Š Š
+

OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

srpen 2019

PRÁZDNINOVÉ ZAMYŠLENÍ STAROSTY OBCE
ám dnes tu příležitost dodat do
novin delší článek, a tak bych se
chtěl ohlédnout
a zhodnotit dosavadní činnost
nového zastupitelstva. Je to jen
pohled můj, tedy
pravděpodobně
ne zcela objektivní. Letošní rok
byl a je rok plný
příprav a oslav
780. výročí od první písemné zmínky
o naší obci. Začněme tedy oslavami. Začaly 1. reprezentačním plesem obce a začátek to byl opravdu tak dobrý, že už nyní
je připravena smlouva s kapelou na ples
druhý. Pak setkání rodáků a opět perfektně
připravená akce. Ta ovšem nemůže být každý rok, ale určitě by se hodilo ji v dohledné době zopakovat. Poté následovaly oslavy na louce, plné hodnotných vystoupení,
zakončené koncertem kapely Extra Band
revival. Zajištění celodenního občerstvení
připravené SDH Šťáhlavice bylo opravdu
na vysoké úrovni. A to ještě není konec.
V září se můžeme těšit na sportovní den,
který je připravován pod vedením pana
Jana Tafata, tedy jinými slovy záruky, že
všechno klapne.
A nyní jsem se dostal k pochvalám. Přemýšlel jsem, koho všechno pochválit, ale
tak velký prostor zase v novinách nemám.
Tak tedy děkuji za bezvadnou práci těm,
kteří jednotlivé akce měli na starost a oni
ať poděkují všem, kteří jim pomáhali. Za
koordinaci všech akcí a dále za přípravu
plesu velký dík paní místostarostce Dagmar Špalové, za rodáky panu Ondřeji
Magličovi, za přípravu výstavy a za vstřícnost při dodání materiálů všem organizacím i občanům. Tady už nelze někoho
jmenovat, i když je pravdou, že vše klapalo jen díky součinnosti a za velké pomoci
pracovníků obecního úřadu pod vedením
paní tajemnice Ivety Bočanové a za vydatného přispění paní Jany Kepkové.
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Křest knihy byl také pěkně připraven
a kniha samotná? Opravdu velmi pěkné
dílo, jehož příprava představovala mravenčí práci a pro jeho autory mnoho času.
Tady se nebojím jmenovat. Autorů není
mnoho. Tak především paní Jana Kepková
a v těsném závěsu pan Jan Jermář s panem
Romanem Berkovcem. Knihu navíc okořenil jednou kapitolou pan prof. Čechura.
Není mnoho obcí, které by měly tak obsáhlé dílo o své historii.
Oslavy samozřejmě nebyly jedinou prací zastupitelstva a obecního úřadu. Díky
velmi dobré přípravě se za první polovinu
roku dokončila většina velkých investičních akcí a nebude problém vše, co je ještě
v plánu letošního roku splnit a povětšině
i zkolaudovat. Snad abych jmenoval alespoň některé. Kanalizace v ul. Na Řežábu,
vodovod a kanalizace Ke Koupališti, vodovod Pod Kozlem, vodovod Smetanova,
oprava shybky na náhonu.
Až dosud píši v podstatě samá pozitiva.
Jako starosta bych mohl být spokojen. Výbory, komise i obecní úřad pracují spolehlivě, stavby probíhají podle plánu, či
dokonce v malém předstihu. Dosavadní
oslavy bez problémů. Mohl bych být spokojen, ale nejsem.
Teď dávám obrazně řečeno hlavu na špalek, ale několik řekněme událostí z poslední doby, mě k tomu nutí. Starostu dělám
již třináctý rok a vzhledem ke svému věku
a řekněme i zkušenostem si mohu dovolit
na tyto reagovat.
Třináctý rok znamená čtvrté volební období, čtvrté volby a čtvrté sestavování zastupitelstva. O těch třech předchozích mohu
říci to, že i když zde byla opozice, která
měla na vývoj obce trochu jiný názor, vždy
a během celkem krátké doby pochopila,
že pokud nepotáhneme za jeden provaz,
nemůžeme udělat pro obec maximum.
To je podle mého jasné. Ostatně stačí se
podívat kousek výš, třeba do parlamentu
a vidíme, kam to spěje. Nevím, nakolik je
to realita a nakolik pouze pocit, ale moje
představa o táhnutí celého zastupitelstva za
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jeden provaz je trochu jiná. Připadá mi to
jako začínající předvolební boj. Stačí při
zprávě o nějaké akci zapomenout někomu
poděkovat a je oheň na střeše. V mnoha
případech slovíčkaření a panikaření, že
je údajně situace kritická, ale ve výsledku
se ukáže, že je tomu naopak. Ale není na
předvolební boj trochu brzy? Neměli bychom nejdřív maximálně pracovat a pak
výsledky své práce předložit voličům?
Nebo snad je dobré upřednostňovat své
zájmy před zájmy obce? Tohle jsem neměl
nikdy zapotřebí a vždy pro mne byla přednější obec a to obec celá - tedy Šťáhlavy
i Šťáhlavice. Pokud vypadl ze skříně nějaký kostlivec, vždy jsme to s ostatními
zastupiteli řešili bez toho, abychom si stěžovali na své předchůdce. Dnes mi to připadá jako čekání na nějakou chybu nebo
podávání informací tak, abychom mohli
být kritizováni. K čemu je to dobré? Hodnoceno bude zastupitelstvo jako celek. Každý z nás se svým hlasem podílí na jednotlivých rozhodnutích. Bývalo zvykem, že
po zasedání zastupitelstva jsme si všichni
sedli k jednomu stolu a probrali neoﬁciálně spoustu věcí. A to opravdu ku prospěchu těchto věcí. Tahle soudržnost mi tady
dnes chybí.
Vadí mně i reakce některých občanů, kdy
zamítavou odpověď na jejich požadavky
nazývají arogancí, přestože jim podle zákona nemůže být vyhověno. A za vrchol
považuji jednání občana, který ač sám
nedodržuje pravidla, je ochoten udat obec
za stejný, ale na rozdíl od něj neúmyslný
přestupek.
Mám prostě dojem, že zastupitelstvo není
jednotné a nemůže tedy plnohodnotně pracovat. A to je škoda, protože je složeno
z velmi schopných lidí. Vezměme si například pana Jakuba Šedivého a jeho neúnavný boj za záchranu kostelních varhan
a spoustu jeho dalších aktivit.
Byl bych velmi rád, kdyby mi tenhle dojem
dokázal někdo vymluvit.
Přeji všem občanům pěkné letní dny.
Václav Štětina

NĚKOLIK VĚT Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE

NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce na červencových zasedáních
schválila:
1. Cenovou nabídku na instalaci sítí do vybraných oken na OÚ – HOPA Plzeň (8.290 Kč).
2. Cenovou nabídku na připojení osvětlení
kostela na VO – LUMINA CZ (21.000 Kč).
3. Záměr pronájmu nebytových prostor (část
bývalé kovárny ve Šťáhlavicích) a následně
pronájem těchto prostor SDH Šťáhlavice.
4. Dodatek č. 1 na prodloužení termínu plnění
SoD – vodovod a kanalizace Ke Koupališti.
5. Rozpočtové opatření č. V. k 22. 7. 2019.
6. Oddávací dny na rok 2020 (22. 2., 25. 4., 16.
5., 6. 6., 20. 6., 18. 7., 25. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9.,
19. 9., 10. 10.)
7. SOŠ uhradí spotřebu el. energie ve sportovní hale ve výši 50% z celkových nákladů za 1.
pol. roku 2019.
8. Nákup dvou pneumatik na vozidlo LIAZ
pro JSDH Šťáhlavy.
9. Žádost Diakonie ČCE středisko Praha
o ﬁnanční příspěvek na poskytování sociální

služby rané péče ve výši 5.000 Kč. Diakonie
pomáhá rodině v naší obci.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Žádost paní Lindy Orechov o souhlas s vybudováním tří srubových domů na pozemcích
pod Šťáhlavickou ulicí. Stavba je možná je dle
platného územního plánu možná, ale musí být
s obcí sepsána plánovací smlouva, která bude
řešit příjezdovou komunikaci, inženýrské sítě
apod.
Rada obce neschválila:
1. Žádost pana J. O. na pronájem obecního pozemku pro umístění obytné maringotky.
2. Žádost pana J. H. na odkoupení či dlouhodobý pronájem pozemku p. č. 530/53 v k. ú.
Šťáhlavy.
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO)
Zasedání zastupitelstva obce se konalo
26.6.2019 ve Šťáhlavicích.
ZO vzalo na vědomí:
1. Zprávu předsedy kontrolního výboru

2. Zprávu předsedy ﬁnančního výboru
3. Zprávu starosty obce
4. Zprávu odborného lesního hospodáře
ZO schválilo:
1. Závěrečný účet obce Šťáhlavy za rok 2018
s vyjádřením – bez výhrad.
2. Účetní závěrku obce Šťáhlavy za rok 2018
a výsledek hospodaření obce Šťáhlavy za rok
2018 ve výši 10,651.772,37 Kč.
3. V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.
změnu rozpočtu IV. Rozpočtovým opatřením
k 26. 6. 2019.
4. Prodej obecních pozemků pod chatou
a okolo chaty ve Šťáhlavicích vlastníkům chaty, jedná se o dlouhodobě řešenou záležitost.
5. Smlouvu o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy s obcí Nezvěstice.
Podrobněji se lze s jednáním zastupitelstva
seznámit v zápise, který je k dispozici na
webu obce a na OÚ.
Ing. Václav Štětina
starosta obce

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

INVESTICE A OPRAVY
Téměř všechny investiční akce a opravy,
které byly na letošní rok naplánovány, jsou
hotové, nebo nyní probíhají, některé opravy
musely z havarijních důvodů proběhnout,
ačkoliv původně nebyly v rozpočtu – tyto
byly v rozpočtu ošetřeny rozpočtovým opatřením. Práce na investicích je tedy na velmi
dobré úrovni.
Co nyní
1. Kanalizace v lokalitě Na Řežábu – hotovo,
občané si nyní na základě územních souhlasů
od stavebního úřadu ve Starém Plzenci podle
projektů přípojek, které si nechali zpracovat,
budují kanalizační přípojky. Zbývá vyasfaltovat tu část ulic, která byla překopána při výstavbě kanalizace.
2. Sklad u haly – hotov a zkolaudován

3. Prodloužení kanalizace a vodovodu Ke
Koupališti – dokončeno; vodovodní přípojky
si budou moci občané vybudovat po kolaudaci.
K tomu potřebují projekt na přípojku, územní
souhlas stavebního úřadu a především smlouvu s ČEVAK a. s. Pro kanalizační přípojky je
rovněž potřeba mít projekt, územní souhlas
a smlouvu s ČEVAK a. s. – kanalizační přípojky budou po kamerových zkouškách kanalizačního řadu přivedeny k hranici soukromých
pozemků. Občané v ulici budou informováni
stavebním technikem.
4. Oprava a výměna některých uličních vpustí
v ul. Husova za protizápachové – bude probíhat postupně, nakonec ale až v září a říjnu,
bohužel ne všechny vpusti lze takto stavebně
upravit.
5. Úprava odlehčovací strouhy v Husově ulici –

hotovo, na začátku srpna bude osazeno zábradlí; současně byl opraven i propustek pod silnicí
a zlepšena přístupnost pěšinky k dřevěné lávce
přes náhon.
6. Vodovodní řad v ul. Smetanova pro BP
490-493 - hotovo
7. Rekonstrukce komunikace v ulici Smetanova u MŠ včetně chodníků, parkovacích
stání – probíhá
8. Oprava části střechy na budově hostince ve
Šťáhlavicích - probíhá
9. Asfaltování části ulice Tyršovy po výstavbě
vodovodu zhotoveného vloni (od ul. Habrmanovy ke hřišti) – proběhne v srpnu nebo září,
čekalo se na to, až si občané vybudují přípojky.

!!!!OPċTOVNÁ VÝZVA MAJITELģM NOVÝCH KNIH!!!!!
Kdo jste kupoval knihu od 22. do 24. þervna, zkontrolujte si své knihy a v pĜípadČ zjištČní
závady si knihu pĜijćte co nejdĜíve vymČnit, a to na matriku OÚ ŠĢáhlavy.
Závada byla zjištČna 24.6.2019, v knize chybí nČkteré strany a místo nich jsou znovu strany, které již
v knize byly. Závada je mezi str. 129 a 160.
ZjednodušenČ Ĝeþeno, pokud máte v knize stranu 130 a 131, je Vaše kniha v poĜádku.
Zakázka byla u tiskárny okamžitČ reklamována, tiskárna zkontrolovala dosud neprodané knihy a
Ĝešíme další postup.
Knih se „šotkem“ bylo zatím nalezeno 26, pĜiþemž bylo zkontrolováno obcí nebo tiskárnou cca 1100
knih. VČĜíme, že vČtšina, ne-li všechny knihy, které si již lidé koupili, jsou v poĜádku.

TELEGRAFICKY
PRONÁJEM RESTAURACE ZÁMECKÁ
NA NÁVSI
Obec stále hledá nového nájemce Zámecké.
Nájemné nebylo dosud nijak vysoké a ani
nebude, protože obec má zájem, aby na návsi
byla restaurace. V objektu byly nově zrekonstruovány prostory pro kuchyň, pivovarem
byly osazeny nové pípy aj. S hostincem si lze

pronajmout i pozemek za budovou pro venkovní posezení. V případě zájmu volejte 724
162 518 nebo pište na sekretariat@stahlavy.cz
nebo tajemnik@stahlavy.cz či na adresu OÚ.
Nějací zájemci již projevili zájem, nabídka
však zatím žádná nebyla podána. Obec uvítá
nájemce se zkušenostmi z pohostinství.
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„PÁLICÍ DEN“
Dle vyhlášky obce je možné pálit suchý rostlinný materiál pouze v pátek odpoledne od 16 do
19 hodin. Materiál musí být opravdu suchý, aby
nadměrně neznečišťoval ovzduší. V ostatní dny
je pálení ZAKÁZÁNO! S ohledem na suché léto
a ochranu majetku dbejte na dozor nad ohněm a
řádně jej uhaste. Oheň v žádném případě nerozdělávejte v přírodě!

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

KNIHA O OBCI „ŠŤÁHLAVY – POHLED DO HISTORIE“

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.
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

VÝZVA KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (KŽP)
KŽP při svých pravidelných vyjížďkách po
Šťáhlavech i Šťáhlavicích zjistila znovuobnovení nepovolených skládek, a to brzy poté, co
obec vynaložila nemalé ﬁnanční prostředky
na úklid několika z nich - vše bylo již uvedeno v minulých Š+Š. Jedná se o lokalitu chat
V Beránce nebo ul. Legionářská. Všem obyvatelům v okolí obecní úřad doručil výzvu,

aby biologický odpad kompostovali na svých
zahrádkách nebo vozili do sběrného dvora
a rozhodně jej nevozili do přírody.
KŽP se obrací i na majitele zahrádek ve
Šťáhlavech pod nádražím, aby pro svůj odpad ze zahrádek využívali služby sběrného
dvora a stráň podél kolejí uvedli do původního stavu. Jako příklad uvádíme uložení větví

JUBILANTI

ZLATÁ SVATBA - KŮSOVI
Dvacátý osmý červen nepatřil ve Šťáhlavicích
jen k řadě dalších tropických dnů,
vzácné jubileum totiž tento podvečer slavili
Ladislav a Hana Kůsovi ze Šťáhlavic.
V důstojném prostředí šťáhlavického Sklípku u Matese oslavili společně se svou rodinou, dětmi, vnoučaty a přáteli obdivuhodné
a okázalé výročí 50 let společného putování
životem – zlatou svatbu. K tomuto ojedinělému výročí přišli manželům Kůsovým poblahopřát také zástupci obce Šťáhlavy - místostarostka Dagmar Špalová a zastupitel Ivo
Hucl. Jménem celé obce vyjádřili obdiv nad
jejich trpělivostí, s kterou po tak dlouhou

dobu překonávali překážky manželského života a popřáli jim další
léta naplněná spokojeností, zdravím
a láskou. Na řadu pak přišlo předání květin a dárkového koše. Během
slavnostního přípitku jsme si všichni uvědomili důležitost manželské a
rodinné soudržnosti, která se stává
příkladem nejen pro ostatní členy
rodiny, ale i pro život celé obce.
Ještě jednou ze srdce blahopřejeme.
Ivo Hucl a Dagmar Špalová
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a uřezaných celých stromků opřených o stávající zeleň u chodníčku nedaleko přejezdu ČD
Na Hraběcí. Je to tím horší, že do sběrného
dvora je to doslova“Co by kamenem dohodil“.
Další pochybení byla shledána na Obcízně ve
Šťáhlavicích, kam mnoho občanů k řece sype
trávu.
Komise životního prostředí obce

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavice
Skálová Marie 93
Michajlovová Věra 85

Šťáhlavy
Pečený Josef 81
Bystřický Václav 83

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

KULTURA V OBCI

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI OBCE OBRAZEM
O oslavách jste si mohli přečíst spoustu informací v minulém čísle, nyní tedy již jen fotograﬁcky objektivem R. Brůhy, P. Bočana a M. Jeřábkové.

SETKÁNÍ RODÁKŮ
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KULTURA V OBCI

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI OBCE OBRAZEM
KŘEST KNIHY A VÝSTAVA
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KULTURA V OBCI

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI OBCE OBRAZEM
HISTORICKÉ OSLAVY
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KULTURA V OBCI

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI OBCE OBRAZEM
HISTORICKÉ OSLAVY
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KULTURA V OBCI

OHLÉDNUTÍ ZA OSLAVAMI OBCE OBRAZEM
HISTORICKÉ OSLAVY

EXTRABAND REVIVAL

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ – SRPEN 2019
Neděle 18.8.
Neposlušná kůzlátka (představení loutkového divadla Buchty a loutky)
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 15 h
Don Šajn (představení loutkového divadla
Buchty a loutky)
Místo: Jízdárna zámku Kozel
Čas: 19 h
Sobota 31. 8.
Hradozámecká noc – večerní kostýmova-

né prohlídky s programem
Místo: zámek Kozel
Čas: od 18 h
Od soboty 31.8. do 31.10.
Výstava fotograﬁí z historie obce Šťáhlavy a zámku Kozel
Místo: Galerie v Jízdárně zámku Kozel
Zájezd na Nebílovské divadelní léto byl
zrušen z důvodu předčasného vyprodání lístků pořadatelem.

!

Sportovní akce:
Sobota 7.9.
Sportovní den
Pořadatel: Obec Šťáhlavy + sportovní spolky
Místo: tenisové kurty, házenkářské hřiště,
hala, hasičská zbrojnice
Čas: celodenní akce
Večer ve 20 h: PF BAND na hřišti
Bližší informace na plakátu a v zářijovém
čísle
Kdo můžete, nechte auto doma, omezená
možnost parkování

Pro zveřejnění Vámi pořádaných akcí v přehledu zašlete základní info o akci na email: kultura@stahlavy.cz
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SPORT V OBCI

OHLÉDNUTÍ ZA HASIČSKÝMI SOUTĚŽEMI
HASIČSKÁ SOUTĚŽ ŠŤÁHLAVICE
Letos se termín naší hasičské soutěže musel kvůli oslavám vzniku Šťáhlav posunout
o týden dopředu na 15. června, což se ukázalo
jako velice výhodné vzhledem k počasí (další
sobota byla značně deštivá). Těsně po poledni
se na louku za Šťáhlavicemi sjelo 6 ženských
a 11 mužských družstev, na 1. místech stanuly ženy z Mokrouš a z mužů si zlatý pohár
odnesli Nebílovští. Nejvzdálenější účastníci
přiletěli až z Finska a i když někteří z nich
drželi hasičské hadice poprvé v ruce, neskončili jako poslední – obsadili krásně kulaté
10. místo . Soutěž probíhala v pohodě za hezkého počasí, díky dvěma základnám i velmi
rychle, mohli jsme si dovolit přidat i doplňkovou soutěž, do které se přihlásilo 9 týmů a kde
se ukázala celková šikovnost zúčastněných,
navíc u ní nebyla nouze o humorné zážitky.
Děkujeme tímto všem, kteří v organizaci
soutěže jakýmkoli způsobem pomáhali, neboť každá ruka přiložená k práci nám velmi
pomohla, děkujeme našim sponzorům i obci
Šťáhlavy za podporu.
Přípravy na soutěž se konaly již celý týden dopředu a vyplatilo se, pro soutěžící a příznivce
hasičů na louce vyrostla gastronomická oáza,
kde si přítomní mohli pochutnat na takovém
množství teplých i studených lahůdek, že kdybychom je vypisovali, rozšířil by se výtisk
novin Š+Š několik stránek . Ti, kteří zůstali
na louce i po soutěži, si mohli zatančit při živém koncertu skupiny Sifon až do pozdních
nočních hodin.
výbor SDH Šťáhlavice

HASIČSKÁ SOUTĚŽ ŠŤÁHLAVY
A OSLAVY 135 LET SDH ŠŤÁHLAVY
8. červen 2019 byl velký den pro SDH Šťáhlavy. Konala se nejen tradiční hasičská soutěž
„O pohár starosty obce“, ale i oslava 135. výročí založení SDH Šťáhlavy. Den to byl opravdu významný a nabitý. V 9 hodin vše vypuklo soutěží dětských družstev ligy Plameňák.
Ve 13 hodin byla zahájena dospělá soutěž
v kategorii ženy a muži. Mimořádnou událostí byla minisoutěž s koněspřežnými stříkačkami včetně té šťáhlavské z roku 1884, s níž soutěžila naše stará garda. Letos byly Šťáhlavy
úspěšné v soutěžním klání mužů i žen, čekaly
na ně zasloužené poháry. Příjemný den zakončila rocková zábava s kapelou Vejce rock.
částečně čerpáno z FB SDH Šťáhlavy
Foto: P. Blažek
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TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŠŤÁHLAVICE
TJ Sokol Šťáhlavice i letos pořádal tradiční
volejbalový turnaj, a to 29.6.2019. Byl to již
XII. ročník. Volejbalového klání se zúčastnilo 15 týmů ať už z okolí, nebo Plzně. Počasí
přálo, a tak každý tým mohl předvést ty nejlepší výkony. Hřiště byla perfektně připravena, pořadatelská činnost také, hodnotné ceny
byly pro všechny týmy, kvalitní občerstvení
také nechybělo. Byl to opět v obci svátek tohoto krásného kolektivního sportu. Děkujeme
všem týmům za férovou hru a samozřejmě
i sponzorům. 1. místo: Zegoni, 2. místo: Kořky, 3. místo: Já nevím. Domácí tým skončil na
pěkném 10. místě. Jíž teď se těšíme na příští
ročník a na opět kvalitní sportovní úroveň!
Miroslav Liška

POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE
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POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ AKCE

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!
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NAŠE PŘÍRODA

VÁŽKY
Milí přátelé přírody, srpen je ideální měsíc
na koupání a v okolí přírodních koupacích
ploch je k vidění mnoho zajímavého. Jedním
z nejnápadnějších živočichů jsou různobarevné
vážky, které se běžně vyskytují okolo stojatých
i tekoucích vod. U nás se jich vyskytuje přes
70 druhů a největší druh (páskovec) může mít
rozpětí až 10 cm. Barevná rozmanitost je obrovská – modrá, zelená, červená, žlutá, černá
– moc barev neschází. I názvů je mnoho šídla,
klínatky, páskovci, lesklice, vážky, motýlice,
šídlatky, šidélka.
Navíc se jedná se o velmi starou skupinu hmyzu, která byla prvně zaznamenána již v mladších prvohorách před 320 miliony let. Z té doby
jsou doloženi největší zástupci této skupiny,
kteří měli rozpětí křídel až 75 cm, což se dá
srovnat s dnešní poštolkou. To že se vážkám
podařilo na naší planetě přežít, ukazuje, že se
jedná o živočicha, který se dokázal dokonale
přizpůsobit svému prostředí. My většinou zaznamenáme dospělé jedince, kteří loví potravu
za letu. Zajímavý je však celý životní cyklus
tohoto hmyzu. Larvy se vyvíjí ve vodním prostředí, kde mohou strávit až 5 let. Odborníci
je nazývají poeticky „nymfy“ nebo „najády“,
lidem se však většinou zdají velmi ošklivé a
barevné dospělce připomínají pramálo. Navíc
jsou velmi dravé a jsou schopny ulovit i malé

rybky a pulce. I dospělé vážky jsou nenasytní lovci, kteří za svůj život zlikvidují mnoho
„škodlivého“ hmyzu, např. komáry a mouchy.
Zjednodušeně se dá říci, že největší nepřítel komárů jsou vážky, protože larvy i dospělci obou
druhů se vyskytují ve stejném prostředí.
Takže až se půjdete vykoupat k řece nebo do
koupáku, tak se pečlivě rozhlédněte a určitě
uvidíte minimálně 3 různé druhy vážek. Já sám
jsem tam viděl modré šidélko páskované, červené šidélko ruměné a velkou vážku ploskou.
To však neznamená, že vy nebudete úspěšnější.
Pokud máte opravdový zájem se dozvědět, co
jste viděli, tak si můžete stáhnout aplikaci do
chytrého telefonu Lovec vážek, která Vám velmi pomůže s přesným určením druhu.
Zdeněk Myslík

INZERCE

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

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 - 22. 8. 2019
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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