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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

září 2016

OSLAVA 777 LET OBCE
V sobotu 10. září se konala oslava 777 let od 1.
známé písemné zmínky o obci Šťáhlavy. Šlo o
největší kulturní akci, kterou obec za poslední
desetiletí uspořádala. Toto výročí se rozhodla
oslavit rada obce, ale nutno říci, že bez výrazné
pomoci členů Spolku přátel šťáhlavského zámku a dalších dobrovolníků by se akce neuskutečnila. Spolek vymyslel program a jeho členové se na jeho realizaci výrazně podíleli.
Nejprve zavítalo na šťáhlavskou půdu do tzv. infocentra na návsi šťáhlavické loutkové divadlo
s pohádkou O víle Dobrovíle. Představení bylo
hojně navštívené nejen dětmi a sklidilo velký
potlesk. Neočekávaný a nebývalý zájem vzbudila prohlídka šťáhlavského zámku a kostela sv.
Vojtěcha. O dopolední prohlídku byl takový zájem (údajně cca 350 osob), že se lidé ani nevešli
na nádvoří před zámkem. Omlouváme se těm,
kteří čekali náročnější historický výklad, při
tak velkém počtu návštěvníků jej nebylo možné
zajistit. Děkujeme majiteli zámku, že prohlídku
části zámku a zámecké zahrady umožnil. Ze zahrady se dalo vejít bočním, jindy nepřístupným
vchodem do kostela sv. Vojtěcha a prohlédnout
si vnitřní prostory kostela.
Odpolední program zahájil starosta Václav Štětina, poté následovaly historické přednášky.
Nejprve doc. Alice Velková z Akademie věd ČR
pojednala všeobecně o vrchnosti a poddaných
a částečně i o panství Šťáhlavy, Mgr. Vendula
Hnojská promluvila o šťáhlavských a šťáhlavických mlýnech a poslední, ale velmi emotivní i
vtipnou přednáškou přiblížila místní občanka
Mgr. Alena Hankerová zámek Kozel i významné šťáhlavské osobnosti. Následovalo krátké
představení Spolku přátel šťáhlavského zámku,
a pak již otevření výstavy s přípitkem Bohemia
Sekt Brut, který věnovala společnost Bohemia
Sekt. Je sice pravdou, že mnozí návštěvníci si
výstavu prohlíželi již v průběhu přednášek, přesto mělo její slavnostnější otevření své opodstatnění, protože výstava byla opravdu velkolepá a všem návštěvníkům se velmi líbila. Na 30
panelech jsme mohli vidět 1611 historických i

současných fotograﬁí ze života obce, kopie unikátních historických map a dokumentů, i instalaci jednotlivých šťáhlavských i šťáhlavických
spolků. Bylo možné si prohlédnout i fragment
z tvorby nedávno zemřelého šťáhlavského fotografa Pavla Matase, historické dokumenty a exponáty zapůjčené od Jana Jermáře a také téměř
veškeré dostupné kroniky Šťáhlav, Šťáhlavic,
Základní školy, hasičů, mnoha místních spolků
i např. Pamětní knihu šťáhlavských cechů z 18.
století. Výstavu zdobily prapory obce, obrazy i
výrobky Dámského klubu, který od r. 2015 funguje při kulturní komisi obce. Kdo měl štěstí,
mohl zhlédnout i krátkou prezentaci fotograﬁí
obce a leteckých záběrů současné obce.
Po otevření výstavy následoval program na
venkovním podiu. Za doprovodu paní Vimrové a p. Fremra vystoupili s hudebním pásmem
žáci zdejší základní školy pod vedením paní
uč. Šťovíčkové. Velký úspěch mělo vystoupení
Harmonikového dua Renaty a Josefa Pospíšilových, které bylo nejen plné příjemné hudby,
ale díky mluvenému slovu p. Pospíšila i vtipné. Následovala rovněž místní skupina Perla,
Harmonika & bubny p. Holuba a Havla a duo
mladých, ale o nic méně kvalitních hudebníků
– Šrapnel Band. Závěr večera patřil osvědčené
kapele PF Band, která akci návštěvníkům zpříjemnila až do pozdních nočních hodin. Z důvodu velkého zájmu byla výstava otevřena ještě i
o nedělním dopoledni, kdy na ni zavítalo také
mnoho návštěvníků. Oslava obce se opravdu
vydařila, počasí přálo, lidé byli spokojení – A
TO BYL NÁŠ CÍL!
za organizátory Iveta Bočanová

PODĚKOVÁNÍ
ZA ORGANIZACI
A POMOC
PŘI AKCI
777 LET OBCE
Děkujeme zejména:
Ondřeji Magličovi, Ivetě Bočanové a Karlu
Luftovi za organizaci akce;
Aleně Hankerové za koncepci výstavy
SDH Šťáhlavy za stavbu velkokapacitního stanu a podia;
TJ Sokolu Šťáhlavy za zajištění občerstvení a
gastro;
TJ Sokolu Šťáhlavice za zapůjčení parketu;
SDH Šťáhlavice za zapůjčení lavic a stolů;
ČČK a TJ Sokolu Šťáhlavice za zapůjčení části
výstavních panelů
p. Harnochovi a obecní četě za zajištění stěhovacích aj. nutných prací;
Pavlovi Štětinovi za zajištění zapůjčení nafukovacích dětských prvků – klauna a chaloupky
od Bohumila Doubka;
p. Malíkovi za zajištění prostorů v hale;
kronikářce pí Loudové a členkám občanské
komise za dohled nad výstavou kronik;
Janě Kepkové, Hajšmanové a dalším, zaměstnankyním obce Brůžkové, Fremrové, Švábkové a Herejkové za přípravu a instalaci výstavy;
p. Janu Jermářovi, spolkům a dalším osobám
za zapůjčení dokumentů, fotograﬁí, obrazů a
aj. exponátů na výstavu;
účinkujícícím za jejich vynikající vystoupení
a všem ostatním, které jsme nejmenovali, ale
kteří se na akci 777 rovněž podíleli.

PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
Oznamujeme občanům, že na OÚ ve Šťáhlavech jsou k prodeji:
Brožura „Šťáhlavy včera a dnes 1239 – 2016“ za 60 Kč
Výroční dřevěná turistická známka obce Šťáhlavy za 30 Kč
Turistická vizitka (nálepka) obce Šťáhlavy do turistických deníků za 12 Kč
Pohlednice obce za 5 Kč nebo 7 Kč dle velikosti
Při zakoupení turistické známky nebo brožury obdržíte Pamětní lístek k výročí 777 let obce
– do vydání zásob.
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OHLÉDNUTÍ MGR. HANKEROVÉ
ZA OSLAVOU 777. VÝROČÍ NAŠÍ OBCE
Milí spoluobčané, dne 10. 9. proběhla oslava
777. výročí obce Šťáhlavy. Tři sedmičky jsou
bezesporu číslo zajímavé, ba přímo magické
- postřeh pana Brožíka vskutku originální. A
tak se sešlo několik rodáků, kteří utvořili zprvu
trochu nesmělý a skeptický, ale pak už nadějný
přípravný spolek. Termín byl vskutku šibeniční - pouhé tři měsíce. Na tomto místě děkuji
mladému koordinátorovi, panu Mgr. Ondřejovi
Magličovi, který, ač občas brumlaje-ježíš, jak
to dám dohromady, neúnavně sháněl občany, dokumenty, nápady a hlavně také všechno
potřebné technické zázemí . Realizace oslav
začala ve středu 7. 9. 2016. Bylo třeba zajistit
dovoz a montování atrakcí, parketu, podia pro
hudebníky a také svoz stolů, židlí a panelů. Protože mám zkušenosti s vystavováním a aranží
a také přísně dodržuji chronologii, autenticitu
a kompozici, ujala jsem se vedení instalace pa-

nelů.Za tuto sekci děkuji z celého srdce všem,
kteří nabídli nejen fotograﬁe a dokumenty, ale
i své pilné ruce a pracovní nadšení. Moji milí
kouzelní skřítkové, složení hlavně z pracovnic
OÚ a zastupitelstva obce, byli prostě nezastupitelní. Pod vedením paní Kepkové jsme tyto
tři hektické dny nechaly vyhasnout rodinné
krby, opustily své příbytky, partnery, někdy i
děti a vnuky. Daly jsme dohromady skvělý tým
a ohromně jsme se sblížily. Neúnavné prstíky
rozpíchané od špendlíků, tiskárna i řezačka
jely na plný plyn, sem tam se ozvalo jadrnější
slovo a najednou tu nebylo místo pro vykání,
bylo to intuitivní a spontánní. A byla to zase
paní Jana Kepková, která přinesla z archivu
Obecního úřadu bedny fotograﬁí a dokumentů,
po celá léta uchovávané, pečlivě roztříděné a
připravené k aranžování. Nadšení strhlo i další
občany, kteří nám poskytli cenné dokumenty. I

náš pan vrchní organizátor pan Mgr.Ondřej Maglič nám neúnavně přinášel kopie historických
dokumentů. Nakonec se objevil pan Jan Jermář
s plnou náručí svých historických sbírek, které
umístil do vitrín. Jednotlivé spolky ze Šťáhlav
a Šťáhlavic měly své panely už připravené. V
závěru instalace jsme byli všichni strašlivě unavení, se spánkovým deﬁcitem a bolavými zády,
ale úžasně jsme se sblížili... Závěrem děkuji
všem, kteří se na přípravě i koordinaci celé akce
podíleli a mám radost, že jiskra nadšení zažehla
tak krásnou historickou vzpomínku. A myslím
si, že při příštím výročí se dopídíme ještě vzácnějších dokladů z naší minulosti a naše povědomí doplníme a obměníme. CELÉ OSLAVY
MĚLY VELMI PŘÍZNIVÝ OHLAS. Byl to
krásný den...........
S láskou a nadšením
Mgr. Alena Hankerová

NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE

Předně se chci omluvit za pozdní informaci
k jízdnímu řádu školního autobusu. Krajská
rada, která toto schvaluje, se o prázdninách
sešla až 22. 8. a informaci o schválení jsme
dostali až začátkem září. Ještě bychom chtěli
při změně jízdního řádu posunout čas odjezdu
ranního spoje alespoň o čtvrt hodiny a také čekáme na reakce rodičů k jízdnímu řádu.
RO schválila žádost pana Pavla Záhrubského
na pronájem obecní hospody ve Šťáhlavicích
od 1. 9. 2016.
Bylo rozhodnuto o zkušebním vrtu na pitnou
vodu na „Svidné“.

RO schválila příkazní smlouvu s ﬁrmou DOMOZA na realizaci výběrového řízení na akci
Lesopark Bažantnice-Parková cestní síť.
RO schválila účelovou dotaci na provoz školního autobusu.
RO vzala na vědomí odborný posudek na stav
dřevěných konstrukcí v bývalém Lesním úřadu. Na základě tohoto posudku požádáme o
vyřazení LÚ ze seznamu památkově chráněných staveb.
RO schválila proplacení faktury za dodávku a
montáž ochranných sítí v tělocvičně ve Šťáhlavech.

RO schválila cenovou nabídku pana Aleše
Cinka na opravu střechy „Pastušky“ ve Šťáhlavicích.
RO schválila prodloužení nájemních smluv v
DPPB ve Šťáhlavicích paní Cílové a panu Fialovi o 1 rok.
Tolik stručně k činnosti rady. Dovolte mi ještě
závěrem poděkovat všem, kteří se zasloužili o
přípravu a zdárný průběh oslav 777. výročí od
první známé písemné zmínky o Šťáhlavech.
Ing. Václav Štětina, starosta

PODZIMNÍ VOLBY
V našem volebním obvodu se konají v pátek 7.
října od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 8. října
od 8.00 do 14.00 hod. volby do Zastupitelstva
Plzeňského kraje a volby do Senátu Parlamentu

České republiky.
Volební místnosti budou ve Šťáhlavech jako
obvykle v budově Obecního úřadu, ve Šťáhlavicích v pohostinství.

Protože se jedná o naši budoucnost, věříme, že
se voleb zúčastní velká většina z nás.
Vlasta Brůžková, ObÚ

VE ZKRATCE LIDOVÝ DŮM
ZE STAVEBNÍ DO VLASTNICTVÍ OBCE?
KOMISE
Byla vybudována kanalizace v ulici Habrmanova, dále bylo dokončeno parkoviště u hřiště. V ZŠ byly zateplené stropy na chodbě a v
kabinetu ve 2 nadzemním podlaží včetně instalace nového osvětlení. V budově družiny je
nová šatna a sprcha pro zaměstnance. Proběhla
rekonstrukce hasičské zbrojnice, byla osazena
nová vrata a podlahy. V budově záložny probíhá rekonstrukce topení a osazování nových
plynových kotlů.
Petr Lakatoš, předseda stavební komise

Každý máme právo na svůj názor. Nejsem
zdatný matematik, ale ne vše lze přepočítávat
na peníze. V průběhu příprav akce „777“ jsem
si deﬁnitivně uvědomila, že sál naší obci jednoznačně chybí. Ten ve Šťáhlavicích je pro
šťáhlavské přeci jen daleko, ostatní prostory
nejsou pro konání kulturních akcí vyhovující.
Duch vesnice bez možnosti setkávání jejích
občanů umírá a to je škoda. Možná je v dnešní
době naivní přání, aby naše vesnice víc žila pospolu, aby si lidé sebe více všímali, navzájem
se více podporovali, společně se více setkávali a
bavili. Žít na vesnici má i své kouzlo, nenechme
si ho unikat a uniknout. Vlastnit lidový dům by
mohlo k tomu být dobrým prostředkem.
Dokončení kanalizace,5 budování vodovodu i

další investiční akce jsou bezesporu důležité
věci, domnívám se ale, že zajistit, aby fungoval
lidový dům se sálem, je s ohledem na všechny
obyvatele obce důležitější.
- Možná by šlo dojednat výhodnější podmínky
pro koupi, než byly obci nabídnuty;
- Možná by bylo možné budovu vlastnit ihned,
nikoliv až po jejím úplném splacení;
- Možná by rekonstrukce nebyla tak náročná,
jak to nyní vypadá;
- Možná by šlo se na sále i v restauraci při
kulturních akcích společně setkávat a společně kulturně žít…
POKUSÍME SE O TO?...
Iveta Bočanová

ZÁŘIJOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavice
Eva Švarcová - 84, Jaruška Šebková - 86, František Fiala - 83
Šťáhlavy
Leontin Pešek - 86, Marie Beranová - 85, Zdeňka Česká - 86
V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně
Mgr. Dagmar Špalová
zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s uveřejněním nesouhlasili.

UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Dne 1. září 2016 byl v Základní škole Šťáhlavy
zahájen školní rok 2016/2017.
Ani
o prázdninách se však ve škole nezahálelo. V
hlavní budově se v horním patře na chodbě a
v kabinetu snižovaly stropy a bylo zde nově
vymalováno včetně učebny 1. třídy. Tradičně
byla tato třída vybavena novým nábytkem,
letos navíc i dvěma novými tabulemi. Nová
výmalba a originální výzdoba prozářila prostory 1. oddělení školní družiny. Celkovou
rekonstrukcí a novým vybavením se může
pochlubit školní knihovna, šatna pro provozní zaměstnance a sociální zařízení pro žáky u
školní jídelny. Velký dík patří všem, kteří se na
těchto pracích podíleli a zajistili jejich včasné dokončení. Do konce kalendářního roku je
škole ještě přislíbena nová fasáda.
O té se uvažovalo již několik let, ale vnitřní
prostory dostaly přednost. Pro malé žáčky je
barevnost a příjemné prostředí velmi důležité
k jejich rozvoji. A proto bych ráda v obrázkové
podobě přiblížila možný návrh fasády, který je
již opravdu na spadnutí. Tento nápad pochází
z dílny jednoho plzeňského architekta a škola

ho má ve svých útrobách již několikátý rok.
Proto bych se s Vámi o toto možné řešení ráda
podělila a podotkla, že jde opravdu o originální návrh, který by mohl u kolemjdoucích i
kolemjedoucích vyvolat slova údivu a možná
i obdivu nad tím, jak malá rodinná venkovská
škola může být krásná, usměvavá a rozzářená.
Ráda bych na tomto místě poděkovala Obecnímu úřadu ve Šťáhlavech, že zajistil ﬁnanční
prostředky na tento náš společný projekt.
Do lavic v 1. třídě usedlo 24 nových žáčků,
které svojí přítomností v hojném počtu podpořili jejich rodiče a prarodiče. Po vzájemném
seznámení s paní učitelkou se prvňáci pustili
do plnění svého prvního úkolu, za který byli
odměněni kornoutem plným sladkostí. Dále si
děti odnášely z prvního školního dne balíček
školních potřeb věnovaný společně s kornoutem zřizovatelem školy Obcí Šťáhlavy. Rodiče
získali v tento den mnoho důležitých informací o provozu a činnosti školy a jejích součástí.
V dalších třídách se po prázdninách sešli
ostatní školáci a pozdravili se se svými třídními učitelkami. Celkem navštěvuje v letošním
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školním roce základní školu 107 žáků.
Na začátku školního roku se uskutečňuje vyučování v 1. třídě formou „startovacího týdne“
se zkráceným počtem vyučovacích hodin. V
ostatních ročnících byl pátek 2. 9. věnován organizačním a třídnickým pracím, od pondělí 5.
9. výuka probíhala dle rozvrhu hodin.
V letošním školním roce čeká na žáky řada
zajímavých doplňkových akcí. Také se mohou
těšit každý měsíc na netradiční úkol v rámci
celoškolního projektu „Barevný rok“.
I letos škola žákům nabízí řadu volnočasových
aktivit. Z osmi zájmových kroužků jsou dva
nově otevřené – vědecký a pěvecko-recitační
kroužek. Mimoškolní činnost je dále obohacena o možnost půjčování knih v nově zrekonstruované školní knihovně.
Na závěr přejeme všem žákům, pedagogickým
i provozním zaměstnancům hodně osobních i
pracovních úspěchů.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Ivana Kantnerová, Mgr.
Hana Radová,
Mgr. Lenny Dianová – ředitelka školy

JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU
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tenis
Tréninky se konají každou neděli od 17 do 18 hodin na novém
multifunkčním hřišti ve Šťáhlavicích nebo v tělocvičně
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KOZELSKÝ CROSS
11. ročník – neděle 2. 10. 2016
Přijďte všichni!
Děkujeme!

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

parkových

a

lesních

cestách

TJ Sokol Šťáhlavice

Prezence :
9.30 – 10.15 hod v den závodu, tj. 2. 10. 2016 v prostorách
hlavního vchodu zámku Kozel
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

(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
(medaile, věcné ceny), všichni diplomy.
Závod se koná za každého počasí a na vlastní nebezpečí

www.sokolstahlavice.cz
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SOUSTŘEDĚNÍ MALÝCH TENISTŮ VE
ŠŤÁHLAVICÍCH
Od 1. do 5. srpna vždy od 8 do 16 hodin proběhlo ve Šťáhlavicích tenisové soustředění na
místním multifunkčním hřišti a tenisovém antukovém kurtu.
Tenisového dětského soustředění se zúčastnilo
všech 11 přihlášených dětí.
Kromě tenisových aktivit, jako například trénování tenisových úderů jako např. „forhend,
bekhend, volej, podání“. Děti také měly různé
kombinace těchto úderů, které musely hrát po
sobě. Trénovaly dobíhání k různým úderům,
procvičily si, jak se k míči správně postavit.
Děti hrály různé tenisové hry, jako rozehrání
balonu na cíl nebo o nejlepší úder. Dále se děti
věnovaly i sportovním aktivitám, jako například běh na čas, vytrvalostní běh, fotbal atd.
Vše bylo doplněno bohatým doprovodným
programem.

V pondělí si děti vyzkoušely slaňování, které připravil Patrik Šrámek. V úterý proběhla
přednáška od skautů, děti se dozvěděly něco o
tom, co to vlastně skaut je a vyzkoušely si nějaké skautské hry nebo vázání uzlů. Vyzkoušely si také, jak se lasuje, hod lasem na cíl.
Ve středu měly děti připravenou stopovačku,
která vedla od hřiště až nad na zámek Kozel.
Celý čtvrtek patřil technice tenisu a tenisovým
hrám. Protože v pátek pršelo, dopoledne hrály
děti tenis na sále u hřiště. Po tenisovém tréninku si vyzkoušely první pomoc, kardiopulmonální resuscitaci nebo maskování zranění. To
vše názorně ukazoval a poutavě o tom vyprávěl Patrik Šrámek.
Každý den děti jezdily na kolech do Šťáhlav
do Zámecké restaurace na obědy. Jen v pátek,
když pršelo,musel pan Malík zajistit převoz
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auty. Tímto organizátoři panu Malíkovi moc
děkují.Při obědě si děti pochutnávaly na samých dobrotách, jako jsou boloňské špagety,
kuřecí řízky nebo třeba rizoto.
Každý den měly děti připraveny minerálky a
vodu s domácí šťávou, kterou zajistil pan Dvořák.
Vedoucím tenisové přípravky byl Patrik Šrámek, trenérem Ladislav Dvořák.
Za pomoc při přípravě programu pro děti je
třeba poděkovat Janě Šrámkové, Martině Vodňanské, Nele Vodňanské, Jáchymovi Vodňanskému, Janu Rousovi ml. a Janu Průchovi ml.
Tenisové soustředění se moc vydařilo. Děti si
z něho odnesly mnoho zkušeností, vědomostní
a hlavně se velmi zlepšily v tenise. Příští rok
se jistě bude takovéto soustředění opakovat.
Patrik Šrámek

SPORT

ŠŤÁHLAVICKÝ TRIATLON

V sobotu 20. 8. 2016 proběhl ve Šťáhlavicích
33. 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:
Závod 1 - o pohár ﬁrmy Realitní kancelář PUBEC s.r.o. Triatlon - hlavní závod (300m plavání – 40km silniční časovka – 6km běh).
Závod 2 - Terénní (horský) triatlon o pohár
ﬁrmy K&V Elektro a.s. (300m plavání –
17km terénní časovka – 6km běh)
Závod 3 - Ocelový muž - žena o pohár ﬁrmy
ELVAL ENERGY s.r.o. (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)
Závod 4 - Malý triatlon o pohár ﬁrmy SILBA
-Elstav s.r.o. (100m plavání – 6km silniční
časovka – 1km běh)

Závod 5 - Malý triatlon pro šťáhlavické borce o
pohár Šťáhlavic (100m plavání – 6km silniční
časovka – 1km běh).
Ze Šťáhlavic a Šťáhlav se závodů zúčastnili
Anna Špalová, Gabriela Loudová, Iveta Havlíčková, Karel Luft, Dagmar Špalová, Václav
Černý, Jan Havlíček, Vojtěch Zachata, Iveta
Bočanová a Pavel Burian. Většinou všichni
stáli v některém ze závodů na stupních nejvyšších. Podrobné výsledky závodu najdete na
internetových stránkách www.sokolstahlavice.
cz Celému závodu přálo hezké počasí. Po celý
den bylo v sokolském kiosku stále co jíst i pít.

Je nutné poděkovat všem sponzorům závodu,
mezi kterými byla i obec Šťáhlavy. Velký dík
patří i obětavým organizátorům, kteří této velké akci věnují spoustu svého volného času i
spoustu svých sil.
Protože bylo vše opravdu perfektně zorganizované, všem závodníkům se ve Šťáhlavicích
líbilo. Největší úspěch zaznamenala nová, trochu „drsnější“, trasa pro horská kola. Všichni
triatlonisté se již teď těší na příští 34. ročník.
Dagmar Špalová

INZERCE
PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149-180,- Kč/ks.
Prode j se uskuteční:
22. září a 23. října 2016, Šťáhlavy – Jednota u hospody - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky. Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. na tel.: 601576270, 606550204, 728605840.
Uzávěrka materiálů pro říjnové číslo novin je 7.10.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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