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NAŠE OBEC A SOCIÁLNÍ BYTY
Málokterá obec může být spokojená se skutečností, že umožňuje bydlení v obecních sociálních bytech
svým seniorům, invalidním důchodcům, popř. i občanům, kteří se ocitnou v nepříznivé situaci způsobené
věkem, zdravotním stavem nebo v důsledku jiné sociální okolnosti jejich života.
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V září roku 2011 byl
OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH
uveden do provozu bezbariérový dům se sociálními byty ve Šťáhlavicích, kde je 12 bytů velikosti
jednoho pokoje a vlastního sociálního zařízení a 2 bytů vel. 1+1 s vlastím soc. zařízením. V domu je
výtah.
V těchto domech žijí občané, kteří jsou naprosto soběstační, maximálně s menším pohybovým
hendikepem. V obou těchto sociálních zařízeních není poskytována žádná stálá sociální služba, ale je
možné využít terénní sociální služby za úhradu, kdy přijede asistent a pomůže např. s osobní hygienou,
úklidem, praním prádla apod. Tuto službu si každý musí platit sám. Obyvatelé mají rovněž možnost
využívat dovážky obědů.
V současné době máme evidované žádosti o pronájem těchto bytů, ale jejich žadatelé při nabídce
uvolněného bytu odmítají pronájem bytu s odůvodněním, že této možnosti využijí později. A tak se stává,
že bydlení využijí občané z jiných obcí, protože se nebráníme tomu, aby svůj domov zde našli lidé v
obtížné životní situaci jak z naší sloučené obce tak i přespolní. V každém případě upřednostňujeme
přidělení pronájmu bytu občanům místním, tudíž ze Šťáhlav a Šťáhlavic.
Bližší informace o sociálních bytech, bydlení i podání žádosti získáte na Obecním úřadu Šťáhlavy na tel.
číslo 377969201. Občanská komise.

TROCHU STATISTIKY ROKU 2013
Celkový počet obyvatel obce k 31.12.2013:
Šťáhlavy: 1934 obyvatel, Šťáhlavice 521 obyvatel, celkem 2455
Ve Šťáhlavech se narodilo 23 dětí, ve Šťáhlavicích 7.
Šťáhlavy: Tůmová Karolína, Pavlíčková Ema, Tučková Šárka, Fait Antonín, Prokopiusová Rozárka,
Malát Matyáš, Kyncl Vojtěch, Čechurová Julie, Vondráček Aleš, Kavinová Veronika, Protiva Lukáš,
Vachoušek David, Frydrychová Taťána, Janča Lukáš, Trefilová Karolína, Mrkvičková Alena, Tománek

Kryštof, Záhořík Jakub, Krejcarová Eva, Parlásková Sofie, Čermáková Eliška, Kankrlíková Stella a
Šimek Martin.
Šťáhlavice: Doubková Barbora, Kocián Jan, Sladovníková Barbora, Lacina Vít, Jelínková Bára, Červinka
Viktor a Vokoun Dominik.
Ve Šťáhlavech zemřelo 22 občanů, ve Šťáhlavicích 7.
Vzpomeňte s námi. Šťáhlavy: Neumannová Jitka, Brožová Zdeňka, Arbes Milan, Němcová Aurelie,
Petelík Václav, Basl František, Lindauer Miroslav, Houdková Vlasta, Čapková Marie, Vimmer Josef,
Ungrová Emílie, Trykarová Anna, Korovická Milena, Kudrová Eva, Spěváčková Hana, Wohlmuth
Václav, Kuldová Libuše, Rojíková Anna, Havelka Jaroslav, Čimerová Růžena, Kunešová Miloslava a
Nolč Jaroslav.
Šťáhlavice: Kosnar Václav, Fryč Alois, Doláková Helena, Fremrová Anna, Cink Bohumír, Rybář Jan a
Šťastná Marie.
Do Šťáhlav se přistěhovalo 39, do Šťáhlavic 23 osob.
Ze Šťáhlav se odstěhovalo 40 osob, ze Šťáhlavic 7.
Ve Šťáhlavech se zkolaudovalo 5 nových rodinných domů, ve Šťáhlavicích 3.

SDĚLENÍ PČR - ČÍSLO MOBILNÍHO TELEFONU PRO VÝKON SLUŽBY
Na základě změny ve výkonu služby sdělujeme číslo mobilního telefonu, které od 1.1.2014 využívá k
výkonu služby hlídka PČR OOP 2 konající službu v teritoriu Policejní stanice Starý Plzenec.
Číslo mobilního telefonu je : 725 381 375. Na toto telefonní číslo je možné volat kdykoliv.
Stálá dozorčí služba bude zajištěna v budově Policejní stanice Starý Plzenec v pracovní dny od 16.00 do
18.00 hod.

LEDNOVÉ UDÁLOSTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŠŤÁHLAVY
ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÝ VÝCVIK
Třetí lednový týden jsem se zúčastnil školního lyžařského výcviku

V neděli 19. 1. jsme odjeli z Plzně vlakem do
Železné Rudy. Cesta trvala dvě a půl hodiny, ale
byla legrace a tak nám to rychle uteklo. Po
příjezdu na nás čekal mikrobus, který nás odvezl
do hotelu Belveder, kde jsme byli celý týden
ubytováni.
Po zabydlení jsme šli na večeři a prohlédli si
celý hotel. Moc se nám líbil. V pondělí po snídani
nás čekalo první lyžování. Sníh byl sice zmrzlý,
ale i tak jsme si to moc užili.
Lyžovali jsme každý den dvě hodiny dopoledne
a dvě hodiny odpoledne s přestávkou na oběd a
poledním odpočinkem.
Potom jsme hráli na pokoji různé společenské hry
nebo v hotelové tělocvičně fotbal a florbal. Ve
volném čase jsme také chodili do solné jeskyně.
Ve středu nás paní ředitelka vzala do cukrárny, ale také nás každý den trochu potrápila s učením.
Dny uběhly jako voda a bohužel v pátek po obědě jsme odjeli zpátky vláčkem domů. Výcvik jsme
prožili v pořádku. Byli jsme prima parta a budeme na to určitě vzpomínat.
Jan Nosek, žák 5. ročníku

Dne 29. 1. 2014 měli naši žáci možnost dozvědět se něco o dobách dávno minulých.
Pořad „ Expedice středověk “ se týkal našeho regionu. Připravil ho a zábavnou formou prezentoval
Libor Marek, regionální historik, průvodce Českým lesem a tvůrce filmů o hradech v Plzeňském kraji.
Pro 1. a 2. třídu byl program jednodušší, zábavnější i trochu pohádkový. Nejdříve děti „ putovaly “ po
stopách filmové pohádky „Tři oříšky pro Popelku“. Na promítaných obrázcích žáci viděli a porovnávali
lokality v roce 1973 a stejná místa v současnosti. Ve druhé polovině programu se mohli podívat na
modely několika hradů (Švihov, Přimda, Roupov) a seznámili se s původní podobou hradu Lopata.
Během promítání a vyprávění se žáci aktivně zapojovali a někteří i vyhráli drobné ceny.
Pro 3. - 5. třídu byl program zaměřený na hrady v našem okolí. Pomocí krátkých filmů se žáci přenesli
z tepla školních lavic na hrad, Litice, Radyně a Vlčtejn. Mohli tak poznat, jak hrady vypadaly, jaké
příběhy se tam odehrávaly nebo co vařili hradní kuchaři.
Žáci v obou skupinách si mohli prohlédnout kromě modelů hradů, archeologické nálezy (střepy
keramiky, části podkovy) i repliky mincí a zbraní ze 13. až 16. století a středověké hry. Velký úžas
vyvolaly závěrečné ukázky dřívějších krutých trestů a poprav. Dobrovolníci asi prožili krušnou chvilku,
bojíce se o své končetiny či hlavu. Meč byl totiž pravý!
Dne 15. ledna 2014 se v Základní škole Šťáhlavy konal zápis žáků do první třídy pro školní rok
2014 / 2015. Bylo zapsáno rekordních 30 budoucích prvňáčků. Všichni prokázali svoji připravenost na
roli budoucího školáka a za to si domů odnášeli velmi pěkné odměny - stojánek s tužkou, perem,
minipastelkami a omalovánkami. Největší radost měli z ministavebnice LEGO. Rodiče tří dětí ještě
zvažují odklad školní docházky.
V únoru 2014 se ZŠ Šťáhlavy zapojila do projektu na podporu recyklace papíru s výstižným
názvem „ Papír za papír “. Princip je velmi jednoduchý. Za sebraný papír dostane škola zdarma
produkty z recyklovaného papíru. Vedle hlavního vchodu do školy je trvale přistaven modrý kontejner.
Kdykoliv do něj můžete vhazovat letáky, noviny, časopisy, katalogy a použitý kancelářský papír ( NE
karton ). Škola předem děkuje za spolupráci všem občanům, kteří sběrem papíru pomohou našim žákům.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Jana Škardová a Mgr. Ivana Kantnerová

ZPRÁVY Z ODDÍLU HÁZENÉ SOKOLA ŠŤÁHLAVY
V prosinci se družstvo starších žáků zúčastnilo kvalifikačního turnaje o postup do žákovské ligy České
republiky. Soupeři jim byla družstva Třeboně, Českých Budějovic, Úval, Bělé pod Bezdězem. Naši hoši
celý turnaj vyhráli s těmito výsledky. Zvítězili nad Třeboní 17 ku 14, Budějovicemi 20 ku 6 a nad Úvaly

16 ku 10. Spolu s celkem Úval postoupili mezi 24 nejlepších družstev ČR. Byli nalosováni do skupiny B
spolu s týmy Frýdku Místku, Kutné Hory, Strakonic, Zlína, Novým Veselím. Turnaj se hrál v hale
Strakonic. Zde se klukům již tolik nedařilo. Všichni soupeři jsou zazařeni do treninkových center
mládeže, a disponují s početnějšími kádry.Výsledky: Šťáhlavy - Kutná Hora 20:19, Strakonice 14:22,
Frýdek 11:18, Zlín 11:17, Nové Veselí 15:16. Tabulka: 1. Frýdek 2. Zlín 3. Strakonice 4. Kutná Hora
5. Nové Veselí 2 body 6. Šťáhlavy 2 body. I když s lepším skorem, ale na vzájemné zápasy skončili naši
na posledním místě. Stejně je to další hezký úspěch štáhlavské házené. Sestava, v závorce počet
vstřelených branek. Dolák, Hrubý, Nolč (20), Kugler (15), Kesl (21) Jung, Havlíček M., Fremr,
Havlíček O. (8), Šimek (2), Sedláček (2), Vacikar (3). Trenéři M. Nolč ml. a st.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE ŠŤÁHLAVECH

pořádá v pátek 28. února 2014 od 20.00 hod. HASIČSKÝ BÁL ve Lhůtě pod Maršálem.
Hudba SEKVENCE. Bohatá tombola. Vstupné 140 Kč. Prodej vstupenek 21.2.2014 od18.00 hod. na
hasičské zbrojnici ve Šťáhlavech.
Doprava ze Šťáhlav zajištěna autobusem. Zavadilka 19.00 a 19.40 hod., Šťáhlavy šenk 19.10 a 19.50 hod.
Návrat cca 2.00 a 3.00 hod.
Srdečně zvou pořadatelé.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠŤÁHLAVY
Pořádá DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
V neděli 9.3.2014 od 14.00 hod. v sále místní tělocvičny. Diskotéka Michala Peroutky
Přezůvky s sebou, občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ŠTÁHLAVY

zve všechny své příznivce a přátele na přátelské posezení při hudbě EVEGREEN DUA a bohaté
tombole, které se koná 8.3.2014 v restauraci ve Štáhlavicích od 15.00 hod.
Za Český zahrádkářský svaz zve místopředsedkyně Hošková Miloslva.

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
15-20 týdnů. Cena 149-185,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky
pouze našeho chovu !
Prodej se uskuteční: v pondělí 3. března 2014 Šťáhlavy - Jednota u hospody – 15.20 hod
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena 20 - 30 Kč/ks.
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod, tel. 601576270, 606550204,728605840
Fakturační adresa: Drůbež Červený Hrádek s.r.o. Nezvalova 2637, 438 01 Žatec
Ičo 27302920, Dič CZ 27302920, tel:728 605 840
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