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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle našich novin jste měli možnost přečíst si poprvé
„okénko opozice“ z pera paní Mgr. Bočanové. Upřímně řečeno byl
jsem na jeho obsah také zvědavý. Bohužel mě celkem zklamal. Jednak
nepochopením mého přání a jednak podle mne nešťastně zvolenými
slovy v samotném článečku.
Proberme to ale postupně. Už první věta zní téměř jako výtka,
tedy že jste ve volbách velkou většinou zvolili naši kandidátku.
Je třeba si uvědomit, že i patnáctý v pořadí na naší kandidátce měl
podstatně víc hlasů než první na jakékoliv jiné. Snad to dost vypovídá
o vůli občanů v naší obci. V naší kampani jsme na nikoho neházeli
špínu a ani jsme nepotřebovali žádnou pomoc zvenčí. Jsme prostě tým,
který má jasnou vizi, za níž si stojí. Že bychom usnuli na vavřínech?
To rozhodně ne. K tomu, abychom se plácali po ramenou, máme hodně
daleko.
Opozice. Nemám nic proti opozici, pokud se jí rozumí jiný názor
na danou věc. K tomu, aby kdokoliv vyjádřil názor či nesouhlas
s navrženým, snad není nutné scházet se jinde. Opozice, o kterou nestojím
a o níž jsem psal, je opozice za každou cenu (tak jak to vidíme mnohdy
ve vyšších politických sférách) spočívající v laciném slovíčkaření,

NAŠI OBYVATELÉ VE
STATISTICKÉM
PŘEHLEDU 2014
Celkový počet obyvatel obce k 31. 12. 2014:
Šťáhlavy 1954 obyvatel, Šťáhlavice 528 obyvatel,
celkem 2482.
Ve Šťáhlavech se narodilo 15 dětí, ve Šťáhlavicích 6.
Šťáhlavy: Šprdlíková Rozálie, Horová Rozálie,
Kopelentová Stella, Šíp Jakub, Malínská
Magdalena, Černý Viktor, Drnek Tomáš, Maglič
Mikuláš Dan, Hoblíková Josefína, Pellegrini
Charlotte, Berkovcová Žoﬁe Bára, Krátký Adam,
Lavička Filip, Drohobeckyj Dominik a Došek
Tomáš.
Šťáhlavice: Kopelentová Natálie, Čtvrtníková
Alžběta, Vokoun Patrik, Schmitt Ondřej, Cinková
Tereza a Fiala Michael.
Ve Šťáhlavech zemřelo 12 občanů, ve Šťáhlavicích 7.
Vzpomeňte s námi. Šťáhlavy: Milotová Miroslava,
Ditrich Vladimír, Kesl Pavel, Vozková Miluše,
Havlíková Marie, Presslová Marie, Lokajíčková
Věra, Wohlmuthová Milada, Vůchová Jiřina,
Krňoulová Libuše, Vonášková Anna, Vrtělová Věra.
Šťáhlavice: Dvořák Václav, Stankovičová Vlasta,
Skála Josef, Straka Pavel, Šilhanová Eva, Šilhanová
Eva, Pálková Květa.
Do Šťáhlav se přistěhovalo 45, do Šťáhlavic 13 osob.
Ze Šťáhlav se odstěhovalo 28 osob, ze Šťáhlavic 6.
Ve Šťáhlavech se zkolaudovalo 11 nových rodinných
domů, ve Šťáhlavicích 3.
za matriku Markéta Kepková

jak jsem to zaznamenal v opozičním okénku. Slova jako „prosadili
či docílili jsme“ v článku znějí, jako by to bylo velmi obtížné. Tak
to ovšem není. V podstatě všechny návrhy od zastupitelů z jiných
kandidátek byly schváleny. Stejně tak byli schváleni všichni navržení
členové do výborů a komisí. Museli jsme je schválit? Určitě ne, ale
všichni přece chceme, aby obec fungovala co nejlépe. A tady musím
s paní Bočanovou souhlasit. Byli navrženi skutečně správní lidé a zatím
všichni pracují bezvadně. Za to jsem opravdu rád.
Byl bych ale velmi nerad, aby můj příspěvek byl chápán špatně. Nechtěl
bych, aby se na stránkách našeho zpravodaje rozpoutala přestřelka slov,
která nic neřeší. To by zabíralo místo rozumnějším článkům, které
občany o něčem informují.
A nakonec jedna věcná. Paní Bočanová vyslovila na konci svého
příspěvku názor, že je třeba táhnout za jeden provaz. Vřele s tím
souhlasím a pouze se ptám. Nebylo by lépe táhnout za ten provaz
z jednoho místa?
Vážení občané, přeji všem pevné zdraví a děkuji za to, že jste si můj
příspěvek pozorně přečetli.
Ing. Štětina Václav, starosta obce Šťáhlavy

LEDEN
2015 V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Protože přispíváme s článkem v novém roce poprvé, chtěli bychom jménem zaměstnanců
i žáků ZŠ dodatečně popřát všem čtenářům pevné zdraví po celý rok, hodně štěstí
a osobních i pracovních úspěchů.
V pondělí 5. 1. se odpočatí žáci vrátili po vánočních prázdninách opět do školních lavic,
vyprávěli svým spolužákům, co dostali pod stromečkem, a sdělovali si navzájem své
prázdninové zážitky. Následující den naši školu navštívili „Tři králové“, ve všech třídách
svým zpěvem a přáním potěšili žáčky i paní učitelky.
Další lednový týden proběhl ve znamení příprav na zápis do 1. třídy. Jako každoročně den
před zápisem navštívili předškoláčci se svými paními učitelkami své známé kamarády v 1.
třídě, vyzkoušeli si, jak se sedí v opravdové školní lavici, navzájem si zazpívali písničky
o zimě. Mnozí předvedli, že už dokáží přečíst některá
písmena i číslice. Nakonec si všichni společně pohráli ve
školní družině.
Ve čtvrtek 15. 1. se vraceli předškoláčci se svými rodiči
do naší školy, aby se nechali zapsat do 1. třídy. Letošního
zápisu se zúčastnilo rekordních 29 budoucích prvňáčků,
proto ti, kteří čekali, než na ně přijde řada, si krátili
chvíli hraním či malováním ve vedlejší třídě. Také měli
možnost prohlédnout si se svými rodiči školní budovu.
U zápisu si nejprve popovídali s paní učitelkou o sobě
a své rodině, přednesli básničku nebo zazpívali písničku,
hledali rozdíly na obrázcích a svými dovednostmi
a znalostmi nás přesvědčovali, že už nastal čas stát se
školákem. Za svoji práci a odvahu byli všichni odměněni
drobnými dárečky, o jejichž přípravu se postaraly paní
vychovatelky s družinovými dětmi.
Ale teď už zpět k našim školákům. Ti se po půl roce
svého úsilí a práce dočkali ve čtvrtek 29. 1. pololetního
vysvědčení a následující den měli jednodenní pololetní
prázdniny. Většina žáků odcházela se svými výsledky
spokojena, těm ostatním přejeme, aby se jim v dalším
pololetí podařilo „vyladit“ to, co tentokrát úplně nevyšlo.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová a Mgr. Alena Löffelmannová
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ZPRÁVY OBČANSKÉ KOMISE
Občanská komise pracuje při OÚ již mnoho let. Stará se, jak plyne
z jejího názvu, o občanské záležitosti obce. Zajímá se o obsazenost bytů
v sociálních domech ve Šťáhlavech i Šťáhlavicích a o spokojenost již
bydlících nájemníků. Mezi její nejdůležitější činnost však patří „Vítání
občánků“, které probíhá většinou 2x ročně, na jaře a na podzim.
Občanskou komisi zajímají i senioři. OÚ zasílá všem občanům od jejich
80ti let blahopřání k jejich životnímu jubileu. Pokud je toto jubileum
„kulaté“ nebo vyšší než 90 let, chodí členky OK spolu se zastupiteli obce
občanům blahopřát osobně, vždy s milým úsměvem a malým dárkem.
V lednu oslavili svá významná životní výročí tito naši spoluobčané:
Věra Chmelíková
Jan Nekovář
Vojtěch Toman
Miloslava Loukotová
Jan Trhlík
Marie Červená
Olga Pospíšilová
Josef Hajšman
Marie Grguričová
Všem přejeme pevné zdraví a spoustu radostných chvil v dalším životě.
Mgr. Dagmar Špalová, předsedkyně OK

V lednu se dožil jubilea 85 roků občan Šťáhlavic pan Jan Trhlík. Při této
příležitosti jej navštívili místostarosta obce pan Dušan Krňoul a členka
Občanské komise obce Hana Loudová.
Jmenovanému popřáli vše to, co činí život příjemným a krásným
a jménem OÚ Šťáhlavy mu předali dárkový balíček a přání starosty
pana Václava Štětiny.
Za Občanskou komisi Hana Loudová

VOLNÝ
BYT V SOCIÁLNÍM DOMĚ
Občanská komise oznamuje že od dubna bude pravděpodobně k dispozici volný byt v sociálním domě ve Šťáhlavech v Komenského ulici.
Zájemci hlaste se prosím na OU.

ČINNOST KONTROLNÍHO VÝBORU

1. Provedl kontrolu plnění usnesení rady a zastupitelstva a neshledal
zásadní nedostatky. V případě nesplnění usnesení bylo toto již napraveno
nebo náležitě zdůvodněno a kontrolní výbor důvody respektoval. (Např.
neuzavřena smlouva o půjčce se společností Služby obce Šťáhlavy,
s. r. o. – společnost žádala příspěvek a o půjčku nemá zatím zájem.)
Kontrola bude probíhat pravidelně.
2. Upozornil na zákonnou povinnost zveřejňovat na úřední desce záměr
prodloužení nájemních a pachtovních smluv u nemovitostí. Povinnost
vyplývá z metodiky ministerstva vnitra.
3. Upozornil, že na proﬁlu zadavatele veřejných zakázek www.vhodneuverejneni.cz/proﬁl/obec-stahlavy je nutno v souladu se zákonem
zveřejňovat smlouvy na zakázky s výší plnění od 500.000 Kč. Nyní se
tak neděje.
4. Diskutoval s p. tajemníkem o vhodnějších způsobech zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu (tj. mimo režim zákona o ZVZ).
Diskutováno:
- zveřejňování zakázek nad určitou částku (např. 300.000 Kč) na
stránkách obce, event. i na proﬁlu zadavatele;
- vytvoření příslušných pravidel nebo směrnice pro zadávání veřejných
zakázek nad urč. částku.
Konstatováno: Současný způsob zadávání veřejných zakázek se může
jevit jako neprůhledný, v zájmu zprůhlednění by bylo vhodnější zakázky
zveřejňovat na webu obce, stanovovat pro jednotlivé zakázky vhodným
způsobem kvaliﬁkační předpoklady, jmenovat komisi pro otevírání
obálek a zhodnocení došlých nabídek, která by posoudila splnění
kvaliﬁkačních předpokladů a doporučila radě obce nebo zastupitelstvu
příslušného dodavatele.
5. Provedl kontrolu některých dlouhodobých smluv.
a) Veřejné osvětlení (VO):
Bylo v r. 2001 prodáno společnosti ZČE (nyní ČEZ). Zároveň byla
uzavřena až do r. 2041 smlouva o zajištění veřejného osvětlení, podle
níž by společnost ČEZ měla zajišťovat bezproblémový chod VO v obci.
Obec osvětlení nevlastní a nemůže tedy ani žádat o dotace na úspornější
veřejné osvětlení. V případě rozšíření sítě by byl nutný dodatek
s navýšením ceny. Z důvodu vysokých nákladů si nová světla ve svém
vlastnictví obec spravuje raději sama.
Poruchy VO je nutné ohlásit na obec tajemníkovi nebo sekretářce. Obec
pak poruchu nahlásí na příslušnou telefonní linku ČEZu, který je povinen
ji odstranit do 3 pracovních dnů od nahlášení. V případě poruchy velkého
rozsahu vzniklé např. živelnou událostí, požárem apod. je ČEZ povinen
zahájit práce na odstranění poruchy do 2 pracovních dnů. Smlouva je
nevyvážená, celkově je pro obec nevýhodné, že VO nevlastní. Řešením

by mohlo být vykoupení VO zpět, jeho modernizace nejlépe za pomoci
dotací a jeho vlastní spravování, tj. společností nebo podnikatelem
vybranými obcí. K tomu je ale potřeba najít ﬁnanční prostředky, které
v dohledné době díky zadlužení pravděpodobně obec mít nebude.
b) Smlouva o nájmu vodohospodářského majetku ve vlastnictví
obce Šťáhlavy:
Byla uzavřena v r. 2005. Cena za vodné a stočné se stanovuje i na
základě skutečných, ekonomicky oprávněných nákladů provozovatele
- společnost by měla mít dle smlouvy maximální zisk ve výši 15 %
z těchto nákladů. Součástí ceny vodného a stočného je i nájemné
placené obci, které je velmi nízké. Pokud by bylo vyšší, promítlo by se
do ceny vodného a stočného. Smlouva byla původně na dobu určitou,
tj. do 31. 12. 2010. Její účinnost byla v r. 2011 prodloužena tak, že
je vlastně na dobu neurčitou. Dle vedení obce není o Šťáhlavy mezi
potenciálními provozovateli zájem, protože nemáme vlastní zdroj vody
a jsme závislí na Vodovodu Radyně, který si diktuje ceny. Přesto nutno
uvést, že vyhlášením výběrového řízení by se mohlo dosáhnout pro
obec lepších podmínek.
c) Sběrný dvůr (SD)
Od r. 1989/1991 (privatizace) je ve vlastnictví AVE CZ odpadové
hospodářství, s. r. o. Nevlastní-li obec SD, má omezené možnosti.
Nemůže vyhlásit výběrové řízení na provozovatele, aby pro ni bylo
provozování SD co nejvýhodnější. V podstatě musí přistoupit na ceny
navržené provozovatelem nebo sběrný dvůr nemít a svoz nebezpečného,
objemného aj. odpadu řešit jiným způsobem. Smlouva o provozování
SD byla uzavřena v r. 2003.
d) Svoz odpadu
Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady byla uzavřena v
r. 2004 na dobu neurčitou s půlroční výpovědní dobou. Smlouva nezahrnuje
svoz odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby – podnikatele. Tito mají
mít zajištěnu samostatnou smlouvu s obcí nebo samostatný svoz. Možnost
kontroly odvezeného množství odpadů je pro obec poměrně omezená.
Smlouva zahrnuje i svoz tříděného odpadu (barevné kontejnery).
Konstatováno: Obec Šťáhlavy odpad třídí velmi dobře, což je nejen díky
ekologickému smýšlení občanů, ale rovněž díky vhodnému rozmístění
kontejnerů na tříděný odpad v obci.
V ceně poplatků za svoz odpadu pro domácnosti je zahrnut i náklad
na provoz sběrného dvora ve výši 250 Kč. Na ZO 17. 12. 2014 bylo
dohodnuto, že ve sběrném dvoře nebude možné odevzdat odpad bez
dokladu o zaplacení za svoz komunálního odpadu.
Mgr. Iveta Bočanová
předsedkyně KV, bocanovastahlavy@seznam.cz

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme panu Janu Jermářovi st. (U Potoka), za to že uklidil po naší omladině nepořádek v Dubové Aleji a u pomníčku, kde se schází. Vedle černé skládky plastů za pomníčkem, o které jsme Vás informovali v minulém čísle,
byly v daném prostoru bohužel nalezeny i injekční stříkačky! Nejen v prostoru lesíka, ale i u odpočinkového místa
před ním nacházíme dnes a denně všude kolem odpadky a nedopalky, pro které byl instalován sud na odpadky, který je pravidelně vyvážen. Bohužel toto místo pak spíše odpuzuje návštěvníky Hraběcí cesty a nutí je vyhýbat se mu
obloukem nežli jej využít pro účel, za jakým byla odpočívadla instalována.
Dušan Krňoul
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OPOZIČNÍ OKÉNKO
Vážení spoluobčané,
vnímám, že se stále více občanů zajímá o naši obec a že jsou jednotliví
zastupitelé častěji oslovováni a i díky tomu se fungování obce snad bude
zlepšovat. Neodpustím si ale kritiku (a věřím, že v době vydání novin
již budou alespoň některé kritizované věci napraveny.)
1. I přes opakované urgence stále na stránkách obce není zveřejněno
složení komisí obecní rady - zatím bylo zveřejněno jen v obecních
novinách. Stav k 1. 2. 2015, přislíbeno, urgováno.
2. Nezveřejnění zápisu z jednání zastupitelstva obce (ZO) ze
17. 12. 2014 na www stránkách:
Nově zakotveno v Jednacím řádu ZO - zápis by měl být vyhotoven do
10 dnů od konání ZO, do 5 dnů od jeho podepsání by měl být zveřejněn
v anonymizované podobě (tj. bez citlivých osobních údajů). Dosud
zveřejněno pouze strohé usnesení, což nařizuje zákon.
Zápis musí být dle zákona také pořizován. V minulých volebních
obdobích byl sepisován, ale byl pouze k nahlédnutí na OÚ. Zápis má být

podrobný a zpracován tak, aby i občan, který se jednání zastupitelstva
nezúčastnil, pochopil, o čem se jednalo a co bylo diskutováno. Ani po 6
týdnech a po urgencích zápis nezveřejněn.
Očekávám, že je-li zápis tak dlouho zpracováván, bude mít náležitou
kvalitu. Stav k 1. 2. 2015.
3. Naši obec vnímám jako velmi zadluženou a mrzí mě, že naše
zastupitelstvo v tomto volebním období díky splácení dluhů,
nadbytečným akcím a přešlapům z minulosti nebude pravděpodobně
moci vybudovat a investovat tolik, kolik bychom si přáli.
4. Oceňuji výbornou práci všech výborů a komisí a přeji jim, aby jim
jejich chuť do práce vydržela.
5. Moc se mi líbí nová podoba a náplň těchto novin.
Mgr. Iveta Bočanová
opoziční zastupitelka

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ
OVZDUŠÍ
V NAŠÍ OBCI
Vzhledem k doručenému podnětu prosím a žádám všechny spoluobčany,
aby ve svých kotlích na pevná paliva nespalovali dřevotřísku, lakované STROMŮ A VĚTVÍ
Protože řada majitelů nemovitostí v katastrálním území obcí Šťáhlavy
dřevo nebo dokonce plasty a jiný odpad. Zkuste se někdy v podvečer
projít po obci. V mnoha jejích částech to opravdu nevoní a není to jen
kouřem běžným, ale kouřem jedovatým. Naše obec je v dolíku mezi
kopci. Tyto zplodiny pak dýcháme všichni, nejen Vy, kteří nevhodně
topíte, ale i Vaši sousedé, Vaše děti i vnoučata a nám všem se tím
zvyšuje riziko rakoviny a jiných onemocnění.
Obec nemá takřka žádné kontrolní a sankční možnosti, jak zamezit
lidem topit nevhodným „palivem“. Nezbývá než apelovat na zdravý
rozum nás všech - máte-li kotel na pevná paliva, topte jen uhlím
a dřevem! Děkuji Vám.
Mgr. Iveta Bočanová

a Šťáhlavice má vysazeny stromy a keře těsně u plotů, dochází k prorůstání
a přerůstání větví na pozemky, které jsou součástí chodníků a místních
komunikací. Zde pak tyto přerostlé a větve zužují proﬁl chodníků
a komunikací.
Vyzýváme tímto všechny majitele, aby v době právě probíhajícího
vegetačního klidu provedli na svých pozemcích ořez stromů a větví,
které přesahují na výše uvedené pozemky místních komunikací
v majetku obce a to do 31. března 2015.
Komise životního prostředí děkuje osloveným občanům za pochopení této výzvy.
Za komisi životního prostředí Vojtěch Synáč

NÁVRH NA POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO KRONIKY A MATRIKY NAŠÍ
PLÁNU – DODATEČNÉ PODÁNÍ
OBCE JSOU PŘÍSTUPNÉ NA
NÁVRHŮ
INTERNETU
Obec Šťáhlavy v současné době připravuje podle § 44 zákonač. 183/2006 Na adrese www.portafontium.cz lze studovat kroniky či matriční
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen zákon), v platném znění
a v souladu s § 11 a v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, návrh na pořízení nového územního plánu obce
Šťáhlavy, to znamená katastrální území 763 152 Šťáhlavy a katastrální území
763 144 Šťáhlavice.
Jedním z kroků při pořizování nového územního plánu je i zapracování
námětů od občanů obce, fyzických nebo právnických osob, které mají
vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce. Tyto
návrhy musejí být podány na řádném tiskopisu, který bude obsahovat všechny
potřebné údaje, včetně příloh podle § 46 zákona. Tiskopisy je možno získat na
webových stránkách obce nebo přímo na Obecním úřadu Šťáhlavy v kanceláři
tajemníka OÚ. Lhůta pro podání návrhu je do 27. 2. 2015 na adresu Obecní
úřad Šťáhlavy, Masarykova 169, 332 03 Šťáhlavy.
Návrhy, které nebudou obsahovat všechny náležitosti, nebude možno začlenit
do procesu tvorby nového územního plánu.
Občané, kteří svoje návrhy již na OÚ Šťáhlavy podali na řádném tiskopisu a se
všemi náležitostmi, tak nemusejí činit znovu.
Ing. Václav Harnoch, tajemník OÚ Šťáhlavy

zápisy z naší obce. Dochované matriky pro Šťáhlavy obsahují
záznamy od 17. století, pro Šťáhlavice od 18. století. Školní
kroniky jsou vedeny od konce 19. století, ty obecní pak od dob
první republiky.
Po zobrazení uvedené webové stránky je třeba kliknout na
„Vyhledávání“, poté do kolonky „Místo“ napsat Šťáhlavy či
Šťáhlavice a kliknout na „Hledat“. Případně lze předem označit,
mají-li se zobrazovat pouze kroniky či matriky. V případě matrik
je u časového rozsahu knihy vždy uveden symbol, který značí,
jde-li o matriku narozených (*), oddaných (oo), zemřelých
(+) nebo jejich kombinaci (oo, +). Pro zvolení preferované
knihy ze seznamu je nutno kliknout na modře označený
nadpis. V levé straně se pak zobrazí náhledy jednotlivých
stránek, které se po kliknutí na ně zvětší. Tlačítky plus
a mínus či případně kolečkem myši lze přiblížit či oddálit
zobrazený text. Za tento záslužný počin budiž poděkováno
Okresnímu archivu Plzeň-jih a Oblastnímu archivu Plzeň.
Ondřej Maglić

DÁMSKÝ
KLUB
Další setkání dámského klubu se uskuteční v neděli 22. února 2015 od 13:30 hodin v Infocentru ve Šťáhlavech.
Tématem je tentokráte modelovací hmota FIMO a CERNIT, pomocí které vyzdobíme soupravu – hrneček se lžičkou.
Tato hmota podobná moduritu se po krátkém ručním hnětení stává měkkou a poddajnou a dá se lehce modelovat v
podstatě čímkoli. Hodí se k dekoraci skla i keramiky, pro výrobu nejrůznějších dekoračních předmětů, postaviček,
přívěsků, sponek a korálků. Hotový výrobek se vypéká v troubě na 110°C po dobu 20 minut.
Cena kurzu je 130 Kč a zahrnuje veškerý potřebný materiál.
Zájemkyně o kurz se prosím hlaste buď na matrice, telefonicky na čísle 377969079, mailem na adrese
matrika@stahlavy.cz nebo mailem na petra.bruhova@seznam.cz.
A stále platí, vy ostatní se na nás přijďte podívat, popovídat si a příjemně strávit odpoledne.
Za kulturní komisi Petra Brůhová

NOVĚ
ZŘÍZENÉ E-MAILOVÉ ADRESY
Za účelem zefektivnění komunikace v jednotlivých oblastech byly během tohoto měsíce byly zřízeny následující nové emailové adresy:
1) Hlášení poruch na veřejném osvětlení: poruchyvo@stahlavy.cz , závady hlaste ideálně ve tvaru „číslo sloupu nebo ulice a číslo popisné a stav
osvětlení, např. B24-A před č.p. 137 v ulici Xxxxx lampa neustále bliká.
2) Jakékoliv podněty Školské radě pište na adresu: skolskarada@stahlavy.cz.
3) Příspěvky do obecních novin přímo šéfredaktorovi na adresu redakce@stahlavy.cz.
Výhodou nově zřízených e-mailových schránek je, že rovnou píšete těm nejpovolanějším. První adresu spravuje Dušan Krňoul, druhou Markéta
Dobrá a třetí Jan Tafat. I nadále zůstává v platnosti adresa matrika@stahlavy.cz.
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VALNÁ HROMADA SDH ŠŤÁHLAVY
Dne 9. ledna 2015 se konala výroční valná hromada, a to
přes výpadek elektrického proudu, neboť hasiči v informačním
centru zapojili pohotově elektrocentrálu. Schůzi řídil předseda
revizní komise pan Miroslav Hefert. Hostem byl starosta obce
pan ing. Václav Štětina a zástupci sborů okolních obcí. Jako
první vystoupil starosta sboru pan Vojtěch Synáč, který přednesl
zprávu o činnosti sboru v jubilejním roce 2014 - 130 let trvání
sboru. Následovaly zprávy velitele sboru pana Jiřího Machta,
hospodářky paní Mirky Bendové, vedoucí mládeže paní Petry
Vanžurové a předsedy revizní komise pana Miroslava Heferta.

Plán činnosti pro rok 2015 přednesl náměstek starosty pan
Michal Peroutka. Pak následovalo schválení nového výkopu
SDH pro další volební období. Na závěr se konala diskuse, do níž
se zapojili i starostové SDH přidružených obcí. Při občerstvení
a družném hovoru byla schůze zakončena.
Z plánu na rok 2015: Zveme veřejnost na Dětský maškarní
ples dne 22. 2. 2015 do tělocvičny ve Šťáhlavech a na tradiční
Hasičský bál na Lhůtě. Hraje opět skupina Sekvence.
Mgr. Alena Hankerová, kronikářka SDH

SPORT
NĚCO Z HÁZENÉ.
Je leden, nevlídné počasí nás posílá za kamna, ale naše
mládež tvrdě trénuje. Pravidelně se schází střídavě v tělocvičně v Záložně a v obecní hale. Musíme to střídat,
abychom nájmy byli schopni poplatit. První prověřili svou
připravenost mladší žáci A, kteří se zúčastnili turnaje na sále obecního pohostinství ve ŠĨáhlavicích
v Českých Budějovicích. Skončili na druhém místě, když
remizovali s Talentem Plzeň a ostatní družstva porazili.
Talent zvítězil lepším brankovým poměrem. Na turnaji
Oblíbené cviĀení s náĢadím pro
vyhráli s těmito týmy: Graz (Rakousko), Slavie Plzeň,
dĒti od 2,5 do 6 let .
Sokol Úvaly a České Budějovice. Mladší žáci B sehráli
přátelák s Talentem B. Mladší dorost, který zahajuje
mistrovskou soutěž již 15. února, měl v plánu zápasy
s HSV Selb (NSR). Pro nedostatek ﬁnancí toto muselo být
Každé úterý
zrušeno. V Plzni a okolí není totiž kromě Talentu (hraje
1.ligu) žádný tým v této kategorii.A tak hoši zahájí druhou
od 16, 30 do 17, 30 hod.
ligu naostro, zápasem v Praze s Lokomotivou Vršovice.
kontakt: 732 342 288
Je nutné se zmínit trochu více o trenérech, zajišťujících
608 834 237
kvalitu tréninkového procesu. V současné době máme pět
trenérů, kteří mají licenci C. Jsou to M. Nolč, A. Pavlíček,
P. Jirmář, K. Votýpka, R. Sedláček. Pomáhat jim jezdí bývalí šťáhlaváci M. Moulis (bývalý kouč Škody Plzeň a národního družstva
Tunisu), S. Pavelka (reprezentant ČSSR v sedmdesátých letech, ligový hráč Plzně a Karviné), kteří pracují u žactva. Dorost trénuje
spolu s M. Nolčem M. Šedivec (bývalý hráč Plzně, trenér v NSR). Věříme, že tito zkušení matadoři pomohou vytáhnout Šťáhlavy
k vyšším metám.
První letošní mistrovské klání se koná 21.2. v sobotu od 15 hodin. Mladší dorost se ve druhé lize utká s HC Náchod. Naši, kteří jsou
zatím v tabulce na pátém místě, se budou snažit o zlepšení. Přijďte prosím, v hojném počtu, chlapce v jejich snažení povzbudit. VV.

CviĀíme s dĒtmi a rodiĀi -

BEZEJMENNÁ ČAJOVNA
si dovoluje pozvat občany Šťáhlav i Šťáhlavic na
KONCERT JAPONSKÉ JAZZOVÉ LEGENDY
YOSUKE YAMASHITY
21.2. 2015 od 20:00 v Domě hudby, Husova 30, Plzeň.
Yosuke Yamashita si přední místo na japonské hudební scéně
udržuje již od poloviny 60. let.
Od té doby natočil desítky alb a za svůj umělecký přínos
obdržel od japonského císaře Medaili s purpurovou stuhou
a Řád vycházejícího slunce.
Koncert se koná ve spolupráci s Velvyslanectvím Japonska
v ČR a nadací Japan Foundation.
Předprodej vstupenek: www.plzenskavstupenka.cz

INZERCE & POZVÁNKY
PŘEHLED AKCÍ
14.2. SO 14:30
14.2. SO 20:00
21.2. SO 20:00
22.2. NE 14:00
28.2. SO 20:00

- ÚNOR
Dětský maškarní ples SDH Šťáhlavice
Maškarní ples TJ Sokol Šťáhlavice
Tradiční rybářský bál v Losiné
Dětský maškarní bál SDH Šťáhlavy
Hasičký bál SDH Šťáhlavy na Lhůtě, hraje
Sekvence, doprava zajištěna

KULTURNÍ KOMISE OÚ ŠŤÁHLAVY
vás srdečně zve na
POSEZENÍ S JARDOU KOPEJTKEM
redaktorem Českého rozhlasu Plzeň,
které se uskuteční v pátek 27. února 2015 od 16:30 hodin
v Infocentru ve Šťáhlavech.
Přijďte si poslechnout vyprávění hudebního redaktora ČRo
Plzeň, který připravuje oblíbené pravidelné pořady
Blahopřejeme písničkou; U muziky s Plzeňáky aneb U soudku
Chodovaru a uvádí Písničky pro vás; a další

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek ﬁrma Dráb oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a
Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19
týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky
pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční:
V pondělí 2. března 2015
Šťáhlavy - Jednota u hospody - 15.20 hod.
…………………………………………………………………
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek-cena dle poptávky
Případné bližší informace : Po - Pá 9.00 - 16.00hod
tel. 601576270, 606550204, 728605840

UZÁVĚRKA BŘEZNOVÉHO Š+Š
Uzávěrka materiálů pro březnové číslo novin je 28.2. Svoje příspěvky
můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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