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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

únor 2016

ČINNOST RADY OBCE
Na svém posledním zasedání schválila rada obce licenční smlouvu s OSA
(Ochranný svaz autorský). Předmětem
licenční smlouvy je veřejné provozování
hudebních děl. Jinými slovy můžeme v
obecním rozhlase vysílat písničky.
Rada obce vzala na vědomí informaci
Krajského úřadu o výši příspěvku na dopravní obslužnost. V letošním roce jde o
částku 150.060 Kč. Výše příspěvku vychází z počtu obyvatel, počtu zastavení
bus/vlak, počet využitelných spojů apod.
Vzhledem ke stále neuspokojivé situaci
kolem kontejnerů na tříděný odpad rozhodla rada přidat do některých ulic další.
Smutné je, že kontejnery jsou v mnoha
případech využívány cizími lidmi a obec
zbytečně vynakládá ﬁnanční prostředky
jak na odvoz kontejnerů, tak na úklid okolo nich.

Rada obce schválila provozní řád sálu
obecní hospody ve Šťáhlavicích.
Rada obce projednala návrh ﬁrmy AVE na
rozšíření provozní doby ve sběrném dvoře. K samotnému personálnímu obsazení
má minimálně vůči ﬁrmě AVE výtku. I
když respektujeme, že AVE je majitelem
sběrného dvora a mrzí nás, že jej naši
předchůdci prodali, bylo by podle našeho
názoru přinejmenším vhodné o změně obsluhy dvora informovat obec včas. Obec
byla s panem Volfem a jeho prací spokojena. K tomuto tématu se ještě vrátím v
příštím čísle novin.
Rada obce schválila příspěvek z rozpočtu
obce pro Pionýrskou skupinu Šťáhlavy ve
výši 5.000 Kč.
Rada obce schválila žádosti chatařů na
zproštění poplatků za odvoz TKO. Jedná
se o chataře, kteří celoročně svoji chatu

nevyužívají a doložili požadovaná potvrzení.
Rada obce schválila návrh na doplnění
dopravního značení v ul. Nad Lípou, Na
Potoce, Nezbavětická, Švehlova, K Bažantnici a V Cihelně.
V průběhu celého období se rada obce zabývala ve spolupráci s ﬁnančním výborem
a pracovníky obecního úřadu sestavováním rozpočtu na letošní rok. Rozpočet je
tedy připravený a bude předložen zastupitelstvu obce ke schválení na mimořádném
zasedání 17. února. S návrhem rozpočtu
se mohou občané seznámit na úřední desce nebo na stránkách obce a diskutovat o
něm na již zmíněném zasedání zastupitelstva obce.
Ing. Václav Štětina, starosta

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE V ROCE 2015 POHLEDEM
FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ŠŤÁHLAVY
V současné době již máme první předběžné výsledky plnění rozpočtu naší obce za
uplynulý rok. Podle schváleného rozpočtu
jsme předpokládali schodkový rozpočet,
kde výdaje mohly být vyšší o 2,4 mil. Kč
než předpokládané příjmy.
Výsledky loňského roku jsou z hlediska hospodárnosti mnohem příznivější. V
hospodaření naší obce nedošlo ke schodku, ale naopak k přebytku ve výši 3 mil.
Kč. I po zaplacení všech splátek úvěrů ve
výši 3 mil. Kč byla celková ﬁnanční potřeba naší obce vyrovnaná. Tento příznivý stav v obci byl dán především vyššími
příjmy, než náš obecní úřad předpokládal.
Hlavně stát nám poslal navíc o 1,7 mil.
Kč, než jsme očekávali. Stát nám tak z

vybraných daní pokryl téměř 80 % našich
ročních výdajů. Také na poplatcích naše
obec vybrala o 790 tis. Kč navíc. To jsou
však pozitiva, na kterých jsme se příliš
nepodíleli svojí prací. Z těch činností, kde
se na dobrých výsledcích někteří naši občané podíleli rozhodující měrou, je především lesní hospodářství, kde bylo dosaženo vyšších příjmů o 545 tis. Kč a nižších
nákladů o 340 tis. Kč. Poděkování si tedy
zaslouží zvláště hajný obce pan Němeček
a lesní hospodář pan Hrachovec. Velmi
významných úspor bylo dosaženo v činnosti místní správy (úspora 900 tis. Kč),
na daních, poplatcích a dalších ﬁnančních
operacích (úspora 800 tis. Kč). Na tom
mají rozhodující zásluhu zaměstnanci na1

šeho obecního úřadu a také jim patří naše
poděkování a uznání za jejich celoroční
práci.
Na hodnocení rozpočtu není nejdůležitější to, jaké jsme ušetřili peníze, ale důležitější je to, jak jsme s těmi penězi pomohli
zlepšit život občanů dobrou správou obecního majetku a dalšími investicemi. Tam
budou asi vždy rozdílné názory, a vždy
budou větší požadavky, než jsou skutečné
možnosti obce.
I v loňském roce byly značně překročeny
investice do sportovních zařízení v majetku obce o 1,2 mil. Kč a do veřejného
osvětlení o 680 tis. Kč. Nemůžeme být
spokojeni s tím, že se investovalo do silnic o 1,7 mil. Kč méně, než byl rozpočet.
dokončení na straně 2

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE V ROCE 2015 POHLEDEM
FINANČNÍHO VÝBORU OBCE ŠŤÁHLAVY
dokončení ze strany 1

Také nižší investice do vody o 551 tis. Kč,
do komunálních služeb o 457 tis. a územního
plánování o 175 tis. Kč nehodnotíme dobře.
Úspěšně proběhly investice ve Šťáhlavech
do komunikací Nad Lípou, V Beránce a
V Zahradách. Ve Šťáhlavicích bylo úspěš-

ně dokončeno hřiště.
Jsme před schválením rozpočtu na letošní
rok, kde očekáváme, že se svými poznatky a připomínkami budou na dalším směru investování v obci podílet ještě větší
měrou občané. Chceme navázat na pozi-

tiva loňského roku a nasměrovat investice
především do vody a komunikací. K útlumu investic dojde u sportovních zařízení
v majetku obce.
Za Finanční výbor obce Šťáhlavy
Ing. Pavel Blažek

ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
Kontrolní výbor v prosinci 2015 provedl kontrolu plnění usnesení obecní rady
(RO) od začátku roku 2015 do 09. 11.
2015 a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva obce (ZO) a vzal na vědomí nesplnění některých usnesení a jejich zdůvodnění. Většina těch, jejichž nesplnění bylo
v prosinci zjištěno, již jsou v únoru 2016
splněna.
1. Usnesení RO jsou v zásadě plněna.
- KV opětovně upozornil na nutnost jednoznačně dořešit otázku možnosti vjezdu
do sběrného dvora od nádraží s výjezdem
do Nezvěstické ul. (č. 282). Bylo sděleno,
že je to možné, termín bude dle vedení
obce určen po dohodě s AVE.
2. Usnesení ZO – dosud nesplněno:
ZO 25. 3. 2015 – usn. 38/15: prodej obecních pozemků p. č. 1/6 a 114/1 – smlouva

dosud neuzavřena z důvodu nevyjasněných vztahů ohledně kanalizace
3. KV konstatuje, že vyhlášku č. 1/2005
o stanovení podmínek pro pořádání veřejných tanečních zábav je potřeba upravit, je nejednoznačná a vyvolává mylný
dojem, že i akce soukromého charakteru,
které nejsou veřejně přístupné (tj. svatební
posezení, oslavy narozenin na zahradách
apod.), je potřeba mít od obce povoleny.
Obec nemá právo zasahovat do soukromoprávní sféry občanů. Při soukromých
akcích, je-li rušen noční klid, za to plně
odpovídají fyzické osoby a nemohou se
„ohánět“ tím, že je akce „povolená obcí“
nebo „nahlášena na OÚ“.
4. Kontrolní výbor doporučil vedení obce
a radě obce pečlivější formulaci jednotlivých usnesení (úkolů) RO nejlépe tak,

aby byla jednoznačná a vyplývaly z nich
jasné povinnosti a termíny pro splnění.
(Pozn.: usnesení RO není obec povinna
zveřejňovat, zastupitelům jsou zasílána.
O činnosti RO se zavázalo vedení obce
informovat alespoň stručně v obecních
novinách, do usnesení RO mohou občané
nahlédnout na OÚ.)
5. Kontrolní výbor doporučil vedení obce
a OÚ, aby bylo důsledně a včas odpovídáno na žádosti a dotazy občanů.

ÚNOROVÍ
JUBILANTI

JUBILEUM VE ŠŤÁHLAVICÍCH

6. Kontrolní výbor doporučil vedení obce
písemně vyzvat majitele, event. nového
nájemce zámku, aby zajistil(a) častější
svoz komunálního odpadu než v letošním
roce, bude-li zámek nadále sloužit pro
ubytovávání osob.
Za KV Mgr. Iveta Bočanová

V neděli 31.ledna 2016 oslavila
paní Miloslava Loukotová jubilejní narozeniny 85 roků. Při té
příležitosti se u ní sešla její rodina včetně vnoučat i pravnoučat.
Naší jubilantku jsem rovněž
navštívila, předala dárkový balíček a přání k narozenínám od
pana starosty Obecního úřadu.
Také jsem jí popřála vše jen to
nejlepší, hlavně hodně zdraví,
aby mohla i v příštích letech
denně chodit na odpolední procházky se svými přítelkyněmi.
Hana Loudová,
členka Občanské komise

Občanská komise tímto gratuluje níže
uvedeným občankám a občanům a přeje
zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Blažena Polívková 81
Jaromír Kliment 81
Jiří Kroc 80
Jiřina Pešková 84
Jaroslav Tolar 84
Šťáhlavice
Libuše Vimmerová 85
V souladu s obecně závaznými platnými právními
předpisy, především v souladu se zákonem č.
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme
jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

Mgr. Dagmar Špalová

INFO VE ZKRATCE
Zámek Kozel hledá na období návštěvnické sezóny 2016 pracovníka/pracovnici pro prodej upomínkových předmětů a pracovnici
na obsluhu veřejných toalet. Podmínky a bližší informace obdržíte u Správy zámku Kozel.
Karel Bobek, kastelán, tel.: +420 377969040-1, e - mail: info@zamek-kozel.cz , http://www.zamek-kozel.eu
Od 1. února 2016 se změnila obsluha sběrného dvora ve Šťáhlavech. Při návštěvě sběrného dvora mějte proto vždy u sebe
stvrzenku o zaplacení poplatku za komunální odpad pro případnou kontrolu.
Radka Fremrová
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KNIHOVNA VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Knihovna ve Šťáhlavicích má kolem čtyřiceti členů. Půjčovní doba je stanovena
na úterý od 15 do 18 hodin. Nejaktivnější
členky knihovny se scházejí každé druhé
úterý v měsíci od 18 hodin na pravidelných přednáškách a besedách o zajímavých autorech a knihách. V loňslém roce
proběhly přednášky na téma Historie Přemyslovců a Lucemburků v české literatuře. Seznámili jsme se s dílem Ludmily
Vaňkové, Františka Neužila, M. V. Kratochvíla, Marie Kornelové atd. S ukázkami
z historických románů jsme si zopakovali mnohdy dávno zapomenuté události z
českých dějin. V drůhém pololetí letošního roku se budeme věnovat obrazu Karla
IV. V naší literatuře. Z moderních autorů
jsem vybrala zajímavou osobnost Pavla
Kohouta a před Vánocemi jsme strávi-

li pěkné chvíle s Františkem Nepilem.
Jednou za měsíc organizujeme také historické vycházky. V minulém roce jsme
si např. přiblížili starou Roudnou, starý
Bolevec a jeho rybníky, navštívili jsme
Státní vedeckou knihovnu v Plzni atd. V
období adventu jsme obdivovali krásný
sušický betlém a nově zrekonstruované
sušické museum. Ráda bych pozvala další
zájemce o literaturu a umění na naše akce
v nejbližších měsících.
9.2. – Ludvík Vaculík a moderní český
fejeton
8.3. – Básník S.K. Neumann očima jeho
ženy Růženy Neumannové
12.4. – Ukázky z poezie Ivana Blatuélo
a seznámení se životopisným románem
Martina Reinara -Básník.
7.6. – Slavné osobnosti města Plzeň

V lednu jsme navštívili stále slavnější
Loosovy interiéry v Plzni. V únoru plánujeme návštěvu výstavy Vznešenost a
zbožnost s výkladem o barokním umění. Podrobnosti o vycházkách se dozvíte
vždy na přednášce nebo v knihovně.
V minulém roce se také díky obecnímu úřadu podařilo zkulturnit prostředí
knihovny – byla nainstalována kuchyňka,
kde je možné připravovat malé občerstvení. Těšíme se, až bude deﬁnitivně dokončena. Na nákup nových knih jsme měli k
dispozici 10.000kč. Podařilo se nakoupit
44 nových svazků. Letos disponujeme 15
tisíci a za to patří obecnímu úřadu velký
dík.
Eliška Landová
Knihovnice

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
V úterý 12. 1. absolvovali žáci 2. a 3. ročníku projektový den Škola zdravé chůze.
Jednotlivé části programu byly rozloženy
do celého dopoledne. V první části představila své povolání maminka druháčka
Lukáše Poka, která pracuje jako fyzioterapeutka a přednáší na Fakultě zdravotnických studií ZČU v Plzni. Děti seznámila s anatomií dolní končetiny, hlavně
plosky nohy, s fyziologií i patofyziologií
stoje a chůze. Další část byla věnována
praktickému nácviku různých druhů rehabilitačních cvičení. Děti nejvíce bavilo
náročnější cvičení s využitím balančních
pomůcek. Každému dítěti byla vyšetřena
ploska nohy přístrojem PodoCam a na
případný problém bylo dítě ihned upozorněno. Poslední částí byla svižná procházka v okolí školy, při které žáci využili
dnes tolik populární hole Nordic Walking.
Při této chůzi se na pohybu podílí až 90%
svalů celého těla. Dětem byla předvedena
metodika nácviku chůze po rovině a po
krátkém tréninku vyrazily do terénu. Tento projekt byl velice zajímavý a užitečný.
Každoroční významnou lednovou událostí je zápis žáků do 1. třídy. Ještě před
ním budoucí prvňáčci naši školu navštívili v doprovodu učitelek z mateřské školy, prohlédli si současnou 1. třídu i školní
družiny. V pondělí 18. ledna nastal ten
slavnostní okamžik. Někteří suverénně,
jiní trošku s obavami předvedli své znalosti a dovednosti. Zapsáno bylo 28 dětí,
z toho dvěma byl udělen odklad školní
docházky.
Pro všechny žáky školní družiny se 27.
ledna uskutečnilo pohádkové představení
divadla Dráček s názvem Hola, hola, ško-

la volá.
A na závěr měsíce očekávaný den – 28.
leden, kdy žáci dostali pololetní vysvědčení. A zaslouženou odměnou byly polo3

letní prázdniny letos spojené s jarními.
Za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Jana Škardova
a Mgr. Hana Šťovíčková

STALO SE
PŘED 68 LETY
„VÍTĚZNÝ“
ÚNOR
V únoru 1948 vyvrcholila vládní krize,
kdy na protest proti praktikám KSČ rezignovali ministři demokratických stran.
Prezident Beneš pod vlivem okolností
rezignaci přijal a na uvolněné posty byli
dosazeni komunisté. Začala tzv. diktatura proletariátu. Vzápětí byly vyvlastněny
podniky nad 50 zaměstnanců a zemědělské statky nad 50 ha. Byl zavražděn ministr Jan Masaryk. Všude byly ustaveny
tzv. Akční výbory Národní fronty, jejichž
úkolem bylo zbavit komunistům nepohodlné lidi funkcí a vlivu. Činnost demokratických stran byla paralyzována. Ze země
emigrovalo přes 150 000 lidí. Komunisté
zřídili pro své oponenty tábory nucené
práce při uranových dolech a pomocné
technické prapory pro „státně nespolehlivé“ brance. Ve vykonstruovaných procesech justičně zavraždili např. generála
Heliodora Píku či bývalou poslankyni
národních socialistů Miladu Horákovou.
V roce 1950 byla uvězněna převážná část
vyšších církevních hodnostářů a kláštery
byly obsazeny Bezpečností. Čistky se nevyhnuly ani samotné KSČ. V roce 1952
byl justičně zavražděn i nezvěstický rodák
a generální tajemník KSČ Rudolf Slánský.
Z vesnic byli vystěhováváni tzv. kulaci,
tj. zemědělci, kteří disponovali nad 15ha
půdy, menší zemědělci byli mnohdy násilím nuceni ke vstupu do JZD. Živnostníkům byly postupně odebírány koncese
a jejich provozovny byly uzavírány. Děti
se „špatným“ třídním původem nemohly
studovat na vyšších typech škol.
Pro hospodářství země to byla katastrofa. Panoval nedostatek potravin a vlivem
orientace na těžký průmysl i nedostatek
spotřebního zboží a investic obecně. Vrcholem této tragické úvodní etapy komunistické diktatury byla měnová reforma
z června 1953, která připravila obyvatelstvo o úspory a vedla k tzv. Plzeňskému
povstání. „Vítězný“ únor byl v konečném
důsledku únorem krvavým a na 41 let tragicky ovlivnil život a vývoj v Československu.
Ondřej Maglić

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
SDH ŠŤÁHLAVY
V pátek 15. ledna 2016 se konala v Infocentru Výroční valná hromada šťáhlavských hasičů s nečekaně hojnou účastí.
Hostem byl i plukovník Ing. František
Pavlas, ředitel Hasičského záchranného
sboru Plzeňského kraje. Ve svém projevu
kladně hodnotil práci členů i omlazení výboru. Zajímal se i o techniku včetně staré
cisterny a přislíbil řešení.
Přijelo též mnoho zástupců hasičských
sborů se svými zdravicemi. Nechyběli
osobně ani zástupci ostatních šťáhlavských organizací se svými příspěvky.
Dále byl přečten dopis od starosty naší

obce Ing. Václava Štětiny.
V průběhu schůze byl zvolen novým velitelem Lukáš Tyr a jednatelem Radek
Šťovíček. Nezapomnělo se ani na dlouholeté členy, pány Stanislava Peroutku,
Miloslava Vyskočila a Václava Kuneše,
kteří byli oceněni věcnými dary v podobě
dárkových košů.
Schůze i s posezením se vydařila a dobrou
náladou přispěla ke sblížení a utužení přátelských vztahů.
Popřejme našim hasičům, aby se jim stále
dařilo a byli činorodí jako dosud.
Jiří Brožík

ÚCTYHODNÝCH 777 LET OBCE
V tomto roce si naše obec připomene neobvyklé a zvláštní výročí svého vzniku.
Jelikož není znám datum založení, tak
se používá datum první písemné zmínky. Ta pochází z roku 1239, kdy Šťáhlavy
daroval český král Václav I. Kostelu sv.
Vavřince při Hradu Plzni.
Obec přežila dobu Přemyslovců, Karla
IV., husitství, Bílou horu, třicetiletou válku, 300 let pod Rakouskem, dvě světové
války i socialismus. Je to již velmi dlouhá
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doba, co zde lidé žijí, pracují a vychovávají své potomky.
V letošním roce je tomu již 777 let. Co
popřát naší obci do budoucnosti? Ať se
rozrůstá do velikosti a rozkvétá do krásy.
A občanům? Aby se jim zde žilo spokojeně s dobrými sousedskými vztahy, bezpečně, radostně a vesele. Věřme a doufejme v to i pro další staletí.
Jiří Brožík
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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
ve spolupráci s Památníkem písemnictví na Moravě
Vás zve na výstavu

Od Ferdy
po Jonatána

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vás srdečně zve na

MEDOVÉ
ODPOLEDNE

Zvířecí hrdinové pohádek a večerníčků

3. 3. 2016 – 15. 5. 2016

na zámku Hradiště v Blovicích

na zámku Hradiště v Blovicích

v sobotu 27. února 2016
od 13 do 16 hodin

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.
Vás srdečně zve na

V ELIK
K O N O Č NÍ
J ARMARK
12. března 2016
od 9 do 16 hod.
na zámku Hradiště

Pro návštěvníky je připraven široký sortiment
originálních řemeslných výrobků
– velikonočních dekorace, perníčky, kraslice a pomlázky,
keramika, košíky, šperky, kabelky.
Občerstvení zajištěno – uzené, klobásy, trdla, káva, medovina.

Přednášky:
• Historie včelařského spolku v Nepomuku
• Včelí produkty - med, propolis, mateří kašička ......
přednáší Jan Turč - člen ZO ČSV Nepomuk z. s.
Prohlídky výst
vvýstavy
avy KDE SE BERE MED – ČEKÁNÍ NA JARO
www.muzeum-blovice.cz

Vernisáž výstavy 3. 3. 2016 od 17 hodin.
Písničky z večerníčků zahraje kapela Duhoví brouci a zazpívají žáci ZŠ Blovice.

Vstupné:
20 Kč

Městská knihovna
Blovice

Vstupné na trhy ve vnitřních prostorách zámku:
dospělí: 40 Kč; senioři: 30 Kč; děti: 10 Kč;
ZTP a děti do 6 let zdarma
www.muzeum-blovice.cz

www.muzeum-blovice.cz

LINKA POMOCI OBĚTEM KRIMINALITY
A DOMÁCÍHO NÁSILÍ
Linka
pomoci
obětem kriminality a domácího násilí má číslo 116
006
Pracuje nonstop,
je bezplatná a poskytuje diskrétně
odborné rady.
Na telefonní linku
116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí
být obětí trestného činu, a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc
na lince je určena i obětem nedbalostních

trestných činů, např. dopravních nehod.
Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady
a informace ženám, mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že
jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných i nedbalostních
trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého
kruhu bezpečí nebo nejblíže situované
kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc
také svědkům trestných činů, kteří byli
6

událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých
právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí
věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé,
kteří se odůvodněně obávají, že se mohou
stát obětí trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky ﬁnanční podpoře Nadace
Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je ﬁnancován
z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz .

TJ Sokol Šťťáhlavice
zve v sobotu

TJ Sokol Šťáhlavice

20. 2. 2016

pořádá

ve 20 hodin
do sálu místní hospody
na

Dětský maškarní rej

Dětský maškarní rej
k tanci i poslechu hraje

EGES

Boohatá tombola

vstupné 1300 Kč

20. února 2016 od 14:30
Předprodej vstupenek

Šťáhlavice – sál obecní hospody

v pátek 19.. 2. 2016

Vstupné dobrovolné – bohatá tombola – hry a disco

od 18 hodin na sále

SPORT
RADOUŠOVO BLOUDĚNÍ
Radyně bike team, Vás zve na 1.ročník zimního orientační
závodu jednotlivců na horských kolech. MTBO Radoušovo
Bloudění 2016. Akce se uskuteční v okolí naší obce především v lesích PP Kornatický potok a kolem hradu Radyně v
sobotu 27.2.2016. Start a cíl závodu bude v restauraci Pod
lesem, v Losiné.
Závod se pojede
podle
cykloturistické
mapy,
kterou dostanete
při
prezentaci.
Na mapě budou
vyznačeny různě
bodované kontroly. Vaším úkolem
bude ve stanoveném časovém
limitu navštívit co nejvíce kontrol a nasbírat co nejvíce
bodů. Kontroly budou v terénu označeny oranžovo bílými
lampiony. Vzhledem k zimnímu období budou kontroly většinou umístěny tak, že do jejich blízkosti budete moci dojet
po zpevněných cestách. Průjezdy kontrolami budete značit
kleštičkami na kontrolní kartu. Délka závodu se bude pohybovat kolem 50 km, časový limit je 3,5 hodiny.
Prosíme spoluobčany, kteří náhodou naleznou kontrolu, aby
označení kontrol v žádném případě neodnášeli a nekazili tím
závod. Označení kontrol bude uklizeno nejpozději v neděli.
Přihlášky a podrobnější informace k závodu naleznete na
stránkách www.radynebike.cz
Za organizační team se na Vás Těší
Martin Vít, RadyneBike.cz

TJ Sokol Šťáhlavice z.s.
vás zve v pátek

19.února 2016

do sálu šťáhlavické hospody
na

Valnou hromadu
začátek v 19 hodin
Program:
1. Zahájení
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady, volba předsedajícího valné
hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů a osob pověřených sčítáním
hlasů
3. Stanovy spolku
4. Volba nového VV
5. Zpráva o činnosti za rok 2015, návrh plánu činnosti na rok 2016
6. Zpráva o stavu majetku a financí
7. Zpráva kontrolní komise
8. Rozpočet na rok 2016
9. Zpráva o stavu členské základny, členské příspěvky
10. Diskuse
11. Usnesení
12. Závěr

Během diskuse bude podáváno občerstvení
Od 18 hodin předprodej vstupenek na Maškarní bál
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SPORT
ČINNOST ODDÍLU HÁZENÉ
Je leden, naše družstva se pilně připravují
na nadcházející jarní soutěže 2016. Herní
klid narušili jen minižáci a mladší žáci,
dohrávkami podzimního kola. Oba turnaje se konaly ve Šťáhlavech v hale. 23. ledna proběhl turnaj mladšího žactva. Naši
chlapci v něm sehráli dvě utkání, bohužel
v obou podlehli svým soupeřům. Šťáhlavy - Talent Plzeň 4:12, Šťáhlavy - Slavia
Plzeň VŠ 8:9. Sestava: Tafat- Strejc 1, Cibulka, Hrubý 2, Kudra, Nosek K. 1, Toﬂ,
Holý 2, Nosek Jan 3, Hadáček 2, Tůma.

Následující neděli 24. ledna se uskutečnil
turnaj minižáků. Výsledky: Šťáhlavy - HC
Háje Praha 4:0 (osobka), 4:1 (trháky), 8:0
(hra), -Loko Cheb 4:2, 6:7, 7:3, - Lázně
Kynžvart 3:2, 5:1, 7:4, - HC PLzeň 5:1,
6:1, 9:2. Sestava – branky: Tafat- Kudra 3,
Nosek K. 5, Šebek 1, Černý 3, Cibulka 3,
Toﬂ 16, Jirmář 6, Karban 4. Kromě trháků
s družstvem Chebu všechny zápasy hoši
vyhráli. Tabulky v obou soutěžích nejsou
úplné, nemá cenu je uvádět.
Soutěže jarního kola 2016 začínají již 20.

ZPRÁVY Z VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU
V neděli 24. ledna se konalo další krajské Linda Tafatová, Linda Fišerová, Barbora
kolo v barevném minivolejbale ve spor- Knížáková, Anežka Lucáková a Hana Jitovní hale v Klatovech, kam jsme vyra- říková v oranžové a v zelené Tereza Kepzili se sedmi družstvy. Po třech jsme měli ková, Kristýna Brůhová, Nela Trykarová,
ve žluté a oranžové kategorii, jeden tým Adéla Hájková a Kateřina Ottová.
potom v zelené barvě (více www.minivo- Nyní již pomalu klepe na dveře další krajlejbal.cz). Kvůli zranění jsme byli nuceni ské kolo, které se uskuteční 6. března v
posunout naši premiéru v červené kate- Rokycanech a kam taktéž vyrazíme v pogorii až na další kolo. Opět se jednalo o četné sestavě. Zároveň jsme se rozhodli
krásně zorganizovaný sportovní podnik s zařadit Šťáhlavy na mapu turnajů v barevúčastí celkem šedesáti celků. Velmi potě- ném minivolejbale v Plzeňském kraji a v
šitelný je viditelný progres našich dětí a neděli 10. dubna uspořádat turnaj v naší
jejich zaujetí pro hru. Řada z nich úspěš- sportovní hale.
ně přechází ze základní žluté do oranžové Rozhodli jsme se pro tento krok, aby si
kategorie. Šťáhlavy reprezentovali: Patrik děti mohly užít atmosféru domácího proŠlajer, Jan Jiřík, Kateřina Kudrová, Eliš- středí a navíc byl tento krok i pozitivně
ka Nimrichterová a Karolína Bendová vnímán ze strany ostatních oddílů, neboť
ve žluté kategorii, Martina Peroutková, tím rozšiřujeme možnost i pro jejich děti

února. Naše družstvo se ve druhé české
lize střetne s druhým týmem tabulky HC
Praha 4. Sobotní zápas začíná v 17 hodin.
V neděli se uskuteční souboj našich dorostenců se Sokolem Úvaly. Nejprve se ve
14 hodin utkají dorosty mladší. Od 16 hodin pak proti sobě nastoupí starší. Věříme,
že šťáhlaváci přijdou v hojném počtu povzbudit naše týmy v prvním jarním kole.
Stálé fanoušky i ostatní srdečně zveme.
VV

si zahrát na dalším turnaji.
Připravit a zorganizovat turnaj, kde startuje cca 60 - 70 družstev ve čtyřech kategoriích pro nás bude velkou výzvou.
Pevně věříme, že se turnaj povede, naši
sportovci budou mít krásný zážitek, budou moci na domácí turnaj pozvat své kamarády a blízké.
V květnu bychom pak chtěli uspořádat
podobný podnik venku na antukových
kurtech.
Na jaro plánujeme zároveň navštěvovat s
dětmi i atletické akce, a to přespolní běhy
a do prázdnin bychom měli stihnout i pětiboje na Škodě Plzeň a v Domažlicích.
Jan Tafat

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14- 19
týdnů.Cena 149-180,- Kč/ ks .
Prodej se uskuteční: 1. března 2016 | Šťáhlavy – Jednota u hospody - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček proběhne výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00-16.00 hod. tel.601576270, 606550 204, 728605840

UZÁVĚRKA BŘEZNOVÉHO Š+Š

Uzávěrka materiálů pro březnové číslo novin je 8. 3.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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