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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

březen 2016

KOMENTÁŘ FINANČNÍHO VÝBORU OBCE K OBECNÍMU ROZPOČTU OBCE
ŠŤÁHLAVY PRO ROK 2016
Vážení spoluobčané,
Zastupitelé na svém zasedání dne 17. 2. 2016
schválili rozpočet obce na letošní rok. Jedná se
o ﬁnanční plán, který poslouží k ﬁnančnímu
a hospodářskému řízení obce. Jeho základním
úkolem, a tedy i úkolem všech osob zodpovídajících se občanům za hospodaření obce, je
co nejefektivnější a nejhospodárnější uspokojení veřejných obecních potřeb.
Zastupitelé při jeho sestavování přísně dbali na
to, aby bylo co nejefektivněji využito omezených ﬁnančních zdrojů obce.
Nejdůležitější údaje z rozpočtu jsou uvedeny
v TABULCE č. 1
Občané mohou být překvapeni předpokládaným schodkem. Ano, pravdou je, že rozpočet obce má být v zásadě vyrovnaný. V praxi
to znamená, že výdaje mají být navrženy ve
stejné výši, jako předpokládané příjmy. Pouze
v mimořádných případech je možné navrhovat
rozpočtový schodek. Zastupitelé obce schválením této varianty rozpočtu dali občanům jasný
signál, že tato skutečnost právě nastala.
Proto na ně zastupitelé v letošním roce pamatovali. Navíc, z čistě ﬁnančního pohledu je
jejich situace jednoduchá. Obec na jejich realizaci ﬁnanční prostředky na účtech má k dispozici. Částka na realizaci těchto investic bude
tedy pouze převedena do roku následujícího.
Právě proto sice hovoříme o rozpočtu takzvaně schodkovém, avšak dostupnými ﬁnancemi na účtu obce krytým. Navíc, před
schválením letošního rozpočtu byli zastupitelé na jednání závazně ujištěni tajemníkem naší obce, že tyto investice pro letošní rok 2016 jsou připravené k realizování.
Nejdůležitějšími investicemi připravenými
k realizaci a zařazenými do rozpočtu na rok
2016 v TABULCE č. 2.
Pokud by však nakonec došlo k situaci, že
některá z investic nebude realizována, může

TABULKA č. 1
ji nahradit pouze investiRozpoēet 2016
ce uvedená v TABULCE
v tis. Kē
č. 3, která je sice také poPƎíjmy celkem
37 560
třebná, avšak nedostala se
Výdaje celkem
41 682
do letošního rozpočtu.
Schodek rozpoētu (výdaje pƎevyšující pƎíjmy)
4 122
Pokud nebude připravena
Splátky dlouhodobých úvĢrƽ
3 008
k náhradě vhodná investiCelková finanēní potƎeba (souēet schodku a splátek úvĢrƽ)
7 130
ce z tohoto seznamu, bude
TABULKA č. 2
výpadek výdajů použit preNázev projektu
tis. Kē
ferenčně ke snížení schod- Kanalizace ul. Habrmanova, stoka "F"
1 300
ku rozpočtu.
Kanalizace ul. Palackého, K PekárnĢ, stoka "E"
2 000
200
Na závěr mi dovolte ještě Kanalizace Ke Koupališti
RozšíƎení vodovodní sítĢ ul. Tyršova, Habrmanova
1 700
krátké shrnutí.
600
Schodkový rozpočet může Úprava místní komunikace ul. Krátká
Úprava místní komunikace ul. V Rokli
700
být navržen pouze tehdy, Úprava místní komunikace ul. U HƎištĢ
1 100
kdy je schodek kryt z jiné- RozšíƎení vodovodní sítĢ ul. Švehlova
1 300
ho zdroje, než jsou před- PƎíprava projektové dokumentace celkem
1 500
pokládané příjmy obce Základní škola Šƛáhlavy - zateplení budov a fasáda (podmínĢno dotací)
2 700
240
v daném roce. Takovým MŠ Šƛáhlavy vybavení
700
zdrojem jsou v letošním SDH Šƛáhlavy výjezdová jednotka - rekonstrukce garáže
104
roce pro naši obec peněžní Rekonstrukce objektu TJ Sokol Šƛáhlavice
Oprava podlahy sálu ve Šƛáhlavicích
150
prostředky na běžném účtu Dostavba buŸky s WC u haly
360
obce k dispozici ve výši 12 Rezerva na obnovu vodovodƽ a kanalizací
892
mil. Kč.
Rekonstrukce vytápĢní Záložny (kotle na plyn, rozvody topení)
600
V praxi to znamená, že na Knížecí cesta - revitalizace zelenĢ
400
schodkový rozpočet máme TABULKA č. 3
dostatek ﬁnančních proNázev projektu
tis. Kē
středků na jeho krytí. Cí- RozšíƎení vodovodní sítĢ ul. Havlíēkova
500
lem hospodaření obce tedy Kanalizace ul. Na Potoce, stoka "D"
1 100
nejsou vysoké částky pe- Kanalizace Na Sádkách
200
700
něz na bankovních účtech Kanalizace Šƛáhlavice ke Kozlu
500
obce, ale uspokojování RozšíƎení vodovodní sítĢ ul. Na Potoce
600
potřeb občanů. Proto by- Úprava místní komunikace u MŠ
Úprava dvora I C (nový asfaltový povrch dvora)
500
chom velmi rádi dostupné Stavba STL plynovodu ul. Jungmanova
900
ﬁnanční prostředky proin- Stavba turistického domu (ubytování, sociální zaƎ. u sportovní haly)
2 500
vestovali ve prospěch spo- Úprava místní komunikace ul. Jungmanova
1 400
kojenosti našich občanů.
K tomu, aby byl tento náročný a věřme, efek- v minulém roce, provádět průběžnou kontrotivní rozpočet pro rok 2016 naplňován s mi- lu hospodaření s majetkem a ﬁnančními pronimalizací nestandardních postupů, bude i středky obce.
MUDr. J. Škorpil Ph.D., předseda FV Ing.
Finanční výbor obce Šťáhlavy, podobně jako
P. Blažek, člen FV

PODĚKOVÁNÍ
V minulém čísle ŠŠ jsem se zmínil o změně
obsluhy sběrného dvora. Vzhledem k tomu, že
majitelem sběrného dvora je ﬁrma AVE, nemůže obec do personálního obsazení mluvit.
I tak se jeví jednání ﬁrmy jako nestandardní,

ale musíme to brát jako fakt.
Chtěl bych tedy i touto cestou poděkovat panu
Josefu Volfovi za dlouholetou a mnohdy nevděčnou práci. Nevděčnou zejména proto, že
udržet pořádek ve sběrném dvoře (mnohdy
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za cenu ostřejších dohadů), nebyla maličkost.
Přeji panu Volfovi jménem svým i jménem
pracovníků obecního úřadu pevné zdraví
a doufám, že na Šťáhlavy nezanevře.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

ZPRÁVA
Z ČINNOSTI

RO

RO prodloužila nájemní smlouvy v DPPB ve
Šťáhlavicích a v sociálním domě ve Šťáhlavech.
Nájemní smlouvy se prodlužují vždy o jeden rok.
RO schválila žádost o dotaci pro Místní skupinu ČČK ve výši 2.500 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy.
RO schválila cenovou nabídku pana Františka
Heferta na zhotovení nových vrat do stodoly
v obecním dvoře. V letošním roce by měli pracovníci obecního dvora ještě opravit fasádu
stodoly a dodělat pergolu.
RO schválila ﬁnančně účelový dar od rodičů
ze školního plesu v hodnotě 15.648 Kč pro ZŠ
Šťáhlavy na akce pořádané školou.
RO schválila žádost TJ Sokol Šťáhlavice na
umístění sídla organizace v budově čp. 2 ve
Šťáhlavicích.
Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci
hasičských zbrojnic.
RO schválila cenovou nabídku ﬁrmy Pokrývačství MB na opravu krytiny přístřešku na
sociálním domě a na opravu dešťových svodů
a části střešní krytiny na „Záložně“.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

ZPRÁVA
STAVEBNÍ KOMISE
Díky zimnímu počasí se zatím nerozběhly
větší investiční celky, které jsou plánované
na letošní rok. Přesto se podařilo zrealizovat
některé menší akce. Zrušit žumpu v mateřské
školce. Dále byl vyčištěn a částečně vydlážděn
příkop v Rašínově ulici. Došlo k ubourání
a úpravě kanalizačních šachet na škarpách
(na pozemku p. Plašila). Připravují se opravy
výtluků na místních komunikacích. Jakmile
bude příznivější počasí, začnou větší investiční
akce, tak jak byly naplánované v rozpočtu na
letošní rok.
Petr Lakatoš, předseda stavební komise

ZPRÁVA O ČINNOSTI
KOMISE ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ
Dne 1. 3. 2016 se sešla komise pro životní
prostředí ve Šťáhlavech. | Sběrný dvůr změnil
otevírací dobu i provozovatele. P. Volfa vystřídal p. Cígler. | Bylo také projednáno vytápění
v zimním období. Nepřípustné je pálení stavebního odpadu a dokonce i plastů. Zákon
stanoví identiﬁkaci paliva podle barvy kouře
a může dojít i k ﬁnančním postihům. | Dále se
občané rozhořčují nad „telegrafními sloupy“
u Parníku. Tyto podivné holé kmeny stromů
bez korun prostředí hyzdí. | Již delší dobu trvá
tahanice o odstranění suchého stromu v zahradě kostela proti křížku. Suché větve ohrožují
bezpečnost silničního provozu. | Dále komise zjistila nové „přírůstky“ na již zakázané
skládce před čističkou. Občané sem kromě
ořezaných větví vyvážejí i stavební odpad. | Je
chvályhodné, že je tříděn odpad. Stávající kontejnery jsou však věčně přeplněné. | Problematická je též situace v příkopu ze Šťáhlavic
směrem na Kornatice, kde se hromadí odpadky. | Žádáme občany, aby respektovali zákony
a sousedské vztahy a chovali se k životnímu
prostředí na veřejných prostranstvích stejně
tak jako na vlastních pozemcích. Děkujeme.
Za komisi životního prostředí
Mgr.Alena Hankerová

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A KOVOVÉHO ODPADU
SDH Šťáhlavy oznamuje, že dne 16. 4. 2016
od 9:00 do 13:00 se bude na hasičské zbrojnici
ve Šťáhlavech konat sběr elektrozařízení a kovového odpadu. Elektrosběru 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

BŘEZNOVÍ

JUBILEUM VE
ŠŤÁHLAVICÍCH

JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje zdraví a vše dobré
do dalších let.

Šťáhlavy
Soňa Kasüschkeová 82
Václav Čechura 81
Anna Vimrová 83
Jaromír Čechura 88
Božena Vodičková 87
Anna Baumruková 86

si dojedeme pro Váš vysloužilý elektrospotřebič i pro kovový odpad přímo k Vám a to jak
do Šťáhlav, tak do Šťáhlavic.
Kontaktní údaje: Michal Peroutka, tel.: 721
723 525,
popř. e-mail: sdh-stahlavy@seznam.cz
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

Šťáhlavice
Božena Nolčová 84
Naděžda Maříková 83
Michail Michajlov 84

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

V úterý 16. 2. 2016 oslavila šťáhlavická občanka paní Libuše Vimmerová krásné 85. narozeniny. Nejdříve v rodinném kruhu a poté
jsme naší jubilantku navštívili my - tedy pan
místostarosta OÚ Mgr. Dušan Krňoul a členka
Občanské komise Hana Loudová. Paní Libuši
Vimmerové jsme předali tradiční dárkový balíček a přáníčko od pana starosty OÚ a oslavenkyni jsme popřáli hodně zdraví, štěstí a také
hodně síly, neboť to vše potřebuje při náročné
péči o svého manžela. Atmosféra byla velice
příjemná a tak jsme se rozešli se slovy, aby
v tomto domě vše dobře vycházelo i nadále.
za Občanskou komisi Hana Loudová

POZVÁNKA
ZO ČZS Šťáhlavy Vás zve na přátelské velikonoční posezení s tancem a pěknou písničkou, které se koná dne 26. 3. 2016
od 15 hodin v sále restaurace Pod Maršálem na Lhůtě.
K tanci a poslechu hraje oblíbené EVERGREEN DUO. Čeká Vás bohatá tombola a ženy obdrží malou kytičku.
VSTUPNÉ 50,- Kč.
Odjezd autobusu tam: Šťáhlavy – Zavadilka 14:20 hod., Šťáhlavy – na návsi u Liďáku 14:30 hod. Zpět 19:30 hod.
Miloslava Hošková
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pololetí. Školáci již odvedli pořádný kus práce
stvrzený pololetním vysvědčením. Ale my ve
školce jsme také nezaháleli. Máme za sebou
tradiční podzimní a zimní akce. Říjnové tvoření z dýní opět prověřilo zručnost a fantazii nejen našich dětí, ale i jejich rodičů. A ačkoli nás
již druhým rokem potrápila zoufalá neúroda
zásadního materiálu – tedy dýní, výtvarné tandemy dítě+rodič se s tím popasovali nadmíru
uspokojivě. Rozmanitá podzimní strašidélka
zdobila vestibul mateřské školy ještě pěkných
pár dní.
Dalším důležitým úkolem bylo „zavřít“, tedy
zazimovat naši zahradu. A tak zatímco děti
plnily více či méně náročné úkoly a hledaly
klíč k „uzamčení“ letní sezóny na zahradě, rodiče, vyzbrojeni patřičným nářadím, shrabali
a sklidili spadané listí, uklidili lavičky, upravili pískové plochy kolem prolézaček. Učitelky
provedly generální úklid ve skladu s hračkami
a zahradním náčiním dětí.
A dva týdny nato už se ve školce pekly perníčky. Že je to brzy? Kdepak! Ozdobit takové
množství perníčků, které by uspokojilo všechny zájemce na vánoční burze, to už chce nějakou tu chvilku a k tomu ještě pomocnou ruku

současných i bývalých
zaměstnanců školky.
Apropó burza. Proběhla, tak jako každý rok,
plná dárků a dárečků,
které, jak věříme, svoje
adresáty pod vánočním
stromečkem našly a potěšily. Naše děti zase
potěší, co pěkného pro
ně z utržených peněz
pořídíme.
Před koncem roku samozřejmě
proběhla
ještě povinná návštěva
Mikuláše a jeho družiny. Po následném přepočítání dětí se ukázalo,
že závažnost jejich hříchů není až tak zásadní,
aby stála čertům za to, trmácet se s nimi až do
pekla. I když někteří měli namále.
Klidnější a také svátečnější atmosféru mělo
vánoční posezení u stromečku, zpívání koled
a nadělování. Naše pozvání přijali i někteří
bývalí zaměstnanci. Jejich přízeň a spolupráce, které si nesmírně vážíme, byla odměněna
malým dárkem.

V novém roce jsme již stihli vyprovodit naše
předškoláčky k zápisu do ZŠ. A také jsme pro
ně zahájili kurz plavání. Proč? No přece aby
v tom neplavali!
Po útlumu jarních prázdnin se naplno rozjely
přípravy na Den tatínků. Jako každý rok si svůj
svátek jistě přijdou do školky se svými dětmi
užít. A hned potom tu bude karneval a pak už
abychom pomalu chystali Velikonoce. Zkrátka, jak já ráda říkám: Furt se něco děje!
Za MŠ Šťáhlavy Lída Dědková

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Na závěr masopustu jsme pro žáky připravily
maškarní karneval. A bylo se na co dívat! Ve
šťáhlavské tělocvičně se předvedlo mnoho pohádkových bytostí, zvířátek, sportovců i masek inspirovaných různými povoláními a ﬁlmovými postavami. Po úvodním deﬁlé všech
masek došlo i na tanec a řádění při známých
populárních písničkách. Bylo těžké vybrat
nejpovedenější masky, proto malou odměnu
obdrželi všichni účastníci.
Mimořádnou mimoškolní akcí byla účast na

hokejovém zápasu HC Plzeň proti HC Vítkovice Steel. Možná i díky fandění nejen našich
29 žáků a paní ředitelky vyhráli plzeňští hokejisté nebývalým počtem gólů 9 : 3.
26. 2. navštívil naši školu historik pan Libor
Marek s naučným interaktivním pořadem Karel IV. aneb 700 let od narození našeho nejvýznamnějšího panovníka. Během 60 minut se
žáci dozvěděli to nejzajímavější o jeho rodičích, dětství, dospívání, bitvách, manželkách
a dětech, vládnutí, ale i o místech, jež navštívil

nebo založil a nechal postavit. Poutavý výklad
byl doprovázen autorským ﬁlmem. Na závěr si
žáci mohli prohlédnout modely známých českých hradů, věrné repliky středověkých mincí,
nožů, mečů a helmic. Tento pořad byl skvělým
obohacením vědomostí o době vrcholného
středověku v Čechách.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Šťovíčková
a Mgr. Jana Škardová

Vítání občánků
Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit
a pozvat Vás na vítání občánků, které se
bude konat v sobotu dne 7. 5. 2016
v obřadní síni Obecního úřadu Šťáhlavy.
Znovu upozorňujeme na změnu – bohužel již nemohou být rozesílány pozvánky
na vítání občánků rodičům automaticky
(dle zákona o ochraně osobních údajů).
Žádáme proto rodiče, kteří by se chtěli
vítání občánků zúčastnit, aby se příle

žitostně dostavili na matriku a oznámili
tuto skutečnost nejpozději do 15.4. 2016.
Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm
v Šťáhlavech a Šťáhlavicích, narozené od
1. 9. 2015 do 15. 3. 2016.
Děti narozené po datu 15. 3. 2016 mohou
rodiče průběžně přihlašovat během následujících měsíců na další vítání občánků,
které se uskuteční na podzim letošního
roku. Termín vítání bude s dostatečným
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předstihem opět zveřejněn.
Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout
z webových stránek obce nebo jej vyplníte přímo na Obecním úřadu.
Bližší informace Vám poskytneme na
Obecním úřadě ve Šťáhlavech v kanceláři
matriky, případně telefonicky na tel. č.
377969079
nebo emailem: matrika@stahlavy.cz.

PIONÝŘI NA LYŽÍCH
Když jsme se v loňském roce vraceli ze zimního tábora, byla polovina března a my jsme se
těšili, že v roce letošním máme jarní prázdniny
již počátkem února, a tak o sníh nemusíme mít
strach. Počasí si s námi ale zahrálo, a tak jsme
se letos strachovali snad ještě víc než vloni. I
přesto se našlo pětadvacet odvážlivců, kteří se
v neděli 31. ledna vydali na cestu na Boží Dar.
Přechodný domov nám opět poskytla chata
Libela.
Cesta autobusem a doprovodnými vozidly se
zavazadly a surovinami do kuchyně rychle
utekla, a i když až před Boží Dar nebylo po
sněhu ani památky, v cíli naší cesty se zdálo,
že „to půjde“. Navíc v odpoledních hodinách
ještě sníh začal znovu padat.
Jaké však bylo naše zklamání, když jsme se
v pondělí ráno probudili do velkého deště
a větru, který si pohrával s dopravními značkami a poslal nám i Meluzínu do kamen. Pršelo
od noci po celý den, vítr neustával. O tom, že
bychom vyrazili na lyže, nemohla být ani řeč,
nedalo se dokonce jít ani na nějakou vycházku po okolí. Což o to, s programem pro děti
jsme si poradili, ale představa, že jsme vyrazili

na lyže a snowboardy a po celý týden nebude
sníh, nás trošku děsila.
Odpoledne, kdy déšť začal ustávat, se naši
lyžařští instruktoři vydali po okolních skiareálech hledat ten, kde bychom přeci jen mohli
předvádět své lyžařské umění. Náš domovský
Neklid nepřipadal v úvahu, byl v podstatě beze
sněhu. Štěstí jsme měli hned na druhém, kterým byl skiareál Plešivec. Zde ještě sníh byl.
Kvůli velkému větru sice jezdila jen jedna lanovka, ale i to bylo pro nás dostačující.
A tak od úterý již začalo pravidelné brzké ranní vstávání, vydatná snídaně, sbalení svačiny
na cestu, čaje do termosek a převozy auty na
cca 8km vzdálený Plešivec i odpolední návraty
na pozdní, ale naprosto skvělé obědy, odpočinek po namáhavých výkonech i podvečerní
hry na chatě.
Na svahu jsme se rozdělili do několika skupin
podle toho, kdo jak již na lyžích či snowboardu uměl. O naše tři nejmenší lyžařky, které
se začínaly učit od úplného začátku, se pravidelně střídali dva instruktoři, neboť práce s
nimi nebyla vždy úplně jednoduchá, další pak
měli pod dohledem ty, kterým už lyže či prkna

jezdily po svahu téměř samy. A tak se jezdilo
a učilo a pilovalo k dokonalosti…. Postupně
během týdne se rozjely i další vleky, připadl
sníh a poslední den dokonce vysvitlo sluníčko.
Nenudili jsme se ani na chatě, po večerech
bylo stále co dělat…společenské hry, dětská
meditace, ﬁlmy, posezení u kytary, stále bylo
do čeho se zapojit. Volný den, který je nutné
do pobytu zařadit, jsme věnovali výletu do
nedalekého Jáchymova, kde jsme společně
navštívili místní aquapark v lázeňském domě
Agricola.
Týden utekl jako voda a najednou tu byl poslední večer. S Božím Darem a celým pobytem jsme se rozloučili vypuštěním obrovského
lampionu štěstí, na který si každý z nás napsal tři tajná přání. V neděli ráno pak všichni
účastníci dostali drobné sladké odměny, včetně úplně báječných mimoňských perníčků od
naší zdravotnice Mirky a pak již nezbývalo nic
jiného, než se vydat na cestu domů. Bylo to
moc fajn a těšíme se na další akce.
Petra Vošahlíková

nás seznámil s novinkami, které přinesla Novela
zákona o provozu na pozemních komunikacích,
která vstoupila v platnost 20. února 2016. Zmínil

změny týkající se povinnosti řidičů, cyklistů
i chodců a rozdal všem přítomným reﬂexní pásky.
Petra Brůhová

nec jsme ušily velikonoční zajíčky. Všechny
přítomné dámy a dívky odcházely spokojené

a těší se na další setkání.
Za kulturní komisi Petra Brůhová

BESEDA BESIP
Ve čtvrtek 10. března 2016 odpoledne přijal
pozvání do našeho Infocentra krajský koordinátor
BESIPu pan Václav Ircing. V příjemné atmosféře

DÁMSKÝ KLUB
V sobotu 12. března 2016 se po delší zimní
odmlce opět sešel Dámský klub. Tentokrát netradičně v salonku restaurace Zámecká. Tato
změna ale původně nebyla v plánu, improvizovalo se až na místě. Proto se všem účastnicím
a zejména dámám, které mezi nás chodí a nevyrábí, a pro které v salonku už nezbylo místo,
omlouvám. Panu Martinu Šilerovi za poskytnutí azylu děkuji. Již podruhé jsme využily
techniku pletení z papíru a z recyklovaného
materiálu jsme vyráběly velikonoční dekorace. Nově jsme zkoušely tzv. točené pletení,
které mělo u všech veliký úspěch. A nako-
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL ŠŤÁHLAVICE
V sobotu 20. února 2016 se ve Šťáhlavicích
uskutečnil každoroční dětský Maškarní bál.
V odpoledních hodinách se do vyzdobeného
sálu začali sjíždět první hosté z řad školou povinných i mladších návštěvníků. Sál se naplnil
asi 65 dětskými účastníky, samozřejmě v doprovodu rodičů, babiček a dědečků. Kostýmy
dětí byly skutečně rozmanité. Mezi mnoha
princeznami, vílami, kovboji, rytíři, čarodějnicemi, spidermany a mnoha zvířátky se našlo
i několik méně obvyklých převleků, například

úžasně roztomilé kuchařky. Po pečlivém prohlédnutí všech kostýmů ani nešlo vybrat jeden
nejlepší převlek a zarmoutit tak ostatní. Při
pohledu na rozzářené tváře dětí i jejich rodičů
bylo všem jasné, že vítězem byl každý, kdo na
maškarní přišel. Celou povedenou akci připravila TJ Sokol Šťáhlavice. Odměnou jim bylo
mnoho nadšených dětiček.
Za TJ Sokol Šťáhlavice Helena Dokoupilová
Dagmar Špalová

MAŠKARNÍ BÁL VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V sobotu 20.2.2016 uspořádala TJ Sokol
Šťáhlavice na sále Obecní restaurace již
tradiční maškarní bál. V letošním roce se sešlo
opravdu hodně masek, většinou krásných
a nápaditých. Řádění na sále začalo krátce
po 20 hodině a pokračovalo až do brzkých
ranních hodin. K dobré náladě přispěla
vynikající kapela Eges, zpestřením bálu byla
bohatá tombola a vyhodnocení nejlepších
masek. Kdo letos přišel na maškarní bál, určitě
se mu tam líbilo.
Za TJ Sokol Šťáhlavice Helena Dokoupilová
Dagmar Špalová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES SDH ŠŤÁHLAVY
Šťáhlavští hasiči nelenili ani neusnuli na vavřínech. V neděli 28. února v sále záložny uspořádali další společenskou akci. O to záslužnější,
protože se jednalo o maškarní ples pro naše

nejmenší spoluobčany. Na uvítanou obdrželo
každé dítě balíček dobrot.
O hudbu se postaral a zajistil jako DJ Michal
Peroutka. Slovem provázel Zdeněk Lang, o

program se postarala Petra Vanžurová a občerstvení zajistily Mirka Bendová, Pavla Roudná a
Šárka Bendová. Na závěr měla být vyhlášena
nejlepší maska. Jelikož však všechny masky
byly tak hezké a roztomilé, nebylo možno určit
tu nejhezčí a předat jí dort pro vítěze. Proto byl
dort rozkrájen a pochutnali si na něm všichni.
Čas vymezený pro tuto akci rychle uběhl a
účastníkům se domů nechtělo. Mladí tanečníci
se pobavili, vydováděli a odpoledne si skvěle užili. Díky všem organizátorům, kteří se na
tomto nedělním odpoledni podíleli, a tak jsme
se mohli těšit na jejich další akci, hasičský ples,
který se konal 12. března v restauraci „Pod
Maršálem“ na Lhůtě.
Jiří Brožík

rou jsme slyšeli zase jen samou chválu. Trochu
škoda je jen to, že není možné ples uspořádat

v sále ve Šťáhlavech. Tak třeba někdy v budoucnu.
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

PLES SDH ŠŤÁHLAVY
12. 3. 2016 se uskutečnil tradiční ples Sboru
dobrovolných hasičů Šťáhlavy v sále pohostinství Pod Maršálem na Lhůtě. Celým večerem
nás provedla již také trochu tradiční skupina
Sekvence, která vyhrávala pecky v rytmu lidovém, rychlém, ale i pomalém a tak si mohli
na své přijít všichni zúčastnění. A všem zúčastněným bych chtěl poděkovat za to, že se
s námi přišli pobavit. Celkem se nás sešlo 130
platících „plesovníků“. Poděkovat bych chtěl
i všem našim sponzorům. Mnozí návštěvníci
si také pochvalovali to, že se na sále po celý
večer nekouřilo. Příští rok se můžete těšit na
ples 18. 2., opět se skupinou Sekvence, na kte
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TROCHA STATISTIKY ROKU 2015
Celkový počet obyvatel obce k 31.12.2015:
Šťáhlavy: 1980 obyvatel, Šťáhlavice 531 obyvatel, celkem 2511
V celé obci je k trvalému pobytu přihlášeno
i 34 cizinců (19 s trvalým a 15 s přechodným
pobytem).
Narodili se: ve Šťáhlavech 16 dětí, ve Šťáhlavicích 9.
Šťáhlavy: Barek Nuri Mason, Glaser Michal,
Černý Daniel, Holubová Klára, Kankrlíková
Alžběta, Kopřivová Barbora, Krákorová Evelína, Lang Patrik, Mašatová Soﬁe, Niebauer
David, Pašková Nicol, Šácha Štěpán, Švehlová

Lucie, Tvrdek Samuel, Sermeš Martin, Zmeškalová Adéla
Šťáhlavice: Dostálová Anežka, Havlová Sára,
Kalaš Vít, Knobloch Egon, Kopelentová Michaela, Poláková Melisa, Pospíšil Matěj,
Schmidová Kateřina, Ulm Václav.
Zemřeli: ve Šťáhlavech 21 občanů, ve Šťáhlavicích 6.
Vzpomeňte s námi.
Šťáhlavy: Bělinová Božena, Benešová Emilie,
Fiala Vladimír, Fremr František, Kovář Václav,
Krečová Libuše, Kuban Zdeněk, Milštain Jan,
Moulis Stanislav, Němečková Miluška, Ně-

PUTOVÁNÍ PO ŠŤÁHLAVSKÝCH HÁJENKÁCH I.
Zima pomalu končí, toužebně očekávané jaro
se blíží a my už se těšíme na nějakou tu turistiku, výlety nebo jen procházky. Jednu takovou,
po šťáhlavských hájenkách můžeme spolu absolvovat. Vyjdeme z návsi po mostě přes řeku
Úslavu pod Bor. U sochy sv. Jana Nepomuckého máme dvě možnosti. Vydat se vlevo po
méně využívané pěšině nebo po cestě vpravo.
Ať si vybereme tu či onu, obě nás dovedou
k první hájovně, ve které za hraběcích lesů

dolů k rybníku, po jeho hrázi a dále okolo náhonu dojdeme k místu, kde se cesta kolmo otáčí vlevo. Hned za tímto ohbím se nám objeví
krásná roubenka, vzorně a pečlivě udržovaná.

mec Jiří, Nyklová Helena, Pancuráková Marie,
Perháčová Vlasta, Říhová Věra, Šlouf Zdeněk,
Valenta Tomáš, Vlčková Hana, Volínová Věra,
Vošahlík Miroslav, Vrtěl Vlastimil,
Šťáhlavice: Fiala Jiří, Fryčová Marie, Nolčová
Věra, Soukupová Marie, Šmolíková Drahoslava, Vaňková Věra.
Do Šťáhlav se přistěhovalo 56, do Šťáhlavic 10
osob.
Ze Šťáhlav se odstěhovalo 32 osob, ze Šťáhlavic 7.
Ve Šťáhlavech se zkolaudovalo 6 nových rodinných domů, nejvyšší přidělené číslo je 732,
ve Šťáhlavicích 4 domy, nejvyšší číslo je 213.

me k další roubence, u které jako hajný dlouhá
léta pobýval pan Vokáč, praděda šťáhlavských
Ládi a Jirky Machtů. Jako asi poslední hajný
zde působil pan Fryč.
Když budeme pokračovat dále, narazíme na
cestu ze Šťáhlav do Kornatic. Po ní se vydáme
kolem Neslívského rybníka a mírným stoupá-

Když se naše oči pokochají tou krásou, půjdeme dále kolem bývalého lesního statku, pak
hotelu a nyní dětské léčebny Hájek až dorazíním dojdeme k hájovně Hádky. I tato je pečlivě udržovaná a působí jako malý statek, kde
chovají i koně. Ve dnech pracovního klidu je
zde otevřený malý stánek, kde se turisti mohou posílit na další cestu. Jdeme se odpočinout
a občerstvit se i my… (pokračování příště).
Jiří Brožík

sídlil fořt a za státních správce, kterým byli
podřízeni všichni hajní šťáhlavského polesí.
Pravděpodobně jako poslední tuto funkci vykonával pan Josef Štěpán.
Budeme pokračovat přes areál zámku Kozel

SPORT
NOVINKY Z HÁZENÉ
Letošní podivná zima opět nedovolila naší
mládeži si zabruslit na přírodním ledě (snad
s výjimkou umělé ledové plochy na šťáhlavickém hřišti). Ani sněhové podmínky nebyly dobré, kromě několika dnů svádějících na
běžky. Ještě, že máme halu, tělocvičny, posilovny, kde se naši mladí vyřádí. Oddíl házené
tyto všechny objekty využívá. V družstvech
minižáků, žáků, dorostu máme zapojeno 86
členů, dospělých je 16. O dobrou úroveň tréninkového procesu se stará 12 trenérů. Snad
se tyto dobré podmínky projeví na výsledcích
v jarních kolech.

20. února se rozeběhla jarní kola v republikových soutěžích druhé ligy, kde máme zastoupení jak u týmu mužů, tak i mladšího a
staršího dorostu. Družstvo mužů mělo na zahájení za soupeře první dva týmy z tabulky a
obě tato utkání prohrálo. V domácím prostředí
podlehlo 24:26 HC Praha 4 a na hřišti Sokola
Praha Vršovice, který vede tabulku, prohrálo
29:25. Nutno podotknouti, že to byla vyrovnaná střetnutí, ve kterých bylo vidno zlepšení
proti podzimní hře. Starší dorost také v prvním
kole podlehl Sokolu Úvaly 16:24. Ve druhém
si ale zajel pro body do Jablonce nad Nisou,
kde zvítězil 38:21. Mladší dorostenci pak obě

svá utkání vyhráli, doma s Úvaly 43:19, v Praze s Vršovicemi 34:21. Starší žáci také sehráli
první soutěžní turnaj Plzeňské ligy. Zvítězili
nad Talentem Plzeň B 14:7, Starým Plzencem 19:5. Prohráli však s Talentem A 14:11.
Na mladší žáky soutěže teprve čekají. Čtyři
šťáhlavští hoši se zúčastnili turnaje, zvaný Yazapa Cup. Startovali za výběr plzeňského kraje
spolu s chlapci Rokycan, Talentu. Tento tým
skončil na turnaji třetí, za družstvy Strakonic,
Talentu Plzeň a před Duklou Praha a Mostem.
Naše ženy začínají až v dubnu, zrovna tak soutěže 6+1, 4+1.
VV.

TJ Sokola Šťáhlavice a dva šťáhlavské týmy.
A nebýt probíhající chřipkové epidemie,
mohlo být družstev ještě více. Kluci si měli
možnost zahrát na klasickém soutěžním ﬂor-

balovém hřišti s mantinely. Během dopoledne
bylo odehráno dvoukolově systémem každý
s každým celkem 6 utkání.

FLORBALOVÝ MINITURNAJ
V neděli 13.3.2016 uspořádala Sportovní komise při OÚ ve sportovní hale ve Šťáhlavech
pilotní 1. miniturnaj ve ﬂorbalu pro naše
mladé sportovce. Zúčastnila se jej družstva

Celkové pořadí:
1.Šťáhlavy “2”
2.Šťáhlavice
3.Šťáhlavy “1”
Děkujeme všem zúčastněným za jejich sportovní výkony a všem místním oddílům za
spolupráci na přípravě miniturnaje. Věříme,
že budeme mít v budoucnu další příležitosti
podobné akce opakovat, a to třeba i v jiných
sportech.
Jan Tafat
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SPORT
ZPRÁVY Z VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU
V neděli 6. března se naši borci zúčastnili dalšího krajského kola v barevném minivolejbalu ve sportovní hale
Gymnázia v Rokycanech. VK Šťáhlavy reprezentovalo 8
družstev. Po třech jsme měli ve žluté a oranžové kategorii, po jednom pak v červené a zelené barvě (více www.
minivolejbal.cz).
Premiéru si odbylo červené družstvo a i několik nováčků
ve žluté kategorii vyrazilo na svůj vůbec první turnaj. V
konkurenci bezmála 70 celků z Plzeňského kraje se neztratili. Nejlepšího výsledku dosáhlo tentokrát naše zelené družstvo, které v konkurenci 16 celků ve své kategorii
nakonec prohrálo boj o bronzovou příčku a skončilo na
krásném 4. místě, přičemž jako jediní dokázali v základní skupině porazit pozdějšího vítěze, celek 15. ZŠ Plzeň.
Všichni ostatní sehráli taktéž krásná utkánía patřila jim
následující umístění: červení 10. místo z 16 celků, oranžoví 9., 12. a 14. místo z 18 celků a žlutí 8., 11. a 18. místo
z 18. celků.
Šťáhlavy reprezentovali v následujících barvách:
ŽLUTÁ: Jan Jiřík, Kateřina Kudrová, Ondřej Vaník, Daniel Gerhart, Marta Babicová, Karolína Bendová a Julie
Vanišová.
ORANŽOVÁ: Martina Peroutková, Linda Tafatová, Linda Fišerová, Barbora Knížáková a Hana Jiříková.
ČERVENÁ: Anežka Treﬁlová a Adriana Šlajerová.
ZELENÁ: Tereza Kepková, Kristýna Brůhová, Adéla
Hájková a Jan Votýpka.

VALNÁ HROMADA SOKOLÍKŮ
VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V pátek 19.2.2016
se konala Valná
hhromada TJ Sokol
Šťáhlavice.
HlavŠť
ním bodem jednání
bylo schválení nových
byl
stanov spolku, které
stan
oproti předchozím rozlioprot
druhy členství.
šují různé
rů
Dále bbyla zvolena nová
členských příspěvků.
výše čl
zprávách o činnosti zaVe zpráv
mnoho sportovních a
znělo mn
kulturních akcí, které TJ s velkým úspěchem každoročně pořádá. Nechyběly
ani informace o brigádnické činnosti,
bez které by spolek nemohl existovat.
Vše bylo doplněno krátkými ﬁlmovými
ukázkami, například z turnaje v házené,

cyklistických a běžkařských výletů nebo
z rozmanité činnosti sportovních kroužků
pro děti. Hosté Valné hromady, mezi kterými nechyběli ani zástupci OÚ Šťáhlavy
Ing. Štětina – starosta obce, Mgr. Krňoul
– místostarosta obce a Ing. Tafat – předseda sportovní komise při OÚ, kladně
zhodnotili bohatou činnost spolku a popřáli spolku mnoho úspěchů a energie při
další nelehké práci. Na Valné hromadě byl
zhodnocen rok 2015 a připraveno mnoho
akcí pro rok 2016. Věříme, že se členové
spolku i široká veřejnost do všech akcí
aktivně zapojí. Oﬁciální informace o činnosti najdete na www.sokolstahlavice.cz
nebo vám je můžeme zasílat prostřednictvím našeho informačního emailu info@
sokolstahlavice.cz
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice z.s.
Mgr. Dagmar Špalová

POZVÁNKA NA BESEDU
Sportovní komise při OÚ zve všechny trenéry, rodiče, děti a sportovní
nadšence na besedu s Doc. PaeDr.
Jaromírem Votíkem, CSc., vedoucím
Katedry tělesné a sportovní výchovy
na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni,
který se orientuje na výuku teorie a didaktiky sportovního tréninku, didaktiky
sportovních her. Je lektorem Oddělení
vzdělávání trenérů FAČR a podílí se na
školení trenérů od „B“ UEFA licence až
k nejvyšší profesionální UEFA licenci.
Velmi praktickou a názornou formou
bude prezentovat aktuální trendy a me-

todiky ve výchově mladých sportovců
a přístupy k tréninku nejmladších věkových kategirií ve vyspělých západních a
severských zemích. Zdůrazněny budou
klíčové role rodičů a trenérů v přístupu
a motivaci nejmenších sportovců, které
jsou univerzálně použitelné pro všechny
sporty. Součástí přednášky bude i názorná multimediální prezentace.
Nenechte si ujít tuto unikátní příležitost,
určitě to bude stát zato!
V pátek 15. dubna 2016 od 17:30 hod.
v Informačním centru ve Šťáhlavech.

Volejbalový
j
ý klub
Šťáhlavy
pořádá v neděli 10. dubna 2016
(začátek hry v 9:00 hod., předpokládaný konec mezi 15-16 hod.)

ve sportovní hale ve Šťáhlavech turnaj
v barevném minivolejbalu
Další turnaj v barevném minivolejbalu bude v neděli
10. dubna hostit naše sportovní hala ve Šťáhlavech, tak se
přijďte podívat a povzbudit naše sportovce! Start hry je v 9
hodin, předpokládaný konec turnaje mezi 15-16 hodinou.
V měsíci dubnu se dále plánujeme s dětmi zúčastnit 6.4.
tradičního přespolního běhu Okolo zámečku v Radčicích a
20.4. běžeckého závodu Běh osvobození v Plzni-Liticích.
V neděli 17.4. zveme veřejnost na veřejné gymnastické
cvičení pro rodiče a kamarády našich sportovců do tělocvičny ve Šťáhlavech, kde děti předvedou, co se v rámci
tréninků naučili v gymnastice. 14:00 začátek mladší skupina – předškolní děti (trenérky Jana Kudrová a Markéta
Treﬁlová) 15:00 začátek volejbalové školní děti (trenéři
Karel Votýpka, David Nimrichter, Ivana Fialová, Jan Tafat).
Jan Tafat

Hrát se bude v barvách žlutá, oranžová, červená a zelená.

70 družstev z oddílů Plzeňského kraje
více než 250 utkání paralelně na 8 hřištích
Přijďte se podívat, vezměte svoje děti a ochutnejte
jedinečnou atmosféru barevného minivolejbalu.
A našim týmům vytvořme to pravé domácí
prostředí!
Více o barevném minivolejbalu na www.minivolejbal.cz

INZERCE

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 5. dubna a 2. května - Šťáhlavy - Jednota u hospody - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 606550204, 728605840.
Uzávěrka materiálů pro dubnové číslo novin je 8. 4.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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