda, Olivier, v poli: Votýpka 1, Žižka,
Tůma 3, Nosek 4, Hrubý 14, Pekárek 7, Černý
8

3, Sedláček 13, Jirmář 7, Nolč 3, Toﬂ 2, Říha 1,
Holý 16. Trenéři: Jirmář, Drohobeckyj, Votýpka. Muži sehráli přípravu s bavorským týmem
SG Helmbrechts Münchberg a zvítězili 22:21.
V dalším utkání o Český pohár porazili tým
Sokola Praha Vršovice, hrající I. ligu 35:31 a
postoupili do 3. kola této soutěže. Hrubý, Dolák
- Kesl 2, Sedláček 8, Schejbal, Nosek 4, Tatar
4, Drohobeckyj 1, Havlíček 2, Brůha 4, Nolč 9,
Mareš 1.
19. září se se rozběhly soutěže naplno. Všechna naše družstva hrající republikové soutěže si
zajela bojovat o první body do Prahy na Duklu.
Bohužel, ani v jednom střetnutí jsme na pražáky nestačili, a tak se naši vrátili domů bez bodů.
dokončení na další straně

SPORT V OBCI

HÁZENKÁŘI VSTUPUJÍ DO NOVÉ SEZÓNY
dokončení z předešlé strany

Mladší dorost prohrál 31:19, po poločase 17:11.
V brance Gallivoda Olivier - Nosek 1, Holý 5,
Toﬂ, Říha, Pekárek 2, Černý, Votýpka, Hrubý
2, Tůma 1, Jirmář 7. Dorost starší uhrál nejlepší
výsledek, když v půli prohrával o jediný gól.
Dukla:Šťáhlavy 29:23 (11:10). Kopic, Pospiszyl
- Jung 5, Tyml, Pytlík, Sklenář, Brůha 2, Sedláček 13, Hadáček, Holý, Nosek 3. A konečně
muži Dukla:Šťáhlavy 35:23 (17:11). Hrubý, Dolák - Drohobeckyj 2, Bartoš 2, Kesl 2, Nosek 1,
Schejbal 2, Nolč 11, Sedláček, Brůha 1, Tatar.
Svou soutěž, plzeňskou ligu, zahájili i mladší
žáci. V prvním turnaji sezóny prohráli všechna
svá utkání. Šťáhlavy:Slavia Plzeň 10:35, Roky-

cany 9:17, Talent A 6:30, Talent B 3:26. Sestava - branky Šlajer, Schmid, Kůs, Cetkovský 3,
Otto, Pirner, Krpejš, Chlad 14, Fridrich, Lukáš
4, Jonáš 1, Dvořák 1, Šoulej 3. Trenéři: Cetkovský, Fridrich.
Na závěr nejlepší víkendový výkon. Starší žáci,
hrající též pražský přebor, se zúčastnili turnaje v Praze. Ti naopak všechny zápasy vyhráli. Výsledky: Šťáhlavy:Lokomotiva Vršovice
26:4, Dukla Praha B 17:10, Lions Hostivice
21:13. Spal, Pavlíček 1, Sedláček 31, Opatrný,
Toﬂ 9, Nosek 19, Jiřík, Slavíček, Nolč 4. Trenér
Fiala, ved. družstva Toﬂ.
Ve druhém kole zajíždí naše družstva opět na

PŘÍPRAVA DOROSTU HÁZENÉ
Příprava dorostu šťáhlavské házené se odehrála
i na poli fotbalovém. Kluci se domluvili se svými kamarády, kteří hrají fotbal za FK Žákava
a na konci srpna odehráli výborný zápas. Za
FK hraje spousta kluků z naší obce, kteří házenkářům nechtěli pustit ani gól. Naproti tomu
házenkáři se několikrát sešli, aby potrénovali
fotbal a aby to těm „kopálistům“ nandali. Rivalita byla velká, házenkáři byli hlavně 1. poločas
velmi důstojným, ba přímo nevyzpytatelným
soupeřem. Druhý poločas už ale patřil zcela
fotbalistům, kteří zápas dotáhli k vítěznému
konci, aniž by dostali gól. Jaký byl výsledek,
není rozhodující, hlavní je, že do toho kluci šli
naplno, že si to užili a že zápas zvládli i za deštivého počasí bez zranění. Jak by to asi dopadlo, kdyby si stejné týmy daly zápas v házené?
To by asi byla pořádná řežba…
I. Bočanová, foto R. Brůha

VOLEJBALOVÉ AKTUALITY
Nová volejbalová sezóna byla zahájena v sobotu 5. září tradičním volejbalovým turnajem
smíšených družstev Šťáhlavská husa 2020. Objednáno a dodáno bylo to nejluxusnější počasí.
O pekáč s delikátní specialitou, jejíž tajný recept
se předává výhradně v rámci klubové kuchyně,
se utkalo osm odhodlaných družstev z celé republiky (své reprezentanty vyslala mimo jiné
Praha či Liberec), v nichž nesměly chybět alespoň dvě ženy. Finále o třech setech s těmi nejtěsnějšími rozdíly, které trvalo půl druhé hodiny,
nemohlo být dramatičtější. Nakonec s trochou
toho sportovního štěstíčka, zřejmě pomoc shůry, vítězství obhájili Andělé v čele s Andělem ze
Šťáhlav. Šťáhlavskou husu doprovodilo Šťáhlavské house, turnaj žaček, který s podporou svých

fanoušků vyhrálo
domácí družstvo.
Ty bublinky na
fotce jsou samozřejmě nealkoholické.
O týden později
byl areál klubu
svědkem dalšího
tradičního
turnaje,
tentokrát
však v nohejbalu,
ovšem opět za
vynikajících meteorologických podmínek. I tento sport je u nás
totiž doma. V kategorii trojic i v kategorii dvojic
se utkalo shodně 10 mužstev z blízkého okolí,
ale také z Rožmitálu či Plzně. Obě kategorie
vyhrála mužstva z Plzence. Díky patří všem,
kteří pomáhali s organizací obou turnajů, a také
obci za umožnění noclehu ve školní tělocvičně.
Teď už jsou však na obzoru turnaje volejbalové
omladiny, barevný minivolejbal, krajský přebor
žákyň, krajský pohár mladších žákyň a přebor
města Plzně. Držme si palce, aby si je děti mohly užít. Také doufáme, že se konečně uskuteční
odložené školení pro trenéry. Po venkovních
baboletních trénincích jsme všichni natěšení
na pravidelná řádění s volejbalovými míči, tak
snad budeme moci nerušeně pokračovat i pod
střechou.
SK Šťáhlavy
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půdu soupeřů. Muži hrají v Liberci, dorosty
v Novém Veselí. Ve Šťáhlavech bychom je
mohli vidět v sobotu 3. října v 17 hodin. To
bude hostem našich mužů tým AŠ Mladá Boleslav. V neděli 4. října od 14 a 16 hodin nastoupí dorosty proti Cargu Jičín. Uvidíme co
nový ministr zdravotnictví povolí při sledování
utkání.
Sokol Šťáhlavy (házená) - J. Sklenář
Pozn. red.: Utkání druhého kola dorostu v
Novém Veselí bylo z důvodu koronaviru na
straně soupeře odloženo.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED AKCÍ
ŘÍJEN 2020
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Z důvodu opatření proti koronaviru se
může stát, že budou některé akce zrušeny.
Již byla na říjen zrušena plánovaná
historická přednáška prof. Čechury a ples
obce. Sledujte web a FB obce a pořadatelů.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ (NA OPRAVU VARHAN)

Neděle 4.10.
Kozelský cross 15. ročník
Závod mužů a žen v běhu 6 km Kozelským
polesím
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Start: hlavní brána parku zámku Kozel
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
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 kovarna
Start: 16-19 h
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice a SDH Šťáhlavice

BENEFICE PRO VARHANY
(-(+)6-(3332(̂).)71)=/%0%
4̂)(2ʀ̌/%6)78%96ʀ836%1+61%6/%:360ʌ˂/%

Přijďte všichni!
Děkujeme!

15. ročník - neděle 4. 10. 2020

KOZELSKÝ
CROSS

K otištění akce v přehledu
pište na kultura@stahlavy.cz
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28. 10. 2020
zveme
do ŠŤÁHLAVIC všechny milovníky čarodějnic i
jiných pohádkových bytostí na již tradiční

Strašidelnou stezku
která vede po cestách i necestách

krásným údolím řeky Úslavy
start individuálně mezi 16 a 19h u šťáhlavické KOVÁRNY,
kde je připraveno posezení u ohně a občerstvení
zastřešené vytápěné kino s klipy pro děti
dle možností aktuálních nařízení vlády)
startovné dobrovolné
pořadatelé srdečně zvou všechny děti se svými rodiči
na cestu je vhodná pevná obuv
vezměte s sebou
lampiony

SPOLKOVÁ ČINNOST

VÝSTAVA ZAHRÁDKÁŘŮ
Také v letošním roce uspořádal ČZS ve Šťáhlavech výstavu svých pěstitelských úspěchů,
které byly spojeny se společenským setkáním
členů zahrádkářů s návštěvníky výstavy. Na
setkání se předávaly poznatky a rady ohledně zahrádek – vše bylo podtrženo výbornou
hudbou „Plzeňského dua“ a dobrým pivem ze
Šťáhlavického pivovaru.

K vidění byly i nevšední výpěstky zahrádkářů, občanů obce i přespolních – dekorace
ze sušených květin dovezly zahrádkářky ze
Žichlic. Letos se vyvedla zejména rajčata, cibule, brambory, no, kdo výstavu navštívil, byl
jistě spokojen.
Poděkování patří i dětem ze ZŠ ve Šťáhlavech
a paní učitelce Šťovíčkové za krásné výkresy
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a dekorace, které vhodně doplnily téma výstavy.
Na přiložených fotograﬁích lze vidět jen zlomek vystavených výpěstků.
za ČZS Šťáhlavy,
Hana Hajšmanová, tajemnice ČZS

NAŠE PŘÍRODA

BAREVNÝ PODZIM
Milí přátelé přírody,
máme tu říjen, což je opravdový podzimní měsíc. Vzduch se již citelně ochlazuje a počasí se
velmi mění, může tedy být teplý slunečný den
i mrznout a sněžit. Zvířata mají poslední šanci
se uložit k zimnímu spánku a ptáci odletět do
teplých krajin. I rostliny se připravují na nepříznivé roční období. Nejnápadnější je tento
proces u stromů, které se začínají intenzivně
vybarvovat. Děje se to pouze u listnatých stromů a modřínu - to znamená opadavých druhů. Jedná se o přípravu na opadávání listů a
jehlic. Dochází k rozkladu chlorofylů a převládat začínají karoteny a xantofyly. Jak jejich
název napovídá, jedná se o odstíny červené a
žluté, které jsou přítomny celý rok, ale zelený
chlorofyl je „zastíní“. Evropské druhy se barví
zpravidla do žluta, americké a východoasijské
do červena. Před opadáním se stromy zároveň snaží z listů získat zpět co nejvíce živin,
které si ukládají na prudký jarní rozvoj. Opad
listů je přizpůsobením na zimní období, kdy
by sníh mohl olistěné stromy snadno rozlomit.

Také, i když se to nezdá, v zimě stromy
trpí suchem, protože
ze zmrzlé půdy nelze
zásobovat listy vodou.
Celý proces je spouštěn zkracující se délkou dne a s ochlazováním to příliš nesouvisí.
Barevné listí vydrží na
stromech až do prvních silnějších mrazů,
kdy se stromy deﬁnitivně uloží ke spánku.
Častěji však zasáhne
silný vítr, který stromům ulehčí dříve. Na
pozorování barev je
ideální podzimní procházka zámeckým parkem na Kozlu, kde roste
mnoho různých druhů a barev je tam nepočítaně. A až budete pozorovat koruny stromů,

dávejte pozor, jestli po obloze neletí hejno hus
na jih za teplem.
Zdeněk Myslík

DEN ZA OBNOVU LESA
tj. celorepubliková akce pořádaná Lesy ČR s. p., se letos v Plzeňském kraji koná v Korábu u Kdyně.
Kdo máte čas a chuť jet sázet stromky, popovídat si o lese, podívat se na práci s koňmi a mnoho dalšího,
vypravte se 17.10. na tuto akci na Domažlicko. Akce začíná v 10 hodin, potrvá celý den a je vhodná i pro
rodiny s dětmi, které se o lese mohou dozvědět spoustu nového zábavnou formou.
GPS souřadnice: 49.4038903N a 13.0719044E.
Skupiny nad 10 osob se mohou hlásit na jakub.strunc@lesycr.cz
Akce probíhá za každého počasí, je doporučeno vhodné oblečení a obuv, v případě zájmu o zalesňování se
doporučuje vlastní motyka.
Bude možnost využít kyvadlovou autobusovou dopravu mezi vlakovou zastávkou Kdyně, autobusovým
nádražím ve Kdyni a místem konání akce a zpět.
Více informací na: https://www.sazimelesynovegenerace.cz/den-za-obnovu-lesa/
Vloni se akce konala v našem Kozelském polesí a navštívilo ji několik tisíc lidí.
Iveta Bočanová

INZERCE

KOUPÍM STAVEBNÍ
PARCELU NEBO
NOVĚJŠÍ DOMEK

VE ŠŤÁHLAVECH
NEBO ŠŤÁHLAVICÍCH
TEL.: 736 420 032

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 - 25.10.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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