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OBECNÍ ZPRAVODAJ
ODAJJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
bce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

FINANCE

ážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou
nulté číslo nové podoby šťáhlavských novin,
které budou od Nového roku vycházet v novém
kabátě. Podrobněji vás o této změně bude informovat pan Ing. Tafat, který je jejich šéfredaktorem. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat
dosavadnímu redaktorovi panu Ing. Pečenému
za jeho dlouholetou a poctivou práci při tvorbě
šťáhlavských novin.
Ještě než vám stručně nastíním plány zastupitelstva pro nejbližší období, chtěl bych poděkovat za důvěru, kterou jste projevili jak vůči mně, tak celé naší kandidátce.
Je to pro nás velmi zavazující a věřte, že se budeme snažit vaší důvěru nezklamat. Prvním krokem k tomu, abychom mohli nerušeně a co
nejefektivněji pracovat, je vytvořit z celého zastupitelstva jednotný
tým. Budeme se snažit, aby slovo „opozice“ či „opoziční zastupitelé“ z našeho slovníku vymizelo. Jsem přesvědčen, že po prvních
několika jednáních, která jsme již společně absolvovali, se nám to
podaří, protože všichni chtějí pro obec udělat maximum.
Jedním z prvních bodů, kterým se nové zastupitelstvo zabývalo,
je rozpočet obce na rok 2015. Přes veškeré úsilí se nám nepodaří rozpočet schválit ještě v tomto kalendářním roce a to zejména
kvůli minimálnímu časovému prostoru, který na tvorbu rozpočtu po
volbách zbýval. Obec tedy bude minimálně do konce ledna 2015
v rozpočtovém provizoriu. Není to však žádná tragédie, navíc pozitivní na celé věci je, že budeme přesně vědět, s jak velkou sumou
můžeme pro příští rok počítat na základě konečných zůstatků na
obecních účtech. Zatím tedy nebudu psát konkrétně o jednotlivých
investičních akcích. Záměrem obce však bude pokračovat zejména
v dobudování infrastruktury. Počítáme rovněž s investicemi do škol,
do sportu a kultury. Předpokládám, že s podrobným rozpočtem se
budete moci seznámit po lednovém zasedání zastupitelstva.
Vážení spoluobčané, blíží se doba nejkrásnějších svátků v roce.
Dovolte mi tedy, abych Vám jménem svým i jménem zastupitelstva
obce a pracovníků Obecního úřadu popřál jejich klidné prožití v kruhu svých blízkých a do Nového roku mnoho radosti a pevné zdraví.
Ing. Štětina Václav
starosta obce Šťáhlavy

Milí spoluobčané,
Informace o tom, zda rozpočtové příjmy pokrývají
rozpočtové výdaje je pro občany zásadní. Snižuje
totiž riziko přijetí rozpočtu nerealizovatelného. Občané musí vědět, že si obec plánuje pouze takové
výdaje, na které jim předpokládané příjmy v daném
roce budou stačit.
Ačkoli rozpočet naší obce byl (podobně jako rozpočet 90% obcí v Č.R.) v posledních čtyřech letech
vždy takříkajíc schodkový, rozpočtový schodek byl
vždy na konci kalendářního roku pokryt ﬁnančními prostředky z nedočerpaných rozpočtových výdajů z let minulých.
Předpokládáme, že podobně tomu bude i v následujícím kalendářním roce.
Původní návrh rozpočtu obce Šťáhlavy/Šťáhlavice pro rok 2015, který operoval se schodkem 11,8 milionů korun rada obce zamítla. Po několika jednáních se podařilo snížit výdaje na částku Kč 4 700 000. Předpokládáme, že tato
částka bude pokryta ﬁnančními prostředky, které na účtech obce zústanou
k 31.12.2014 a rozpočtové provizorium, kterým se dočasně bude obec řídit,
bude na lednovém zasedání zastupitelstva „přetaveno“ do schválení deﬁnitivního rozpočtu pro rok 2015. Avšak, občané se nemusí obávat, že by se
v následujícím kalendářním roce v obci žádná investice nerealizovala.
V následujícím seznamu uvádím příklady větších investičních akcí,
jenž budou v následujícím roce ﬁnančně zabezpečeny:
1. První část hlavního průtahu obcí
2. Oprava komunikací v ulici Nad Lípou, v místě křížení ulic Palackého
a U Hřiště.
3. Stavby komunikací V Zahradách, Krátké, Na Potoce a opěrné zdi
silnice u Vodičků.
4. Stavby vodovodní sítě v ulici Havlíčkova, Masarykova, Nad Lípou,
Tyršově, Krátké a v Beránce.
5. Budování kanalizace v ulicích Nad Lípou, Masarykova.
6. Rekonstrukce hřiště ve Šťáhlavicích.
Finanční zdraví obce Šťáhlavy/Šťáhlavice bychom rádi stabilizovali a snad
ve výsledku i zlepšili tím, že budeme snižovat celkové zadlužení obce především vhodnou úvěrovou politikou u vybraných ﬁnančních ústavů.
Naše peníze si musíme pohlídat ctít přísloví, že když jde o peníze, každý jsme téhož „náboženství„!
MUDr. Jiří Škorpil Ph.D, předseda ﬁnančního výboru

V

ÚVODNÍ SLOVO ŠÉFREDAKTORA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi u příležitosti pilotního nultého čísla
„nového Š+Š“ Vám krátce představit tým Redakční
rady a naše prvotní cíle pro začátek naší práce. Vedle mé osoby se na našem obecním zpravodaji budou
podílet ještě Petra Brůhová, Dušan Krňoul a Ondřej
Maglič.
Vedle nové graﬁcké podoby bychom chtěli, aby se
Š+Š stalo nejen informačním zdrojem o dění v obci,
práci zastupitelstva, ale i praktickým průvodcem pro
Vás všechny. Chtěli bychom Vám pravidelně přinášet například termínové kalendáře kulturních a sportovních akcí vždy na nejbližší období,
přičemž kulturní a sportovní komise našeho zastupitelstva se budou
v rámci své činnosti snažit o minimalizaci jejich případných termínových kolizí.

Svůj prostor budou mít samozřejmě jednotlivé výbory a komise zastupitelstva, stejně tak budeme rádi, když si na pravidelné příspěvky budou
nacházet čas jednotlivé spolky, oddíly a organizace v naší obci.
Pomyslné dveře bude mít otevřené každý, kdo má chuť se podělit
s ostatními o nějakou zajímavost, názor či postřehy, kdo bude chtít dát
tip či radu prakticky na cokoli. Proto neváhejte, foťte, piště a zasílejte na
známou e-mailovou adresu matrika@stahlavy.cz.
Rádi zohledníme i Vaše náměty na obsah novin či návrhy na jejich další
zdokonalování.
V neposlední řadě budeme rádi, pokud využijete nabídku dostávat zpravodaj kromě tradičních míst v tištěné podobě i pravidelně a automaticky
e-mailem. Jednoduchý návod, jak na to uvádíme dále.
Za Redakční radu Š+Š
Ing. Jan Tafat
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ROZDĚLENÍ RAJÓNŮ ZASTUPITELŮ

Oblast Šťáhlavic mají
společně Dušan Krňoul,
Dagmar Špalová a Karel Luft.
Obecní noviny můžete dostávat pravidelně i e-mailem
Kromě tradiční tištěné formy měsíčníku Š+Š bychom Vám rádi nabídli i elektronickou formu. Jedná se o již delší dobu fungující
rozesílání informací OÚ Šťáhlavy do emailové schránky registrovaným občanům. Pokud máte zájem o tuto formu distribuce,
použijte následující postup.
Na oﬁciálních stránkách OÚ Šťáhlavy www.stahlavy.cz, vlevo dole pod odkazem na interaktivní mapu, je kolonka „Informace
emailem“. Do této kolonky vepište vaši emailovou adresu např. karel.vomacka@seznam.cz a odešlete tlačítkem „Odeslat“. Tímto
se zařadí Váš email do seznamu příjemců elektronických zpráv vydávaných obecním úřadem.
ZAJÍMAVOSTI A INFORMACE
* UPOZORNĚNÍ: Obecní úřad ve Šťáhlavech bude dne 31.12.2014 uzavřen.
* Vánoční strom na náves ve Šťáhlavech věnoval letos pan Jaroslav Tovara z ulice17. listopadu, do Šťáhlavic daroval strom, který
byl zasazen na šťáhlavickou náves ,již v roce 2012 pan Petr Tyrner. Děkujeme.
* Jízdní řád ČSAD bude zveřejněn v lednovém čísle Š+Š
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Ceny známek na popelnice
Rozhodnutím zastupitelstva Obce Šťáhlavy č. 19/14 byly schváleny ceny za svoz komunálního odpadu na rok 2015
Po třech letech došlo ke skokovému zdražení svozu odpadů o 100,- Kč za rok. Převážná část tohoto zdražení je díky nákladům na
sběrný dvůr. Celá příloha vyhlášky č.5/2012 z které je níže citováno, bude zveřejněna na webu obce.
52 svozů – lx týdně celý rok
2800,- Kč
42 svozů – lx za 14 dnů v létě, 1x týdně v zimě
2450,- Kč
26 svozů – 1x za 14 dní celý rok
1800,- Kč
12 svozů – 1x za měsíc celý rok
1200,- Kč
Pro majitele rekreačních objektů je poplatek za kontejnery
500,- Kč
Prodej známek na popelnice
Známky na popelnice se budou prodávat na obecním úřadu v kanceláři matriky od
pondělí 5. ledna 2015 do pondělí 2.března 2015. Prodej bude pouze v úřední dny,
t.j. vždy v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a odpoledne od 13.00 do 17.00 hod.

Vývozy o svátcích
Popelnice budou vyváženy ve středu
25.12.2013, i když je Štědrý den a dále
pak ve středu 31.12.2014.

Od středy 4. března již nebudou vyváženy popelnice, na kterých nebude známka na rok 2015!
Vodné a stočné
Rozhodnutím zastupitelstva Obce Šťáhlavy č. 18/14 byla
schváleny ceny vodného a stočného pro rok 2015 ve výši:
vodné 51,74/m3, stočné 36,95/m3 včetně DPH.

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA VE ŠŤÁHLAVECH
O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
sobota 20.12.2014 - otevřeno od 9 do 12 hod.
pondělí 22.12.2014 - otevřeno od 15 do 17 hod.
středa 24.12.2014 - ZAVŘENO
sobota 27.12.2014 - otevřeno od 9 do 12 hod.
pondělí 29.12.2014 - otevřeno od 15 do 17 hod.
středa 31.12.2014 - ZAVŘENO

Lesní hospodářství
Rozhodnutím zastupitelstva Obce Šťáhlavy č. 23/14 byl
schválen do funkce Odborného lesního hospodáře pan Stanislav
Hrachovec

UDÁLOSTI KONCE ROKU 2014 V ZŠ ŠŤÁHLAVY
I měsíc listopad byl pro žáky naší školy plný zajímavých akcí.
V pondělí 10. 11. se uskutečnil pro všechny ročníky program
o dentální hygieně, na němž se děti dozvěděly o správné péči
o zuby a významu stravy na vývoj zdravého chrupu. Také měly
možnost si prakticky vyzkoušet účinnou techniku čištění svých
zoubků.
O týden později, v den státního svátku, jsme vyrazili na pěší výlet „Honba za Radoušovým pokladem“. Při cestě na Radyni děti
plnily různé zábavné úkoly spojené s pověstí o hradním pánu
Radoušovi, s nímž se nakonec v prostorách hradu i setkaly. Jejich úsilí a nadšení bylo na závěr odměněno Radoušovou medailí
v podobě sladkosti.
Ve středu 19. 11. měli rodiče našich žáků možnost nahlédnout do
vyučování a pozorovat své ratolesti při školní práci. Řada z nich
této nabídky využila a přišla se podívat.
V pátek 21. 11. jsme se opět s dětmi věnovali svému zdraví během projektu „Putování za zdravou výživou“. Formou zábavných činností, her a soutěží si tak žáci vytvořili správné představy o zdravém jídelníčku.
Následující den v sobotu 22. 11. se v sále hostince ve Šťáhlavicích konal „1. školní rockový bál“, jehož hlavní myšlenkou bylo
získání ﬁnančních prostředků na nákup interaktivní tabule do
2. třídy. Akce se mimořádně vydařila, všichni se zajisté dobře
pobavili. Děkujeme všem rodičům, kteří se zapojili do organizace bálu a doufáme, že i v dalších letech bude příležitost se opět
setkat.
V pondělí 24. 11. se otevřely dveře pro veřejnost, aby měla možnost nahlédnout, co nového se za poslední roky ve škole změnilo. Největší zájem jsme zaznamenali ze strany rodičů budoucích
prvňáčků, ale přišli i lidé, kteří naši školu dříve navštěvovali.
V úterý 2. 12. se pro žáky 3. – 5. ročníku konala beseda o poskytování první pomoci. Po teoretické části měly děti možnost
telefonicky se spojit s dispečinkem záchranné služby a oznámit,
k jakému úrazu došlo, a poté si vyzkoušet dle telefonických po-

kynů dispečerky poskytnutí první pomoci. Také se naučily ošetřovat různé typy poranění.

V pátek 5. 12. nastalo ve škole hotové peklo. To proto, že nás
svoji návštěvou poctili Mikuláš s andělem a tlupou děsivých čertů. Každá třída se mohla vykoupit ze svých hříchů připravenou
básničkou a písničkou, za něž byla odměněna balíčkem sladkostí
a ovoce. Někteří jedinci málem skončili v čertovských pytlích,
ale na přímluvu paní učitelky ještě dostali šanci na polepšení se.
V poslední době se děti se svými učitelkami připravovaly na příchod nejkrásnějších svátků v roce, zdobily svoje třídy, vyráběly
vánoční ozdoby a přáníčka a celou školou se nesly tóny vánočních koled. Ve středu 17. 12. jsme se odpoledne sešli společně na
návsi u vánočního stromu a zazpívali si koledy.
Za žáky a zaměstnance naší školy přejeme všem krásné a klidné
Vánoce a do nového roku především pevné zdraví.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová a Mgr. Alena Löffelmannová
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SPORT
ZPRÁVY Z ODDÍLU HÁZENÉ
7. prosince bylo sehráno poslední soutěžní utkání podzimní části ročníku 20142015. Družstvo dorostu prohrálo v Pardubicích 34:29.
Náš tým tak skončil ve 2.lize mladšího
dorostu na velmi pěkném 5. mistě. Pod
vedením trenérů M.Nolče a M. Šedivce,
dokázalo zvítězit v 6 zápasech a to s týmy:
Praha Vršovice 28:20, Náchod 30:24,
Chrudim 41:13, Ledeč n S. 31:27, Kutná
Hora 33:27, Loko Praha, 36:25. Se Sokolem Bělá p. B.chlapci remizovali, 27:27.
S družstvy Mostu prohráli 25:28, Liberce
36:21, L. Louny 22:27, a již zmíněnými
Pardubicemi 29:34. Sestava, v závorce
počet vstřelených branek. Dolák, HrubýNolč(102), Kesl(84), Šimek(29), Havlíček O.(26) Vacikar(25), Šedivec(24),
Uxa(15), Dobiáš(12), Havlíček. M.(6).
Nutno zdůraznit, že v družstvu jsou jen
3 dorostenci, ostatní patří ještě do kategorie starších žáků, takže je velká naděje do
budoucna.
Západočeská liga (ZPČ) mužů
Náš tým skončil na 2. místě, za Bolevcem. S ním také utrpěl jedinou porážku
v soutěži, 26:23. Se Starým Plzencem

Setkání na Štědrý den
Obecní úřad Šťáhlavy zve všechny své občany na vánoční setkání
a zpívání koled, které proběhne
24. 12. ve Šťáhlavech na návsi od
15ti hodin a ve Šťáhlavicích u živého vánočního stromku od 16ti
hod. Během setkání bude uspořádána sbírka věnovaná dětským
hřištím v obou částech obce.
V tuto dobu bude rovněž možnost
si odnést Betlémské světlo a jako
vždy je připraveno malé občerstvení zdarma. Kostel sv. Vojtěcha
bude otevřen od 14 do 15:30.

remizoval 28:28, a v ostatních zápasech
zvítězil. S Rokycany 28:22, Košutkou
26:23, Třemošnou 25:22, HC Plzeň 24:17
a VŠ Plzeň 21:18. Sestava a branky. Tyr,
Vogeltanz, Jabůrek, Drohobeckyj A. 53,
Schejbal 33, Bartoš 46, Kopřiva 24, Holmik 17, Říha 13, Benda 11, Fiala 2, Drohobeckyj V. 2, Takáč, Brychta. Také toto
družstvo trénuje M. Nolč, vedoucím je F.
Schejbal st.

minižáci, kteří pro získání zkušeností
hrají 2 soutěže. Jsou na posledním místě,
ale i když věkově mladší podávají solidní výkony. Jejich výsledky: ŠťáhlavyRokycany 4:8, Šťáhlavy A. 2:11, VŠ Plzeň
1:14, Talent A. 2:12, Talent B. 1:14, Starý Plzenec 3:5. Sestava a branky. Broch,
Kuban, Kasal 2, Cibulka, Holý 8, Hrubý
1, Kudra, Strejc, Tůma 1, Jirmář, Votýpka.

ZPČ liga starší žáci
Starší žáci hrají soutěž, která se hraje turnajovým způsobem. Tabulce vévodí Talent Plzeň A. Naši jsou zatím na 3.místě,
stejným počtem bodů, s Talentem B. Mají
ale zápas k dobru, kvůli ne naší vinou nesehranému utkání s HC Plzeň. Tým je vedený trenéry R. Sedláčkem a J. Průchou.
Sestava, branky. Karban, Kopic, Sedláček
55, Šimek 43, Havlíček M. 50, Havlíček O.
29, Jung 17, Nosek 6, Brůha 5, Havlíček
MŠ 5, Tyml 4, Průcha 3, Sklenář 2.

ZPČ mladší žáci A
Tento tým hraje také 2 soutěže (též starší žáky). V tabulce je na 2. místě horším
brankovým poměrem za Talentem Plzeň
A, s kterým remizovali 10:10. Výsledky
ostatních vyhraných utkání. VŠ Plzeň
12:4, Rokycany 9:5, Talent B. 14:1, Starý Plzenec 17:2, Šťáhlavy B 11:2, Sestava
a branky: Karban, Kopic, Sedláček 20,
Havlíček 15, Nosek 10, Brůha 9, Jung 10,
Sklenář 9,Tyml 1.
Čilou aktivitu projevují i družstva minižáků a přípravky. O těch někdy příště.

ZPČ mladší žáci
V této soutěži máme zapojeny 2 družstva A a B. V Béčku, které vedou trenéři Jirmář P. a Votýpka K. hrají vlastně

X. ročník turnaje
ve stolním tenisu
TJ Sokol Šťáhlavice zve
všechny příznivce ping
pongu dne 27. 12. 2014
do multifunkční haly ve
Šťáhlavicích na 10. ročník
turnaje ve stolním tenise.
Začátek je v 9:30, prezence
od 9:00. Občerstvení zajištěno, startovné je pouhých
50,- Kč/2 Eur. Přihlášky
na telefonu 606 888 578.
Sponzoři akce jsou: Sokol,
Kábo a Dino.

Sváteční procházka po okolí Šťáhlavic
TJ Sokol Šťáhlavice Vás všechny srdečně zve dne 28. 12. 2014
na sváteční procházku v okolí na nově opravenou rozhlednu na
Mariině skále. Sraz je ve 13:30 před hospodou, kde je i poté cíl a
od 17:00 připraveno promítání z pestré činnosti TJ.
Brdonoš
Pojďte se s námi podívat na bájného pána brdských lesů, který
bude k vidění v sobotu odpoledne 10. Ledna 2015 na vrchu
Maršál. Společný odchod těch, kteří si tuto báječnou akci
nechtějí nechat ujít, je v 13:00 ze šťáhlavické návsi. Na tradiční
akci zakončenou opékáním vuřtů a posezením v hospůdce na
Lhůtě zve TJ Sokol Šťáhlavice.
P.S. Ze Šťáhlav můžete vyrazit se sportovci z oddílu volejbalu.
Sraz ve 12:30 před tělocvičnou.

MO ČRS Šťáhlavy prodejní doba kaprů u Rybárny
Pátek 19. až pondělí 22. 12. vždy od 10:00 do 16:00 hodin 23. 12. od 10:00 až do vyprodání zásob
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