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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

září 2019

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

Z ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce na jednáních v měsíci srpnu
schválila:
1. Termíny jednání zastupitelstva v 2. polovině roku 2019: 25. září a 18. prosince.
2. Objednávku rozpočtu a výkaz výměr na
akci Kanalizace ul. Kozelská a Na Boru dle
cenové nabídky ﬁrmy Vavřička projekce
(20.000 Kč).
3. Cenovou nabídku na aktualizaci Havarijního a povodňového plánu obce od stejné ﬁrmy
(6.000 Kč).
4. Cenovou nabídku na dokumentaci k provedení stavby na akci Protipovodňová opatření
Šťáhlavy, odvedení dešťových vod k Bažantnici od ﬁrmy EGYPROJEKT (87.000 Kč).
5. Vyhlásit výběrové řízení na úpravu plochy
před hospodou ve Šťáhlavicích.
6. Smlouvu s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu
PK – Zřizování nových oplocenek-ochrana
mladých lesních porostů. Výše dotace, kterou
obec dostane, je 24.640 Kč.
7. Uzavření nájemní smlouvy s panem P. G.
na byt v DPPB ve Šťáhlavicích. Nájemce bude
zároveň vykonávat funkci správce objektu.
8. Zveřejnit záměr pronájmu garáže v domě
č.p. 587 ve Šťáhlavech.
9. Zveřejnit záměr pronájmu garáže u DPPB
ve Šťáhlavicích.
10. Zveřejnit záměr pronájmu prodejny ve
Šťáhlavicích.
11. Objednat projekt na odstranění tarasu
a zhotovení opěrné zdi u budovy lesního úřadu (Ing. arch. Rieger).

12. Nákup zimních pneu na nová vozidla Peugeot a Iveco.
13. Nového zhotovitele, který provede výměnu uličních vpustí za vpusti se sifonem v Husově ulici – RN STAVBY s. r. o.
14. Úpravu příkopu mezi polem a nemovitostmi v lokalitě u ul. Na Průhonu (mezi Dr. Beneše a Rašínovou ul.)
15. Zhotovitele servisu výtahu v DPPB ve
Šťáhlavicích – Jaroslav Bauer.
16. Prodloužení nájemních smluv dvěma nájemcům bytů v DPPB ve Šťáhlavicích o 1 rok.
17. Rozpočtové opatření č. VI.
18. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na opravu
střechy hostince ve Šťáhlavicích – navýšení
atik na ploché střeše a celková rekonstrukce
komínu, o němž se při opravě střechy kamerou zjistilo, že je zevnitř prasklý, tudíž v havarijním stavu a je nutné ho ubourat a zhotovit
nový.
19. Zhotovitele rekonstrukce 2. etapy hřbitovní zdi na starém hřbitově. Akce se bude realizovat v příštím roce, zhotovitele bylo nutné
vybrat již letos z důvodu přislíbení dotace od
Plzeňského kraje. Vítězem výběrového řízení
se stala Silba-Elstav s. r. o. (1.031.734 Kč bez
DPH).
Rada obce vzala na vědomí
1. Oznámení paní Ulmanové o ukončení nájemní smlouvy na prodejnu potravin ve Šťáhlavicích. Tuto skutečnost oznámila paní Ulmanová 31. 7. Nájemní vztah bude ukončen
po vyklizení prostor.

2. Návrh stavebního technika na úpravu odvodnění strmé cesty do chatové osady Podmišky. Úprava za cenu cca 50.000 Kč bude
provedena pouze v případě dostatku ﬁnančních prostředků po zhodnocení ﬁnancí obce
k 30. 9. 2019.
3. Informaci lesního pana Němečka o kůrovcové kalamitě v obecních lesích. Napadeno
je cca 500 m3 smrkových porostů. Vzhledem
k omezeným kapacitám ﬁrem zpracovávajících dřevo nabízí obec pro samovýrobu i silné
stromy.
4. Informaci hejtmana Plzeňského kraje o
cvičení Štáb 2019. Cílem cvičení je procvičit
a zdokonalit činnost orgánů krizového řízení.
5. Informaci předsedy sportovní komise pana
Ing. Tafata o postupu příprav sportovního
dne, který se bude konat 7. 9. 2019.
Rád bych vyzval občany naší obce, aby se
svými přáními, návrhy, podněty nebo s dotazy, které se týkají naší obce, se nebáli obracet buď přímo na mě, paní místostarostku nebo na jednotlivé zaměstnance. Ne vše
jde splnit, ne vše jde vyřešit okamžitě, ale
na OÚ jsme přece od toho, abychom Vám
pomohli problémy řešit nebo abychom Vám
vysvětlili, proč obec jedná tak, jak jedná.
Nebojte se přijít nebo zavolat, kontakty
jsou na webu i na poslední straně novin.
Rádi Vás vyslechneme, poradíme, pomůžeme, vysvětlíme.
Ing. Václav Štětina
starosta obce

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavice
Marková Marie 80
Fiala František 86
Harnoch Václav 80

Šťáhlavy
Bystřická Jindřiška 80
Pešek Leontin 89
Beranová Marie 88

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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INVESTICE A OPRAVY
Většina investic a oprav je hotová nebo před dokončením. Protože o prázdninách nepřispívá do novin tolik přispivatelů, v srpnovém čísle
jsme se ve fotograﬁích věnovali oslavám 780 let od 1. písemné zmínky o obci a zářijové číslo věnujeme investicím a opravám již ukončených akcí.
1. Kanalizace v lokalitě Na Řežábu - hotovo,
občané si dokončují přípojky, zbývá vyasfaltovat tu část ulic, která byla překopána při výstavbě kanalizace. Foto z výstavby

4. Úprava odlehčovací strouhy v Husově
ulici – hotovo; současně byl opraven i propustek pod silnicí a zlepšena přístupnost pěšinky
k dřevěné lávce přes náhon, která byla osazena zábradlím. Strouhu bylo nutné opravit,
byla obtížně průchodná, od záplavy v r. 2016
vymletá a podemílala okolní pozemky soukromých osob.
Navíc byl velmi vymletý i propustek pod
silnicí a u silnice se ve strouze tvořila laguna, kde se hromadila voda, která neodtékala
a mohla tak zapáchat.

2. Vodovod v ul. Šťáhlavická – developer
měl dle plánovací smlouvy s obcí původně
budovat studny, protože vodovod nebyl v dosahu. Na výstavbě vodovodu se ﬁnančně spolupodílel. Foto z výstavby

vitosti pro případ, že by náhonem protékalo
příliš velké množství vody.

Náhon a shybka poblíž čp. 8 PŘED…

Odlehčovací strouha ze strany od Husovy ul.
PŘED

… a PO opravě
3. Sklad u haly – foto před stavbou a po dokončení
Sklad byl vybudován zejména z důvodu zajištění bezpečnosti hráčů v hale, kde již bylo
uskladněno mnoho předmětů pro sport (mantinely aj.).

6. Oprava komunikace v ulici V Cihelně
foto PŘED a PO opravě

a PO úpravě

Opravená strouha u náhonu s novým
zábradlím
5. Shybka – hotovo. Proč byla úprava shybky
nutná? Nebyla upravena a pročištěna pouze
shybka náhonu, která vede pod potokem Beránka a pod Rokycanskou ulicí, byla opravena
i část náhonu. A důvod? Náhon byl v této části ve špatném stavu a hrozilo jeho rozpadání,
navíc v případě, že by do náhonu spadlo např.
dítě, pod silnicí by se ve shybce vodním víru
utopilo. Zároveň s touto úpravou by měly být
od vody v náhonu chráněny přilehlé nemo2

dokončení na další straně
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7. Půda a serverovna budovy OÚ – z důvodu
snížení nákladů na teplo byla letos zateplena
půda budovy OÚ. V některých částech
podlahy byla zjištěna dřevokazná houba, proto
po vyjádření statika došlo i na opravu trámů.

8. Rekonstrukce hřbitovní zdi starého hřbitova 1. etapa – proběhla na jaře za přispění
dotace Plzeňského kraje. Zároveň byla repasována vrata a vrátka. V příštím roce, opět
za přispění dotace od Plzeňského kraje, bude
rekonstruována zadní část zdi.
Foto PŘED a PO rekonstrukci

Jaké akce se nyní dokončují nebo ještě budou probíhat na podzim?
1. Asfaltování části ulice Tyršovy (od Habr- 3. Oprava a výměna některých uličních vpusmanovy ul. ke hřišti) – proběhne v srpnu nebo tí v ul. Husova za protizápachové – vybraný
září, čekalo se na to, až si občané vybudují vo- zhotovitel bohužel opět odstoupil od zakázky,
dovodní přípojky. Část ulice od Habrmanovy podařilo se ale najít jiného a během podzimu
ul. k Masarykově ul. byla ve velmi špatném bude výměna vpustí uskutečněna.
4. Rekonstrukce komunikace v ulici Smestavu a byla opravena na jaře.
2. Prodloužení kanalizace a vodovodu tanova u MŠ včetně chodníků, parkovacích
Ke Koupališti – na konci srpna nebo poč. září stání – dokončuje se, na podzim nebo na jaře
by mělo být hotovo včetně úpravy cesty, aby bude provedena náhradní výsadba stromů.
byla lépe sjízdná než před výkopovými pra- 5. Oprava části střechy na budově hostince
ve Šťáhlavicích - probíhá
cemi.

9. Oprava mostku a cesty k čerpací stanici
u rybníků
Mostek byl v havarijním stavu a reálně hrozilo, že by vozidla ČEVAKu spadla do náhonu,
cesta k rybníkům byla blátivá a téměř nepoužitelná. Po opravě se již lze k čerpací stanici
dostat bez problémů.
Foto: mostek po opravě

Foto: hotová část Tyršovy ul.

TELEGRAFICKY
PRONÁJEM OBCHODU VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Nájemkyně obchodu ve Šťáhlavicích obci
31.7.2019 oznámila, že následující den již obchod zůstane uzavřený. Na konci srpna bude
obchod předán vyklizený obci a obec hledá
nového nájemce. Uvítáme, pokud zájemce
bude mít obchod otevřený i jeden den o víkendu, což nyní nebylo a občanům to chybělo. Obchod je plně vybavený včetně spotřebičů. Pro bližší informace a prohlídky tel.: 724
162 518, případně 377 969 201.
PRONÁJEM GARÁŽE VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Obec nabízí k pronájmu garáž u domu pro seniory ve Šťáhlavicích. Podmínky na tel. 724
162 518, 377 969 070.
VÝZVA K SEKÁNÍ POZEMKŮ
Vyzýváme majitele travnatých pozemků
a zahrad, kteří si je dosud v letošním roce
neposekali, aby tak neprodleně učinili, nejpozději do 15. září. Každý by měl pozemek

nejméně 1 x ročně posekat, aby zabránil šíření škodlivých plevelů.
ČEKÁRNA NA NÁDRAŽÍ
Protože byla 1.4. uzavřena výdejna jízdenek na nádraží ve Šťáhlavech, požádali jsme
SŽDC, zda by bylo možné, aby byla otevřena alespoň čekárna a zda by mohla být na
nádraží elektronická tabule s odjezdy vlaků
a ukazatelem zpoždění. Ze strany SŽDC bylo
obci sděleno, že naše železniční zastávka je
vybavena dostačujícím přístřeškem pro cestující, což odpovídá platné legislativě. Dále
ale sdělili, že připravují veřejnou soutěž na
úklid prostorů osobních nádraží a zastávek
a v rámci této soutěže by rádi řešili i otevírání čekáren pro veřejnost. Věříme, že po
skončení soutěže, což by mělo být na podzim, přistoupí SŽDC k tomu, že bude čekárna pravidelně otevírána.
Ohledně elektronické tabule bude muset naše
obec zatím počkat, nový informační systém
bude součástí modernizace trati z Horažďovic do Plzně, jejíž realizaci SŽDC předpo3

kládá v letech 2023-2026. Při modernizaci
by měla být trať zdvoukolejněna, být zřízen
podchod a bezbariérový přístup na obě nástupiště.
POPLATEK ZE PSŮ
Dle vyhlášky o místních poplatcích č. 2/2012,
je každý držitel psa povinen splnit ohlašovací povinnost na obecním úřadě, má-li psa
staršího 3 měsíců a uhradit místní poplatek
ze psů. Ohlašovací povinnost má každý, tedy
i ten, kdo je od poplatku osvobozen. Správa
poplatku se řídí zákonem č. 280/2009 Sb.,
daňový řád.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15
dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří
měsíců. Stejným způsobem ohlásí držitel psa
zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa,
jeho ztrátu, darování nebo prodej). Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je
poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15
dnů ode dne, kdy nastala.
dokončení na další straně
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Nesplní-li držitel psa ohlašovací povinnost
řádně a včas, může mu správce poplatku uložit v souladu s daňovým řádem velmi vysokou pokutu. Protože budou probíhat kontroly
této věci, vyzýváme všechny občany, kteří
mají psa a dosud jej nepřihlásili, aby tak co
nejdříve učinili.
Poplatek ze psů v naší obci je velmi nízký:
za 1 psa v rodinném domě nebo rekreačním
domku 100 Kč, za každého dalšího psa 150
Kč; za 1 psa v bytovém domě 150 Kč, za
2. a dalšího 200 Kč.
KŮROVCOVÁ KALAMITA – NABÍDKA
SAMOVÝROBY
V celé ČR je kůrovcová kalamita a ani Šťáhlavům se bohužel nevyhnula. Vzhledem
k tomu, že je celorepublikově v lesnictví absolutní nedostatek pracovních sil, mají vlastníci lesů problém napadené stromy zpracovat, aby se kůrovec (lýkožrout smrkový) dál
nešířil. Nedostatek pracovních sil pociťuje
i obec Šťáhlavy, proto nabízíme možnost
využití dřevní hmoty formou samovýroby
na palivové dřevo s cenou 100 Kč + DPH za
slabší stromy; 400 Kč + DPH za prostorový
metr za silnější stromy tam, kde je obtížnější
terén. Dále nabízíme dřevní hmotu formou
samovýroby jako dřevo užitkové na pilařskou kulatinu s cenou 500 Kč za m3 + DPH.
Tato kulatina by byla určena na pořez na
trámky, fošny a prkna. Jednalo by se o omezené množství v lokalitách pro obec ekonomicky neatraktivní. Ohledně samovýroby
se obracejte na lesního V. Němečka, tel.:
608 760 087.
PROTIZÁPLAVOVÁ OPATŘENÍ
Obec po záplavách, které silně postihly
naši obec v r. 2016, podnikla řadu kroků.
V r. 2016 silně pršelo 6. a 16.6. a voda z polí,
které jsou nad obcí směrem k Nezbavěticím,
se valila do obce zejména Nezvěstickou ulicí,
zaplavila přilehlé domy a autoservis, převalila se pod trať, kde tekla u bytovek a dál přes
zahrady až k Husově ulici. Voda tehdy napáchala velké škody.
Ihned v r. 2016 bylo jednáno s ﬁ rmou AG
PRODUKT, a. s., aby, bude-li na polích pěstovat kukuřici, byly na polích pásy jiných
plodin, které zabrání nebo zmírní odtok
vody. Dále byl pro obec hydrogeologem zpracován projekt na odvedení vod z polí směrem
k Bažantnici, kde by dle dalšího projektu
mohla být voda zadržována v dalších tůních.
V r. 2017 byla vyměněna dešťová kanalizace
před autoservisem, která byla již téměř nefunkční, v r. 2018 byla zrekonstruována ul.
Nezvěstická, která byla osazena chodníky
a obrubníky. Při rekonstrukci komunikace
byl upraven přilehlý příkop, opraven špatně
fungující propustek pod silnicí (u Rašínovy ul.) a následně byla vybudována retence
u křižovatky Nezvěstická x Rašínova (pod
zubním střediskem). V letošním roce byla
část ul. Rašínova osazena obrubníky.
Protože problém nebyl v r. 2016 jen v horní
části obce, ale i ve spodní části obce, zejména v Husově ulici, byla letos opravena odlehčovací strouha, o které je psáno v jiné části
novin.

Rašínova ulice s osazenými obrubníky
Na projekt na protizáplavová opatření (svedení vody do Bažantnice) jsme dostali dotaci
od Plzeňského kraje a již jsme získali stavební povolení. Pokud bude vypsán vhodný dotační titul, o dotaci požádáme a rádi bychom
akci zrealizovali.
Zátěžový test provedených opatření proběhl
letos 6.8., kdy během jedné hodiny napršelo
v obci 37 mm, celkem pak za cca 5 hodin 40
mm. A kolik pro srovnání napršelo v r. 2016?
Dne 6.6. celkem 66 mm a 16.6. celkem 29
mm. Letos sice nenapršelo 66 mm, ale i tak
byl déšť velmi vydatný a provedené úpravy
zcela jistě zabránily mnoha škodám.
ZMĚNY V JÍZDNÍM ŘÁDU BUS
A NOVÁ ZASTÁVKA
Od 1.9. dochází opět k několika změnám
v jízdním řádu autobusů
- v ulici Nezvěstická je nová zastávka, nazvaná Šťáhlavy, žel. zast. – prozatím zde budou
stavět autobusy, které jedou na lince Plzeň Mladý Smolivec a Plzeň - Příbram, zastavování dalších linek je zatím v jednání;
- tzv. školní bus, který jezdí z Nezvěstic do
Šťáhlavic, již nebude z důvodu malého zájmu
školáků zajíždět do Šťáhlav;
- ranní autobus do Plzně s odjezdem v 6:57
ze Šťáhlavic bude nově v Plzni zajíždět až
na terminál k Hl. n., aby studenti lépe stíhali
vyučování.
OBEC MÁ MOŽNOST ZÍSKAT PENÍZE
OD ELEKTROWIN
Máte-li doma elektroodpad (ledničky, mrazáky, TV atd.) a chcete se jej zbavit, prosíme,
odvezte jej v měsíci září do sběrného dvora ve Šťáhlavech. Pokud ho bude dostatečné
množství, získá obec ﬁnanční prostředky od
Elektrowin, které bude moci využít na zlepšení sběrného dvora nebo např. pro děti.

JAK TŘÍDIT ODPAD?
V obci je sběrný dvůr, kde na třídění odpadů
dohlíží obsluha sběrného dvora z ﬁrmy AVE.
Ve sběrném dvoře lze uložit téměř veškerý odpad, i papír, sklo nebo plast, na které jsou po
obci rozmístěny barevné kontejnery. Sběrný
dvůr je otevřen 3 x týdně, v pondělí a středu v letním období 10-18 h, zimním 9-17 h,
v sobotu 8-13 h. Do sběrného dvora lze odvézt
odpad, který nepatří do směsného odpadu (nebezpečný odpad, bioodpad, velkoobjemový,
stavební odpad, zářivky, výbojky, elektrospotřebiče, ale i papír, plast, sklo aj.).
TŘIĎME KVALITNĚJI, AŤ TO MÁ
SMYSL!
PAPÍR, PLAST A SKLO – třídíme jen takový papír, plast, u kterého je zjevné, že se dál
zpracuje. Krabice, PET lahve aj. obaly sešlapujeme nebo rozřezáváme tak, aby v kontejnerech zabraly co nejméně místa. Co se nevejde
do kontejneru, patří do sběrného dvora a ne
vedle kontejneru!!! Více o třídění se dozvíte
např. na www.trideniodpadu.cz/kam-s-tim.
Třídíme všichni správně? Co do barevných
kontejnerů patří a nepatří? Co je směsný odpad a kam s ním? Ne každý odpad, o němž si
myslíme, že bude díky uložení do kontejnerů
na tříděný odpad dál recyklován nebo využit,
tam opravdu patří. Do směsného odpadu, tedy
do popelnice, se kromě popela ukládají např.
i: žárovky, keramika, krabičky od cigaret, křídový papír (bývá např. na luxusních časopisech), látky a obuv nevyužitelné do kontejnerů
na textil, papírové utěrky a kapesníky, vložky, tampony, roličky od toaletního papíru,
vata, povoskovaný balicí papír, špinavý papír,
prázdné blistry od léků, celofán, houbičky,
juta aj.
Pokud kontejner obsahuje více nesprávných
příměsí a obsah kontejneru nelze dotřídit,
znehodnotí se práce všech lidí, kteří odpad
třídili!!!
Zároveň upozorňujeme, že podnikatelé,
kteří podnikají v činnosti, při níž vzniká odpad, jsou povinni odpad rovněž třídit a objednat si svoz tříděného odpadu samostatně
nebo za poplatek vozit jako podnikatel odpad
do sběrného dvora. Nemají právo ukládat odpad do barevných kontejnerů umístěných po
obci, tyto kontejnery jsou pouze pro občany
– fyzické osoby a pro odpad vzniklý v domácnosti, nikoliv při podnikání. Zda podnikatelé
řádně zajišťují své odpadové hospodářství,
mohou kontrolovat inspekční orgány.

Modrý kontejner – PAPÍR

Žlutý kontejner - PLAST

Zelený kontejner - SKLO

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE

noviny, sešity,
þasopisy, krabice,
naĜezaný karton,
letáky, knihy,
obálky (není
nutné z nich
odstraĖovat
plastové okénko),
jízdenky, obaly od
potravin (mouka,
cukr) aj.
u nás i nápojové
kartony

kopírák, PLENY,
zneþištČný papír,
kĜídový papír,
spodní strana
samolepek,
voskovaný papír,
vložky, papírové
kapesníky, papírové
utČrky, plata od
vajec, roliþky od
toaletního
papíru,zalaminovaný
papír aj.

sešlápnuté
PET lahve,
kelímky od
krémĤ,
jogurtĤ, aj.,
plastové
obaly od
drogerie,
igelitky,
sáþky, folie,
tuhý a
obalový
polystyren,
mikroten

bioplast,
MOLITAN, guma,
lino, plexisklo,
PVC, novodur,
tČsnČní, koberce,
zneþištČné obaly,
zubní kartáþky,
celofán, bakelit,
obaly od
nebezpeþných
látek (oleje,
barvy,
chemikálie)

sklo þiré i
barevné,
tabulové
sklo od
nápojĤ,
sklenice,
sklenČné
prázdné
obaly od
lékĤ,
sklenČné
stĜepy,
pouze
sklenČné
þásti lustru

keramika,
porcelán,
zrcadla,
plexisklo,
autosklo,
drátované
sklo, varné
sklo, žárovky,
záĜivky,
výbojky,
obrazovky,
skelná vata
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OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

POZVÁNKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a pozvat Vás na vítání občánků, které se bude
konat v sobotu dne 19.10.2019 v obřadní síni
Obecního úřadu Šťáhlavy.
Žádáme rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili
na matriku a oznámili tuto skutečnost - nej-

později však do pondělí 7.10.2019. Přivítány
budou děti s trvalým bydlištěm ve Šťáhlavech
a ve Šťáhlavicích, narozené od 1.4.2019 do
31.8.2019.
Děti narozené po datu 31.8.2019 mohou rodiče průběžně přihlašovat během následujících
měsíců na další vítání občánků, které se uskuteční na jaře příštího roku. Termín vítání bude

s dostatečným předstihem opět zveřejněn.
Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout z webových stránek obce. Bližší informace Vám poskytneme na Obecním úřadě ve Šťáhlavech
v kanceláři matriky, případně telefonicky na
tel. č. 377 969 079 nebo emailem: matrika@
stahlavy.cz.
za OÚ V. Brůžková, R. Fremrová

rubriku Obec a Obecní úřad připravila Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

DALŠÍ INFORMACE

BEBEFIČNÍ PLENÉR PRO NAŠE VARHANY
Už delší dobu jsem koketoval s myšlenkou zapojit do boje o záchranu našich varhan nejen
hudebníky, ale i výtvarníky. Musel jsem ale
najít nějakou dotaci, díky které bychom mohli nakoupit plátna a barvy. A jak tušíte, najít
dotační program a získat z něj podporu, se nakonec podařilo: díky slovanské radnici a její
snaze oživit Jiráskovo náměstí v Plzni. Z dotace jsem mohl nakoupit 45 pláten různých velikostí, akrylové barvy, štětce a další pomůcky,
ale i sehnat lektory a profesionální muzikanty,
zaplatit nájem za zázemí, natisknout barevné
plakáty a letáčky o varhanech, které můžeme
rozdávat i na dalších akcích a jistě se k vám na
nejbližším koncertě dostanou.
Vše vypuklo v pondělí 24. června ráno před
klášterem na Jiráskově náměstí: 30 studentů
CG a pár dospělých (rodiče i kolemjdoucí penzistky) dostali plátno, barvy a za pečlivého vedení výtvarnic Niki Volfové, Jany Frolíkové
a Ali Hankerové se pustili do tvorby obrazů.
K tomu jim hrál Komorní orchestr CG a
Pěvecký sbor CG jednu hezkou skladbu za
druhou. Výtvarníci měli za úkol namalovat
cokoli, co vidí, ale včetně neviditelné hudby,
která se parkem prolínala. Kolemjdoucí se
zastavovali a celý park byl najednou prosycen
něčím nádherným, živým. Dobré náladě pomohlo krásně letní počasí a příjemný stín pod
kaštany.

Není divu, že vznikla opravdu pozoruhodná
díla - prohlédnout si je můžete ve videu: www.
facebook.com/stahlavskevarhany. Obrazy pak
byly veřejnosti nabídnuty ke koupi (za jakoukoli částku) na beneﬁčním koncertě, kterým
celá akce odpoledne končila. Na té diváci
mohli slyšet varhanní virtuózku Markétu Pavlíkovou (pro vytvoření představy, jak krásné
to bude, až i my budeme mít funkční varhany) a klavírního virtuóza Štěpána Kosa, který během odpoledního workshopu (který byl
součástí projektu) nacvičil s dětmi společné
skladby. Koncert tak byl velice pestrý a několik obrazů je již ozdobou několika domácností
a varhanní sbírka má zas o 1% z celkové potřebné částky povinné spoluúčasti více.
Získávat peníze do sbírky je nezbytné, ale podobně důležité je šířit u veřejnosti povědomí
o tom, že v naší obci máme něco mimořádně
cenného. Přivést pozornost médií a veřejnosti
k záchranné misi je druhý hlavní důvod, proč
takovéto nezvyklé akce pořádám. A zabírá
to. Tramvaj i plenér zaujaly, dokonce vznikla
reportáž od Českého rozhlasu Plzeň: https://
plzen.rozhlas.cz/varhany-ze-stahlav-inspiruji-mladou-generaci-7969905. Čím více lidí se
bude těšit na varhanami rozezvučený kostel,
tím větší smysl celá oprava má.
A samozřejmě v neposlední řadě byla akce
přínosná pro každého, kdo se aktivně zapojil

– malíři si vyzkoušeli novou techniku, měli
příležitost namalovat obraz pro dobrou věc, ty
nejúspěšnější potěšil boj o koupi jejich díla;
muzikanti zas měli příležitost si zamuzicírovat on air – spojení s virtuózem pro ně byla
dobrá zkušenost, stejně jako pozorovat překvapené kolemjdoucí. A hlavně byl to den,
kdy padesát jednotlivců bylo jedním celkem,
jednou partou. A to je z lidského pohledu to
nejcennější, co nám boj o záchranu varhan
přináší: radost ze setkání se s lidmi naladěnými na stejnou vlnu.
Děkuji všem, které akce chytla.
Kubaryba Šedivý

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ – SRPEN 2019
Od soboty 31.8. do 31.10.
Výstava fotograﬁí z historie obce
Šťáhlavy a zámku Kozel
Místo: Galerie v Jízdárně zámku Kozel

Pátek 13.9.
Mezinárodní noc pro netopýry
Místo: Park zámku Kozel
Čas: od 18 h

Sobota 7.9.
SPORTOVNÍ DEN OBCE ŠŤÁHLAVY
Kdo můžete, nechte auto doma!
Místo: Sportovní hala, hřiště, kurty, hasičská
zbrojnice
Čas: od 9 h - celodenní akce
PF BAND
Místo: u hřiště házené, Šťáhlavy
Čas: 20:00

Pátek 13.9. a sobota 14.9.
Výstava ovoce, zeleniny a květin
Místo: KC Beránka (Infocentrum)
Pořadatel: ČZS Šťáhlavy
Čas: Pá10-17 h, So 9-15 h
Sobota 14.9. od 9 do 17 h
Charitativní běh pro Centrum Hájek
Místo: Plzeň Doubravka
Více
na:
www.facebook.com/
events/471995016927744/

Sobota 14.9.
Vinobraní
Hraje AMATI BAND, budou výborná vína
Pořadatel: SDH Šťáhlavice
Místo: sál hostince Šťáhlavice
Čas: 20 h
Středa 25. 9.
Haydnovy hudební slavnosti – Máj a les
(české a latinské zpěvy a popěvky, tance a
křepčení barokní Evropy)
Místo: zámek Kozel
Čas: od 19 h

Pondělí 30.9.
Muzikál 15 x jinak
Koncert v kostele sv. Vojtěcha
Čas: 18 h
Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí v přehledu zašlete základní info o akci na email: kultura@stahlavy.cz
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ZO ýZS ŠĢáhlavy
poĜádá 13 – 14. záĜí 2019
výstavu ovoce, zeleniny, kvČtin,
citrusĤ aj.

OBEC ŠŤÁHLAVY
pořádá

v InfostĜedisku na návsi ve ŠĢahlavech

ZAVÍRÁNÍ LÉTA NA
ZÁVĚR SPORTOVNÍHO DNE

V þásti prostor budou vystavovat i místní vþelaĜi.
Program:
Pátek 13.9. v 10 h zahájení, od 10:30 do 13 h vstup
hlavnČ pro dČti z MŠ a ZŠ, od 13 do 17 h pro veĜejnost
(bude i hudební doprovod)
Sobota 14.9. pro širokou veĜejnost od 9 do 15 h

PěIJĆTE SE POCHLUBIT SVÝMI VÝPċSTKY!
ZahrádkáĜi i obþané, kteĜí se chcete pochlubit svými
výpČstky, doneste je do InfostĜediska ve þtvrtek
12.9.2019 od 16.00 do 18.00 hodin.

PF BAND
SOBOTA 7. 9. | 20:00
ŠŤÁHLAVY - HŘIŠTĚ

VSTUP ZDARMA

DALŠÍ INFORMACE

Šťáhlavští se zas koupou
Snad každý, kdo ve slunečních letních dnech
zavítal na koupaliště, musel mít radost, že se
na toto místo vrátil život. A přitom stačilo tak
málo. Ještě jednou děkujeme všem, kteří přišli
na brigádu na konci března. Teď je vidět, že
naše iniciativa a třeba i mozoly od hrábí měly
smysl.

Proti minulosti je nyní koupaliště přístupné
volně a zdarma, ale zároveň není voda chemicky ošetřována. Je tedy na přírodě, ale i na
nás, jak dlouho se ve vodě budeme moci koupat. Vodě jistě pomůže, nebudeme-li se v ní
mýt mýdlem a nebudeme-li v ní koupat psy.
Tamnímu klidu pomůžeme, nebudeme-li vjíž6

dět autem do areálu (ani nahoru), nebudeme-li
pouštět nahlas hudbu a venčit psy tam, kam si
pak jiní dají deku.
za všechny, kterým na koupáku záleží
Jakub Šedivý a spol.

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

DALŠÍ INFORMACE

PUB kvíz

Muzikál

Odpovědi:
1. Trať 190 Plzeň – Č. Budějovice byla zprovozněna roku 1868.
2. Elektriﬁkace probíhala postupně: z Plzně do Blovic: v roce 1962,
dále do Horažďovic: v r. 1963, dále do Strakonic v r. 1966 a v r. 1968
byl elektrizován zbytek tratě (tedy přesně 100 let od uvedení tratě do
provozu)
3. Statek na návsi č. p. 39 (rodný dům stavitele trati – Ing. Jana Šebka)
je našeho starosty - pana Václava Štětiny.

patnáctkrát
jinak

Otázky:
Trať 190 není jediná trať, která prochází územím obce. Nyní se podíváme na trať č. 175 Rokycany – Nezvěstice:
1. Jak dlouhá je celá trať 175 (Rokycany – Nezvěstice)?
2. Kolik minut průměrně trvá jízda celým tímto úsekem?
3. Jaké převýšení zdolává motorák mezi zastávkami Šťáhlavice a Kornatice – tedy na 4289 metrech trati

V kostele sv. VojtĢcha ve Šƛáhlavech
v pondĢlí 30. záƎí od 18:00

Lucie Zvoníková a Lukáš Ondruš - zpĢv
Eva Vimrová - klavír

Plzeňský kraj zve na
15. veletrh cestovního ruchu ITEP 2019

Program: Bonnie a Clyde, Koēky, Hello, Dolly!, Evita,
Divotvorný hrnec, Kdyby tisíc klarinetƽ, DobƎe placená
procházka, Sweeney Todd, Billy Elliot

ITEP se koná ve dnech od 19. – 21. září v halách TJ Lokomotiva Plzeň
na Slovanech. Návštěvníci se mohou těšit na novou koncepci veletrhu,
nové haly, doprovodný program a interaktivní zábavu pro malé i velké, zábavnou soutěž „Putujte lehce po Zlaté stezce“. Horkou novinkou
je limitovaná edice ražené pamětní mince k 30. výročí sametové revoluce. V zářijovém vydání měsíčníku Plzeňského kraje bude otištěn
poukaz, při jehož předložení na ITEPu bude vydána jedna mince. Své
místo na veletrhu bude mít i expozice věnovaná tomuto výročí. Plzeňský kraj zve občany kraje na ITEP 2019!

Vstup zdarma (po koncertĢ bude možné pƎispĢt na
opravu varhan)
Akce se koná za podpory obce
Šƛáhlavy

SPORT V OBCI

TRIATLON VE ŠŤÁHLAVICÍCH
TJ Sokol Šťáhlavice letos pořádal tradiční
Šťáhlavický triatlon, a to 17.8.2019. Byl to již
36.ročník!!! Tento závod je určen jak pro registrované závodníky, tak i pro širokou veřejnost.
Součástí je i závod ocelových mužů i žen. Letošního ročníku se zúčastnilo 68 závodníků,
z nichž někteří se nebáli to zkusit i ve více

disciplínách, kterými jsou: triatlon silniční
o pohár ﬁrmy RK Pubec, triatlon terénní
o pohár ﬁrmy EC-Elektronik, ocelový muž-žena o pohár ﬁrmy Silba-Elstav, a triatlon
malý o pohár ﬁrmy ML DINO. Počasí přálo,
a tak závodníci mohli předvést ty nejlepší výkony. Závodní trasy byly perfektně připrave-
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ny, pořadatelská činnost také, hodnotné ceny
byly, díky dalším sponzorům, jako je např. Birell, kvalitní, občerstvení také nechybělo. Již
teď se těšíme na příští ročník a na opět kvalitní sportovní úroveň.
Miroslav Liška

SPORT V OBCI

FLORBAL VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V sobotu 24. srpna mohli všichni, kteří přišli
na hřiště do Šťáhlavic, vidět neobvyklý ﬂorbalový zápas. Své síly si změřili ﬂorbalový tým
FBC Šťáhlavice a Stará garda. Vše proběhlo
v přátelské atmosféře za bouřlivé podpory

fandících diváků. Večer se všichni bez ohledu
na výsledek zápasu sešli u společného stolu,
kde všechno zhodnotili.
FBC Šťáhlavice byl založen na jaře letošního roku při TJ Sokol Šťáhlavice a rozhodl se

hrát BLMF (Bohemia ligu malého ﬂorbalu).
Popřejme jim mnoho úspěchů v nadcházející
sezoně.
VV TJ Sokol Šťáhlavice

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE

Sportovní klub Šťáhlavy, z.s., oddíl volejbalu
zahajuje opět po prázdninách dne 18.9.2019

Pravidelné všestranné cvičení pro nejmladší sportovce
Kdy: Každou středu od 16:00 – 17:00
Kde: Tělocvična Šťáhlavy
Určeno: Dětem předškolního věku (3-6 let), cvičení je zaměřeno na
všestranný pohybový rozvoj, gymnastiku, atletiku, protahovací cvičení
Příspěvky: 500,- Kč / rok za 1 dítě, 2 sourozenci 700,- Kč / rok, 3 sourozenci 800,- Kč / rok
Kontakt: Jana Kudrová, tel. 724 243 360 e-mail: JanaKudrova@seznam.cz
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Sportovní den
7. 9. 2019
Jsme sportovní obec!
V sobotu 7. září přijďte na Sportovní den,
který bude od rána probíhat paralelně
ve sportovní hale, na hřišti s umělým povrchem,
v areálu antukových kurtů a areálu hasičské zbrojnice.

Høitì
s umìlým povrchem

Sportovní hala

9:00 – 11:00
Otevřený trénink německého
celku Erlangen (účastníka 2. bundesligy)
11:00 – 16:00
Přátelská utkání
našich mládežnických celků
17:00
Zápas mužů Šťáhlavy – Erlangen

9:00 – 12:00
Fotbalový turnaj mladších přípravek
13:00 – 16:00
Fotbalový turnaj starších přípravek
16:00 – 17:00
Prezentace a ukázky parkouru

Areál
antukových kurtù

Areál
hasièské zbrojnice

9:00 – 19:00
Tradiční volejbalový turnaj
smíšených družstev
Šťáhlavská husa 2019
9:00 – 15:00
Volejbalový turnaj žákyň

9:00 – 16:00
Ukázky hasičské techniky,
disciplíny pro děti

Na všech sportovištích zajištěno občerstvení. Přijďte v hojném počtu,
vezměte svoje děti, ať vidí, jaké skvělé možnosti a podmínky v obci
pro sportování jsou. Ve všech areálech budou k dispozici náborové
letáky s kompletními informacemi.
Po celý den výstava s prezentací místních sportovních oddílů.

od 20:00 koncert hudební skupiny

PF BAND
VSTUP ZDARMA

Navštivte velké setkání sportovců!
9

NAŠE PŘÍRODA

METINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY
Milí přátelé přírody, poslední víkend v srpnu je
každoročně vyhlašována Mezinárodní noc pro
netopýry. Při této příležitosti se v ČR letos koná
přes 50 akcí, které mají přiblížit život těchto zajímavých nočních letců. Jedna se bude konat i na
zámku Kozel, a to 13. 9. 2019 od 18 hodin. Těšit
se můžete na dětské soutěže, naučný program
a i živé netopýry. Informace o jiných místech
konání a mnoho dalšího se můžete dozvědět na
internetových stránkách České společnosti pro
ochranu netopýrů: www.ceson.org.
Čím jsou netopýři tak zajímaví? S netopýrem se
ve svém životě setkal určitě každý, neboť od soumraku poletují v okolí lidských sídel. Nejedná
se však o „létající myši“ jak si někteří myslí, jde
sice o savce, ale příbuzní jsou spíše s ježky a krtky – s těmito hmyzožravci mají společné předky
i jídelníček. V současnosti se u nás vyskytuje 27
druhů netopýrů. Jedná se o jediné savce, kteří
jsou schopni aktivního letu. K tomu jim slouží
kožovitá blána, která je natažena mezi prodlouženými prsty předních nohou. Netopýři se orientují pomocí echolokace. Ta spočívá ve využívání
odražených zvukových vln. Netopýr „zakřičí“
a podle ozvěny pozná, kde se nachází pevný
předmět, buď stěna, nebo letící můra - kořist.
Pro člověka se to odehrává mimo slyšitelné pásmo, takže nás to v noci naštěstí neruší. Z tohoto
důvodu se nám netopýr nemůže zamotat do vlasů, protože nás „slyší“ a včas se uhne, stejně tak
nenaráží do skla, na rozdíl od některých ptáků.
Netopýři mají rok rozdělen na dvě velmi rozdílné části. V zimě spí zimním spánkem v místech, kde je stabilní teplota, ale nemrzne. Dříve
k tomu využívali jeskyně, dnes nacházejí mnoho jiných lidmi vytvořených „jeskyní“ - staré
štoly, opuštěné sklepy apod. S jarním oteplením
tyto „zimní kolonie“ opouští a vylétají do okolí.
Některé druhy pak vytváří „letní kolonie“, kde
rodí mláďata, která zde zůstávají, i když dospělí v noci vylétají za potravou. Často je lze najít
na půdách, za okenicemi, dřevěným obložením
nebo v dutinách stromů.
A proč je Netopýří noc právě koncem prázdnin?
Je to proto, že probíhá tzv. swarming aneb netopýří rojení. Jedná se o návrat na zimoviště, kdy
dospělí netopýři ukazují mladým vhodná místa
pro přečkání zimy a zároveň zde probíhají námluvy. Na velkých zimovištích to skutečně může
připomínat rojení včel. Proto neváhejte a vydejte
se na Kozel, kde se o netopýrech dozvíte ještě víc.
Zdeněk Myslík

DALŠÍ INFORMACE

Prodej knihy: Na matrice OÚ. Cena knihy: 390 Kþ, náklad: 1500 ks. Do vydání zásob obec dává zdarma ke
každé knize látkovou tašku se znakem obce a logem oslav. Neváhejte tedy s nákupem dlouho.
Prodej magnetek: Od konání oslav obec nabízí i nové propagaþní pĜedmČty, a to 3 druhy magnetek
s fotografiemi obce. PoĜídíte je na matrice OÚ a ތ30 Kþ.
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SLOVO OPOZICE

VYJÁDŘENÍ OBČANŮ PRO OBEC K ČLÁNKU „ZAMYŠLENÍ STAROSTY OBCE“
V minulém čísle Š+Š jsme si se zájmem přečetli úvodní článek pana starosty Václava Štětiny. Musíme konstatovat, že závěr jeho zamyšlení pro nás byl značným překvapením. Jaké
konkrétní činy nebo vyjádření Občanů pro
obec má pan starosta na mysli? Jaké konkrétní
prohřešky se za kritikou naší práce skrývají?
A pokud vznikly nějaké pochybnosti, což je
zcela přirozené, proč "jsme si všichni nesedli k jednomu stolu" a problémy "neoﬁciálně"
neprobrali? (Novinová forma zamyšlení na
nás působí dojmem, že předvolební boj vede
někdo jiný.)
Naše zkušenost je odlišná. Členové našeho
hnutí se po volbách aktivně zapojili do práce
pro Šťáhlavy i Šťáhlavice. Jak v zastupitelstvu
obce, tak ve většině příslušných výborů a komisí. Z konkrétních projektů můžeme např.
zmínit organizaci vyčištění požární nádrže,
zpracování rozsáhlé zprávy o stavu kultury
v širším slova smyslu ve Šťáhlavech a Šťáhlavicích, návrh na využití budovy Lesního úřadu pro startovací byty pro naše mladé občany,
pomoc s přípravou plesu a organizaci setkání

rodáků při 780. výročí obce, organizaci uctění památky našich padlých spoluobčanů, dětského dne, jednání ohledně převzetí hřbitovní
kaple, upozorňujeme na nutnost náhradní výsadby za vykácené stromy atd. Momentálně
chystáme pro zastupitelstvo obce návrh na
instalaci herních prvků u nádraží.
Zastupitelstvo podle našeho názoru funguje
dobře a při projednávání konkrétních problémů důležitých pro praktický chod obce

INZERCE
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nachází velice rychle společnou řeč a řešení.
Pan starosta na schůzi zastupitelstva připustil,
že se o jednotlivých bodech diskutuje daleko více, než tomu bylo dříve. To považujeme
za správné včetně skutečnosti, že se tak děje
veřejně. Kritický dialog znamená hlubší posouzení příslušného problému a tím pádem
efektivnější rozhodnutí. Samozřejmě některé
předkládané materiály by potřebovaly delší
čas na analýzu, protože nikdo ze zastupitelů není odborník na všechno, ale ne vždy je
tento čas k dispozici. Jistě, neshodneme se
v názorech na některé infrastrukturní projekty a investiční priority, například na potřebě
kulturního sálu ve Šťáhlavech nebo na výši
vynaložených ﬁnančních prostředků na přístavbu obecního úřadu či tůní v bažantnici. To
je však přirozený střet ideí, vizí a ideálů, který
je živnou půdou každé veřejné práce. Cesta je
to někdy delší a nepohodlná, ale to k demokratické správě obce zkrátka patří. Pouhé zvedání rukou u jednotlivých hlasování bez názorových střetů by byl jednoznačně krok zpět.
za Občany pro obec Ondřej Maglić

INZERCE

NEZVĚSTICKÉ

CHILLIHRANÍ
Srdečně Vás zveme na 6. ročník setkání milovníků pálivých papriček!
PROGRAM:
10:00 ● celodenní výstava rostlin a plodů
18:00 ● soutěž v pojídání pálivých pokrmů
RAUT v ceně vstupného
soutěžící vstup zdarma
připraveny hodnotné ceny
po ukončení soutěže afterparty s DJem

Zájemci do soutěže se předem registrují na emailu:
nezvestickechillihrani@seznam.cz
Bereme prvních 15 zájemců + náhradníky
Podmínky soutěže:
Zúčastnit se může pouze osoba, která není pod
vlivem alkoholických, či psychotropních látek,
v opačném případě nastoupí náhradník.
Soutěží se jen na vlastní nebezpečí,
lékařská služba na místě zajištěna.

Zájemci o vystavování rostlin či papriček
nás mohou kontaktovat
na emailu nezvestickechillihrani@seznam.cz,
nebo na telefonu 607 130 470

Partneři:

TJ SOKOL

OBEC

NEZVĚSTICE

NEZVĚSTICE

SOBOTA 21. ZÁŘÍ 2019 NEZVĚSTICE - SOKOLOVNA
PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell-typu
Araukana.
Stáří 14-19 týdnů, cena 159-209,- Kč/ ks.
Prodej:
6.9., 6.10. a 3.11. 2019
Šťáhlavy - u Jednoty /u kruháku/ – 15:20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle
poptávky.
Info : Po-Pá 9.00-16.00hod
tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

PŘIJMEME DĚLNÍKY
A BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389
V případě brigády pracovní doba dle domluvy,
vhodné jako přivýdělek
např. na mateřské dovolené nebo pro studenty.
V případě zájmu nás kontaktujte.

Zdeněk Suchý | Strojní a elektrotechnická výroba
Starý Plzenec | Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec | mobil: 602 161 939
E-mail: suchyzd@seznam.cz
www.kovoobrabeni-cnc.cz
IČO 45415293
DIČ CZ6105290906

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 další číslo - 21. 9. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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