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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Duben 2015

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015

Vážení spoluobčané,
ve středu 25. 3. 2015 schválilo na své schůzi zastupitelstvo obce
ﬁnanční rozpočet obce Šťáhlavy pro rok 2015. Navrhovatelem
rozpočtu byl ﬁnanční výbor obce. Jedná se o návrh kompromisní, kterému předcházela série jednání, jak rady obce, tak i rady
rozšířené.
Dovolte mi, prosím, na tomto místě krátký komentář a ohlédnutí za schváleným návrhem. Rozdíl mezi příjmovou a výdajovou složkou činí (při předpokládaném příjmu 35 110 000 Kč)
Kč 2 432 000. Rád bych všechny občany ujistil, že tento rozdíl
je obec schopna pokrýt dle doporučení z ﬁnancování z let minulých. Dále je obec, nad rámec zmíněného, povinna splácet úvěr
ve výši Kč 3 008 000. Avšak i tento úvěr je obec schopna, díky
svému relativnímu ﬁnančnímu zdraví, splácet. V následujících
letech však existuje jisté nebezpečí snížení obecních výdajů proti roku letošnímu.
Mohu však všechny občany ubezpečit, že ﬁnanční výbor bude
i nadále preferovat investice směrem do infrastruktury obce, rozvoje služeb pro obyvatelstvo a tělovýchovné činnosti. V letošním roce nás čekají stavby či rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, popřípadě i částečné plynoﬁkace, rekonstrukce silničních povrchů a veřejného osvětlení v mnoha částech obce.
Na následujících řádkách uvádím skupinově schválené výdaje
obce Šťáhlavy pro rok 2015. Položkový rozpočet je, v případě
zájmu, k dispozici na obecním úřadu v době úředních hodin.
Rád bych vás touto cestou ujistil, že ﬁnanční výbor bude aktivně podporovat aplikaci všech smysluplných dotačních titulů pro
které bude obec splňovat kritéria tak, abychom byli schopni ﬁnancovat větší množství projektů s podporou ﬁnančních.
Za Finanční výbor obce Šťáhlavy MUDr. Jiří Škorpil, Ph.D.

VÝDAJE:
Skupina 1 - Lesní hospodáĜství
§ 1031
PČstební þinnost
§ 1032
Lesní hospodáĜství
Skupina 2 - PrĤmyslová a ostatní odvČtví
§ 2141
Obchod,služby
§ 2143
Cestovní ruch
§ 2212
Silnice
§ 2219
Ostatní záležitosti pozemních kom.
§ 2221
Provoz veĜejné silniþní dopravy
§ 2310
Pitná voda
§ 2321
OdvádČní a þištČní odpad.vod
Skupina 3 - Služby pro obyvatelstvo
§ 3111
PĜedškolní zaĜízení
§ 3117
První stupeĖ základních škol
ýinnosti knihovnické
§ 3314
§ 3319
Kroniky
§ 3341
Místní rozhlas
§ 3349
Obecní noviny
§ 3311
Ostatní zájmová þinnost a rekreace
§ 3412
Sportovní zaĜízení v majetku obce
§ 3419
Ostatní tČlovýchovná þinnost
§ 3421
Využití volného þasu dČtí a mládeže
§ 3543
Pomoc zdravotnČ postiženým
§ 3599
Ostatní þinnost ve zdravotnictví
§ 3612
Bytové hospodáĜství
§ 3613
Nebytové hospodáĜství
§ 3631
VeĜejné osvČtlení
§ 3632
PohĜebnictví
§ 3633
Výstavba inž.sítí
Územní plán
§ 3635
§ 3639
Komunální služby
§ 3722
SbČr a svoz komunálního odpadu
§ 3745
Péþe o vzhled obcí a zeleĖ
Skupina 5 - Bezpeþnost státu a právní ochrana
§ 5512
Požární ochrana - dobrovolná þást
Skupina 6 - Všeobecná veĜejná správa a služby
§ 6112
Zastupitelstva obcí
ýinnost místní správy
§ 6171
§ 6310
Finanþní operace
§ 6320
PojištČní majetku obce
§ 6399
Ostatní finanþní operace - DPPO a odvod DPH
§ 6402
Finanþní vypoĜádání min. let
PĜídČl do sociálního fondu
PĜídČl do fondu ošatného
PĜedpokládané výdaje celkem
Financování
pol.8124 Splátky pĜijatých pĤjþek - úvČrĤ

KONTROLNÍ VÝBOR

Kontrolní výbor provedl 16.3.2015 kontrolu plnění usnesení rady a zastupitelstva. Evidujeme dosud nesplněná usnesení
a vzali jsme na vědomí důvody pro jejich nesplnění.
Doporučili jsme zveřejňování smluv týkajících se veřejných zakázek nad 50.000 Kč (schváleno ZO 25.3.2015).
Doporučili jsme radě obce pravidelně informovat občany o činnosti rady ve šťáhlavských novinách a na webových stránkách obce.
Doporučili jsme radě obce uzavírat smlouvy bez časových prodlev (zejména pak smlouvy nájemní).

796 000,00
657 000,00
40 000,00
11 000,00
3 436 000,00
2 451 500,00
148 320,00
2 998 000,00
1 785 000,00
935 000,00
2 250 000,00
125 000,00
30 000,00
78 850,00
6 000,00
5 000,00
3 627 000,00
220 000,00
5 000,00
55 000,00
1 500,00
288 000,00
567 000,00
1 435 000,00
102 000,00
260 000,00
250 000,00
764 550,00
2 950 000,00
2 510 000,00
256 590,00
1 012 000,00
4 535 560,00
192 000,00
105 000,00
2 500 000,00
13 130,00
110 000,00
30 000,00
37 542 000,00
3 008 000,00

Za podpory ﬁnančního výboru jsme navrhli radě obce rozšířit webové stránky obce o složky kontrolní výbor a ﬁnanční výbor, kde
chceme zveřejňovat např. svá usnesení, a požádali jsme o zřízení emailové adresy pro oba tyto výbory, kde nás můžete kontaktovat.
Složky výborů snad budou v brzké době vytvořeny, p. místostarostovi děkuji za zřízení e-mailových adres. Adresa kontrolního
výnoru je: kontrolnivybor@stahlavy.cz . Děkujeme za Vaše podněty a názory.
Mgr. Iveta Bočanová, předsedkyně KV
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OPOZIČNÍ OKÉNKO

Vážení spoluobčané,
po měsíční přestávce opět můžete nahlédnout do našeho okénka, opozice zde stále je. Není třeba na sebe upozorňovat za každou cenu, ale věřím, že i díky naší práci, našim dotazům a podnětům se zlepšuje činnost vedení obce a vedení obecního úřadu
a jejich komunikace nejen vůči všem zastupitelům, ale především vůči Vám - občanům.
Na každý Váš dotaz, stížnost, podnět (nejedná-li se o anonym
nebo hanlivé podání) by mělo být reagováno. Obec nebo úřad za
Vás vše nevyřeší, ale jistě je slušností alespoň stručná odpověď.
Pokud máte dojem, že obec měla cokoliv řešit a neřešila, že Vám
měla odpovědět, ale neodpověděla, obraťte se se svým podnětem
na kontrolní výbor.
Vyjádření k rozpočtu:
Velmi si vážím práce ﬁnančního výboru a paní účetní na rozpočtu pro rok 2015. Je zřejmé, že ve ﬁnančním výboru jsou nyní
lidé, kteří věci skutečně rozumí a snaží se již dál nezvyšovat zadlužení obce. Sice nesouhlasím s tím, aby šťáhlavští hasiči dostali výrazně méně ﬁnančních prostředků než šťáhlavičtí, jako celek jsem ale rozpočet podpořila, protože je z něj patrná snaha nemít výrazný schodek.

Trochu mě děsí rozpočtový výhled do r. 2018 (= předpokládané příjmy a výdaje v následujících letech), ze kterého jsem pochopila, že nezmění-li obec své chování, nebude možné díky zadlužení obce v letech 2017 a 2018 a v dalším volebním období provádět téměř žádné investiční akce. Proto je potřeba zavést
pravidla pro zadávání veřejných zakázek, pro objednávky, snažit se o maximální využití dotací včetně dotací z EU, zhodnotit,
kde je možné ušetřit, a je potřeba chovat se celkově hospodárněji než nyní.
Nezříkám se práce pro obec, nicméně je potřeba říci, že k výše
uvedeným krokům by mělo maximální úsilí vyvinout především
vedení obce (pan starosta a místostarosta) a pan tajemník. Nelze
očekávat, že zastupitelé, kteří vedle své činnosti pro obec mají
i své zaměstnání na plný úvazek, tyto změny provedou.
Nemám ráda plané sliby a neslibuji něco, co nemohu splnit nebo
co nemohu ovlivnit, mohu Vám však slíbit, že se vždy budu snažit, aby mé jednání a má práce pro obec byly v její prospěch.
Mgr. Iveta Bočanová, zastupitelka

INFORMACE POLICIE ČR

Na základě Vašeho dopisu (zaslaného p. Krňoulem, pozn. red.), který se týkal zvýšení trestné činnosti v katastrálním území obcí Šťáhlav a Šťáhlavice, uvádím:
Lustrací v informačním systému PČR bylo zjištěno, že v poslední době došlo k nárůstu trestné činnosti a přestupkového jednání ve Vašem teritoriu cca. o 20%. Především se jedná o majetkovou trestnou činnost, která je celospolečenským problémem. Majetková trestná činnost na Vašem teritoriu je zaměřená na krádeže věcí z pozemků,
vloupání do chat a motorových vozidel a krádeže jízdních kol. Jedná se o druh trestné činnosti, která je velice těžko objasnitelná z důvodu nedostatku přímých důkazů, které vedou k pachateli trestné činnosti.
K Vašemu dotazu, jak občané uvedených obcí mohou policistům pomoci, uvádím, že si vážíme snahy občanů
o pomoc, při zajištění bezpečnosti v uvedeném teritoriu. Možnost shledávám v dokonalejším zabezpečení vlastního majetku a informovanosti policistů o výskytu podezřelých osob a vozidel v uvedené lokalitě. Pro tyto účely jsme zřídili mobilní
tel. číslo 725 381 375, který má hlídka policistů vykonávající výkon služby v teritoriu Policejní stanice Starý Plzenec neustále
u sebe a je schopna operativně reagovat, dále je možno využít tísňovou linku 158.
Za projevenou iniciativu děkujeme a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci.
S pozdravem npor. Ing. Bc. Martin Černý, vedoucí oddělení

BŘEZEN V ZŠ ŠŤÁHLAVY

Ačkoliv je jaro kalendářně v plném proudu, stále s dětmi netrpělivě čekáme na příznivější počasí. Zatím jsme vděčni za vyhřáté třídy a tělocvičnu a těšíme se, až si budeme moci jara užívat
plnými doušky venku v přírodě. Toto očekávání nám ale během
března zpříjemňovaly akce, které se v naší škole uskutečnily.
V pátek 20. 3. nás potěšil hudebním pořadem pan Pavel Macků.
Sám vlastní na 170 hudebních nástrojů, některé z nich s sebou
přivezl a seznámil nás s jejich historií a vývojem od pravěku až
do dnešní doby. Všechny nás velmi překvapily jeho muzikální
dovednosti, společně s doprovodem mnoha hudebních nástrojů

jsme si zazpívali známé lidové písničky, nechyběly ani hudební
hádanky. Podle velkého aplausu lze usuzovat, že děti byly tímto
pořadem mimořádně nadšeny.
Ve středu 25. 3. se rozjeli žáci 3. – 5. ročníku do Plzně na prohlídku budovy Českého rozhlasu. Měli jsme příležitost nahlédnout do různých nahrávacích studií, sledovat moderátora při jeho
práci a ti starší se zúčastnili přímo živého vysílání. I odsud jsme
si odváželi cenné poznatky a zkušenosti.
O dva dny později se ve všech třídách rozehrály velké partie
v deskových hrách. Z každé discipliny byli vyhodnoceni a odměněni drobnými dárky nejlepší bojovníci.
Určitě bychom však neměli opomenout zveřejnit úspěchy vybraných žáků naší školy v hudebním pořadu a soutěži „Nebe
plné hvězd“. 1. místo vybojovala Renata Pospíšilová, na 3. příčce skončila Denisa Tyrová, obě žákyně 5. ročníku. Velké poděkování za odvahu ale patří i těm ostatním, kteří se sice neumístili, ale statečně reprezentovali naši školu. Byli to: Filip Skolka, Tobiáš Froněk, Jan Kavina, Vítek Mahdalík, Anežka Treﬁlová a nejmladší Dominik Paul, který získal speciální cenu poroty.
Všem blahopřejeme a děkujeme za jejich účast.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová
a Mgr. Alena Löffelmannová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

INFORMACE SDH ŠŤÁHLAVY

Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a pozvat Vás na vítání občánků, které se bude konat v sobotu dne 23.5.2015 v obřadní síni
OÚ Šťáhlavy.
Upozorňujeme na
změnu – bohužel již
nemohou být rozesílány pozvánky na
vítání občánků rodičům automaticky
(dle zákona o ochraně osobních údajů).
Žádáme proto rodiče, kteří by se chtěli vítání občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili na matriku a oznámili tuto skutečnost - nejpozději
však do středy 6.5.2015.
Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm v Šťáhlavech a Šťáhlavicích, narozené od 1.8.2014 do 31.3.2015.
Děti narozené po datu 31.3.2015 mohou rodiče průběžně přihlašovat během jara a léta na další vítání občánků, které se uskuteční na podzim tohoto roku. Termín vítání bude s dostatečným
předstihem opět zveřejněn.
Bližší informace Vám poskytneme na Obecním úřadě ve
Šťáhlavech v kanceláři matriky, případně telefonicky na tel.
č. 377969079 nebo emailem: matrika@stahlavy.cz.

Družstvo starších dětí ve složení Barbora Fremrová, Tomáš Mahdalík, Jindřich Fremr, Michal Strejc
a Barbora Jermářová se zúčastnilo 21.
března 2015 v tělocvičně v Oplotě hasičské soutěže, ve které skončilo na
12.místě z 35 družstev dětí.
V sobotu 11. dubna 2015 se družstvo
chystá na Podchlumeckou soutěž v Plzni-Doubravce. Jedná se již o třetí soutěž, které se letos zúčastní.
Za SDH Šťáhlavy starosta Vojtěch Synáč

NAŠI JUBILANTI

V uplynulém měsíci oslavili svá významná
životní jubilea tito naši spoluobčané:
Ze Šťáhlav:
Čechura Václav 80, Černá Jaroslava 80,
Kasüschkeová Soňa 81
Vimrová Anna 82, Rybářová Věra 82, Baumruková Anna 85
Tučková Květoslava 86, Vodičková Božena 86, Čechura Jaromír 87.
Ze Šťáhlavic:
Maříková Naděžda 82, Nolčová Božena 83, Michajlov Michail 83.
Všem přejeme pevné zdraví a spoustu radostných chvil v dalším
životě.
Za Občanskou komisi Mgr. Dagmar Špalová

DÁMSKÝ KLUB

V neděli 22. března se již potřetí sešly příznivkyně dámského klubu v Infocentru ve
Šťáhlavech, aby si tentokrát vyzkoušely zdobení velikonočních vajíček. Hned po příchodu se přítomné dámy rozdělily do dvou
„táborů“, ne z důvodu případné rivality, ale
z důvodu dvou odlišných technik zdobení.
První skupina si vyzkoušela zdobení vajíček voskovou technikou. První tahy a posléze i vzory se objevily na papíře, ale po chvíli
se začala proměňovat i vajíčka. Své voskové
kraslice si odnesla i druhá nejmladší účastnice Kačka Kudrová, která se pravidelně zú-

častňuje tvoření se svojí maminkou Janou.
Dámy ve druhé skupině, které se rozhodly
pro drátkování, hned při vysvětlování techniky pochopily, že to bude pěkná fuška. Ale
s vervou se pustily do práce. Všechny ocenily, že vajíčka na drátkování byla plastová. Křečovité držení a občasný pád vajíček
by vyfouknuté skořápky vajíček nevydržely.
Přesto všechny své vajíčko dokončily a některé se pustily do zdobení druhého, při kterém na drátek navlékaly korálky.
Mravenčí práce těch nejvytrvalejších trvala 4 hodiny, ale v příjemné atmosféře to byl
příjemný nedělní relax.
Za kulturní komisi Hana Šťovíčková
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PIONÝŘI NA HORÁCH
Na 30 účastníků se v březnu s naší dětskou organizací Pionýr vydalo na každoroční zimní tábor s výukou lyžování, který pro děti pořádáme o jarních
prázdninách v Krušných horách. Po mnoha letech v Jáchymově, jsme tentokrát za sněhem vyrazili přímo na Boží Dar do chaty Libela. Jelikož v letošním roce připadly jarní prázdniny až na druhý březnový týden, rozmýšleli jsme, zdali vůbec tábor uspořádat. Risk se však vyplatil, první polovinu
našeho pobytu sluníčko svítilo jako o závod, sněhu bylo dostatečné množství, a tak jsme každý den dopoledne i odpoledne brázdili sjezdovky ve skiareálu Neklid na Božím Daru. Pod dohledem zkušených lyžařských a snowboardových instruktorů se někteří z nás učili prvním lyžařským krůčkům
a jiní zdokonalovali ve svém jezdeckém umění. Odpočinkový den, který je
nutnou součástí pobytu, jsme věnovali snowtubingu – jízdě na velkých pneumatikách v ledovém korytě a procházce po okolí Božího Daru. Od čtvrtka již počasí nebylo zcela sluníčkové, ale sněhu bylo stále dost, a tak jsme
pokračovali v zimních radovánkách. Večery na chatě patřily společenským
hrám, ﬁlmům, zábavě a legraci. O spokojenost našich bříšek se přímo ukázkově starali naši dva kuchaři, kteří s námi dlouhé roky absolvují všechny tábory a vícedenní akce, velký dík patří i ostatním vedoucím, kteří zajišťovali výuku lyžování i doprovodný program na chatě. Osmidenní pobyt utekl
jako voda a my se již těšíme na další akce, které pro nás naši vedoucí připraví. Více fotograﬁí nejen ze zimního tábora a informace o naší činnosti naleznete na webových stránkách www.stahlavy.pionyr.cz.
Petra Vošahlíková

PUTOVÁNÍ ŠŤÁHLAVSKEM

Milí přátelé a milovníci našeho rodného kraje pod Radyní! Dnešním příspěvkem začínáme volný cyklus nazvaný Putování Šťáhlavskem. Doufám, že vás, čtenáře Zpravodaje Š+Š, tento seriál zaujme
a možná i trochu inspiruje k hlubšímu poznávání vaší domoviny v okolí „dvou eš“,
tedy Šťáhlav a Šťáhlavic. Úvodem se pokusím vymezit pojem Šťáhlavsko. Je to
krajinný prostor plný krásné přírody, lesnatých kopců, historických sídel a památek vymezený středním tokem řeky Úslavy, protékající tímto regionem od jihu k severu, zhruba od 34. říčního kilometru (Kamensko) přes Zdemyslice, Žákavu, Nezvěstice, Šťáhlavice, Šťáhlavy, Sedlec do
Starého Plzence do 14. km. V říční kilometráži to sice se všemi zákruty činí 20
km, ale vzdušnou čarou měří tato přirozená osa pouhých 12 km. Pokud vymezíme
široký úslavský úval do obou stran vzdáleností cca 3-4 km, dostaneme se k ploše
asi osmdesáti čtverečních kilometrů. Kromě zmíněných obcí na říčním toku zahrnuji do Šťáhlavska ještě nad pravým východním břehem další historická lidská sídla,
vesnice Milínov, Kornatice a Lhůtu, nad
levým západním břehem Želčany na Olešenském potoce, Chválenice a Nezbavětice. Z hlediska přírody levou západní stranu
uzavírá zčásti lesnatý hřeben Farské skalky u Chválenic a dominantní Radyně (567
m), pravý obzor zřetelně vymezují zalesněné kopce Stražiště, Sedlecký vrch a rozložitý Maršál (560 m) s navazujícím koze-

lským polesím a lesnatým údolím Kornatického potoka až po hřeben Kohouty nad
Milínovem a dolní lučinatý tok Bradavy.
V takto vymezeném prostoru krajiny, utvářené po staletí člověkem i přírodou, se prolínají památky a pamětihodnosti v pozoruhodně pestrém propojení. Dramatickými osudy vynikají malebné hradní zříceniny Radyně, Vlčtejn, Lopata, dávnou historii připomínají zaniklé tvrze Javor nebo
Mydlný, zaniklé zbytky vsí Dolní a Horní Neslívy i četné, byť běžnému oku skryté pravěké památky, zvláště mohyly. Církevní architekturu u nás reprezentují jak
drobné sakrální stavby, tak gotické svatyně v Nezvěsticích, Zdemyslicích či oba plzenecké kostely, k perlám baroka zase patří kostely ve Šťáhlavech a Chválenicích.
Novodobá panská sídla představují renesanční zámeček ve Šťáhlavech či klasicistní rezidence Kozel. Vedle stavebních a archeologických památek vyniká náš mikroregion i koncentrací technických památek
(železniční tratě, mosty, mlýny, železárny
Sedlec i historické hájovny). Bohatými dějinami a většími i drobnými památkami se
ostatně mohou pochlubit všechny zmíněné
obce a vesnice.
A co teprve přírodní půvab, dotvářený kromě bohatých lesů zrcadly rybníků: Lopatského (Kozelského), Kornatického, Neslívského či Starého a Nového Sedleckého. Zvláštností kraje Š + Š jsou i geologické památky (horolezecké skály Andrejšky
či Rohatá, zajímavé skalní výchozy jako
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Kdo je Jan K. Úslavský
Prof. PhDr. Jan Kumpera, CSc. je český historik,
odborník na raný novověk. Působí na katedře historie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni (1998–2013 její vedoucí), zabývající se komeniologií, komparativními evropskými dějinami
s důrazem na raný novověk a kulturněhistorickou
problematikou.
Od 80. let a zejména od roku 1990 přednášel (v
angličtině, němčině, ruštině) a působil i na mnoha
zahraničních univerzitách v Evropě (Lipsko, Berlín,
Bayreuth, Poznaň, Pécs, Vídeň, Linec, Amsterodam, Londýn, Sheffield, Aberdeen, Řím, Moskva,
Petrohrad, Kyjev), v USA (Boston) a Kanadě (Montréal, Calgary). Přednáší komparativní evropské
dějiny, náboženskou a kulturně historickou problematiku raného novověku, historiografii a didaktickou aplikaci obecných dějin. Také překládá a lektoruje odborně naučnou literaturu.
Má vřelý vztah k naší obci a jejímu okolí, a tak
toto spojení hluboké studnice vědomostí a lásky
ke Šťáhlavsku přináší úžasnou příležitost si jednotlivá místa v našem okolí postupně populárně naučnou formou představovat.
Zdroj: Wikipedia

Melicharky, Mariánská skála nebo Pramný, buližníkové suky jako Baba a Polánka). Bohatství živé přírody představuje přírodní park Kornatický potok či přírodní rezervace jako Lopata, Hádky a Zvoníčkovna, chráněné přírodní památky Andrejšky,
Sedlecká rokle a Starý rybník.
Kde jinde v Čechách najdete na tak malé
ploše takovou pestrou nabídku a škálu pozoruhodných míst? Projel jsem naši malou
republiku křížem krážem, ale tak pozoruhodnou krajinu a přitom na tak malé rozloze u nás nenajdete! Pojďme si je proto společně a postupně představovat…
Jan K.Úslavský

DEN PRO DĚTI A RODIČE 2015
23. května 2015 od 11 hodin
na louce u řeky ve Šťáhlavicích
Vážené slečny a paní, vážení kluci a pánové,
rádi bychom Vás a Vaše blízké pozvali na již tradiční a neodmyslitelnou akci v našem
regionu.
Den pro děti a rodiče se společností KS-Europe, pořádaný ve spolupráci s SDH Šťáhlavice
a obcí Šťáhlavy.
Letošní již devátý ročník bude ve znamení westernu. Pro děti bude opět připravena
pestrá skladba soutěží a atrakcí, tentokráte s kovbojskou tématikou. Na své si přijdou
opět i dospělí, pro něž bude splnění několika soutěžních disciplín vstupenkou do
slosování o atraktivní ceny.
Pro děti máme jeden malý domácí úkol. Namalujte kovboje či indiána podle své
fantazie, obrázek vezměte s sebou a těšte se na zaslouženou odměnu.
Akce startuje v 11 hodin na louce u řeky Úslavy tradičně soutěží malých hasičů. Od
13:00 hod se otevřou brány oblíbených atrakcí a rozmanitých soutěží pro děti i dospělé
o krásné ceny!
Hlavním bodem programu bude vystoupení známého hudebního seskupení Maxim
Turbulenc, které již z DD znáte a jsou zárukou příjemně stráveného odpoledne.
Věříme, že účinkující svým programem osloví děti nejen předškolního věku.
Pojďme si společně užít prima sobotu, která bude vskutku westernová!

Organizační tým z řad KS-Europe, SDH Šťáhlavice a obce Šťáhlavy

NOC KOSTELŮ 2015

K O S T E L S V. V O J T Ě C H A Š ŤÁ H L AV Y
18:00 - 18:15
Zahájení Noci kostelů
18:15 - 18:45
Hudební vystoupení šťáhlavských dětí
18:45 - 19:00
Pár slov o historii kostela
19:00 - 19:30
Individuální prohlídka části kostela
19:30 - 20:30
Hudební a pěvecké vystoupení
20:30 - 21:30
Zakončení (za příznivého počasí na farní zahradě)
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SPORT
SOKOLÍCI ŠŤÁHLAVIČTÍ MĚLI VALNOU HROMADU!!
V pátek 27. března se uskutečnila Valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Šťáhlavice, kde za účasti 70 ti členů hodnotili sokolové svoji práci v minulém roce a vytýčili
si cíle pro letošní rok. V přednesené zprávě o činnosti uvedl předseda TJ Karel Luft,
zvaný Prasokol, že v loňském roce proběhlo
nejvíce sportovně společenských akcí v posledních 10 ti létech a to 42 a že tělovýchovná jednota má nejvíce členů v celé své historii a to 309 a jen od minulé valné hromady přibylo dalších 7 členů. Předseda také v
závěru svého vystoupení poděkoval celému
výkonnému výboru TJ, který pracuje v 17 ti
členném obsazení za dosažené úspěchy ve
sportovní a kulturní aktivitě i pracovním nasazení stran údržby hřišť, technického zázemí a podobně, ale poděkoval i řadovým členům za jakouko-li pomoc, kterou rozvoji tělovýchovy ve Šťáhlavicích poskytují. Zvláště zvýraznil bezvadnou spolupráci se šťáhlavickými hasiči, ale zároveň vysoko ocenil
i zájem OÚ Šťáhlavy o TJ Šťáhlavice, ocenil i starostlivost obecního úřadu o sál obecní hospody, který sokolíci často využívají ke
sportování i společenským akcím.
Na Valné hromadě dále zaznělo, že se konaly turnaje v
házené, volejbale v nohejbalu, malé kopané, tenisu i ve
stolním tenise
a 2 x v badmintonu, proběhl
triatlon a ocelový muž, dětský duatlon na Kozlu i běžecký Cross tamtéž. Připomenulo se, že se velká pozornost
věnovala turistice, kdy se několikrát o víkendech vyrazilo na běžky, kola, do hor i na
vodu.
V referátu k 95 létům založení sportovních
organizací ve Šťáhlavicích bylo členům připomenuto, že od roku 1920 do roku 1946
působily v obci dva spolky a to Sokol a DTJ.
V roce 1946 se spojili v jednu organizaci a
to Tělovýchovnou jednotu Sokol Šťáhlavice.
Významný rok byl 1936, kdy členové Dělnické tělovýchovné jednoty uspřádali sbírku, aby mohli zakoupit bývalý chudobinec,
ten zbourali a na jeho místě vytvořili malé
cvičiště v prostoru poloviny dnešního předního házenkářského hřiště. Finanční prostředky ze sbírky ještě doplnili půjčkou od
záložny ve Šťáhlavech na kterou ručili svými baráky.
V období před válkou se hlavně cvičila prostá, konaly se různé tělovýchovné akade-

mie, pořádaly se selské jízdy s účastí přes
20 koní, konaly se Staročeské máje, zábavy,
hrálo se divadlo. V druhé polovině 20 tého
století za předsedy Jaroslava Šťětky, který
funkci předsedy zastával plných 46 let, šlo
zejména o slavnou šťáhlavickou házenou a
významnou budovatelskou činnost, kdy se
postavila obě házenkářská hřiště, tribuna,
kabiny a velký sklad.
Po Jaroslavu Štětkovi vedl od roku 2004 do
roku 2007 TJ Karel Nolč, po něm až do současnosti Karel Luft, zvaný Prasokol. Nový
výkonný výbor, který působí po Jardovi
Štětkovi už 11 let, dále pokračoval v rozvoji, ale i údržbě stávajících zařízení. Byla vyměněna střešní krytina na kabinách za 65 tisíc, provedena rekonstrukce elektroinstalace tamtéž za 25 tisíc, vybudovalo se dětské hřiště, nové sociální zařízení, které Sokol stálo 33 tisíc, zbudovalo se patanquové
hřiště za 20 tisíc, osadili se nové sítě na zábranách za 20 tisíc, zakoupila se ozvučovaní
technika za 25 tisíc, zakoupil se přívěsný vozík za 13 tisíc a vybavila se materiálně technická základna pro cvičení, včetně zakoupení 3 stolů na stolní tenis v hodnotě 15 tisíc

korun. Celkem se investovalo v těchto letech
převážně z prostředků Tělovýchovné jednoty téměř čtvrt milionu Kč.
Hlavní ideou po sportovní stránce bylo vytvářet dobré podmínky pro rekreační sport
pro dospělé i děti a to všeho druhu, nezapomnělo se při tom ani na rozvoj kultury a společenského dění, včetně patronace nad loutkovým divadlem.
Valná hromada vytýčila cíle pro letošní rok,
kde je opět přes 40 sportovně společenských
akcí. V části pracovní a velebení zázemí Sokola, je rozhodující dokončení rekonstrukce
dětského hřiště, prováděné svépomocí členy sokola, kde se plánuje otevření 31. května v rámci dětského sportovního dne. Dále
dokončení výstavby dodavatelským způsobem, investorem je Obecní úřad Šťáhlavy,
nového multifunkčního hřiště s umělou trávou a nového antukového tenisového kurtu. Otevření celého areálu se plánuje na 27.
června 2015, mezi 17 tou a 18 tou hodinou
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po ukončení turnaje ve volejbale.
Předseda TJ na Valné hromadě oznámil, že
z důvodu zdravotního stavu a stáří, podá rezignaci na funkci předsedy k 5.5.2015. Poděkoval výkonnému výboru za výbornou
podporu v jeho počínání, poděkoval místním hasičům za vzornou spolupráci a poděkoval obecnímu úřadu za zájem o dění v TJ i
za hmotnou podporu. Valná hromada ocenila Prasokola za dlouhodobou práci pro rozvoj sportu ve Šťáhlavicích, 45 let členem, 25
let místopředsedou, 8 let předsedou Tělovýchovné jednoty Sokol Šťáhlavice, bouřlivým potleskem.
Předseda závěrem upozornil, že v letošním
roce bude dovršeno po 71 létech úsilí stovek členů na rozvoji sportovního zázemí tělovýchovné jednoty a poděkoval všem, kteří se na tomto díle jakýmkoli způsobem podíleli. Současně vyzval členskou základnu,
po vzoru předků z roku 1936 o mimořádný dobrovolný členský příspěvek na zakoupení ﬂorbalových mantinelů, aby dílo bylo
komplexně dovršeno. Mantinely v hodnotě
60 ti tisíc Kč, budou sloužit oddílu ﬂorbalu a
malé kopané, kdy žáci hrají oblastní soutěž
i ke zřízení přírodního bezpečného kluziště
před tribunou na prvním hřišti.
Po ukončení hlavního programu Valné hromady účastníci shlédli několik videí od
Honzy Valenty ze sportovních akcí TJ uskutečněných v roce 2014 a vychutnávali si při
tom skvostné chlebíčky tří druhů.
Karel Luft, Prasokol

SPORT
B Ř E Z N OVÁ Č I N N O S T O D D Í L U
H Á Z E N É S O KO L A Š ŤÁ H L AV Y
Mladší dorostenci sehráli první březnové utkání v Mostě. Po dobrém výkonu prohráli s vedoucím celkem tabulky 31:25. Je paradoxem, že za
tým Mostu mohli hrát tři hráči Dukly Praha, kteří byli pro naše kluky
největší překážkou. V dalším kole si
ale vše vynahradili a oplatili soupeři z Liberce podzimní porážku. Jasně zvítězili 36:31. 21. března si přivezli bod z Kutné Hory, která byla
v tabulce před naším družstvem.
O dalším víkendu pak k nám zavítal tým z Ledče nad Sázavou. Ani
ten však nebyl pro nás velkou překážkou. Chlapci jej zdolali 34:21.
A hned následující den se hrálo odložené utkání s Náchodem. Samozřejmě vítězně 32:25. V tabulce tak naši
chlapci postoupili na čtvrté místo,
právě před zmíněnou Kutnou Horu.
Starší žáci odehráli 22. 3. další ze
svých soutěžních turnajů, v pořadí
již šestý. V nafukovací hale Talentu
Plzeň sehráli vesměs vítězná střetnutí, jen s Rokycany se jim nevedlo,
remizovali 10:10. Porazili družstva
Talentu A 20:17, Talentu B 20:14.
Tyto výhry se obzvláště cení. V celkovém pořadí si pojistili prozatímní
2. místo za Talentem A.
Mladší žáci B si v předzápase před
dorosteneckou ligou zahráli proti

soupeři ze Starého Plzence a zvítězili 22:16.
V posledním březnovém víkendu
se družstva přípravky a mladších
žáků B zúčastnila kempu, který pořádalo regionální centrum mládeže.
Kemp byl dobře připraven a splnil
svůj účel.
Možná že by bylo zajímavé se zmínit, kolik nás stojí v dorostenecké
lize rozhodčí. Uvedeme příklad. Na
podzim u nás řídili utkání rozhodčí
z Ústí nad Labem a z Lovosic. Za
odpískání zápasu má každý 300 Kč,
to je tak zvané ošatné. Další položkou je dopravné. Dnes všichni arbitři jezdí auty. Při cestě autem, musí
oba rozhodčí použít pouze jedno
motorové vozidlo. Dopravné se pak
vyplácí sudímu, jež vykonal delší
cestu. Z Ústí nad Labem cesta měří
tam a zpět 348 km. Znásobeno pěti,
činí částka 1740 Kč. K tomu přičteme 600 Kč ošatné, dvakrát stravné
(67 plus 67) a jsme na čísle 2474
Kč. Vážně to není legrace, sehnat na
všechno ﬁnance.
V dubnu zahájila soutěže i ostatní
družstva. Muži, kteří bojují o návrat
do druhé ligy, začínají 12. dubna na
Slavii Plzeň. Také všechny kategorie žáků se těší na jarní boje.
VV.

VOLEJBAL

TJ SOKOL Šťáhlavy
Oddíl volejbalu
Zve všechny mladé volejbalové
nadšence do
kroužku volejbalové přípravky.
Náš volejbalový kroužek je určen pro žáky základních
škol, kteří mají zájem a chuť naučit se něco nového.
V rámci tréninku budou dě rozvíjet své koordinační
schopnos (formou her) a naučí se základní volejbalové
herní činnos .
Kroužek stojí 500,-Kč na rok
Vhodné pro holky: 9- 14 let (možno i mladší)
Termín:
Úterý 16:00 – 17:00
Čtvrtek 16:00 – 17:00
Neděle 16:00 – 17:00
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Nimrichter David 603 808 203
Votýpka Karel
605 201 744

Těšíme se na spolupráci

NAŠI FOTBALISTÉ HRAJÍ A TRÉNUJÍ V ŽÁKAVÉ
Vedle výborných házenkářů nám v obci vyrůstají sportovci, kteří se
rozhodli jít fotbalovou cestou. Trénují a hrají své zápasy v nedaleké
Žákavé. Svoje zastoupení mají Šťáhlavští a Šťáhlavičtí prakticky ve
všech věkových kategoriích od mladší přípravky (6-8 let) až po A
mužstvo mužů, přičemž nejpočetnější je to v celku starší přípravky
(ročníky 2004 až 2006), kde hraje pod vedením vynikajících trenérů
Matuše a Kašpara hned 8 fotbalistů. Vedle své standardní soutěže
(okresní přebor přípravek na Plzni-jihu) se v zimním období
zúčastnili řady halových turnajů na Plzeňsku a Rokycansku. Zimní
přípravu, která probíhala v hale v Nezvěsticích, završili tradičním
čtyřdenním soustředěním 19. – 22. března ve sportovním středisku
v Žinkovech.
Do jarní části soutěže vstoupili v pátek 10.4. úspěšně ve Dvorci,
kde zvítězili 17:0, dále pokračují 17.4. doma se Štěnovicemi, 23.4.
hrají v Kasejovicích a na prvního máje přivítají na domácím hřišti
Spálené Poříčí. Sezonu zakončí 12.6. doma proti Nepomuku.
Zároveň absolvují okresní ﬁnále starších přípravek, které se bude
hrát turnajovým způsobem v červnu ve Vstiši.
Kapitánem týmu je Tobiáš Froněk, mezi nejlepší kanonýry patří Miloš
Soubusta se 49 zásahy (v dosavadním průběhu sezony 2014/15),
Martin Soukup 29 branek, Tobiáš Froněk 25, Jan Fiala 10, Matyáš
Froněk 8, Jan Hájek 6, skórovali i oba brankáři Adam Tafat třikrát a
Petr Bočan jednou. S touto partou prožil své fotbalové začátky i Petr
Škorpil, který momentálně hájí barvy plzeňské Viktorky.
Jan Tafat
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SPORT

FANTASTICKÝ ÚSPĚCH MLADŠÍCH ŽÁKŮ ŠŤÁHLAV
I tak si myslím, že se jedná o fantastický výsledek na skvěle obsazeném turnaji, kde si naši mladí házenkáři na vlastní kůži osahali, že se mohou bez potíží měřit s celou Evropou. Zvláštní poděkování pak bezesporu zaslouží naše obec za podporu a především trenéři týmu Radek Sedláček a Daniel Havlíček, kteří dobrému výsledku obětovali nejen celé Velikonoce, ale i týdny příprav před turnajem.
Jan Sklenář

V průběhu velikonočních svátků se poprvé v historii zúčastnil
tým Sokola Šťáhlavy největšího házenkářského turnaje pořádaného v České republice. Jen pro informaci 441 družstev z 25
států celého světa se zde utkávají v mimořádně prestižním klání hned v 8 kategoriích. Náš klub tentokrát reprezentovali mladší žáci v části, kde se spolu utkalo 66 oddílů. Celý turnaj se paralelně hraje téměř ve třiceti halách a při odjezdu jsme popravdě
řečeno ani nevěděli, co nás čeká.
Turnaj samotný byl ovšem fantastický zážitek, a to jak pro trenéry, hráče tak i každodenně se zvyšující počet našich fanoušků,
kteří do Prahy zajížděli. Některá utkání, zvláště pak ty s chorvatskými či slovinskými týmy ve vyřazovací části turnaje, měly atmosféru, kterou byste obtížně hledali třeba na utkáních naší reprezentace na nedávném mistrovství světa v Kataru.
Náš tým posilněn o čtyři hráče z plzeňského Talentu reprezentoval Šťáhlavy skvěle. Poté, co s přehledem vyhrál základní skupinu, se kvaliﬁkoval do hlavní části turnaje, odkud pak postoupil
- již jako poslední zástupce české házené v celém turnaji(!) - do
čtvrtﬁnále. V semiﬁnále pak v napínavé bitvě podlehl chorvatské Poreči a v nedělním utkání o třetí místo se slovinským týme
RK Rače naši chlapci v infarktovém závěru vyrovnali pět sekund
před koncem na 15:15. Podle reglementu turnaje následoval rozstřel, tzv. shoot-out, ve kterém jsme bohužel podlehli a zůstali
jsme tak bez medaile.

Základní část:
HC Dukla Praha II – TJ Sokol Šťáhlavy
9 - 16
TJ Sokol Šťáhlavy – TIK Taastrup (Dánsko)
13 - 8
TJ Sokol Horka – TJ Sokol Šťáhlavy
7 - 18
TJ Sokol Šťáhlavy – ŠK Noxwel Sešovce (Slovensko) 17 - 11
Vecsés Se - TJ Sokol Šťáhlavy
11 - 21
Hlavní část
HC Viljandi (Estonsko) - TJ Sokol Šťáhlavy
12 - 21
TJ Sokol Šťáhlavy – Sokol Modra
15 - 14
Čtvrtﬁnále
RK Dubrava Záhřeb (Chorvatsko) - TJ Sokol Šťáhlavy12 - 13
Semiﬁnále
TJ Sokol Šťáhlavy – RK Poreč (Chorvatsko)
14 - 17
O třetí místo:
RK Rače (Slovinsko) - TJ Sokol Šťáhlavy - 15 – 15, 19 – 17
po rozstřelu

Sestava:
Tomáš Brůha, Jan Čechura, Pavel Hadáček, Martin Havlíček, Šimon Jung, Leonard Kaplan, Jakub Karban, Dominik Kopic,
Jan Nosek, Ladislav Rychal, Ondřej Sedláček, Jáchym Sklenář, Jan Šmrha, Michal Tyml

INZERCE
Provoz květinářství „U závor“ ve Šťáhlavech zůstává i přes uzavírku silnice Masarykova nezměněn, obchod je stále otevřený beze změn. Těšíme se na Vás!
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant–černý,modrý,žlutý, bílý a kropenatý.
Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu ! Prodej se uskuteční: 30. května 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 KVĚTNOVÉHO Š+Š

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

VYDÁVÁ: OBECNÍ ÚŘAD VE ŠŤÁHLAVECH, MASARYKOVA 169 | REDAKČNÍ RADA: PETRA BRŮHOVÁ, DUŠAN KRŇOUL, JAN TAFAT, ONDŘEJ MAGLIČ
CENA VÝTISKU 2.-KČ | POVOLENO MK ČR E 12316
V PRODEJI: PRODEJNA COOP - NEZVĚSTICKÁ 504, VE STÁNKU P. TALMANOVÉ VE ŠŤÁHLAVECH A V PRODEJNĚ ZKD VE ŠŤÁHLAVICÍCH
PŘÍSPĚVKY, DOTAZY, PŘIPOMÍNKY ZASÍLEJTE NA ADRESU: OÚ ŠŤÁHLAVY, S OZNAČENÍM Š + Š.
STAROSTA 377 969 078 | TAJEMNÍK 377 969 071 | SEKRETARIÁT 377 969 201 | FAX: 377 969 070 | WWW.STAHLAVY.CZ | REDAKCE@STAHLAVY.CZ
8

