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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

únor 2017

NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE ŠŤÁHLAVY
RO schválila poskytnutí dotace Spolku zdravotně postižených Staroplzenecko ve výši
8.000 Kč. Ve věci poplatků za komunální odpad rada rozhodla, že v případě, kdy plátce poplatku za komunální odpad poplatek uhradil za
rodinný dům a zároveň v obci vlastní rekreační objekt nebo další stavbu bez pobytu fyzické
osoby, u něhož nemá popelnici a neprodukuje
zde komunální odpad, není povinen za tento
další objekt platit poplatek za komunální odpad. RO také schválila přidání jednoho kontejneru na plasty do Polní ulice.

RO dále schválila oddávací dny pro období leden - červen 2017. Oddávacími dny budou 28.
1., 25. 2., 25. 3., 22. 4., 20. 5., 10. 6., 24. 6.
Tolik v krátkosti k některým bodům projednávaných radou obce.
Teď ještě jedna velmi dobrá zpráva. V prosinci byl na Svidné zhotoven průzkumný vrt na
pitnou vodu. Z výsledku je patrné, že kapacita vrtu plně postačuje pro občany naší obce.
Tedy Šťáhlav i Šťáhlavic. V současné době
probíhá chemický rozbor vzorků vody. Je velmi pravděpodobné, že kvalita vody bude dobrá

a nebude nutné investovat větší prostředky do
úpravny vody. Vzhledem k výškovému rozdílu
mezi Svidnou a obcí by se mělo ušetřit i na kapacitě vodojemu. To tedy znamená, že by naše
obec měla v dohledné době vlastní zdroj pitné
vody, tedy věc, kterou má jen minimum obcí.
V konečném důsledku bychom nebyli závislí
ani na ceně za vodu, kterou si diktuje plzeňská
vodárna a vodovod Radyně. O dalších krocích
v této věci vás budu průběžně informovat.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

PLÁN PRÁCE FINANČNÍHO VÝBORU
OBCE ŠŤÁHLAVY NA ROK 2017
Na lednovém jednání zastupitelstva naší obce
byl projednán a schválen plán práce ﬁnančního výboru. Ve své činnosti vycházíme z toho,
že jsme iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva obce. Plníme především úkoly, jimiž
nás pověřilo zastupitelstvo obce, a ze své činnosti odpovídáme rovněž zastupitelstvu obce.
Finanční výbor není samostatným orgánem
obce. Z toho vyplývá, že v podstatě plníme
funkci sběru příslušných informací a jejich
analyzovaní pro zastupitelstvo obce. Nemáme
pravomoc ukládat úkoly či realizovat, popř.
iniciovat opatření k nápravě. Tato činnost již
náleží zastupitelstvu obce, jemuž náš výbor
obstarává k příslušnému rozhodnutí podklady.
O výstupech ze své činnosti výbor informuje
zastupitelstvo obce, které může následně učinit příslušná opatření, popř. iniciovat provedení opatření radou obce.
Finanční výbor má speciﬁcké postavení, neboť
je zastupitelstvem zřizován povinně a zákon
mu kromě úkolů svěřených výslovně zastupitelstvem obce stanoví též další úkoly, které
provádí i bez pověření zastupitelstva obce. Finanční výbor má přímo ze zákona oprávnění
provádět kontrolu hospodaření s majetkem a
ﬁnančními prostředky obce.
Tak jako v minulém roce bude ﬁnanční výbor každý měsíc kontrolovat průběžné plnění
rozpočtu. Především půjde o to, aby celkový
objem výdajů obce v r. 2017 ve výši 40,6 mil.
Kč byl vynakládán v souladu se schváleným
rozpočtem, podle platných zákonů a co nejefektivněji ve prospěch občanů. Finanční výbor
kontroluje hospodaření obce, ale nerozhoduje
o čerpání ﬁnančních prostředků z rozpočtu
obce. Zabezpečovat hospodaření obce podle
schváleného rozpočtu je vyhrazeno radě obce.

Zvláště pak budeme měsíčně kontrolovat realizaci investic obce z hlediska ﬁnancí. Mimo
mandatorních výdajů jde o částku 15,6 mil.
Kč. Letos jsou lepší předpoklady pro včasnou
realizaci, protože byl včas schválen rozpočet
obce, je zadáno v projektové přípravě více
investic, než tomu bylo v předchozích letech.
Jsou připravovány i náhradní investice. Pro
lepší efektivnost vynaložených výdajů obce
bude nutné nepřistupovat na vícepráce vyžadované stavebními ﬁrmami a dbát na dodržení
vysoutěžené ceny. Před velkými investicemi
je potřebné připravovat studie o možném využití, ceně dalšího provozu a předpokládaných
celkových nákladech. Při posuzování výběru
pořadí investic budeme také více přihlížet k
poměrovým ukazatelům, jako je např. náklad
na obslouženého občana.
Některé investice nebyly v loňském roce včas
dokončeny a některé byly dokonce přesunuty
na letošní rok. V únoru proto chystáme důkladnou kontrolu plnění investic za r. 2016 v
návaznosti na stav ﬁnančních prostředků na
účtech obce.
V březnu je v plánu práce schválena zastupitelstvem obce inventura projektové dokumentace z rozpočtu obce a upřesnění možností rozpočtu na r. 2017. V dubnu budeme pracovat na
stanovisku k Závěrečnému účtu Obce Šťáhlavy
za r. 2016, který bude schvalován na následujícím jednání zastupitelstva obce. V květnu provedeme kontrolu realizace protizáplavových
opatření v obci. Zatím se ukazuje, že půjde o
široký komplex prací. Některé budou i dlouhodobého charakteru a mohou být i nákladnější.
Půjde o úpravy projektů i nové projekty pro
respektování odvodu vody mimo obec, opravy kanalizační sítě až po operativní zásahy do
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krajiny i v součinnosti s AG Produktem a.s.
V červnu se zaměříme na kontrolu provádění
zákona č. 320/2001 Sb., o ﬁnanční kontrole na
Obecním úřadu Šťáhlavy. V červenci budeme
provádět kontrolu hospodárnosti vynakládání ﬁnančních prostředků obce v investicích
ukončených v r. 2016. V srpnu se zaměříme
na kontrolu realizace zákona č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích v obci, tvorbu a
čerpání rezervy na opravu vodovodů a kanalizací. Také se budeme věnovat využití dotací
pro obec od r. 2015.
Na září chystáme kontrolu zahájení přípravy
rozpočtu na r. 2018 ze strany zaměstnanců
obecního úřadu. O přípravě rozpočtu budeme
jednat každý měsíc až do schválení nového
rozpočtu. Včasná příprava by měla umožnit
také včas schválit rozpočet na příští rok bez
rozpočtového provizoria. Společně se zástupci kulturní komise, případně se zástupci některých spolků připravujeme na září také jednání
o ﬁnancování kultury v obci. V říjnu se zaměříme na kontrolu hospodárnosti u mandatorních výdajů obce. Také rozpočtový výhled na
r. 2018 a r. 2019 bude důležitým podkladem
pro rozpočet na r. 2018. V listopadu a prosinci
bude hlavní úsilí ﬁnančního výboru zaměřeno
na přípravu podkladů a konzultace k rozpočtu
na r. 2018.
Věříme, že naší prací podle tohoto plánu práce
napomůžeme dále zlepšit hospodaření obce s
ﬁnančními prostředky ve prospěch oprávněných potřeb občanů Šťáhlav a Šťáhlavic.
Za ﬁnanční výbor obce Šťáhlavy
Ing. Pavel Blažek

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
OBECNÍ KNIHOVNY ŠŤÁHLAVY
Stav knižního fondu k 31. 12. 2016 je 5.868
knih. Z toho Naučná literatura – 1.646 knih a
Krásná literatura (beletrie) 4.222 knih. Nakoupeno bylo 81 knih za 15.587,- Kč. Dvě knihy
byly věnované Obecním úřadem.
Vybrané poplatky knihovny:
- zápisné 1.705,- Kč
- upomínky 545,- Kč
Registrovaných čtenářů je 85, z toho 22 dětí do
15 let. Nově přihlášení jsou 4 čtenáři. Knihovnu navštívilo 689 občanů, kteří si vypůjčili
2.971 knih, tj. 35 knih/1 čtenáře/rok. Máme
čtenářky, které mají vypůjčeno 179, 118 a 111
knih za rok. Největší dětský čtenář je Vladimír
Mužík, který přečetl 78 knih/rok.
Z doplňkového oddělení Blovice nám bylo v

tomto roce půjčeno 114 knih. Půjčuje se hlavně beletrie, naučná literatura již méně. Chci
poděkovat paní Seidlové z Městské knihovny
v Blovicích, která mne zastoupila v mé nepřítomnosti.
Informace pro čtenáře
Členství pro čtenáře platí jeden rok od zaplacení registračního poplatku. Počet půjčených
knih není omezen, důležitá je pro čtenáře doba
jednoho měsíce pro vrácení knih. Výpůjčky
lze prodloužit 2x. Pokud čtenář nestihne vrátit
v této době výpůjčky, musí uhradit poplatek z
prodlení ve výši 5,- 25,- 50,- nebo 100,- Kč).
První ani druhou upomínku knihovna nezasílá
poštou. Zasílá až třetí a čtvrtou upomínku.
Pokud poskytnete knihovně emailovou adresu,

je možné výpůjčky prodloužit emailem. Knihy
lze vyhledávat v on-line katalogu, který je k
dispozici v knihovně. Čtenář je povinen vrátit
vypůjčenou knihu v takovém stavu, v jakém ji
převzal. Jedná - li se o větší poškození či ztrátu, nahradí čtenář knihu o stejném titulu dle
Knihovnického řádu ze dne 1. 3. 2016.
Výpůjční doba knihovny:
Úterý: 16.30 – 19.30 hod.
Sobota: 8.30 – 11.00 hod.
Kontakt:
www.knihovnastahlavy.webz.cz
knstahlavy@seznam.cz
Dle Knihovnického řádu z 1. 3. 2016 registrační poplatky zůstávají nezměněny 60,25 Kč.
Daniela Horáčková

KOMENTÁŘ K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ
ŠŤÁHLAVICKÉ KNIHOVNY
V minulém roce zůstal počet čtenářů stejný
- přibylo sice 5 nových čtenářů, ale zase někteří přestali knihovnu navštěvovat (výstup po
schodech je pro ně příliš náročný). V letošním
roce chci nabídnout některým seniorům donášku knih domů (ve spolupráci se studenty).
Protože jsem byla měsíc v lázních, projevilo
se to i na poklesu výpůjček. Nejoblíbenější literaturou je beletrie z naší současnosti (Vasilková, Váňová, Boček apod.), dobré detektivky
nebo thrillery (May, Tramayne, Lindgrenová,
Pennyová, Grangerová atp.) a historické romány (Vařková, Vondruška atp.). Velmi oblíbené
jsou také životopisy (Hana Benešová, Daphne
du Maurier, Alma Mahlerová, Mitsuko atp.).
Lehké ženské romány už kupodivu téměř nikdo z mých čtenářů nechce. Děti bohužel do
knihovny chodí minimálně (mají k dispozici
školní knihovnu). Spíše se občas objeví nějaký
student, který potřebuje jednorázovou výpůjčku nebo radu ke zpracování určitého tématu.
Při knihovně vznikl spolek přátel knihovny
– Knihomol. Jako členky se podílejí na aktivitách, které organizuji. Každý měsíc (druhé
úterý) knihovna pořádá přednášky a také organizuji exkurze nebo poznávací výlety (účastní
se 10-15 osob). V minulém roce proběhly tyto
přednášky a exkurze:
Leden:
A. Loos a Plzeň /přednáška

Návštěva plzeňských interiérů A. Loose
Únor:
L. Vaculík, mistr fejetonu /přednáška
Návštěva výstavy barokního umění
Březen:
Byla jsem ženou slavného muže /přednáška o
S. K. Neumannovi a B. Hodačové
Duben:
Poezie Ivana Blatného /přednáška
Návštěva výstavy Meziválečná Moderna
Květen:
Návrat do mládí – jak žil a tvořil J. Verne /
přednáška
Červen:
Ženy Karla IV. /přednáška
Návštěva výstavy Karel IV. a historická procházka, kostely Karla IV.
Červenec:
Tajemný hrad Karlštejn I. a II. /přednáška
Srpen:
Karlštejn /prohlídka kaple sv. Kříže
Návštěva výstavy Karlštejnský poklad
Září:
Od Kosmy k V. Hájkovi z Libočan - staré české kroniky /přednáška
Říjen:
Čtení ze šťáhlavských kronik
Kroniky doby Karla IV /přednáška
Historická procházka /Mikulášský hřbitov,
U Ježíška, Doudlevecká třída

Návštěva Muzea knihtisku
Listopad:
Vzpomínka na Josefa Topola /přednáška
Exkurze do Městské knihovny Blovice
Návštěva Muzea jižního Plzeňska
Prosinec:
Vánoční posezení s hudbou klasicismu
Život a dílo J. J. Ryby /přednáška
Celkem proběhlo 19 akcí. V letošním roce
jsem mohla zakoupit 80 nových knih jen díky
zvýšenému příspěvku obecního úřadu (15
000Kč). Za to opravdu děkuji. Děkuji také
p. Seidlové z blovické knihovny, která nám
umožňuje zapůjčovat si soubory knih, takže
nabídka je pro čtenáře pestřejší. V letošním
roce plánuji tyto přednášky, které jsou zaměřeny na Prahu jako inspiraci našich i zahraničních umělců:
Praha v díle českých básníků I – leden
Praha v díle českých básníků II – únor
Praha očima cizinců – březen
Pražské legendy a pověsti – duben
Pražské salony a jejich slavní návštěvníci –
květen
Historie Pražských divadel – červen
Praha židovská I – červenec
Praha židovská II – srpen
Mgr. Eliška Landová

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VE ŠŤÁHLAVECH
Dne 24. 1. 2017 se sešla komise pro ochranu životního prostředí ve Šťáhlavech v čele
s jejím předsedou panem Vojtěchem Synáčem. Jako host vystoupil a jednání názornou
prezentací zpestřil pan Ing. Pavel Blažek za
ﬁnanční výbor obce. V první řadě nastínil situaci v polích nad Šťáhlavami směrem na Nezbavětice a Nezvěstice a ozřejmil příčinu záplav
po přívalovém dešti. Dešťová voda a voda z
polí dohromady svedená do čističky neudělala
dobrou službu. Jako nejschůdnější se jeví výstavba retenční nádrže. Musela by se vyřešit i
situace u trati.
Druhým bodem jeho přednášky byla informace o zoufalém stavu zásobování pitnou vodou.
Zatímco jiné oblasti jsou pokryty až 90 procenty, západočeský kraj je zásobován jen na 18
%! Většina obyvatel, jako je tomu v naší obci,
odebírá vodu z vlastních studní, které jsou ne

vždy dostatečně bezpečné a kontrolované, což
je spojeno se zdravotním rizikem vzhledem k
obsahu Coli bakterií, zbytků insekticidů a pesticidů. Úvaha, zda by bylo možné napojit obec
na vodu plzeňskou, je zcestná, neboť žádná
čistírna odpadních vod nevyﬁltruje hormony
ani reziduální zbytky chemikálií obsažené v
řece Úhlavě. Osobně, s ohledem na vysoký
stav spodní vody a časté říční záplavy, používám vodu z vlastní studny ošetřenou vynikajícím osmotickým ﬁltrem. Je to i s ohledem na
příliš vysoké procento anorganického železa,
které je zde všude v obci, ale na Bambousku
jako bývalém hamru a železárnách obzvláště.
Do třetice nás pan inženýr Blažek upozornil
i na nebezpečí použití vyfrézovaného asfaltu.
Je to vysoce toxický odpad, který obsahuje
polychlorované bifenyly. Při prostém zasypání
se uvolňují částečky, které pronikají do okolí,
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a jsou velmi jedovaté (karcinogenní) pro organismy prokazatelně stejně jako amalgám,
aluminium a azbest. Tento odpad se dá recyklovat, ale jeho povrch se musí neprodleně uzavřít. Buď se povrch zaasfaltuje postřikem asfaltové hmoty nebo se pomocí hořáků roztaví.
Po této přednášce s prezentací se rozvinula
živá debata. Byly projednány ještě žádosti o
pokácení starých stromů ohrožujících bezpečnost občanů. V připomínkách zazněla i otázka
připojení na vrty v okolí obce v souvislosti se
zdravou pitnou vodou. Jeden je v Bažantnici,
ale je položen nízko a nemá dostatečnou kapacitu. Druhý je v blízkosti bývalých „vojáků“,
kde je voda výborná a tekla by samospádem..
Pokud někdy dojde k realizaci, komise dává
jednoznačně přednost Svidné před Úhlavou.
Za komisi životního prostředí
Mgr. Alena Hankerová

VYSOKÉ KONCENTRACE
POLÉTAVÉHO PRACHU V OVZDUŠÍ
V Plzeňském kraji byla 20. 1. 2017 vyhlášená tzv. smogová situace. To je stav, kdy je
dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
ovzduší mimořádně znečištěno polétavým
prachem, oxidem siřičitým nebo dusičitým či

troposférickým ozonem. Pokud smogová situace trvá delší dobu a znečištění dále roste,
je dle uvedeného zákona vyhlašována regulace pro velké zdroje znečištění ovzduší. (Ta
byla vyhlášena 23. 1. a dle ČTK se Plzeňský
krajský úřad dohodl s Plzeňskou teplárenskou,

Plzeňskou energetickou a hutěmi a kovárnami
ﬁrmy Pilsen Steel na omezení provozu. O dva
dny později byla regulace i smogová situace
odvolána.)
Smogová situace byla způsobena polétavým
prachem, zejména částicemi
označovanými jako PM10,
které jsou menší než 10 mikrometrů. Koncentrace těchto
částic byla k 20. 1. poměrně
vysoká s negativním výhledem. Při smogové situaci by
občané s chronickými dýchacími potížemi, srdečním
onemocněním, starší občané,
těhotné ženy a malé děti by
se dle doporučení měli zdržet
zvýšené fyzické zátěže při pobytu venku, zejména v oblastech s vysokými koncentracemi polétavého prachu. (Při
vyhlášené regulaci pak raději
celkově omezit pobyt venku
tamtéž.) Viz přiložená mapa
Českého hydrometeorologického ústavu, která zobrazuje
orientační 24 hod. průměr na
Plzeňsku a roční průměr za
rok 2015. Imisní limit polétavého prachu je stanoven na 50
mikrogramů na metr krychlový a byl stanoven s přihlédnutím k možnému dlouhodobému působení znečištěného
ovzduší na zdravé jedince.
Tento limit byl překročen i ve
Šťáhlavech, ale ve srovnání s
Borskými poli, Liticemi, centrem Plzně nebo s OC Olympia je to stav relativně lepší.
Šťáhlavice jsou hluboko pod
normou. Velikost prachové
částice PM10 a PM 2,5 je znázorněna na ilustraci Agentury pro ochranu prostředí Spojených států amerických. Tyto částice díky své
miniaturní velikosti mají schopnost pronikat
do dolních cest dýchacích a působit nepříznivě
na naše zdraví.

Místními zdroji tohoto prachu mohou být mj.
emise ze spalování nekvalitního hnědého uhlí
(nemluvě o tzv. dušení kotlů), ale i emise z
dieselových automobilů bez ﬁltru pevných
částic a z přímovstřikových benzínových mo-

torů, které těmito ﬁltry zatím vybaveny nejsou.
Polétavý prach také vzniká při spalování komunálního odpadu, které je lokálně zakázáno
výše uvedeným zákonem (§16) a zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb., (§22). Za zimní
krátkodobé smogové situace je vhodnější větrat krátce a intenzivně v brzkých odpoledních
hodinách, než ráno a večer.
Ondřej Maglić

ŽÁDOST VÝBORU ZO ČZS ŠŤÁHLA- TROCHA
VICE O INFORMACI OD KV
STATISTIKY
Výbor Základní organizace Českého za- článku č. 5. Pro vaši informaci vám sdělu- ROKU 2016
hrádkářského svazu Šťáhlavice žádá Kon- jeme, že ZO zahrádkářů ve Šťáhlavicích netrolní výbor o informaci, z jakých zdrojů
čerpal, aby došel k doporučení vyměnit
zámky v naší moštárně, jak jsme si přečetli v listopadovém Š+Š „Kontrolní výbor“

byla nikdy zrušena a moštárnu provozovala
od jejího zhotovení.
Za výbor ZO ČZS Šťáhlavice Luboš Fiala

VÝROČÍ A JUBILEA NAŠICH OBČANŮ
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje pevné zdraví
a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Polívková Blažena
Kliment Jaromír
Kroc Jiří
Pešková Jiřina
Tolar Jaroslav

82
87
81
85
85

Šťáhlavice
Vimmerová Libuše 86

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.
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Mgr. Dagmar Špalová

Celkový počet obyvatel obce k 31. 12. 2016 je
2533, z toho 2020 Šťáhlavy a 513 Šťáhlavice.
V celé obci je k trvalému pobytu přihlášeno i
36 cizinců (21 s trvalým a 15 s přechodným
pobytem).
Ve Šťáhlavech se narodilo 22 dětí a ve Šťáhlavicích 3 děti.
Ve Šťáhlavech zemřelo 11 občanů a ve Šťáhlavicích 3 občané.
Do Šťáhlav se přistěhovalo 63 osob a do Šťáhlavic 4 osoby. Ze Šťáhlav se odstěhovalo 36
osob a 21 ze Šťáhlavic.
Ve Šťáhlavech bylo zkolaudováno 17 nových
rodinných domů, nejvyšší přidělené číslo je
749, ve Šťáhlavicích 1 dům, nejvyšší číslo je
214.
Za Obecní úřad Radka Fremrová

VÝROČNÍ SCHŮZE ČZS ŠŤÁHLAVY
Dne 14. 1. 2017 se v Infocentru sešli šťáhlavští
zahrádkáři, aby zhodnotili uplynulý rok 2016
a seznámili členy s plány do roku nového. Na
schůzi se sešlo 45 lidí i s hosty z místních
organizací. Za Územní sdružení ČZS to byla

tajemnice paní Jana Pečená. Přítomné uvítala
paní Hana Hajšmanová, zprávu pokladní přednesla paní Dana Vopátková, zprávu revizní komise pan Jaroslav Beneš. Vedení schůze se pak
ujala předsedkyně paní Miloslava Hošková,
která uvedla plánované akce pro letošní rok.
Nejbližším setkáním bude Posezení na Lhůtě
dne 8. 4. 2017 s hudbou pana Kratochvíla a
bohatou tombolou. Nejvýznamnější událostí roku bude oslava 85. výročí založení ČZS,
která proběhne v hostinci na Lhůtě při hudbě
pana Žákovce, a to dne 17. 6. 2017. K této příležitosti bude vydána hodnotná brožura. Dále
byli jmenováni členové, kteří letos oslaví kulaté výročí narození. Jsou to: Menclová Anna,
Hajšmanová Hana, Heriánová Pavla, Šloufová
Dana, Hošková Miloslava, Frolík František st.,
Havlíček František, Brož Jan, Šroub Milan a
Kiesewetter Karel. Poté schůzi pozdravili starosta obce pan ing. Václav Štětina, který přislíbil dar k 85. výročí ČZS v částce 20 000 Kč,

a starosta sboru dobrovolných hasičů pan Vojtěch Synáč. Oba popřáli zahrádkářům pěkné
počasí a bohatou úrodu. Zároveň byl zmíněn
dar pana ing. Karla Šidla, poslance ČR za Sněmovnu parlamentu, ve výši 2000 Kč. Dlužno
dodat, že celková částka byla daleko vyšší,
neboť v téměř každé obci je ČZS a musel nás
všechny podělit. Zlatým hřebem schůze byla
perfektní přednáška s prezentací, kterou uvedl
pan ing. Václav Vačkář, a to na téma Plevele
v našich zahrádkách. Zasvěceně vyprávěl o
škůdcích na jádrovinách, názorně ukázal, jak
se projevují, jak je likvidovat a také jak jim
předcházet. Vysvětlil fytoplazmovou proliferaci jabloní, bakteriální spálu u růžokvětých,
moniliovou hnilobu, strupovitost i modrou
hnilobu jablek, sazovitost a rzivost. Velmi podrobně zodpověděl i četné dotazy. Po příjemném posezení s chutným občerstvením jsme se
rozcházeli do svých domovů.
Za ČZS Šťáhlavy Mgr. Alena Hankerová

ZPRÁVIČKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Dříve, než se pustíme do výčtu aktuálních
událostí v MŠ, rádi bychom ještě jednou poděkovali všem rodičům dětí a přátelům školky za podíl na vánoční burze 2016. Šikovným
maminkám a babičkám, které krásné vánoční
„maličkosti“ do prodeje vlastnoručně vyrobily.
Maminkám, které nevsadily na svoji zručnost
a dárečky do prodeje nakoupily u profesionálů. Hlavně pak všem, kteří nelitovali času ani
peněz a nakupovali a nakupovali… Nemalá ﬁnanční částka, kterou jsme touto tradiční akcí
získali, bude vložena na účet MŠ a následně

použita na nákup vzdělávacích pomůcek a hraček pro děti. Část pak
poslouží jako příspěvek
na novou zahradní průlezku.
I vánoční nadílka pro
děti byla opravdu velmi
bohatá a za to patří dík
především zřizovateli –
tedy OÚ Šťáhlavy, který
nám navýšil ﬁnanční
prostředky na nákup hraček a didaktických
pomůcek.
A protože i my ve školce jsme penězi šetřili a
zbytečně neutráceli, pořídili jsme pro děti moderní tzv. interaktivní panel (pro nezasvěcené
– mnohoúčelová velkoplošná digitální tabule
pro jednoduché vzdělávací a zároveň zábavné činnosti dětí). Tento panel je mobilní, což
umožňuje jeho využití ve všech třídách MŠ.
Věříme, že bude vhodným a zajímavým doplněním aktivit v rámci řízených činností dětí.
V současném – konečně jaksepatří zimním čase naplno využíváme naši školní zahradu k
dovádění na sněhu i se sněhem.
I v měsíci lednu za dětmi přišla
se svým zimním příběhem víla
Úslavínka – průvodkyně letošním školním rokem. Čeká nás
i tradiční oslava „Dne tatínků“,
při které se taťkové mohou na
jedno odpoledne vrátit do dětských let a pořádně si se svými
dětmi ve školce zařádit. S mírným zpožděním, tedy přesně 30.
1. 2017, proběhne ukázková lek4

ce kroužku angličtiny. Rodiče se mohou přijít
přesvědčit, jak jejich ratolesti ve zvládání základů tohoto jazyka pokročily.
Děti se mohou také těšit na pohádku „Co dělají
zvířátka v zimě“, se kterou do školky zavítá
Divadélko Dráček. A aby nezůstalo jen u pohádky, v brzké době se s dětmi chystáme ke
krmelci s pořádnou zásobou dobrot pro lesní
zvěř.
Bohužel, ne vždy je v naší školce vše zalito
sluncem. V pondělí 23. 1. ráno školku vyřadila
z provozu havárie vodovodního potrubí. Koho
by napadlo, že zamrzne přípojka v takové
„krásné zimě“? Díky pochopení a trpělivosti
všech rodičů jsme však zvládli i tuto nepřízeň
osudu a v současné době je zase vše v pořádku.
Pevně věříme, že další kalamity a katastrofy se
nám v budoucnu již vyhnou a společně s dětmi
si dál budeme užívat kouzelnou zimu.
za MŠ Šťáhlavy
Lída Dědková a Radka Saugspírová

LEDNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Vážení čtenáři, s prvním novoročním číslem
novin přijměte ještě jednou od nás jménem ZŠ
Šťáhlavy přání všeho dobrého, pevné zdraví,
radost, klid a pohodu po celý rok 2017.
Na konci měsíce prosince 2016 byla ukončena 1. fáze rekonstrukce fasády všech tří budov
základní školy. Po odstranění lešení a krycích
fólií se škola poprvé ukázala všem, kteří netrpělivě čekali na to, jak bude škola v „novém
kabátě“ vypadat. Oranžovo-béžová fasáda s
velkým nápisem a číslicemi škole moc sluší.
Všechny kolemjdoucí i projíždějící občany
zrealizovaná proměna školy jistě potěšila a
nikdo již nebude muset základní školu v obci
hledat.
V úterý 3. 1. se žáci vrátili po vánočních
prázdninách plni zážitků zpátky do školních
lavic. Podělili se s ostatními o své dojmy z
vánočních svátků, vyprávěli, jaké dárky našli pod stromečkem, jak společně s
rodiči oslavili příchod nového roku
2017. Zkrátka bylo toho spoustu,
o čem chtěli mluvit před ostatními
spolužáky.
Aby i jejich vstup do nového roku
byl co nejšťastnější, navštívili naši
školu tři králové a popřáli všem
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a
úspěchů. Potom jsme se již vrhli do
běžné práce a povinností.
V první polovině ledna 2017 se
školní družina zapojila do 5. ročníku
projektu Sněhuláci pro Afriku, jehož
cílem je pomoci dětem v Africe do-

stat se ke vzdělání. Při jednorázové akci v celorepublikovém rozsahu postavili žáci z 1., 2.
a 3. oddělení ŠD celkem 21 sněhuláků. Akce
se zúčastnilo 62 žákyň a žáků. Celkem přispěli
částkou 1750,- Kč na přepravu nepoužívaných
jízdních kol do Afriky. Uvědomili si totiž, že
bez tohoto dopravního prostředku nemohou
africké děti překonávat mnohakilometrové
vzdálenosti, které je od škol dělí. Příspěvkem
na dopravu kol naše děti a jejich rodiče pomohli svým africkým vrstevníkům.
Protože nám letošní zima opravdu dopřává dostatek sněhu, využili jsme této přízně v rámci
hodin tělesné výchovy k dovádění na sněhu,
bobování, stavbám všeho možného, co se dá
ze sněhu „uplácat“. A tak se naše školní zahrada proměnila v hotové sněhové království.
V rámci celoročního projektu „Barevný rok“
byl na pondělí 16. 1. vyhlášen pro děti „če-

picový den“. Po škole se to hemžilo nejen
běžnými čepicemi, ale i velmi originálními
pokrývkami hlavy. Nechyběly pirátské a kovbojské klobouky, vojenské helmy, žokejské
helmy, slamáky a další modely. Ani paní učitelky nestály opodál. Nejvtipnější pokrývku
hlavy předvedla paní učitelka Löffelmannová
(viz foto).

V úterý 31. 1. všichni žáci obdrželi za své
půlroční snažení pololetní vysvědčení, někdo
byl spokojen více, někdo méně. Do další práce
všem přejeme hodně úspěchů, radosti a trpělivosti.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Hana Radová a Mgr. Ivana Kantnerová

DOPIS ŠŤÁHLAVSKÝCH KOSTELNÍCH VARHAN
MÍSTNÍM DĚTEM
Ahoj, kamarádi!
Asi se už známe - jsme vaše kostelní varhany.
A proč vám píšeme? Je nám smutno. Doby,
kdy byl kostel pravidelným místem setkávání
mnoha místních i přespolních lidí, jsou pryč.
A my tu stojíme a stárneme spolu s kostelem.
Je to nuda. A tak jsme si řekly, že si s vámi
budeme psát. Něco vám o sobě povíme, třeba
by vás to mohlo zajímat.
Je to pár dní, kdy náš kostelní kůr navštívila

skupinka odborníků, které
zajímáme. Představte si, že
nás pomocí šroubováku a
dokonce i páčidla rozebrali,
aby na nás dobře viděli. Cítily jsme se jako nahé. A teď
nás k tomu ještě fotili! Svítili baterkami a ukazovali
si na kdejaké naše neduhy.
Například naše plíce – neboli měch, jak tomu
říkají – prý jsou ve
velmi špatném stavu.
Není se co divit, vždyť
vám to pokaždé, kdy
pro vás zpíváme, dáváme najevo - máme slabý dech! Chudák pan kostelník Štětina. Musí ručním
systémem dopomáhat našemu ventilátoru a pak končí unavený a našeho zpívání
si příliš neužije. Náš ventilátor je prostě
slabý.
Pátracímu týmu odborníků neunikl ani
vyřazený předchozí ventilátor, kterému
ale s úsměškem říkají „kovářský“. A
nechtějí nám ho vrátit. Přitom to byla
vždycky velká legrace – předhánět se
s ním, kdo bude při koncertu hlasitější,
jestli naše píšťaly nebo jeho hučení. Kdybychom tak dostaly nový ventilátor, to
by byla jízda! Nebály bychom se zpívat
i několik tónů různých barev najednou.
Jo a taky by se mohly opravit všechny
ty dírky a netěsnosti ve vedení vzduchu
k píšťalám, kudy nám vzduch uniká. To
pak přijde léto a vše ještě umocní. To se
pak cítíme jako závodník na maratónu,
který po celou dobu běhu kouří jednu
cigaretu za druhou. Ani on, ani my pak
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nemůžeme předvádět dobré výkony. Vy teď
přemýšlíte, proč nám léto škodí… Na to je
jednoduchá odpověď. Napadá vás něco? Ne?
Tak my vám napovíme. Léto – horké dny…
A náš vzduch rozvádějí dřevěná hranatá potrubí… Dejte doma hlavy dohromady a my
vám to příště prozradíme. Schválně, jestli na
to přijdete.
Do té doby se mějte pěkně, a když půjdete kolem kostela, vzpomeňte si na nás. Jsme tam a
vzpomínáme na lidi. Víte, co by nám udělalo
radost? Kdybyste nám napsali básničku. Uměli byste to? Stačí krátká. Rádi ji příště zveřejníme. Líbilo by se nám, kdyby byla o nás a kdyby na konci jedné řádky bylo slovo MĚCH. Že
už vás napadá verš? Tak vezměte tužku a pište!
S chutí do toho! Nás do příštího setkání bude
hřát těšení na to, co nám pošlete na e-mailovou
adresu: varhany@atlas.cz. Hudbě zdar!
Vaše varhany
prostřednictvím Mgr. Jakuba Šedivého

AKTIVITY SDRUŽENÍ HŮRKA A RADYNĚ
Na Nový rok se na Hůrce tradičně sešla početná skupina lidí. Bylo nádherné slunečné počasí a tak se po srdečném přivítání a blahopřání
k Novému roku na chvíli všichni uchýlili do
stínu zvelebené rotundy, aby vyslechli krásné
duchovní písně. Venku již čekalo malé občerstvení a všichni se radovali.
20. ledna se pak sešli, aby zhodnotili práci Občanského sdružení Hůrka a Radyně (OSHR)
za uplynulý rok, jehož hlavní činností je zvelebování historických a kulturních památek. Je
to skupina nadšených lidí, kteří místní památky nejen obdivují, ale přiloží i ruku k dílu. Na
dvou vzácných památkách - víc než tisícileté
rotundě sv.Petra a na hradu Radyni, založeném
Karlem IV. - je tato práce opravdu vidět. Dlouholetá péče se vyplatila. Jak jste si jistě ve svátečních dnech všimli, hrad Radyně je krásně

opraven, pod hradem vzniklo nové Informační
středisko, které navazuje na Kulturní středisko
a galerii ve Smetanově ulici ve Starém Plzenci.
Hrad je hojně navštěvován našimi i zahraničními turisty a mnozí občané z okolí si tam rádi
vyšlápnou na nedělní procházku. I rotunda je
skvěle restaurována. OSHR pečuje nejen o rotundu samotnou, ale i o její okolí, a to údržbou
porostů, péčí o již zřízenou informační stezku,
podporuje archeologický průzkum, pečuje o
základy kostelů na akropoli bývalého významného hradu Plzeň - kostelů sv. Kříže a sv. Vavřince.
Bylo mi radostí přijmout pozvání do této Společnosti, nejen jako host, ale i jako její právoplatný člen. Už se těším na letošní program:
Leden: Novoroční slavnost na Hůrce.
Únor: Zahájení Akademie Staré Plzně. Dne

21. 2. v 17 hod. proběhne přednáška prof.
PhDr. Jaroslava Čechury, DrSc., „Jak se žilo
mezi Hůrkou a Radyní“
Březen: zahájení brigád, údržba naučné stezky, čištění studánek.
Duben: Oživení hradu Radyně v historických
kostýmech.
Květen: Starý Plzenec - Karlovské město.
Červenec: Uctění památky mistra J. Husa.
Září: Radoušovy hry.
Prosinec: Oživení Radyně.
Závěrem bych chtěla pochválit záslužnou práci společnosti nadšenců, kteří milují minulost
a snaží se ji spolu se zástupci města Starý Plzenec a Kulturním střediskem zachovat pro příští
generace.
Mgr. Alena Hankerová

ČLOVĚK A JEHO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Dne 12. 1. 2017 se konala ve Starém Plzenci
velmi zajímavá přednáška. Jejich cyklus
nazvaný Akademie Staré Plzně zaštiťuje
město Starý Plzenec ve spolupráci a iniciativě
Sdružení pro zvelebování Hůrky a Radyně.
Paní PhDr. Alena Dostálová z katedry
ekologie Západočeské univerzity v Plzni
nám představila velmi zajímavou a poučnou
prezentaci s názvem „Člověk jako přírodní
síla měnící vzhled krajiny a vegetaci“.
Velmi zasvěceně hovořila o vlivu člověka na
krajinu v souvislosti zpětných vazeb v rámci
dlouhodobého horizontu. Začala nejstarší
dobou ledovou. Vysvětlila, že tato chladná
období se střídají s dobami meziledovými čili
interglaciálními a že v průběhu interglaciálu
nyní....a to je dobře....žijeme. Sledovala
vztah člověk-podnebí-počasí-vegetace-vývoj
pracovních nástrojů ve vzájemných vztazích.
Od nejstarších dob paleolitu, doby bronzové,
železné, středověku. Zhruba od 15. století

pak upozorňovala i na historické události
a jejich vliv na zemědělství, např. doba
husitská, třicetiletá válka, zrušení nevolnictví,
tereziánské reformy, mechanizace zemědělství
či saská lesnická škola. Paní doktorka současně
vylíčila rozvoj plodin. Rozlišila archeofyty, t.j.
prapůvodní vegetaci, jako například pšenice
jednozrnka, cibule, zelí, hrách, jabloň, ořešák
a mák setý, a neofyty, t.j rostliny, které se do
našich zemí dostaly až po objevení Ameriky.
Byly to především brambory, kukuřice, fazole
a rajčata, ze stromů jírovec maďal čili kaštan
koňský, akát, vejmutovka a dub červený. Spolu
s těmito plodinami se pochopitelně do Evropy
dostaly i plevelné rostliny a spousta insektů.
Velmi mne překvapilo, že mezi neofyty patří i
květiny jako zvonek luční a mák vlčí.
Na závěr mi dovolte malou úvahu na toto téma.
Stejně jako mnohé druhy přibyly a dokonce se
i nechtěně rozšířily za šlechtických zahrad vzpomeňme třeba na neblahý Metternichův

bolševník - jiné nenávratně zmizely a to beru
v úvahu pouze ﬂoru. Mrzí mne, že vlivem
mechanizace
zemědělství,
hromadného
ustájení dobytka a nahrazení přirozených
hnojiv chemickými, množstvím postřiků
proti škůdcům a tím i vysátím zemědělské
půdy
a „obohacením“ chemií došlo k
zániku vzácné vegetace a znehodnocení
zemědělských produktů. Jen za posledních
pár desítek let nenávratně zmizely v mém
okolí chráněné rostliny jako tolije bahenníParnassia palustris, dymnivka dutá-Corydalis
cava a vstavač májový-Orchis majalis, jedna
z našich orchidejí. Myslím, že poslední ránu
všemu zasadilo zorání luk. Tam, kde se dříve
kolébaly něžné zvonky, kopretiny a kohoutky,
roste dnes uniformované „cosi“, jednotvárná
tráva. Jděte se v létě podívat na louku -nejen
u Sedleckého jezu. Kytici lučních květů už si
tam nenatrháte.
Mgr. Alena Hankerová

KOLÁŽ Z DEGUSTACE RUMUNSKÝCH VÍN
V pátek 3. února Infocentrum hostilo 35
milovníků vína: „S kamarádem patříme
k pravidelným konzumentům vína, tohle
jsme si nemohli nechat ujít.“ „V devadesátých letech jsme trampovali v Rumunsku, přišel jsem si zavzpomínat.“ „Každé léto jezdíme na Moravu a řekla bych,
že moravským vínům rozumíme – přišli
jsme si tedy rozšířit obzory.“
Na úvod přišla lekce „Jak pít víno“ v
podání Vladimíra Menšíka v ukázce
z ﬁlmu Bouřlivé víno, která končí větou „… a pak si o vínu povídáme.“ A
opravdu diskuzí o vínku žily jednotlivé
stoly po celou dobu: „Tady je ale víc

cítit kyselinka.“ „A podívej na tu barvu!“ „Jasmínový květ říkal? Já to vidím
i trochu do broskve…“ Pan Suciu -Šubert totiž nakonec připravil paletu 14
vzorků: 1 šumivé, 5 bílých, 1 růžové, 6
červených a na závěr 1 bílé slámové (se
zbytkovým cukrem 107 g/l!). Koštování
bylo prokládáno povídáním o Rumunsku, vinařstvích, lovu medvědů a také
fotkami památek z Bukurešti. V závěru
degustace přišel nečekaný pokyn – ať si
z načatých lahví dolije každý to, co mu
chutnalo nejvíce. Zároveň s tím začala
zpívaná – rozezněly se klávesy, ženy se
chopily rumba koulí, a tak „severní vítr
mohl být krutý“, „sestřenice moha mít
vlasy samou loknu“, „život mohl být jen
náhoda“… a korunu všemu posléze nasadil pan Zdeněk Lang s houslemi.
Během víkendu přicházely zprávy, že
hlavy nebolely, což svědčí o tom (jak by
jistě řekl pan Suciu - Šubert), že jsme
pili „za malé peníze velká vína“. Sobotní mail od jednoho účastníků: „Musím
akci pochválit, protože takovou akci
jsem opravdu nečekal. A to jsem zvyklý
na ledacos - občas na nějakou degustaci vyrazím, ale tolik vzorků a tak dobré
víno - klobouk dolů.“
Děkuji všem za krásný večer, za pomoc
s přípravou a úklidem, zejména paní
Brůhové. Je na co vzpomínat, ale i na co
se těšit.
Mgr. Jakub Šedivý
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DEGUSTACE RUMUNSKÝCH VÍN
v pátek 17. března od 18 hodin
v Infocentru ve Šťáhlavech

Košt vede majitel firmy Kassimex
dovážející rumunské víno do Čech
pan Ing. Casian Suciu Šubert - Rumun, který mimo jiné pořádá
i zájezdy do Rumunska pro lovce
medvědů, vlků, jelenů…
Povypráví nám tedy nejen o vínech
a vinařstvích, ale také
o Rumunsku samotném:
o životě, památkách
a divokém duchu Karpat
(s pomocí
dataprojektoru).
Čeká nás 12 vzorků
bílých i červených vín
z různých vinařství.

Nutné je si předem zarezervovat místo:
uhraďte na obecním úřadě na matrice účastnický poplatek 180 Kč
Čím dříve se tam stavíte, tím lépe. Počet míst je omezen.

Vzkaz od organizátora Jakuba Šedivého:
Přineste si i vy na svůj stůl něco dobrého k zakousnutí.
Vezmu klávesy a zpěvníky - kdyby přišla chuť si zazpívat. ;-)

Bližší informace – např. mailem: jakubsedivy@atlas.cz

Akce se koná za podpory kulturní komise obce Šťáhlavy.

SPORT

HÁZENÁ 2017

Čas běží jako zblázněný. Letošní
rok oslaví československá házená
dvě významná výročí. Šedesát let od
získání titulu mistryň světa žen a padesát roků od zlatých medailí družstva mužů. V červnu letošního roku
se budou v Praze konat oslavy těchto
triumfů. I my jsme si loni připomněli
95. let trvání našeho sportu ve Šťáhlavech. Do stovky není daleko, za čtyři
roky budou snad výkony šťáhlavské
házené odpovídat naší tradici. Výkony naší mládeže tomu napovídají, jen
vytrvat.
Po krátké zimní přestávce naše týmy
tvrdě trénují, aby obhájily podzimní
pozice. Mladší žáci dohrávali poslední turnaj, patřící do podzimní části,
v Rokycanech. Výsledky: Šťáhlavy
- HC Plzeň 13:7, Talent Plzeň C 8:5,
Talent Plzeň A 6:20. Sestava, branky:
Makový, Tůma 2, Kalný, Toﬂ 7, Čimera 3, Černý 7, Sedláček 2, Nosek
2, Holý 3, Karban 1. Trenéři: Jirmář,
Drohobeckyj. Tabulka 1: Talent A 24
bodů, 2. Šťáhlavy 18. 3. Talent C 9.
Starší žáci si zajeli na druhý turnaj
žákovské ligy České republiky do
Zubří. Trenér Sedláček a vedoucí
družstva Havlíček měli starost se sestavou, neboť Brůha s Hadáčkem pro
nemoc neodjeli. V průběhu turnaje
pak ještě onemocněli Sedláček a Nosek. Výsledky: Šťáhlavy - Žeravice
22:17, Zubří 14:25, Pardubice 28:20,
Uherské Hradiště 25:20. Sestava,
branky: Kopic, Jung 8, Tyml 2, Nosek 9, Karban 4, Havlíček 46, Sedláček 16, Sklenář 3, Pytlík. Čelo tabul-

ky: 1. Dukla Praha 16 bodů 2. Zubří
16, 3. Nové Veselí 14, 4. Šťáhlavy 14,
5. Talent Plzeň 13. Další kolo ligy se
koná 18. 2. ve Velké Bystřici (u Olomouce).
22. 1. se konal v hale obce Šťáhlavy turnaj minižáků. Kromě našeho
týmu se zúčastnila družstva chlapců
Talentu A a B a dva dívčí kolektivy HC Háje Praha a DHC Plzeň. V
této kategorii se zatím výsledky nepočítají, ale o to s větším zápalem
děti hrají. I v této soutěži měli trenéři
Nolč a Pavlíček k dispozici pouze
torzo hráčů. Tréninky již zahájila i
naše přípravka s trenéry Fridrichem
a Strejcem.
Všechna družstva mládeže uvítají
nové zájemce o náš sport.
25. ledna sehrál tým Šťáhlav složený
z dorostu a mužů přípravné utkání
s druhým družstvem druhé ligy Lokomotivou Plzeň. Naši chlapci byli
zkušenému soupeři důstojným protivníkem. Škoda několika naivních
chyb v samotném závěru, výsledek
mohl být překvapivý. Souboj naši
prohráli 28:32.
Na závěr smutná zpráva. Začátkem
roku odešel do házenkářského nebe
dobrý kamarád, František Brož. Hráč
Šťáhlav, Dukly Praha, Dukly Cheb,
později trenér družstva mužů našeho
oddílu. Hráč, jehož dres by měl viset
v házenkářské síni slávy. Čest jeho
památce.
Za výkonný výbor Sokola Šťáhlavy
J. Sklenář

TJ Sokol Šťáhlavice z.s.
vás zve v pátek 24. února 2017
od 19 hodin
do sálu Hostince Šťáhlavice „65“
na

VALNOU HROMADU
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Volba návrhové komise
Volba nového VV
Zprávy o činnosti za rok 2016
Návrh plánu činnosti 2017
Zprávy o stavu majetku a financí za rok 2016
Zpráva kontrolní komise
Rozpočet na rok 2017
Zpráva o stavu členské základny
Diskuse
Usnesení
Závěr

Během diskuse bude podáváno občerstvení
Od 18 hodin předprodej vstupenek na MAŠKARNÍ BÁL

TJ Sokol Šťťáhlavice
Vás zve v sobotu

TJ Sokol Šťáhlavice

25.. 2. 2017

pořádá

ve 20 hodin
do sálu místního hostince
na

Dětský maškarní rej

Dětský maškarní rej
k tanci i poslechu hraje

EGES

25. února 2017 od 14:30
Sál Hostince Šťáhlavice „65“
Vstupné dobrovolné – bohatá tombola – hry a disco

vstupné 1300 Kč

Předprodej vstupenek
v pátek 24.. 2. 2017
od 18 hodin na sále
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Pozvánka
Místní skupina ēeského ēerveného kƎíže
Šƛáhlavy
Vás tímto zve na Výroēní valnou hromadu, která se
koná 28. 2. 2017 od 17:00 hod.
V jídelnĢ AG Produkt ve Šƛáhlavech.
Obēerstvení zajištĢno
TĢšíme se na Vás!

PěEDNÁŠKA
„ýÍNA MEZI TRADICÍ A MODERNIZACÍ“
SOBOTA 25. ÚNORA V 10:00 HODIN V INFOCENTRU
PěEDNÁŠKA S OBRÁZKY A ARTEFAKTY
VSTUP ZDARMA

O zážitky i obrazové dojmy ze studijní cesty po „ěíši stĜedu“
se s vámi podČlí profesor PhDr. Jan Kumpera, CSc.
PhDr. Jan Kumpera, CSc.
ýeský historik, pedagog a pĜekladatel. Prof., PhDr., CSc.. Pedagog na KatedĜe historie Pedagogické
fakulty ZýU v Plzni. Specialista na komeniologii, komparativní evropské dČjiny, raný novovČk, dČjiny
kultury a historiografie. V roce 1970 absolvent FF UK v Praze, 1978 kandidatura vČd na FF UK v
Praze. V roce 1985 docentura na Pedagogické fakultČ v Plzni, 1992 docentská habilitace na FF UK
v Praze, 1998 profesorské Ĝízení na FF MU v BrnČ. Pod pseudonymem Jan K. Úslavský autor seriálu
Putování ŠĢáhlavskem v Obecním zpravodaji Š+Š 2015-2016.
Autor knih Západoþeský kraj A-Z (1989), Západní ýechy od A do Z (2004), Osobnosti a západní
ýechy: do poloviny 19. století (2005), Jan Amos Komenský (1992), DČjiny západních ýech I. Od
pravČku do poloviny 18. století (2004).

Uzávěrka materiálů pro březnové číslo - 28.2.2017
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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