Š+Š OBECNÍ NOVINY
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU ŠŤÁHLAVY

Číslo 7

Ročník 2014

16. červenec

XXII. ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŠŤÁHLAVY
se konalo dne 30. 6. 2014 v salonku restaurace ve Šťáhlavicích
Přítomno 10 zastupitelů
Omluveno 5 zastupitelů

Š + Š OBECNÍ NOVINY

MĚSÍČNÍ
ZPRAVODAJ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
Zastupitelstvo
obce schválilo:
ÚŘADU
-V souladu s § A
84OBECNÍHO
zákona č. 128/2000
Sb. aVE
§ 17ŠŤÁHLAVECH
zákona č. 250/2000 Sb. závěrečný účet obce za rok 2013
s vyjádřením – souhlas s celoročním hospodařením a to bez výhrad
-Účetní závěrku obce Šťáhlavy za rok 2013 – Zastupitelstvo obce nezjistilo, že by účetní závěrka
neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
-V souladu s § 16 zákona č.250/2000 Sb. změnu rozpočtu VI. rozpočtovým opatřením k 30. 6. 2014
-Jako nového předsedu finančního výboru Ing. Alenu Sládkovou
-Do funkce jednatele Služby obce Šťáhlavy, s.r.o. Ing. Jaroslava Malíka
-Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo s firmou Sportovní podlahy Zlín s.r.o. s těmito termíny: dokončení
stavebních prací do 30. 6. 2014 kolaudace a převzetí stavby do užívání do 30. 9. 2014
-Provozní řád a ceník služeb pro multifunkční sportovní halu
-Smlouvu o dílo s firmou BP STAVBY s.r.o. na opravu místních komunikací
-Smlouvu o dílo s firmou BP STAVBY s.r.o. na výstavbu vodovodního řadu v ulici K Beránce
-Zařazení správního území obce Šťáhlavy do územní působnosti MAS Občanského sdružení Aktivios na
období 2014-2020
-Prodej obecního pozemku p.č. KN 1168, vedený jako ostatní plocha o výměře 111 m2 v k.ú. Šťáhlavy za
cenu 160 Kč m2. Podíl ½ pro pana Otakara Šprdlíka, a podíl ½ pro paní Lucii Soukupovou

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCŮ OBECNÍCH LESŮ ŠŤÁHLAVY
Mezi občany se šíří fámy a nepravdy o hospodaření v obecních lesích, proto chceme vše uvést na pravou
míru.
V lesním hospodářském plánu na roky 2012 – 2021 je stanovena závazná výše těžeb dřeva na 17 800 m3
tj. ročně je možno vytěžit 1 780 m3. Vytěžilo se od 1.1.2012 prozatím 3 796 m3. V letech 2012 – 2014 se
mohlo vytěžit 5 340 m3. Plán na rok 2014 byl 1 300 m3 a bylo vytěženo 697 m3. V žádném případě těžba
není a nebude překročena, ale zašetřena.
Skutečnost, že těžba je v souladu s plánem a není přetěžována, byla uvedena i v objednané zprávě o stavu

obecních lesů. Při venkovní pochůzce se zástupci a panem I. Pospíšilem jsme zástupcům obce na místě
ukázali, že tvrzení o smýcení celých porostů se nezakládá na pravdě.
Protože tvrzení o tom, že téměř celý objem těžby byl vytěžen je pomluva, zvažujeme podání trestního
oznámení na autora těchto pomluv.
Ve zprávě o stavu obecních lesů bylo poukazováno na určité nedostatky, které byly při konzultaci ze
zpracovatelem zprávy, až na několik vyjímek, vyjasněny.
Lesní zákon je ve všech ukazatelích dodržován – zalesnění holin do 2 let od vzniku holin a zajištění do 7
let od vzniku holin. Ne vždy se podaří holiny zajistit do 7 let. V tomto případě zákon umožňuje požádat
státní správu lesů o výjimku ze zákonného ustanovení. Holiny byly anebo budou vždy do 2 let zalesněny.
Zpráva o stavu obecních lesů a naše vyjádření k bodům zprávy je k nahlédnutí na OÚ ve Šťáhlavech.
Ve Šťáhlavech 9.7.2014

Za obecní lesy Šťáhlavy
Stanislav Hrachovec- lesní odborný hospodář
Josef Balej- ředitel organizace

UKONČENÍ ČINNOSTI PO 33 LETECH
24. dubna 2014 na výroční valné hromadě MS ČČK
Šťáhlavy ukončil pan Alois Nolč po dlouhých 33 letech
činnost v MS ČČK. Za svoji práci převzal v Praze
12. května 2014 nejvyšší červenokřižácké vyznamenání
Plaketu Dr. Alice Masarykové.
Na výroční valné hromadě MS ČČK byl zvolen nový
předseda MS včetně představenstva.
MS ČČK Šťáhlavy povede pan Alexandr Drohobeckyj.
Nově zvolenému představenstvu přejeme mnoho
úspěchů.
Za starý výbor Věra Hodková

PODĚKOVÁNÍ
Jménem rodiny Jana Jirmáře chci poděkovat všem
hráčům, sportovním příznivcům a přátelům, kteří se
zúčastnili 1. ročníku ,,Memorialu Jana Jirmáře".
Zvláště děkuji všem organizátorům za důstojný průběh a hostům, pod jejichž záštitou se memorial konal.
Šťáhlavickým házenkářům přeji hodně sportovních úspěchů.
Marie Jirmářová

MÁTE DOMA ŽELEZNÝ ŠROT?
SDH Šťáhlavy zajistí 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
Děkujeme těmto občanům p. Hajšmanové, p. Pelikánové, p. Šampalíkovi a p. Matasovi za železný šrot.
Za sbor starosta Vojtěch Synáč

HASIČSKÁ SOUTĚŽ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V sobotu 21.června nastal pro nás hasiče
vrcholný den naší celoroční činnosti. Na
louce u řeky se uskutečnila soutěž SDH,
15. ročník o pohár Fenestry. Pro nezasvěcené
soutěž hasičského sboru je něco podobného,
jako pouť pro obec. Přípravy se konaly již
celý týden dopředu a vyplatilo se.
Pro soutěžící a příznivce hasičů na louce
vyrostla gastronomická oáza, kde si přítomní
mohli pochutnat na takovém množství teplých i studených lahůdek, že kdybychom je vypisovali, rozšířil
by se výtisk novin Š+Š nejméně o 5 stránek. Ti, kteří zůstali na louce i po soutěži, si mohli zatančit při
živém koncertu skupiny Galileo a poté až do nočních hodin hrál Sifon.
A jak soutěž dopadla? Sešla se 4 ženská a 14 mužských družstev, na 1.místech stanuly naše, šťáhlavické
zlaté ženy a z mužů si zlatý pohár odnesli sousedi z Nezvěstic. Naši muži, kteří postavili hned 2 družstva,
skončili na 8. a 10. místě. Soutěž probíhala v pohodě, bez zranění, díky dvěma základnám a velmi rychle,
mohli jsme si dovolit přidat i doplňkovou soutěž, do které se přihlásilo 14 týmů a kde se ukázala celková
šikovnost zúčastněných, navíc u ní nebyla nouze o humorné zážitky. Počasí nám také přálo – nebyla ani
zima, ani horko a navíc nepršelo.
Děkujeme tímto všem, kteří v organizaci soutěže jakýmkoli způsobem pomáhali, neboť každá ruka
přiložená k práci, nám velmi pomohla. Děkujeme i všem sponzorům v čele s hlavním partnerem této
soutěže, firmou Fenestra.
výbor SDH Šťáhlavice

Hudební festival
ÚSLAVA FEST ŠŤÁHLAVY OPEN AIR
se uskuteční 2.srpna 2014 od 15.00 hodin v areálu Zámecké restaurace.
Vystoupí známé a oblíbené hudební skupiny
LUCIE REVIVAL
REVIVAL OLYMPIC
LORDS
MICHAL ŠINDELÁŘ zahraje písničky KATAPULTU

SDH ŠŤÁHLAVY INFORMUJE

Sbor dobrovolných hasičů ve Šťáhlavech pořádá 19. července od 19.00 hod. taneční zábavu na přírodním
parketu v areálu požární zbrojnice. K tanci a k poslechu hrají skupiny PERLA a ŠŤREKA.
2. srpna od 19.00 hod. zde k tanci a poslechu zahrají Václav Žákovec a Anna Volínová.
Těšíme se srdečně na Vaši návštěvu.
SDH Šťáhlavy nabízí ke 130. výročí založení sboru možnost zakoupení sklenic za 100,- Kč, skleniček za
120,- Kč a brožuru za 60,- Kč.
Za sbor starosta Vojtěch Synáč

ČAJOVNA A ZÁMEK KOZEL
Pokud bydlíte ve Šťáhlavech či okolí, a chcete se vydat na příjemnou procházku ať už s občerstvením
nebo bez, mohu vám ze své zkušenosti poradit.
Projdete kolem zrekonstruovaného nádraží a dostanete se na začátek zámecké aleje, po které se vydáte
k zámku Kozel, jehož zahrady už začínají být v plném květu. Patří k němu také areál Pohoda a rybník,
který vám vykouzlí úsměv na tváři, i kačeny které čekají na nějakou dobrotu. Hlavně dětem se bude líbit,
že je mohou krmit. Nebudou se zde nudit ani dospělí. Hrou na golfu, posedět v restauraci, nebo se vydat
na prohlídku zahrad a zámku.
Ale nebudeme předbíhat. V aleji se potkávají známí, maminky s kočárky, cyklisté, děti, psi i skupinky
výletníků.
Stačí jít i mlčky a vnímat krásu kolem sebe. Staré vzrostlé stromy, které vytvářejí tunel na jehož konci je
překvapení. Pohled na zámek a příjemnou čajovnu.
Pokud vás zláká a vejdete dovnitř dýchne na vás domácí pohoda, provoněná vůní čaje a teplem z krbu
v chladných dnech. A neposledně vždy příjemná obsluha.
Pokud se chcete kochat pohledem do přírody, můžete též posedět venku, pokud to počasí dovolí.
Atmosféra v okolí zámku je překvapující v každém ročním období.
Tak teď už jen vyrazit a dobrou náladu s sebou.
A. Balounová

PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří : 15-20
týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
V pondělí 18.srpna a 15. září 2014
Šťáhlavy – Jednota u hospody - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00hod , tel. 601576270, 606550204,728605840

PRODEJ KUŘIČEK
Firma Novák z Radomyšle oznamuje, že dne 31.7.2014 od 11.00 hod. bude ve Šťáhlavech před restaurací
Zámecká prodávat červené kuřičky - stáří 19 týdnů. Kuřičky možno objednat na tel. č. 602 115 750.
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