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VÝTĚŽEK

VEŘEJNÁ SBÍRKA
Ve Šťáhlavech i ve Šťáhlavicích se na Štědrý den opět konalo Vánoční zpívání. Děti zazpívaly koledy, jak u vánočního
stromu na vsi ve Šťáhlavech a ve Šťáhlavicích, tak i v kostele sv. Vojtěcha. Program ve Šťáhlavech zpestřila svým zpěvem
paní Nicol Krpejšová. Obecní úřad tímto děkuje paní Krpejšové, dále paní Šťovíčkové, panu Tafatovi a panu Votýpkovi za
připravení programu s dětmi ve Šťáhlavech. Poděkování patří také paní Heleně Dokoupilové, která nacvičila program s dětmi
ve Šťáhlavicích a v neposlední řadě také všem dětem, které se vánočního zpívání, jak ve Šťáhlavech, tak i ve Šťáhlavicích
zúčastnily.
V rámci vánočního zpívání byla jako tradičně uspořádána veřejná sbírka. Ve Šťáhlavech bylo vybráno
11.864,- Kč, ve
Šťáhlavicích 10.307,Kč. Celkem bylo
na účet občanského
sdružení Asociace pro pomoc
handicapovaným dětem pro
MĚSÍČNÍ
ZPRAVODAJ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
CENTRUM HÁJEK zasláno 22.171,- Kč. Peníze budou použity na zakoupení rehabilitačních pomůcek.
A OBECNÍHO
ÚŘADU
VE
ŠŤÁHLAVECH
Pořadatel sbírky, Obec
Šťáhlavy, děkuje všem,
kteří na
sbírku
přispěli.
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VÝZVA K ODSTRANĚNÍ VĚTVÍ ZASAHUJÍCÍCH DO PROFILU CHODNÍKŮ A
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
Protože řada majitelů nemovitostí v katastrálním území obcí Šťáhlavy a Šťáhlavice, sousedících s místními komunikacemi,
včetně chodníků, 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 větve zužují profil chodníků a komunikací. Vyzýváme tímto
všechny majitele, aby v době právě probíhajícího vegetačního klidu provedli na svých pozemcích ořez větví, které přesahují na
výše uvedené pozemky místních komunikací v majetku obce, a to do 31. března 2014. Rada obce děkuje osloveným
občanům za pochopení této výzvy.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

VÝZVA K ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH VOZIDEL
Žádáme tímto všechny majitele vozidel, která nejsou technicky způsobilá k provozu na pozemních komunikacích a jsou
odstavena na veřejném prostranství nebo na komunikacích, včetně chodníků, v katastrálním území obcí Šťáhlavy a Šťáhlavice,
aby tato vozidla odstranili ve lhůtě do 31. března 2014. Tato vozidla poškozují životní prostředí, narušují estetický vzhled obce
a v některých případech brání ve výhledových poměrech na komunikacích.
Dále žádáme všechny řidiče o dodržování
Zákona o silničním provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. Jedná se o zákaz parkování na chodnících. Rada
obce děkuje osloveným občanům za pochopení této výzvy.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OK ŠŤÁHLAVY za rok 2013
Stav KF k 31.12.2013 je 5 782 knih, z toho: naučná literatura…. 1 620 knih
krásná literatura …. 4 162 knih
Nakoupeno bylo 95 knih a náklady činily 16 087 Kč, 86 beletrie a 9 knih haučných
Poplatky knihovny: zápisy 2 360 Kč, upomínky 295 Kč, Co 312 Kč, Ztráty leg. 40 Kč
Registrovaných čtenářů je 92, z toho 22 dětí do 15 let
Celková návštěvnost 753 čtenářů. Vypůjčeno bylo 3 786 knih.
Oblíbené tituly jsou stálí autoři
Z doplňovacího odd. Blovice nám byly zapůjčeny 2 soubory, tj. 70 knih, přivezeny pí. Seidlovou.
Konají se pravidelné porady knihovníků v Blovicích
V březnu se uskutečnila návštěva předškoláků z MŠ Šťáhlavy o počtu 17 dětí
V únoru proběhlo školení VK v Plzni od 10 do 15 hod.
Na základě požadavku členů SDH o uvolnění jedné místnosti pro jejich potřebu, byla provedena úprava knihovny. Knihovna
byla uzavřena 10.8.2013, bylo vymalováno, položeno lino, natřeny radiátory, provedeno nové osvětlení. Část původních regálů
byla ponechána a 10 regálů je nových. Z důvodu menších prostor došlo k dalšímu vyřazení poškozených, nečtených knih.
31.8.2013 knihovna zahájila půjčovní provoz. Změna půjčování knih: půjčovní doba úterý od 16.30 do 20.00 hod., sobota od
8.00 do 11.30 hod.
Dle Knihovního řádu z 27.6.2002 ceník poplatků je nezměněn.
Zapsala Horáčková Daniela

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PROSINCOVÝMI AKCEMI V ZŠ ŠŤÁHLAVY

Celý měsíc prosinec prožívala škola v adventní náladě. První a s největšími obavami očekávanou událostí byla návštěva
Mikuláše, andělů a čertů ve třídách, kteří prověřili duše nejen hříšníků, ale i hodných dětí. Každé se muselo vykoupit
básničkou či písničkou a nakonec si čerti nikoho do pekla v pytli neodnesli. Mikuláš a andělé obdarovali všechny žáky balíčky
sladkostí.
Netradiční dopoledne s názvem „Vánoce u prababičky“ ve dnech 4. a 13. prosince prožili žáci v bývalé vesnické škole
v Prusinách u Nebílov. Povídali si o významu a podobě tradičních Vánoc i době předvánoční – adventu. Pod vedením lektora
si vyzkoušeli některé zvyky a obyčeje našich prababiček. Potom navštívili hospodářské zázemí s domácími zvířaty.
S nadšením krmili ovce, kozy, králíky, husy, slepice a několik druhů kachen. V přilehlém ovocném sadu pozorovali přírodu
v zimě a díky zajímavé hře se dozvěděli o správném krmení ptáčků na krmítku.
Ve středu 18. 12. se šťáhlavská náves tradičně rozezněla koledami, které u vánočního stromu zazpívali žáci naší školy a
potěšili tím své rodiče, prarodiče a mnoho spoluobčanů.
Následující večer čekal žáky nový adventní program. V překrásně vyzdobených třídách se stromky a slavnostně prostřenými
stoly proběhla společná sváteční večeře. Potom si děti při vánoční nadílce rozbalily mnoho dárků, se kterými si hned pohrály.
Večerem zaznělo čtení vánočních příběhů, básní, pohádek a zpěv koled. Mnozí pak plni dojmů a zážitků těžko usínali ve svých
spacích pytlích. Po magické noci vyvrcholil advent ve škole návštěvou dopoledního představení „Jak ševci zvedli vojnu pro
červenou sukni“ v divadle Alfa. Po návratu se žáci rozešli na toužebně očekávané vánoční prázdniny.
V tomto školním roce prožili naši školáci opravdu bohatý prosinec.
za ZŠ Šťáhlavy napsala Mgr. Jana Škardová a Mgr. Ivana Kantnerová

HASIČSKÝ BÁL
SDH Šťáhlavice pořádá hasičský bál, který se koná 18.1.2014 v obecním pohostinství ve Šťáhlavicích. K tanci a poslechu
hrají OZVĚNY. Doprava ze Šťáhlav zdarma. Odjezd od Liďáku 19.15, od Zavadilky 19.45, zpět okolo 2.00 hod. Předprodej
vstupenek 17.1.2014 od 18.00 - 20.00 hod. v pohostinství.

SILVESTROVSKÁ VYJÍŽĎKA
Ve Šťáhlavech se na Silvestra sportovalo.
Včetně dříve konaných silvestrovských běhů se uskutečnila v pořadí již 30
cyklistická vyjížďka 16 účastníků (mezi nimi žena) si vyjelo na 30 km trasu
podbrdskými lesy a vesnicemi.
Poklidným tempem, tentokrát bez defektů, trať všichni úspěšně zdolali.
Po dobrém výkonu si pak pochutnali na dobrém občerstvení v restauraci Na
Lucince na hřišti házené. Mladí házenkáři si odpoledne zahráli fotbálek. I
zde, díky dobrému počasí, byla hojná účast. Někteří pak využili služeb
našeho nově zbudovaného fitnesscentra, které je k dispozici i široké
veřejnosti. Kromě posilovacích strojů, běžeckého pásu aj. navštívili i saunu.
Byla to hezká tečka za uplynulým rokem 2013.

VEPŘOVÉ HODY - RESTAURACE ZÁMECKÁ INFORMUJE
I v dnešní době si vepřové hody zachovaly svůj půvab. V minulosti se vepřové hody vázaly k Masopustu, který představoval
období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami. Během něj probíhaly taneční zábavy, zabijačky a také svatby.
Masopust vrcholí posledním čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou. Zatímco jeho
počátek, který nastává po svátku Tří králů, má pevné datum, tak jeho konec je závislý na datu Velikonoc, končí tedy v rozmezí
od poloviny února do počátku března. K těmto zvykům se restaurace Zámecká připojuje. Tak jako každý rok, připravili i letos
zaměstnanci restaurace Zámecká vepřové hody. Ty započnou v sobotu, dne 1.2.2014 v pravé poledne.
Podávat se bude zabijačková polévka, ovárek s křenem a hořčicí, tlačenka světlá i tmavá, jitrničky a jelítka ovšem také
nebudou chybět. Pro opakovaný velký zájem se budou dělat i balíčky „přes ulici“, (pokud bude zájem vzít s sebou domů i
polévku, je třeba si donést na ni nádobu).
Kdyby se jazýček gurmánů nenasytil ani podávanými dobrůtkami, mohou si návštěvníci restaurace vybrat z nově
připraveného jídelníčku jakoukoliv specialitu, kterou Vás mistři kuchaři oslní.

CO SE DĚLO U ŠŤÁHLAVICKÝCH SOKOLÍKŮ PO ČERVENCI 2013
Slíbené dokončení z listopadového vydání.
Od 4. do 11. srpna uskutečnilo 9 horalů krásný, ale náročný přechod Julských alp, kdy postupně zdolali s ferátovým
vybavením Prisojnik , Škrlaticu, Triglav severní stranou, nejvyšší horu Julek i krásný Krnjavec. Po návratu už řadu z nich
čekal 17. srpna jubilejní 30. ročník šťáhlavického Triatlonu a Ocelového muže s celkovou účastí 104 závodníků.
Den na to se volejbalisti zúčastnili volejbalového turnaje v osadě „U komárů“ a získali 2. místo. Dvacátého čtvrtého srpna
vyjelo 10 cykloturistů na Mirošovsko, aby zdolali i známý kopec Kotel. Ještě v srpnu na poslední víkend stihlo 12 vodáků
navštívit milovanou Berounku a už se těšili, jak společně s cyklisty vyrazí na prodloužený víkend od 13. do 15.9.do Nečtin a
okolí. Tam nakonec dorazilo 28 lidí a viděli Chýše, Rabštejn nad Střelou, Manětín i Úterý.
Následující neděli dvaadvacátého září se uskutečnil již 14. ročník dětského Duatlonu v zámeckém parku na Kozlu, tentokrát
s účastí 37 dětí , aby tamtéž v neděli 6. října proběhl 8. ročník kozelského crossu s účastí 25 ti závodníků. V sobotu den před
tím 50 sokolíků navštívilo bunkr v Míšovech, kde byly za totality uskladněné atomové hlavice, jeďte tam také, stojí to za to !
A pak už se blížil Vzmach lidu aneb ukončení letní sezony ve Šťáhlavicích. O tom jsme vás informovali v předminulém
vydání. Nádherně se povedlo i zavírání vody 27.10. s rekordní účastí 11 ti lodí, z nichž 4 patřily právě nezvěstickým kolegům
ze SKI klubu.
Největší rekord jsme však zažili s hasiči den na to, když jsme společně pořádali Strašidelnou stezku pro děti a dorazilo
neuvěřitelných 350 dětí. Druhého listopadu se uskutečnil 9. půlročník badmintonového turnaje za účasti 9 ti borců, opět z řad
hasičů a sokolů šťáhlavických. Zvítězila poprvé žena, šikovná Zdenička Přibylová.
V prosinci se uskutečnil tradiční turnaj ve stolním tenisu, 28.12. se šlo na procházku, odstranit přebytečné tuky z Vánoc.
Silvestr jsme oslavili, jako už několik let, společně s hasiči a našimi přáteli !
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice, Prasokol K.L.

STUDIO 772
NEZÁVISLÉHO KOSMETICKÉHO PORADCE ORIFLAME
Garant a provozovatel: Mgr. Pavla Kavinová
Adresa studia: Na Průhonu 505, 332 03 Šťáhlavy
Tel: 606 227 165 Email: oriflame.kavinovi@gmail.com
KOSMETICKÁ PORADNA
určení typu pleti a doporučení vhodné pleťové kosmetiky
VIZÁŽISTICKÁ PORADNA
líčení pro kažký den i slavnostní příležitosti
WELLNESS PORADNA
ochutnávka produktů wellness by oriflame a jejich využití pro zdraví a posílení imunity


REGISTRACE PRO NOVÉ KOSMETICKÉ PORADCE
 ZDARMA VÝDEJ BALÍČKŮ A VYŘÍZENÍ REKLAMACÍ
 PRODEJ KATALOGŮ
 PŘEDSTAVENÍ NOVINEK AKTUÁLNÍHO KATALOGU

VÝŠLAP NA LOPATU A NESLÍVÁK
Pořádá TJ Sokol Šťáhlavy, oddíl volejbalu. Sraz je v neděli 19.1.2014 v 10.30 u tělocvičny ve Šťáhlavech.
Cesta povede Kozelskou na Bor, při skále k jezu, při řece na Kozel, přes Hájek na Lopatu. Po zdolání Lopaty pak na Neslívský
rybník a zpět k domovu.
Vezměte s sebou svačinu, buřty, polínko na oheň, vhodné oblečení a dobrou náladu.

JÍZDNÍ ŘÁD ČESKÉ DRÁHY OD 15.12.2013 - ZDROJ IDOS
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