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OBECNÍ NOVINY
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

únor 2020

ÚVODNÍK
CENA NOVIN
OD PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
Obecní noviny vycházejí již od roku 1997.
Původně byly čtyřstránkové a černobílé,
v současné době držíte v rukou noviny
plnobarevné, plné mnoha informací na
12 stranách, někdy mají stran i 16. Cena
novin byla více než 22 let stejná zejména
proto, že po celou dobu byly noviny pro
obec zdarma tištěny a i byl zdarma poskytován papír pro jejich tisk ﬁrmou KS
Europe s. r. o.
Obec Šťáhlavy velmi děkuje této společnosti za dlouholetou vynikající spolupráci.
Z kapacitních důvodů již ﬁrma nemůže
pokračovat v tisku novin, náklady na noviny tedy obci výrazně vzrostou. Každý
měsíc bude tisk, papír a graﬁcká úprava
stát více než 6 tisíc Kč. Obec tedy musela
přistoupit k navýšení ceny novin na 7 Kč.
Věříme, že i za cenu „šťastné sedmičky“ zachováte novinám přízeň a nadále
si je rádi budete kupovat a hlavně číst.
Pokud by ﬁrmy nebo podnikatelé chtěli v
novinách zveřejnit svou inzerci nebo by
chtěli vytvořit medailonek podnikatele
(vyšel poprvé v prosinci 2019), uvítáme to.
Cena inzerce se liší dle velikosti a je uvedena na poslední straně novin pod čarou.
Noviny se tisknou v počtu 300 ks a jsou
k dispozici i na webu obce ke stažení.

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
na tomto místě jsou v našich novinách
zprávy o činnosti rady. Vzhledem k tomu,
že jsme se téměř celý leden museli řídit pravidly rozpočtového provizoria, nebylo možné
schvalovat žádné smlouvy a ani zadávat objednávky na práce. Když proberu obě lednová
jednání rady, tak kromě běžných záležitostí
byl schválen termín uzavření MŠ v době letních prázdnin (od 20. 7. do 14. 8. 2020). Dále
byly projednány přípravy na oslavy 75. výročí
osvobození Šťáhlav a také příprava Masopustu. Musím na tomto místě poděkovat Jakubovi
Šedivému, který v obou případech odvedl velký kus práce.
Zastupitelstvo obce, ﬁnanční výbor a zejména
pracovníci obecního úřadu celý leden dopracovávali návrh rozpočtu obce. Snažili jsme se
reagovat na připomínky a návrhy zastupitelů
a vysvětlovali jsme, proč některé projekty
do rozpočtu nemohou být zahrnuty. Museli
jsme brát na zřetel možnosti ﬁnanční a také
připravenost stavební, tedy dát do rozpočtu
ty projekty, které už mají stavební povolení
a také projekty, na které máme přislíbenou dotaci. Na mimořádném zasedání zastupitelstva
23. ledna byl rozpočet většinou hlasů schválen a já děkuji zastupitelům, že se tak rozhodli. Bez schváleného rozpočtu bychom přišli
o možnost získat dotace a také bychom pravděpodobně ztratili důvěru ﬁrem, které se
k nám přihlašují do výběrového řízení a se
kterými (nebo alespoň s většinou) máme dobré zkušenosti.
Na zmíněném zasedání byla přítomna řada
občanů z ul. Na Řežábu, kteří zastupitelům

předali petici požadující urychlení výstavby
vodovodního řadu v lokalitě nad tratí, dále
požadují urychlené zadání projektové dokumentace pro realizaci pokládky vodovodu
tam, kde projekt ještě zadán nebyl. Signál,
že v lokalitě ubývá rychlým tempem voda ve
studních, evidujeme zhruba od loňského roku
a snažíme se maximálně urychlit tuto stavbu. V současné době je vypracován projekt
a máme územní rozhodnutí na lokalitu
ul. Na Řežábu, Špilarova a části ul. 17. listopadu. Bohužel musíme respektovat termíny stavebního řízení pro vydání stavebního povolení od MMP (nejm. cca 3 měsíce). Pokud půjde
všechno podle našich předpokladů a zároveň
nám budou schváleny nějaké dotace, je reálná šance, že vodovodní řad v těchto ulicích
bude zhotoven ještě v letošním roce. V opačném případě bude možná realizace na jaře
příštího roku. Intenzivně se také pracuje na
přípravě dalších vodovodních řadů, kdy předpokládáme, že se jich většina bude realizovat
v příštím roce (již je dokončován projekt na
vodovod v ul. Seifertova, Dr. Beneše, V Zahradách, 17. listopadu (od nové zástavby ke
Švehlově ulici). Ihned po dokončení projektu
a získání vyjádření dotčených orgánů bude
požádáno o územní rozhodnutí, následně
o stavební povolení. Po vybudování vodovodu
i v těchto lokalitách bude mít možnost připojit
se na veřejný vodovod většina obyvatel obce.
V novinách naleznete graﬁcký plán projektování a výstavby vodovodu v obci.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

HLEDÁME SPONZORY PLESU OBCE
Po velkém úspěchu loňského reprezentačního
plesu obce, který se konal v rámci oslav 780
let obce, uspořádá obec ples i v letošním roce.
Tentokrát budeme na 2. reprezentačním plesu
obce vítat jaro, a to 28. března 2020 od 20 hodin v sále obecního hostince ve Šťáhlavicích.
Srdečně Vás na tento ples zveme.
V této souvislosti si dovolujeme požádat místní podnikatele, ﬁrmy i jednotlivce

o věnování cen do tomboly, která bude součástí
plesu. Cenami mohou být reklamní předměty
Vaší ﬁrmy, dárkové poukazy i cokoliv jiného,
např. drobné předměty, nářadí aj. zboží. Věci
do tomboly bychom rádi převzali nejlépe do
20. března.
Můžete samozřejmě věnovat i ﬁnanční příspěvek na zajištění plesu nebo nabízíme možnost prezentovat ﬁrmu či podnikatele formou
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reklamy na plese (připravíme darovací smlouvu nebo smlouvu o reklamě).
Bližší informace Vám bude poskytnuta v sekretariátu OÚ, tel. 377 969 201 nebo u místostarostky obce, tel. 725 041 229, e-mail:
místostarosta@stahlavy.cz
Děkujeme za Váš zájem.
Mgr. Dagmar Špalová, místostarostka

ϬϰϭϮϮϵ͕ĞͲŵĂŝů͗PtVWRVWDURVWD#VWDKODY\F]
ĢŬƵũĞŵĞǌĂsĄƓǌĄũĞŵ͘
DŐƌ͘ĂŐŵĂƌaƉĂůŽǀĄ͕ŵşƐƚŽƐƚĂƌŽƐƚŬĂ

OBEC
A OBECNÍ ÚŘAD
,19(67,&($235$9<=$+5187e952=32ý781$5

2EHFSĜHGSRNOiGiåHQtåHXYHGHQpLQYHVWLFHEXGRXYUUHDOL]RYiQ\9SĜtSDGČåHE\E\OD]tVNiQDGRWDFH

INVESTICE
A OPRAVY ZAHRNUTÉ V ROZPOČTU NA R. 2020
QDQČNWHURX]DNFtQHERE\GRãORNQČMDNêPQHSĜHGYtGDWHOQêPVLWXDFtPPĤåHVHYSUĤEČKXURNXVWiWåHVHSRGDĜt

]UHDOL]RYDWLGDOãtDNFL%RKXåHO
QHQtPRåQpRNDPåLWČSRVWDYLW
DRSUDYLWYãHFRE\VLREþDQpSĜiOLSĜHGVWDYLWHOp
Obec
předpokládá, že níže uvedené invespodaří zrealizovat i další akci. Bohužel
není nebrání, někdy vyvstanou okolnosti nezávislé
tice REFHL]DPČVWQDQFLPXVtYåG\]YDåRYDWNWHUpDNFHMLåPDMtVWDYHEQtSRYROHQtDWHG\MHMLFKUHDOL]DFLQLFQHEUiQt
budou v r. 2020 realizovány. V případě, možné okamžitě postavit a opravit vše, co by na obci, kvůli nimž musí být akce přesunuta
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situacím, může se v průběhu roku stát, že se stavební povolení, a tedy jejich realizaci nic
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stavebním technikem (Ing. Tomáš Honéger:
727 830 017).

i příjmy, byť v období celorepublikových potíží se suchem a s kůrovcem jsou nižší, než
bychom si přáli. Na rozdíl od mnoha obcí

např. na konání tradiční olympiády ZŠ apod.
za OÚ Mgr. I. Bočanová

NOVÁ STANOVIŠTĚ PRO KONTEJNERY NA TŘÍDĚNÝ ODPAD
Jak jsme krátce zmínili v lednových novinách, došlo v obci na základě rozhodnutí
zastupitelstva obce k novému rozmístění kontejnerů na tříděný (separovaný) odpad. Stanoviště u prodejny COOP u nádraží, které bylo
neustále přeplněné, bylo zrušeno a nahrazeno
několika dalšími stanovišti tak, aby kontejnery byly blíž k občanům a zároveň aby pokud
možno dané místo nebylo natolik anonymní,
že lidem by lidem bylo jedno, jaký nepořádek
po sobě zanechají.
Nová stanoviště kontejnerů jsou nad tratí v ulicích: K Bažantnici, Na Průhonu (na
rozhraní původní a nové zástavby), ve spodní
části ul. Dr. Beneše (poblíž ul. Seifertova),
17. listopadu (poblíž ul. Švehlova), spodní
část ul. Nezbavětická. Na všech stanovištích,

nových i stávajících, jsou zastoupeny plast,
papír i sklo.
Nová stanoviště kontejnerů pod tratí: ul. Na
Potoce (u KC Beránka), Na Parníku, Žižkova.
Po několika měsících bude nové rozmístění
vyhodnoceno, případně následně upraveno.
Některá nová stanoviště pod kontejnery budou v průběhu roku postupně terénně uprave-
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na, aby byla jejich obsluha lepší jak pro občany, tak pro svozovou ﬁrmu, a aby nepřekážela
do vozovky.
Kontejner na textil byl přemístěn od prodejny COOP k bazárku Mája.
Ve Šťáhlavicích zůstalo rozmístění kontejnerů po obci beze změn.
Během 1. čtvrtletí letošního roku budou
umístěny po obci červené kontejnery na
drobná elektrozařízení od ﬁrmy ASEKOL.
Tyto kontejnery budou umístěny ve Šťáhlavech v ulici U Hřiště vedle nádob na separaci a v Nezvěstické ulici u bazárku Mája. Ve
Šťáhlavicích bude kontejner na návsi u nádob
na separaci.
Radka Fremrová

OBEC A OBECNÍ ÚŘAD

ZPRÁVA O ČINNOSTI OBECNÍ KNIHOVNY (OK) ŠŤÁHLAVY ZA R. 2019
Knihovní fond OK k 31.12.2019 je 5753 knih.
Nakoupeno v tomto roce bylo 53 nových knih
za 11.892 Kč. Vybrané poplatky knihovny:
zápisné: 1.595 Kč, upomínky: 770 Kč a pokuta: 50 Kč, tj. celkem 2.415 Kč.
Registrovaní čtenáři za rok 2019: 70 čtenářů,
z toho 21 dětí do 15 let. Nově přihlášených
čtenářů - 11.

Knihovnu navštívilo 583 čtenářů, kteří si vypůjčili celkem 2724 knih, tj. 5 knih na čtenáře
na rok.
Z Doplňkového oddělení Blovice nám byly
zapůjčeny 4 soubory, tj. 117 knih, které nám
přiváží pí Seidlová (metodička). V Městské
knihovně Blovice se konají pravidelné porady
knihovníků.

V březnu se uskutečnila návštěva dětí MŠ
o počtu 20 dětí.
Nejmladší čtenář knihovny je rok narození
2008 a nejstarší čtenář je rok narození 1928.
Pozn.: Nedostatkem knihovny jsou malé prostory na půjčování knih a místa pro studium.
V letošním roce byl pořízen nový počítač pro
veřejný internet.

Informace pro čtenáře:
Členství platí čtenáři na 1 rok od zaplacení registrace. Výpůjční doba je 1 měsíc, výpůjčky lze prodlužovat. Poplatky z prodlení dle platného
ceníku (5, 25, 50 a 100,- Kč).
Dle Knihovního řádu ze dne 27.6.2002 zůstává ceník poplatků nezměněn.
Výpůjční doba: Úterý 16.30h – 19.00h; Sobota 8.30h – 11.00h

PLÁN PROJEKTOVÁNÍ A VÝSTAVBA VODOVODŮ
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Daniela Horáčková

JUBILANTI

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavy
Polívková Blažena 85 | Kliment Jaromír 90 | Kroc Jiří 84 | Zikmund Josef 82
Pešková Jiřina 88 | Folková Blanka 81 | Tolar Jaroslav 88
Šťáhlavice
Vimmerová Libuše 89

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

1. MIMINKO PLZEŇSKÉHO KRAJE JE ZE ŠŤÁHLAV!
Na Nový rok 2020 se jako první miminko celého Plzeňského kraje narodil Lukášek Marek
ze Šťáhlav. Od doby, kdy Plzeňský kraj sleduje
nejdříve narozená miminka v novém kalendářním roce, se stalo poprvé, že by první narozený
človíček kraje byl z naší obce.

Lukášek je krásné hodné miminko, které dělá
samozřejmě rodičům velkou radost. Tatínek
nám prozradil, že se chystá z Lukáška vychovat
milovníka přírody a těší se, jak spolu budou rybařit.

Celé rodině přejeme hodně zdraví a štěstí a malému Lukáškovi krásné a radostné dětství.
za Občanskou komisi
Alena Sládková

ŠKOLY

LEDNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Po vánočních prázdninách 6.1.2020 děti opět
naskočily do školního koloběhu, a to hned ve
sváteční den Tří králů. Žáci páté třídy si pod
vedením třídní paní učitelky připravili pro
ostatní třídy malé překvapení ve formě divadelního představení doplněného zpěvem známé vánoční koledy My tři králové. Při svém
odchodu napsali na stěnu nebo dveře křídou
nápis K+M+B 2020, který chápeme jako požehnání obydlí nebo místu, jak to bylo v historii zvykem. Žáci měli své převleky promyšlené do detailů, nechybělo ani kadidlo, myrha
a vyrobené zlato.
Ve středu 15.1. do naší školy dorazila odborni-

ce na zdravou výživu v rámci projektu Zdravá
pětka. Ten byl připraven pro 3., 4. a 5. třídu. Prostřednictvím zábavné deskové hry, kdy byli rozděleni do skupinek, se žáci dozvěděli základy
o zdravé výživě. Pochopili správnou skladbu potravin „na talíři“ na celý den. Naučili se, k čemu
jsou důležité bílkoviny, vitamíny a pitný režim.
Za odměnu dostala každá skupina deskovou hru
Monopoly a knížku s recepty na zdravé svačiny.
V pátek 17.1. se opět konalo další kolo v miniházené, kde naše dva týmy obsadily poprvé dvě přední místa. Z tohoto umístění měly
ohromnou radost zvláště proto, že s každým
kolem postupují výše.

Ve čtvrtek 23.1. jsme zde měli třídy plné malých zelených mužíčků, na tento den totiž připadl Projekt na téma Mimozemšťan. Mimo to,
že se děti oblékly do různých převleků, paní
učitelky vnesly téma o vesmíru i formou doplňovaček, čtení odborných textů, promítáním
a prací ve skupinách. Pro děti byl tento den
velkým zpestřením, některé vydržely v kostýmu celé vyučování.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Kateřina Pražáková
Martina Pešicová

KULTURA V OBCI

MY TŘI KRÁLOVÉ … VE ŠŤÁHLAVECH
Letos se nám podařilo vnést veselí do šťáhlavských ulic oživením postav tří králů…
a to hned v několika variantách. Vše začalo na
popud Lenky Vyskočilové, která se nabídla,
že by ráda se svým běloušem Saxem a kočárem pomohla sbírce pro šťáhlavské varhany.
Po poradě s panem farářem jsme dostali povolení (jelikož v naší obci nechodí koledníci
v rámci celorepublikové akce) a králové požehnání k odpolední pouti po naší obci v neděli 5. ledna s kasičkou tzv. „varhanní“ veřejné sbírky naší obce.

Obec poskytla svařák a čaj ve várnicích, které
jely na kočáře a které zahřívaly nejen koledníky a jejich rodiče, ale i usměvavé Šťáhlavské,
kteří zpívající koledníky pouštěli ke svým
dveřím. Pod zkratkou nápisu K+M+B někteří
vidí zkratky slov Kašpar, Melichar, Baltazar,
jiní připomenutí „klíče, mobil, brýle“, správný
význam však je „Kristus mansionem benedicat“ – „Kristus požehnej tomuto domu“. Jelikož jsme obstarali posvěcené křídy, můžeme
mluvit o opravdovém požehnání našim domovům pro tento rok.
4

Hodinku jsme se toulali pod závorami, přes
hodinku nad závorami. Počasí nám přálo,
a tak jsme si procházku pěkně užili. Děti se
střídaly v kočáře, kde posléze Lenka uplatnila
pravidlo: kdo chce jet, musí zpívat. Alegorický vůz dostal ještě megafon a roztomilé dětské hlásky se tak krásně nesly do dálky.
Byla to krásná a smysluplná akce. Děti si to
užily, stejně jako dospělí kolem. Moc děkuju všem koledníkům a jejich rodičům, Lence
a Saxovi, spolukrálům Honzovi a Tomášovi,
obci a panu farářovi, ale hlavně všem štědrým
dokončení na další straně

KULTURA V OBCI

MY TŘI KRÁLOVÉ … VE ŠŤÁHLAVECH

dokončení z předešlé strany

donátorům: v kasičce se (po tradičním drobném zaokrouhlení při sčítání) nastřádalo nádherných 10 tisíc korun.
Díky tomu a všem akcím v uplynulém roce,

máme nastřádáno skoro už na další 2 spoluúčasti k dotaci. A tak si dáme od vybírání na
varhany pauzu. Pozornost teď zaměřím na podání dotace a vše potřebné kolem ní, ale také

na organizaci nové verze masopustního veselí, které naše obec potřebuje jako sůl. Těšíte
se? Těšte se, bude to epesní :-)
Kubaryba Šedivý

Jenom starší žáci pokračovali ve své soutěži,
Žákovské lize České republiky, dalším kolem.
Díky losování se podívali stejně jako v prvním kole do Brna, tentokrát do haly, která je
domovskou pro klub Handball Brno. První
utkání s Tatranem Litovel vyhráli 19:13 (9:5),
ve druhém podlehli sousedovi z Plzně, Talentu 12:17 (8:12). V posledních dvou utkáních
zvítězili nad Sokolem Telnice 24:18 (16:9),
a nad domácím týmem 21:11 (13:7). Po druhém kole soutěže jsou na pěkném 9. místě s
12 body a brankovým poměrem 136:130. Trenér Karel Fiala střídal tuto sestavu: v brance

Čimera a Makový, v poli Votýpka 12, Žižka 1,
Tůma 10, Dobrý, Černý 3, Jirmář 16, Opatrný,
Říha, Toﬂ 9, Nolč 1, Karban 4, Nosek 7, Sedláček 13. Vedoucí družstva Toﬂ.
Zveme všechny Šťáhlaváky na první jarní kolo republikových přeborů 22. února.
Naši chlapci budou potřebovat diváckou
podporu.
za VV Sokola Šťáhlavy J. Sklenář

SPORT V OBCI

STRUČNĚ Z HÁZENÉ
Házenkáři si vychutnávají zimní přestávku
v ročníku 2019-2020, ale hned po Novém roce
začali s přípravou na jarní část této soutěže. Na
jaře se budou všechna naše družstva snažit vylepšit svá postavení v tabulkách. Šest utkání sehrají v domácím prostředí, což je trochu výhoda.
Jarní část má výhoz již 22. února, časy zápasů
jsou stejné jako na podzim, mladší dorost ve 13
hodin, starší v 15 a muži v 17 hodin. Věříme,
že naši skvělí diváci pomohou našim hráčům k
získání potřebných bodů. Ve II. lize mužů hostí
naši Sokol Libčice, starší dorost Sokol Úvaly a
mladší dorost Sokol Žďár nad Sázavou.

VEŘEJNÉ CVIČENÍ V TĚLOCVIČNĚ ŠŤÁHLAVY
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POZVÁNKY NA KULTURNÍ A SPORTOVNÍ AKCE

PŘEHLED KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ V OBCI
Neděle 2. 2. 2020
Kašpárek sluhou u čaroděje
Pořadatel: Loutkové divadlo
Místo/čas: sál Šťáhlavice/15 h
Představení pro děti

Sobota 22. 2. 2020
Dětský maškarní rej
Místo/čas: sál Šťáhlavice/14 h
Maškarní bál
Místo/čas: sál Šťáhlavice/20 h
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice

BŘEZEN
Sobota 7. 3. 2020 v 15 h na Lhůtě
Přátelské posezení s hudbou
Pořadatel: ČZS Šťáhlavy

Čtvrtek 6. 2. 2020
Autorské čtení z knížek
M. Čechury a J. Sojky
Místo/Čas: Sklípek u Matese Šťáhlavice/18 h

Zápasy v házené
Pořadatel: Sokol Šťáhlavy
Místo/čas: hala Šťáhlavy/13, 15 a 17 h

12., 13. a 20. 3. 2020 vždy v 18:30
Zločin v expresu 0112
Divadelní představení spolku Šťavel
Místo/čas: KC Beránka/ 18:30

Sobota 8. 2. 2020
Hasičský bál
Pořadatel: SDH Šťáhlavy
Místo/čas: Nezbavětice ve 20:00 h
Bus zajištěn

Pátek 28. 2. 2020
Zločin v expresu 0112
Divadelní představení spolku Šťavel
Místo/čas: KC Beránka/ 18:30
Lístky nutno opatřit si předem na divadlaci.
stavel@gmail.com nebo každý ČT od 19 do
20 h v KC

Sobota 28. 3. 2020
2. reprezentační ples obce Šťáhlavy
Místo/čas: sál Šťáhlavice/20 h
Předprodej od února

Sobota 15. 2. 2020
MASOPUST
Pořadatel: Obec Šťáhlavy
Místo/čas: KC Beránka/12-17 h

Sobota 29. 2. 2020
Rybářský bál
Pořadatel: ČRS Šťáhlavy
Místo/čas: KD Losiná/20 h
Bus zajištěn
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K otištění akce v přehledu pište na email
kultura@stahlavy.cz

POZVÁNKY NA KULTURNÍ AKCE

KONEČNĚ ZAS ŠŤÁHLAVY
ZAŽIJÍ MASOPUSTNÍ REJ!
Úvodem:
Před cca 14 lety prožívaly Šťáhlavy bujaré masopustní
průvody. Pak bohužel vše utichlo a od té doby uteklo
i v Beránce plno vody. Nejen naše obec, ale i doba se zas
o něco změnila a ne vše, co tenkrát šlo v provozu dělat,
by si jakýkoli organizátor chtěl brát dnes na svá bedra.
A protože hodně lidem masopust chybí, přicházím s novým
(víc rodinným) pojetím. Líbilo se mi totiž listopadové
svatomartinské setkání a věřím, že masopust a dvůr
KC mohou jít spolu dohromady. Prosím tedy pamětníky
těch krásných masopustů i ty, kteří v malých vsích znají
masopust jako chození dům od domu, aby pochopili tuto
mou snahu o vytvoření širšího kulturního zážitku pro děti
i dospělé. Lepší než jen vzpomínat je zkusit udělat něco
nového, co by mohlo být pěkné a ryze naše - šťáhlavské.
Moc děkuju všem, kteří tuto mou vizi pojetí masopustu
přijali a podílejí se se mnou na její organizaci. Je to
hlavně vedení obce a SDH Šťáhlavy. Pomoc přislíbil
i Pionýr, Červený kříž a zahrádkáři (možná se ještě někdo
přidá). Jsem rád, že masopust v tomto duchu (zimní
verze svatomartinského setkání s průvodem) vám přijde
rozumný a věříte spolu se mnou, že se šťáhlavským bude
líbit.
Díky moc.
Kuba Šedivý
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TJ Sokol Šťáhlavice

TJ Sokol Šťáhlavice vás zve

pořádá

na

Maškarní bál

Dětský maškarní rej

22.2.2020 ve 20h

Dětský maškarní rej

Sál Šťáhlavice

hudba

22.února 2020 od 14:00
Sál Hostince Šťáhlavice „65“

SUPER BAND

vstup 130 Kč

Vstupné dobrovolné – bohatá tombola – hry a disco

Předprodej vstupenek v pá
pátek
k 21.2.
v 18h tamtéž
www.sokolstahlavice.cz
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ESKÝ ZAHRÁDKÁ SKÝ
SVAZ ZO ŠTÁHLAVY

POZVÁNKA
na p átelské posezení s tancem a
p knou písni kou
7.3.2020 od 15 hodin v sále
restaurace
Pod Maršálem, Lh ta
K tanci a poslechu hraje Plze ské Duo
Po adatelé srde n zvou všechny milovníky zahrádka ení, tance a
p kných písni ek.
Ženy obdrží kv tinu.

Vstupné 50 K

Odjezdy autobusu TAM: Š áhlavy – Zavadilka 14:20 h Š áhlavy – u Li áku 14:30 h;
ZP T v 19:30 h
9
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Pojďte s námi přivítat
jaro, zveme Vás na

2. reprezentační ples
obce Šťáhlavy
Lightly house-cured salmon with shiso and chive flowers

v sobotu 28. března 2020 od 20 hodin
v obecním sále ve Šťáhlavicích
K tanci i poslechu hraje Classic Band

Zpestřením plesu je bohatá tombola

Vstup 200 Kč
Předprodej vstupenek od počátku února na matrice obce
Doprava ze Šťáhlav je zajištěna autobusem
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SPOLKOVÁ ČINNOST

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE
TJ Sokol Šťáhlavice zve své členy a příznivce sportu na valnou hromadu spolku do sálu pohostinství ve Šťáhlavicích,
která se koná 14. února 2020 od 19 hodin.
Dagmar Špalová

sĄƐǌǀĞŶĂ
9$/1È
ŬŽŶĂƚ
7- 6RNR
ǀĞaƛĄŚůĂǀĞ
ViOXSRK
ǌĂƉůĂĐĞ

SPOLEK ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH STAROPLZENECKO
Spolek zve své členy na členskou schůzi spolku do KD v Losiné, která se koná 6. února od 15 hodin. Odjezd autobusu ze Šťáhlav (13:55)
i Šťáhlavic (14 h) zajištěn. Na členské schůzi budou jako každoročně zhodnoceny činnost i ﬁnance spolku a bude představen plán kulturních akcí
a zájezdů pro členy spolku na letošní rok. Členem spolku nejsou jen zdravotně postižení, jak by se mohlo zdát z názvu spolku, ale mohou jimi být
všichni senioři. Přihlásit se lze kdykoliv v průběhu roku.
F. Frolík

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
MÍSTNÍ SKUPINA ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE ŠŤÁHLAVY
Vás zve na Výroční valnou hromadu, která se bude konat 25. 2. 2020 od 17:00 hod. v jídelně AG Produkt ve Šťáhlavech.
Po ukončení schůze bude možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2020.
Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vás!

MLADÝ ZDRAVOTNÍK
MS ČČK ve spolupráci se Základní školou Šťáhlavy každoročně pořádá zájmový kroužek pro žáky místní školy. Žáci mají možnost se přihlásit do
kroužku, který začíná vždy první týden v měsíci prosinci a navštěvují ho do konce května. Děti školíme každý pátek od 13:30 h v prostorách ZŠ
ve Šťáhlavech. Do Mladého zdravotníka se mohou přihlásit žáci od 3. do 5. třídy. Na hodinách se seznamují se základy první pomoci, snažíme se
je naučit, jak reagovat na situace, které vyžadují zdravotnickou pomoc. Děti se učí nejen jak a kdy mají zavolat na linku 155, ale hlavně, co mají
do telefonu sdělit. Učí se srdeční masáž, zastavení krvácení, ošetření zlomeniny, transport pacienta, rozpoznání určitých poranění a hlavně je
učíme, aby dokázaly na daný typ poranění reagovat. Do letošního ročníku se přihlásilo 15 šikovných dětí, které se připravují na Oblastní soutěž,
která se koná v pátek 24. dubna 2020 na Základní škole ve Vejprnicích. Pro velký počet dětí do soutěže přihlásíme dvě družstva. Doufáme, že se
dětem bude soutěž líbit a že si odvezou nové zážitky a zkušenosti. Školení žáků provádí Alexandr Drohobeckyj a Patrik Šrámek.
Alexandr Drohobeckyj, MS ČČK

DALŠÍ INFORMACE

POZVÁNKA OD BEZEJMENNÉ DO PLZNĚ
Bezejmenná čajovna srdečně zve všechny občany na 13. ročník festivalu japonských ﬁlmů
Eigasai, který pořádá společně s Česko-japonskou společností a Velvyslanectvím Japonska
v ČR ve dnech 19. – 22. 2. 2020 na Moving
Station v Plzni. Letošní ročník festivalu Eigasai nese podtitul „Když nemůžeš, přidej“
a přináší výběr ﬁlmů, ve kterých hrdinové
vzdorují nepřízni osudu nebo se ocitli
na prahu svých fyzických i duševních sil.
Ve čtyřech projekcích, které začínají vždy
v 19:00, budete mít možnost spatřit oceňované ﬁlmy současné japonské kinematograﬁe:

Barvy života - režiséra Osamua Minorikawy,
Noční obloha je vždy nejmodřejší - mladého
progresivního režiséra Jūja Išii, komorní romanci Láska na bodu varu - režiséra Rjōto Nakany a rodinné drama Máme dceru - režisérky
Jukiko Mišimi. Všechny ﬁlmy budou uvedeny v původním znění s českými a anglickými
titulky. Na zahájení festivalu 19. 2. můžete
navíc shlédnout představení dvou tradičních
japonských frašek kjógen v podání proslulého
divadelního souboru Divadlo Kjógen z Brna
nebo si od významné české kaligrafky Petry
Vitáskové nechat kaligraﬁcky napsat přání do

VARHANNÍ SBÍRKA
Já vím, už vybíráme na varhany přes
2,5 roku…… a tak se omlouvám všem,
které už to otravuje. Už jsem se dokonce setkal s výtkami, proč furt vybírám na varhany,
proč nepomůžu třeba dětem v Africe, hořícím
koalám a podobně. Přátelé, nejsem centrála na
podporu veřejných sbírek. Před 3 lety jsem se
rozhodl věnovat část svého života našim varhanám. Vzhledem k vysoké částce na jejich
celkovou záchranu, jsem se bál, že to bude
mise na řadu let. Naštěstí dotační titul (pokud
zůstane v takovéto podobě i po krajských volbách) je nám příznivý a je dost velká šance,
že bychom se už za 3 roky dočkali ﬁnále.
Abychom mohli každý rok čerpat dotaci,
je nutné sehnat 20 % na spoluúčast. Tedy
mít pro každý rok připravených 125 tisíc pro

využití maximální částky dotace. Pokud se na
jedné akci (se kterou mám vždy dost práce)
vybere průměrně 8 tisíc, je jasné, že veškeré
své aktivity tvořím pro naše varhany (i mimo
Šťáhlavy), abychom za rok těch 125 tisíc nastřádali.
Nikdo nikomu nebrání, aby uspořádal svou
akci, kde bude vybírat na to, co mu přijde podstatné. Ostatně nejjednodušší je pomoci z domova - např. celorepubliková tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR má na webových
stránkách návod, jak poskytnout dar. Jedna
z možností je i zaslání dárcovské DMS na číslo 87777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30
#spolecnetozvladneme #uzjsmeblizko #matosmysl #dikyzapochopenipodporuapomoc
Kuba Šedivý
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právě začínajícího nového roku kovové Krysy. Věříme, že v síle, vytrvalosti, pevné vůli
a víře v sebe sama, jak je vykreslena v příbězích postav letošního festivalu, naleznete i vy
svoji životní inspiraci. Když sedmkrát upadneš, osmkrát vstaň.
Ivo Hucl

PUB KVÍZ
Odpovědi na otázky z říjnového čísla:
1. Proč bylo návrší, na kterém dnes stojí zámek, pojmenováno Kozel? Pravděpodobně na
místě stálo obětiště, na kterém byl obětován
kozel.
2. Letecké foto bylo pořízeno v části obce
u koupaliště (severně).
Otázky:
1. Zkuste se ve svých představách 6 krát projít. Pokaždé začněte na středu kruhového objezdu na návsi a pokaždé jděte pěšky na jeden
z okrajů naší obce po hlavní silnici ulicí: Husova, Komenského, Nezbavětické, Nezvěstické, Radyňské a Rokycanské. Porovnejte čas,
jak dlouho půjdete a seřaďte tak tyto procházky od té nejkratší po nejdéle trvající.
2. Komu je věnován pomník mezi pomníkem
padlým a obchodem pana Říhy?
3. Jaké jsou názvy cyklistických destinací napsaných na oranžovožlutém rozcestníku na
návsi?
Kuba Šedivý

NAŠE PŘÍRODA

ALEJ ROKU
Od listopadu do 7. ledna bylo možné hlasovat naší krajiny jsou patřičně hrdí.” Cílem ankety
v anketě Alej roku 2019. Do ankety byla při- je upozornit na krásu a užitek, které nám přináhlášena i naše Hraběcí alej, kterou přihlásila šejí aleje a stromy podél cest i ve volné krajině.
Komise životního prostředí obce Šťáhlavy. Celorepublikově vyhrála Alej u RakovnicNaše alej se ale v celorepublikovém hodnoce- kého potoka ve středních Čechách. Tvoří ji
ní rozhodně neztratila, skončila na 10. místě, 540 stromů a s délkou 3,7 km je nejdelší alejí
v Plzeňském kraji pak na místě prvním.
památných stromů v České republice.
Organizátorem soutěže
je spolek Arnika – Centrum pro podporu občanů. Anketa Alej roku je
určena pro širokou veřejnost. Jak na webu www.
alejroku.cz uvedla Karolina Kostićová z Arniky:
„V devátém ročníku soutěžilo rekordních 96 alejí
a stromořadí ze všech
3ě('-$ěË
krajů České SRGOHNDOHQGiĜHMH~QRUMHãWČ]LPQtPČVtFDþDVWRPU]QHPĤåHLGHOãtGREXOHåHW
republiky,
0LOtSĜiWHOpSĜtURG\
VQtK
.RQFHP
PČVtFH
MLå ]DþtQi EêW FtWLW MDUR 6OXQtþNR ]tVNiYi
kterým
svůj
hlasYãDN
poslalo
více než 7,5 WpPČĜ
tisíce lidí. =DKUiGNiĜLVHLQWHQ]LYQČ]DþtQDMtSĜLSUDYRYDWQDMDURVWHMQČ
WRGČOiLSĜtURGD0H]LYþHODĜLMHWRWRREGREt]QiP MDNRSĜHGMDĜt9 ~OXVHYþHO\SĜLSUD
QDUR]NYČW
Jsme nadšeni, že rok od
URVWOLQDMHMLFKPQRåVWYtVH]DþtQiSRPDOX]Y\ãRYDW3ĜLWHSOêFKVOXQHþQê
GQHFKPĤåHGR
SUROHWXNG\VHYþHO\Y\OpWDMtY\YHQþLWSRGORXKpPSRE\WXY X]DYĜHQpPSURVWRUX0RåQiVLĜtNiWHåHMH
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Děkujeme všem 250 hlasujícím, kteří v anketě
hlasovali právě pro naši Hraběcí alej. Máme
nejkrásnější alej v Plzeňském kraji!
Foto: P. Herianová
Text: OÚ Šťáhlavy

PŘEDJAŘÍ

Milí přátelé přírody, podle kalendáře je únor
ještě zimní měsíc a často mrzne, může i delší
dobu ležet sníh. Koncem měsíce však již začíná být cítit jaro. Sluníčko získává sílu a den se

od zimního slunovratu prodloužil téměř o 2,5
hodiny. Zahrádkáři se intenzivně začínají připravovat na jaro, stejně to dělá i příroda. Mezi
včelaři,QJ=GHQČN0
je toto období známé jako předjaří.
V úlu se včely připravují na rozkvět rostlin
a jejich množství se
začíná pomalu zvyšovat. Při teplých slunečných dnech může dojít
i k tzv. proletu, kdy se
včely vylétají vyvenčit po dlouhém pobytu
v uzavřeném prostoru.
Možná si říkáte, že je
na ně brzy a stejně nemají, co přinést zpátky.
Není to úplně pravda,
kromě vody můžou najít
i rozkvetlé rostliny. Díky
nebo spíše bohužel kvůli
změně klimatu dochází
k výraznému zkrácení

zimy. Můj děda vždy doufal, že na MDŽ (8.3.)
budou již rozkvetlé sněženky, v současnosti
by měl strach, že budou odkvetlé. Sněženky
a talovíny se jistě vybaví každému. Kvetou ale
i některé dřeviny, které však často unikají naší
pozornosti. Určitě si jich všimnou alergici.
Jedná se větrosnubné rostliny. To jsou ty, které
jsou opylovány pomocí větru. Využívají toho,
že ostatní ještě nemají vyrašené pupeny a nic
nebrání jejich „rozletu“. Úplně první je obyčejná líska, která na osluněných místech kvetla již v lednu. Díky inverzi paradoxně spíše ve
vyšších nadmořských výškách. Další je olše
lepkavá. Možná si říkáte, že jste na nich žádný
květ neviděli. To je ale omyl, protože květem
jsou právě jehnědy. Jedná se totiž o samčí květy. Zkuste do nich zlehka strčit, začne se sypat
pyl a to je to, proč je včely vyhledávají. Potřebují pyl pro svoje věčně hladové larvičky.
Tak až půjdete za slunečného dne do přírody,
zkuste objevit první jarní včelu.
Foto: líska
Text: Ing. Zdeněk Myslík

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 - 23.2.2020
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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