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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

srpen 2016

NÁZOR FINANČNÍHO VÝBORU
OBCE ŠŤÁHLAVY NA LIDOVÝ DŮM
V červnu jsme byli pozváni na prohlídku
Šťáhlavského šenku, dříve známého také
jako Lidový dům. Majitel této nemovitosti
nabídl obci ke koupi tuto v současné době
uzavřenou hospodu. Při této příležitosti se
objevily četné názory, že právě ve Šťáhlavech nutně potřebujeme právě takový sál,
který by se po koupi a rekonstrukci v tomto objektu mohl zřídit. Byl by to středně
velký sál asi takový, jako již vlastní obec
ve Šťáhlavicích, do kterého letos obec bude
také investovat. Sál ve sportovní hale (byl
nedávno dokončený a letos bude doplněný
o WC) je pro některé společenské akce nepoužitelný a je příliš veliký. Sál v Záložně
naproti Šťáhlavskému šenku (letos do něj
obec masivně investuje) je zase malý. Sál v
Informačním centru (do úpravy dvora letos
obec také bude investovat) je ještě menší.
Přitom cena nabízená obci majitelem a nezbytná rekonstrukce by vyšla asi jen na 13
mil. Kč.
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úkolem podnikání, Kanalizace ul. Na Potoce, stoka "D"
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ale co nejlepší uspo- Kanalizace Na Sádkách
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kojení potřeb jejích
jsou v zásadě již vybrány zcela nezbytné
občanů. Těch oprávněných potřeb je vždy investice zaměřené hlavně na vodu a komnohem víc, než kolik bude mít kdy obec munikace. Koupě a rekonstrukce Šťáhlavpříjmů. Ty nedůležitější investice jsou pro ského šenku by tak byla možná jen za cenu
letošní rok již vybrány a schváleny zastupi- škrtnutí například těchto investic ze života
telstvem jako Závazné ukazatele rozpočtu obce (viz tabulka).
na r. 2016. I pro rozpočet v příštím roce Taková cena je podle Finančního výboru
obce Šťáhlavy nepřijatelná. Není ani řešením přijmout nabídku na postupné splácení v několika příštích létech. Až do splacení by se stejně do této nyní nepoužívané
nemovitosti neinvestovalo. Nemovitostí
ve vlastnictví obce, čekajících na důkladnou opravu, je už tak dost. Z tohoto důvodu jsme doporučili zastupitelstvu naší
obce nekupovat Šťáhlavský šenk. Doporučujeme také, aby každý kdo bude přicházet s novými návrhy na významné výdaje
z obecního rozpočtu také navrhl, které investice se z rozpočtu mají vypustit.
Za FV Ing. Pavel Blažek
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NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila žádost Spolku přátel šťáhlavského zámku na poskytnutí dotace z rozpočtu obce ve výši 10.000 Kč. Finanční
prostředky budou použity na zajištění výročních turistických známek.
Bylo rozhodnuto o rozšíření VO v ul. U
hřiště a o opravě veřejně přístupné pěšiny
na pozemku 573/1, která byla poničena
při přívalových deštích 6. 6. 2016.

RO schválila na základě předložených
nabídek jako dodavatele elektroinstalace
pro rekonstruovanou hasičskou zbrojnici
ﬁrmu pana Miroslava Nolče.
RO vzala na vědomí žádost pana Ladislava Pirocha na ukončení nájemní smlouvy
dohodou k 31. 8. 2016 na obecní restauraci ve Šťáhlavicích. Bude vyvěšen záměr
obce na pronájem restaurace a do konce

srpna bude vybrán nový nájemce.
RO schválila nájemní smlouvu s ﬁrmou
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Předmětem pronájmu je část půdy a část
střechy budovy obecního úřadu.
RO projednávala přípravy na oslavy 777.
výročí první zmínky o naší obci.
Byly učiněny další kroky v přípravách na
zajištění vlastní pitné vody pro obec.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

Oslava výročí 777 let
od první známé písemné zmínky
o Šťáhlavech
S potěšením tímto informuji šťáhlavské a šťáhlavické občanky a občany, že v sobotu 10. 9. se bude
hlavně v areálu Sokola Šťáhlavy konat oslava výročí 777 let od první známé písemné zmínky o naší
obci. Tuto akci zaštiťuje obecní úřad a podílí se na něm mnoho našich občanů včetně zastupitelů a
zastupitelek. Je to zkrátka oslava od nás pro nás. K vidění budou mj. historické fotograﬁe a dokumenty,
panely z činnosti a historie našich spolků, současná kronika i ty historické. Připravuje se nová obecní
brožura a k dispozici budou např. turistické známky. Součástí oslav je také komentovaná prohlídka
zámku na návsi včetně přilehlého parku a kostela. K slyšení bude blok přednášek o místní historii a
místní hudební a umělecké soubory. Občerstvení zajišťuje Sokol Šťáhlavy, pro děti bude k dispozici
skákací hrad, vstup je volný. Jistá změna programu je vzhledem k rozsahu a okolnostem vyhrazena.
Všichni jste srdečně zváni!
Program:
10:00 Loutkové divadlo v Infocentru na návsi
11:00 Komentovaná prohlídka renesančního zámku, parku a kostela (sraz před Infocentrem)
13:00 Začátek programu ve sportovní hale – úvodní slovo p. starosty a krátké exkurzy o místní
historii, výstava
14:00 Vystoupení žáků naší Základní školy
15:00 Harmonika Josefa Pospíšila
16:00 Perla
17:00 Hudební přestávka, druhá komentovaná prohlídka zámku, parku a kostela (sraz před halou)
18:00 Šrapnel band / p. Havel - p.Holub
20:00 Petr Fremr band
Ondřej Maglić

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit a
pozvat Vás na vítání občánků, které se
bude konat v sobotu dne 1.10.2016 v obřadní síni Obecního úřadu Šťáhlavy.
Znovu upozorňujeme na změnu – bohužel již nemohou být rozesílány pozvánky
na vítání občánků rodičům automaticky
(dle zákona o ochraně osobních údajů).
Žádáme proto rodiče, kteří by se chtěli

vítání občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili na matriku a oznámili tuto
skutečnost nejpozději do 14.9.2016.
Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm
v Šťáhlavech a Šťáhlavicích,
narozené od 16.3.2016 do 22.8.2016.
Děti narozené po datu 22.8.2016 mohou
rodiče průběžně přihlašovat během následujících měsíců na další vítání občánků,
které se uskuteční na jaře příštího roku.
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Termín vítání bude s dostatečným předstihem opět zveřejněn.
Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout z
webových stránek obce nebo jej vyplníte
přímo na Obecním úřadu.
Bližší informace Vám poskytneme na
Obecním úřadě ve Šťáhlavech v kanceláři matriky, případně telefonicky na
tel. č. 377969079 nebo emailem:
matrika@stahlavy.cz.

SRPNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Vlasta Sekyrková, 100 let, Vlastimila Soukupová, 95 let, Václav Bystřický, 80 let
Šťáhlavice
Václav Šmolík, 90 let, Marie Skálová, 90 let, Věra Michajlovová, 82 let
Mgr. Dagmar Špalová
Šťáhlavičtí srpnoví jubilanti
Dne 4.srpna 2016 oslavil pan Václav Šmolík, bytem čp.124 krásné 90.narozeniny a dne 12.srpna 2016 oslavila paní Marie Skálová,
bytem čp.75 rovněž 90.narozeniny. Bylo příjemné jubilanty navštívit mezi svými blízkými a popřát jim, aby i další roky prožívali v
dobrém zdraví, spokojenosti a v takové pohodě, jako jsou v této době..
V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
Hana Loudová
zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

Nejstarší občanka Šťáhlav dovršila 100 let!
Dne 3. srpna 2016 oslavila výjimečné životní jubileum, 100.
narozeniny, naše nejstarší občanka paní Vlasta Sekyrková. K
této příležitosti jí vedle řady gratulantů z řad rodiny, sousedů
a přátel přišli poblahopřát jménem obce starosta Ing. Václav
Štětina s členem Zastupitelstva obce Ing. Janem Tafatem, matrikářka Radka Fremrová a členka Občanské komise Jana Kepková. Dále pak zástupci České správy sociálního zabezpečení
předali mimo jiné i blahopřejný dopis ministryně práce a sociálních věcí. S přáním a kytičkou přišli i zástupci zahrádkářů,
Českého červeného kříže, zámku Kozel a další.
Podle údajů České správy sociálního zabezpečení je v celé České republice k 30.6. 2016 583 občanů starších 100 let. V Plzeňském kraji jich žije 20 a z toho pouze 2 muži.
Není v naší obci většího patriota, než je paní Sekyrková. Ve Šťáhlavech se narodila ve složité
době válečného roku 1916, navštěvovala místní školu, vyučila se zde, vdala v kostele sv. Vojtěcha a žije zde dodnes. Během velmi příjemného posezení zavzpomínala na svá mladá léta, mj. na práci v zahradnictví na Kozlu, na svoji činnost v místním Sokole, na cvičení,
která vedla. S obrovskou úctou a respektem jsme poslouchali její vzpomínání a žasli nad výbornou pamětí.
Na prahu nového století jejího života jí popřejme pevné zdraví a ať má radost z každého dne.
Jana Kepková, Jan Tafat

PF BAND
Slunce, tmavé nebe , liják i duhu,to vše
mohli pozorovat návštěvníci První akce
léta skupiny PF band,která se konala v

restauraci Na Lucince 4.7. Počasí sice nepřálo jako vloni, ale přesto se sešlo přes
sedmdesát hostů, rozproudila se zábava a

došlo i na tanec. Po půlnoci hudba skončila .
Bohuslava Fremrová

PŘIJĎTE SE BAVIT
S DĚTMI NA ITEP 2016!
turistickými cíli v regionu. Program bude ku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek,

Odpočívat lze ve wellness i aktivně. Cyklistika, pěší turistika, objevování krás přírody, poznávání historie při návštěvách
turistických cílů, hradů a zámků. Kdo by
se na to vše netěšil s příchodem turistické
sezóny a ještě lépe s příchodem léta. Ovšem
s koncem léta nemusí nutně skončit cesty
za zábavou ani samotné chvíle rozptýlení.
Přijďte načerpat informace z oblasti dějin,
zeměpisu, nechte se inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky, tipů na výlety.
Zastavte se pro novou brožuru „Bavte se
s dětmi v Plzeňském kraji“ s více než 100

připraven jak pro ty nejmenší, tak i pro starší žáky základních škol a studenty středních
škol, kteří navštíví veletrh v rámci výuky.
Přijďte si hrát, soutěžit a trhnout rekordy nejen ve skládání kelímků, ve vědomostních
a paměťových turnajích, kdo dřív vymydlí
mejdlíčko, kdo sní v nejkratším čase šneka
ITEPáka, těšte se na kouzelníka, zacvičte si
dětskou jógu, usaďte se u divadelního představení pana Šrédla, žasněte pod hvězdnou
oblohou v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody v expozici Národního par3

Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s
Techmánií, těšte se na protagonisty ze seriálu Policie Modrava, slavné osobnosti fotbalového klubu FC Viktroria Plzeň a čeká
vás mnohem více. Přijďte na ITEP 2016!

III. ROČNÍK ÚSLAVA ROCKFEST ŠŤÁHLAVY
Dne 6. 8. 2016 proběhl ve Šťáhlavech na
louce za mostem historicky již III. ročník
hudebního festivalu „Úslava rockfest“. A
pořadatelé pojali tuto akci opravdu ve velkém stylu. Nabídli návštěvníkům rovnou
8 hudebních skupin. Originální programy
, charisma, temperament, ﬂexibilita, úzký
kontakt s publikem a skvělé muzikantské
výkony, to jsou hlavní atributy vedoucí k
úspěchu, jenž dokládají i výborné reference. Jako první vystoupila skupina Attax
(Plzeň), po ní náhrada za Greymon skupina Louis Cypher (Plzeň), další Gallileo
(Blovice), další legenda CODA (K. Vary),
další ISUA (Plzeň), pak následovala skupina, za kterou přijel velký počet příznivců, zvaná „ Komunál “ (Chlumec n/
Cidlinou), a vrchol večera skupina Traktor (Hranice na Moravě). Jako poslední
vystoupila skupina Kravítma (Blovice).
Vlastně všechny hudební skupiny představily řadu hitů, které s nimi zpívalo skoro celé publikum. Po celou dobu festivalu
svítilo a hřálo sluníčko jakoby na objednávku, v podvečer se za pódiem vytvořil
nejen hudební, ale i vizuální zážitek, kdy
zapadající slunce utvořilo přirozenou zář
nad pódiem a aby zážitek byl dokonalý,
vpravo od pódia se v dálce začal vznášet
horkovzdušný balón, který atmosféru doladil.
Velký dík a obdiv patří organizátorům
panu Sekyrkovi, Ottovi a Šilerovi, kteří
dokázali takto obrovskou akci zajistit do
všech detailů. Nasadili laťku opravdu vysoko. Na každém rohu byly odpadkové
velké pytle, které se ihned po dovršení vyměňovaly za prázdné. Devět přenosných
toalet bylo dostačující i pro tak obrovské
množství návštěvníků, nechyběla ani přenosná toaleta pro invalidy. Pisoáry pro
pány a tekoucí umyvárna byly samozřej-

mostí. Nikdo z návštěvníků určitě neměl
hlad ani žízeň, o všechno bylo postaráno.
Dokonce i stánek se zdravotnických vybavením byl na místě a v pohotovosti pro
případ potřeby, naštěstí nikoho nepostihl
ani úpal ze sálajícího sluníčka. Poděkování patří též šťáhlavským hasičům, kteří
také na akci pomáhali. Mezi sponzorské
ﬁrmy a podnikatele, kteří se podíleli na
festivalu patří: Kamenictví Otto, Restaurace Zámecká Šťáhlavy, Car expres
Chválenice, Kovoobrábění Gejša, obec
Nezvěstice, Modulservis s.r.o., Antproﬁ s.r.o., Kontejnery Krůta, ABJ reality,

Čalounictví Veselý a další. Mediálním
partnerem festivalu bylo Rockrádio. Partnery festivalu pak AG produkt a.s., obec
Šťáhlavy a další.
A opět díky pořadatelům bylo do druhého
dne všechno uklizeno a odvezeno a nikdo
by ani nevěřil, že den předtím bylo na louce vybudováno malé městečko. Nezbývá
nám nic jiného, než se těšit na IV. ročník
Šťáhlavy Úslava rockfestu a doufat, že se
vydaří jako tento.
Ivana Hnátíková

foto J. Beník 2016

foto J. Beník 2016
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LETNÍ TÁBOR ŠŤÁHLAVSKÝCH PIONÝRŮ
Že je těžké dostat se do Hollywoodu? Ale
není, stačilo vydat se se šťáhlavskými pi-

cíle malé míčky či závodili v Mickeyho
autíčku..

skutečné povolení k vyplutí. Úřad práce,
kde je možné vydělat si potřebné peníze,

onýry na letní tábor. V pátek 2. 7. se na
základnu Lomíček postupně sjelo 83 dětí
a 30 táborových pracovníků, aby se všichni proměnili v šest slavných ﬁlmových
společností, které mezi sebou svedou boj
o Oskara. O tom, kterému oddílu bude
patřit jaká společnost, se rozhodovalo v
soutěži oddílových vedoucích.
Na jídelně se objevuje plakátovací plocha, na kterou budou vylepovány plakáty
jednotlivých ﬁlmů, uprostřed základny
vyrostl velký nápis Hollywood, jednotlivé
oddíly si vyrobily trička s logy jejich společností, vedle ohniště pak vyrostl velký
kinosál. Kamera, klapka, jedem….
A jako první k nám zavítal sám Shrek,
který se dozvídá, že bude otcem, a tak
je potřeba mu ukázat, jak se má o svého
potomka starat. Vypít mlíčko z kojenecké
lahve, nakrmit spoluhráče poslepu přesnídávkou, vyměnit co nejlépe plenku, levou
rukou nakreslit obrázek Shreka. Další
úkoly čekaly postupně na všechny členy
oddílu. Odpolední hra Kadibudka i večerní diskotéka patří vždycky k tomu, na co
se děti každý rok těší.
Další den nás navštívil sám Mickey Mouse. Tato dětmi milovaná kreslená postavička se ráno objevila v nadživotní velikosti namalovaná na pergole a provázela
nás celým dnem. Dopoledne se neslo ve
znamení hry Mickeyho puzzle, kdy děti
hledaly ve vymezeném prostoru jednotlivé dílky puzzle, ze kterých pak musely slepit obrázek Mickeyho. Odpoledne
jsme pak přišívali knoﬂíky na myšákův
kabátek, běhali v jeho holinkách, sbírali
drobné předměty v obrovských rukavicích, myšákovým ocáskem postrkovali do

V úterý ráno nás přepadli Piráti z Karibiku. Přichystali si pro nás Pomstu Davyho
Jonese, kdy jednotlivé oddíly musely projít určenou trasu a na ní plnit různé úkoly.
Plazení pod „ostnatým“ drátem, snězení
pudinku bez pomoci rukou, poznávání
koření podle čichu, hledání skleněnek v
obrovských sklenicích plných „pavouků“ či cestu skrz bahno… To vše všichni
zvládli. Odpoledne nás čekala hra Povolení k vyplutí, kdy se vedoucí změní na
nepříjemné úředníky, mezi kterými musí
děti běhat a shánět si všemožná potvrzení, aby na konci svého putování získaly

ovšem za provedení různých netypických
úkolů, Úřad pro jazyk pirátský, kde děti
musí prokázat znalost jazyka odříkáním
jazykolamů, Psychiatrická ambulance
MUDr. Poděse vydávající potřebné lékařské potvrzení a mnoho dalších bylo rozmístěno po celém areálu tábora a všichni
úředníci se svých rolí chopili opravdu se
ctí. Večer jsme se všichni bavili u Castingu na hudební kapelu, do něhož se zapojily všechny oddíly.
Celý středeční den se nesl ve znamení Robotů. Zadání na ranním nástupu je
jednoznačné. Přetvořte jednoho zástup-
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pokračování na následující straně

LETNÍ TÁBOR ŠŤÁHLAVSKÝCH PIONÝRŮ

dokončení z předchozí strany

ce z oddílu na robota pomocí čehokoliv.
Roboti jsou nádherní. Odpoledne všichni
v nedalekém lomu hledáme části písně
o robotech, skládáme dohromady text a
večer pak každý oddíl má za úkol píseň
přezpívat. Dokázali to všichni.
Ve čtvrtek se hledal Nemo. Hra Akvárium, kdy se jednotlivci snaží vyhledat

pro vysvobození je třeba uvařit kouzelný
pokrm. A tak se pouštíme do vaření polévky v kotlíku na ohni. Odpoledne k nám
přijela pravá americká auta. Bylo se nač
dívat, navíc si vylosovaní šťastlivci mohli
zkusit, jaké je to svézt se v takovém autě.
Večer si pouštíme další z ﬁlmů.
Den se Šmouly se také vydařil. Máme

ní obecní úřad, kde byla výstava k výročí založení obce, odpoledne jsme si pak
pouštěli v jídelně ﬁlmy o Harry Potterovi a připravovali se na večerní závěrečné
show spojené s předáváním Oskarů. Na
hollywoodské párty nás uvítal opravdu
svérázný moderátor a dochází na vyhlášení vítěze celotáborové hry, kterým se

své kamarády a společně vytvořit složení akvária dle zadaného požadavku, baví
všechny. Odpolední Adresa se odehrává v
táboře a jedná se o stanoviště, na kterých
se plní úkoly jako např. přenášení vody v
hrnečku, hod gumovkou na cíl, přelezení
klády, překážkový běh se spacákem apod.
Večerní kino v letním amﬁteátru si nenechal ujít nikdo.
V pátek čekal celý tábor celodenní pěší
výlet na Křížový vrch nedaleko Stoda.
Výlet Po stopách dinosaurů byl rozdělen na čtyři etapy, každá etapa měla svoji
mapu. Na místě, které bylo v mapě vyznačené, dokumentované fotkou a označené
tlapkou dinosaura, se skrývala sladká odměna. Odměnou po dosažení cíle byla pro
všechny návštěva rozhledny na Křížovém
vrchu a táborák s pečením vuřtů. Jelikož
děti ušly přes 16 km, večer se nesl ve znamení volna.
Sobotní dopoledne jsme strávili s Indiana
Jonesem a společně s ním si zahráli Závody lodí. Na šesti stanovištích jsme pak zápasili s jedovatou stonožkou, nafukovali
balonky k prasknutí, poznávali věci v zakrytých nádobách hmatem, hasili svíčku
pomocí vody z injekční stříkačky, plnili
nádoby jen pomocí brčka a hráli foukací
fotbálek. Odpoledne se všichni těšili na
návštěvy rodičů a večer jsme zakončili
druhou táborovou diskotékou.
Druhý táborový týden začínáme s Letopisy Narnie. Oddíly prošly kouzelnou
skříní do kouzelného světa Narnie. Tam
se dozvěděly, že je čarodějnice zaklela a

za úkol vytvořit jednomu z vedoucích
originální Šmoulinčin účes, od Mlsouna
máme zadáno připravit nějakou dobrotu
a Poeta nás zaúkoloval sehráním krátkého veršovaného divadelního představení
s postavičkami Šmoulů. Odpoledne pak
zahajujeme turnaje o pohár taťky Šmouly
v ringu, ringofotbale a živém pexesu.
A je tu středa a s ní dlouho očekávaný
Harry Potter. Jedeme na výlet do Bradavic. Ráno děti nacházejí na svých chatkách vzkaz od Minervy McGonagalové o
přijetí do školy čar
a kouzel v Bradavicích a seznam věcí,
které si mají vzít s
sebou. Na stanici
v Bradavicích nás
vítal sám Hagrid,
který nás odvedl do
kouzelnické školy
v prostorách chotětovského
kláštera. Zde jsou děti
rozděleny na čtyři
koleje - Nebelvír,
Mrzimor, Havraspár a Zmijozel a plní
různé úkoly jak v zahradách kláštera, tak
v klášterních sklepích. Dokonalé kostýmy
i klášterní atmosféra přispěly k tomu, že
tuhle část tábora si budeme dlouho pamatovat. Po návratu do tábora se dohrávají
turnaje.
Ve čtvrtek nám počasí udělalo čáru přes
rozpočet. Celý den poměrně intenzivně
prší, vydali jsme se tedy alespoň na míst-

stala společnost Pixar. Zástupci vítězné
společnosti obdrželi sošku Oskara, pak se
již všichni vrhli do velké taneční párty, na
kterou se okolo půlnoci dostavily i slavné
hollywoodské hvězdy jako Spice Girls,
rapper ASIO, Kačeři či Nafrněná.
Ačkoliv se párty protáhla až do nočních
hodin, bylo potřeba v pátek ráno vstát
brzy a pustit se do neoblíbeného úklidu
a balení. Nastal totiž poslední táborový
den. Poslední táborová snídaně a velký
celotáborový úklid. Po obědě pak po-
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slední nástup, rozdělení drobných odměn
všem účastníkům tábora a čekání na rodiče. Mnohé odjezdy se neobešly bez slziček, nikomu se nechtělo domů. Bylo to
krásných 15 dní plných legrace, pohody
a neopakovatelných zážitků. Díky všem
vedoucím, instruktorům i ostatním táborovým pracovníkům, kteří pro děti připravili bezva tábor.
Petra Vošahlíková

SPORT

33. ROČNÍK TRIATLONU a OM

sobota 20. srpna 2016
pro registrované závodníky i širokou veřejnost
v několika kombinacích a věkových kategoriích
Prezence 7:30 - 10:00 hodin hřiště TJ Sokol Šťáhlavice
závod

plavání kolo běh

silové

Triatlon silniční

0,3

40

6

-

Triatlon terénní

0,3

17

6

-

Triatlon malý

0,1

6

1

-

Ocelový muž

-

40

6

činka, shyb, sed - leh

www.sokolstahlavice.cz

POZVÁNKA
NA TURNAJ
V NOHEJBALU
VE ŠŤÁHLAVECH

SK Šƛáhlavy
oddíl volejbalu
Vás zve na turnaj
smíšených družstev

SK Šťáhlavy pořádá tradiční turnaj v
nohejbalu trojic a dvojic, na který srdečně zve všechny sportovce.

ŠeÁHLAVSKÁ
HUSA 2016

V sobotu 3. září 2016
(prezentace družstev od 9:00 hod.)
na antukových kurtech ve Šťáhlavech.
Kontakt:
Roman Trefil, tel. 603 578 386.

kdy a kde:
v sobotu 10.9.2016
antukové kurty Šƛáhlavy
propozice:
min.3 ženy v družstvu
prezentace 8:30-9:00
startovné 600,-Kē/družstvo
obēerstvení zajištĢno
pƎihl./info: ivana.kunesova@gmail.com
+420 728 396 232

T ŠÍME SE NA VAŠI ÚAST !!
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VOLEJBALOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
SK ŠŤÁHLAVY PRO DĚTI SE VE
ŠŤÁHLAVECH OPĚT VYDAŘILO
Ve dnech 7. - 13.8. 2016 uspořádal SK
Šťáhlavy tradiční týdenní sportovní volejbalové soustředění pro děti od 6 - 13 let.
První den v neděli dopoledne po ubytování a nástupu na soustředění byl na
programu krátký výšlap před obědem k
Sedleckému jezu, odpoledne se již začalo
naostro. Jako každý rok absolvovali sportovci vstupní kondiční testy, sestávající z
několika vytrvalostních, rychlostně - obratnostních a silových disciplín. Výsledky
se každoročně dokumentují a sleduje se
progres našich sportovců.
V pondělí si peloton více než třiceti cyklistů zajel do Nezvěstic, kde byla naplánovaná tréninková jednotka na hřišti na
beachvolejbal a přilehlých posilovacích
strojích. Písek se dětem velmi líbil a tato
forma volejbalu je nadchla. Odpoledne se
pak trénovalo na „domácích“ antukových
kurtech ve Šťáhlavech.
Na úterý byl naplánován celodenní cyklovýlet na rozhlednu Kotel u Rokycan, cíl
byl úspěšně dosažen, i když sportovci bo-

jovali kromě únavy i s deštěm, který nás
prakticky celou cestu doprovázel.
Kromě volejbalových tréninků, které probíhaly mimo antukové kurty a nezvěstický písek s ohledem na počasí i částečně
ve sportovní hale, našlapaly děti mnoho
kilometrů na kole, při duatlonu si všichni sáhli na svoje maximum a nechyběla
ani zeměpisná stopovačka kolem naučné
stezky F.X. France pod Lopatou.
Příjemným zpestřením byla čtvrteční
podvečerní regenerační návštěva bazénu
v Plzni na Lochotíně. Každý večer měly
navíc děti bohatý doprovodný program,
vyrobily si např. trička dle vlastní fantazie, dále si užily zajímavého tvoření všeho druhu, nechybělo ani oblíbené promítání ﬁlmů, došlo např. i na minisoutěž v
karaoke zpěvu známých hitů.
Poslední večer byl přesto speciální. V klubovně na antukových kurtech plápolal v
krbu oheň a na kytaru nám přišel zahrát
Petr Fremr. Poté se opekly buřty a po setmění následovala stezka odvahy.

Přestože si letos počasí hrálo tak trochu
na aprílové, občas bylo chladněji či pršelo, proběhlo vše, co jsme si naplánovali.
Tento výsledek se podařil i díky vstřícnosti a podpoře Obecního úřadu, správcům
antukových kurtů, co se týče možnosti využívat sportoviště a mít „základní tábor“ v
tělocvičně a možnost využít Infocentrum,
sportovní halu, děkujeme Restauraci Zámecká za zajištění stravování dle našich
potřeb a přání, společnosti Otsar s.r.o. za
zajištění transferu do bazénu na Lochotín.
Na závěr smekám před svými kolegyněmi
a kolegy z organizačního týmu SK Šťáhlavy za jejich obětavost, čas a energii, které
celé přípravě a vlastnímu průběhu soustředění s letos rekordním počtem účastníků věnovali!
Jan Tafat

Uzávěrka materiálů pro zářijové číslo novin je 2.9.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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