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ÚPRAVA HRABĚCÍ CESTY

Projekt na úpravu Hraběcí cesty je nově k dispozici k nahlédnutí občanům na obecním úřadě. V plánu je údržba existujícího dubového stromořadí, prodloužení aleje až k mostu u
zámku Kozel a případná stromová výsadba v pásech zeleně mezi parkovišti.
Ondřej Maglič

POHLED DO HISTORIE

Dle dopisu šťáhlavického starosty Františka Nolče Okresnímu úřadu Plzeň nově zvolené představenstvo obce Šťáhlavic ve složení František Nolč (starosta), Václav Přibík (I. radní) a Václav Vokoun (II. radní)
složilo 31. 5. 1905 slib do rukou spolupodepsaného, tj. Františka Nolče. Na rubu tohoto dopisu je přípis pro Okresní úřad v Blovicích, který mj. sděluje, že kromě jmenovaných jsou členy obecního výboru Vojtěch
Šimana, Vojtěch Šimr (spíše Vimr), Václav
Nolč, Josef Hach, Václav Nekola a Josef Šibik (spíše Šebek). Pozdější dopis ze Šťáhlavic datovaný 30. 5 1908 uvádí, že je nově
zvolené obecní představenstvo ve Šťáhlavicích ve složení František Houška (starosta),
Václav Přibík a Václav Vokoun (oba rad-

ní), kteří téhož dne splnili slib. V dopise datovaném o tři dny dříve je však jako starosta podepsán Josef Šebek. To vysvětluje další dochovaný přípis: Dne 26. 1. 1908 psal
radní V. Přibík c. k. Okresnímu hejtmanství v Plzni, že příčinou úmrtí starosty (míněno Františka Nolče) byla svolána schůze obecního zastupitelstva a za starostu byl
zvolen Josef Šebek, rolník ve Šťáhlavicích,
dne 26. 1. 1908. Ze zaslaných dokumentů
dále vyplývá, že ve Šťáhlavicích existovaly 3 volební sbory (dnešními slovy snad obvody s voliči), přičemž ve sboru I. figuruje pod běžným číslem 1, domovním číslem
36/6, hrabě „Valdštain“.
Ondřej Maglić

KNIHA O ŽIVOTĚ
V KASÁRNÁCH VE ŠŤÁHLAVECH
Nedávno vydalo nakladatelství Mladá fronta knihu Gerharda Vorla „Podivná vojna/
zapomenutí černí baroni šedesátých let“.
Autor popisuje život vojáků v kasárnách
ve Šťáhlavech v období od května 1964, do
března roku 1965.
O knize autor napsal: “Za zrušené pomocné
technické prapory (PTP), stále armáda potřebovala jednotky, kam by soustředila nějakým způsobem nepohodlné osoby. Proto následně pokračovaly technické prapory,
pomocné prapory, stavební jednotky a nakonec v roce 1961 silniční vojsko. Kdo se
nehodil k běžným vojenským jednotkám,
byl zařazen k silničnímu vojsku, kam jsem
v roce 1964 nastoupil i já.
Bylo tu mnoho lidí, kteří za sebou měli z
různých důvodů vězení, lidi, jejichž tak
zvaný kádrový profil, nebyl v souladu s po-

třebami socialistické armády a pak tu byli
také ti, kteří se k silničnímu vojsku dostali,
aniž by vlastně věděli proč. I část důstojníků stihl podobný osud, byli zde svým způsobem z trestu.
Těžká, málo placená práce na stavbě v Rokycanech, bídné ubytování a stravování ve
Šťáhlavech, ale také hodně srandiček, lumpáren a kamarádství.
Podmínky se nám později poněkud zlepšily v Tymákově.
Říkali nám pétépáci a nám to vůbec nevadilo
– naopak! Byli jsme pyšní, že patříme k rotám, jejichž předchůdci nosili černé výložky,
neuráželo nás to – prostě, byli jsme pétépáci!
Podivná vojna v podivné době…“
Bližší informace o této knížce můžete najít
na www.kniha.cz.
Gerhard Vorel

KOMENTÁŘ K ZÁMKU
- DOVĚTEK

Vážení občané, dovolte mi krátce odpovědět kolegyni Mgr. Bočanové na její článek z červencového čísla. Jsem rád, že se Mgr. Bočanová o problematiku zajímá a není to náhodou, protože patří
mezi nejaktivnější zastupitele. Podle mého názoru
je možné zámek koupit už v příštím roce, dá-li se finanční krytí do návrhu rozpočtu obce a ten následně zastupitelstvo obce schválí. Architekt Soukup
ve své studii navrhuje starostovi přestěhovat úřad
na zámek a pak by se dala vila, ve které sídlí nyní
obecní úřad prodat a nějaké miliony na nákup zámku by byly k dispozici. Zámek byl po staletí správním centrem celého okolí. V přízemí objektu je několik vhodných, vzájemně propojených místností v
dobrém stavu, nové sociální zařízení a kromě datové sítě investici nepotřebují. Zhotovit datovou síť
je otázka několika dnů a místní občané by to jistě
zvládli za rozumnou cenu.
Další finance na nákup zámku je možné získat odprodejem okrajových obecních pozemků, vždyť jenom park mezi zámkem a kostelem ve středu obce
má větší cenu. Argument ze studie architekta Soukupa, že oprava zámku by stála 150 milionů, není
dle mého názoru zcela relevantní. Je to cena kompletní opravy na klíč, navíc na objektu již byla provedena prakticky kompletní výměna elektroinstalace, odpadů i vodovodních rozvodů. Oprava zámku
je možné provádět dlouhodobě, aby nebyly ohroženy další infrastrukturní investice v obci. A hlavně v řadě věcí svépomocí, např. „Rychlou četou“,
kam by se mohli přidat dva zedníci nadšenci, což
by obec prakticky nic nestálo. Příkladem je přístup
pana Říhy k historickým památkám. Střecha jeho
prodejního areálu přišla na milion korun a je většího rozsahu než střecha na zámku.
S JUDr. Pavlem Štětinou v průběhu září-října
ustavíme spolek přátel zámku a oslovíme nejen
šťáhlavské a šťáhlavické občany. Věříme, že zpočátku minimálně 1000 lidí získáme
a přineseme tak mandát obecnímu zastupitelstvu,
aby se ve věci případného odkoupení zámku obcí
mělo o co hmatatelně opřít. Samozřejmě souhlasím
s kolegyní Mgr. Bočanovou, že dalším vhodným
řešením by byl soukromý investor. Zájem vyjádřil
náš spoluobčan Bohumil Doubek ml., který zvažuje koupi v horizontu 1 roku s tím, že v případě koupě by umožnil využívat prostory budovy a zámeckého parku pro obecní účely.
Karel Luft, Prasokol (redakčně kráceno)

ZPÁTKY VE ŠKOLE
Prázdniny uběhly jako voda a v úterý 1. září jsme zahájili nový školní
rok. Jako tradičně přišli s největším očekáváním prvňáčci se svými rodiči. Paní učitelka Ivana Kantnerová přivítala rekordní počet žáků – 27.
Čekala je třída vybavená novým nábytkem, pěkná barevná výmalba
byla dozdobena množstvím obrázků a pomůcek, které jim pomůžou v
prvních týdnech učení. Tento den si noví žáčci odnášeli plnou aktovku
věcí – kornout naplněný sladkostmi, balíček školních potřeb, krabičku
na svačinu a jako dárek dětský školní atlas, který jim osobně předali zástupci KS Europe, s.r.o. Již ostřílení žáci se přivítali se svými učitelkami i v ostatních třídách. Ve školním roce 2015/2016 bude naši školu navštěvovat 107 žáků. Přejeme všem hodně úspěchů a radosti z učení.
Hlavní letošní novinkou sloužící k obohacení a modernizaci výuky je
interaktivní tabule ve 3. třídě. Byla pořízena díky iniciativě rodičů,
kteří přišli s nápadem uspořádat školní bál. Jeho výtěžek pokryl část
ceny tabule, sponzorským darem přispěl KS Europe, s.r.o. a zbylou část
věnovala firma, která tabuli dodala. Na školní zahradě „vyrostla“ pergola, která bude za příznivého počasí sloužit jako venkovní učebna a odpoledne k odpočinku a hrám dětí ze školní družiny. Ve třetí budově ško-

PODĚKOVÁNÍ

Zdejší ZŠ Šťáhlavy vykročila do nového školního roku hned s několika novinkami pro své
žáčky – novou interaktivní tabulí, která rozhodně přispěje k rozvoji schopností, dovedností a znalostí žactva a poslouží nebo i potrápí všechny třídy školy i paní učitelky.
Na školní zahradě září novotou krásný nový
přístřešek, který jistě všichni ocení jako útočiště před ostrým sluníčkem nebo při nepřízni počasí.

ly, kde je kuchyně s jídelnou, počítačová třída a od loňského roku třetí
oddělení ŠD, byla nainstalována plynová kotelna. Ke zvýšení bezpečnosti nejen dětí přispěl radar na měření rychlosti, který byl umístěn na
frekventované Komenského ulici v blízkosti školy.
Informace na závěr:
stále můžete „krmit“ papírem modrý kontejner u školy (akce papír za
papír)
19. – 23.10. - sběr plastů, víček, papíru a kartonů
celý listopad – sběr elektroodpadu (na školní zahradě)
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Šťovíčková a Mgr. Jana Škardová

A nakonec se na Vás při příjezdu do Šťáhlav
usměje kulatý smajlík na radaru měření rychlosti vozidel na silnici při dodržení Vaší rychlosti a nebo Vás upozorní na přítomnost školy
při nedodržení rychlosti při průjezdu blízkým
okolím školy.
Za možnost pořízení všech těchto novinek patří dík všem rodičům a přátelům školy, kteří
přispěli v rámci školního bálu na pořízení interaktivní tabule celkovou částkou 25.020,-

Kč, další část financí na tabuli a instalaci zařízení poskytli a zajistili partnerská společnost
zdejší základní školy KS-EUROPE a její dodavatel počítačové techniky, Obecnímu úřadu
ve Šťáhlavech, který bezplatně poskytl sál ve
Šťáhlavicích a samozřejmě učitelskému sboru.
Za krásný přístřešek a radarového smajlíka u
školy patří velký dík zřizovateli školy, Obecnímu úřadu ve Šťáhlavech, a všem, kteří se o
tyto nové záležitosti jakkoli zasloužili.
Markéta Dobrá, školská rada

DÁMSKÝ KLUB

Milé dámy a dívky,
prázdninová pauza Dámského klubu je za námi a já vás opět všechny
srdečně zvu na naše další setkání se zajímavou výtvarnou technikou –
pletení z papíru, které se uskuteční v sobotu
26. září 2015 od 14:00 do 17:00 hodin v Infocentru ve Šťáhlavech.
V tomto kurzu se naučíme, jak z recyklovaného materiálu vyrobit hezkou dekoraci - košík,
technikou pletení z papíru. Ukážeme si základní postupy jak košík začít, více variant pletení,
a jak košík ukončit. V případě zájmu budou na
konci kurzu vysvětleny další postupy pro pokročilejší. Materiál vystačí na jeden

větší či dva menší košíčky, zbytek materiálu si vezmou účastnice domů.
Cena kurzu je 160 Kč. Přihlášky zasílejte do 23. září na mail kultura.
stahlavy@seznam.cz nebo matrika@stahlavy.cz.
Každá účastnice dostane: dvojité kartonové dno, ubrousek na dozdobení dna,100 ks přírodních ruliček, 20 ks barevných mořených ruliček,
špejli na stáčení ruliček
Každá si sama donese: novinový papír (stačí 1 výtisk denního tisku
např. MF DNES nebo leták z obyčejného novinového papíru např.
Kaufland, Globus), cca 25 kolíčků na prádlo, tyčinkové lepidlo, nůžky
Na místě bude k zapůjčení: forma na pletení, tavná pistole
Těšíme se na vás a stále platí, přijďte i vy, které se chcete jen dívat.
Káva bude i tentokráte připravena.
Petra Brůhová, kulturní komise OÚ

NAŠI JUBILANTI

V měsíci srpnu oslavili svá životní jubilea následující spoluobčané:
Ze Šťáhlav:
Vlasta Sekyrková 99, Vlastimila Soukupová 94, Jaroslav Folk 87, Vlasta Manová 84
Ze Šťáhlavic:
Václav Šmolík 89, Marie Skálová 89, Věra Michajlovová 81
Všem přejeme pevné zdraví a spoustu radostných chvil v dalším životě.
Za občanskou komisi Mgr. Dagmar Špalová

Nejstarší občance Šťáhlav, paní Vlastě Sekyrkové, přišli k jejím 99. narozeninám popřát kromě řady dalších gratulantů i člen zastupitelstva
Ing. Jan Tafat a členka občanské komise Jana Kepková.

V srpnu oslavili 50 let společného života – zlatou svatbu, manželé Jana
a Josef Balkovi ze Šťáhlav. K významnému životnímu jubileu jim přišli popřát i starosta obce Ing. Václav Štětina a matrikářka Radka Fremrová.

ŠŤÁHLAVŠTÍ HASIČI SE ZÚČASTNILI OSLAV V TEPLÉ

Dne 29. srpna se šťáhlavští hasiči zúčastnili oslav 145 let založení hasičského sboru a 750 let města Teplá. Využili pozvání šťáhlavského rodáka
pana Vyskočila, člena tamní místní organizace hasičů. Výročí přijelo oslavit 30 sborů z Čech a 2 z NSR. Oslavy byly velkolepé včetně mohutného
průvodu, ve kterém jeli i naši hasiči s vozem Ford Transit. Šťáhlavský sbor zastupovali: V. Synáč, L. Tyr, J. Vyskočil, L. Vyskočilová a Š. Bendová. Patří jim dík za reprezentaci našich hasičů.
Jiří Brožík

ELEKTROSBĚR
SDH ŠŤÁHLAVY

SDH Šťáhlavy oznamuje, že dne 3.10.2015 od 9:00 do 13:00 se bude
na hasičské zbrojnici ve Šťáhlavech konat sběr elektrozařízení. Sběru
podléhají např.: pračky, ledničky, elektrické sporáky, televize, monitory, počítače, rádia, žehličky, hudební nástroje, mobilní telefony, vrtačky a další. V případě zájmu nás můžete kontaktovat a my si dojedeme
pro Váš vysloužilý elektrospotřebič přímo k Vám a to, jak do Šťáhlav,
tak do Šťáhlavic.
Kontaktní údaje: Michal Peroutka,
tel.: 721 723 525,
popř. e-mail: peroutka2@seznam.cz
SDH Štáhlavy zajistí i odvoz železného šrotu. Peníze použijeme na nákup vybavení pro mladé hasiče. Volat můžete na tyto telefony: Jan Vyskočil 725 782 839. Tyr Lukáš 739 396 646, Synáč Vojtěch 723 670 825
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka.

PIVNÍ CYKLOTRASY

Zajímá vás pivo a pivovarnictví? A už jste slyšeli o tom, že v Plzni a
okolí jsou pro Vás připravené zbrusu nové pivní cyklotrasy? Ne? Pak
čtěte dále.
Pivní cyklotrasy jsou novým projektem, který zájemce seznámí s více
než tisíciletou historií pivovarnictví v Plzni a na Plzeňsku. Dále je seznámí s příběhy piva a pivovarníků a zavede je k zaniklým i stále funkčním pivovarům. A jako bonus je připravena i soutěž o pivní ceny.
Neztrácejte čas, nechte se inspirovat a vyberte si ze 14 různě dlouhých
tras. Zajistěte si skvělý zážitek a pojistěte se, že nic nepřehlédnete a nic
nezmeškáte díky pivnímu průvodci. Chcete degustovat více než stovku
místních piv? Pak využijte pivní pas. A jestli chcete vyhrát pivní ceny,
zapojte se do soutěže.
Více o pivních cyklotrasách se dozvíte na www.pivnicyklotrasy.cz.

HUDEBNÍ SETKÁNÍ
S DUEM IMPULS
V sobotu 12. září 2015 odpoledne pořádala Kulturní komise OÚ v prostorách Infocentra zpívanou, hudební setkání s Duem IMPULS, panem
Vinšem s partnerkou, které již někteří znají z jarního posezení Svazu
zahrádkářů. Akce zaměřená repertoárem i časem konání především na
občany dříve narozené, pro které, jak se nám zdálo, se toho konalo přes
léto o dost méně než pro mladé, se bohužel setkala s velkým nezájmem.
A to nás mrzí. Proto vás prosíme, pokud budete mít chuť a čas, o zaslání námětů na akce, které by vás více zajímaly. Přesto doufáme, že těch
patnáct lidí, kteří přišli, se dobře bavilo a strávilo příjemné odpoledne,
které pravda díky letošnímu nevyzpytatelnému počasí vyzývalo spíše k
procházce nebo k práci na zahrádce.
Za kulturní komise OÚ Petra Brůhová, kultura.stahlavy@seznam.cz

PIONÝŘI NA TÁBOŘE
ANEB CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ S WILLY FOGEM

Prázdniny po pionýrsku začínají pravidelně
letním táborem. A v letošním roce nás čekala Cesta kolem světa za 80 dní s Willy Fogem.
První den je v okolí tábora rozmístěna novinová zpráva o sázce anglického gentlemana Willyho Foga, který se vsadil, že uskuteční cestu
kolem světa za 80 dní. Je potřeba nalézt co nejrychleji ukryté cestovní pasy a vydat se společně s Willym na cesty. Druhý den jsme stále
ve Velké Británii, a tak hurá na přípravu pravého anglického čaje. Na čaj o páté je potřeba

krásně prostřít stoly, obléci se do společenského, naučit se anglickým pozdravům a chování gentlemanů. Poté již můžeme přivítat lady a
sira, kteří se u každé cestovatelské skupiny zastaví na čaj a anglické sušenky. Na cestu kolem světa je nutné se důkladně připravit, plavba přes kanál La Manche bude náročná. Je třeba postavit co nejrychlejší škunery a v rámci
závodu si vyzkoušet, co vydrží.
Do třetího dne nás vítají tóny francouzské
hymny. Ano, docestovali jsme do Francie. V
Paříži většinu svého života strávil i španělský
malíř Pablo Picasso. Stylu, který vytvořil, se
říká kubismus (všude samé kostky, obdélníky
a další geometrické tvary). I my si vyzkoušíme
„malování“ geometrických tvarů. Máme zavázané oči, stojíme v řadě a z lana se snažíme
poslepu na zemi poskládat čtverec, trojúhelník
nebo kruh. Známým francouzským malířem
byl i Auguste Renoir. Zkusíme si tedy namalovat jeden z jeho obrazů. V muzeu jsou rozmístěné části obrazu označené číslem a písmenem. Musíme najít příslušný dílek, zapamatovat si, co je na něm namalováno, a následně do příslušného pole svého obrázku zakreslit, co jsme iděli. Francouzi jsou známí gurmáni, umíme být jako oni? Zkoušíme, jaký
máme čich, hmat, chuť, sluch a zrak. Na jednotlivých stanovištích tak čmucháme vůně, po
hmatu poznáváme předměty, ochutnáváme poslepu různé potraviny, poznáváme kamarády
jen podle hlasu a trénujeme svůj zrak. Večerní
představení baletních škol je nepopsatelné, náš
pobyt ve Francii zakončuje módní přehlídka.

Čtvrtý den jsme přicestovali do Monaca. Při
návštěvě této země si vyzkoušíme Rallye
Monte Carlo. Závodní vůz, který tvoří čtyři
děti jako čtyři kola a řidič, doprovází na trati
servisní vůz. Závodní i servisní vozy dělají zastávky, kdy dolévají palivo a přezouvají pneumatiky. Ještě týž den se přesouváme do Itálie.
V Itálii se účastníme Gladiátorských her v Colosseu, rozehráváme tak turnaje v ringu, ringofotbale a hákovce, postupně si všichni vyzkoušíme i adrenalinovou jízdu na lanovce. A jaká
by to byla návštěva Itálie bez tradičního karnevalu v Benátkách s typickými karnevalovými maskami.
Den pátý – vítejte v Řecku. V rámci našich
olympijských her házíme gumovkou, střílíme
ze vzduchovky, předáváme mince z čela na
čelo, procházíme provázkovým bludištěm, vyměňujeme se na kládě, házíme vajíčkem, provlékáme se obručí a řežeme kulatinu. Odpoledne přicházíme do věštírny v Delfách, kde
skládáme mozaiku příběhu z rozstříhaných
komiksových textů. Na základě sestaveného
příběhu secvičujeme divadlo.
Ani jsme se nenadáli a šestý den přistáváme v
Egyptě. Egypt, to je i „písmo bohů“ – hieroglyfy. I nás čeká jejich rozluštění. Typickým
znakem pro Egypt jsou i mumie a pohřební
masky se smutečním průvodem. Je tedy potřeba vyrobit vozy a převézt mumii.
Indii, sedmou největší zemi světa jsme navštívili sedmý den naší cesty. V Indii jsme se setkali s leprou. Ráno tak všichni na svých obydlích nalézají zprávu, že se nakazili leprou a pomoci jim může jen Dr. Hansen. Musí ho tedy
neprodleně vyhledat. Cesta je náročná a plná
úkolů, nicméně Dr. Hansena nakonec naleznou všechny výpravy. Po vyléčení se tak mohou vydat zachránit paní Audu, která má být
dle rituálů Hindů upálena na hranici.
Z Indie přejíždíme osmý den do tajemné Indočíny. Celodenní výprava do tajemného kláštera v Chotěšově je protkána dobrodružnými úkoly, které plníme v gotických sklepích
kláštera, a které navozují atmosféru pevnosti
Boyard. Další hry pokračují i v zahradách, kde
si nakonec po dobytí pevnosti společně opékáme vuřty.
Čína nás uvítala devátý den. My si zkoušíme vyrobit ruční papír. A co jiného by mělo
vzniknout z papíru než kniha…Kniha džunglí.
Vzhledem k obrovské rozloze Číny v ní trávíme i desátý den. Dopoledne se účastníme loupeže na dvoře císařovny Čchi-Čchao, v odpoledních hodinách nás svou návštěvou poctili
věhlasní bubeníci, se kterými se učíme bubenickému řemeslu. A je to naprosto skvělé, baví

se malí i velcí cestovatelé.
A z Číny honem do Austrálie. Cesta australskou buší, kterou musíme absolvovat jedenáctý den, není jednoduchá, je potřeba souhry, kamarádství a dobré paměti. Australané jsou pro
nás protinožci. Vyzkoušíme si tedy jaké to je
fungovat hlavou dolů či být v kůži typických
australských zvířat jako je ptakopysk, ježura
či koala. Den dvanáctý a s ním cesta do Karibiku. Vyrábíme koktejly, věnce a nacvičujeme
tance a vystoupení. Odpoledne pak vypuká nefalšovaná námořní bitva, bitva o Kubu, trvající
až do konce dne.
Pomalu se blížíme ke konci cesty kolem světa, naším dalším cílem třináctý den je Kanada
a Aljaška. Na závody psích spřežení, je nutné
se důkladně připravit. Výroba a výzdoba saní
a příprava psích spřežení nám zabraly celé dopoledne, odpoledne se pak postupně všechny
výpravy vydávají na dlouhou cestu.
Blížíme se s Willy Fogem zpět do Anglie. V

San Franciscu nastupujeme všichni na vlak do
New Yorku. Cesta je ještě plná dobrodružství
a překážek, nicméně nakonec se Willy Fog i
my dostáváme zpět do Londýna včas a vyhráváme sázku. Cestu kolem světa jsme opravdu stihli za 80 dní. Šťastný návrat pak slavíme všichni na velkolepé slavnosti v Buckinghamském paláci.
Letní tábor se vydařil především díky obětavé práci všech vedoucích, instruktorů a ostatních táborových pracovníků, jejichž jedinou
odměnou je spokojenost dětí. Patří jim za to
velký dík.
Již nyní se všichni těšíme na další akce. První z nich je pravidelná podzimní víkendovka
na táborové základně v Hradci, která se uskuteční v termínu 18.-20.9. 2015, dále pak chystáme podzimní pětidenní prázdniny na Hojsově Stráži (28.10.-1.11.) a již nyní víme, že
také určitě pojedeme v rámci jarních prázdnin
lyžovat na Boží Dar. Účastnit našich akcí se
mohou i neregistrované děti, případní zájemci
mohou psát o bližší informace na mail Vosahlikova.Petra@seznam.cz
Petra Vošahlíková
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VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ PRO
DĚTI SE VE ŠŤÁHLAVECH VYDAŘILO
Ve dnech 9. - 15.8. 2015 uspořádal oddíl volejbalu TJ Sokola Šťáhlavy již tradiční sportovní soustředění pro děti od 6 - 11 let, letos
již zaměřené na výuku a trénink prvků volejbalové abecedy. Každý den, buď dopoledne
nebo odpoledne, jsme trávili na antukových
kurtech s krásnými novými míči. Druhá část
dne byla vždy buď věnována cyklovýletům do
našeho malebného okolí či pěším výšlapům.
Jedno odpoledne jsme se přiblížili lokálkou ze
Šťáhlavic do Mešna, kde jsme navštívili krásný historický Pouskův mlýn.
Ve čtvrtek vpodvečer, kdy se již ve svalech na-

šich borců kumulovala únava, jsme jeli minibusem do krytého bazénu do Rokycan a v bazénu, vířivce a parních komorách všichni perfektně zregenerovali.
Každý den měly děti připraven pestrý večerní program.
Soustředění se velice vydařilo a jeho účastníci
kromě nabytí fyzické kondice a naučení se základních prvků volejbalu zároveň utužili partu
a odnesli si řadu zážitků.
Tento výsledek se podařil i díky vstřícnosti a
podpoře Obecního úřadu, správcům tenisových kurtů, co se týče možnosti využívat sportoviště a mít „základní tábor“ v tělocvičně. D
ěkujeme Restauraci Zámecká za zajištění stra-

SOUSTŘEDĚNÍ MLADŠÍCH ŽÁKŮ HÁZENÉ
VE ŠŤÁHLAVECH
První srpnový týden absolvovali ve Šťáhlavech svoje soustředění také
házenkářští mladší žáci TJ Sokola Šťáhlavy. Svůj hlavní stan rozbili
taktéž v tělocvičně a v průběhu týdne absolvovali vícefázové tréninky házenkářských dovedností na venkovním hřišti, které kombinovali
s cyklistikou, duatlonem a atletickými disciplínami. Při královské cyklistické etapě zdolali vrchol Kotel u Rokycan, kde vyšplhali i na tamní rozhlednu.
Při panujících tropických vedrech využívali i hojně možností osvěžení v řece Úslavě či rybníku. Jak ukázaly kondiční testy, prokázali kluci

vování dle našich potřeb a přání, společnosti
Otsar s.r.o. za zajištění transferu do bazénu do
Rokycan, šťáhlavickým kolegům za úschovu
kol v jejich sportovním areálu při naší cestě do
Mešna, panu Pouskovi za zajímavou prohlídku a vyprávění ve mlýně a dalším místním organizacím za vstřícnost za využití jejich areálů
pro naše týmové aktivity.
Na závěr smekám před svými kolegyněmi a
kolegy z organizačního týmu za jejich obětavost, čas a energii, které celé přípravě a vlastnímu průběhu soustředění věnovali!
Tak zase za rok. Ať žije soustředění 2016!
Jan Tafat

dobrou fyzickou připravenost.
Velký dík patří všem trenérům a organizačním pracovníkům za obětavost, čas a energii, které celé přípravě a vlastnímu průběhu soustředění věnovali!
Dále děkujeme Obecního úřadu za možnost využití tělocvičny, Restauraci Zámecká za zajištění stravování a místnímu Rybářskému svazu za
možnost využití jejich areálu pro naše týmové aktivity.
Zároveň tato parta zažila spoustu legrace a všichni si odnesli řadu pěkných zážitků. Tak vzhůru do sezony 2015/16!
Karel Votýpka
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ODDÍL VOLEJBALU – TRÉNINKY A CVIČENÍ PŘEDŠKOLÁKŮ
TJ Sokol Šťáhlavy, oddíl volejbalu, zahájil 8. září tréninky volejbalové
přípravky. Tým bude složen z děvčat a chlapců 1. stupně ZŠ (1. - 5. třída), trénovat chodí i starší žačky.
V rámci tréninků budou děti rozvíjet své koordinační schopnosti (formou her) a naučí se základní volejbalové herní činnosti. Pokračovat budeme nadále ve všeobecném pohybovém rozvoji dětí, tzn. gymnastice,
atletice a protahovacích cvičeních.
Trénujeme 3x týdně (úterý a čtvrtek 16-17:30, neděle 16-17h), v září na
antukových kurtech ve Šťáhlavech, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně. Začátkem října se přesuneme natrvalo do tělocvičny.
Postupně se chceme zapojit do soutěží, organizovaných volejbalovým
svazem (tzn. barevný volejbal).
Přijďte na trénink a přiveďte svoje kamarádky a kamarády, rádi Vás
uvidíme!
ŠŤÁHLAVICKÝ TRIATLON
V sobotu 22. 8. 2015 proběhl ve Šťáhlavicích 32. ročník Triatlonu. Závod je
připravován již tradičně jako oslava triatlonových sportů i ocelových mužů.
Celkem proběhlo 5 závodů dostupných
celému spektru jak vrcholových, tak i
těch méně
trénovaných sportovců, zazávodit si
mohli jak milovníci horských kol, tak
příznivci silových sportů. Zúčastnit se
mohli všichni od 16 do 100 let.
Jednotlivé závody:
Z1. Triatlon – hlavní závod (300m plavání – 40km silniční časovka – 6km
běh) – o pohár firmy REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Tento závod je
zařazen do poháru Západočeského kraje v triatlonu.
Z2. Terénní (horský) triatlon (300m plavání – 17km terénní časovka – 6km běh)
– o pohár firmy K&V ELEKTRO a. s.
Z3. Ocelový muž – žena (40 km silniční
časovka, 6 km běh a 3 silové disciplíny
– činka muži 50 kg, ženy 25 kg – počet
zdvihů, hrazda - počet přitažení, sedy –
lehy - počet za 2 minuty) - o pohár firmy
ELVAL ELEKTRO s. r. o.
Z4. Malý triatlon (100m plavání – 6km
silniční časovka – 1km běh) - o pohár
firmy SILBA-Elstav s.r.o.
Z5. Malý triatlon pro šťáhlavické borce (100m plavání – 17km silniční časovka – 1km běh) – o pohár pana Bohuslava Doubka ml.
Za TJ Sokol Šťáhlavice se závodů Z4 a
Z5 zúčastnili Romana Šístková, Anna

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Votýpka Karel 605 201 744 votypkakarel@seznam.cz
Nimrichter David 603 808 203
Tafat Jan 724 012 961 jan.tafat@volny.cz
Zároveň oddíl volejbalu zahájil ve středu 9. září pravidelná cvičení pro
předškolní děti, zaměřené na všestranný pohybový rozvoj, gymnastiku,
atletiku a protahovací cvičení. Cvičení probíhá každou středu od 16-17
hod. v tělocvičně ve Šťáhlavech.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:
Kudrová Jana 724 243 360 JanaKudrova@seznam.cz
Jan Tafat

Špalová, Gabriela Loudová, Petr Choc a
Karel Luft. Většinou všichni stáli na nejvyšších stupních. Šťáhlavice a Šťáhlavy v ostatních závodech reprezentovali
Václav Černý, Martin Nolč, Martin Vít
a Pavel Burian. Podrobné výsledky závodu najdete na internetových stránkách
www.sokolstahlavice.cz
Celému závodu přálo hezké počasí. Protože bylo vše perfektně zorganizované,
všem závodníkům se ve Šťáhlavicích líbilo a už se těší na 33. ročník.
Za TJ Sokol Šťáhlavice - Dagmar Špalová

VOLEJBALOVÝ TURNAJ ŠŤÁHLAVSKÁ HUSA
5. září uspořádal TJ Sokol Šťáhlavy, oddíl volejbalu, další ročník turnaje s názvem Šťáhlavská husa. Zúčastnilo se jej 7 smíšených družstev, která se utkala systémem každý s každým. Šťáhlavští volejbalisté figurovali celkem ve 3 týmech, svůj tým měli i sportovci ze Šťáhlavic.
Na dvou kurtech se sehrálo celkem 21 zápasů, přičemž osud tomu chtěl, že ten
poslední 21. mezi domácím celkem Šťáhlavská liga a týmem s názvem Hlavou
do zdi byl zároveň rozhodujícím duelem o celkové prvenství. V nervydrásajícím boji rozhodla nakonec úplná koncovka závěrečného setu a vítězství slavili
domácí a získali tak privilegium povečeřet pečenou husu na stole, prostřeném na
centrálním kurtu.
Turnaj se odehrál v pohodové atmosféře, ke které přispěli všichni účastníci, která pokračovala posléze i ve
vyhřáté klubovně u krbu, neboť letním vedrům již definitivně odzvonilo.
Poděkování patří také sponzorům turnaje Raiffeisenbank, Silbě Elstav s.r.o. a pivovaru Krušnohor, kteří
přispěli k zajištění cen a dalších organizačních potřeb.
Jan Tafat

SPORT
TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE Z.S. ZVE DĚTI NA NOHEJBAL
ZÁJMOVÉ SPORTOVNÍ KROUŽKY NA HŘIŠ- V sobotu 12. září uspořádal TJ Sokol Šťáhlavy, oddíl tenisu, nohejbaloTĚ NEBO NA SÁL DO ŠŤÁHLAVIC
vý turnaj trojic a dvojic. Zúčastnilo se jej nejprve 10 tříčlenných druž-

V sezoně 2015/16 poběží tyto kroužky:
Cvičení rodičů s dětmi - cvičení zaměřené na jednoduché pohybové
aktivity doplněné krátkými říkankami, hry v kolektivu, zdokonalování
dovedností na nářadí, hry s míčem, balonky apod.
ÚT 16,30 – 17,30h cvičitelka Jana Dvořáková
Kroužek začíná od října.
Míčové hry s prvky házené - cvičení zaměřené na rozvíjení koordinačních schopností dětí formou her, nácvik základních házenkářských
herních činností. Cvičení bude doplněno prvky z gymnastiky, atletiky a
protahovacími cvičeními. Vhodné pro předškolní a mladší školní děti.
ÚT 17,45 – 18,45h cvičitel Václav Kuchyňka
Kroužek začíná od října.
Badminton – seznámení s pravidly hry, získávání základních herních
návyků. Kroužek vhodný pro děti mladšího školního věku.
ČT 17 – 18h trenér Jiří Madhauser
Kroužek již běží, stále přijímáme nové zájemce.
Florbal - hra, která začíná být hlavně mezi dětmi čím dál populárnější,
zejména pro svou nenáročnost.
Nutná vlastní florbalová hůl.
PÁ
17 – 18h trenér Jakub Tolar
Kroužek již běží, stále přijímáme nové zájemce.
Střelecký - střelba ze vzduchovky. Tento kroužek je určen klidnějším
dětem, majícím o střelbu zájem. Je při něm vyžadována maximální kázeň. Střílí se na terč ze vzdálenosti 10 metrů. Vzhledem k bezpečnosti
může kroužek navštěvovat max. 6 dětí.
NE 16 – 17 trenér Libor Kocián
Kroužek již běží, stále přijímáme nové zájemce.
Tenisová školička - vhodná pro předškolní a mladší školní děti. Děti si
osvojí základní techniky tenisu.
NE 17 – 18 trenér Patrik Šrámek
Kroužek již běží, stále přijímáme nové zájemce.
Bližší informace na www.sokolstahlavice.cz nebo na telefonu
732342288.
Mgr. Dagmar Špalová

stev, která se utkala systémem každý s každým ve dvou pětičlenných
skupinách. Ve čtyřech zápasech ve skupinách hrála družstva o pozice pro osmifinále, od kterého se již postupovalo vyřazovacím způsobem až do finále.
Poté po krátké přestávce se ve stejném modelu hrálo ve dvojicích. Celkem se na třech kurtech sehrálo 56 zápasů. Jak trojicím, tak dvojicím
dominovali borci z plzeňského Smíchova.
Celému turnaji přálo počasí, velmi příjemná atmosféra a všichni přítomní si den s nohejbalem užili.
Jan Tafat

Power jóga
Powerjóga je zaměřena na protažení a posílení svalů celého těla,
procvičování dechových technik, koncentraci. Pravidelným cvičením
získáte lepší fyzickou kondici, odstraníte ztuhlost kloubů a
zkrácenost svalů. Důležitá je i obnova duševní energie.

KDE: Sál obecní hospody Šťáhlavice

KDY: Začínáme v pondělí 5.10.2015 ve 20 hodin

Kontakt 775 862 267

martinka.krenova@gmail.com

Těším se na viděnou!
Martina Křenová

UZÁVĚRKA ŘÍJNOVÉHO ČÍSLA

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem pořadatelům 2. ročníku Memoriálu Jana Jirmáře v házené starších žáků ve Šťáhlavech. Turnaj proběhl důstojně za účasti pěti
družstev a šťáhlavští kluci pod vedením trenérů pana Radka Sedláčka a pana Honzy Průchy se umístili na krásném druhém místě. Přeji jim mnoho sportovních úspěchů, jen mě mrzí, že málo rodičů a prarodičů chodí své ratolesti podpořit v soutěžích a turnajích. Také děkuji všem, kteří věnují svůj volný čas dětem a tím podporují rozvoj házené ve Šťáhlavech.
Marie Jirmářová
Uzávěrka materiálů pro říjnové číslo novin je 7. 10.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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KOZELSKÝ CROSS

TJ SOKOL
ŠŤÁHLAVICE

Jubilejní 10. ročník – neděle 4. 10. 2015
Přijďte všichni!
Děkujeme!

ve spolupráci
se zámkem

KOZEL

pořádají v neděli 20. září 2015

DĚTSKÝ DUATLON
17. ročník

Terénní běh po zvlněných
v okolí zámku Kozel (Plzeň - jih)

parkových

a

lesních

Místo konání:
zámecký park zámku KOZEL

Pořadatel :

Prezentace závodníků:
14,00 až 14,30h u altánku nad rybníkem
Disciplíny: kolo + běh

Start :

10.30 hod - hromadný start všech kategorií

Kategorie :

dorostenci
dorostenky
muži
ženy
muži
35
ženy
35
muži
45
ženy
45
muži
55
ženy
55

Startovné :

100,- Kč

www.sokolstahlavice.cz

TJ Sokol Šťáhlavice

Prezence :
9.30 – 10.15 hod v den závodu, tj. 4. 10. 2015 v prostorách
hlavního vchodu zámku Kozel

Děti mohou startovat
jen s písemným souhlasem rodičů!
Pořadatelé se těší na hojnou účast dětí a rodičů.
Bližší informace na telefonu 607 226 755

cestách

(15-18 let)
(15-18 let)
(kat. A)
(kat. A)
(kat. B)
(kat. B)
(kat. C)
(kat. C)
(kat. D a výše)
(kat. D a výše)

3 km
3 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km
6 km

Vyhlášení výsledků : Po hlavním závodě v parku u zámku Kozel, pro první tři v kategorii (poháry,
věcné ceny), jubilejní ceny, všichni diplomy.
Závod se koná za každého počasí a na vlastní nebezpečí

www.sokolstahlavice.cz

Nabízíme atraktivní pracovní místa v perspektivní spoleþnosti.

KNOW-HOW & SOLUTIONS
KS-Europe s.r.o. je již více než 40 let partnerem v oblasti marketingové logistiky a zasílání
reklamních tiskovin. Marketingová logistika v pojetí KS-Europe s.r.o. pĜedstavuje dlouholetou
zkušenost v oblasti Ĝízení vrácených zásilek, kompletování zboží, ful¿llmentu a rovnČž služeb
s pĜidanou hodnotou. Zasílání reklamních tiskovin poskytuje individuální návrhy zákaznických
Ĝešení pro oblast Lettershopu, šití katalogĤ a personalizaci zásilek, vþetnČ služeb s pĜidanou
hodnotou pro Vaše propagaþní materiály.
Jsme þlenem koncernu OTTO-GROUP, který s roþním obratem kolem 12 mld. € zamČstnává
pĜes 50.000 pracovníkĤ.

Pro provoz ve ŠĢáhlavech hledáme pracovníky na pozici:
Skladník
Vedoucí stroje
Obsluha stroje
SeĜizovaþ

(3 smČnný provoz)
(3 smČnný provoz)
(3 smČnný provoz)
(3 smČnný provoz)

Nabízíme:
• práci ve 3 smČnném provozu na hlavní pracovní pomČr nebo brigádu
• ¿remní autobusová doprava ze smČru Nepomuk, Blovice, Spálené PoĜíþí, Radnice
na všechny smČny zajištČna
• pĜíspČvek na stravování
• 5 týdnĤ dovolené
• širokou škálu dalších ¿remních bene¿tĤ
• odborné vzdČlávání
• možnost karierového rĤstu
• nástup možný dle dohody

Zájemci se mohou hlásit na personálním oddČlení spoleþnosti
KS-Europe, s.r.o.
Komenského 598, ŠĢáhlavy, tel.: 377 862 128
personal@ks-europe.com, www.ks-europe.com

