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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

březen 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
Na únorových zasedáních RO schválila:
1. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce na
koncert Matěje Ptaczeka a Jana Stehlíka
ve výši 4.000 Kč, který se konal v Bezejmenné čajovně 8.2.2019.
2. Cenovou nabídku ﬁrmy ELEKTROELAP s.r.o. na přemístění sloupu VO
v ul. Nezvěstická. V době stavby nebylo
možné sloup posunout.
3. Cenovou nabídku ﬁrmy HABEŠ-stálé
sucho s.r.o. na sanaci 1. PP v DPPB ve
Šťáhlavicích.
4. Instalaci el. přípojky v lokalitě za mostem přes řeku Úslavu. Přípojka bude sloužit při akcích pořádaných na louce podél
ul. Kozelská.
5. Instalaci nového hnízda bezdrátového
rozhlasu u trafostanice ve Šťáhlavicích,
původní hnízdo bylo trafostanicí rušeno
a bude využito na jiném místě v obci.
6. Cenovou nabídku ﬁrmy VHS Teplice,
s.r.o. na úpravu vjezdu u čp. 360 ve Šťáhlavech.
7. Cenovou nabídku ﬁrmy SAFEROAD
Czech Republic, s.r.o. na dodání a montáž
4 ks zrcadel v obci.
8. Na doporučení komise životního prostředí cenovou nabídku na rozvojovou

péči v Hraběcí aleji (cca 30.000 Kč bez
DPH).
9. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Vodovod Radyně, a.s. Zatíženými pozemky jsou: 428/103 v k.ú. Šťáhlavy
a 1005/1 a 431/17 v k.ú. Šťáhlavice.
10. Nákup materiálu na výzdobu sálu při
1. reprezentačním plesu obce ve Šťáhlavicích.
11. Zajistit vhodného projektanta na pořízení studie využití budovy obecní hospody ve Šťáhlavicích.
12. Zapojení obce Šťáhlavy jako organizátora celostátní akce „Ukliďme Česko“.
Akce se uskuteční 6.4.2019.
13. Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS PK. Smlouva umožní
investorovi (obci) provádění stavebních
prací za účelem uložení inženýrské sítě
v rámci stavby Šťáhlavy - splašková kanalizace ul. Kozelská, Na Boru.
14. Výsledky výběrových řízení takto:
Vodovod a kanalizace ul. Ke Koupališti BP STAVBY CZ, s.r.o.
Sklad u sportovní haly - PPD stav, s.r.o.
Plzeň
Kanalizace Na Řežábu - BAGGER BS,
s.r.o.

Vodovod Pod Kozlem - STREICHER
Oprava mostku přes náhon – Silba-Elstav,
s.r.o.
Zhotovitelem kamene k Lípě republiky
bude V. Procházka
RO zrušila výběrové řízení na projektovou dokumentaci na rozšíření kapacity
ČOV. Přihlásil se jen jeden zájemce, jehož cenová nabídka byla příliš vysoká.
Obec vyhlásí výběrové řízení znovu.
RO dále vzala na vědomí podněty komise
životního prostředí k projektům zeleně,
které budou předány projektantovi.
Bude podána žádost na prodloužení termínu a změnu účelu na Plzeňský kraj
- dotace na projekt cyklostezky – projekt
musí být rozdělen na 2 etapy.
V souvislosti s opravou hřbitovní zdi objednala obec u Petra Jirmáře kamenické
práce na náhrobcích přiléhajících k této
zdi.
V nejbližší době bude uskutečněna poptávka na kácení topolů za MŠ. Dále budou objednány cedule na zákaz skládky,
které se umístní do problémových lokalit
(např. konec ul. Legionářská…).

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
13.2.2019 se konalo mimořádné zasedání
zastupitelstva obce (ZO)
ZO vzalo na vědomí rozpočtové opatření
č. XII. k 28. 12. 2018.
ZO schválilo:
1. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Tělovýchovné jednotě Sokol Šťáhlavice ve
výši 90.000Kč.
2. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce Sokolu Šťáhlavy (házená) ve výši 460.000 Kč.
3. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Sportovnímu klubu Šťáhlavy (volejbal) ve
výši 313.000 Kč.
4. Poskytnutí dotace z rozpočtu obce SDH
Šťáhlavy ve výši 55.000 Kč.
5. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR (MMR), do podprogramu Podpora obnovy místních komunikací na akci „Šťáhlavy – ulice Smetanova“.
6. Mimořádnou splátka úvěru ve výši
2.000.000 Kč
Dále se zastupitelstvo zabývalo možnostmi umístění dalšího dětského hřiště v obci.
V obci není mnoho ploch ve vlastnictví
obce, které by byly pro dětské hřiště vhodné. Buď je na pozemcích jiný záměr, nebo
na něm rostou stromy, kterých by byla
škoda. Po četných diskusích byl v lednu
vybrán pozemek vedle prodejny COOP
u nádraží, a to plocha mezi prodejnou
a bazárkem. Nevýhodou je, že část plochy
u prodejny obec nevlastní, takže by hřiště
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muselo být na místě, kde jsou stromy. Vizualizace velkého hřiště, kde by zůstaly
stromy jen po obvodu, nezískala podporu
dostatečného počtu zastupitelů, některé
herní prvky se nelíbily, musely by se vykácet stromy uvnitř prostoru. Protože bylo
možné požádat o dotaci na MMR jen do
konce února a od vizualizace by nebylo
možné se při realizaci zásadním způsoben
odchýlit, rozhodli se zastupitelé, že letos se
žádost o dotaci podávat nebude a o bodu
podání žádosti o dotaci se nakonec nehlasovalo. Zastupitelé budou hledat jiné varianty řešení hřiště pro případ, že se bude
dotační program v příštím roce opakovat.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

Pozvánka na ples obce
Obec ŠĢáhlavy zve pĜi pĜíležitosti oslav obce na 1. reprezentaþní ples
obce ŠĢáhlavy, který se koná v sobotu 30. bĜezna 2019 od 20 h v sále
obecního hostince ve ŠĢáhlavicích. Autobus ze/do ŠĢáhlav zajištČn.
Slavnostní pĜípitek, bohatá tombola i kulturní program.
Vstupné 250 Kþ na sál a do pĜísálí; 200 Kþ do restaurace a salonku, kde
bude klidnČji.

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INFORMACE O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
- Zlepšení sociálního zázemí v budově
OÚ – provádí zaměstnanci obce
- Oprava části sklepa ZŠ – hotovo - provedli zaměstnanci obce
- Zateplení půdy budovy OÚ – probíhá
- Stavební úpravy WC pro dámy v budově
obecního hostince ve Šťáhlavicích – probíhá
- Instalace dopravních zrcadel pro lepší
viditelnost na některých křižovatkách (3x
ve Šťáhlavicích, ve Šťáhlavech ul. Husova
x Žižkova) - hotovo
- Odstranění nedodělků v ul. Nezvěstická
- probíhá
- Dokončení zastřešení vstupu do budovy
OÚ (ﬁnální nátěr, okapové svody aj. nedodělky) - probíhá

V nejbližší době bude realizováno (v závislosti na klimatu):
- již v 2. polovině března nastoupí ﬁrma
BAGGER BS na stavbu kanalizace v lokalitě Na Řežábu. Bude to velmi náročná akce, s ﬁrmou má obec z minulých let
velmi dobré zkušenosti, proto věříme, že
vše bude probíhat ke spokojenosti nejen
obce, ale i občanů, a dílo bude co nejdříve
hotové. V době psaní článku je těsně po
podpisu smlouvy a zatím ještě není znám
přesný harmonogram. Občanům v lokalitě budou v nejbližší době ve spolupráci
s ﬁrmou doručeny informace o stavbě,
o povinnosti připojit se na nově budovanou kanalizaci pouze splaškovými, nikoliv dešťovými vodami (zde bude kanalizace oddílná, což obci umožní žádat na
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kanalizaci o dotaci). V případě jakýchkoli
dotazů ohledně stavby se obracejte na stavebního technika obce.
- Sklad u haly – ﬁrma je vybrána, smlouva podepsána, realizace začne v březnu
- Prodloužení kanalizace a vodovodu
Ke Koupališti – ﬁrma je již vybrána,
smlouva o dílo je připravena k podpisu
- Opravy výtluků místních komunikací
po zimě – proběhne na jaře
- Úplná oprava komunikace v ul. V Cihelně – cca duben
- Výměna 6 klapajících poklopů v ul. Husova včetně stavební úpravy – cca duben
- Oprava mostku přes náhon pod mlýnem
(cesta k čerpací stanici a rybníkům Kluziště
a Bambousek) – smlouva o dílo podepsána
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Obec se snažila vyhlásit většinu výběrových řízení co nejdříve, dokud ještě ﬁrmy
mají kapacitu a o zakázky se více ucházejí. Tím lze docílit i ﬁnančních úspor.

Na začátku března by již měl být znám
i vítěz na zakázku opravy komunikace u
MŠ, úpravu shybky na náhonu v křížení
s potokem Beránka a na pokácení topo-

lů za MŠ, které již jsou značně přerostlé
a jejich výsadba před desítkami let do této
lokality nebyla nejvhodnější.
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

AKCE UKLIĎME ŠŤÁHLAVY
Obec se zapojí do celostátní úklidové akce Ukliďme Česko, ukliďme svět,
tentokrát poprvé jako organizátor. Akce
se koná ve Šťáhlavech v sobotu
6.4.2019 od 9 do 12 h, sraz je před
budovou OÚ. Vše bude probíhat
podobně jako v minulých letech,
kdy akci organizoval Spolek přátel
šťáhlavského zámku. Vítáme každého, kdo chce pomoci dobré věci
a přijde v pracovním oděvu a dobrou náladou. Vyzýváme místní spolky,
aby se k akci připojili i jejich členové.
Každý dostane pytle na odpad, mapu

s lokalitou, kterou jeho skupinka projde,
a po úklidu se vrátí na OÚ pro sladkou
odměnu a diplom. Skládky, které vznik-

ly již před desítkami let (např. ta v Legionářské ulici), sice při této akci uklidit
asi nedokážeme, ale i tak výrazně po-

můžeme k čistotě obce. Děti, které se
takové akce účastní, jistě nebudou jako
dospělé sypat odpadky do příkopu nebo
do lesa.
Děkujeme všem, kdo se akce zúčastní.
Více informací o akci na: https://www.
uklidmecesko.cz/event/19843.
I ve Šťáhlavicích budou v ten samý
den uklízet, zde je organizátorem
SDH Šťáhlavice a sraz je v 9 h před
kovárnou na návsi. https://www.uklidmecesko.cz/event/20099
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

DOTAZ OBČANA:
Proč obec Na Řežábu nebo i jinde neudělá najednou kanalizaci i vodovod?
Odpověď:
1) Finanční důvody – akce by byla cca
za 10 mil. Kč a to, že by se dělalo obojí najednou, neznamená ﬁnanční úsporu.
Musely by být 2 výkopy. Vzhledem k výši
částky by výběrové řízení musela provádět odborná ﬁrma.
2) Technické důvody – proč by se musely dělat 2 výkopy a ne jen jeden? Dle
norem musí být min odstup vedení 1 m,
což by znamenalo výkop šířky min 1,5m
v hloubce 2 až 3m. Tzn., že při vysvahování by byl výkop velmi široký a akce by,

v závislosti na podloží, mohla být i dražší
než 2 výkopy. Postup ﬁrem by byl 2 až
3x pomalejší, došlo by k mnohem většímu
omezení života občanů.
Dotčené orgány a provozovatelé vodovodu a kanalizace souběh výstavby nepodporují a obvykle dávají zamítavá stanoviska. Je nám známo, že v jedné obci na
jižním Plzeňsku probíhá souběh výstavby
vodovodu a kanalizace v jednom výkopu,
ale stavba přináší řadu technických problémů.
Ve Šťáhlavech bude letos realizována
výstavba vodovodu a kanalizace v ulici
Ke Koupališti. Zde provozovatel VaK se

stavbou souhlasil, protože úsek je velmi
krátký a budou zde 2 výkopy.
3) Projekt vodovodu v lokalitě Na Řežábu je připravován. V případě, že bude letos při stavbě kanalizace zjištěno jílovité
podloží, bude možné vodovod v budoucnu realizovat podvrtem, kdy jsou občané
co možná nejméně stavbou obtěžováni.
Věříme, že občané z lokality Na Řežábu,
tzn. ul. Na Řežábu, Špilarova a části ul.
17. listopadu vítají, že zde bude kanalizace letos budována. Děkujeme za trpělivost po dobu stavby.
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

27.2.2019. Upozorňujeme občany, kteří
ještě nemají poplatek zaplacený, že ve
středu 6. 3. 2019 jim nebude vyvezena po-

pelnice. Poplatek se vybírá a vyzvednout
známku na popelnici je možné pouze
v úřední dny, tj. v PO a ST.
Radka Fremrová

POPLATEK ZA ODPAD
Poplatek za komunální odpad měl být
uhrazen na OÚ ve Šťáhlavech v kanceláři matriky nebo bezhotovostně do středy

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Václav Čechura 84 | Hana Boučková 81
Božena Vodičková 90 | Anna Baumruková 89

Šťáhlavice
Božena Nolčová 87

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.

Mgr. Dagmar Špalová
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ŠKOLY

ÚNOR V ZŠ ŠŤÁHLAVY
První půlrok školní práce byl završen ve
čtvrtek 31. 1. předáním pololetního vysvědčení. Na načerpání nových sil využili
žáci víkend prodloužený o den pololetních
prázdnin. A JEDEME DÁL!
Ve čtvrtek 7. 2. navštívili naši školní družinu Vilém Dubnička a Zdeněk Lahoda s písničkovým pořadem „Normálně nezpívám“.
V rozporu s názvem zazpívali řadu svých
veselých písniček, ale také seznámili děti
s tím, jak se tvoří verš a rým, jak se text doplní melodií a jak vlastně taková písnička
vzniká. Ve druhé části pořadu děti s jejich
pomocí novou písničku vymyslely a také
zazpívaly. Dětem se veselé písničkové tvoření moc líbilo. Každý žák obdržel nové
CD s nahrávkou „Duo Dubnička – Lahoda“, které bylo zahrnuto v ceně vstupenky.

Záznam „naší“ písničky je možné najít na
youtube, podobně jako mnoho dalších písniček z jiných škol.
Hlavní náplní pátečního dopoledne 15. 2.
byl maškarní rej. Děti se toho dne oblékly do zajímavých převleků a masek. Bylo
velmi těžké vybrat z velkého množství
originálních masek ty nejlepší, nakonec
3 nejoriginálnější z každé třídy byly oceněny drobnou odměnou a bouřlivým potleskem. Následovala diskotéka, při které předvedla své taneční dovednosti většina děvčat.
Po prvních odvážlivcích se připojili i někteří chlapci. Moc jsme si to všichni užili.
Ve středu 20. 2. se již potřetí v tomto školním roce uskutečnil projekt MIXXXÉR.
O náplni činností v jednotlivých hodinách
rozhodovali tentokrát třeťáci. A tak jsme

cestovali po světě, navštívili některé kontinenty a poznali tamní zvířata. Nechyběly
ukázky těchto zvířat a způsobu jejich života
na interaktivních tabulích. Žáci vyhledávali
důležité údaje z encyklopedií a na internetu,
sestavovali přehledy a myšlenkové mapy
a řešili rébusy a přesmyčky. Na konci 4hodinového projektového vyučování jsme se
museli z cest po světě vrátit zase zpátky do
školních lavic. Ale stálo to určitě za to.
Na poslední únorový týden a začátek března
letos připadly jarní prázdniny. Někdo ještě
vyrazil za sněhem na hory či jiné rodinné
dovolené, v každém případě mohly děti načerpat spoustu sil do další školní práce.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová
a Mgr. Hana Šťovíčková

KULTURA V OBCI

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Dne 16.2. 2019 se od 14:30 v obecním
sále ve Šťáhlavicích konal maškarní bál
pro děti. Sál vyzdobený girlandami a
balónky se hemžil asi 50 pohádkovými
postavičkami. Dětští účastníci dostávali u vstupu dárečky v podobě domácích
perníčků, které nám upekla šikovná paní
z Chválenic. Děti si mohly koupit tombolu, kde bylo připraveno 400 zajímavých
cen. Během asi hodinového programu si
děti s moderátory klauny zahrály známou obíhanou okolo pěnového puzzle,
kolíkovanou, lovení ryb v balónkovém
rybníku atd. Pro děti, které se nechtěly

zapojit do her, byly u jednoho vybraného
stolu připravené obrázky k vymalování.
Balónky lítaly vzduchem, dokonce i došlo
na bonbónový déšť. Mlsné děti si mohly
zakoupit cukrovou vatu a další dobroty či
dárkové předměty u stánku před vstupem
do sálu. Celým programem hudebně doprovázely dětské pohádkové písničky. Na
závěr děti dostaly heliové balónky na cestu domů. Děkujeme všem zúčastněným
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a sponzorům (Rail Assistance s.r.o., Petr
Opálko, Tomáš Havel), kteří tak zlepšili
možnosti organizátorům. Budeme se těšit
opět za rok.
členové TJ Sokol Šťáhlavice

KULTURA V OBCI

MAŠKARNÍ BÁL VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V sobotu 16.2.2019 uspořádala TJ Sokol
Šťáhlavice již tradiční Maškarní bál.
V letošním roce se opět sešlo méně
masek než obvykle, o to však byly
krásnější a nápaditější. Řádění na
sále začalo krátce po 20. hodině a
pokračovalo až do brzkých ranních
hodin. K dobré náladě přispěla vynikající kapela Eges, zpestřením bálu
bylo vyhodnocení nejlepších masek.
Kdo letos přišel na maškarní bál, určitě se mu tam líbilo.
Dagmar Špalová

DRŽME PALCE NAŠIM VARHANŮM
Je to tak. Stalo se neuvěřitelné. O půlrok
dříve se nám podařilo sehnat restaurátorský záměr schválený památkáři, položkový rozpočet a další nezbytné přílohy,
které jsme potřebovali k podání dotace
na opravu. Díky tomu jsme stihli termín
výzvy na podání žádosti. Díky pomoci
paní Heleny Lucákové (pomáhala s orientací v podmínkách žádosti), díky paní
Marii Laiblové a faráři Petru Frantovi,
díky organologu Jiřímu Reindlovi a restaurátoru Marku Vorlíčkovi byla naše
žádost podána správně a nyní čeká na

zasedání komise, která nás snad doporučí
radě kraje s návrhem částky. Díky vám,
milí podporovatelé, máme ve sbírce tolik
peněz na spoluúčast, že jsme mohli žádat
o nejvyšší možnou částku – o 500 000 Kč.
Kdyby nám tedy žádost vyšla v plné výši,
použijeme 125 000 Kč ze sbírky (nutné
20 % spoluﬁnancování) a opravou zachráníme ony vzácné pedály v podlaze,
všechny cínové píšťaly a hlavně veškeré
části varhan projdou ozařováním a chemickou lázní, aby se jim řadu let červotoč
z dálky vyhýbal. Již se tedy zanedlouho
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dozvíme, zda budeme moci začít opravu
– tedy kompletně rozebrat celé varhany
a na pár let (kéž by jen 3) je odvézt do
restaurátorské dílny.
Je tak možné, že přichází poslední týdny,
kdy si můžete prohlédnout naše varhany ve své historické – zchátralé podobě.
O důvod více, proč přijít na beneﬁční jarní koncert (ve středu 20.3.).
Jakub Šedivý

KULTURA V OBCI

KOZELSKÉ OKÉNKO
Po zimní pauze nás v březnu čeká opětovné otevření zámeckých interiérů. Ale ani
v zimě náš zámek nespí. Zámecký park
je z těch, které jsou otevřeny celoročně,
a obzvlášť při slunečném počasí i v zimním období láká k procházkám. Pro zámek je zimní období hlavně časem údržby. Proběhl pravidelný generální úklid
expozic i některých depozitářů. Proběhla
údržba všech strojů, aby byly připraveny
k novému zápřahu, až se příroda opět
plně probudí a jejich síly bude potřeba
v celém parku. Pro nás v kanceláři toto
období znamená především plánování
a přípravu akcí nejen na letošní, ale i na

příští sezony. Naše truhlářská dílna pilně
celou zimu pracovala na výrobě nového
altánu.
A kdyže vlastně letos otevíráme? Sezona
začíná o víkendu 30. a 31. března. Naše
průvodkyně se již teď těší, až přivítají první návštěvníky. Celý víkend bude
v zámeckém parku probíhat turnaj v diskgolfu. Tento stále populárnější sport je variací na známý golf, ale místo holí a míčků se hraje s létajícími talíři. V neděli ve
14 hodin si navíc pro všechny zájemce
náš zahradník p. Vlach připravil letošní
první komentovanou prohlídku „Probouzení zámeckého parku“.

Zajímavé akce budou následovat i v dalších
měsících a průběžně Vás o nich budeme informovat. Můžete se těšit nejen na koncerty
v jízdárně, ale i na divadelní představení,
inovace ve výstavách a výrazněji oživne
i naše kaple. Kromě tradičních svateb se letos v kapli uskuteční série komorních koncertů vážné i alternativní hudby.
V neposlední řadě bych na tomto místě rád poděkoval všem zaměstnancům
zámku, kteří svým zvýšeným pracovním
nasazením přispěli k bezproblémovému
zvládnutí sněhové kalamity.
Jan Polívka
kastelán zámku Kozel

NOVÝ NÁZEV PRO INFOCENTRUM
Děkujeme za návrhy pro nové označení
Infocentra. Jsem moc rád, že se má iniciativa o hledání vhodnějšího názvu u Šťáhlavanů uchytila. Nejčastějším návrhem je
připomenout v názvu majitele hřebčína:

Kulturní centrum U Čejků; geograﬁcky se nabízí Beránka nebo V podzámčí.
Další možnost je vyzdvihnout atypičnost
prostoru – a to třeba názvem Pod klenbami. Co si o tom myslíte? Své názory

a další nápady pište do 10. března na email
sedivy@stahlavy.cz
za kulturní komisi Jakub Šedivý

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ - BŘEZEN 2019
Pátek 8. 3.
Druhý šťáhlavský PUB KVÍZ
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: Infocentrum | Čas: 19:00 h
Sobota 16.3.
Posezení s písničkou (Žákovec, Volínová)
Pořadatel: ZO ČZS Šťáhlavy
Místo: Lhůta, rest. Pod Maršálem
Autobus zajištěn | Čas: 15:00
Středa 20. 3.
1) Beneﬁční jarní koncert
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: kostel sv. Vojtěcha | Čas: 18 h
2) Ernst Jandl Revival - večer německé
satirické poezie
Místo: Bezejmenná čajovna, Šťáhlavice
Čas: 19:30 h
Pátek 22. 3.
Druhý turnaj v Prší
Místo: Zámecká restaurace, Šťáhlavy
Čas: 19:00 h

Sobota 30. 3.
1) 1. reprezentační ples obce Šťáhlavy
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo: sál pohostinství Šťáhlavice
Čas: 20:00 h
Autobus ze Šťáhlav zajištěn
2) Zahájení návštěvnické sezóny
Místo: zámek Kozel
Čas: 10 – 16 h
Víkend 30. – 31. 3.
Turnaj v disc golfu
Místo: areál zámku Kozel
Neděle 31. 3.
Probouzení zámeckého parku (komentovaná prohlídka)
Místo: areál zámku Kozel
Čas: 14:00 h
Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí v
tomto přehledu zašlete základní info o
akci na email: kultura@stahlavy.cz

BEZEJMENNÁ V PRAZE
Poslední únorový den se Bezejmenná čajovna představila kulturním programem
v pražském divadelním studiu Paměť
v Soukenické ulici; uvedla zde první díl
cyklu scénických čtení s názvem Věznění
básníci. V pěti reprízovaných představeních, která ﬁnančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR, dále postupně zazní
texty čínského exilového spisovatele Liao
I-wua, čínské fotografky
a básnířky Liou Sia, běloruské disidentky Larysi Henijuš či ukázky z knih
vězněných vietnamských spisovatelů.

Celý projekt je výsledkem společné práce českého dramatika René Levínského,
předsedkyně Výboru vězněných spisovatelů českého PEN klubu Terezy Semotamové a Iva Hucla. Přednesu textů se ujali
ﬁlmová herečka Ha Thanh Špetlíková,
člen Chemického divadla Vojtěch Bárta a
člen Činohry Národního divadla v Praze
Vladimír Javorský. Hudebními impovizacemi doprovodí jednotlivá představení
houslový virtuóz Daniel Meier a multiinstrumentalista Tomáš Vtípil.
Bezejmenná
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20. 3. 19:30 BEZEJMENNÁ
ERNST JANDL REVIVAL
- večer německé satirické poezie
Rakouský básník, dramatik a spisovatel
Ernst Jandl (1925-2000), držitel mnoha
literárních ocenění (mimo jiné Velké rakouské státní ceny za literaturu), je známý především díky svým humoristickým
textům v oblasti experimentální lyriky
a tvorbě neologismů. Proslavil se též satirickými slovními hříčkami s ozvuky konkrétní poezie a dadaismu. Po celý život
spolupracoval s rakouským rozhlasem,
kde natočil několik desítek dlouhohrajících desek a stovky literárních pořadů.
Své texty doprovází na těchto nahrávkách
konkrétními zvuky, zpěvem i jazzovou
hudbou. Právem je proto považován za
jednoho z předních světových průkopníků experimentální lyriky.
V českém překladu dosud vyšly knihy
Mletpantem, Rozvrzaný mandl a Experimentální prózy.
Vybrané texty Ernsta Jandla uslyšíte
v podání Luboše Rákosníka z českobudějovické literární Skupiny 22, která počátkem roku oslavila dvacet let své existence.
Luboš Rákosník kombinuje recitaci (podobně jako Ernst Jandl) s elektronickou
hudbou. Sám tento styl označuje jako
electronic poetry music. Bonusem večera bude několik nových překladů textů
zpěváka skupiny Rammstein Tilla Lindemanna. Vstupné dobrovolné.
Ivo Hucl

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE
2EHFäĨiKODY\
]DSRPRFL
6'+äĨiKODY\SRĢiGi

'UXKìåĨiKODYVNì
38%.9Ì=

DQHE6HVWDYWHVLWìPDSĢLMĊWHVHSREDYLW
DSRPďĢLWVtO\VRVWDWQtPL

7e0$Åæ,9279(äħÉ+/$9(&+´
PtVWRSRKiUSOQìåDPSiěD

PtVWRYtQR
PtVWRSLYR

3XETXL]DQHEKRVSRGVNìNYt]VHVWDOYSRVOHGQtFKOHWHFKSRSXOiUQtSRFHOpP
ÿHVNX6RXWďçtFtXVWROXXSLYD]DSLVXMtSRNUiWNpSRUDGďVYpRGSRYďGL
QDRWi]N\GRVRXWďçQtKROLVWXWìPXQDNRQFLNRODRGHY]GDMtOLVWPRGHUiWRURYL7HQKR
EďKHPGYDFHWLPLQXWRYpSDX]\Y\KRGQRWtD]DStåHVNyUHGRWDEXON\

'R]YtWHVHPQRKR]DMtPDYRVWtRPtVWďNGHçLMHPHD]iURYHě
HD]iURYHě
]DçLMHWH]iEDYXDWìPRYRXVSROXSUiFL
ÿHNHMWHRWi]N\LQDWRNROHPĀHKRGHQQďFKRGtWH
%XGHQDUDçHQVXGGYDQiFWN\REĀHUVWYHQtYtQNRDSRGVLPĪçHWHSĢLQpVW]GRPRYD

7ë0 0$;3Ď7,ÿ/(11ë
;3Ď7,ÿ

6(67$97(7ġ(%$95É0&,52',1<8/,&(632/.8
&(632

.$3$&,7$-(20(=(1É3ġ,+/$67(69ĩ-7ë0&21(-'ġÌ9(
67$ÿÌ-(11$36$71$6(',9<#67$+/$9<&=1É=(97ë08
-0e12.$3,7É1$$.217$.7
9VWXSQp]GDUPDPRçQìSĢtVSďYHNGRVEtUN\QDRSUDYXYDUKDQ

93É7(.%ġ(=1$2'9,1)2&(1758

7

SPORT V OBCI

HÁZENÁ ŠŤÁHLAVY
Před roky (1957) napsal do házenkářské
kroniky tehdejší kronikář Jindřich Cink:
Čekání na jarní sezónu je dlouhé jako fronta
na maso u Melichara (řezník z Habrmanovky). Dnes již fronty nestojíme, ale na jarní
házenou se těšíme stejně netrpělivě.
Muži se připravovali na jarní kola II. ligy
celou serií přípravných utkání. Se Strakonicemi, účastníkem I. ligy prohráli na půdě
soupeře 37:30, ale doma pak zvítězili 34:27.
Odvetu s německým BSG Fichtelgebirge
také zvládli 28:25. V naší hale ale podlehli Mostu, který je za nimi v tabulce II. ligy
o šest branek. V březnu je uvidíme v naší
hale 2., kdy hostí Lokomotivu Louny, 16.
Ústí nad Labem, 30., Plzeň-Košutku. Začátky utkání jsou stanoveny na 17. hodinu.
Starší dorost prohrál ve Šťáhlavech s muži

Sokola Plzeň-Košutka 34:28, když po slibném začátku se projevila větší zkušenost
soupeře. Jinak pravidelně se při treninku
utkává s týmem mužů. V březnu se v I. dorostenecké lize ve Štáhlavech představí tito
jejich soupeři. 3.3. Zlín, 17.3. Frýdek- Místek, 30.3. Talent Plzeň. Jedná se o neděle,
15. hodinu.
Dorost mladší se zúčastnil v Praze-Ládvích turnaje v plážové házené. Kluci se pobavili a překvapili třetím místem. Treninky
měli společné se starším dorostem, tak si
sehráli i treninková utkání. Mladší dorost
bude hrát březnová utkání vždy vsobotu od
15. hodin. 3.3. s Lokomotivou Louny, 16.3.
se Sokolem Úvaly, 30.3. s HBC Strakonice.
O starších žácích bude řeč na jiném místě
v tomto čísle. Žáci mladší si také vyjeli

zkonfrontovat svoje umění do Chomutova
– 2. března se zúčastnili místního turnaje,
kde všechny zápasy vyhráli a stali se tak vítězi. Postupně porazili Duklu Praha 19:11,
Bělou pod Bezdězem 17:16, Chomutov A
12:8 a Chomutov B 15:5. Mladší žáci mají
v tomto měsíci také soutěžní turnaj plzeňské ligy v šťáhlavské hale, a to 16.3.
10. března začíná i přebor staršího žactva.
V prvním soutěžním turnaji se dostaví do
naší haly družstva Talentu Plzeň A a B, Rokycan, Slavia Plzeň VŠ a naši chlapci.
Srdečně zveme na všechna jarní utkání
občany naší obce, naše věrné příznivce,
kteří vytváří vynikající prostředí při zápasech.
za VV házené Sokol Šťáhlavy J. Sklenář

TURNAJ V NOVÉM VESELÍ
První zápas ﬁnálové skupiny jsme hráli
Na další z přípravných turnajů, kterými s vedoucím celkem žákovské ligy Duklou
nahrazujeme naši neúčast v žákovské lize, Praha „A“. Bohužel ani velká snaha a bojsme odjeli v pátek 1. 2. 2019 do Nového jovnost na Duklu nestačila. Prohráli jsme
Veselí. Dvoudenní turnaj, kvalitní soupeři, 11:27 (4:13). Střelci našich branek byli: Vovýborná organizace jsou hlavní atributy týpka 1, Hrubý 3, Holý 3, Kasal 4.
turnaje, na kterém jsme startovali již dva- Poslední utkání turnaje jsme sehráli
krát v kategorii mladších žáků. Pořadatelé s RHC C.S. Cargo HBC Jičín, desátým
opět nezklamali, a tak našimi soupeři ve družstvem žákovské ligy. Ani v tomto
skupině „A“ postupně byli: TJ Sokol Nové utkání naše snaha nestačila. Prohráli jsme
Veselí, TJ Tatran Litovel a Sokol Ivančice. 11:27 (5:12). O branky našeho kolektivu
Do druhé skupiny pořadatelé nalosovali: se podělili: Votýpka 1, Hrubý 5, Holý 2,
RHC HBC Jičín, TJ Horka nad Moravou, Kasal 3.
Dukla Praha a TJ Jiskra Havlíčkův Brod.
Krásný turnaj, s výbornou organizací, výPrvní náš soupeř TJ Sokol Nové Veselí (po bornými soupeři, v příjemném prostředí
dvou turnajích 13. místo v žákovské lize) haly v Novém Veselí nám opět ukázal, že
nás porazil rozdílem třídy 22:9, po poločasu je před námi ještě hodně práce. Děkuji tre11:4. Branky našeho družstva stříleli: Vo- nérům nejen za čas, který s dětmi tráví, ale
týpka Jan 1, Tůma Matěj 2, Hrubý Lukáš 2, i za velkou odvahu při řízení dopravních
Jirmář Jan 1, Toﬂ Jakub 1, Holý Kryštof 1, prostředků při jízdách na turnaje. Věřte,
Kasal Michal 1.
není to jednoduché!
Ve druhém utkání proti TJ Tatran Litovel Turnaj v házené starších žáků v Novém
kluci ukázali, že proti slabším soupeřům hrát Veselí očima hráčů po 1. dnu turnaje:
umějí. Zvítězili jsme 20:12, po poločasu 10:6. Matěj Tůma - „V novém Veselí se mi líbí
Třetí zápas se Sokolem Ivančice byl zá- hala a zázemí, ale i ubytování ve škole
pasem o umístění. Vítězství a tím druhé a hlavně kuchyně. Například dnes jsme
místo ve skupině dávalo postup do ﬁnálo- měli k obědu výborné lasagne. Doufám,
vé skupiny. Po výborném začátku, vyhrá- že příští rok zde budeme opět hrát.“
váme poločas 13:8 a po dalším velkém boji Kryštof Holý - „I přes četné technické
i zápas 19:14. Střelci branek: Votýpka 1, chyby, jsme po jedné prohře a dvou víTůma 1, Hrubý 1, Jirmář 4, Říha 1, Toﬂ 3, tězstvích obsadili krásné druhé místo ve
Holý 6, Kasal 2.
skupině, a proto si zahrajeme semiﬁnále
Tabulka SoutČže - Západoþeská liga starších žákĤ.

proti Dukle „A“. Popereme se o jakoukoliv
medaili, byl by to skvělý úspěch.“
TURNAJ ROKYCANY
Starší žáci 27.1.2019 hráli 1. soutěžní turnaj ze čtyř z druhé poloviny soutěže. Přestože na turnaj odjeli bez tří hráčů ročníku
nar. 2004, předvedli kvalitní hru. Soupeři
našeho kolektivu byli postupně Házená Rokycany, Škoda JS Talent Plzeň „A“
a „B“. Družstvo Slavie Plzeň VŠ se omluvilo.
V 1. utkání proti domácímu družstvu
z Rokycan dostali příležitost všichni naši
hráči. Utkání zvládli a po poločasu (5:3)
zvítězili 16:5. Branky našeho družstva stříleli: Votýpka Jan 3, Tůma Matěj 1, Hrubý
Lukáš 4, Kelíšek Petr 1, Černý Vojtěch 1,
Jirmář Jan 3, Říha Jakub 1, Toﬂ Jakub 2.
Ve 2. utkání jsme měli za soupeře 5. družstvo žákovské ligy Škoda JS Talent Plzeň
„A“. K velkému překvapení všech přítomných se hrála dobrá a hlavně vyrovnaná
házená. Přes prohru 13:18 (8:10), si naši
kluci zasloužili pochvalu. O branky našeho kolektivu se rozdělili: Votýpka 2, Tůma
1, Hrubý 4, Černý 2, Jirmář 2, Toﬂ 2.
Ve 3. utkání kluci porazili Škodu JS Plzeň „B“ 15:12, po poločasu (7:5). Výborný
a bojovný výkon brankami vyjádřili: Votýpka 5, Tůma 3, Hrubý 3, Toﬂ 4.
Votýpka Karel

STARŠÍ ŽÁCI

PoĜ.

1
2
3
4
5

Název družstva

Škoda JS Talent PlzeĖ „A“
Škoda JS Talent PlzeĖ „B“
Sokol ŠĢáhlavy
Slavie PlzeĖ VŠ
Házená Rokycany

Poþ.záp.

vítČzství

remíza

prohra

skóre

body

23
23
23
20
23

22
15
13
4
1

1
1
0
0
0

0
7
10
16
20

441 : 197
367 : 273
320 : 270
159 : 274
114 : 387

45
31
26
8
2

STŘELECKÝ SPORT
Pozemek střelnice pod Sedleckou skálou
je ve vlastnictví obce. V pronájmu ji má
Sportovně střelecký klub Pod Sedleckou
skálou, který umožňuje si zastřílet i míst-

ním občanům. Na OÚ v sekretariátu jsou
k dispozici kontakty na správce střelnice
pro občany Šťáhlav a Šťáhlavic, kteří mají
platný zbrojní průkaz a chtěli by si zastří8

let. Jedním ze správců střelnice je i p. Lupač ze Šťáhlav.
Iveta Bočanová

Z HISTORIE

SETKÁNÍ RODÁKŮ V MINULOSTI
V kronikách se dočítáme, že srazy (setkání) rodáků se konaly ve Šťáhlavech
koncem
19. století poměrně často. Většinou je pořádali studenti. Srazy byly podle zpráv
v tehdejším denním tisku v letech 1885,
1889, 1891 a 1897. V roce 1897 byl sjezd
dokonce třídenní a nechybělo ani slavnostní přivítání na nádraží ve Šťáhlavech
a v Rokycanech, kde na účastníky čekaly vyzdobené povozy, aby je převezly do
Šťáhlav. Na hranicích obce je uvítal starosta MUDr. Čížek. Toto setkání rodáků
bylo pravděpodobně na dlouhou dobu poslední, protože v kronikách se nepodařilo
dohledat, že by se v následujících letech
nějaké konalo.
Rodáci se sešli až v roce 1989, kdy Šťáhlavy slavily 750. výročí od první písemné zmínky o obci. A to je přesně před
30 lety. Proto se zastupitelstvo obce
rozhodlo využít oslav 780. výročí obce
a v červnu 2019 uspořádat společně
s oslavami i setkání rodáků.
Jana Kepková

Z HISTORIE

ZE ŽIVOTA HRABĚTE WALDSTEINA
Arnošt (Ernst) Adolf Waldstein se narodil 30.3.1925 v Doksech jako potomek
z tzv. mnichovo-hradišťské větve Waldsteinů. Své dětství a mládí trávil v Čechách. V roce 1944 byl jako voják postřelen do nohy a převezen do Vídně.
V Rakousku se usadil a později se přestěhoval s matkou a sestrou do Tyrolska, kde pracoval u tamějšího statkáře.
V roce 1946 se za nimi přestěhoval i otec
Karel. Ve 40. letech vystudoval Arnošt
Adolf Vyšší školu obchodní ve Vídni.
11.11.1954 se oženil a jeho ženou se stala Marie hr. Henckel von Donnersmarck
(nar. 17.11.1929). V témže roce se odstěhoval na jih Rakouska do Korutan, kde se
aktivně zapojoval do činnosti církevních

Arnošt Karel se svou rodinou r.1968

organizací. Stal se prezidentem několika
katolických sdružení.
Arnošt Adolf se v roce 2002 účastnil natáčení ﬁlmu Potomci Přemyslovců aneb
tradice zavazuje. V roce 2006 byl publikován jeho rozhovor s názvem Muž s
nonšalancí aristokratům vlastní. V roce
2009 přivedl členy svého rodu do Čech a
jako hlava rodu je vedl po stopách předků
u příležitosti 850. výročí trvání jejich
rodu. V roce 2010 promluvil jako zástupce přítomných šlechticů v pražském
Rudolﬁnu u příležitosti 200. výročí ustanovení Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách, která založila a více jak sto let ﬁnancovala Pražskou konzervatoř. Se svou
ženou vychovávali tři děti. Dcera Marie

Arnošt Waldstein se synem
Karlem Albrechtem r.1972
9

Therezia se narodila v roce 1957 a zemřela v roce 1967. Syn Karel Albrecht se narodil roku 1958 a Lazarus v roce 1960.
Arnošt Adolf Waldstein, obedienční rytíř maltézského řádu, zemřel 21. ledna
2019 ve Vídni ve věku 94 let. Rekviem
a slavnostní poslední rozloučení se zesnulým hrabětem se konalo 31. ledna ve
Svatoštěpánském dómu ve Vídni, které
celebroval jeho mladší bratr Páter Angelus O.S.B. (Karel Albrecht). 17.února
se pak uskutečnila zádušní mše v Praze
v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.
Rekviem sloužil kardinál Duka. Za naši
obec zaslal rodině Waldsteinů kondolenci
starosta Václav Štětina.
Ivan Písařík

Páter Angelus,
bratr Arnošta Waldsteina, r. 1956
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sobota

6. dubna
2019
Pojćme spoleþnČ
uklidit ŠĢáhlavy!
Sraz v 9 hod.
pĜed budovou OÚ ŠĢáhlavy,
Masarykova 169
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice, pevnou obuv.
Po akci Vás þeká drobná odmČna, dČti diplomy.
PoĜádá: OBEC ŠġÁHLAVY
Kontaktní osoba: Iveta Boþanová, 724 162 518
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ČERNÁ SKLÁDKA PŘED ČISTIČKOU ODPADNÍCH VOD
Již několik let dochází k zavážení meandru řeky na konci Legionářské ulice.
Hromadí se zde nejen odpad ze zahrádek včetně větví, které nezetlí v krátkém
časovém úseku, ale v posledních letech
dochází i k vyvážení stavební suti a vyhazování většího odpadu z domácností.
V minulých letech dokonce došlo k vyvážení obrovských kamenů vpravo od
čističky a velkých betonových bloků ke
stromům v oblasti původního koryta

řeky. Čas od času je na tento nepořádek
zavezena hlína a vše je zarovnáno, bohužel tato směsice je posunována do oblasti
mokřadu a lužního lesa.To, že je lokalita
na okraji obce, neznamená, že tam bude
vznikat smetiště!
Apeluji proto na občany: prosím, používejte kontejnery a popelnice na směsný
odpad, rostlinné zbytky kompostujte jako
cenný zdroj humusu pro vaše zahrádky
a se stavební sutí v každém případě za-

jíždějte do sběrného dvora. Blíží se doba
jarního úklidu, tak ať do budoucna se na
této skládce na obecním pozemku s vyznačeným zákazem již žádné podobné
„artefakty“nevyskytují.
Děkuji vám všem, kteří dbáte o pěkný
vzhled naší obce.
Mgr. Alena Hankerová,
členka Komise životního prostředí

JARNÍ ŽÁBY
Milí přátelé přírody, březen je první jarní
měsíc, sice může ještě mrznout, ale slunce už má dost síly, aby začalo probouzet
první zimní spáče. Nepřehlédnutelné
jsou žáby, které se vydávají hledat vhodná místa pro snášení vajíček. Mnohým se
můžou zdát ošklivé, ale při bližším pohledu zjistíme, že se jedná o velmi zajímavé
a užitečné živočichy. Za svůj život zlikvidují velké množství škůdců, například
larvy komárů nebo slimáky. Dalo by se
říci, že pokud bude více žab, bude méně
slimáků. V současnosti bohužel klesá početnost všech našich druhů. Příčin je několik. Tradičním nepřítelem je intenzivní
zemědělství s používáním velkého množství pesticidů. Zásadní je také nedostatek
vhodných míst k rozmnožování. Jedná
se zejména o tůně a mokřady, kterých už
v dnešní krajině mnoho není. Někdo by
mohl namítnout: „A co velké množství
rybníků?“ Zde jsou bohužel ryby, kterým
larvy obojživelníků slouží jako potrava.

Jak je to tedy s obojživelníky v našem
okolí? První se v půlce března objevují
skokani štíhlí a hnědí. Oba mají hnědou
barvu a hladkou kůži. Jednotlivé snůšky tvoří shluk černých vajíček, která
jsou chráněna slizovým obalem, který
neslouží jen jako ochrana, ale funguje
i jako čočka, která soustředí sluneční paprsky do středu k ohřátí vajíčka. Hojnější
a atraktivnější jsou skokani hnědí, kteří
jsou schopni v ideálních podmínkách
snést velké množství snůšek do jednoho místa a zde se vytvoří „slizové kolo“
i 1 m v průměru. Přibližně 14 dní po
skokanech se objevují ropuchy obecné,
ty snadno odlišíme podle bradavičnaté
kůže a v době rozmnožování také charakteristicky kvákají. Vzdáleně to připomíná
slepičí kvokání. Snůšky ropuch vypadají
jako dlouhý provázek s korálky.
U nás žáby najdeme např. v rybníčcích
a tůňkách v zámeckém parku na Kozlu,
kde pátrání můžeme spojit s jarní pro11

cházkou a pozorováním zpívajících ptáků
a časně kvetoucích rostlin. Zajímavé bude
sledovat, jak dlouho bude trvat obojživelníkům, než objeví nové tůně v Bažantnici. Takže neváhejme a s prvním sluníčkem se vydejme pozorovat probouzející
se přírodu.
za komisi životního prostředí
a Občany pro obec Zdeněk Myslík

NAŠE PŘÍRODA

AKCE ULULA
V sobotu 16. února v podvečer se shromáždila skupinka šťáhlavských a šťáhlavických před Bezejmennou čajovnou
a za soumraku vyrazila po hrázi rybníka
k lesu. Cílem bylo pohybovat se v tichosti, abychom zaslechli soví houkání. Sázeli jsme, že zaslechneme alespoň puštíka.
Ač jsme se ho pískáním snažili nalákat,
neslyšeli jsme krom psího štěkotu nic.
Přesunuli jsme se tedy alejí do Bažantnice, to už však někteří ztráceli naději.
A sovy na sebe nechaly opravdu čekat.
Teprve když jsme sklesle opouštěli bažantnici, ozvalo se dočista blizoučko
hlasité houkání. Děti zpozorněly, chytaly se za ruce a napínaly uši. A znovu, jen
kousek nad námi, hurá! Teď už se nedalo
pochybovat - byla to sova. Naše očekávání bylo naplněno. Probudili jsme samici
kalouse ušatého...
Nina Myslíková

DALŠÍ INFORMACE

REKULTIVACE POŽÁRNÍ NÁDRŽE PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY OBČANŮ
Občané pro obec připravili nízkorozpočtový komunitní pro-jekt rekultivace požární nádrže, která je již mnoho let v nedobrém stavu. Finanční prostředky obec
nyní potřebuje na důležitější, zejména infrastrukturní projekty, proto byla zvolena
brigádní varianta realizace.
O co jde? Kromě narovnání oﬁciál-ního stavu úřední cestou je třeba na místě
porazit dva odumřelé či nemocné vzrostlé smrky, ze kterých vytvoříme lavičky,
pročistit prostor od náletových dřevin
včetně keřů rostoucích v betonovém
ochozu, ve spolupráci s obcí kultivátorem
posekat pozemek, vyčistit přítok a odtok,
ve spolupráci s místními rybáři zrealizo-

vat výlov ryb a ve spolupráci s místními
hasiči zajistit tlakové čištění nádrže, kterou postupně vypustíme, zkontrolu-jeme
stav betonových prvků a opět napustíme.
Další kroky vyplynou z faktického stavu
na místě.
Cílem je vrátit tento zanedbaný prostor
občanům pro volnočasové aktivity a postupně ho napojit na celkovou koncepci
potoka Beránky, včetně vyčištění mikroúdolí mezi železničním viaduktem
a silničním mostem směrem na Radyni
a stezkou při potoce např. s napojením na
Radyni.
Ondřej Maglić, Občané pro obec

Srdečně zveme všechny občany v sobotu 30. března od 9 hodin na společné dílo „akce koupaliště“. Případná
změna termínu bude veřejně oznámena obecním rozhla-sem a dalšími
komunikač-ními prostředky. Vítána
jsou kolečka, hrábě, krumpáče, lopaty, pily, kartáče a dobrá nálada.
Na místě bude oheň na zahřátí a teplé nápoje, je možné si donést buřty či jiné vhodné potraviny k ohni.
Budeme rádi za každou pomoc anebo
i za to, když se jen tak stavíte „na kus
řeči“ – váš zájem o zlepšení této lokality je pro nás motivační.

KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Webové stránky obce: www.stahlavy.cz
Facebook obce: www.facebook.com/stahlavy
Sekretariát – D. Švábková: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz
Starosta - Ing. V. Štětina: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz, 377 969 078, starosta@stahlavy.cz
Místostarostka - Mgr. D. Špalová: 725 041 229, místostarosta@stahlavy.cz – přítomna na OÚ vždy v PO 13-18 h
Tajemník – Mgr. I. Bočanová: 377 969 071, 724 162 518, tajemnik@stahlavy.cz
Stavební technik – Ing. T. Honéger: 727 830 017, stavebni.technik@stahlavy.cz
Účetní – B. Herejková: 377 969 070, ucetni@stahlavy.cz
Matrika – V. Brůžková, R. Fremrová: 377 969 079, matrika@stahlavy.cz
Úřední hodiny: PO, ST: 7-12, 13-17 h
Podatelna: v úředních hodinách a dále: ÚT: 7 – 12 h, ČT a PÁ: 7 – 13 h
Uzávěrka materiálů pro dubnové číslo - 22. 3. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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