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INFORMACE POLICIE ČR
Policie ČR, Městské ředitelství Plzeň upozorňuje na zvýšení počtu spáchaných trestných činů
krádeží a vloupání do domů v našem teritoriu a jeho okolí. Žádáme Vás proto o náležité
zabezpečení vlastních obydlí, uzamykání vstupních dveří a dostatečné zajištění ostatních možných
vstupů do obydlí (francouzská okna, vikýře atd…).
Při zjištění poznatků k možným pachatelům této trestné činnosti volejte na tísňovou linku 158 nebo
přímo na Obvodní oddělení Plzeň tel:725 381 375.

ŽÁCI ZŠ ŠŤÁHLAVY NAVŠTÍVILI 3D PLANETÁRIUM

20. únor byl pro žáky všech ročníků mimořádným dnem. V plzeňském science centru Techmánia navštívili
první 3D Planetárium v ČR. Shlédnutí výukových programů posloužilo k doplnění a rozšíření výuky
prvouky, přírodovědy a vlastivědy. Mladší žáci se dozvěděli, jaký je vztah mezi Zemí, Měsícem a Sluncem,
proč a jak obíhá naše planeta kolem Slunce, proč je naše Země kulatá a proč svítí ve dne Slunce a v noci
Měsíc. V projekci se seznámili i s ostatními planetami Sluneční soustavy.
Populárně-vzdělávací program pro starší žáky byl zaměřen na hvězdnou oblohu nad Plzní v zimním
ročním období, ve kterém pozorovali nejvýraznější souhvězdí Orion, dále souhvězdí Býka a nejjasnější
hvězdu noční oblohy Sirius. Faktický výklad byl obohacen historickými souvislostmi a příběhy
k jednotlivým souhvězdím. V dalším filmu s názvem Astronaut získali žáci odpovědi na mnohé otázky: Jak
působí stav beztíže na lidské tělo? Jak probíhá výcvik astronautů? Co chrání planetu Zemi před
nebezpečným vesmírným zářením? Jaká další nebezpečí na člověka ve vesmíru číhají?
Tato část exkurze probíhala v promítacím sálu se speciální projekční technologií, která promítá na
kulovou plochu prostorový obraz. Žáci se tak stali součástí filmového děje z hlubin vesmíru.
V dalších třech podlažích si všichni žáci nadšeně vyzkoušeli velké množství interaktivních exponátů,
které jim srozumitelnou formou představily řadu fyzikálních a astrofyzikálních jevů.
V pondělí 10. března navštívili postupně všichni školáci obecní knihovnu ve Šťáhlavech. Knihovnice
paní Dana Horáčková fundovaně a s velkou trpělivostí seznámila mladé čtenáře s možnostmi, které knihovna
nabízí. Ochotně odpovídala na všetečné dotazy, vybírala a ukazovala dětem „poklady“ svého knižního
království. Mnozí naši žáci jsou již pravidelnými návštěvníky knihovny a jiné další tato návštěva jistě
k půjčování knih inspiruje. Touto cestou paní Horáčkové srdečně děkujeme.

Základní škola pořádá v průběhu roku pro své žáky mnoho naučných i zábavných akcí. Rodiče tyto akce
stojí nemálo peněz. Díky aktivitě základní školy, žáků, rodičů i veřejnosti ve sběru elektroodpadu a
druhotných surovin ( papíru, plastu, kartonu a víček ) bylo, je a bude možno získávat finanční prostředky
na úhradu některých akcí. Např. v roce 2012 byly zcela uhrazeny náklady na školní výlety, v červnu 2013
byla žákům zaplacena doprava do zábavního centra Lvíček v Plzni, několikrát byly doplaceny menší částky
na úhradu jiné autobusové dopravy. Ze získaných finančních prostředků jsou dále pořizovány odměny, ceny
a dárky pro žáky školy.
Další pomocí můžete přispět hned v průběhu měsíce dubna 2014, kdy proběhne sběr elektroodpadu.
Kontejnery budou volně přístupné na školní zahradě. Vkládejte do nich pouze přístroje s přívodní šňůrou. Do
sběru nepatří lednice a mrazáky. Za pomoc předem děkujeme.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Ivana Kantnerová a Mgr. Jana Škardová

MS ČČK PŘIPRAVUJE
90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MS ČSČK-ČČK ŠŤÁHLAVY

Před 90ti lety - 30. března 1927 se konala ustavující valná hromada ČSČK v naší obci Šťáhlavy z
iniciativy slečny Boženy Tylové, která také byla zvolena první předsedkyní místní skupiny ČSČK. Božena
Tylová byla emancipovaná žena, která se zúčastňovala veřejného života v obci, což ještě tehdy nebylo
obvyklé.
Tato MS ČSČK spolupracovala se Sborem dobrovolných hasičů při tzv. Samaritánských službách. V
srpnu 1948 zakoupila MS ČSČK Šťáhlavy první sanitní vůz a zřídila tak v obci záchrannou stanici. Na
zakoupení automobilu zapůjčil Obecní úřad Šťáhlavy finanční částku 107.000,- Kč. Byla to pro obec velká
vymoženost, kterou se dosud mnoho okolních obcí nemohlo pochlubit. Sanitní vůz konal služby i pro obce
Lhůta, Nezbavětice a Šťáhlavice.
Naše MS ČČK má bohatou historii a v současné době vyvíjí také různorodou činnost. Mimo jiné
každoročně školíme mladé zdravotníky I. stupně ve zdravotnickém kroužku při ZŠ Šťáhlavy, zajišťujeme
lékařské i odborné přednášky pro členy ČČK, organizovali jsme 2x ročně sběr ošacení pro ošacovací
střediska OS ČČK Plzeň - jih a sever, zajišťujeme zdravotnické služby při sportovních a kulturních akcích v
obci, předáváme osobně našim jubilantům blahopřání. Dále se věnujeme sběru léčivých rostlin pro
společnost Leros, s.r.o., sousedskou výpomoc osamělým a nemocným občanům.
Každoročně pořádáme několik výstav (velikonoční, vánoční, obrazů, atd.). Pro žáky ZŠ Šťáhlavy
pořádáme ve spolupráci se členy zdravotnického kroužku každoročně "Den zdraví a první pomoci".
Provádíme doškolování členů v poskytování první pomoci, což ochotně provádí člen představenstva MS
ČČK praktický lékař MUDr. Vlastimil Kulda.
Již řadu let pečujeme o hrob akademického malíře Jaroslava Špillara na místním hřbitově ve Šťáhlavech.
Pořádáme pravidelně u jeho hrobu pietní vzpomínky ve spolupráci s žáky ZŠ Šťáhlavy s pokládáním věnců
se stuhami a s proslovem o jeho životě a díle.
90. výročí založení ČSČK v naší obci si připomeneme na slavnostní valné hromadě naší MS ČČKK dne
31. března 2014 v sále Informačního centra obce Šťáhlavy od 17.00 hod. Bude instalována výstava o činnosti
MS ČČK a panel k 775. výročí založení obce Šťáhlavy. V tento významný den bude položena kytice na hrob
zakladatelky ČSČK slečny Boženy Tylové.
Na tuto valnou hromadu zveme naše členy a členky.

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

MS ČČK Šťáhlavy uspořádá v neděli 6. dubna 2014 od 10 - 16 hodin v jídelně AG-Produkt, a.s. Šťáhlavy
prodejní velikonoční výstavu.
Těšíme se na Vaši účast

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA

MS ČČK Šťáhlavy pořádá dne 24. dubna 2014 od 18 hodin v jídelně AG - Produkt, a.s. Šťáhlavy výroční
valnou hromadu. Proběhne volba nového představenstva MS a na závěr jednání se uskuteční beseda s JUDr.
Janou Lexovou a MUDr. Ivanou Bouchnerovou na téma "Moudření - škola zdravého aktivního stárnutí."
Srdečně zveme všechny členy a členky.

PODĚKOVÁNÍ VÝBORU SDH ŠŤÁHLAVY

Alois Nolč, předseda MS ČČK

Výbor SDH ve Šťáhlavech velice děkuje sponzorům a příznivcům za velkou podporu při konání Hasičského

bálu a Dětského maškarního reje. V roce 2015 se Hasičský bál uskuteční 28.února.
V sobotu 7. června 2014 proběhnou na louce „Na Vyšších“ oslavy 130 let založení Sboru dobrovolných
hasičů ve Šťáhlavech. Ukázky zde předvedou malí soptíci z Kralovic, profesionální hasiči, Policie ČR a
samozřejmě naše stará koňská stříkačka z r. 1884. Celé oslavy zakončí koncert skupiny KATR od 21.00 hod.
Za SDH Šťáhlavy starosta Vojtěch Synáč

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠŤÁHLAVY
SDH Šťáhlavy pořádá nábor do kolektivu mladých hasičů.
Chceš zažít nové dobrodružství? Něčemu se naučit? Hledáš nové zážitky, kamarády zábavu? Chceš jezdit na
soutěže? Je ti 6-14 let? Tak neseď doma a přijď mezi nás.
Scházíme se každou středu od 17 do 19 hodin. V zimě jsme v tělocvičně, kde hrajeme míčové hry, spojené
s učením se topografii, vázáním uzlů, základy zdravovědy a od jara trénujeme v hasičské zbrojnici požární
útok.
Těšíme se, že přijdeš mezi nás.
Kontakt: Petr Vanžura- mobil: 728629629, www.sdhstahlavy.websnadno.cz

ZPRÁVY Z ODDÍLU HÁZENÉ
SOKOLA ŠŤÁHLAVY
V sobotu 22. února se družstvo mladších
žáků
zúčastnilo
"Suchovrbenského
poháru", který pořádala TJ Lokomotiva
České Budějovice ve své hale. Jako
soupeře měli družstva z Olomouce,
Českých Budějovic, Strakonic, Prahy, Úval
a dokonce i z rakouského Linze. Turnaj
nezačal pro Šťáhlavy zrovna šťastně, když
chlapci v prvním zápase prohráli s Duklou
Praha 10 : 15 a ve druhém zápase s
Olomoucí 8 : 9. Po těchto prohrách
následoval velký obrat a hoši už neprohráli
žádný zápas. Další výsledky: Šťáhlavy Linz 12 : 8, Šťáhlavy - Úvaly 9 : 8, Šťáhlavy - Strakonice 12 : 6, Šťáhlavy - České Budějovice 10 : 9.
Nakonec chlapci skončili na 3. místě a z Českých Budějovic si hrdě odváželi "Suchovrbenský pohár".
Sestava (v závorce počet vstřelených branek): Karban, Fišer, Šimek (21), Havlíček (10), Jung (3), Sedláček
(19), Nosek (3), Kepka (1), Sklenář (1), Brůha (3), Tyml. Trenér: Radek Sedláček.

VOLEJBALOVÝ ODDÍL ŠŤÁHLAVY INFORMUJE

V roce 2014 jsme stihli již 3 pěkné výšlapy ze Šťáhlav s hojnou účastí

Do roku 2014 jsme skočili doslova rovnýma nohama, čas plyne opravdu jako horská bystřina a tak se
pojďme ohlédnout, co se událo a chystá v oddíle volejbalu TJ Sokol Šťáhlavy. Rádi bychom i letos
navazovali na úspěšné a oblíbené akce z let minulých, zaměřených zejména na naše nejmenší. Začněme
rychlým přehledem roku loňského.
Loňský Nový rok jsme zahájili 5.1.2013 Tříkrálovým výšlapem na Maršál s účastí bezmála 40 sportovců.
Než přestala paní zima vládnout, povedlo se zorganizovat pár společných lyžařských výjezdů do našich hor.
Na jaře proběhla Velikonoční gymnastika (31.3.2013) a kulturní akce v Informačním centru ve Šťáhlavech s
názvem Vítání jara písničkou (6.4.2013).
Zúčastnili jsme se s dětmi několika atletických pětibojů Plzeňského kraje v Klatovech, Přešticích a Stříbře.
Začátkem června (8.6.2013) jsme uspořádali společně se šťáhlavskými hasiči Den pro děti a rodiče na
antukových kurtech a v areálu hasičské zbrojnice.
O prázdninách proběhlo sportovní soustředění dětí z oddílu (7.7.-13.7.2013) s účastí 25 malých sportovců.
Nejkrásnější období v roce jsme přivítali akcí nazvanou "Adventní snění" konanou v Informačním centru
(30.11.2013). Jednalo se o hudebně – divadelní pásmo, kde úspěšně účinkovali naši sportovci předškolní i
školní.
O týden později na Mikulášské žíněnce děti předvedly, co se naučily v gymnastice, a navštívili nás čerti,
anděl a Mikuláš (7.12.2013). Pod patronát jsme si loni vzali i zpívání a hraní koled na Štědrý den v kostele
sv.Vojtěcha a u stromu na návsi ve Šťáhlavech..

Celý rok probíhalo pravidelné cvičení školních i předškolních dětí v tělocvičně.

A jakoby jsme dozpívali poslední koledu, už tu byl rok 2014

Navázali jsme na tradici výšlapů na Maršál a šlo nás 4.1. opět pěkných čtyřicet!
O týden později jsme vyrazili hromadně do Komorního divadla v Plzni na krásné představení muzikálu Noc
na Karlštejně. Hromadně znamenalo 50 účastníků, polovinu tvořily děti. Pro některé z nich to byla vůbec
první návštěva večerního divadelního představení, kterou si moc užily.
V pořadí druhý letošní výšlap následoval 19.1. Dobrovolně jsme se zřekli nedělní kachničky se zelím ve
prospěch buřtů, opečených na
hrázi Nestlívského rybníka.
Vyrazili jsme ze Šťáhlav
Kozelskou na Bor, při skále
a jezu jsme se dostali na
Kozel, dále na Lopatu a po
jejím dobytí k Nestlívskému
rybníku.
Za účasti 60
sportovců jsme našlapali 20
příjemných kilometrů a strávili
krásný den v přírodě.
Do třetice všeho dobrého jsme
v sobotu po svatém Valentýnu
vyrazili dobýt Sedleckou skálu.
Kolem
bambouseckých
rybníků ve Šťáhlavech jsme
pokračovali do Háječku, cestou
jsme
využili
nedávno
zbudovanou lávku přes Úslavu,
poté k Sedleckým rybníkům ke
krásné vyhlídce z vrcholu
Sedlecké skály. Cestou zpět
přes Melicharku a Hlubokou cestou pak hřálo 35 borců sluníčko a příjemný pocit, že se další výšlap opět
vydařil.
Tak kam příště?

Za VV oddílu volejbalu TJ Sokol Šťáhlavy Jan Tafat

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–žíhaný,černý,modrý,žlutý, kropenatý a bílý.Stáří : 1520 týdnů. Cena 149 -185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice,ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu !
Prodej se uskuteční: V neděli 13. dubna 2014, Šťáhlavy - Jednota u hospody – 15.20 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena 20 - 30 Kč/ks.
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod. Tel.601576270, 606550204, 728605840

JÍZDNÍ ŘÁD ČSAD

V minulém vydání měsíčníku jsme slíbili uveřejnění jízdního řádu ČSAD. Vzhledem k velkému množství
příspěvků to nebylo možné splnit. Snad v dubnovém vydání.
Vydává: Obecní úřad ve Šťáhlavech, Masarykova 169 * Redakce: ing. J. Pečený
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