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a obecního úřadu ve šťáhlavech
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NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Na zasedáních v lednu 2018 rada obce
schválila:
• Vyřazení některého majetku ze školní jídelny v MŠ Šťáhlavy.
• Příkazní smlouvu s ﬁrmou DOMOZA.
Předmětem smlouvy je zpracování žádosti
o dotaci na opravu místních komunikací.
• Dodatek ke smlouvě na provozování pravidelných autobusových linek. Předmětem
dodatku je zvýšení ceny za každý ujetý km
na 38,50 Kč od 1. 1. 2018.
• Poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
10.000 Kč Pionýrské skupině Šťáhlavy.
• Poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši
35.000 Kč Sportovnímu klubu Šťáhlavy.
• Poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve
výši 2.400 Kč Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých.
• Prominutí nájemného za využití infocentra na akci ochutnávka rumunských vín.
Důvodem je charitativnost akce – veřejná
sbírka na opravu varhan v kostele sv. Vojtěcha.
• Výměnu kotle v MŠ Šťáhlavy.
• Zhotovitele kanalizačních přípojek k č. p.
440 ve Šťáhlavech (hasičárna) a k tenisovým kurtům.
• Zadání projektu na revitalizaci (zateplení
a výtah) objektu č. p. 587 (sociální dům)
ﬁrmě A. W. F. Projekt, s.r.o.

• Vyhlášení výběrových řízení na akce:
- oprava komunikace Jungmannova, Palackého a část U Hřiště;
- vodovod na Návsi Republiky;
- vodovod v ul. Nezvěstická, Na Potoce,
K Bažantnici, Havlíčkova, Ke Kozlu;
- kanalizace Na Sádkách a Na Potoce;
- obnova kaple ve Šťáhlavicích; zde byl následně již vybrán zhotovitel Milan Směšný;
• Potřebu opravy havarijního stavu střechy
v MŠ Šťáhlavy a potřebu zpracovat projekt
na zateplení dosud nezateplených částí MŠ.
• Výpověď nájemní smlouvy na 1 z garáží
v domě č. p. 587.
• Výpověď nájemní smlouvy na byt v do-mě č. p. 92 z důvodu havarijního stavu
objektu.
• Zvýšení nájemného o průměrnou roční
míru inﬂace (2,5%) u smluv s inﬂační doložkou.
• Smlouvu o společném zadání veřejné zakázky malého rozsahu se SÚS Plzeňského
kraje. Předmětem veřejné zakázky je stavba III/1772 Šťáhlavy, ul. Nezvěstická.
• Návrh střednědobého rozpočtu MŠ Šťáhlavy na roky 2019 - 2020.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene
s ﬁrmou GasNet, s.r.o. Předmětem smlouvy je uložení plynárenského zařízení v ul.
Habrmanova.

• Cenovou nabídku Ing. arch. Pavla Riegera (24.000 Kč bez DPH) na zpracování
návrhu stavebních úprav vstupu do OÚ.
• Rozpočtové opatření č. 1 k 22. 1. 2018.
• Pronájem pozemku 399/5 v k. ú. Šťáhlavy spolku Czech Caucasian Ovcharka
Club, z. s., Šťáhlavice 32, na výcvik psů.
• Zhotovení přístřešku ve stavebním dvoře
– zhotovitel Rudolf Vohradský (51.431 Kč
bez DPH).
RO odmítla návrh zástupce České pošty,
aby obec provozovala poštovní úřad. Důvodem k odmítnutí je zejména počet obyvatel v obci a neexistence vhodných prostor.
Obec by navíc musela dotovat plat poštovního úředníka, protože částka, kterou by přispívala Česká pošta, je velmi nízká.
RO se zabývala po vyjádření stavební komise konceptem studie na rekonstrukci budovy sokolovny.
Tolik v krátkosti o činnosti RO.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
členům volebních komisí za zvládnutí
lednového volebního maratonu. Velice si
jejich práce vážím a pevně doufám, že obci
zachovají přízeň i v budoucnu.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

NAŠI JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Blažena Polívková 83, Jaromír Kliment 88,
Jiří Kroc 82, Josef Zikmund 80,
Jiřina Pešková 86, Jaroslav Tolar 86

Šťáhlavice
Libuše Vimmerová 87
Mgr. Dagmar Špalová
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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.

ZPRÁVA O ČINNOSTI FINANČNÍHO VÝBORU
Vážení spoluobčané,
dovolte mi jménem FV obce seznámit vás s jeho činností v minulém roce. FV obce pracoval po celý
uplynulý rok ve stabilním složení:
Ing. P. Blažek, Ing. V. Šimek, Ing. A. Sládková, M. Šimek, MUDr. J. Škorpil, Ph.D.
Od ledna do prosince 2017 absolvoval
v tomto složení celkem 23 zasedání, z toho
1x společné zasedání se stavební komisí
a 1x s kontrolním výborem. Plán své činnosti FV naplnil přípravou rozpočtu obce pro
rok 2018. Dovolte mi krátce připomenout
a zhodnotit plnění rozpočtu v roce 2017
a okomentovat schválený rozpočet pro
rok následující.
V roce 2017 obec pracovala s ročními
příjmy 40 453 000 Kč, výdaje však činily

pouze 20 793 000 Kč. Hospodaření obce
skončilo přebytkem 10 660 000 Kč. Jakkoli je ﬁnanční zdraví obce výborné, tento
přebytek občany nepotěšil. Byl způsoben
zpožděním realizace některých zásadních
investic (např. 2. část průtahu obcí s dobudováním chodníku pro pěší, místního
osvětlení a vodovodní sítě v oblasti atd.).
Skluz v plnění investic způsobil, že FV
nevyčerpanou část rozpočtu v objemu 10
660 000 Kč převedl do rozpočtu pro rok
2018. Proto bylo do návrhu rozpočtu pro
rok 2018 nutné zakomponovat i většinu
nezrealizovaných investic z roku 2017
a navýšit tak rozpočtové výdaje pro rok
2018 na 51 000 000 Kč oproti 45 000 000
Kč na straně příjmů.
Finanční zdraví obce je stále velmi dobré,

avšak, v roce 2018 bude nutné realizovat
investice za 25 150 000 Kč. Osobně jsem
optimista a věřím, že s vysokým pracovním nasazením všech odpovědných pracovníků obce, příznivými klimatickými
podmínkami bude možné zmíněnou částku do konce roku 2018 proinvestovat.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem
stálým členům FV za odvedenou práci v
roce minulém a popřát jim i všem občanům pevné zdraví a rok plný osobních i
pracovních úspěchů.
MUDr. Jiří Škorpil, Ph.D.
Předseda FV obce Šťáhlavy

ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU
Kontrolní výbor obce Šťáhlavy kontroluje
plnění úkolů Rady obce a plnění usnesení Zastupitelstva obce. Členy kontrolního
výboru jsou Miloslava Hošková, Karel
Votýpka, Josef Pospíšil, Zuzana Sermešová a v roce 2017 rozšířil naše řady Ondřej
Maglič, který byl zvolen na uvolněné místo po odstoupení Ivety Bočanové.
V roce 2017 se Kontrolní výbor sešel celkem třikrát, a to 10. 5. 2017, 21. 6. 2017,
18. 9. 2017 za účasti p. starosty nebo
p. tajemnice. Kontrolní výbor upozornil
na pochybení při rekonstrukci dětského
hřiště v blízkosti Mateřské školy. Konkrétně nebyl dodržen daný termín realizace. Hřiště bylo otevřeno až 2 měsíce po
termínu, který byl p. místostarostou při-

slíben i na schůzi zastupitelstva obce. Hřiště pak nebylo možné využívat ani celé
letní prázdninové období. Všechny ostatní
úkoly jsou průběžně plněny, v případě nesplnění úkolu, nebo v případě nedodržení
termínu uzavření některých smluv nebylo
pochybení shledáno na straně obce.
Kontrolní výbor dále konstatuje, že od začátku roku 2017 byla na proﬁlu zadavatele Obce Šťáhlavy zveřejněna smlouva na
zakázku s plněním nad 500 tis. Kč, což je
zákonná povinnost. Od začátku roku byla
uzavřena jen jedna takováto smlouva. Na
webových stránkách obce jsou v pořádku
zveřejňovány uzavřené smlouvy na zakázky od 50.000 Kč (povinnost zavedena
usnesením ZO).

V lednu proběhla kontrola posledních
úkolů Rady obce z roku 2017 a kontrola
posledního usnesení Zastupitelstva obce.
Zákon Kontrolnímu výboru dává možnost
vlastní iniciativy při kontrolní činnosti. To
znamená, že kromě kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce může
kontrolovat dodržování právních předpisů
ostatními výbory a obecním úřadem a kterýkoliv občan proto může Kontrolnímu
výboru podat podnět ke kontrole. Děkujeme za důvěru nám svěřenou a za všechny
členy Kontrolního výboru dodatečně přeji
úspěšný rok 2018.
za Kontrolní výbor
Mgr. Zuzana Sermešová

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
1. FACEBOOK OBCE
Pro zlepšení kontaktu s veřejností a k propagaci akcí konaných v obci zřídila obec
FACEBOOKOVOU STRÁNKU. Najdete
ji na www.facebook.com/stahlavy . Máte-li facebook, můžete stránku obce tzv.
sledovat, sdílet naše příspěvky nebo dávat „like“. Chtěli bychom na ni vkládat
pozvánky na veřejně přístupné kulturní i
sportovní akce v obci (a to nejen na akce
organizované obcí), fotky z těchto akcí,
případně i některá hlášení místního rozhlasu. Tímto vyzýváme spolky aj. organizace či osoby v obci, aby se ozvali na
e-mail sekretariat@stahlavy.cz nebo na
tel. 377 969 201, pokud mají zájem o sdílení jejich akcí na facebooku obce. Děkujeme za Váš zájem.

svažitých ulic žluté boxy – kontejnery
s posypovou solí pro případ náledí. Při
zimní údržbě je postupováno při údržbě
cest dle časového plánu a není možné
být okamžitě všude. Boxy jsou variantou okamžité pomoci pro občany. Pro
případ, že by dosud nebyla ulice posypána, občané (předpokládáme, že obyvatelé přilehlých nemovitostí) mohou
solí posypat ulici v rizikovým místech,
tj. zejména ve svahu, do doby, než bude
posyp zajištěn obcí. Žluté boxy jsou v
těchto místech: roh Habrmanovy a Palackého ulice, roh Jiráskovy a Táborské
ulice, roh ulice K Beránce a Na Řežábu
a roh ulice Kozelská a Na Boru. Děkujeme všem, kteří boxy budou řádně využívat k určenému účelu.

2. BOXY S POSYPOVOU SOLÍ PRO
PŘÍPAD NÁLEDÍ
Obec na zkoušku umístila do některých

3. KRONIKÁŘ(KA)
Obec hledá spolehlivou osobu pro vedení
šťáhlavské obecní kroniky. Podrobnosti
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sdělí p. starosta nebo v sekretariátu OÚ
(tel.: 377 969 201, event. 724 162 518).
4. VOLNÉ BYTY VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V DPPB ve Šťáhlavicích (č. p. 61) jsou
dva volné byty 1 + kk. Přednostně musí
být do těchto bytů umísťováni starší občané, kteří splňují určité podmínky. Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu 1 roku
s předpokladem jejich prodloužení v případě, že nájemce podmínky splňuje a byt
řádně užívá. Vyzýváme občany, kteří by
měli zájem o bydlení v sociálním domě
ve Šťáhlavicích, aby se obrátili na matriku (tel.: 377 969 079) nebo na paní účetní
(tel.: 377 969 070), kde získají další potřebné informace. Dům je bezbariérový,
tj. s výtahem, vhodný i pro soběstačné
zdravotně postižené občany.
Rozsáhlejší informace o investičních akcích obce si přečtete v příštím čísle Š+Š.
za OÚ tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY V NAŠÍ OBCI
Obec: Šťáhlavy, Okrsek: 1

+) postupující kandidát

Obec: Šťáhlavy, Okrsek: 2

+) postupující kandidát

pokračování na násladující straně
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VÝSLEDKY VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY V NAŠÍ OBCI
dokončení z předešlé strany

Obec: Šťáhlavy,
Okrsek: 3

+) postupující kandidát

Radka Fremrová, matrika OÚ Šťáhlavy

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Komise životního prostředí zasedala v roce
2017 celkem 5x, a to: 24. ledna, 10. dubna,
12. června, 4. září a 10. října. Členové komise: Vojtěch Synáč, Jiří Kokoška, Milan
Kůla, Alena Hankerová, Jaroslav Kotěšovec a Jan Vyskočil.
V průběhu roku se komise zabývala těmito
záležitostmi:
- Vyjádření ke kácení stromu. Dub na pozemku č.1009/32. Je mimo pozemek obce,
nepřekáží provozu dopravy, stanovisko komise ke kácení je zamítavé.
- Návrh na prozkoumání možnosti vrtu na
Svidné a tím zajistit zdroj pitné vody pro
obec, čímž by se vyhnula používání městské vody daleko horší kvality. Komise návrh schválila a vrt byl již uskutečněn, včetně následného chemického rozboru. Nyní
probíhá projekt.
- Projednání zprávy p. Blažka o řešení situace v polích nad Šťáhlavami tak, aby nedocházelo ke splavování znečištěné dešťové
vody do kanalizace. Návrh se již realizuje.
- Informace o škodlivosti vyfrézovaného

odpadu, popř. i používání starých železničních pražců v blízkosti obydlí.
- Návrh na umístění košů na zvířecí exkrementy. Byl komisí zamítnut s odůvodněním, že odpadkových košů je dostatek
a podle vyhlášky musí mít psi v prostoru
obce vodítko a tím i dozor.
- Průběžná hlášení o černých skládkách
a případné umístění fotopastí.
- Upozornění na spaliny vypouštěné do
ovzduší používáním neadekvátního paliva.
Nekvalitní hnědé uhlí, zbytky nábytku, laminovaných částí a dokonce i plastů.
- Byly zmíněny i emise z vozidel s motory
bez ﬁltrace výfukových plynů.
- Byla prohovořena apelace Čevaku o poruchách kanalizačních čerpadel v důsledku
vhazování předmětů do kanalizace, respektive do toalet, jako jsou např. utěrky, pleny,
hyg.potřeby, plastové sáčky a nerozpustné
zbytky potravin, např. tuky a oleje. Jsou to
prohřešky proti životnímu prostředí, čerpadla se zanášejí a zvyšují se tím provozní
náklady i cena stočného.

- Bylo diskutováno i o kácení stromů v Háječku. To však spadá do kompetence obecních lesů včetně odborného posudku.
- Bylo doporučeno přidání kontejnerů na
plasty a papír.
- Komise zjistila, že 15 stromů na pozemku
540/6 je napadeno kůrovcem. Po domluvě
s hasiči byly stromy v průběhu roku likvidovány až na zbytek, který bude do týdne
odstraněn. Stejný osud měl postihnout
i staré jabloně při cestě do Nezvěstic. Realizace zatím nebyla možná, neboť jejich
větve jsou křivolaké, nelze použít štěpkovač a vzhledem k oplocení staveb je tam
i málo místa.
Závěrem bych chtěla kladně zhodnotit iniciativu Spolku přátel Šťáhlavského zámku
v rámci celostátní akce „Ukliďme Šťáhlavy, ukliďme Česko“. Velkou brigádou při
sběru odpadu na vytipovaných místech
spolek přispěl ke zkrášlení obce a jistě i k
příjemnějšímu životnímu prostředí.
Za komisi životního prostředí zapsala
Mgr. Alena Hankerová

VÝROČNÍ ZPRÁVA MÍSTNÍ KNIHOVNY ŠŤÁHLAVY
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 je
5962 knih, z toho naučná literatura 1651,
krásná literatura 4311 knih. Nakoupeno
bylo 94 knih. Vyřazeny nebyly žádné.
Poplatky knihovny: Zápisné – 1745 Kč,
upomínky – 710 Kč. Zaregistrováno je 74

čtenářů, z toho 19 dětí do 15 let. Nově přihlášených je pět. Naší knihovnu navštívilo
za r. 2017 648 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 3082 knih za rok. Náklady knihovny 0.
Z doplňkového odd. Blovice nám byly zapůjčeny 3 soubory o počtu 117 knih, kte4

ré nám vždy přivezla současná metodička
pí. Seidlová. Knihy lze vyhledávat i v on-line katalogu na webových stránkách
http://www.knihovnastahlavy.webz.cz/
v sekci Služby. Do knihovny nám věnovala
2 bedny knih lehčí beletrie Mgr. Sermešová.
pokračování na protější straně

VÝROČNÍ ZPRÁVA MÍSTNÍ KNIHOVNY ŠŤÁHLAVY
dokončení z předešlé strany

Za to jí děkujeme. Nejčtenější autoři zůstávají Vondruška, Hartl, Brown, Roberts,
Sparks, Keleová atd.
Informace pro čtenáře:
Členství platí čtenáři 1 rok od zaplacení registrace členského poplatku.

Poplatky:
25 Kč čtenáři do 15 let, studující, v domácnosti a důchodci a 60 Kč pro občany
v pracovním poměru. Výpůjční doba je
1 měsíc, výpůjčky lze prodloužit. Poplatky
z prodlení: 5 Kč, 25 Kč, 50 Kč a 100 Kč.

Nejpilnějšími čtenáři jsou převážně důchodci, mají přečteno až 161 knih za rok.
Výpůjční doba:
SO - 8.30 až 11.00 hod.
ÚT - 6.30 až 19.00 hod.
Daniela Horáčková, knihovnice

POZVÁNKA DO KNIHOVNY VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V roce 2018 přeji všem čtenářům mnoho krásných knih a nevšední zážitky při jejich četbě. Všechny zájemce o literaturu a životy
jejích tvůrců srdečně zvu do šťáhlavické knihovny na přednášky a besedy, které budou letos věnované návratům do dětství, ale nejen
tam. Přednášky se konají vždy v úterý od 18:00 hodin.
9. 1. Objevujeme maloměsto s Karlem Po- 15. 5. Stále aktuální královy nové šaty 9. 10. Všichni jsme se setkávali u Veliláčkem... A bylo nás víc než pět.
aneb kdo by neznal Hanse Christiana An- ké řeky nebo na lovu mamutů – Eduard
20. 2. S Josefem Ladou za vodníky a hastr- dersena.
Štorch.
many s kocourkem, který mluvil – listová- 12. 6. S Malým princem na planetě lidí – 20. 11. Každý se může stát Robinsonem –
ní v Ladových vzpomínkách.
Antoine de Saint-Exupéry.
historie slavné knihy Daniela Defoa a J. V.
13. 3. Jak viděl naši historii Alois Jirásek... 10. 7. Naše paní Božena Němcová a její Plevy.
A čte ho vůbec ještě někdo?
pohádkový svět.
18. 12. S Eduardem Petiškou do starého
10. 4. V každé holce je kousek Pipi dlouhé 14. 8. A jaký byl Erbenův pohádkový (ale Řecka a pak zpátky do Čech.
Eliška Landová, knihovnice
punčochy – Astrid Lindgrenová a její po- nejen pohádkový) svět?
chopení dětské duše.
11. 9. Šťastný princ nešťastného Oscara Wilda.

OHLÉDNUTÍ ZA KRÁSNÝMI VÁNOČNÍMI CHVÍLEMI
VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Vánoce jsou takovým malým, ale krásným pozastavením, je to čas, kdy jsme si
bližší než jindy a snažíme se zapomenout
na běžné problémy. Ve Šťáhlavicích na
návsi se 24. prosince, tedy na Štědrý den,
koná každým rokem setkání u vánočního
stromku. Letos to bylo již po jednadvacáté. V podvečer se u stromku na návsi
sešlo téměř 200 lidí, aby se spolu zasta-

vili, zazpívali si koledy, popřáli si mnoho
dobrého během svátků i do nového roku.
Setkání začalo velmi krásným troubením.
Pak následovala příjemná slova zastupitelů obce, doplněná šťáhlavickými dětmi,
které si připravily básničky a koledy, hru
na trubku a pískání na ﬂétničku.
Během setkání byla uspořádána sbírka na
opravu zvonu na místní kapličce, při které
se vybralo přes 9 500 Kč. Je to až dech
beroucí částka. Je vidět, že nejsme lhostejní k našemu majetku a chceme mít kolem sebe krásné a fungující věci. Od stromečku si každý také odnesl Betlémské
světlo, které zde plápolalo po celý slavnostní podvečer. K umocnění vánoční atmosféry setkání jistě přispěla vůně i chuť
svařeného vína a čaje, které mohli všichni
ochutnat. Většina neodolala ani studenému patnáctistupňovému spodně kvašenému pivu z místního pivovaru U Šenkýřů,
vhodného právě pro zimní období.
Na konci setkání byla vyhodnocena soutěž Adventní kalendář. Soutěže se zúčast-

nilo více než 40 malých i větších dětí. Za
správně vyplněnou hrací kartičku s čísly
dostaly malý dáreček. Šťáhlavický sváteční podvečer proběhl ve znamení štěstí,
lásky a pokoje. Všichni vnímali krásnou
vánoční atmosféru, kterou si jistě každý
odnesl domů do svého rodinného kruhu
ke svému vánočnímu stromku. Dovolte
mi poděkovat všem, kteří se na přípravě
tohoto krásného setkání podíleli.

Pozvánka na Výroční valnou hromadu:
MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ŠŤÁHLAVY
Vás zve na Výroční valnou hromadu,
která se bude konat 28. 2. 2018 od 17:00 hod.
v jídelně AG Produkt ve Šťáhlavech.
Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vás!
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Mgr. Dagmar Špalová

JAN ČENSKÝ VE ŠŤÁHLAVECH
Dne 15. 1. 2018 zavítal do šťáhlavského
Infocentra známý herec, moderátor a jak
zaplněný sál zjistil i bavič Jan Čenský.
Povyprávěl úsměvné historky o svých začátcích na konzervatoři, u ﬁlmu, v divadle
a moderování. Zavzpomínal na známé kolegy a kamarády, zmínil se i o seriálových
rolích a své rodině. Vyprávění proložil několika vtipy. Na závěr se podepsal do něko-

lika památníků
a se zájemci
vyfotografoval.
Díky zapůjčené aparatuře od
volejbalového
oddílu
bylo
dobře slyšet i
v zadních řadách, i když
tam už doporučuji divadelní kukátko. Škoda, že pan Čenský přijel do Šťáhlav až těsně před vystoupením a nestihl tak ochutnat
výborné dorty v místní cukrárně.
Troufám si říci, že valná většina posluchačů odcházela domů s úsměvem a s pocitem hezky stráveného večera.
Roman Brůha

VEČER PRO VARHANY ANEB DEGUSTACE
RUMUNSKÝCH VÍN A BENEFIČNÍ ZPÍVANÁ
Již počtvrté se přes 40 milovníků dobrého
vína sešlo v Infocentru, aby okoštovalo 12
vzorků bílého, růžového, červeného, ale
i jednoho šumivého vína. Pan Suciu-Šubert
byl opět milým průvodcem a k povídání
o vínu zařadil nové příhody z nedávného
lovu medvědů. Druhá část večera patřila beneﬁční zpívané. Kapela Perla se již
od vyhlášení sbírky na varhany nabízela,
že ráda sbírku podpoří koncertem. Jejich
housle a harmoniku doplňovaly mé klávesy, zpěv profesionálního zpěváka Zdeňka

Vobruby a elektrické bicí Vojty Nesnídala. Dalším spontánním oživení večera byl
„DJ Šťáva“, kterému se podařilo zpívající
publikum i roztančit. Pánové, moc děkuji
za vaši ochotu a publiku za tu skvělou atmosféru.
Večer se tedy opět vydařil a díky všem zúčastněným je sbírka na záchranu varhan
o 2800 Kč bohatší. Celkem je již na kontě
sbírky 65 650 Kč. Rád bych za sebe závěrem popřál obci, aby opět měla časem
funkční kulturní komisi, ve které se lidé

budou chtít společně domlouvat na akcích,
kterými se zpestřuje kulturní dění v obci.
Jakub Šedivý

VÝZVA PĚVECKÉHO SBORU
Šťáhlavský příležitostní pěvecký sbor se
začíná opět scházet - každou středu od
18:00 v ZŠ. Bereme do party každého,

kdo má chuť si zazpívat. Rozšíříme repertoár o líbivé populární melodie zejména
posledního čtvrtstoletí.

Info na jakubsedivy@atlas.cz
Těším se na vás.
Jakub Šedivý

LEDEN VE ŠKOLE
Vánoční čas byl na naší škole zakončen
v pátek 5. 1. příchodem Tří králů. Kašpar
s Melicharem a Baltazarem navštívili všechny třídy a popřáli žákům hodně
zdraví a štěstí. Nad dveře všech tříd napsali nápis K†M†B†2018. 6. 1. je svátek
Tří králů a při tomto svátku bylo zvykem
žehnat obydlí a nade dveře psát posvěcenou křídou tři písmena K†M†B†. Ta
tři písmena znamenala zkratku pro větu:
Christus (K) mansionem (M) benedicat
(B) – Kristus ať obydlí žehná po celý rok,
proto se za třetí křížek píše letopočet.
Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou
to tedy znaménka plus mezi iniciálami.

Dnem Tří králů začíná Masopust. V masopustní době pořádáme ve škole pravidelně maškarní karneval, z jehož dění
vám přineseme informace v příštím čísle.
5. 1. naši školu také navštívil Bovýsek –
maskot ﬁrmy Bovys, která dodává do školy produkty k projektu Ovoce, zelenina &
mléko do škol. Bovýsek měl připraveno
několik soutěží a na závěr své návštěvy
dětem rozdával drobné dárečky.
22. 1. p. V. Dubnička a Z. Lahoda navštívili děti ve školní družině se svým pořadem
„Normálně nezpívám“. Interaktivní pořad
složený výhradně z jejich vlastní tvorby
seznámil děti s tím, jak vzniká písnička.
Autorská dvojice Dubnička – Lahoda
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pokračování na protější straně

LEDEN VE ŠKOLE
dokončení z předešlé strany

tvoří originální písničky založené na hravých textech a chytlavé melodické muzice. Na konci velmi pěkného pořadu
si složily děti vlastní písničku a zpíval si
v družině opravdu každý.
22. 1. žáci druhého a třetího ročníku
ukončili deset lekcí plaveckého výcviku
a obdrželi Mokré vysvědčení.
To pravé vysvědčení dostali všichni žáci
ve středu 31. 1. a za jejich půlroční práci

jim byly také odměnou páteční jednodenní prázdniny.
Na jarní prázdniny, které začínají 19. 2. se všichni těší již
teď.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Alena
Löffelmannová
a Jitka Čimerová

SPORT
HÁZENÁ V LEDNU
Naše družstva poctivě trénují a připravují se na jarní kolo soutěží 2017 - 2018.
V této zimní přestávce, která trvá deset
týdnů, se uskutečnila mistrovství světa
žen v prosinci a v lednu mistrovství Evropy mužů. Na těchto soutěžích dosáhli
naši hráči a hráčky významných úspěchů, nejlepších v historii České republiky. Ženy byly osmé a muži šestí (stejné
umístění jako v roce 1996), když obě
družstva dokázala být nejlepším týmům
rovnocenými soupeři. Snad se v našem
sportu začíná blýskat na lepší časy a na
naději vrátit se na pozice, která naše házená ve světě měla. Ale vraťme se domů,
do Šťáhlav, které vychovaly v minulosti
tolik reprezentantů. V současné době se
nám začíná vyplácet práce našich trenérů s mládeží. V širších reprezentačních
družstvech již máme několik hráčů. V
osmnáctkách je to Lukáš Nolč a ve výběru týmu šestnáctiletých jsou dokonce tři
hráči: Martin Havlíček, Ondřej Sedláček

a brankář Dominik Kopic. A ještě se můžeme pochlubit naší odchovankyní Pavlínou Kepkovou, hrající nyní za DHC Plzeň. Ta je v národním týmu osmnáctek. To
jsou výborné výsledky, s kterými se můžeme pyšnit. Ovšem vychováváme mládež hlavně pro kamarádství, dobrý vztah
ke kolektivu, mravnost a čestnost. Toto
vše dané dohromady nám dává pěknou
známku v českém házenkářském světě.
V posledním lednovém víkendu sehrálo
družstvo mladších žáků turnaj v Novém
Veselí (kraj Vysočina). Turnaje se zúčastnilo deset týmů. Naši v základní skupině
všechny utkání vyhráli, postupně: Praha
- Chodov 19:16, Centrum Haná 21:12,
ČZ Strakonice 17:11, Nové Veselí 14:7
a postoupili do semiﬁnale. Zde narazili na
pražskou Duklu, které podlehli nejtěsnějším rozdílem 8:7. V souboji o třetí místo
pak zůstali na štítě týmu Praha Chodov
výsledkem 11:13. V únoru nám začínají
ligy řízené českým svazem. 17. února se

v první lize staršího dorostu utkají Šťáhlavy se svým plzeňským rivalem Talentem.
Sobotní utkání začíná v 15 hodin. Mladší
dorostenci zajíždí v neděli 18. února do
Prahy na Vršovickou Lokomotivu. I ostatní únorová klání sehrají chlapci venku na
hřištích soupeře, a tak doma je uvidíme až
3.3. Mladší budou hostit Pardubice a starší Lovce z Lovosic. Prosíme naše skvělé
fanoušky, aby nás přišli v sobotu 17. února povzbudit do haly obce Šťahlavy.
V měsíci únoru, konkrétně 11., oslaví
pan Josef Zikmund osmdesáté narozeniny. Házenkáři Sokola Šťáhlavy tomuto
dlouholetému funkcionáři děkují za práci, kterou pro oddíl vykonal, přejí mu
hodně zdraví, pohody do dalšího života.
Jako jednatel oddílu pamatuje slavná i ty
méně úspěšná léta naší činnosti, nyní už
jako přísný divák a fanoušek. Ještě jednou
Pepo hodně zdraví.
Jan Sklenář, Házená Sokol Šťáhlavy

DALŠÍ ÚSPĚŠNÝ FESTIVAL BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU PRO SK ŠŤÁHLAVY
V neděli 28. ledna proběhlo další z krajských kol barevného minivolejbalu, tentokráte v Klatovech. Na celkem osmi
hřištích se během celodenního maratónu
odehrálo dohromady 230 utkání v kategoriích žlutá, oranžová a červená.
Za SK Šťáhlavy startovalo celkem 9 družstev, 5 v červené kategorii, 3 v oranžové
a 1 ve žluté. Výborného výsledku jsme
dosáhli v nejstarší červené kategorii v
konkurenci 24 týmů. V závěrečné fázi
ve ﬁnálové čtyřčlenné skupině se utkala
o medaile naše dvě družstva se dvěma

domácími klatovskými. Krásné souboje,
ty nejtěsnější výsledky, výborný volejbal. V konečném zúčtování obsadila naše
družstva 2. (Linda Fišerová s Bárou Knížákovou) a 4. (Linda Tafatová s Honzou
Jiříkem) místo! I ostatní týmy o sobě daly
vědět, a tak jsme si odvezli vedle krásného volejbalového zážitku i chuť a motivaci
do další práce a tréninků. Dalším turnajem bude krajské kolo barevného minivolejbalu 3. března v Rokycanech, po němž
se již opět naplno rozběhnou soutěže
městského přeboru.
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SK Šťáhlavy na tomto festivalu reprezentovali v červené kategorii Linda Fišerová,
Barbora Knížáková, Linda Tafatová, Jan
Jiřík, Daniel Gerhart, Anna Tůmová, Martina Peroutková, Anežka Lucáková, Julie
Vanišová, v oranžové Karolína Bendová,
Barbora Navrátilová, Adéla Dobrá, Eliška
Piknerová, Antonín Dobrý, Petra Stráská,
ve žluté pak Štěpánka Brůžková a Eliška
Vondráčková.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

- INZERCE P\IJMEME BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY

PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY
na pozici obsluha strojƽ na pracovišti Starý Plzenec, Bezruēova 389.

na pozici obsluha strojů
Pracovní dobaStarý
- dle domluvy,
možno
i odpoledne.
na pracovišti
Plzenec,
Bezručova
389.
Vhodné jako pƎivýdĢlek napƎ. na mateƎské dovolené.

Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne.
Možná i práce na hlavní pracovní pomĢr.

Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené.
Tato skupina je určena lidem nejen ze Šťáhlav a Šťáhlavic, ale i z

Možná i práce na hlavní pracovní poměr.

Tato skupina je urìena lidem nejen ze Šıáhlav a Šıáhlavic, ale i z blízkého okolí.
blízkého
okolí.
Jejím záměrem
je zprostředkování
nákupu
prodeje
Jejím
zámürem
je zprostĥedkování
nákupu
a prodeje vücí vìetnü
nabídky aslužeb.
věcí včetně
nabídky
služeb.
Vítáme
nové ìleny
a pĥejeme
pĥíjemné obchodování.

Dále pƎijmeme do výroby stƎedoškoláka,

Dále přijmeme
výroby
středoškoláka,
vyuēen vdo
oboru
kovoobrábĢní
.
vyučen v oboru kovoobrábění .

Vítáme nové členy a přejeme příjemné obchodování.

Prodej slepiček

V pƎípadĢ zájmu nás kontaktujte.

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu,
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green
Shell-typu Arakauna . Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prodej: 24. února 2018 Šťáhlavy - Jednota u kruháku- 15.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 728605840

Restaurace Zámecká

V případě zájmu nás kontaktujte.
ZdenĢk Suchý

Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezruēova
389
Strojní
a elektrotechnická
výroba Starý Plzenec
332 02 Starý Plzenec
Bezručova
389
332mobil:
02 Starý
602 161Plzenec
939
E-mail:
suchyzd@seznam.cz
mobil:
602
161 939
E-mail: suchyzd@seznam.cz

přijme do svého kolektivu číšníka, nebo servírku.
Informace na č. tel.: 725 768 877

Kulturní komise při OÚ Nezvěstice ve spolupráci s SDH Nezvěstice,
TJ SOKOL Nezvěstice a NKPMK zve malé i velké na

DĚTSKÝ
NÁMOŘNICKÝ
MAŠKARNÍ REJ
NEZVĚSTICE

SDH

NEZVĚSTICE

R NU
ZO MÍ
PO TERNÍ
A
Á
ĚN ON
ZM K

Bohatá tombola, spousta her a zábavy!

17. 2. 2018 | 14:00
Nezvěstice - Sokolovna

Uzávěrka materiálů pro únorové číslo - 28. 2. 2018
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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