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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

srpen 2022

AKTUÁLNĚ

ZAČÁTEK PRÁZDNIN OVLÁDLI SUPERHRDINOVÉ

Letos se tábor šťáhlavských pionýrů v Hradci u Stoda nesl v duchu superhrdinů. Byl o něj, možná i díky letošní superhrdinské celotáborové hře,
obrovský zájem.
Tábor opravdu stál za to, většina rodičů bedlivě sledovala v průběhu tábora příspěvky a fotografie na facebooku PS Šťáhlavy. Mohli tak vidět, že si
děti tábor opravdu užívají, hrají spoustu her a plní bezpočet úkolů a vůbec těch společných 14 dní nepotřebují mobil a sociální sítě.
Tábor se opravdu povedl díky všem organizátorům a vedoucím. Však se jim také děti každý rok vracejí, zážitky z tábora jsou totiž nenahraditelné.
Podrobněji se o táboře se dočtete v článku Petry Vošahlíkové v rubrice spolky.
red
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NĚKOLIK VĚT Z ČINNOSTI RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE
V červenci rada obce schválila:
• Úpravu pojistné smlouvy na obecní majetek.
Částka za pojištění bude nižší a samotné pojištění je v širším rozsahu.
• Na základě návrhu Odboru dopravy a silničního hospodářství změnu názvu autobusové
zastávky na křižovatce Šťáhlavické ulice a Hraběcí na Šťáhlavy, „zámek Kozel“.
• Rozpočtové opatření č. VII k 18. 7. 2022.
• Rozdělení výstavby chodníku ve Šťáhlavicích
na 3 etapy.

• Prodloužení nájemních smluv o jeden rok 1 nájemci v DPPB ve Šťáhlavicích a 1 nájemkyni
v domě pro seniory ve Šťáhlavech.
• Přijetí dotace od Plzeňského kraje pro JSDH
Šťáhlavy a JSDH Šťáhlavice na věcné vybavení
hasičských jednotek.
• Navýšení ceny za služby vedení webových
stránek společnosti Galileo od 1. 1. 2023.
• Posunutí termínu dokončení stavby Palackého 440 do 14.10.2022. Důvodem posunutí termínu je zejména fakt, že firma

Silba Elstav s.r.o. operativně vypomáhá při budování nové první třídy v ZŠ Šťáhlavy.
Rada obce vzala na vědomí:
• Nabídku studie na optimalizaci svozu a třídění
odpadů.
Václav Štětina, starosta

ve volné přírodě samozřejmě nikoliv. Sáček lze
vhodit do kteréhokoliv koše, nemusí to být jen
koš na exkrementy. A kde nové koše najdete?
Ve Šťáhlavech u křižovatky ulic Legionářská
a Na Parníku, v blízkosti zubařského střediska
v ul. Seifertova, na začátku Hraběcí aleje a na
křižovatce ul. Husova a Táborská, ve Šťáhlavicích na začátku tzv. Knížecí cesty (spojnice do
Hraběcí aleje).

obuvi aj., které mohou využít potřební. Kontejnery jsou uzpůsobeny tak, že se do nich
nevejdou velké pytle. Pokud máte oblečení na
charitu více, prosíme, ukládejte je do dobře
uzavřených menších pytlů nebo do tašek, ať to
nedopadne jako na fotografii. Pytel se nevešel,
další příchozí se už nenamáhal zkoušet, jestli se
tašky do kontejneru vejdou a rovnou je položil
vedle. Myslí si snad ti, kdo oblečení dají vedle
kontejneru, že to někdo bude na ulici prohlížet? Nebo že to někomu ještě poslouží, když to
zmokne a zplesniví?
A kde kontejnery na textil najdete? U sběrného
dvora, u bazárku, u hřiště, u návsi v ul. Na Potoce a ve Šťáhlavicích u prodejny.
Jedna z firem, která textil vybírá, umístila v naší obci nové kontejnery, které nabízí některé
výhody. Více v jejich letáčku.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE A OPRAVY

Před dokončením je rekonstrukce hasičské
zbrojnice ve Šťáhlavech a její zateplení,
byla však prodloužena doba výstavby na další
garáž a na sušák na hadice v areálu, a to do
14.10.2022.
Pokračují i stavební práce na vodovodním
přivaděči a úpravně vody z vrtu na Svidné
a na kanalizaci a vodovodu v ul. V Cihelně
ve Šťáhlavech. V srpnu by měla začít výstavba
vodovodu v ul. Úslavská a Žižkova a následně i akce Kanalizace ke Kozlu II. etapa, což je
kanalizace ve Šťáhlavicích podél a v blízkosti
krajské silnice. V době psaní tohoto článku je
před dokončením rekonstrukce prostranství
před budovou OÚ.
Ve Šťáhlavicích proběhla výměna kanalizačních
poklopů a vodovodních šoupat v ulici nazývané V Cihelně. Ukázku z prací, které proběhly
při úplné uzavírce, vidíte na fotografii. Uzavírka
nakonec trvala jen 1 den.

NOVÉ LAVIČKY V OBCI
V loňském roce jsme od několika firem získali
finanční dar na pořízení laviček do obce. Ještě vloni jsme instalovali 4 betonové lavičky na
dětské hřiště, které věnovala firma BAGGER
BS, s. r. o. Letos byly obci dodány lavičky, které
jsme mohli zakoupit za finanční dary od firem
STAVMONTA, a. s. a od RN STAVBY, s. r. o.
Těchto dalších 5 laviček jsme již rozmístili po
obci (Hraběcí alej, dětské hřiště v areálu házenkářského hřiště, Nezvěstická ul., u starého
hřbitova). Na další 2 nové lavičky (bílé litinové)
se budete moci posadit od srpna i před budovou OÚ – budou zde umístěny v souvislosti
s rekonstrukcí prostranství před OÚ.
V srpnu ještě plánujeme rozmístění několika
laviček z kulatin do přírodních lokalit.
Novinka

ve Vašem okolí:
Sběrné kontejnery TextilEco jsou online a získaly novou podobu!
Zaměřili jsme se na přehlednější design a vylepšení funkcí.

Nové kontejnery jsou:
Nepořádek u kontejneru na textil v ul. U Hřiště
sociálně přínosnější

NEFUNKČNÍ ROZHLAS NA BUDOVĚ OÚ
Dlouhodobě nefunguje rozhlas na budově
OÚ, správce sítě místního rozhlasu jej předal
k opravě. Zatím není známo, zda je závada
opravitelná.
Iveta Bočanová, tajemnice OÚ
222 cm

KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY
V obci jsme rozmístili
5 košů na psí exkrementy, a to v místech,
kudy nejvíce pejskařů
míří na procházky se
svými miláčky. Stanoviště s košem je vybavené i zásobníkem
se sáčky na exkrementy pro ty, kteří sáček zapomněli doma.
Psí exkrementy je
potřeba sbírat v zástavbě a v Hraběcí aleji,

NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ NA TEXTIL
Kontejnery na textil v obci provozují dvě společnosti. Cílem je získat co nejvíce oblečení,

Novinka
Novinka
ve Vašem okolí:
ve Vašem okolí:

115 cm
110 cm

Sběrné kontejnery TextilEco jsou online a získaly novou podobu!
ZaměřiliTextilEco
jsme se na
přehlednější
designnovou
a vylepšení
funkcí.
Sběrné kontejnery
jsou
online a získaly
podobu!
Zaměřili jsme se na přehlednější design a vylepšení funkcí.

Nové kontejnery jsou:
Nové kontejnery jsou:
sociálně přínosnější

Víc naleznete na eko-vyzva.cz

222 cm

222 cm

sociálně přínosnější
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NÁPOJOVÉ KARTONY PATŘÍ NOVĚ
DO KONTEJNERU NA PLASTY

Na základě sdělení svozové firmy AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se nápojové kartony (krabice od mléka, džusů, vína) nově ukládají
do kontejnerů na plasty, nikoli do kontejnerů na papír, jak tomu bylo
doposud.
Kontejnery na plasty budou průběžně opatřeny informativním polepem.
Radka Fremrová

POZVÁNKA DO OBECNÍCH KNIHOVEN

Obě naše obecní knihovny, šťáhlavská i šťáhlavická, nabízejí příjemné prostředí a spoustu
nových knížek. Však také obec na nákup nových knih vyčlenila poměrně velké množství
finančních prostředků (50 tis. Kč Šťáhlavy,
15 tis. Kč Šťáhlavice). Prostředky jsou rozdělovány s ohledem na metodiku ministerstva
kultury dle počtu čtenářů. Na nákup knih do
šťáhlavské knihovny navíc obec letos získala
20 tis. Kč. V knihovně šťáhlavické pak paní knihovnice pravidelně pořádá besedy o knihách
nebo historii. Roční poplatek je pro dospělé
60 Kč a pro děti, studenty a důchodce 25 Kč.

Šťáhlavská knihovna má i fb stránku, kde
informuje o novinkách a případném uzavření
knihovny. Knihy si lze rezervovat i přes online katalog http://katalog.stahlavy.cz nebo
e-mail. V červenci dovezla paní knihovnice spoustu nových knih z blovické knihovny,
Knihovna
Knihovna
Šťáhlavy

Adresa
Palackého 440
(budova Hasičské zbrojnice)

Knihovna
Šťáhlavice

Šťáhlavice 65
(budova hostince, 1. p.)

Zrekonstruovaná knihovna ve Šťáhlavicích

Otevírací doba
ST 16:30-19 h
SO 8-11 h
svátky zavřeno
ÚT 15-18 h

Kontakt
knstahlavy@seznam.cz

Vstupní místnost knihovny ve Šťáhlavech

ZPRÁVY Z FUNGOVÁNÍ SPORTOVNÍ HALY
Během uplynulých let 2020 a 2021 byl provoz ve sportovní hale Šťáhlavy značně omezen pandemií koronaviru. I v době, kdy vládní
opatření částečně povolila otevření krytých
sportovišť, byl provoz omezen při trénincích
počtem sportovců v hale a při soutěžích bylo
zapotřebí prokazovat se očkováním či proděláním nemoci. Tréninky mládeže v týdnu sice
v omezeném počtu probíhaly, ale velké množství víkendových turnajů bylo zrušeno, a to
hlavně v dospělých kategoriích. Například byly
zrušeny dva třídenní turnaje v české házené,
krajský přebor futsalu žen a spousta florbalových turnajů.
Během covidového období ztratily sportovní
kluby až 20 % členů hlavně v mládežnických
kategoriích. To mělo také za následek i sloučení několika tréninkových jednotek v hale.
Další ránou pro ekonomiku sportovní haly je

zapůjčených v rámci výměnného fondu, takže
zde určitě najdete spoustu pěkných knih, které
jste ještě nečetli.
Z důvodu dovolené bude knihovna Šťáhlavy uzavřena od PO 8.8. do PÁ 19.8.2022.

skokové zdražení všech energií potřebných
k jejímu provozu. To má za následek zvýšení
platby za nájem haly. Cena se může nadále měnit s vývojem energií na trhu. Od ledna
2022 se pronájem haly zvýšil o 20-30 %. Změna ceny byla prodiskutována v radě obce Šťáhlavy. Náklady na jednu hodinu v hale v současnosti přesáhly 1000 Kč. Vzhledem k tomu,
že nejvyšší cena pronájmu haly je 800 Kč,
je potřeba ztrátu něčím vyrovnávat.
Ztrátu provozu sportovní haly zatím stíhá částečně vyrovnávat zisk z parkoviště pod zámkem Kozel. V loňském roce využilo parkoviště
přes 9 000 aut. Dále provoz haly dotují reklamní plochy na parkovišti ve výši 20.000 Kč za
rok a reklamy na mantinelech v samotné hale
ve výši 30.000 Kč za rok. I přesto se výsledek
hospodaření společnosti Služby Obce Šťáhlavy
ocitl v posledních letech v mínusových číslech.
3

V loňském roce SRO slíbilo nově nalajnovat
plochu parkoviště pod zámkem Kozel. Akce se
uskutečnila letos koncem května a stála přes
50.000 Kč.
Od loňského podzimu se naštěstí podařilo
Komisi krajského futsalu v Plzni uspořádat ve
Šťáhlavské sportovní hale 16 turnajů mládeže.
Většina z nich byla bez diváků nebo v omezeném počtu. Od podzimu se také konečně ve
sportovní hale hrají i ligové zápasy v házené.
Doufejme, že v letošním roce se sport opět
vrátí do svých ve Šťáhlavech zajetých kolejí
a opět přitáhne sportovce ve velkém počtu na
naše sportoviště.
K tomu by mohl přispět i postup házenkářského týmu mužů do první ligy.
Jaroslav Malík
jednatel obecní společnosti
Služby Obce Šťáhlavy, s. r. o.

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy

Eva Kubanová 82 | Jiří Šubrt 82 | Václav Bystřický 86

Šťáhlavice

František Košta 80 | Karel Obšil 80 | Věra Michajlovová 88
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.

Radka Fremrová

ŠKOLY

OHLÉDNUTÍ ZA NÁVŠTĚVOU OBECNÍ KNIHOVNY

Na konci května navštívily děti z mateřské školy
místní knihovnu. Tato návštěva byla vyvrcholením tématického týdne, který byl věnován
knihám, kdy děti se svými učitelkami mluvily
o knihách, prohlížely si obrázkové knížky a encyklopedie, četly pohádky a dobrodružné příběhy. Děti se dozvěděly, jak s knihami zacházet
a co vše je možné v nich najít.
V knihovně děti mile přivítala paní knihovnice
Petra Brůhová, která si pro ně připravila velmi hezké povídání. Všechny zaujalo příjemné
prostředí a pestrá nabídka knih. Každý měl
možnost vybrat si knížku podle svých zájmů.
Z povídání paní knihovnice se děti dozvěděly
spoustu zajímavých věcí, třeba i o tom, že si
knížky mohou pravidelně půjčovat. Děti odcházely spokojené a plánovaly brzkou návštěvu
knihovny společně s rodiči.
Šárka Vaníková, Jana Janečková, MŠ

KULTURA V OBCI

PŘÍJEMNÉ POVÍDÁNÍ S VÁCLAVEM CHALOUPKEM O AFRICE

Na konci června se konala v KC Beránka beseda
s Václavem Chaloupkem o jeho cestách do Afriky.
Pan Chaloupek nejprve zavzpomínal na své dětství, vyprávěl, jak chodil ve Šťáhlavech do školy,
kde ho učila paní učitelka Skalová a pan učitel
Holý. A právě pan Holý si všiml jeho velkého zájmu o přírodu a ukázal mu spoustu exponátů,
které ho nadchly a které ze svých výprav dovezl
světoznámý cestovatel Emil Holub a věnoval je
šťáhlavské škole.
Dozvěděli jsme se, že otec p. Chaloupka byl
v 50. letech vězněn a po jeho návratu z vězení
se Chaloupkovi odstěhovali do Plzně. Šťáhlavy
už ale panu Chaloupkovi navždy zůstaly v srdci, i proto zde koupil v lesích hájenku a tráví zde
spoustu času.
V Africe byl poprvé před 30 lety a podíval se tam
již devětkrát. Z cest vznikl dokumentární cyklus

České televize. Tyto cesty jsou pro něho vlastně
jakýmsi
následováním
Emila Holuba, jehož exponáty a knihy o něm
jako malý kluk tolik obdivoval a jehož příbuzné
ve Šťáhlavech v dětství
potkával. Při besedě pustil divákům několik filmů,
které komentoval spoustou příhod a zajímavostí.
Třeba kterak mu na letišti
v době nepokojů v dané
zemi zabavili kameru a ne4

chtěli ji vydat, dokud nezaplatí tisíc euro, nebo
jaké pokuty museli v Africe platit za zcela běžné
věci. Vyprávěl o obrovských stromech baobabech, o tom, jak viděl obrovského lva, který ulovil
buvola a žral ho tak dlouho, až měl břicho jako
balón, že se ani hýbat nemohl. Nebo jak uvízli
v člunu na kamenech v řece plné nebezpečných
krokodýlů a aby mohli odplout, museli člun rozhoupávat.
Ve filmech jsme viděli, jak si domorodý průvodce
balil zvláštní cigarety ze sušených zaječích bobků, zpěv místních obyvatel – třeba o tom, jak jim
„zlý kouzelník seslal studený prach“ (sníh). Vyprávěl i o životě místních křováků, kteří žijí samozřejmě úplně jinak než my, využívají darů přírody,
dokončení na další straně

KULTURA V OBCI

PŘÍJEMNÉ POVÍDÁNÍ S VÁCLAVEM CHALOUPKEM O AFRICE
dokončení z předešlé strany

a to beze zbytku, a opravdu nic nevyhodí. Že děti
si tam váží toho, že mohou chodit do školy, při
jedné z cest je děti prosily o tužky a sešity, protože ve škole měly jen 1 sešit na celou třídu, což
je pro náš život v nadbytku nepředstavitelné…
Dozvěděli jsme se spoustu dalších příhod a zajímavostí o afrických národních parcích, o slonech,
antilopách a jiných zvířatech, sledovali jsme i unikátní záběry tetřeva hlušce pořízené na Šumavě.
Skoro dvouhodinová beseda utekla jako voda,
snad ke každému záběru
z filmů by mohl p. Chaloupek dlouze vyprávět
a pořád by to bylo zajímavé. Na diváky se doslova přenesla láska k africkému kontinentu, k přírodě a ke zvířatům.
Prý platí, že „Kdo se
jednou z africké řeky
napil, vždy ho nutí, aby
se vrátil.“. Dnes už je to
jiná Afrika, než když v ní
byl pan Chaloupek před
30 lety poprvé. Přejeme
panu Chaloupkovi, aby
se tam znovu podíval
a třeba natočil dokument o tom, jak se Afrika změnila, a ve zdraví
se zase vrátil – „Doma

KOZELSKÉ OKÉNKO

Léto i rok se nám přehouply do druhé poloviny
a je tedy vhodný čas zhodnotit dosavadní průběh návštěvnické sezony.
Červen a červenec byl naplněn akcemi. Výstavy, svatby, promoce, divadlo, talkshow, vinné
trhy i komentované prohlídky – to vše bylo pro
naše návštěvníky připraveno.
Vezměme to popořadě. Až do 19.6. si bylo možné prohlédnout výstavu Draci a drakobijci
před pauzou, která byla vynucena pořádáním
každoročních promocí Západočeské
univerzity. V tomto prvním období si
výstavu prohlédlo více než 3 000 návštěvníků. Zájemci, kteří ji zhlédnout
nestihli, mají nyní možnost. Od 19.7.
je totiž výstava opět otevřena až do
4. září. Pro velký ohlas jsme prodloužili i druhou výstavu – Svobodní zednáři na Plzeňsku – 100 let lóže Josef
Dobrovský. Její nejzajímavější část
je možné si prohlédnout také až do
4. září. Druhá část výstavních prostor
musela být uvolněna nové výstavě Obory a bažantnice: Opomíjená
hodnota kulturního dědictví, kterou
zámku zapůjčil Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický. Výstavu bude taktéž možno si
prohlédnout do 4. září, k výstavě je
možné zakoupit i katalog a další tematické publikace.
I letos se zámek Kozel připojil k celorepublikové akci Víkend otevřených zahrad. V rámci
tohoto víkendu bylo možné se opět zúčastnit
komentovaných prohlídek parku. Rádi bychom
prezentaci parku zintenzivnili, a proto pracujeme na tištěném průvodci a průvodci formou
aplikace.
V neděli 19. června se na terase zámku sešli
milovníci dobrého vína. Kromě českých vín měli

je totiž tam, odkud vidí Radyni“. A přejeme mu,
aby se mu povedlo nalézt hrob spolupracovníka
Emila Holuba – pana Josefa Špírala (či Špilara)
ze Šťáhlav, o němž nám také vyprávěl a který
na jedné z afrických výprav zemřel na malárii
a byl pochován v Lešumském údolí. Pan Chaloupek prý při poslední cestě do Afriky zahlédl
ukazatel do tohoto údolí a rád by se tam vrátil
a třeba i našel jeho hrob a donesl mu trochu
země z rodné vísky… Tak ať se to vše podaří.

Bude-li to možné, rádi bychom někdy v zimě
s p. Chaloupkem uspořádali další besedu o natáčení večerníčků a o zvířátkách - tentokrát tedy
pro děti a jejich rodiče, ale nejen pro ně.
Iveta Bočanová

návštěvníci možnost v rámci akce Víno a jídlo na zámku Kozel si vychutnat i nepřeberné
množství teplých i studených pokrmů. Letos
měla tato akce i kulturní program.
Propršený pátek 24.6. vzbuzoval obavy, jak dopadne večerní talkshow Pohádkových 7 pádů
Honzy Dědka, počasí se ovšem umoudřilo,
a vyprodané nádvoří se skvěle bavilo s hosty
Zdeňkem Piškulou, Veronikou Khek Kubařovou
i nestorem zábavy Jiřím Krampolem. Na koho

Také začátkem července se konala jedna akce
za druhou. I letos přijeli Martin Zounar, Bára
Štěpánová a další pobavit stálé i nové diváky oblíbenou komedií Strašidlo cantervillské.
O svátcích jsme se poté vrátili v čase do 19. století v rámci Slavnosti na Kozlu: Valdštejn a století páry. U malých i velkých měly velký úspěch
miniatury parních strojů, svoji disciplínu předvedli vojáci 35. pěšího pluku a došlo i na rekonstrukci skutečné historické události – zatčení
zlosyna Janečka. Tento zločinec vešel do dějin jako posledně veřejně
popravený v Rakousku - Uhersku.
Kromě akcí pro veřejnost se v tomto
období konalo 9 svateb a v Jízdárně
proběhly promoce fakult filozofické,
ekonomické, zdravotnických studií
a pedagogické.
Na co se kromě již zmíněných výstav
můžete v srpnu těšit? I letos se před
zámek vrátí letní kino, promítat se
budou hned tři české filmy: Prezidentka (12.8.), Hádkovi (13.8.)
a Střídavka (26.8.).
V sobotu 27. srpna se poté můžete
těšit na odpolední kostýmované prohlídky, které přiblíží období
Jana Vojtěcha Černína a prostředí
honů, které na zámku v minulosti
probíhaly.
Stále pokračuje i stavební činnost.
Co nevidět budou opraveny tesařské konstrukce střechy kaple a začne se s pokládkou nové
střešní krytiny. Nově pozlacená cibule věžičky
už se leskne do kraje.
Těšíme se na Vaši návštěvu nejen na některé
z námi pořádaných akcí, ale i jen tak při toulkách zámeckým parkem.
Jan Polívka, kastelán zámku Kozel

nezbyly lístky, mohl si záznam celé akce pustit
na TV Prima 12. července. V televizi byly navíc krásné letecké záběry celého zámku i části
parku.
V rámci oslav 60 let Plzeňské konzervatoře byla
na terase zámku v neděli 26. června studenty
a absolventy uvedena opera Popelka. Věříme,
že toto představení bylo první vlaštovkou dlouhodobější spolupráce.
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SPORT V OBCI

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVOU 100+1 LET HÁZENÉ VE ŠŤÁHLAVECH OBRAZEM

Na konci června se uskutečnila na házenkářském hřišti ve Šťáhlavech oslava mimořádného výročí mimořádně úspěšného šťáhlavského sportu –
házené. Přinášíme slíbenou fotoreportáž a klubu přejeme jen to nejlepší do dalších let.
red

Sobota 24.6.dopoledne - účastníci turnaje bývalých hráčů. Turnaj se těšil
silné divácké podpoře.

Pátek 23.6. Projekci mimořádně zdařilého filmu o historii šťáhlavské házené si nenechalo ujít velké množství lidí. Projekce se musela opakovat.

Šťáhlavské družstvo mužů s týmem legend.

Hřiště a početná divácká kulisa.

Nejlepší házenkář světa z r. 2010 Filip Jícha
vyhověl mnoha žádostem o společnou fotografii.

Návštěvníci oslav.
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CELOREPUBLIKOVÝ ÚSPĚCH MLADÝCH HÁZENKÁŘŮ ZE ŠŤÁHLAV
Na konci června proběhl v Olomouci X. ročník
letní olympiády dětí a mládeže. Tato prestižní
celorepubliková akce poměřila síly 3539 mladých sportovců ve 20 sportech a 73 disciplínách z 15 krajských výběrů.
I Šťáhlavy zde měly své zástupce! Plzeňský
kraj v házené velmi úspěšně reprezentovali tři

hráči našeho oddílu házené - Matěj Sedláček,
Miroslav Nolč a Jakub Nosek, v dívčím týmu
našeho kraje soupeřily s ostatními kraji Kateřina Kokošková a Sára Toflová. Kluci společně
s hráči Talentu Plzeň a Rokycan vybojovali
1. místo a přivezli domů zlato. A jinak tomu
nebylo ani u děvčat, které se svými spoluhráč-

Reprezentantky ze Šťáhlav Sára Toflová a Kristýna Kokošková jsou
1. a 2. zprava

Šťáhlavští reprezentanti Miroslav Nolč, Jakub Nosek a Matěj Sedláček

VOLEJBALOVÉ AKTUALITY
Šťáhlavská volejbalová mládež zakončila sezónu sérií
antukových turnajů, jeden
z nich se za velkého zájmu
rodičů a příznivců volejbalu odehrál ve Šťáhlavech.
Rozloučení se sezónou pro-bíhalo formou společného tréninku s rodiči, která přinesla nečekané a nezapomenutelné zážitky. Děti si nyní užívají
zasloužené prázdniny a sportovní areál klubu
včetně oblíbeného hřiště pro beach volejbal

kami z DHC Plzeň a Slavie VŠ Plzeň také získaly
kov nejcennější a obsadily 1. místo.
Moc všem výše jmenovaným gratulujeme,
děkujeme za vzornou reprezentaci naší obce
a přejeme jim hodně dalších sportovních úspěchů.
red

je tak plně k dispozici široké veřejnosti. Nově
si u nás můžete prostřednictvím aplikace přístupné z webových stránek klubu
zarezervovat kurt pro plážový volejbal
nebo antukový kurt pro volejbal, nohejbal či
tenis. Také jsme aktualizovali logo oddílu, zkuste najít tři rozdíly ;-)
Čeká nás náročná sezóna. Přibývají svěřenci,
turnaje, organizační úkoly i administrativa. Někteří představitelé klubu se navíc budou ucházet o přízeň voličů v zářijových komunálních
volbách. Žákyně začínají trénovat už v srpnu.
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Poslední prázdninový týden si velká šťáhlavská
volejbalová rodina tradičně užije hezky společně na sportovním soustředění v osvědčené lokalitě uprostřed lesů chráněné přírodní oblasti
„Písecké hory“ v rekreačním středisku Nová
louka u Albrechtic nad Vltavou. Hned po prázdninách 3. září se můžete těšit na tradiční turnaj
Šťáhlavská husa, s níž opět dorazí Šťáhlavské
kuře. 10. září bude následovat taktéž tradiční
nohejbalový turnaj.
SK Šťáhlavy

SPOLKOVÁ ČINNOST

SUPERHRDINOVÉ

Šťáhlavští pionýři nezahálejí ani o prázdninách.
Tradičně pořádají tři letní tábory. Ten první,
který začal hned první prázdninový den, se v letošním roce odehrával ve stylu, mezi dětmi
velice oblíbených, Superhrdinů. I díky tomuto
tématu celotáborové hry byl letos o tábor tak
velký zájem, že jsme, bohužel, museli několik
dětí odmítnout. Ale necelá stovka těch, co měly
štěstí, a do tábora se vešly, se společně s vedoucími sešla na táborové základně Lomíček
v Hradci u Stoda. Hned první den byly všechny
děti rozděleny do šesti oddílů a společně s vedoucími si vymyslely názvy oddílů. V podvečer
na slavnostním kostýmovém nástupu se tak
objevily oddíly nesoucí jména postav svých
vedoucích: Antmanovi potomci, Los Carteros,
Grůťátka, Vanda gang, Deadpoolové a Hulkeríni.
Každý den tábora provázela jedna ze známých
postav Superhrdinů, která vždy od dětí potřebovala pomoc, nebo trénovala jejich schopnosti. Ráno se vždy na táborové nástěnce objevila
fotografie daného hrdiny a povídání o něm,
během dne se pak plnily úkoly, které jim zadal.
První den jsme se všichni seznamovali mezi
sebou, protože jsme přivítali i mnoho nových
účastníků, a také s okolím tábora, protože ho
během pobytu hodně využíváme. Zahráli jsme
si hru o barvu triček a vyráběli oddílové vlajky.
Vysoutěžená trička si pak děti samy namalovaly symboly svého oddílu. Druhý den byl dnem
silného Thora. Thor má několik superschopností, a tak uspořádal turnaj v ringu, hákovce a
sestřelování lahví mezi oddíly. Při dnu Strážců
galaxie, děti chodily po stanovištích a procvi-

čovaly si supersmysly se všemi strážci, např.
Grootem, Gamorou, Rocketem či Draxem.
Antmanovi zloději ukradli jeho mravence,
a tak dětem nezbylo nic jiného, než mu pomoci
mravence získat zpět, musely ale při záchraně
proběhnout polem plným zlodějů, kteří je nepustili dál jen tak. Aquaman a jeho přítelkyně
Mary pozvali na návštěvu své kamarády - dobrovolné hasiče, kteří to s vodou také umějí parádně. Kromě poutavé přednášky a prohlídky
hasičského auta pro nás připravili superpěnu,
ve které si to náramně užili dospělí i děti. Odpoledne pak Aquaman pořádal pro všechny
velké vodní souboje.
Jeden z večerů k nám zavítaly tři dětské kapely
z Plzně z 15. základní školy (Levitace, No Hero
a Dynamit) i se svým panem učitelem, které
nám zahrály a zazpívaly a i ty největší lenochy
vytáhly na taneční parket.
Celých 15 dnů oddíly proti sobě soupeřily i na
herním poli, kde se posouvaly podle toho, kolik
bodů za ten den uhrály. Na některých polích
ale čekaly nástrahy či bonusy v podobě padouchů či klaďasů, a když se oddíl na takové pole
dostal, musel si vylosovat výhodu či nevýhodu pro celý oddíl. Během celého tábora mohly všechny děti získávat další body pro oddíl
i plněním tzv. individuálních bobrů (hladovění,
mlčení nebo sms bobr, kdy se nesmělo mluvit
s čárkami a háčky) či hledat „superschopnosti“
ukryté v celém areálu tábora, které jim přinesly
vždy oddílový „dar“ jako např.: nanuky, coca
colu, sladkosti, apod.
Celým táborem nás provázelo nezvykle krásné
počasí, po loňském propršeném táboře jsme
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letos byli odměněni sluníčkem, teplem a jediným problémem tak byl několikaminutový
příval krup předposlední den tábora, který bohužel stihl zničit několik stanů vedoucích. Nechybělo pravidelné koupání v lomu a vodní hry
v táboře. Během pobytu jsme zvolili i netradiční
Miss a Missáka tábora, zažili dobrodružství při
noční hře, podnikli výpravy do přírody, vaření
v kotlíku na ohni, secvičili divadelní představení, vyrobili jsme si oddílové placky, protáhli svá
těla při pravidelných ranních rozcvičkách, luštili
šifry apod., prostě si užívali.
Závěrečný den celotáborové hry se nesl v duchu AVENGERS a jejich závěrečným bojem proti Thanosovi. Nejdříve měly děti za úkol najít
co nejrychleji všechny kameny nekonečna, což
samozřejmě nebylo jen tak. Děti musely splnit
úkoly, aby kámen dostaly. Odpoledne je čekal
souboj s Thanosovými vojáky v poli, které bylo
třeba zneškodnit a získat tím body. Vítězství
bylo naše.
Závěrečný večer nemohlo zakončit nic jiného
než oslava zachráněného světa na superdiskotéce. Jeden oddíl sice vyhrál celotáborovou
hru, ale vítězi jsme byli my všichni. Dokázali
jsme 15 dnů fungovat všichni spolu jako tým,
velcí pomáhali malým, silnější slabším. Kouzlo
přátelství tady opět zafungovalo. Při loučení
plakali úplně všichni, nikomu se nechtělo odjíždět z té báječné party, kde nic není problém.
Část z nás se už těší na další náš tábor na Perninku.
Více fotografií z našeho tábora najdete na facebooku PS Šťáhlavy.
Petra Vošahlíková

SPOLKOVÁ ČINNOST

SPOLEK SZP STAROPLZENECKO OPĚT NAVŠTÍVIL STŘEDNÍ ČECHY
Členové SZP Staroplzenecko se 14.7. vydali dvěma autobusy do Levandulového údolí
v Chodouni u Zdic a do Hořovic na prohlídku
zámku.
Levandulové údolí na pomezí chráněných oblastí Křivoklátsko, Český kras a Brdy je jedno
z nejzajímavějších BIO levandulových polí na
světě. Jedna z jeho zakladatelek nám poutavě
vyprávěla o jeho vzniku, pěstování levandule
v BIO kvalitě a výrobě různých produktů, které
jsme si rádi koupili v místním obchodě a které
nám jistě pomohou se zdravotními problémy,
únavou, nedostatkem energie, smutkem, depresemi, bolestmi hlavy, nespavostí nebo pálením žáhy a bolestmi břicha. V areálu je mnoho
herních prvků pro děti, pro dospělé, je tu stez-

ka s 8 zastaveními, kde jsme si mohli prohloubit znalosti o levanduli i jiných bylinkách.
Z Chodouně jsme vyrazili do Hořovic na oběd,
prohlídku města a v cukrárně jsme neodolali
krásným zákuskům. Odpoledne jsme si prohlédli zámek s přilehlou zahradou. Na prohlídku zámku jsme byli rozděleni do tří skupin.
Ti, kteří byli ve skupině třetí, si užili výklad velmi
příjemné, vtipné a vzdělané dámy, takže jsme
získali nejen nové informace, ale ještě jsme se
pobavili dobovými drby a zajímavostmi.
Výlet jsme si užili a už teď se těšíme na sportovní odpoledne 11.8. ve Starém Plzenci.
Brůhová Marcela

Z důvodu uvolnění několika míst těsně před odjezdem jsem měla možnost se zájezdu také zúčastnit a
mohu říci, že jsem byla nadšená. Zájezd byl skvěle
zorganizován, v poklidném tempu - pro seniory tak
akorát. Účastníci nejenže se dostali tam, kam by se
asi sami nevypravili, ať už z důvodu, že již neřídí
auto, špatného dopravního spojení nebo z důvodů
jiných, ale ještě si popovídali s lidmi ze vsi, s nimiž
se nějaký čas neviděli, a společně si užili celý den.
Mezi účastníky byli i lidé s hůlkou a i ti výlet zvládli.
Všichni, kdo se na chodu spolku a organizaci společných akcí podílejí, si zaslouží velký obdiv za to, co
pro ostatní dělají. Až jednou budu v důchodu, budu
šťastná za takový spolek. A vy, kdo ještě nejste členy – popřemýšlejte o tom – stojí to za to!
Iveta Bočanová

Z HISTORIE

KDO BYL EMIL HOLUB A JAKÁ VÝROČÍ JSOU S NÍM LETOS SPOJENA?

Letos je 175. výročí narození, 120. výročí úmrtí
a 150. výročí od 1. africké cesty tohoto světoznámého cestovatele.
Dr. Emil Holub se narodil 7.10.1847 v Holicích
a zemřel 21.2.1902 ve Vídni. Procestoval jižní
Afriku, zasloužil se o zpřesnění map a o objev
skalních maleb Sanů (Křováků).
Byl to člověk velmi vzdělaný a pracovitý. Jako
první zakreslil podrobnou mapu Viktoriiných
vodopádů a jako jediný vytvořil detailní etnografickou studii původních kmenů oblastí jižní
Afriky. Shromáždil geniální sbírky. V rodných
Holicích byl na jeho počest postaven památník

Dr. Emila Holuba – Africké muzeum. Má silnou
vazbu na Šťáhlavy, odtud pocházel jeho otec
František Holub ml., rovněž lékař, který se narodil v r. 1809 v čp. 31 v Husově ulici ve Šťáhlavech. Dům dodnes patří rodu Holubů.
První Holubové (či Holubcové) – pravděpodobní předci Emila Holuba se v písemných
materiálech a ve Šťáhlavech objevují již dříve,
nejstarším známým předkem byl patrně Jiřík
Holubec (*cca 1600), následně Jakub Holubec
(Holub - *cca 1628-1630), poté Matěj Holub,
který žil v čp. 55 (cca1653-1720) – lokaj, truhlář
a komorník na zámku. Jeho syn Štěpán Ho9

Dům čp. 31 v Husově ul. ve Šťáhlavech

pokračování na další straně

Z HISTORIE

KDO
BYL EMIL HOLUB A JAKÁ VÝROČÍ JSOU S NÍM LETOS SPOJENA?
pokračování z předešlé strany

lub (1690-1752), truhlář, v r. 1714 koupil dům
čp. 31 v Husově ulici. Dalším předkem Emila Holuba byl syn Štěpána - Ignatius (Hynek)
Holub (1726-1801), truhlář. Jeho syn František
Holub starší (1782-1856) hospodařil na gruntu
čp. 31 s Annou Hoblovou z čp. 58. Spolu měli 12
dětí, mezi nimiž byl i Václav (*1830), jehož potomci vlastní dům dodnes; a Barbora, která se
provdala za Václava Špilara z čp. 32 - jejich syn
Josef, Emilem zvaný Špíral, doprovázel Emila
Holuba při jeho druhé africké cestě a zemřel při
ní v r. 1856 na malárii. Dalším synem Františka
st. byl František Holub ml. (1809-1879), ranlékař
(patron chirurgie), který se dostal až do dalekých Holic, kde se jemu a jeho druhé manželce
Anně Rosálii Ebertové narodil slavný lékař a cestovatel Emil Holub. (První Františkovo manželství skončilo velmi smutně, jeho manželka Anna,
roz. Janotová porodila r. 1837 předčasně mrtvá
dvojčata a na následky porodu zemřela.) Podruhé se oženil v r. 1839 - na svého jediného potomka Emila manželé Holubovi čekali dlouhých
8 let. Emil žádné děti neměl.
Na svou první
africkou cestu Emil vyjel za
podpory Vojtěcha Náprstka a
strávil na ní 7
let a shromáždil zde na 30
tisíc sbírkových
předmětů. Nejprve zde pracoval jako lékař
v evropských rodinách a snažil
Cestovatel Emil Holub
se našetřit si prostředky na cesty do divočiny. Následně pracoval mezi lovci diamantů a v r. 1873 se vydal
na expedici na území bečuánských kmenů,
kde získal své první zkušenosti s domorodci
a sestavil přírodovědnou sbírku, kterou ve 20
bednách odeslal p. Náprstkovi do Prahy. Následovaly ještě další dvě expedice, při té poslední podnikl cestu k řece Zambezi a Viktoriiným
vodopádům. Vše, co viděl a zažil, si pečlivě
zapisoval a kreslil do svých deníků. Nikdo jiný
nepopsal život domorodců na africkém jihu
v 2. pol. 19. stol. tak podrobně jako Dr. Holub.
Z jeho zápisků dodnes čerpají národy států
Zambie a Zimbabwe údaje o své historii.
Jako slavný cestovatel se v r. 1879 vrátil do
Prahy a věnoval se publikační, přednáškové
a výstavní činnosti, snažil se přiblížit co nejvíce lidem krásy Afriky a získat prostředky pro
návrat na tento kontinent, aby mohl dál bádat
a poznávat.
V r. 1883 se ve Vídni oženil s osmnáctiletou
dívkou Rosou (Růženou) Hofovou (1865–1958),
která jej přežila o 56 let.
Díky podpoře veřejnosti a císařského dvora
připravil Dr. Holub druhou africkou cestu,
při níž chtěl projít od Kapského města na jihu
Afriky až do Káhiry na severu Egypta, což se
do té doby nikomu nepodařilo. Nepodařilo se
to však ani Holubovi. Provázela jej manželka
Růžena (Rosa) a šest mužů, které si vybral
pomocí konkurzu, mezi nimi byl i Josef Špíral
(Špilar) ze Šťáhlav (1845–1886). Na cestě došlo
k mnoha nesnázím, třeba uhynuli tažní voli po
požití jedovatých rostlin, Josef Špíral a Karel
Bukač zemřeli na malárii nedaleko Viktoriiných
vodopádů. Holub byl prvním Evropanem, kdo
navštívil území bojovných Mašukulumbů,

kteří nosili zvláštní špičaté účesy. Ti v r. 1886
přepadli Holubův tábor, ukradli zásoby, poničili
sbírky i deníky. Holub s manželkou a dvěma pomocníky uprchli na území Tongů, útrapy však
neskončily. Jednoho z pomocníků těžce zranil
levhart a Holub s manželkou vážně onemocněli
a nemohli tak v cestě pokračovat. Museli se
vrátit do Evropy, do Čech přijeli v září r. 1887.
Přes všechny potíže se Holubovi podařilo shromáždit mnoho přírodovědného i etnografického
materiálu a poznatků, které byly oceňovány ve
vědeckých kruzích u nás, v Německu, Francii
a Anglii. Plánoval ještě třetí výpravu do Afriky
v roce 1889. Tentokrát měl zamířit na popud
Leopolda II. do Belgického Konga. Zdravotní
stav mu to již nedovolil.

Ze sbírek Emila Holuba v Národním muzeu –
kožené panenky, 1888
V následujících letech získal nejrůznější řády
a vyznamenání, byl jmenován čestným členem řady vědeckých společností a napsal další
knihu. Uspořádal dvě velké výstavy (1891 ve
Vídni a 1892 v Praze), které navštívilo 190 000
návštěvníků. Zájem veřejnosti byl sice mimořádný, pro nízké vstupné však výstavy skončily
finanční ztrátou. Nepodařilo se mu získat prostor pro trvalé umístění svých sbírek (okolo 13
000 předmětů) – Národní muzeum je z různých
důvodů, možná i pro nedostatek místa, odmítlo. Proto je začal po částech rozprodávat do
zahraničí, nebo je i daroval muzeím, vědeckým
institucím a školám. Daroval i část šťáhlavské
škole.

v Čechách. Emil Holub nakonec zemřel v ústraní
ve věku 55 let - v Africe překonal malárii a další
tropické nemoci, k nimž se přidala i rakovina.

Rosa
Holubová a odkaz
Emila Holuba
Rosa byla svému muži velkou
oporou a na výpravě v Africe
rovnocenným
partnerem a pomocnicí. Velmi
rychle se naučila
kafersky a stala
se vyhledávanou
tlumočnicí. Uměla
preparovat
Manželka Emila Holuba
ptáky i savce,
Rosa Holubová
ošetřovala
nemocné pacienty svého muže. Překonala malárii
a byla oporou dalším členům výpravy. Při boji
s Mašukulumby se jim duchapřítomně postavila
se zbraní v ruce. S manželem žila ve Vídni až do
jeho smrti. Přestože poté mohla odjet do Afriky za svou vlastní kariérou, vybrala si pečovat
o odkaz svého muže. V roce 1920 jí město Holice udělilo čestné občanství a domovské právo,
v roce 1947 jí bylo navráceno československé
občanství.
Konec života prožila se svou sestrou u Vídně
a několikrát navštívila Československo. V roce
1957 ji ve vídeňském bytě navštívili cestovatelé Miroslav Zikmund a Jiří Hanzelka. Zemřela
28. září 1958 ve věku 93 let a v závěti odkázala zbylé věci po manželovi včetně vybavení
jeho vídeňské pracovny Holicím, což bylo tehdy velkým překvapením, protože Rakousko si
Dr. Holuba a jeho odkaz přisvojovalo a jistě
očekávalo, že exponáty zůstanou ve Vídni.
Rosa je pochována spolu s Emilem Holubem
ve Vídni.
Hlavní soubor sbírek je v Africkém muzeu
v Holicích, které bylo otevřené v r. 1970. Osobní doklady, deníky, zápisníky, diplomy, kresby,
fotografie, výstřižky jsou v Náprstkově muzeu
v Praze, další exponáty lze najít v muzeích ve
Vídni, Petrohradě, Paříži aj.
Publikace a sochy
Národní knihovna ČR eviduje 29 odborných publikací, jejichž autorem je Emil Holub a které
byly vydány za jeho života. První česká kniha
byla vydána v roce 1880: Sedm let v jižní Africe.
A kde například najdeme sochy nebo busty
Emila Holuba? V Holicích (z r. 1949), u Viktoriiných vodopádů, v Náprstkově muzeu v Praze.

Foto z historické prezentace Holubových sbírek
V roce 1894 odjel na dva roky přednášet do
USA, kde ho oslavovali snad více než v té době
doma. Po návratu žil se svou ženou převážně
ve Vídni. Z Ameriky dostal nabídku na zřízení
Afrického muzea, štědrou dotaci a místo ředitele, Holub si však přál, aby jeho sbírky zůstaly
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Kam na výlet za Emilem Holubem?
Jednoznačně do Holic v Pardubickém kraji, cca
20 km severovýchodně od Pardubic, které bylo
po rekonstrukci znovu otevřeno v r. 2012 a je
moderně vybavené, s řadou interaktivních prvků.
Iveta Bočanová
Zdroje: Genealogické a heraldické listy 4/2012,
2/2013
Martin Šámal, Emil Holub
Jiroušková, Šámal a kol., Sbírka Emila Holuba
v Národním muzeu
Emil Holub, Cesta do země Mašukulumbů

NAŠE PŘÍRODA

KORKOVÉ LIŠTY
Milí přátelé přírody, přichází nám srpen, poslední opravdu teplý letní měsíc. Počasí nás může
překvapit, jak poměrně chladnými dny, tak velkými vedry. Ta jsou v posledních letech častější.
Na vysoké teploty mají rostliny mnoho přizpůsobení. Známé jsou třeba netřesky se svými
dužnatými listy.
Adaptaci na horko mají i některé dřeviny. Většinou se snaží snížit teplotu a dostatečně zásobit
své listy vodou, která je nezbytná pro fotosyntézu a chlazení. Proto částečně uzavírají průduchy na listech a tím snižují ztráty vody odparem.
Přesto dochází k jejímu uvolňování a přeměnou
na plynné skupenství dochází k ochlazování celého okolí, proto je v horkých dnech pod stromy

lépe než v jakémkoliv jiném stínu. Je to jedna
z důležitých funkcí stromů v zástavbě. Platí jednoduché pravidlo – čím více a větších stromů,
tím příjemnější prostředí.
Jako velmi zajímavá
adaptace dřevin, která u nás možná překvapí, jsou tzv. korkové lišty. Korek všichni
známe z lahví vína,
kde je používán jako
materiál na špunty.
Jedná se o kůru, která
je plná vzduchových
bublinek. To ji jednak
Korkové lišty brslenu

odlehčuje, takže dobře plave, a zároveň tepelně izoluje, což je její původní účel. Brání tím
přehřátí kmene stromu, narušení vedení vody
a živin ve dřevě a lýku. Korek se těží ze středomořských dubů korkových, kde vrstva kůry
může dosahovat tloušťky i několika centimetrů.
Naštěstí se strom kvůli těžbě nemusí kácet, stačí kůru oloupat a za nějaký čas se opět obnoví. Na některých našich dřevinách můžete najít
korkové lišty, které mají podobnou funkci. Jedná
se o podélné proužky, které slouží hlavně ke stínění, ale neobalují celý průměr větvičky. Typické jsou pro javor babyku nebo brslen evropský,
s tím s můžete běžně setkat v Hraběcí aleji nebo
v Bažantnici.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

39. ROČNÍK TRIATLONU a OM

v sobotu 20. srpna 2022
Pro registrované závodníky i širokou veřejnost
v několika
kombinacích a věkových kategoriích
Prezence

7:30 - 10:00 hodin
hřiště TJ Sokol Šťáhlavice

závod

plavání

Triatlon silniční

0,3

kolo běh
40

6

silové
-

Triatlon terénní

0,3

17

6

-

Triatlon malý

0,1

6

1

-

Ocelový muž

-

40

6

činka, shyb, sed - leh

www.sokolstahlavice.cz
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Zdeněk Myslík

POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE
POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ DEN
Ve spolupráci obce a Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit (AVVA) a dalších sportovních spolků se bude 24. září konat sportovní den. Akce se koná u příležitosti 100. výročí narození fenomenálního běžce Emila Zátopka a AVVA by chtěla v tradici běžeckých
závodů pokračovat i v dalších letech.
Běžecké závody organizuje AVVA. Bude možné si zaběhat jak v registrovaných závodech na 5 a 10 km (Kozelská desítka a Zátopkova
pětka), tak v závodech dětí nebo v běžeckém závodě pivní štafety či
běhu na 2 km. Místní sportovní spolky si připraví sportovní disciplíny
pro děti, bude možné do těchto spolků děti i přihlásit k pravidelnému sportování. Neváhejte s přihláškou do běžeckých závodů, pokud
se přihlásíte do 19.9.2022 budete mít výhodnější startovné.
https://avva.cz/akce/
Na závěr sportovního dne čeká návštěvníky kino ve sportovní hale.
Těšíme se na vás!
kolektiv pořadatelů akce

OBEC ´ŠTÁHLAVY POŘÁDÁ
DNE

24. 9. 2022

ZÁTOPKŮV
SPORTOVNÍ DEN
BĚH
PARKOUR

VOLEJBAL
HÁZENÁ

U HŘIŠTĚ 525, ŠŤÁHLAVY

HASIČSKÝ SPORT
JUMPING FITNESS

LMU

PROMÍTÁNÍ FI

ZÁTOPEK

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD

Webové stránky obce: www.stahlavy.cz | Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
Sekretariát – D. Švábková: 377 969 201, 602 667 358, 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: 8-12, 13-17 h | Podatelna: v úředních hodinách a dále: ÚT, ČT, PÁ: 8 – 12 h
Uzávěrka materiálů pro další číslo - 25. 8. 2022
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

Vydává: obec Šťáhlavy | Redakční rada: Iveta Bočanová, Alena Sládková, Nicol Krpejšová
Cena výtisku 7,- Kč | Povoleno MK ČR E 12316
V prodeji: prodejna COOP - Nezvěstická 504, Potraviny Šťastný - Náves Republiky 55, Prodejna potravin – Šťáhlavice 120
Příspěvky, dotazy, připomínky zasílejte na adresu: OÚ Šťáhlavy, s označením Š + Š, nebo na email redakce@stahlavy.cz
Cena inzerce dle velikosti: do 1/4 A4 - 100,- Kč, 1/4 až 1/2 A4 - 200,- Kč, 1/2 až 1/1 A4 - 400,- Kč | Ceny jsou bez DPH
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