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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Leden 2015

VELKÝ OKENNÍ ADVENTNÍ KALENDÁŘ
Poprvé v prosinci minulého roku se v oknech domů ve Šťáhlavech
a Šťáhlavicích objevila čísla. A jak to u adventního kalendáře
bývá, každý prosincový den se v dalším okně některého
z domů postupně, až do Štědrého dne, rozsvítilo následující
číslo. Někdo měl v okně jen nasvícenou číslici, někdo okno
přizdobil vánočním nebo zimním motivem.
Protože umístění čísel bylo tajné, pustili se některé děti i s rodiči
do pátrání po adresách těchto domů. Za svoji snahu pak byly
děti na Štědrý den při setkání u vánočního stromu ve Šťáhlavech
odměněny malým dárkem.
Šťáhlavy a Šťáhlavice letos svítily o trochu více než v jiných
letech a mnohé netradiční výzdoba pobídla k prosincové
procházce po naší obci.
Petra Brůhová

VÝTĚŽEK VEŘEJNÉ SBÍRKY
Ve Šťáhlavech i ve Šťáhlavicích se na Štědrý den konalo vánoční zpívání u stromečku.
V rámci zpívání byla jako tradičně uspořádána veřejná sbírka. Ve Šťáhlavech bylo vybráno 10.840,- Kč, ve Šťáhlavicích 9.741,- Kč.
Peníze budou použity na vybavení dětských hřišť v našich obcích.
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA JE 31. 1.
Pořadatel sbírky, obec Šťáhlavy, děkuje všem, kteří na sbírku přispěli.
Š + Š – MALÁ TECHNICKÁ POZNÁMKA
Mnozí z Vás si všimli, že na banneru nové podoby novin chybí fotograﬁe kapličky ve
Šťáhlavicích. Důvod je prostý, nenašla se žádná kvalitní fotka před její loňskou opravou.
Čekáme pouze na to, až bude mít kaplička nově natřenou fasádu a na příznivé počasí na
její focení.
Dušan Krňoul

Vážení spoluobčané, přejeme Vám příjemnou
zábavu při čtení lednového Š+Š. Za Vaše
postřehy, připomínky a rovněž i příspěvky
budeme rádi. Nyní již najíždíme na standardní
rytmus, tzn. uzávěrky dalších vydání budou
vždy ke konci měsíce. Vaše příspěvky můžete
posílat na matrika@stahlavy.cz.
Váš redakční tým

OPOZIČNÍ OKÉNKO

Vážení spoluobčané,
ve volbách jste rozhodli, že vedení obce
zůstalo Ing. Štětinovi, Mgr. Krňoulovi
a jejich kolegům z kandidátky STAN.
Nemyslím si, že by slova „opozice“
nebo „opoziční zastupitelé“ měla ve
Šťáhlavech vymizet, jak si přál pan
starosta v úvodníku prosincových Š+Š
novin. Troufám si říci, že aktivní opozice
je potřeba, bez ní by mohlo vedení
obce usnout na vavřínech a stagnovat, jak mi to připadalo
zejména ke konci minulého volebního období. Opozice zde
je, pravidelně se schází a bude aktivní, protože chce přispět
k lepšímu fungování obce.
Díky některým našim návrhům, které jsme již prosadili, bude
například snazší i kontrola obce ze strany občanů. Navrhli
jsme a byly schváleny úpravy jednacího řádu zastupitelstva
obce (ZO), díky nimž si občané mohou na www stránkách
obce přečíst nejen strohé usnesení ZO, což ukládá zákon, ale
i podrobný zápis z jednání ZO. Docílili jsme toho, že na jednání
ZO by mělo být dáno slovo občanům při projednávání každého
jednotlivého bodu, nikoliv až v závěrečné rozpravě. Všichni
zastupitelé budou dostávat podklady pro své rozhodování

s dostatečným předstihem, aby se mohli na jednání ZO náležitě
připravit, event. upozornit na případné nedostatky.
Obec sice stále řídí obecní rada (tedy zástupci STAN), ale
na základě našeho požadavku nyní nově všichni zastupitelé
pravidelně dostávají usnesení obecní rady a dokáží se tak
mnohem lépe orientovat v problémech obce.
Díky těmto změnám bude práce zastupitelů a jejich hlasování
ve věcech, o nichž mohou dle zákona rozhodovat, fundovanější.
Věřím, že lidé, které jsme navrhli do komisí a do redakční
rady novin a byli obecní radou schváleni, budou pracovat
s maximálním úsilím a ku prospěchu obce a jejích občanů.
Jednání ZO jsem se v minulém vol. období pravidelně
účastnila jako divák, někdy jsem odcházela spokojena, někdy
se smíšenými nebo negativními pocity.
Vážení spoluobčané, vyzývám Vás, nebuďte k naší obci
lhostejní. Choďte na jednání ZO, nebo si alespoň pravidelně
opatřujte Š+Š noviny a čtěte zápisy z jednání ZO. Zajímejte se
o naši obec a dění v ní, jen tak se nám společně může podařit,
že se ve Šťáhlavech bude žít lépe. K dosažení tohoto cíle je
potřeba táhnout za jeden provaz bez ohledu na to, kdo je a kdo
není v opozici.
Mgr. Iveta Bočanová, opoziční zastupitelka

KONTROLNÍ VÝBOR
Bývá zvykem, že předseda kontrolního
výboru i většina jeho členů jsou z řad
opozice. Stejně je tomu i ve Šťáhlavech.
Předsedkyní je Mgr. Bočanová, členy
Mgr. Sermešová, M. Hošková, J. Pospíšil
a K. Votýpka.
I přes omezené pravomoci kontrolního
výboru, které jsou dány zákonem o
obcích, bude KV vyvíjet svou činnost
s maximálním úsilím a ku prospěchu
obce. Pro začátek jsme se zúčastnili
předání majetku a dokumentace obci

ze zrušené příspěvkové organizace
Lesy obce Šťáhlavy. Po počátečních
nesrovnalostech jistě i díky účasti
členů KV nakonec proběhlo předání
bez výraznějších problémů. Nyní je na
účetní OÚ, event. na ﬁnančním výboru,
aby zkontrolovali řádnost účetnictví této
příspěvkové organizace.
Kontrolní výbor bude pravidelně
kontrolovat plnění usnesení rady a zastupitelstva obce, hospodaření s nemovitým majetkem včetně kontroly řádnosti

SLOŽENÍ KOMISÍ 2014 - 2018

jeho údržby (zejména haly a hřiště),
provede kontrolu dlouhodobých smluv
(např. provoz veřejného osvětlení, svoz
komunálního odpadu), bude se zabývat
úkoly, které mu určí ZO, provádět i jinou
kontrolní činnost a chce řešit i podněty
občanů adresované KV. Pravidelně
Vás v novinách o své činnosti budeme
informovat.
Mgr. Iveta Bočanová, předsedkyně KV
bocanovastahlavy@seznam.cz

Komise pro kulturu a vzdělávání
Předseda:
Petra Brůhová
Členové:
Martin Šiler
Ivo Hucl
Zdeněk Lang
Eva Bezděkovská
Hana Šťovíčková
Karel Votýpka

Sportovní komise
Předseda:
Jan Tafat
Členové:
Karel Luft
Ivana Hnátíková
Roman Treﬁl
Miroslav Nolč
Karel Votýpka

Komise životního prostředí
Předseda:
Vojtěch Synáč
Členové:
Alena Hankerová
Jan Vyskočil
Jaroslav Kotěšovec
Milan Kůla
Jiří Kokoška

Občanská komise
Předseda:
Dagmar Špalová
Členové:
Hana Loudová
Jana Kepková
Věra Houdková
Věra Hefertová
Miroslava Bendová

Přestupková komise
Předseda:
Markéta Trsová
Členové:
Jaroslav Beneš
Dušan Nekola
Daniela Švábková

Stavební komise
Předseda:
Petr Lakatoš
Členové:
Daniel Lucák
Hana Hajšmanová
Václav Kuneš
Jiří Kasten
Luděk Makový

SLOŽENÍ VÝBORŮ 2014 - 2018
Finanční výbor
Předseda:
MUDr. Jiří Škorpil
Členové:
Ing. Alena Sládková
Ing. Pavel Blažek
Ing. Vladimír Šimek
Marek Šimek

Kontrolní výbor
Předseda:
Mgr. Iveta Bočanová
Členové:
Mgr. Zuzana Sermešová
Miloslava Hošková
Josef Pospíšil
Karel Votýpka

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY ŠŤÁHLAVY ZA ROK 2014

Stav KF k 31. 12. 2014 je 5.873 knih a z toho:
• naučná literatura 1.637 knih
• krásná literatura 4.236 knih
Nakoupeno bylo 90 knih + 1 kniha dar OÚ Šťáhlavy a náklady
činily 13.939,- Kč.
Vybrané poplatky knihovny odevzdané OÚ Šťáhlavy:
• zápisné 2.190 Kč
• upomínky 535 Kč
Registrovaní čtenáři:
• celkem 87
• z toho 24 dětí do 15 let
Celkem knihovnu navštívilo 810 čtenářů, kteří si vypůjčili
celkem 4.085 knih, tj. průměrně 5 knih na jednoho čtenáře.
Půjčuje se hlavně beletrie a cestopisy. Z doplňovacího oddělení
v Blovicích nám byly zapůjčeny 3 soubory o počtu 110 knih.
Dále se konaly pravidelné porady knihovníků v Blovicích.
• 10. 3. 2014 se uskutečnila návštěva dětí ZŠ Šťáhlavy z 1.-5.
ročníku (celkem 80 dětí)

• 18. 3. 2014 instalace programu CLAVIUS - pí. Šmídová
z Klatov
• 4. 4. 2014 návštěva předškoláků z MŠ Šťáhlavy (19 dětí)
• 18. 11. 2014 jsem se zúčastnila v rámci cyklu vzdělávání
knihovníků odborné přednášky a prohlídky prostor knihovny
v Západočeském muzeu v Plzni, kde byla mj. vedena diskuse
o sloučení Muzea Dr. B. Horáka v Rokycanech se Západočeským
muzeem v Plzni. Sloučení by neznamenalo zánik ani jednoho
z nich.
Ani v letošním roce nebude v knihovně přístupný internet pro
veřejnost.
Výpůjční doba:
• Úterý 16:30 – 20:00 hod.
• Sobota 8:00 – 11:30 hod.
Dle Knihovního řádu z 27. 6. 2002 zůstává ceník poplatků
nezměněn.
Daniela Horáčková

KNIHOVNA VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Knihovna ve Šťáhlavicích má kolem 40 členů. K nejaktivnějším
patří zdravé jádro nadšených čtenářek, s jejichž pomocí se
snažíme vytvořit v knihovně malé kulturní centrum, které bude
příjemné pro všechny zájemce o knížky, historii a umění. Každý
měsíc se scházíme na literárních besedách tematicky různě
zaměřených. V letošním roce se cyklus přednášek nazývá Obraz
českých dějin a osudy významných historických osobností
v české literatuře.
Začínáme 20. ledna přednáškou Přemysl Otakar II. a královna
Kunhuta. Seznámíme se s knihami Ludmily Vaňkové a dalších
českých spisovatelů.
Rádi bychom mezi sebou přivítali také nové tváře. Přijďte
si popovídat se spřízněnými dušemi, popít kafíčko a nechte
vypnutou televizi.
Besedy začínají v 18 hodin, knihovna je otevřena od 15 hodin
každé úterý.
V minulém roce jsme se také seznamovali s dějinami Plzně.
Na společných vycházkách jsme odhalovali osudy některých
plzeňských domů v historickém centru. I tyto výlety budou letos
pokračovat.

Velmi dobrou spolupráci máme s knihovnou v Blovicích, jejíž
ředitelka paní Seidlová nám velmi pomáhá.
Ráda bych také poděkovala paní Miloslavě Koštové, která
knihovnu obětavě vedla 13 let. Dík patří i panu Krňoulovi,
našemu „patronovi“ z řad zastupitelů.
Program:
20. 1. Přemysl Otakar II. a královna Kunhuta v díle L. Vaňkové
17. 2. Královna Kunhuta a Záviš z Falkenštejna v díle L. Vaňkové
10. 3. Václav II. - král bez přilby v trilogii L. Daňka a románech
L. Vaňkové
14.4. Eliška Rejčka a Jindřich z Lipé v románech F. Kožíka
a L. Vaňkové
19. 5. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský v románu M. Kornelové
16.6. Karel IV. a jeho manželky v dílech známých spisovatelů
Besedy začínají v 18:00
Červenec - stará Roudná - vycházka
Srpen - plzeňské rybníky - vycházka
Data budou upřesněna
Mgr. Eliška Landová, knihovnice

ZADÁNO PRO DÁMY
Milé dámy,
vše spojené s přípravou na Vánoce i samotný konec roku je za námi a máme zase trochu
více času věnovat se sami sobě. Co kdybychom se občas sešly a při té příležitosti se
naučily něco vyrobit, namalovat, ušít, uplést nebo se něco nového dozvěděly?
A tak vy všechny bez rozdílu věku, přijměte pozvání na první setkání tzv. dámského
klubu, které se uskuteční v sobotu 24. ledna 2015 od 14:00 do 17:00 v Infocentru ve
Šťáhlavech.
Tématem je pletení z pedigu (prutů). Napoprvé se pod
vedením lektorky pustíme dle vašeho rozhodnutí buď
do ošatky nebo obalu na květiny. Ty z vás, které budou
vyrábět, zaplatí za kurz 250 Kč (jedná se o částku
hlavně za materiál) a musí se předem přihlásit na
matrice, telefonicky na čísle 377969079 nebo na adrese
matrika@stahlavy.cz nejpozději do čtvrtka 22. 1. 2015.
Ostatní se přijďte bez ostychu jen podívat, popovídat
si, seznámit se, posedět, dát s námi odpolední kávu
a domluvit se, co by vás zajímalo příště.
za kulturní komisi Petra Brůhová

PRAVIDELNÁ CVIČENÍ
V TĚLOCVIČNĚ VE
ŠŤÁHLAVECH – DÁMY
JSTE ZVÁNY
Úterý 19-20 hod Step a posilování, 20-21
hod Pilates.
Pátek 19,30 - 20,30 Step a posilování.
Dále se plánuje v termínu od 3. 7. do 12. 7.
tradiční týden se cvičením v Chorvatsku,
destinace ještě bude upřesněna.
Stejná akce proběhne 10. 8. - 17. 8. letecky na řeckém ostrově Kos - Lefkos penzion ZAFIRA. Cena za osobu dle typu
ubytování: 13.200,- Kč.
Bližší informace ohledně pravidelných
cvičení a letních akcí u Jitky Böhmové
(tel . 606 334 852 nebo jitka.boehmova@
seznam.cz).

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ A VÝPADEK ELEKTŘINY
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s prosbou o pomoc při nalezení kritických
míst, kde se při větrném počasí spojí a dotknou dráty napájející
veřejné osvětlení. Jedno z míst musí být někde v okolí hřiště.
Po dotyku drátů vypadne jistič a dle smlouvy má ﬁrma pracující
subdodavatelsky pro ČEZ 48 hodin na opravu, v tomto případě
nahození jističe VO. Proto žádám o pomoc všechny, kteří by si
takového místa všimli (ohořelé vodiče nebo dokonce jiskření při
jejich kontaktu), aby to nahlásili na obecní úřad. V pondělí 19. 1.
proběhne na ČEZu jednání, na kterém chceme společně najít
řešení jak pro ohlašování poruch, tak na jejich odstraňování.
O výsledku schůzky budu informovat v příštím čísle.

Rovněž jsem se dozvěděl od zaměstnanců ČEZu, kteří spravují
vysoké napětí, že výpadek v pátek 9. 1. byl v relativně krátké
době odstraněn díky všímavosti lidí, kteří oznámili na jejich
linku jak explozi trafostanice v ulici Na Řežábu, tak spadlý vodič
mezi oběma částmi obce. Každé takové upřesnění zkracuje dobu
výpadku elektřiny a zužuje okruh pro hledání spadlých vodičů
vysokého napětí, které vyhazují distribuční síť a musí se dohledat
často i pěšky. Nezbývá než poděkovat a doufat, že všichni z nich
jsou čtenáři Š+Š.
Dušan Krňoul

ČERNÉ SKLÁDKY PLASTŮ
Chtěl bych poděkovat dvěma lidem, kteří nezištně během Vánoc
uklidili křoví u odbočky z aleje do Šťáhlavic. Nějaký vandal tam
pravidelně hází do trní igelitky s plastovým odpadem. V žádném
případě nejde o větrem nafoukané věci. Děkuji oběma, za 4 hodiny náročné práce při úklidu. Jména zveřejnit nechtěli, a tak to
respektuji.
14. ledna mi byla nahlášena další čerstvá skládka plastů přímo na
kraji lesíka v dubové aleji na zámek Kozel, směrem od Šťáhlav.
Cesta do dubové aleje je přístupná pouze pod tratí ze Šťáhlav
a proto prosím, pokud si náhodou někdo všiml pravděpodobně
osobního auta (hromada je dost veliká), aby to nahlásil na obecní
úřad.
Dušan Krňoul

VÝPRAVA NA MARŠÁL ZA BRDONOŠEM
V sobotu 10. 1. 2015 pořádali hasiči ze Lhůty již 15. ročník tradičního
Tříkrálového vejšlapu na Maršál, kterého se účastnila více než stovka malých
i velkých účastníků ze Šťáhlav a Šťáhlavic.
Po zdolání bahnitého a kopcovitého terénu na všechny čekala odměna,
ať již v podobě opečeného buřta, teplého svařáku nebo návštěvy strážce Brd
– Brdonoše.
I přes nepříliš přející deštivé a větrné počasí páteční noci a sobotního rána,
které odradilo další účastníky, se výšlap zdařil a nakonec nám na cestu
zasvítilo i sluníčko.

FOTO: M. Tolarová / Plzeňský deník

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
SDH Šťáhlavy oznamuje, že dne 24. 1. 2015 od 9:00 do
13:00 se bude na hasičské zbrojnici ve Šťáhlavech konat sběr
elektrozařízení. Sběru podléhají např.: pračky, ledničky,
elektrické sporáky, televize, monitory, počítače, rádia, žehličky,
hudební nástroje, mobilní telefony, vrtačky a další. V případě
zájmu nás můžete kontaktovat a my si dojedeme pro Váš

vysloužilý elektrospotřebič přímo k Vám a to jak do Šťáhlav,
tak do Šťáhlavic.
Kontakt: Michal Peroutka, tel.: 721 723 525, popř. e-mail:
peroutka2@seznam.cz
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

SPORTOVNÍ KOMISE
Vážení sportovní přátelé,
jedním z cílů, které si dala pro svoji
práci sportovní komise, je průběžně pro
Vás mapovat možnosti sportování v naší
obci a také možnosti využívat jednotlivá
sportoviště. V pomyslném prvním dílu
našeho seriálu jsme se nyní v zimním
období zaměřili na sportovní halu a tělocvičnu ve Šťáhlavech. Ke sportovní
hale přináší první ohlédnutí na dobu
jejího fungování od slavnostního otevření
20. 9. 2014 ve svém příspěvku Ing. Malík.
Zároveň přináší informace k možnostem
využití pro Vás, ceník služeb a kontaktní
informace pro dotazy a objednání služeb.
Dále uvádíme přehled aktuálního využití
tělocvičny ve Šťáhlavech. Veškeré informace k možnostem a podmínkám využití
tělocvičny Vám poskytne paní Bohuslava
Herejková na Obecním úřadě nebo na tel.
377 969 070, e-mail: ucetni@stahlavy.cz.
Jan Tafat

V minulém roce vyrostla jako dominanta
naší obce nová multifunkční sportovní hala.
Od září byla spuštěna do předčasného
užívání.
Slavnostní otevření haly proběhlo
pro šťáhlavské a šťáhlavické občany
20. 9. 2014.
V dopoledním programu se představila
naše mládež v atletickém pětiboji,
slavnostní přestřižení pásky odstartovalo
ligové utkání v házené a pak měli občané
možnost shlédnout ukázky různých
sportů.
Halu je možno využívat na velkou řadu

sportů jako je např. házená, basketbal,
volejbal, nohejbal, tenis, ﬂorbal a futsal.
Při turnajích lze využít tři volejbalová
hřiště nebo dvě hřiště na dětskou házenou.
V průběhu letošního roku je v plánu
ještě nalajnovat dva kurty na badminton.
Vzhledem ke kvalitě povrchu lze halu
využít i pro atletická a gymnastická cvičení.
Obsazenost haly
Hala je v současnosti nejvíce využita od
16 do 20 hod. V dopoledních a večerních
hodinách je hala zatím až na výjimky
volná. To i přesto, že jsou v těchto hodinách ceny nejnižší (viz ceník).
Neváhejte a přijďte si zakopat, zaházet
či zahrát tenis v příjemném prostředí za
minimum peněz.
O sobotách a nedělích probíhají v hale
různé turnaje, zápasy a další sportovní
akce. I tak se najdou ještě volné víkendy.
Vezměte své rodiny nebo kamarády a
přijďte si všichni o víkendech zasportovat
nebo fandit do nové haly. Kapacita je až
150 diváků.
Ve 30m vzdálené budově Sokola Šťáhlavy
naleznete veškeré zázemí pro halu včetně
toalet, šaten a sprch. Dále zde máte
možnost využít ﬁtness, saunu max. pro 5
osob a služby nekuřácké restaurace s krytou pergolou.
Do budoucna bude obec usilovat o vybudování zázemí propojené přímo
s halou s ubytovacími kapacitami, které
obci chybí. V letošním roce je v plánu
zakoupit sanitární kontejner s toaletami
připojenými přímo k hale.
Provoz haly
Provoz haly zajišťují Služby obce
Šťáhlavy, s.r.o.
Jak jsem již uváděl ve výtisku č. 6/2014
obecních novin Š+Š, tato společnost

vznikla z důvodu, že umožnila obci
Šťáhlavy jako investorovi stavby haly
odečíst DPH z pořizovacích nákladů.
S.r.o. dále zajišťuje všechny činnosti
spojené s provozem haly.
Hala je v provozu denně od 8 do 23 hod.
Rezervaci je možné provést přes rezervační
systém na stránkách obce Šťáhlavy, odkaz
„sportovní hala“. Pro rezervaci postačí
v kalendáři označit datum a v rozpisu
hodin dobu Vaší rezervace a odeslat. Pak
už jen čekejte na potvrzující email. Dále je
možné zarezervovat halu přímo u správce
haly. Správce je k zastižení na telefonu
725841484 od 10 do 22 hod. a rád Vám
poradí. Platbu je možné provést přímo na
místě u správce nebo domluvit předem
platbu fakturou na telefonu 775594941.
Doklad je daňový s možným odpočtem
DPH. Ceník s časovým rozpisem, provozní řád, kontaktní telefony a další
informace jsou k dispozici v hale na
nástěnce nebo u správce haly ve vedlejší
budově u personálu v přilehlé restauraci.
Připravují se i nové webové stránky
„Sportovní hala Šťáhlavy“, kde budou
k dispozici kompletně všechny aktuální
informace, rezervační systém i rozsáhlá
fotogalerie. O spuštění nových webových
stránek Vás budeme informovat.
Dále nabízíme pronájem reklamních ploch
v hale na mantinelech. Cena za pronájem
1 m2 plochy je 1000,- Kč/rok bez DPH.
Další informace o pronájmu reklamních
ploch získáte na telefonu 775594941 nebo
nás kontaktujte na emailu:
sluzby@stahlavy.cz
Za Služby obce Šťáhlavy, s.r.o.
Ing. Jaroslav Malík

Štáhlavy

Ceník

SPORTOVNÍ HALA
Hlavní sezóna
září - květen

Vedlejší sezóna
červen - srpen
Pondělí - Pátek

08,00 - 15,00 hod

200 Kč

100 Kč

15,00 - 20,00 hod

600 Kč

300 Kč

20,00 - 23,00 hod

400 Kč

200 Kč

Sobota - Neděle
08,00 - 20,00 hod

500 Kč

300 Kč

20,00 - 24,00 hod

400 Kč

200 Kč

Ceny haly jsou uvedeny vždy za 60 minut pobytu v hale.
Možnost využití více tréninkových sportovišť v hale společně.
Slevy až 10% při platbě dlouhodobých pronájmů předem.
Cena pronájmu šaten a sprch pro celé týmy 100 Kč.
Pro jednotlivce je cena těchto služeb 20 Kč na osobu.
Při turnajích a jiných akcí s diváky se vstupem bude cena navýšena
o poplatek za úklid 300 Kč.
Cena venkovního hřiště s umělým povrchem je 100 Kč / hod.
Za údržbu hřiště mají TJ Sokol Šťáhlavy a místní děti vstup zdarma.

Informace o využítí tělocvičny v „Záložně“ s možností doplnění o další zájemce pohybových činností:
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SPORT
SOKOL ŠŤÁHLAVY INFORMUJE
Ačkoliv v prosinci bývá v házené většinou pauza, náš oddíl uspořádal
a zúčastnil se několika akcí.
Nejprve družstvo mladších žáků sehrálo turnaj ve Strakonicích.
V silně obsazeném vánočním turnaji zvítězilo. Postupně porazilo týmy
Strakonic 19:9, Třeboně 18:11, Úval 24:11 a Sokola Nové Veselí 30:11.
Sestava a branky:
Karban, Kopic - Hadáček 1, Šmrha 11, Sedláček 15, Havlíček 24, Nosek
7, Sklenář 6, Tyml 3, Brůha 11, Jung 13. Trenéři: Sedláček, Havlíček.
Další týden se uskutečnil turnaj minižáků v hale Šťáhlav. Naše
družstvo minižáků sehrálo tyto zápasy: Slavoj Tachov B 5:3, DHC
Plzeň 5:0, HC Háje Praha, 3:6, Slavoj Tachov 4:5.
Turnaje se zúčastnili tito hráči: Cibulka, Holý, Hrubý, Broch, Kudra,
Tůma, Votýpka, Kasal, Kuban, Toﬂ, Jirmář, Strejc. Trenéři Jirmář,
Votýpka, Holý.
Ten samý víkend se konal turnaj přípravek. To jsou děti ve věku
7-8 let. Byly rozděleny do 2 družstev. Protože se na turnaj přihlásilo 12
týmů, hrálo se ve 2 skupinách.
Výsledky: Šťáhlavy A:DHC A15:10, Kynžvart A 10:4, Strakonice 8:14,
Tachov 16:6. Talent A 14:4. Šťáhlavy B :Talent B 7:10, DHC C 10:9,
DHC D 6:3, Kynžvart B 11:2, DHC B 4:4.
Účastnily se děti: Dobrý A., Dobrý V, Kopelent S.,Makový N.,Karban
L., Nolč M.,Malík D., Nosek J., Pavlíček A., Sedláček M., Pok L., Šebek
V., Toﬂová S. Šlajer P., Kopelentová S., Veselý P. S dětmi trénují, ale pro
nemoc se omluvily děti: Bálek T.,Kebrle T.,Knapp V., Knapp T.,Vašík
D.,Červený. Chlapce a děvčata mají na starosti M. Nolč, a A. Pavlíček.
Tato kategorie se hraje na jedné polovině hřiště na menší branky, o 4

HLEDÁME NEJMLADŠÍ VOLEJBALISTKY
Volejbalový oddíl TJ Sokol Šťáhlavy se od září loňského roku snaží
rozšířit nabídku sportu nejen pro své členy, ale především pro nové.
Povedlo se mezi námi objevit nového trenéra volejbalu, a tak několik
prvních děvčat začalo s pravidelným tréninkem.
David Nimrichter přinesl tolik očekávané oživení. Začátky jsou vždy
těžké, ale v současné době se v kolektivu připravuje již 10 děvčat.
Volejbal je baví, jsou vidět první úspěšná odbití míče, první přihrávky,
nahrávky, smeče! Abychom mohli rozšířit pravidelnou činnost

PŘEHLED AKCÍ
Leden
16.1. PÁ 18:00
17.1. SO 14:00
17.1. SO 20:00
24.1. SO 14:00

Výroční valná hromada SDH Šťáhlavice
Výroční schůze ČZS
Šťáhlavy Infocentrum Šťáhlavy
Hasičský bál SDH Šťáhlavice,
1. setkání Dámského klubu
Infocentrum Šťáhlavy

hráčich v poli a brankářem. Je radost sledovat jak sport dětem jde.
27.12 . se konal v šťáhlavské hale kemp bavorských mužstev HSV
Selb, Ostbayerrische Cham. Do této akce se zapojil náš mužský tým.
Oba zápasy po slušném výkonu však prohrál.
Na závěr roku, na Silvestra se konala tradiční cyklovyjížďka. Přes
nepřiznivé podmínky vyjelo 10 cyklistů, převážně seniorů na trať asi
20km dlouhou.

Mladší sportovci zvolili tradiční silvestrovský fotbálek. Střetly se
týmy z částí obce „nad kolejemi“ a „pod kolejemi“. „Podkolejáci“
tentokráte zvítězili přesvědčivě 9:5.
Celkově to byl zdařilý závěr roku:-)

o soutěžní utkání, musíme náš zatím malý kolektiv rozšířit alespoň
o šest dalších děvčat.
Věříme, že se nám to podaří, že se ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích najdou
další dívky, které by volejbal oslovil.
Mladé dámy, my Vás tímto oslovujeme - přijďte si s námi zatrénovat.
Kolektiv děvčat je ve věku od 9 do 12 let. Trénujeme v tělocvičně ve
Šťáhlavech každé úterý, čtvrtek a neděle vždy od 16:00 do 17:00 hod.
Těšíme se na Vás!
Za VV oddílu volejbalu Karel Votýpka
Únor
14.2. SO 14:30
14.2. SO 20:00
21.2. SO 20:00
22.2. NE 14:00
27.2.
28.2. SO 20:00

Dětský maškarní ples SDH Šťáhlavice
Maškarní ples TJ Sokol Šťáhlavice
Tradiční rybářský bál v Losiné
Dětský maškarní bál SDH Šťáhlavy
Valná hromada TJ Sokol Šťáhlavice
Hasičký bál SDH Šťáhlavy na Lhůtě
hraje Sekvence, doprava zajištěna

Březen
14.3. přátelské posezení ČZS Šťáhlavy – restaurace Šťáhlavice | 28.3. Badmintonový turnaj SDH šťáhlavice a TJ Sokol Šťáhlavice

POZVÁNKY
VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA A BÁL SDH ŠŤÁHLAVICE
SDH Šťáhlavice Vás všechny srdečně zve na Výroční valnou hromadu,
které proběhne v hospodě na sále ve Šťáhlavicích v pátek 16.1.2015
od 18:00. Během Valné hromady se budou prodávat lístky na Hasičský
bál, který je o den později 17.1.2015 od 20:00. K tanci a poslechu
hraje skupina Ozvěny. Je připravena bohatá tombola, kde bude jednou
z hlavních cen vyhlídkový let a také půlnoční překvapení. Doprava ze
Šťáhlav je zdarma. Odjezd od Liďáku je v 19:15, od Zavadilky v 19:45,
zpět okolo 2:00 ráno.
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHLZE ZO ČZS ŠŤÁHLAVY
Výbor ZO ČZS Šťáhlavy zve na výroční členskou schůzi, která se koná
dne 17.1. 2015 od 14:00 hodin v Informačním středisku ve Šťáhlavech.
Na této schůzi se bude volit doplnění výboru naší základní organizace.
Účast všech členů nutná. Po této výroční schůzi bude malé občerstvení
a poblahopřání našim jubilantům.
Těšíme se na Vaši účast, Výbor ČZS
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Dne 14.2. Vás všechny zveme do sálu ve Šťáhlavicích ve 14:30 na
Dětský maškarní rej se Šmouly. Připravena je bohatá tombola a spousta
dovednostních her. A aby to dospělým nebylo líto i pro ně je připraven
v ten samý den v sobotu 14.2. od 20:00 Maškarní rej. K tanci a poslechu
hraje skupina Ametyst.

TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ BÁL
Místní organizace Českého rybářského svazu Šťáhlavy srdečně zve
na tradiční rybářský bál, který se uskuteční dne 21. 2. 2015 od 20:00
v Kulturním domě v Losiné. K tanci a poslechu hraje skupina Ametyst.
Jako již tradičně je připravena bohatá tombola. Lístky se budou prodávat
7. 2. 2015 od 17:30 do 18:00 v klubovně Místní organizace Šťáhlavy,
od 18:30 do 19:00 v Kulturním domě v Losiné a 14. 2. 2015 od 9:00
do 11:00 v klubovně Místní organizace Šťáhlavy. Vstupné je 150 Kč.
Trasy a odjezdy autobusů:
1) Tymákov aut. zast. 18:50, Sedlec náves 19:05, Starý Plzenec –
zelenina 19:15, Starý Plzenec – výrovna 19:20, Losiná. 2) Nezvěstice
aut. zast. 18:35, Šťáhlavice aut. zast 18:45, Šťáhlavy aut. zast 18:50,
Losiná. 3) Šťáhlavy aut. zast 19:25, Chválenice aut. zast 19:35, Losiná.
HASIČSKÝ BÁL SDH ŠŤÁHLAVY
SDH Šťáhlavy si vás dovoluje srdečně pozvat na Hasičský bál, který
se koná dne 28. 2. 2015 od 20:00 na Lhůtě v hostinci Pod Maršálem.
K tanci a poslechu hraje skupina Sekvence. Bohatá tombola je
připravena. Doprava ze Šťáhlav je zdarma. Odjezd od Zavadilky v 19:00
a 19:30, z návsi v 19:15 a 19:45.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL SDH ŠŤÁHLAVY
V neděli 22. 2. 2015 zveme všechny malé i velké na Dětský maškarní
bál SDH Šťáhlavy, který se koná od 14:00 na sále tělocvičny ve
Šťáhlavech. Pro každé dítě je připraven sladký balíček. Hraje Michal
Peroutka. Občerstvení zajištěno.
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Jízdní řády ČSAD
JÍZDNÍ ěÁD ýSAD OD 14.12.2014
Do Jě zapracováno 7 autobusových linek – zdroj IDOS
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jede v prac.dny, jede v S,N,ve svátek
jede v prac.dny
jede v S, N, ve svátek, nejede 24.12.,
25.12.,1.1.,5.4.,5.7.,27.9..
jede v prac.dny
jede dennČ, nejede 24.12.
jede v prac.dny, S.
jede v prac.dny
jede v S, N, ve svátek, nejede 24.12.,
25.12.,1.1.,5.4.,5.7.,27.9.
jede v prac.dny
jede v prac.dny
jede v prac.dny,nejede 31.12.
jede v prac.dny,S,nejede 31.12.

Jízdní řády ČD
Jízdní Ĝád ýeské dráhy od 14.12.2014 - zdroj IDOS
ŠĢáhlavy
PlzeĖ
4.37
4.55
jede dennČ, nejede 25.12. a 1.1.
5.16
5.33
jede v prac.dny - z Blovic
5.37
5.55
jede v prac.dny,S,
24.12.,1.5.,8.5.,28.10., 17.11., nejede
27.12. 2.5. a 9.5.
6.07
6.28
jede v prac. dny
6.35
6.53
jede v prac. dny
7.03
7.20
jede v prac. dny
7.35
7.53
jede dennČ
8.35
8.53
jede v prac.dny
9.16
9.33
jede v prac.dny - z Blovic
9.35
9.53
jede dennČ
11.16
11.33
jede v prac.dny - z Blovic
11.35
11.53
jede dennČ
12.35
12.53
jede v prac.dny
13.16
13.33
jede v prac.dny - z Blovic
13.35
13.53
jede dennČ
14.35
14.53
jede v prac.dny
15.16
15.33
jede v prac.dny - z Blovic
15.35
15.53
jede dennČ
16.35
16.53
jede v prac.dny
17.16
17.33
jede v prac.dny - z Blovic
17.35
17.53
jede dennČ
19.16
19.33
jede v prac.dny - z Blovic
19.35
19.53
jede dennČ
21.17
21.33
jede v prac.dny,vlak zastavuje jen na
znamení, nebo požádání, nejede 31.12.

PlzeĖ
4.28
5.08
7.08
8.08
8.28
10.08
10.28
11.08
12.08
12.28
13.08
14.08
14.28
15.08
16.08
16.28
17.08
18.08
18.28
19.08
20.08

ŠĢáhlavy
4.45
5.26
7.25
8.25
8.44
10.25
10.44
11.25
12.25
12.44
13.25
14.25
14.44
15.25
16.25
16.44
17.25
18.25
18.44
19.25
20.24

21.08

21.25

22.57

23.11

jede v prac. dny
jede v prac. dny
jede dennČ
jede dennČ
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny - do Blovic
jede v prac.dny
jede v prac.dny
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac. dny
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac. dny
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny
jede v prac.dny - do Blovic
jede dennČ
jede v prac.dny,vlak zastavuje jen na
znamení, nebo požádání, nejede 31.12.
jede v prac dny a v nedČli,,nejede 24.27.12.,31.12., 5.4.,1.5., 8.5., 5.7. 27.9.
jede dennČ, nejede 24.12. a 31.12.

