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Vážení spoluobčané, blíží se konec volebního období a před stávajícím zastupitelstvem je již poslední veřejné
zasedání, které se bude konat 24. září. Dovolte mi tedy malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky. Nebyly to roky
jednoduché, zejména vzhledem k ekonomické situaci v našem státě. Přesto si myslím, že jsme dokázali udělat kus
pořádné práce a v mnohém přípravili pro budoucí generaci dobrý základ.
Začněme těmi nejmenšími. V mateřské škole jsme vybudovali další třídu. To znamená, že jsme v současné době
schopni plně pokrýt požadavkyOBECNÍ
rodičů na umístění dětí. U NOVINY
školy byla vybudována nová pergola a zcela byla
zrekonstruována kuchyně. Ve třídách je nový nábytek. Dá se tedy říci, že naše mateřská škola je na velmi vysoké
úrovni.
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Také v základní škole jsme hodně investovali. Je zde vybudována další třída pro školní družinu-včetně sociálního
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a jídelna. Před školou je nově vybudované parkoviště.
Hodně práce jsme udělali pro sportovní vyžití občanů. Kromě hřiště s umělým povrchem je dnes dokončena i
multifunkční sportovní hala. Její otevření plánujeme na 20. září. Jsme si vědomi, že výstavba haly byla finančně
náročná a mnozí občané by vložené prostředky viděli raději v jiných oblastech. Věřte, že nebylo jednoduché se pro
stavbu haly rozhodnout, ale bereme to jako trvalou investici do budoucnosti pro naši mladou generaci. Připočtemeli k tomu celou řadu obětavých trenérů a ohromný zájem o využití haly, jsem přesvědčen, že jsme rozhodli dobře.
Nebylo zapomenuto ani na stávající tělocvičnu. Vyměněna byla okna a kompletně zrekonstruované sociální
zařízení.
Za poslení čtyři roky se podstatně pokročilo v budování infrastruktury. Je nově vybudována kanalizace v ulici
V Beránce, v části obce Kukačka, ve Šťáhlavicích a do konce roku bude kanalizace v ulici Masarykova. Podstatně
se rozšíříl vodovodní řad jak ve Šťáhlavech, tak ve Šťáhlavicích. Letos se ještě dokončí vodovod v ulici V Beránce
a v části ulice V Zahradách. Před dokončením je II. a III. etapa plynofikace obce, na kterou jsme dostali dotaci od
OPŽP. Nově byl vybudován povrch ulic Polní, Rašínova a Na Parníku, cesty ve Šťáhlavicích. V letošním roce bude
ještě dokončen asfaltový povrch v ulici V Beránce a částí ulic Na Průhonu a V Zahradách. Na rekonstrukci ulic Dr.
Holuba a Masarykova (včetně nového chodníku) byl již vybrán dodavatel. Jde o společnou akci obce a SÚSPK,
která by měla být realizována v první polovině příštího roku z evropských dotací.
V sociálním domě ve Šťáhlavech byla vyměněna okna, zrekonstruován vodovod. Ve Šťáhlavicích jsme dokončili
stavbu DPPB a v letošním roce jsme vybudovali pergolu pro odpočinek nájemníků.
Rekonstrukcí prošla i budova požární zbrojnice – nová střecha nová okna a také prostory místní lidové knihovny,
která je v tomto domě unístěna.
Pro oba hasičské sbory byla zakoupena nová auta.
Pokračovalo se i na dostavbě obecního dvora a budovy informačního centra. Nad dílnami je nová střecha, jsou zde
nová vrata a okna. Budovy v obecním dvoře mají, nebo ještě letos budou mít novou fasádu. Na tomto místě je třeba
poděkovat všem pracovníkům obecního dvora za odvedenou práci. Na většinu akcí, včetně dostavby třídy
v mateřské škole, jsme si nemuseli najímat stavební firmy a ušetřili jsme tedy nemalé finanční prostředky. Velmi
dobře se četa stará i o obecní zeleň a pořádek v obci.
Tolik ve stručnosti k tomu, co se nám podařilo.
Vážení spoluobčané, zhruba za měsíc proběhnou volby do zastupitelstva obce. Nebudu tedy psát o tom, co
plánujeme pro další období - to si ostatně přečtete ve volebních programech jednotlivých kandidátek. Chci jen
zdůraznit, že komunální volby jsou jediné, kde můžete vybírat konkrétní lidi. Navíc většinu těchto lidí dobře znáte.
Proti minulému období je letos o jednu kandidátku více. To znamená, že se o vaši přízeň uchází pět kandidátek (75
kandidátů).
Mám tedy na závěr jednu prosbu. Je-li to ve vašich možnostech, přijďte k volbám a dejte hlas těm, o kterých si
myslíte, že jsou schopni pro obec něco udělat a nehleďte na jaké kandidátce vámi volený je. Naše současné
zastupitelstvo mělo to štěstí, že se na žádné strany nedělilo a snažilo se dělat maximum pro naši obec, pro občany
Šťáhlav a Šťáhlavic.
Přeji vám tedy pevné zdraví a šťastnou ruku při volbách.
Ing. Václav Štětina

Š+Š

PODZIMNÍ VOLBY

V našem volebním obvodu se konají v pátek 10. října od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 11. října od 8.00 do
14.00 hod. volby do zastupitelstva obce.
Volební místnosti budou ve Šťáhlavech jako obvykle v budově Obecního úřadu, ve Šťáhlavicích v pohostinství.
Do voleb do zastupitelstva obce bylo zaregistrováno 5 kandidátek: Nezávislí s podporou Starostů, ČSSD, Hasiči
Šťáhlavy, KSČM a ODS. Celkem máme tedy 75 kandidátů. Pokud by někdo chtěl vědět kandidáty dříve, než
dostane domů volební lístky, najde je na internetu: www.volby.cz.
Volit se bude 15tičlenné zastupitelstvo obce. Na ustavujícím zasedání pak bude zvolen starosta a 5 členná rada
obce. Protože se jedná o naši obec, o naše zastupitelstvo, věříme, že se voleb zúčastní velká většina z nás.

SDĚLENÍ KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město (dále jen „katastrální úřad“), podle § 45
odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a podle § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), oznamuje, že: katastrální operát obnovený přepracováním na digitální
katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Šťáhlavice obce Šťáhlavy bude
předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu obce Šťáhlavy, místnost určená obcí, a to ve dnech od
24. 9. 2014 do 7. 10. 2014 a v době:
Po 8-12 a 13-17
Út 8-12
St
8-12 a 13-17
Čt 8-14
Pá 8-14

UPOZORNĚNÍ ČEVAK, a.s.

Společnost ČEVAK, a.s. žádá všechny majitele nemovitostí, kteří nemají nahlášeny všechny osoby v nemovitosti
u společnosti ČEVAK, a.s., aby zaktualizovali současný počet.
Potřebný formulář k nahlášení nových osob je k dispozici na Obecním úřadě ve Šťáhlavech v kanceláři matriky.

MÍSTNÍ SÍŤ STANET OZNAMUJE SPUŠTĚNÍ TELEVIZE PO INTERNETU –
IPTV
Již jsme vás informovali na našich webových stránkách o přípravě spuštění televize po internetu. Od začátku
srpna probíhal zkušební provoz této služby a nyní je IPTV plně funkční. Služba je přístupná zdarma všem
řádně platícím uživatelům připojeným na technologii 5GHz. Uživatelům s původním přijímacím zařízením
2,4GHz nebude služba dostupná z důvodu vyšší datové náročnosti služby a tím nezajištěním dostatečné kvality
služby. Možností těchto uživatelů v případě zájmu o IPTV je přechod na novější technologii 5GHz. Poplatky, za
které je možné službu sledovanitv.cz využívat, hradí za všechny uživatele provozovatel sítě.

Co je vlastně IPTV?
Stali jsme se partnery
projektu
sledovanitv.cz,
který umožňuje pohodlně v
prohlížeči počítače nebo na mobilních zařízeních se systémem Android a iOS (tablety, chytré telefony, iPad,
iPhone) popřípadě i na klasických TV, sledovat televizní programy. V nabídce je aktuálně zhruba 40 televizních a
11 rozhlasových stanic.
Každý uživatel sítě má možnost využít nabídky - stačí otevřít stránky https://is.stanet.cz/tv/ nebo
přímo sledovanitv.cz. Uživatel zavedený v informačním systému je automaticky ověřen podle jeho přidělené IP
adresy a při prvním spuštění se bezplatně registruje. Během této registrace je vytvořen uživatelský účet, pod kterým
se ke sledování televize bude automaticky přihlašovat. Zde bychom chtěli požádat o trpělivost při případné
nefunkčnosti registrace (zobrazení, že služba není dostupná nebo že registrace selhala), která je závislá na zavedení
uživatelů v informačním systému. Tento systém je zaváděn také nově a je třeba do něj převést postupně všechny
uživatele. V případě nefunkčnosti prosím kontaktujte administrátora, který vám službu zprovozní. (kontakty níže)
Televizní pořady můžete sledovat nejen ve Vašem počítači, ale i na zařízeních se systémem android pomocí
aplikace z Google play - SledovaniTV a na zařízeních iOS (iPhone, iPad) také pomocí aplikace z APPstore SledovaniTV. Kromě sledování na Vašem chytrém mobilu, tabletu, PC nebo notebooku můžete IPTV sledovat i na
nových SMART TV Samsung (od.r.v.2012) a pomocí set-top-boxu na všech ostatních TV nebo LCD displejích.

Sledovat IPTV může každý, kdo je připojen v síti svého poskytovatele internetu (Stanet) nebo v jiné partnerské síti
sledovanitv.cz (seznam partnerů, kde je možné sledovat, naleznete na sledovanitv.cz/info/partneri).
Další výhody sledovanitv.cz:
- nahrávání pořadů, popř.seriálů - až do délky 40 hodin
- EPG (elektronický programový průvodce) - máte přehled o právě probíhajících a následujících TV pořadech
- pauza - možnost pozastavení právě probíhajícího pořadu až o 60 minut a jeho opětovné spuštění tam, kde jste
předtím přestali
- možnost přehrátí pořadů až 30 hodin zpětně
- jednoduchost přehrávání - na PC přímo ve webovém prohlížeči bez nutnosti instalace dalších programů
- možnost přehrávání ve VLC přehrávači
Pro více informací nebo pomoci se zprovozněním IPTV nás neváhejte kontaktovat na telefonu 724 779 968 nebo emailu admin@stanet.cz
Váš STANET

NOVÉ STRÁNKY OBCE - WWW.STAHLAVY.CZ
Během prázdnin byl modernizován web Obce Šťáhlavy včetně nové hlavičky a celkové struktury. Tím
jsme se zařadili mezi obce s nejmodernějšími stránkami. Mezi nové a zajímavé věci patří interaktivní mapa, kterou
najdete v levém, modrém sloupečku pod hlavním menu. Po kliknutí na tento odkaz se v prostředním sloupečku
objeví Interaktivní turistická mapa, která se jedním kliknutím myši zvětší na celou stránku obrazovky a objeví se
názvy ulic, včetně čísel popisných a odkazů na jednotlivé zajímavosti, úřady, spoje busů, restaurace apod.
Interaktivní mapy přispívají k podpoře a rozvoji podnikání v dané lokalitě, k propagaci cestovního ruchu, ale i
k informovanosti občanů. Jak to vypadá v praxi?
Při otevření čtverečku (bubliny) Obecní úřad, na Vás vyskočí jak fotky, tak otvírací hodiny. Při otevření
čtverečku Zámecká restaurace (Šťáhlavy) nebo Pension u Janovců (Šťáhlavice) na Vás vyskočí všechny potřebné
informace, otvírací doba, nabídka služeb a podobně. Na této části se teprve začalo pracovat a v budoucnu bychom
byli rádi, aby zde byly všechny potřebné informace o místních podnikatelích, kdo, kde a jak má otevřeno, v kolik
jede autobus, jaké služby jsou v obci dostupné a podobně. Zájemci o reklamu na obecním webu pošlete informace
na emailovou adresu: matrika@stahlavy.cz
Na záložkách vlevo vybírat druh mapy a na záložkách vpravo charakter mapy, včetně plánování tras. Po
levé straně najdete dvě zajímavá tlačítka GPS a měření. Tím prvním si určíte souřadnice na mapě, a tím druhým si
vytvoříte například trasu, kudy chcete jen na kole, kde se Vám zobrazí i výškový profil tratě anebo si třeba změříte
jak je dlouhá vaše ulice. Další zajímavou vrstvou je vpravo nahoře záložka Územní správa a odkaz na Katastr
nemovitostí. Ten, kdo používá webové stránky Katastru nemovitostí, nejlépe ví, jak je nepříjemné neustále se
přihlašovat. Tady se tomu elegantně vyhnete, stačí se přihlásit jednou, protože pořád zůstáváte na webu obce. Jde
pochopitelně jen o náhled na území Šťáhlav a Šťáhlavic. Pozor, k informacím se dostanete kliknutím pravé myši,
kdy se rozbalí nabídka a v ní „Náhled do katastru“.
Doufám, že nový web si najde cestu mezi místní lidi a také mezi ty, co nás chtějí navštívit a zjistí si, kde se
lze najíst, kde ubytovat, kde opravit poškozené kolo, ale hlavně vše na jednom místě. Těmto interaktivním mapám
dle mého patří budoucnost, protože mi jako turistovi poskytne veškeré informace a dostanu se k nim bez reklam,
které na mě číhají na každém vyhledávači.
Závěrem bych chtěl ještě připomenout, že na našich stránkách je možné se prostřednictvím svého emailu
zaregistrovat pro odběr novinek z obecního úřadu. Stačí pouze zadat svoji emailovou adresu do okénka, které se
nachází na našich stránkách v pravém sloupci úplně dole pod interaktivní mapou – „Informace emailem“. Zde
zadáte Váš email a kliknete na tlačítko odeslat. Tímto způsobem se automaticky zaregistrujete k odběru všech
informací, které obec vyvěšuje na obecní stránky. Nemusíte už tedy každý den otevírat stránky, zda je něco
nového, ale stačí, když si otevřete email a vše se Vám ukáže v emailu. Je Vás už více než 160.

PIETNÍ AKT

Mgr. Dušan Krňoul, místostarosta

MS ČČK Šťáhlavy uspořádá ve spolupráci se Základní školou Šťáhlavy v pátek 10. října 2014 v 11.00 hod. pietní
akt u hrobu akademického malíře chodského lidu Jaroslava Špillara na místním hřbitově k jeho 145. výročí
narození.

Bude pronesen projev o životě a díle akademického malíře a položeny věnce se stuhami.

Za MS ČČK Alois Nolč

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ ŠŤÁHLAVY

A máme tu opět měsíc září a s ním nový školní rok. Většina školáků se vracela do známého prostředí, jen
pro naše malé prvňáčky to byla premiéra. Všech 24 nových žáčků doprovodili na jejich první cestě do školy jejich
nejbližší – maminky, tatínkové, babičky a dědečkové, aby je podpořili a drželi jim palce. Prvňáčci mohli usednout
do lavic v nově vymalované třídě vybavené novým nábytkem. Paní učitelka přivítala 8 holčiček a 16 kluků, po
vzájemném představení si prohlédli na lavicích pracovní sešity,
podle kterých se budou učit. Nejvíce je však zaujal barevný
kornout plný dobrot a balíček školních potřeb, které jim daroval
OÚ Šťáhlavy. Již první školní den plnili prvňáčci kreslený
úkol, zatímco paní učitelka sdělovala rodičům potřebné
informace. Také v ostatních třídách se paní učitelky pozdravily
se svými žáčky a nový školní rok byl oficiálně zahájen.
Ale ani o prázdninách se ve škole nezahálelo. Prostory
školy byly rozšířeny o nové 3. oddělení školní družiny, které
vzniklo v nevyužité třídě nad školní jídelnou. V souvislosti
s tím se podařilo vybudovat i nové toalety a šatnu pro
družinové děti, lino a koberce položila firma Axis.
Další rekonstrukce probíhaly i v hlavní budově školy.
V 1. poschodí byly opraveny dosavadní chlapecké toalety a
nově zřízeny toalety pro děvčata. Také kuchyně prošla svojí rekonstrukcí, byly vyměněny původní obklady a
dlažba. Nové rozvody elektřiny provedl pan Nolč, rozvody vody a odpady pan Kasal. Veškeré stavební práce
v budovách školy zajišťovala firma Silba Elstav. Prostory 3. oddělení ŠD, 1. třídy a chodeb v přízemí vymaloval
pan Veselý a nábytek do těchto učeben zhotovil pan Kepka. Všem těmto firmám náleží za jejich práci, pečlivost a
včasné dokončení náš dík.
Velké poděkování patří především OÚ Šťáhlavy za financování všech zmíněných prací spojených
s rekonstrukcí školy a v neposlední řadě i firmě KS Europe, s.r.o. za sponzorský dar na pořízení nového nábytku a
balíček školních potřeb, který zástupci firmy osobně předali našim prvňáčkům.
Závěrem bychom chtěli všem našim žáčkům popřát do nového školního roku hodně úspěchů v jejich práci, stále
dobrou náladu, ale hlavně pevné zdraví.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová a Mgr. Alena Löffelmannová

Z ODDÍLU HÁZENÉ SOKOLA ŠŤÁHLAVY
ČSH zahájil podzimní soutěže ročníku 2014-2015. Také náš oddíl má v soutěžích zapojeno několik družstev.
Nejdříve zahájilo západočeskou ligu družstvo mužů. V prvním kole zdolalo tým Slavie Plzeň 21:18 (10:9). Sestava,
v závorce počet vstřelených branek. Vogeltanz, Tyr, Bartoš(5), Benda(1), Drohobeckyj A.(3), Fiala, Holmik(2),
Kopřiva(3), Říha(1), Schejbal(6). Ve druhém kole hostil náš tým nováčka této soutěže HC Plzeň. I tentokrát byl
úspěšný. Zvítězil 24:17 (15:9). Tyr, Jabůrek, Holmik(1), Bartoš(5), Říha(1), Benda(1), Kopřiva(1), Fiala(1),
Drohobeckyj A.(8). Drohobeckyj V.(1). Ve středu 10.9. jsme byli na našem hřišti svědky šťáhlavského derby v
soutěži mladšího žactva mezi naším Áčkem a Béčkem. V „B“ družstvu hrají chlapci mladší, ale je nutno je
pochválit za statečný výkon. Prohráli 20:5(9:3) Áčko-Karban, Kopic, Sklenář(1), Tyml(1), Sedláček(7), Nosek(1),
Brůha, Jung(6), Havlíček M.(4). Béčko: Kasal(4), Holý(1), Kuban, Cibulka, Hrubý, Broch, Kudra, Strejc, Tůma,
Votýpka, Jirmář. V sobotu pak započali i žáci starší. Ti svou soutěž hrají turnajově. První turnaj se konal v hale
Talentu Plzeň. Naše výsledky: Šťáhlavy - Talent A 10:25, Talent B 13:9, Rokycany 15:12, HC Plzeň 14:12.
Sestava: Karban, Kopic, Tyml, Nosek, Sklenář, Jung(3), Havlíček M.(3), Havlíček O.(15), Sedláček(10),
Šimek(21).
20. září pak začíná republiková soutěž mladšího dorostu, druhá liga. Náš mladý tým nastoupí proti Lokomotivě
Praha Vršovice. Tuto druhou ligu je nutno dle předpisů svazu házené hrát v hale. Zápas začíná v 15 hodin.
Prosíme naše příznivce, aby přišli povzbudit naše hochy v jejich prvním republikovém utkání .
Oddíl házené
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