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MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU ŠŤÁHLAVY

Číslo 6

Ročník 2014

18. červen

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY

Upozorňujeme občany, že dle Obecní vyhlášky č. 4/2014 o ochraně nočního klidu a regulace hlučných
činností čl. 3 lze o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu provádět veškeré práce spojené s
užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod. pouze v době od 9.00 hod. do 12.00 hod.
Žádáme občany o dodržování této vyhlášky.

UZAVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA VE ŠŤÁHLAVECH

Oznamujeme občanům, že v sobotu 5.7.2014 bude sběrný dvůr ve Šťáhlavech uzavřen.

OMLUVA ZA TISKAŘSKÉHO "ŠOTKA"

V minulém vydání Š+Š bylo omylem uvedeno "podzimní vítání občánků se konalo 12. dubna". Správně
mělo být samozřejmě "jarní vítání". Dále se velice omlouváme rodičům Jakuba Záhoříka za mylné zařazení

do Šťáhlavic místo do Šťáhlav.

POVODNĚ 2014

Možná, že tento nadpis někoho překvapí, jaké povodně? Ti, co ale bydlí u řeky Úslavy, velmi dobře vědí, o
čem je řeč.
Kdo by to v úterý 27. května navečer čekal. Po nádherném slunném dni se navečer zatáhla obloha a
kolem 20té hodiny začalo pršet, na obloze se objevilo v dáli na severovýchodě několik blesků. Konečně bude
zalito. A bylo. Ale trochu více, než jsme čekali. Ti, co vidí na řeku, byli ráno nemile překvapeni. Během
noci se Úslava vylila ze svého koryta a její hladina byla zhruba o půl metru níž, než před rokem, kdy se
zastavila doslova na prahu povodní nejohroženějších nemovitostí v obci.
To, co řece v minulém roce trvalo tři dny, zvládla letos za jednu noc, za 12 hodin. Není se čemu
divit. Při pohledu na mapu zjistíte, že všechny tři potůčky: Klabava (protéká Rokycany), Bradava (napojuje
se v Žákavě) a Kornatický potok (protéká chatovými osadami a vlévá se do Úslavy ve Šťáhlavicích) pramení
v okruhu jednoho kilometru na okraji Brd u obce Trokavec. Podle dostupných informací spadlo v brdském
polesí 80-100 mm srážek a to byl ten problém. Tyto dva potoky (mimo Klabavy), dokázaly zvednout hladinu
řeky a celý den ji udržovat na zhruba stejné úrovni. Ke klidu určitě nepřispělo to, že celý den pršelo a
všechny zpravodajské kanály ukazovaly řádění povodně, nejčastěji Klabavu v Rokycanech. K vidění byla i
fotografie po střechu zatopeného auta s komentářem ve stylu "katastrofa kolem Klabavy". Toto auto jsem
viděl na vlastní oči a od zmíněné říčky bylo 1,2 km daleko. Spadlo do strouhy u vjezdu do Rokycan a jen
bylo zkušeně použito v akční reportáži. Navíc všechny stanice hlásily, že to nejhorší nás v noci 28. teprve
čeká.
Povodňová komise má naštěstí podstatně lepší informace přímo od zdroje. Večerní předpověď byla
naštěstí od té mediální příznivá, neboť veškeré dostupné oficiální předpovědi nepředpokládaly další
povodňovou vlnu. Při těchto situacích je základem, udělat si vlastní měrné body a monitorovat situaci v obci
na základě místních zkušeností. A to je práce dobrovolných hasičů. Být v kontaktu s povodňovou komisí a
snažit se předcházet škodám. Po zkušenostech z minulého roku jsme raději s předstihem začali připravovat
protipovodňové pytle a rozvážet je na nejohroženější místa.
3. povodňový stupeň – stav ohrožení, byl vyhlášen 28.5. v 11:00, kdy hladina řeky v Koterově
vystoupala na kritických 250 cm. Její stav den před tím byl 20-30 cm. Velmi zajímavý je také průtok, který
se během noci 100x zvětšil. Stav ohrožení byl zrušen po 24 hodinách, kdy řeka byla již zpět ve svém korytě.
Stav ohrožení platil od úseku Žákava do Plzně. V naší obci byly touto krátkou povodní postiženy chaty ve
Šťáhlavicích.
Myslím si, že po zkušenostech z minulých let se připravenost obce neustále zlepšuje a nikdo
nedovolí podcenit situaci.
Dušan Krňoul

ČLENSKÁ SCHŮZE ČZS

Členská schůze ČZS se koná 21.6.2014 od 14.00 hod. v inf. středisku ve Šťáhlavech. Bude se hodnotit
uplynulé období od výroční schůze. Bude se připravovat naše výstava, která se uskuteční pravděpodobně
v měsíci září a krajská výstava, která bude asi v říjnu. Na naší členské schůzi bude přítomen instruktor
Územní rady přítel Pilz Miloslav, který si připravil zajímavou a poučnou přednášku.
Členům, kteří si nevyzvedli členské známky, budou tyto předány na členské schůzi.
Na členskou schůzi srdečně zve výbor ČZS. Těšíme se na vaši účast.
Předsedkyně Hošková Miloslava

SDH ŠŤÁHLAVY INFORMUJE

6. a 7. června jsme oslavili 130 let od založení sboru dobrovolných hasičů ve Šťáhlavech. Žádáme
obyvatele Šťáhlav, kteří se těchto oslav zúčastnili a natáčeli na kamery a fotili, zda by nám neposkytli
výsledky svého snažení.
K tomu výročí je možno zakoupit sklenice za 100 Kč, sklenička za 120 Kč a brožura SDH Šťáhlavy
1884- 2014 za 60 Kč.
19. července 2014 zahrají k tanci a poslechu na hasičské zbrojnici ve Šťáhlavech od 19.00 hod. Perla +
Štreka.

Máte doma železný šrot?

SDH Šťáhlavy zasjistí jeho odvoz. Peníze použijeme na nákup vybavení pro mladé hasiče. Volat můžete na
tyto telefony: Vyskočil Jan 725 782 839, Tyr Lukáš 739 396 646, Synáč Vojtěch 723 670 825.
Za SDH Šťáhlavy starosta Synáč Vojtěch

POSLEDNÍ NOVINKY Z ČINNOSTI ZŠ ŠŤÁHLAVY
VE ŠKOLNÍM ROCE 2013 / 2014

Dne 19. 5. a 26. 5. se děti ze školní družiny zúčastnily výukového programu Zdravá pětka, který se týká
zásad zdravé výživy a její důležitosti v rámci zdravého životního stylu. Formou her a soutěží děti přijímaly
tyto poznatky přirozeně a spontánně. Při závěrečném hodnocení získali všichni z rukou lektorky Jitky Wach
vysvědčení ze Školy zdravé pětky.
Dne 27. 5. se děti ze školní družiny opět zapojily do soutěže s Rádiem Junior a za správné odpovědi
získaly hru Hasiči.
Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ se zapojili do literární soutěže studijního centra BASIC na téma:
Co dělám rád, to mě baví – a nic mě v tom nezastaví. V Plzni se zúčastnilo 8 základních
škol, ze kterých dorazilo 185 prací. O výběr a vyhlašování nejlepších prací se velmi pečlivě
postarala profesionálka paní Ph.Dr. Jaroslava Nováková z katedry Českého jazyka
Západočeské univerzity. V kategorii 5. třída získala 1. místo žákyně naší školy Tereza
Kepková. Paní doktorka ocenila její práci z hlediska formy ( velmi zdařilá báseň, bezchybný
rytmus a rým ) a z hlediska obsahu ( nadhled, připomenutí nesobeckého přátelství, vyjádření
láskyplného vztahu k rodině jako opoře a přístavu pro každý den). Všechny soutěžící žáky
pracovníci studijního centra BASIC osobně navštívili a každému předali dárek.
Nejočekávanější květnovou akcí jistě byla školní besídka. V letošním školním roce se role obrátily.
Autory a režiséry scénářů vystoupení v jednotlivých třídách nebyli učitelé, ale rodiče i samotní žáci. Po
počátečních rozpacích se s touto výzvou vypořádali skvěle. Prvňáci prokázali své znalosti z angličtiny ve
třech písničkách s pohybovým doprovodem. Pak se svými rodiči předvedli strhující spartakiádní vystoupení
Poupata. Druháci ve svém vystoupení uvedli na svět novou šťáhlavskou televizní stanici TV dvojka.
Program se skládal z písniček, scének, moderního tance i baletu, chvilky poezie a reklam. Čtvrťáci své
vystoupení zahájili scénkou známého telefonisty Eduarda Kachličky. Zařádili si při zpěvu písničky Tři
citrónky s kytarovým doprovodem bývalé žákyně Michaely Soukupové. Pobavili diváky moderní
veršovanou pohádkou O líném Honzovi. Nejstarší žáci školy potěšili tanečním vystoupením děvčat,
společnou písničkou a reklamami. Vyvrcholením besídky byl muzikál Noc na Karlštejně v nastudování žáků
třetí třídy. Překvapili dokonalou scénou s obrovskými kulisami a kostýmy. I jejich herecké výkony byly
obdivuhodné. Z besídky byli všichni nadšeni. Škola děkuje rodičům i dětem za vynaložený čas a úsilí.
Na konci školního roku čekal žáky neobvyklý výlet. Napsala o něm Renata Pospíšilová, žákyně 4.
ročníku.
Dne 4. června jsme jeli se školou na letiště do Líní. Když jsme dorazili na místo, přivítal nás vysloužilý
pilot, pan František Lukeš a vysvětlil nám, jak se máme v prostorách funkčního letiště chovat. Poté jsme šli
do haly s vrtulníky, které se říká hangár. Tam jsme se koukli na zajímavá videa o akcích s těmito stroji.
Potom jsme se mohli podívat do kabiny i na místo pilota – to bylo
pěkné. Také jsme si mohli zkusit speciální helmu pro pilota. Dostali
jsme drobné dárky a pak jsme si ještě mohli koupit různé věci. Nakonec
jsme šli malovat křídami na betonovou plochu u letiště. Za úkol bylo
namalovat něco s tematikou vrtulníků nebo letadel.
Ve dnech 9. – 22. 6. se uskuteční poslední sběr odpadu v tomto
školním roce. Tříděný papír, karton, plastové lahve a víčka od
plastových lahví můžete v tyto dny odkládat k budově školy vlevo od
hlavního vchodu. Svoz odpadu se uskuteční v následujícím týdnu. Za
pomoc škole předem děkujeme.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Jana Škardová a Mgr. Ivana Kantnerová

PROČ OBECNÍ S.R.O. ?

Vážení spoluobčané. Rád bych Vás informoval o nové společnosti s ručením omezeným, která vznikla pod
obcí Šťáhlavy s názvem - Služby obce Šťáhlavy s.r.o.
Určitě se ptáte, proč tato společnost vznikla?
Hlavním důvodem založení s.r.o. byla výstavba multifunkční sportovní haly ve Šťáhlavech, kde je
investorem obec Šťáhlavy. Po konzultacích s daňovými poradci bylo na jednáních Rady obce doporučeno
využít možnost odečtu daně s přidané hodnoty z celé této investice a založit obecní s.r.o.. Tímto způsobem
obec ušetří jednorázově kolem 3 milionů korun. Další úspory na DPH se budou realizovat i v průběhu
provozu haly na ostatních nákladech.
Zastupitelstvo obce Šťáhlavy 18.12.2013 odsouhlasilo vznik společnosti s ručením omezeným.
Služby obce Šťáhlavy s.r.o. byla založena 20.12 2013 u Krajského soudu v Plzni za těchto podmínek:
Obec Šťáhlavy je 100% vlastníkem s.r.o.
Zastupitelstvo obce Šťáhlavy je ustanoveno valnou hromadou
Sídlo společnosti je na Obecním úřadě.

Jednatelem s.r.o. byl ustanoven na první valné hromadě (rozšířené Radě) Ing. Jaroslav Malík.
Aby nedocházelo ke střetu zájmů, podal jsem rezignaci na funkci předsedy finančního výboru obce
Šťáhlavy, kterou dosud zastávám. Na příštím zastupitelstvu obce Šťáhlavy bude zvolen nový předseda
finančního výboru.
Pár slov k činnosti s.r.o.
Hlavním úkolem je zajistit provoz multifunkční sportovní haly včetně venkovního hřiště s umělým povrchem
ve Šťáhlavech. Připravujeme provozní řády obou areálů, sestavení ceníku služeb, zajištění reklamy,
získávání sponzorů a zajištění úklidových služeb.
Další činností s.r.o. je zajistit provoz parkoviště u zámku Kozel a pronájem reklamních ploch. Během
letošního roku se plánuje pod s.r.o. přidat i správu obecních lesů a do budoucna provoz kanalizačního řadu a
čističky v obci.
Krátce k dostavbě a otevření multifunkční sportovní haly.
Vzhledem k tomu, že nainstalované plynové topení v hale je zatím bez přípojky a letošní jarní počasí
nebylo optimální, mohla teprve až začátkem června stavební firma provést finální úpravu sportovního
povrchu v hale. Obec v současnosti pracuje na přívodu plynu do této lokality.
Předání stavby a první kolaudace haly na letní provoz je plánovaná do koncem června. V průběhu července
a srpna bude probíhat ve sportovní hale vedlejší letní sezóna. Většina sportovních aktivit se odehrává
na venkovním hřišti. Během této doby se po kolaudaci rozběhne zkušební provoz, za kterého obec
dovybaví halu přezouvacím místem s botníky , zabezpečovací technikou a dořeší hlediště pro diváky a
přípojku plynu.
Před začátkem topné sezóny bude provedena dodatečná kolaudace vytápění haly pro zimní provoz .
Šatny , toalety a sprchy budou k dispozici ve vedlejší budově Sokola 20 m od vstupu do haly a náklady na
ně jsou promítnuty v ceně časového pronájmu sportovních areálů. Všechny informace o provozu haly a
činnosti s.r.o. budou veřejně dostupné na nových webových stránkách obce Šťáhlavy, které se právě
připravují.
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 2117/14 ze dne 12. 5. 2014 záměr vyhlásit
s Ministerstvem životního prostředí společnou výzvu k podávání žádostí o poskytnutí dotace ze

Společného programu na podporu výměny kotlů.
Žádosti jsou přijímány (a to pouze elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace) od 26. 5. 2014,
10:00 hod do 30. 6. 2014, 16:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu.
Cílem programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu
50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Alokace na tuto výzvu je celkem
20 mil. Kč, tedy 10 mil. Kč z rozpočtu Plzeňského kraje a 10 mil. Kč z prostředků Státního
fondu životního prostředí České republiky. Podpora se bude poskytovat na výměnu stávajících
ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v Plzeňském
kraji.
Všechny potřebné informace naleznete zde na stránkách Krajského úřadu Plzeňského kraje.
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/spolecny-program-na-podporu-vymeny-kotlu
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