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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Březen 2015

INFORMACE FINANČNÍHO VÝBORU OBČANŮM
Finanční výbor v prvních dvou měsících letošního roku
intenzivně pracoval na návrhu rozpočtu obce pro rok 2015.
V současné době je návrh prakticky připraven k předložení
členům zastupitelstva k jeho schválení na březnovém zasedání.
S ohledem na tuto skutečnost návrh rozpočtu v březnovém
vydání Š+Š ﬁnanční výbor komentovat nebude. Pevně věříme,
že se tak stane ve vydání dubnovém.
Naopak bychom rádi informovali občany o plánu kontrol
ﬁnančního výboru obce Šťáhlavy v roce 2015.
1. V měsíci lednu proběhla kontrola FV (ﬁnančního výboru) v mateřské škole obce Šťáhlavy. Výbor neshledal zásadní připomínky
k nakládání svěřených ﬁnančních prostředků ze strany MŠ.
2. V měsíci únoru se FV zabýval kontrolou poskytnutých
ﬁnančních prostředků na činnost zájmových a příspěvkových
organizací. Po doplnění chybějících dokladů ze strany některých
žadatelů neměl FV zásadní připomínky k hospodaření se svěřenými ﬁnančními prostředky.
3. V měsíci březnu plánuje FV kontrolu hospodárnosti
vynakládání ﬁnančních prostředků v obchodní společnosti
Služby obce Šťáhlavy s.r.o.
4. V měsíci dubnu provede FV personální audit na obecním úřadu.
5. V měsíci květnu provede FV kontrolu hospodárnosti
vynakládání ﬁnančních prostředků obce na investici - sportovní
hřiště ve Šťáhlavicích.

6. V měsíci červnu má FV v plánu provést kontrolu provádění
veřejnosprávní kontroly ve ﬁnanční oblasti.
7. V měsíci červenci zaujme FV stanovisko k Závěrečnému účtu
obce Šťáhlavy za rok 2014 a provede kontrolu plnění rozpočtu
obce za 1.pololetí roku 2015.
8. V měsíci srpnu bude provedena kontrola zajištění ﬁnancování
z jiných zdrojů – podávání žádostí o dotace z jednotlivých
dotačních programů.
9. V září provede FV kontrolu interního mechanismu zadávání
veřejných zakázek s důrazem na zakázky malého rozkazu a kontrolu připravenosti topné sezony v Základní škole Šťáhlavy.
10. V říjnu provede FV kontrolu plnění rozpočtu obce za
3. čvrtletí roku 2015.
11. V měsíci listopadu připraví FV stanovisko k rozpočtu obce
na rok 2016.
12. V prosinci FV provede kontrolu rozpočtových opatření.
Toto je ve zkratce „náplň práce“ ﬁnančního výboru pro letošní
rok. Jsme připraveni vás o jejím plnění průběžně informovat.
Finanční výbor obce
MUDr.Jiří Škorpil Ph.D.
ing.Pavel Blažek
ing. Vladimír Šimek
ing. Alena Sládková
Marek Šimek

STAVEBNÍ KOMISE
Stavební komise se zabývala zejména problematikou kapacity
ČOV. Dle informací ﬁrmy Čevak a.s. bude kapacita při
současném rozvoji stačit ještě minimálně pět let. S rozšiřováním
obce bude nutné do budoucna počítat s rozšířením ČOV.
Stavební komise doporučila radě a ﬁnančnímu výboru vytvořit
do budoucna ﬁnanční rezervu na tuto akci, minimálně počítat
s ﬁnančními výdaji na studii. V novém rozpočtu by měli být
ﬁnanční prostředky na opravu a obměnu stávajícího zařízení.
Dále se zabývala problematikou ulic Jungmanova, Krátká
a V rokli. Nejvíce problematická křižovatka je Jungmanova

- Krátká (u p. Křeše). Na tuto ulici bude vypracován projekt,
který zohlední výškové rozdíly a vyřeší problémy s dešťovou
vodou. Po vybudování vodovodního řádu v ul. Krátká a realizaci
projektu, bude v těchto ulicích položen ﬁnální povrch. Jedná se
i o vybudování parkovacích míst pod sportovní halou.
Dalším bodem bylo vytápění budovy školy, ve které je umístěna
kuchyň, jídelna, družina a poč. učebna. Bude vypracován
projekt, který by měl problém s nedostatečným vytápěním
vyřešit. Předpokládaná realizace o letních prázdninách.
Za stavební komisi Petr Lakatoš

UZAVÍRKY ULIC VE ŠŤÁHLAVECH
17.3.2015 proběhl kontrolní den na stavbě silnice průtahem obce
v ulici Masarykova, jehož výsledek nedopadl pro naše občany
příliš optimisticky. Uzavírka skutečně potrvá do ukončení celé
stavby, tedy do června a obec zůstane rozdělena na dvě části.
Momentálně je sice možné projet pod závorami po prašné cestě,
avšak neoﬁciálně, protože zákaz vjezdu zůstane nad závorami.
Policie ČR již několikráte kontrolovala průjezd zákazem vjezdu
a není vyloučeno měření dodržování rychlosti na objízdných
trasách, hlavně ve Šťáhlavicích.

Dopravní značení v ul. Jiráskova a Táborská přijel řešit vedoucí
dopravního oddělení PČR pan Ing. Machulda. Podle jeho
vyjádření část ulice Jiráskova od Husovy ul. na křižovatku s
Táborskou nemá parametry na obousměrný provoz a zůstane tedy
jednosměrná. Dále navrhl, aby část Táborské od pana Šťovíčka k
panu Hrubému byla obousměrná a zbytek dolů k Veselým opět
jednosměrná. Tento návrh musí ještě potvrdit magistrát.
OÚ Šťáhlavy
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ZPRÁVY OBČANSKÉ KOMISE
Nejstarší občan Šťáhlavic pan Jiří Fiala oslavil
dne 2.2.2015 své 91. narozeniny a to ve velmi
dobrém zdravotním stavu, pohodě a spokojenosti.
Při této příležitosti jej navštívili místostarosta
pan Dušan Krňoul a členka Občanské komise
paní Hana Loudová. Oslavenci jsme popřáli
vše nejlepší, předali dárkový balíček s přáním
a příjemně si s ním a jeho rodinou popovídali.
K naší velké radosti nám pan Jiří Fiala vyprávěl,
jak se stále stará o králíky a jak chodí na procházky s jejich pejskem. Ať mu taková chuť k životu vydrží ještě hodně roků.
Za Občanskou komisi Hana Loudová

Svá významná životní jubilea v únoru
oslavili:
Fiala Jiří
91
Vimmerová Libuše
84
Soukupová Marie
85
Svobodová Věra
80
Polívková Blažena
80
Perháčová Vlasta
80
Korandová Helena
81
Pešková Jiřina
83
Tolar Jaroslav
83
Kliment Jaromír
85
Všem přejeme pevné zdraví a spoustu
radostných chvil v dalším životě.
Dagmar Špalová

ÚNOROVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY

2. 2. po krátkých pololetních prázdninách žáci naší školy opět
usedli do svých lavic a školní práce na nové pololetí mohla začít.
Klasickou výuku žákům v průběhu celého února zpestřovalo
mnoho povedených akcí.
V úterý 3. 2. byl zahájen plavecký výcvik 2. a 3. ročníku, který
bude probíhat každé úterý v plaveckém bazénu v Plzni na Slovanech. Plavecký výcvik bude ukončen 14. 4. 2015.
Středa 11. 2. byla pro žáky 3., 4. a 5. třídy
velmi zajímavým dnem. Tyto třídy se
společně vydaly do Plzně, kde navštívily
Dům digitálních dovedností. Lektoři této
společnosti pro ně připravili pestrý a poutavý
program, který žáky opravdu zaujal. Žáci
během celého dopoledne měli možnost
objevovat na šesti různých stanovištích v
prostorách Domu digitálních dovedností
nejnovější a nejmodernější prvky a přístroje
z oblasti digitálních technologií. Vyzkoušeli
si práci na moderních počítačích a tabletech,
základy programování, ovládání 3D programů
a mnoho dalšího. Jako malý dárek si každý žák
domů odnesl svou fotku s pozadím, které si
sám vybral. A tak vznikaly fotky se známými
sportovci, u významných světových památek
nebo třeba na pláži u moře.
V pátek 13. 2. se uskutečnil maškarní karneval, kterého se
účastnila celá naše škola. Děti si na tento den připravily pěkné
a mnohdy velmi originální masky. Maškarní karneval probíhal

v Sokolovně ve Šťáhlavech, kde se nejen tančilo a dovádělo,
ale také se vyhlašovaly ty nejpovedenější masky z každé třídy.
Vítězové si pak měli možnost vybrat malou odměnu.
Následující pátek do školy zavítal pan Libor Marek, regionální
historik a tvůrce ﬁlmů o hradech Plzeňského kraje. Pro žáky měl
připravené zajímavé vyprávění pověstí týkajících se právě hradů
našeho kraje. Povídání doplňovaly záběry natáčené kvůli vzniku
nových ﬁlmů o těchto lokalitách. Na závěr
besedy si žáci měli možnost prohlédnout
modely hradů a repliky středověkých zbraní,
se kterými se někteří nadšeně fotografovali.
Čtvrtek 26. a pátek 27. 2. byly ve znamení
2 projektů zaměřených na ﬁnanční gramotnost.
Ve čtvrtek probíhal projekt ve 4. třídě a jeho
tématem byly bankovky. Žáci se dozvěděli,
jakými prvky jsou naše bankovky chráněné
proti případnému falšování a kde tyto
ochranné prvky na penězích najít, dále si vyhledávali informace o osobnostech, které
jsou na bankovkách vyobrazeny a na závěr
si vyzkoušeli navrhnout vlastní bankovky.
V pátek byl projektový den v 5. třídě a nesl
název „Cestovní kancelář“. Úkolem žáků bylo
naplánovat zájezdy do různých států. Museli
řešit ﬁnance spojené s dopravou, ubytováním, pojištěním a vším,
co ke skutečným zájezdům patří. Oba tyto projekty žáky velmi
zaujaly a obohatily je o řadu nových informací.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová a Mgr. Alena Löffelmannová

INFORMACE SDH ŠŤÁHLAVY

V sobotu 28. února 2015 se družstvo starších dětí ve složení Dominika Cibulková,
Barbora Fremrová a Tomáš Mahdalík zúčastnilo v Dobřanech soutěže o „Pohár
SDH Dobřany“, ve které se umístnili na 13. místě z celkem 25 družstev dětí.
SDH děkuje všem členům a sponzorům, kteří nám pomohli zabezpečit Dětský
maškarní bál a Hasičský bál.
V pátek 13. března 2015 uspořádal Sbor dobrovolných hasiču ve Šťáhlavech
autokarový zájezd do Biskoupek na vepřové hody.
Máte-li doma železný šrot a nevíte, co s ním, SDH Šťáhlavy zajistí jeho odvoz.
Utržené peníze použijeme na vybavení družstva malých hasičů.
Volat můžete na tyto telefony: Vyskočil Jan 725 782 839, Tyr Lukáš 739 396 646,
Synáč Vojtěch 723 670 825.
za SDH Šťáhlavy starosta Vojtěch Synáč

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ ČZS

Dne 14.3.2015 jsme pořádali tradiční přátelské posezení v sále
restaurace ve Šťáhlavicích. K tanci a poslechu nám hrál a zpíval
Jan Vinš a zpěvačka Marie Hrabíková. Tato změna hudební
skupiny byla učiněna z důvodu onemocnění pana Jana Bíby
z hudební skupiny Evergreen Duo. Pan Jan Vinš a paní Maruška
Hrabíková je však výtečně zastoupili. Všechny ženy, které se
zúčastnily tohoto přátelského posezení, dostaly květinu jako
důkaz toho, že si jejich účasti velice vážíme. To ale neznamená,
že bychom opomněli i nezbytnou účast pánské společnosti, která

byla též velice milá. Děkujeme paní učitelce Šťovíčkové, která
nám se svou dětskou taneční skupinou zpříjemnila a zahájila
naše přátelské posezení. Děti předvedly břišní tance. Všem zúčastněným se to velice líbilo. Za toto pěkné vystoupení dostaly
děti malý dárek a paní učitelka kytici. Nechyběla ani bohatá
tombola, kterou nám poskytli naši sponzoři. I jim patří náš dík.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto přátelského
posezení.
Za výbor ČZS Šťáhlavy předsedkyně Miloslava Hošková
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DÁMSKÝ KLUB

Od začátku roku se již dvakrát sešel ve štáhlavském Infocentru nově vzniklý
Dámský klub.
Poprvé v měsíci lednu, kdy přítomné paní
a slečny pletly z pedigu ošatku nebo obal
na květiny. A podruhé v únoru, kdy jsme
pracovaly s modelovací hmotou FIMO a CERNIT a zdobily čajovou soupravu – hrneček
se lžičkou. Po obě odpoledne mezi nás přišly
i dámy, které se pouze dívaly. Pro všechny to
byla příjemně strávená odpoledne.

Další setkání dámského klubu se uskuteční v neděli 22. března 2015 od 13:30
hodin v Infocentru ve Šťáhlavech.
Téma je velikonoční, budou se drátkovat a zdobit voskem velikonoční vajíčka.
Zkusíte si výrobu dvou opletených vajíček, tzn. dvě techniky drátkování nebo
máte možnost namalovat si vajíčka voskem.
Cena kurzu je za drátkování 150 Kč a za zdobení voskem 50 Kč za osobu.
Zájemkyně o kurz, prosím, hlaste se buď na matrice, telefonicky na čísle
377969079, mailem na adrese matrika@stahlavy.cz nebo mailem na
petra.bruhova@seznam.cz.
Stále platí, vy ostatní se na nás přijďte podívat.
za kulturní komisi Petra Brůhová

POSEZENÍ S JAROSLAVEM KOPEJTKEM

V pátek 27. února 2015 se v prostoru Infocentra ve Šťáhlavech uskutečnilo setkání s redaktorem
Českého rozhlasu Plzeň panem Jaroslavem Kopejtkem.
Oblíbený moderátor a hudební redaktor přijel do naší obce pohovořit především o své práci
v rozhlase, o přípravách pravidelných pořadů Blahopřejeme Písničkou, U muziky s Plzeňáky
aneb U soudku Chodovaru a o moderování pořadů Písničky pro Vás, Hvězdy, hity, legendy a dechovkově laděné Muziky, muziky.
V poutavém a zajímavém vyprávění se
přes dotazy svých
posluchačů především
z řad starší generace
dostal i ke svému
dětství, studiu na Konzervatoři v Plzni a na Hudební
fakultě AMU, ke svému účinkování v operním orchestru
Divadla J. K. Tyla v Plzni i dalším aktivitám, jako bylo
účinkování v různých souborech, činnost soudního znalce
i organizování koncertů.
A protože většina přítomných v sále jeho pořady
pravidelně poslouchá, proběhla beseda ve velmi
příjemném a přátelském duchu.
Za realizaci celé akce děkuji člence kulturní komise paní
Evě Bezděkovské, za technickou pomoc panu tajemníkovi
Václavu Harnochovi a členům Rychlé roty.
za kulturní komisi Petra Brůhová

SPORT

SOKOL ŠŤÁHLAVY, ODDÍL HÁZENÉ HLÁSÍ
Únorové sportování zahájilo družstvo přípravky. Plzeňský
krajský svaz házené připravil pro nejmenší dva turnaje.
Uskutečnily se v hale 31. ZŠ v Plzni na Lochotíně. Hala je
velmi podobná šťáhlavské, ale stála 31 milionů. 14. února
v sobotu se konal předsoutěžní turnaj mužů. Za družstvo
Třemošné, které se odhlásilo, nastoupili starší muži našeho
oddílu doplnění třemi mladšími dorostenci. Jen pro zajímavost,
v týmu si zahráli spolu otec a syn Jardové Dolákovi (nar. 1962 a
1999). Naše první družstvo s přehledem v turnaji zvítězilo před
naším druhým týmem. HC Plzeň skončil třetí a jako poslední
HC Rokycany. 15.2. pak zahájili druhou dorosteneckou ligu
mladší dorostenci. S autobusem pana Havlíčka si zajeli pro
body do Prahy. V nafukovací studené hale nedali domácí
Lokomotivě Vršovice, žádnou šanci. Výrazné vítězství 41:21
je udrželo na pátém místě tabulky. Sestava a branky: Dolák,
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Hrubý- Vacikar 6, Šedivec 6, Nolč 17, Kesl 5, Uxa 1, Šimek 4,
Dobiáš, Havlíček O. 2. trenéři Šedivec, Nolč. Vedoucí družstva
Levora. Chlapci v Praze trochu nastydli a když se přidala
chřipková epidemie, téměř všichni ulehli. Domácí zápas s TJ
HC Náchod musel být odložen. Náhradní termín dosud není
určen, ale jisté je, našemu publiku se představili 14. 3. v utkání
s celkem Liberec Handball a zvítězili 36:31. Mladší žáci A. se
zúčastnili soutěže určené pro mladé hráče zvané házenkářský
desetiboj. Jedná se v něm o zvýšení všestrannosti. Soutěž se
konala v lochotínské hale a naši skončili druzí. V současné
době je tréninkový system přerušen chřipkou, ale to jistě brzy
pomine. Všechna mládežnická družstva přivítají do svých řad
další zájemce. Všichni, jak ze Šťáhlav i z Šťáhlavic a okolí,
jsou vítáni.
VV.

SPORT

AKTUÁLNĚ O SOKOLÍCÍCH VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Sokolíci šťáhlavičtí se teď horečně připravují na valnou hromadu,
která se koná v pátek 27. března, kde zhodnotí úspěšný rok 2014
a stanoví další výhled rozvoje TJ Sokol Šťáhlavice pod nově
zvoleným výkonným výborem.
Na přelomu roku stihli 27.12. turnaj ve stolním tenise za
účasti 22 borců, 28.12. vyšlo více jak 20 lidí na procházku do
okolí Šťáhlavic, aby pak v podvečer v salonku místní hospody
shlédli několik videonahrávek z akcí Sokola v uplynulém roce.
10. ledna vyrazili sokolíci na kopec Maršál na oslavu Brdonoše
a od 7. do 10. února zažilo 31 běžkařů a sjezdařů v Krušných
horách v Abertamech pravou krušnou zimu. Krom prvního dne,
kdy byly ideální podmínky na lyžování i přívětivé sluníčko, pak
v dalších dnech
čelili
vánicím,
mlze a lepení na
skluznicích, ale
večer se vždy
dali dohromady v
teple Abertamské
chaty při kytaře a
hřejivém svařáku.

Jen co přijeli z hor, už chystali maškarní ples na 14. února, který
se opět vydařil a více jak sto účastníků, převážně v maskách,
řádilo vyburcováno oblíbenou kapelou Ametyst.
Už 4. dubna o velikonoční sobotě si můžete se sokolíky opět
zatančit na tradičním Vejcobraní a věříme, že tak všichni učiníte
a budete spokojeni v pěkně jarně vyzdobeném sále s možností
uškubnout si nad hlavami zavěšená barevná vajíčka.
Kromě těchto aktivit se pravidelně na sále schází na cvičení rodiče
s dětmi, cvičí žáci, chodí 3 x v týdnu badmintonisté, jedenkrát
jogínky, stolní tenisté, mladí tenisté, ﬂorbalisté a nově v únoru
a to dvakrát týdně trénují předškolní a mladší žáci malou kopanou
v rámci čerstvě založeného oddílu tohoto sportu. Moc a moc už
se těší fotbalisté na jaro na nové víceúčelové šťáhlavické hřiště.
Stejně tak se na něj těší i volejbalisté, kteří teď v zimě každé
pondělí vychutnávají zase přednosti překrásné víceúčelové haly ve
Šťáhlavech na co se těšili dlouhá léta! Dobré podmínky tréninku se
také projevili v dobré hře na turnaji 28. února v Nepomuku, kam
volejbalisté se smíšeným týmem žen a mužů vyrazili a celý turnaj
vyhráli. Všechny sporty můžete sdílet i s námi, jen se dostavte!
O dalších aktivitách, jak sportovních tak společenských, které
připravujeme pro letošní rok a schválíme na valné hromadě, Vás
budeme informovat v dubnovém nebo květnovém vydání Š+Š.
Karel Luft (Prasokol)

MLADŠÍ ŽÁCI PŘIVEZLI DO ŠŤÁHLAV ZLATO
V sobotu 28. 2. 2015 se v mělnické nafukovací hale uskutečnil kvalitně obsazený
turnaj mladších žáků v házené O pohár starosty Mělníka, ve kterém se představily
týmy HK Baník Most, Liberec Handball, HKM Lovosice, HBC Jičín, Házená Mělník
a Sokol Šťáhlavy.
Náš tým vedený
trenérem Radkem
Sedláčkem
ve
složení
Šimon
Jung, Jan Nosek,
Ondřej Sedláček, Jáchym Sklenář, Tomáš Brůha, Dominik Kopic doplněný o čtyři
hráče Talentu Plzeň čekala konfrontace se soupeři z čela tabulek jiných krajů.
A naši chlapci ji zvládli na výbornou. Ve všech pěti zápasech své soupeře jednoznačně
přehráli a zaslouženě tak při slavnostním vyhlášení výsledků z rukou starosty Mělníka
pana Mikeše převzali pohár a diplom za 1. místo a zlaté medaile.
A jednoznačně tak naplnili to, co stálo v informačním letáčku turnaje: Sokol Šťáhlavy
– družstvo nám neznámé, které předchází výborná pověst i výsledky.
Petra Brůhová

INZERCE & POZVÁNKY

Reprezentant/ka pojišťovny Kooperativa

Montérkovej bál v sále obecní hospody ve Šťáhlavicích
21. března od 20 hodin, Hudba: Žužlan z Lužan rock, vstupné 100 Kč.
Žádnej smoking, žádnej frak, všichni v montérkách!
Srdečně zve TJ Sokol Šťáhlavice

Pro obchodní místo v Blovicích hledáme
kolegy (kolegyně)
*do terénu i za přepážku
*s nadšením pro obchod
*s milým vystupováním
*se schopností samostatně si organizovat čas
*s minimálně středoškolským vzděláním
*s čistým trestním rejstříkem
Očekáváme, že
*budete sjednávat produkty Kooperativy tak, aby odpovídaly aktuálním
potřebám klientů
*se budete zodpovědně věnovat svěřeným klientům a zároveň vyhledávat nové
*budete k práci přistupovat se zápalem a přinesete nové nápady
*umíte dobře pracovat s počítačem - MS Word, Excel, Outlook
Co Vám nabízíme
*zázemí „Pojišťovny roku 2008 - 2013“
*odpovídající mzdové ohodnocení
*nadstandardní zaměstnanecké výhody
*možnost dalšího vzdělávání a rozvoje
*pozice vhodná i pro OZP (2, 3.1., 4.1., 5, 6, 7, 8, 9, 10)
Kontakt:
Dana Kudrličková, vedoucí obchodní skupiny, dkudrlickova@koop.cz,  730 852 928

Neděle 22. 3.
Prodejní velikonoční výstava, jídelna AG Produkt, 10-16 hodin, srdečně zve MS ČCK.
Dámský klub od 13:30 hodin v Infocentru ve Šťáhlavech. Zdobení velikonočních vajíček.
Tradiční Vejcobraní v sále obecní hospody ve Šťáhlavicích
4. dubna od 20 hodin, Hudba: AMATI BAND, vstupné 130 Kč, bohatá tombola,
předprodej v pátek 3. dubna od 18 do 19 hodin na sále ve Šťáhlavicích.
Srdečně zve TJ Sokol Šťáhlavice
Provoz květinářství „U závor“ ve Šťáhlavech zůstává i přes uzavírku silnice
Masarykova nezměněn, obchod je stále otevřený beze změn. Těšíme se na Vás!
VÝBORNÁ ZPRÁVA PRO NEKUŘÁKY!!!
Vážení občané,oznamujeme Vám, že - restaurace Z A V A D I L K A - se již stala
N E K U Ř Á C K OU restaurací.
Další zajímavá zpráva je ta, že každou neděli při nedělním televizním fotbalovém
zápase se zde v této restauraci soutěží o ceny - FOTBALOVÝ ODBORNÍK.
obsluha restaurace Zavadilka Šťáhlavy

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 ve středu 8. dubna - 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 DUBNOVÉHO Š+Š

Uzávěrka materiálů pro dubnové číslo novin je 5. 4.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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