Š+Š OBECNÍ NOVINY
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU ŠŤÁHLAVY

Číslo 11

Ročník 2014

18. listopad

Usnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šťáhlavy, konaného dne 5.11.2014 v informačním centru, Náves
Republiky 54, Šťáhlavy
Přítomno: 15 zastupitelů
Zastupitelstvo obce
Bere na vědomí rezignaci Ing. Jaroslava Malíka na mandát člena zastupitelstva obce Šťáhlavy ze dne 27.10.2014 a
OBECNÍ
vznik mandátu 1. náhradníka z kandidátní
listiny téže volební NOVINY
strany – Ing. Jana Tafata ke dni 28.10.2014.

Š+Š

ZPRAVODAJ
OBCE
Bere na vědomíMĚSÍČNÍ
složení slibu všech
členů zastupitelstvaZASTUPITELSTVA
obce podle § 69 odst. 2 zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění.A OBECNÍHO ÚŘADU VE ŠŤÁHLAVECH
Slib je přílohou tohoto usnesení
Určuje jako zapisovatele Markétu Kepkovou.
Určuje ověřovatele zápisu Mgr. Ivetu Bočanovou a Ing. Alenu Sládkovou.
Volí společnou volební a návrhovou komisi ve složení:
Předseda: Mgr. Dagmar Špalová
Členové: Hana Hajšmanová, Vojtěch Synáč, Mgr. Hana Šťovíčková a Karel Luft
Schvaluje 1 neuvolněného místostarostu a 5 členné výbory kontrolní a finanční
Volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích:
starostu obce:
Ing. Václav Štětina
místostarostu obce: Mgr. Dušan Krňoul
členy rady obce:
Ing. Daniel Lucák
MUDr. Jiří Škorpil
JUDr. Pavel Štětina
předsedu kontrolního výboru: Mgr. Iveta Bočanová
členy kontrolního výboru:
Mgr. Zuzana Sermešová
Miloslava Hošková
Josef Pospíšil
Karel Votýpka
předsedu finančního výboru: MUDr. Jiří Škorpil
členy finančního výboru:
Ing. Alena Sládková
Ing. Pavel Blažek
Vladimír Šimek
Marek Šimek
Stanoví následující výši měsíčních odměn neuvolněným členům ZO podle nařízení vlády č. 37/2003 v platném
znění
a) Místostarosta
7.000,- Kč
b) Člen rady obce
800,- Kč
c) Člen zastupitelstva
400,- Kč
d) Předseda výboru či komise
500,- Kč
e) Člen výboru či komise
60,- Kč /zasedání
Odměny se neuvolněným členům zastupitelstva a předsedům a členům výborů poskytnou ode dne přijetí tohoto

usnesení, tj. od 5.11.2014, odměny předsedům a členům komisí ode dne jmenování komisí.
Při souběhu výkonu několika funkcí se poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tyto funkce.
Schvaluje oddávající úředníky pro volební období 2014 - 2018:
Ing. Alena Sládková
Mgr. Dagmar Špalová
Mgr. Zuzana Sermešová

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

Obecní úřad Šťáhlavy oznamuje občanům, že se v sociálním domě ve Šťáhlavech, Komenského ul. 587
uvolnil byt. Byt je vhodný pro starší, vitální občany, neboť se nachází ve II. patře a budova nemá výtah.
Případní zájemci, nechť si podají žádost na Obecním úřadě ve Šťáhlavech.

ŽÁDOST POLICIE ČR

V sobotu 25.10. 2014 v 18.30 hodin došlo v obci Šťáhlavy v prostoru křižovatky ulic U Hřiště - Tyršova
k dopravní nehodě, kdy došlo ke střetu nezjištěného vozidla s chodcem, který při chůzi používá
francouzské hole.
Policie ČR tímto žádá případné svědky dopravní nehody, aby se osobně přihlásili na Policii ČR,
dopravní inspektorát, U Borského parku 20 nebo telefonicky na tel. č. 974 325 256 nebo na lince 158.

ŘÍJNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY

První říjnový den strávili žáci naší školy velmi příjemně. Od
rána se ve svých třídách věnovali hraní netradičních stolních
her, při nichž procvičovali především paměť, pozornost, různé
herní strategie a logické uvažování.
V pondělí 6. 10. navštívili žáci 3. – 5. ročníku divadelní
představení „Kosmo 1“ v divadle Alfa. Dějem jsme se
přenesli do vesmíru, kde se odehrávaly nesváry a války
mimozemských králů a na jejich chování jsme sledovali
modely správného a nesprávného chování. Zážitky z tohoto
představení žáci dále ztvárnili ve svých výtvarných pracích.
V témže týdnu si děti ze 4. a 5. ročníku připomněly 145.
výročí narození akademického malíře Jaroslava Špillara a u
jeho hrobu si vyslechly nejdůležitější informace o jeho životě
a díle. O týden později se tyto třídy vypravily na dopravní
hřiště v Blovicích, aby si zopakovaly nejdůležitější pravidla
chování cyklisty v silničním provozu a zároveň prověřily tyto teoretické znalosti v praxi.
Ve čtvrtek 23. 10. se změnila naše škola v koncertní sál. Obdivovali jsme nejen pěvecké výkony obou operních
zpěvaček, ale i nádherné kostýmy, v nichž nás provedly operou, operetou a nakonec i muzikálem. Přes počáteční
rozpaky některých žáčků sklidily umělkyně závěrem velký aplaus.
Následující den všechna tři oddělení školní družiny zavítala do litické svíčkárny. Zde si mohly děti vyrobit vlastní
svíčky, voňavá mýdla a svícen z dýně. Domů se vracely nejen s výrobky, ale i s krásnými zážitky.
Naše škola pokračuje v rámci akce „Papír za papír“ ve sběru papíru, letáků, novin, časopisů a knih bez vazeb.
Uvítali bychom i vaše přispění (do modrého kontejneru u vchodu pro veřejnost), škola tak získá výměnou za tento
sběr nový papír, který využíváme při práci s dětmi.
Dále připomínáme, že v průběhu měsíce listopadu probíhá ve škole sbírka elektrospotřebičů. Získané finanční
prostředky použije škola na nákup odměn pro děti.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová a Mgr. Alena Löffelmannová

ZO ČZS ŠŤÁHLAVY

ČZS děkuje všem občanům a zahrádkářům, kteří podpořili svými výpěstky naší výstavu, která se uskutečnila 12. a
13. září 2014 v infostředisku a též podpořili krajskou výstavu 4. a 5.10.2014 v Plzni Šeříkova ulice, kde jsme se
zúčastnili soutěže o nejkrásnější jablko. Získali jsme 1. místo díky příteli Jaroslavu Trnkovi z naší štáhlavské
organizace ČZS.
Výbor ČZS Šťáhlavy děkuje dětem z mateřské a základní školy za obrázky, které namalovaly a tím zpestřily naší
výstavu. Též děkuji pedagogickým pracovníkům našich škol, že podpořili děti v této milé činnosti.
Za ČZS Šťáhlavy předsedkyně Hošková Miloslava

ZO ČZS ŠŤÁHLAVY

pořádá předvánoční přátelské posetení s tancem a pěknou písničkou, které se koná 29.11.2014 od
15.00 hodin v sále restaurace ve Šťáhlavicích.
K tanci a poslechu hraje skupina Václava Žákovce.
Pořadatelé srdečně zvou milovníky zahrádkáření, tance a pěkných písniček. Ženy obdrží milý
dárek.
Vstupné 70 Kč.
Odjezd autobusu tam: Šťáhlavy – Zavadilka 14.25 hod., Šťáhlavy – Husova ulice 14.30 hod.
Zpět 19.30 hod.

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ ŠŤÁHLAVY

uskuteční prodej vánočních kaprů ve Šťáhlavech /garáže rybářů/
19.12. od 14 – 17.30 hod., 20.12. od 12 – 16 hod., 21.12. od 10 – 16 hod., 22.12. od 10 – 16 hod., 23.12. od 10 hod.
do vyprodání. Na vaší návštěvu se těší prodejci.

ZÁMECKÁ RESTAURACE ZVE NA SVATOMARTINSKOU HUSU
Podle tradice na svatého Martina (11. listopadu) hospodáři ukončovali
hospodářský rok. S čeládkou uzavírali nové dohody na příští období,
vypláceli mzdu a radovali se z úrody. Ochutnávala se také mladá vína.
Dozlatova pečená husička patří k oslavám Svatého Martina stejně jako
Ježíšek k vánočním svátkům. Proto Zámecká restaurace, tak jako každý
rok, připravuje pohoštění k příležitosti oslav Sv. Martina. Ke
Svatomartinské huse patří již tradičně dva druhy zelí, červené a bílé,
nejméně tři až čtyři druhy knedlíků a na závěr nesmí chybět
Svatomartinské rohlíčky tak, jak to žádá tradice. Skvěle vychlazeným
pivem se husička zapíjí a mladá vínka je možné popíjet tak, jak tradice velí. Restaurace již nyní přijímá na
Svatomartinskou husu objednávky na telefonním čísle 723 702 239. Možno objednávat až do konce listopadu.
Srdečně zve kolektiv restaurace

Nově otevřené Kosmetické studio
Kateřina Sladovníková
Šťáhlavice 198
Tel.: 608 248 228
info@kosmetika-stahlavice.cz
Provozní doba: dle objednávek
www.kosmetika-stahlavice.cz

Nabízím:

Kosmetická ošetření
Izraelská dermokosmetika Christina
Depilace, barvení
Poradím ohledně péče o pleť, vhodných přípravků a líčení
Speciální kůry
Dárkové poukazy a mnoho dalšího…

________________________________________________________________________
„ZELENÉ POTRAVINY NEJSOU LÉKEM, A PŘECE LÉČÍ.“
Cítíte se unaveni? Jste často nemocní? Trápí Vás nadváha? Krvácí Vám dásně? Prožíváte
nepříjemně premenstruační syndrom nebo příznaky menopauzy? Trápí Vás zažívací problémy či
opakované gynekologické potíže? Trpíte alergií, vysokým krevním tlakem nebo cukrovkou? Nebo
prostě jen cítíte, že máte zanesené tělo různými „éčky“ přidávanými do stravy a chcete si pročistit
svůj organismus?
Začněte užívat zelené potraviny. Nápoj z mladého zeleného ječmene a sladkovodní řasa chlorella
tělo čistí a sytí zároveň. Jsou zdrojem přírodních vitamínů, minerálů, enzymů, chlorofylu,
antioxidačních látek, mají protizánětlivé a antibakteriální účinky. Dodáte si zdravou energii,
posílíte imunitu, harmonizujete své tělo a dáte mu šanci, aby se pročistilo a pomohlo si samo. Skvěle
působí i u dětí jako prevence častých onemocnění.
Magistra farmacie nabízí osobní poradenství a prodej zeleného ječmene a chlorelly. Přijedu i k
Vám domů.
Mgr. Martina Křenová Ph.D., Šťáhlavice 186, Tel.: 775 862 267, martinka.krenova@gmail.com
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