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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

srpen 2017

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
1. Cenovou nabídku pana Libora Boška
na osazení dvou sloupů veřejného osvětlení v ul. Tyršova (27.000 Kč)
2. Cenovou nabídku ﬁrmy Ginkgo na
úpravu zeleně v zahrádkářské kolonii
Beránka. Jedná se o devět stromů, které
budou ošetřeny horolezeckou technikou
(19.239 Kč)
3. Cenovou nabídku ﬁrmy SAFEROAD
na osazení dopravního značení ve Šťáhlavicích (10.919 Kč)
4. Cenovou nabídku Ing Pangráce na
zpracování projektové dokumentace ke

stavebnímu povolení na akci rekonstrukce
Habrmanovy ulice (142.780 Kč)
5. Přidělení volného bytu v domě č. p. 587
paní Haně Gabrielové
6. Vyhlášení výběrového řízení na opravu
komunikací ve Šťáhlavicích. Komunikace byly zhotoveny ﬁrmou Vavřík stavby
s.r.o. V záruční době se projevily závady.
Zhotovitel je v insolvenci. Na opravu komunikací bude použito zádržné, které vyplývá ze smlouvy o dílo.
7. Dodatek ke SOD s ﬁrmou AVE CZ
s.r.o. – přidání 1 ks kontejneru 1100 l do
Šťáhlavic

8. Objednávku na projekt vodovodního
řadu do ul. Legionářská
RO souhlasila s realizací projektu Spolku
přátel šťáhlavského zámku – Revitalizace
původního parku MUDr. Čížka.
RO vzala na vědomí informaci ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu ve výši 142.319 Kč na
opravu kapličky ve Šťáhlavicích.
Ing. Václav Štětina, starosta

2017. Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm ve Šťáhlavech a ve Šťáhlavicích,
narozené od 16. 3. 2017 do 1. 8. 2017.
Děti narozené po datu 1. 8. 2017 mohou
rodiče průběžně přihlašovat během následujících měsíců na další vítání občánků,
které se uskuteční na jaře příštího roku.
Termín vítání bude s dostatečným předstihem opět zveřejněn. Tiskopis souhlasu

si můžete stáhnout z webových stránek
obce. Bližší informace Vám poskytneme
na Obecním úřadě ve Šťáhlavech v kanceláři matriky, případně telefonicky na tel.
č. 377969079 nebo emailem: matrika@
stahlavy.cz.
Radka Fremrová, matrikářka obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit
a pozvat Vás na vítání občánků, které
se bude konat v sobotu dne 23. 9. 2017
v obřadní síni Obecního úřadu Šťáhlavy.
Žádáme rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili na matriku a oznámili tuto skutečnost - nejpozději však do středy 6. 9.

NAŠI JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Vlastimila Soukupová 96, Václav Bystřický 81
Šťáhlavice
Václav Šmolík 91, Marie Skálová 91, Věra Michajlovová 83
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

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
A NOC KOSTELŮ Z POHLEDU SDH ŠŤÁHLAVY
Dne 10. 6. uspořádal náš sbor na louce
za mostem již 22. ročník tradiční soutěže v požárním útoku s názvem „O pohár
starosty obce Šťáhlavy“ v rámci soutěže
Liga 9. okrsku, které se pravidelně naše
soutěžní družstva zúčastňují. Tato akce
je pro nás každoročním svátkem, protože
ze všech soutěží, které postupně objedeme, se nejvíce těšíme právě na tu domácí.
Po několika letech se této soutěže zúčastnilo také nově sestavené družstvo našich
žen. Bylo zaregistrováno dvanáct mužských družstev a to naše obsadilo šesté
místo, přičemž na družstvo Nebílov, které
obsadilo první místo, nám chyběly pouze
necelé tři vteřiny. Ženy skončily čtvrté ze

čtyř družstev. Důležité je ale zmínit fakt,
že oba dva jejich pokusy byly dokončeny
jako platné a to při jejich premiéře zaslouží uznání. Celkem se naše „A“ družstvo
zúčastnilo všech šesti dosavadních soutěží, které se konaly v rámci naší ligy
a aktuálně drží šestou příčku z osmnácti
hodnocených družstev. Družstvo žen se
zúčastnilo v tuto chvíli zatím tří soutěží
a drží čtvrté místo ze sedmi soutěžních
družstev. Ještě se bude letos v naší lize konat devět soutěží. Uvidíme, jak se pořadí
nakonec zamíchá. Ve stejný den jsme také
zorganizovali dětskou soutěž v požárním
útoku. O tom v Š+Š informovala Barbora
Fremrová, vedoucí družstva dětí.

Den před naší soutěží uspořádala kulturní komise obce také již tradiční akci Noc
kostelů. Pro tuto akci jsme zajistili náš
největší stan, pod který se vešla kompletní obsluha občerstvení a několik našich
„pártysetů“. Stan se nakonec uplatnil,
protože nám trochu sprchlo. Dále jsme se
postarali o již zmíněné občerstvení a řízení dopravy na cestě před kostelem.
Obě akce si dovolím hodnotit velice kladně. Jen by mezi nimi mohla být trochu
delší pauza. A to se třeba povede uskutečnit v příštím roce.
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka
Foto: Martina Šlajsová

EVAKUACE ŠKOLKY
Z POHLEDU SDH ŠŤÁHLAVY
Dne 23. 6. 2017 se naše jednotka zúčastnila požárního cvičení v MŠ Šťáhlavy.
V 9:58 byla odpálena dýmovnice na zahradě školky. Po zpozorování kuchařkami
byl vyhlášen poplach a v tu chvíli už naše
jednotka mířila na místo s automobilovou
cisternou LIAZ a posádkou 6+1 se zapnutými majáky. Po příjezdu na místo již byly
téměř všechny osoby mimo objekt. Bylo
ale zjištěno, že jedna osoba se pohřešuje.
Velitel zásahu vyslal dva nositele dýchací
techniky na ohledání pravděpodobně zakouřeného objektu. Jedna pracovnice MŠ
byla nalezena v místech kuchyně s poraněním hlavy a ruky. Kouř se v budově

nevyskytoval a tak byli na pomoc přivoláni přenosnou vysílačkou další dva hasiči
s páteřními nosítky. Následně byla vynesena osoba ven a byla poskytnuta první
pomoc za přítomnosti přihlížejících dětí.
Během ohledávání objektu další skupina
připravila dopravní vedení vody s dvěma proudy, ze kterých si pak děti mohly
vyzkoušet, jak se hasí. Dále si zastříkaly
ze džberových stříkaček. Předvedli jsme
také přetlakový ventilátor s napojením
vody pro vytvoření mlhy. Děti si mohly
prohlédnout automobil zevnitř kabiny.
Dále byla předvedena likvidace hmyzu ze
stromu za pomocí motorového vysavače.
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Jako další atrakci dětem jsme ukázali hašení vysokotlakým proudem, kde si pak
jednotlivě mohli vyzkoušet funkci proudnice. Se zbytkem vody v cisterně jsme
ukázali funkci asanační lišty na vozidle
a dostřik vodního děla.
Toto cvičení mělo veliký přínos. Jak pro
pracovnice a děti školky, kteří si vyzkoušeli únik z budovy před požárem, tak pro
naši jednotku. Provětrali jsme naší techniku a osvojili si komunikaci a organizaci
při důležitých událostech jako je ochrana
osob a majetku.
Za SDH Šťáhlavy Radek Šťovíček,
strojník, nositel DT

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Celým školním rokem provázela děti
v mateřské škole víla Úslavínka a její
kamarádi, se kterými se v okolí Šťáhlav
seznámila. Prostřednictvím tématických
divadelních představení se s dětmi setkávali každý měsíc a stávali se motivačním
stimulem pro dané období školního roku.
Víla Úslavínka se svými kamarády byla
hlavním aktérem „Pohádkové cesty“, která je každoročním vyvrcholením a zakončením ŠVP PV.
Pohádkové putování vedlo děti Hraběcí
cestou do kozelského zámeckého parku.
Tady se setkaly s panenkou Jablenkou
a ježkem, vílami Lesanou a Sedmikráskou, čápem, vodníky, zajíčkem, čerty
a spoustou dalších kamarádů. Na jednotlivých stanovištích měly děti možnost
vyzkoušet si svoji zdatnost, obratnost,
šikovnost a uplatnit své vědomosti o přírodě. Na konci cesty se děti rozloučily
s vílou Úslavínkou. Dobrodružná cesta
byla zakončena na zahradě MŠ, kde na
všechny čekalo „buřtíkové“ občerstvení. Velké díky patří nejen zaměstnancům
MŠ, současným i bývalým, ale také všem
ostatním, kteří pomohli tuto akci zrealizovat. Děti, které půjdou po prázdninách do

první třídy, pak ve školce prožily „Pohádkovou noc“.
Poslední týdny školního roku byly v mateřské škole plné lákavých akcí. Slavili
jsme Den dětí, mimo jiné i výbornou sváteční zmrzlinou. Uspořádali jsme „Školkovou olympiádu“. Důležitější než zvítězit bylo pro děti najít odvahu vyzkoušet si
rozmanité sportovní disciplíny. Na závěr
čekala na každého malého sportovce medaile a sladká odměna.
Cílem letošního výletu se stala plzeňská
zoologická zahrada. K nejoblíbenějším
zastávkám patřily výběhy se žirafami,
medvědy a tygry.
Předškolní děti, spolu s učitelkou, připravily pro kamarády z 1. třídy ZŠ stopovačku. Po úspěšném absolvování cesty plné
úkolů si děti rozdělily nalezený sladký
poklad. Školáci pak dostali možnost zavzpomínat na „školkovská“ léta a s nadšením si pohráli na zahradě MŠ.
K tradičním akcím konce školního roku
patřilo i slavnostní „Pasování předškoláků“. Tento slavnostní okamžik si děti užily společně se svými nejbližšími.
V pátek 23. 6. jsme si všichni vyzkoušeli,
za jaký čas jsme, v případě „ohrožení“,

schopni opustit budovu MŠ. Počáteční obavy o naši školku a paní kuchařku,
vystřídal pocit úlevy a následná radost
z aktivit a ukázek, které pro děti připravili
hasiči místního hasičského sboru.
Stejně tak jako i v jiných školách, tak i v
té naší se v pátek 30. června rozdávalo vysvědčení. V prvních dvou týdnech prázdnin si pak přibližně 40 dětí docházku prodloužilo v rámci prázdninového provozu.
V období od 17. 7. do 18. 8. 2017 bude
MŠ uzavřena. Kdo by si myslel, že život
ve školce na měsíc utichl, ten se mýlí.
To jen dětské hlásky vystřídaly zvuky kladiv, vrtaček a dalšího pracovního náčiní.
V rámci stavebních úprav je již na zahradě opraven sklad hraček, vybudované
nové schodiště se zábradlím a část zámkové dlažby. Nově vymalována je třída
Kytiček.
Nový školní rok zahájíme v pondělí
4. září 2017. Těšíme se na všechny děti
a jejich rodiče, zejména pak na „nováčky“. V tento moment Vám všem přejeme
příjemné prožití prázdnin a letních dovolených.
Za kolektiv MŠ Šťáhlavy
Šárka Vaníková

Olympiáda

Olympiáda

Pohádková cesta

Pohádková cesta
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OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Stopovačka předškoláků

ZOO Plzeň

SPORT
NĚCO Z HÁZENÉ I Z HISTORIE ŠŤÁHLAVSKÉHO SPORTU
Je tak zvaná okurková sezona, v házené se
mnoho neděje. Naše družstva mají různá
soustředění, dorost již začal s přípravou
na asi těžkou soutěž. Republikové ligy
začínají druhý zářijový víkend, všichni už
se těšíme. Ale zatím je klid. A tak se podívejme se do zápisu z výborové schůze
fotbalového oddílu SK Šťáhlavy z tohoto
měsíce, ale před 79. lety. Tam mnoho klidu nebylo.
Zápis ze schůze výborové konané 28. 7.
1938 o půl 9. na Plzence.
Schůzi zahájil kolega předseda přivítáním
přítomných členů. Přítomni byli kolegové, Dvořák Lad., Hrdlička Leo, Škraňka
Jar., Fábera Fr., Kasal Jos., Končel Jar.,
Hranáč Jindř., Šneberger Jos., Trikar Em.,
Mráz Ad. Protokol z poslední schůze
přečten a schválen. Kol. Fábera dodává
k poslednímu zápasu v Plzenci, hranému ve prospěch sbírky Na obranu státu,
že je dost smutné když se hraje odvetný
zápas v prospěch obrany státu, že se nedostavili hráči a hrálo se o deseti lidech
a ani žádný výpravčí i předseda se nedostavili. Navrhuje proto, aby se vždy
před zápasem na výborové schůzi zvolil
výpravčí. Kol. předseda k tomu dodává, že byl v Lidovém domě na koncertě
a na Plzeňku přišel až o půl 4. kdy už byli
všichni pryč, takže nešel. Že už udělal
pro klub dosti a byl dosud všude a že si
z toho ještě dělají posměšky. Zpráva pokladní: Příjem do 28. 7. 1066,10, vydání

987,25, v pokladně 28. 7. 78,25 Kč. Kol.
Hrdlička oznamuje, že byl s dorostencem
Kasalem u lékařské prohlídky, ostatní dva
Bažant a Trykar Jan se nedostavili. Kol.
náčelník podal tuto zprávu: Hrálo se mu
zde celou jarní sezonu dobře, ale při zápase v Plzenci chyběli dva hráči. Celkově
se mu zápas líbil a oznámil, že je to jeho
poslední zápas a v dnešní schůzi podává
rezignaci na funkci náčelníka a snad až se
zde poměry urovnají, bude hrát opět. Ještě
dodává k zápasu: Kasal Jos. st. chtěl hrát
za staré pány a najednou si vzal funkci na
koncertě a nepřišel se ani omluvit. Rezignace náčelníka členstvem jednoznačně
odmítnuta. K tomu oznámil, že tedy když
si to nikdo nepřeje, funkci neskládá, ale v
neděli při pohárovém turnaji nehraje. Kol.
předseda mu domlouvá, aby alespoň v neděli nastoupil, že to bude v zájmu všech,
zejména hráčů. Kol. Fábera ještě dodává
k zápasu sehranému na zdejším hřišti na
obranu státu, aby se oznámilo župě, že
jsme byli mezi prvními západočeskými
kluby, co daly 200 Kč na obranu státu.
Toto si vzal na starost kol. předseda.
Kol. Fábera připomíná, abychom brali lékárničku na každý zápas s sebou. Byl dán
souhlas, aby kol. předseda koupil nový
míč. V pátek a sobotu bude úprava hřiště
před pohárovým turnajem. Odhlasováno
obstarat balík hřebíků devadesátek. Pro
hudbu a pohárovou komisi se musí dát na
hřiště stolky a židle. Kol. Fábera říká, že
si sítě nosí sami, že si toho kol. správce
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málo všímá. Kol. Škraňka si stěžuje, že
žádný šťáhlavský hráč v klubu opravdu
nepracuje. Kol. předseda oznámil, že se
za členy hlásí Hrdlička Otto a Kuchynka
Jan. Oba jednomyslně přijati.
Nyní na program pohárový turnaj. Průvod vyjde od Plzeňky o druhé hodině
odpoledne. Hrát se bude až od tří hodin.
Na turnaj jsou deﬁnitivně přihlášeni SK
Štěnovice, SK Plzenec I. a II. družstvo,
ale jestli Hradiště potvrdí start, je nutno
Plzenec II. odříct. Nyní jest jednáno o zakoupení cen. Kol. Hranáč mluvil s p. redaktorem Hladíkem a žádal jej, jestli by
nevěnoval pohár. On mu slíbil, že mu to
do čtvrtka sdělí, jelikož však žádnou zprávu neobdržel, musíme pohár koupit sami.
Kol. předseda jede v sobotu do Plzně
a ceny i míč opatří. Končel mu slíbil, že
tam zůstane. II. cenu dá kol. Hranáč, III.
cena soška asi za 30 Kč. Pohár odhlasován
koupit za 105 Kč. Kol. předseda apeluje
na naše členy, aby se zúčastnili průvodu
v počtu co největším, hlavně členové výboru. Sraz bude na Plzeňce před druhou
hodinou, odtud půjde se k nádraží, odtamtud půjde vlastní průvod. Navrženo, že
když je to v roce 20 letého trvání naší samostatnosti, aby byla nesena státní vlajka.
Navrženo požádat skauty DTJ o zapůjčení
vlajky. Kol. Vorel si vzal na starost vedení průvodu. Pořad průvodu: Státní vlajka,
členové výboru, hudba, dresovaná družstva, členové klubů. U pomníku padlých
bude položena kytice a promluví kolega

SPORT
NĚCO Z HÁZENÉ I Z HISTORIE ŠŤÁHLAVSKÉHO SPORTU
předseda. O jedné hodině odpoledne dostaví se zástupci k losování. Naše mužstvo zastupuje kol. předseda. Pořadatelé
a pokladníci na hřišti k pokladně: Hrdlička Lad., Basl Fr., Novotný Fr., Houdek
Jos. Kol. Vorel ustanoven dohlížením na
všechny pořadatele a jako pořadatel průvodu. O občerstvení na hřišti se budou
starat kol. Čihák ml., Dvořák Jar., Černý
V., Synáč V. Večer se bude konat taneční
zábava U Lípy. K pokladně Hrdlička Leo,
Vorel Jos., Trikar Em. Pořadatelé budou
stanoveni těsně před konáním zábavy. Sestava našeho mužstva určena až před průvodem. Mužstva zůstanou v dresech až
do ukončení turnaje, což se jim oznámí.
Hudba s p. Pacákem sjednána jako loni za
480 Kč. Sál zamluvený. O pořádání zábavy a prodloužení polic. hodiny požádáno,
všechny ostatní poplatky zapraveny, dort
na obsazení dostaneme. Jak nyní oznámil
kol. předseda, byla dnes zaslána do schů-

ze obecní rady žádost o nějaký vhodný
pozemek na stavbu hřiště.
Pozvání na 20leté trvání skupiny kovodělníků ve Šťáhlavech. Za klub se zúčastní
kol. předseda. K narozeninám p. presidenta Dra Edvarda Beneše byl zaslán
pozdravný telegram. Nyní jsme dostali
poděkování. Kol. předseda žádal kol. náčelníka, aby sestavil na neděli mužstvo.
Ten oznámil, že sám neví, jestli bude hrát,
aby v jeho nepřítomnosti sestavil družstvo kapitán. Nyní nastala velmi prudká
debata, při níž docházelo k nepěkným incidentům a která vybočovala velmi často
z mezí jednání, při níž byli napadeni někteří kolegové. Kol. předseda se ze všech
sil snažil ji uklidniti, alespoň částečně.
Kol. Kasal se ke konci rozčilil pro nic za
nic a oznámil, že na svou funkci resignuje
a z klubu vystupuje. Nyní bylo pořádání turnaje velmi ohroženo. Kol. Škraňka
navrhuje, abychom toho nechali a turnaj

pořádali a pak se k tomu vrátili. Kol. předseda apeluje ještě jednou na všechny členy, aby se pohárový turnaj konal, jelikož
odřeknutí by nám vznikly velké ﬁnanční
ztráty a nepříjemnosti s obecenstvem.
Pak se k tomu vrátíme a vše se podrobně
vyšetří. Toto bylo odhlasováno. Jelikož
už nebylo žádných návrhů, ukončil kol.
předseda velmi rušnou výborovou schůzi
o půl jedné hodině noční a popřál další
činnosti hodně zdaru. Ad. Mráz, t.č. zapisovatel.
Z tohoto zápisu je vidět, jaké úsilí dávali
pionýři šťáhlavského sportu do své činnosti. Po bouřlivé výborovce se pohárový turnaj odehrál a jelo se dál. Ale jejich
elán bychom potřebovali i dnes. Možná je
vzpomínka z historie šťáhlavského sportu
nezajímavá, ale snad je trochu poučná.
Za VV házené J. Sklenář

OHLÉDNUTÍ ZA CELOSTÁTNÍM FESTIVALEM
BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Poslední velkou akcí, kterou absolvovali
naši mladí volejbalisté ještě před prázdninami, byla účast na druhém celostátním festivalu barevného minivolejbalu,
a to 9. – 11. června v Českých Budějovicích. Jednalo se o ještě rozsáhlejší akci,
než v Karlových Varech. Zúčastnila se jí
tisícovka dětí z celé ČR, hrálo se v areálu
Meteoru na celkem 50 hřištích. Festival
se konal v rámci Světové ligy mužů, jejíž

zápasy se hrály v nedaleké Budvar aréně.
V sobotu večer navštívili všichni minivolejbalisté utkání ČR - Nizozemsko a vytvořili naší reprezentaci skvělou kulisu.
Celkově výborná organizace, krásné počasí, úžasná atmosféra, mraky volejbalových zážitků. Stálo to zato tam být!
Ve dvou červených družstvech reprezentovali SK Šťáhlavy na této akci Linda
Fišerová, Linda Tafatová, Barbora Kní-
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žáková, Martina Peroutková, Anežka
Lucáková, Anežka Treﬁlová a Veronika
Navrátilová. Nyní čeká na naše sportovce
tradiční soustředění, a to od 6. – 12. srpna, které bude plné volejbalu, cyklistiky
i dobrodružství a poté již bude ﬁnišovat
přípravy na soutěže, které se rozběhnou
v září.
Jan Tafat

SPORT
OHLÉDNUTÍ ZA CELOSTÁTNÍM FESTIVALEM
BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

6

SPORT
FOTBALOVÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ŽÁKAVÉ
Fotbalový klub FK Žákava, kde hrají
ve všech kategoriích i kluci z naší obce,
uspořádal letos opět 17. – 21. července
příměstský fotbalový tábor. Mladí fotbalisté si dosyta užili pestrého programu, sestávajícího z pilování fotbalových
dovedností, intenzivní kondiční přípravy, odpolední regenerace na koupališti
v Nezvěsticích a především utužení skvělé party. Ve čtvrtek 20. července navštívili
muzeum Atom v brdském Míšově, které
se jako jediné zabývá jadernou atomovou

válkou. Muzeum bylo slavnostně otevřeno
17. srpna 2013 a nachází se ve vojenském
prostoru Brdy. O jeho vznik několik let
usilovala skupina dobrovolných nadšenců sdružených v Nadaci Železné opony.
V době studené války zde byly skladované jaderné hlavice, které měly být připraveny k odpalu z nedaleké sovětské raketové základny v Rokycanech. Od roku 1965
do roku 1990 zde nebyl jediný občan Československa. Starší žáci absolvovali trasu
z Žákavé tam a zpět na kolech.
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Z celého týdne si kluci odnesli řadu fotbalových i nefotbalových zážitků a prožili
spolu krásný prázdninový týden. Veliké
poděkování patří všem, kteří se organizačně podíleli na přípravě a vlastním
průběhu akce, věnovali svůj čas a energii,
také pak klubu FK Žákava za vynikající
práci s mládeží.
Nyní již začíná fotbalistům příprava na
novou sezonu, která začíná pomalu, ale
jistě klepat na dveře.
Jan Tafat

- INZERCE -

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách z našeho
chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů.
Cena 149 - 180,- Kč/ ks.
Prodej:
4. září a 3. října 2017
Šťáhlavy – Jednota u kruháku –
15:20 hod.
Při prodeji slepiček proběhne
výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Informace:
Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel.: 601576270, 728605840

25.8. OD 21:00
NEZVĚSTICE
KOUPALIŠTĚ
Uzávěrka materiálů pro zářijové číslo - 31.8.2017
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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