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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

říjen 2016

NĚKOLIK VĚT NÁVRH NA POŘÍZENÍ ÚP
– DODATEČNÉ PODÁNÍ NÁVRHŮ
K ČINNOSTI Obec
Šťáhlavy v současné době připra- obsahovat všechny potřebné údaje, včetvuje podle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., ně příloh podle § 46 zákona. Tiskopisy
o územním plánování a stavebním řádu je možno získat na webových stránkách
RADY OBCE
(dále jen zákon), v platném znění a v obce nebo přímo na Obecním úřadu
souladu s § 11 a v rozsahu přílohy č. 6 Šťáhlavy v kanceláři tajemníka OÚ. Lhůvyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně ana- ta pro podání návrhu je do 25. 11. 2016 na
ŠŤÁHLAVY
lytických podkladech, návrh na pořízení adresu Obecní úřad Šťáhlavy, Masarykova
RO schválila v souladu s §16 zákona
č.250/2000 změnu rozpočtu VI. rozpočtovým opatřením k 29. 9. 2016. Z příjmů
z odvodů DPH byly ﬁnancovány opravy
EZS – SDH Šťáhlavice, oprava stodoly a
zpevnění plochy v obecním dvoře, oplocení hřiště ve Šťáhlavech a TZ budovy čp.
440 (hasičská zbrojnice).
RO schválila nabídku ﬁrmy BAOBAB na
bezplatnou revizi stromů v Hraběcí aleji.
RO schválila Smlouvu o dílo s ﬁrmou
STAKS Group s.r.o., která bude provádět
zateplení budov ZŠ Šťáhlavy.
RO vzala na vědomí výpověď nájemní
smlouvy na pronájem kiosku u autoparkoviště pro zámek Kozel
Na základě doporučení stavební komise
RO nebude schvalovat další rozdělování
pozemků pro stavbu dvojdomků v lokalitě u nádraží.
RO schválila provozní řád multifunkčního hřiště ve Šťáhlavicích.
RO jmenovala pracovní skupinu pod vedením Ing. Blažka a Ing. Šimka, která
bude ve spolupráci s ﬁrmou AG. Produkt
a.s. připravovat podklady pro projektanta na úpravu těch lokalit v obci, které
jsou ohroženy přívalovými srážkami, a
zároveň bude intenzivně pracovat na zabezpečení zdroje vlastní pitné vody pro
Šťáhlavy.
Ing. Václav Štětina, starosta

nového územního plánu obce Šťáhlavy,
to znamená katastrální území 763 152
Šťáhlavy a katastrální území 763 144
Šťáhlavice.
Jedním z kroků při pořizování nového
územního plánu je i zapracování námětů
od občanů obce, fyzických nebo právnických osob, které mají vlastnická nebo
obdobná práva k pozemku nebo stavbě
na území obce. Tyto návrhy musejí být
podány na řádném tiskopisu, který bude

169, 332 03 Šťáhlavy.
Návrhy, které nebudou obsahovat všechny náležitosti, nebude možno začlenit do
procesu tvorby nového územního plánu.
Občané, kteří svoje návrhy již na OÚ
Šťáhlavy podali na řádném tiskopisu a
se všemi náležitostmi, tak nemusejí činit
znovu.
Ing. Václav Harnoch, tajemník OÚ
Šťáhlavy

POZOR NA POVINNOST
MÍTI REVIZI KOTLE NA
TUHÁ PALIVA
Nové kotle na trhu
Novela zákona č. 201/2012 Sb. nezapomněla ani na obyčejné domácnosti. Kotle
o příkonu do 300 kW, které se prodávají
na českém trhu, musí mít výrazně nižší
emise. Přísnější limity pro výkon kotle a
různé typy paliv platí od 31. 12. 2013. V
České republice dohlíží nad dodržováním
těchto požadavků Česká obchodní inspekce. Od roku 2022 budou muset kotle na
pevná paliva o příkonu do 300 kW plnit 3.
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emisní třídu. Od roku 2014 nesmí být pak
kotle 1. a 2. emisní třídy uváděny na český
trh, popřípadě musí být upraveny tak, aby
splňovaly 3. emisní třídu.
Kotle v běžné domácnosti
Novelou se rovněž zakazuje spalování nekvalitních paliv. Zároveň se budou povinně ověřovat emisní a technické parametry
zdrojů tepla teplovodní soustavy ústředního vytápění o příkonu 10 až 300 kW.
pokračování uvnitř čísla

VÝSLEDKY VOLEB
Výsledky voleb do zastupitelstva PlzeŸ. kraje 7. - 8. 10. 2016 v naší obci
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POZOR NA POVINNOST MÍTI REVIZI
KOTLE NA TUHÁ PALIVA
Jako kontrolní orgány jsou zvoleny autorizované osoby. Kromě kontroly vzhledu,
mohou tyto osoby kotle seřizovat, čistit
nebo vydat doporučení jak kotel optimálně používat. Tento výkon státní správy
mají na starosti obce s rozšířenou působností.
Na co se musí občané připravit a co novela ukládá?
Zákon by měl především napravit situaci, kdy byť i jeden nepřizpůsobivý občan
je svým jednáním schopen zamořit půl

vesnice. Do nevyhovujících kotlů 1. a 2.
emisní třídy je totiž možno přikládat i
odpady a nevyhovující či zakázaná paliva. To u moderních kotlů s automatickým
přikládáním nelze nebo je to velmi složité. Lidé se musí připravit na to, že budou
mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě
požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi kotle.
Zde bude mimo jiné označena emisní
třída kotle. Pokud ji nepředloží, bude jim
hrozit pokuta až 20 tis. První revize je

povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela
zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva.
Odhadovaná cena za 1 revizi bude cca
1 500 korun. Součástí revize by mělo být
i seřízení kotle, což může v řadě případů
zvýšit účinnost zařízení. Revize budou
povinné jednou za dva roky.
Vojtěch Synáč,
předseda komise životního prostředí

MÁTE DOMA STARÉ
ZKONTROLUJTE
POHLEDNICE ČI FOTA
SI PLATNOST
A CHCETE OBOHATIT
OP!
Před 10 lety jsme všichni měnili občanské průkazy z důvodu změny okresu. JeARCHIV
OBCE?
jich platnost bude končit postupně v roce
Pokud najdete doma staré pohlednice podobě do archivu obce a budou použity
nebo fotograﬁe, přineste je prosím na
Obecní úřad do kanceláře matriky. Fotograﬁe a pohlednice se oskenují a ihned
se Vám vrátí zpět. Pokud máte možnost,
můžete je poslat přímo naskenované na
e-mail: matrika@stahlavy.cz i s popisem.
Jedná se o staré fotograﬁe, které by byly
zajímavé i pro ostatní. Např. fotograﬁe
obce, staré fotky vašich domů před přestavbou, fotograﬁe z osvobození, z roku
1968, či fotograﬁe z akcí, které se kdysi
ve Šťáhlavech konaly. Fotograﬁe a pohlednice budou uloženy v elektronické

např. při dalších výstavách, do nových publikací apod.
Stejně tak prosíme všechny, kteří mají
doma staré kroniky, pamětní knihy nebo i
jiné historické materiály z činnosti spolků
a organizací, aby je přinesli na obec, aby
mohly být předány do okresního archivu,
který se o ně náležitě postará a obci rád
poskytne pro další výstavy.
Děkujeme všem, kteří staré fotograﬁe,
pohledy, případně staré kroniky nebo pamětní knihy poskytnou.
Radka Fremrová

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
SDH Šťáhlavy oznamuje, že dne 29. 10.
2016 od 9:00 do 13:00 se bude na hasičské zbrojnici ve Šťáhlavech konat sběr
elektrozařízení. Elektrosběru 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: sdh-stahlavy@seznam.cz
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

RYBÁŘSKÉ LÍSTKY

Žádosti o vydání rybářského lístku se podávají na Městském úřadu Starý
Plzenec, odbor životního prostředí.
K žádosti je nutné doložit:
•
Dosavadní rybářský lístek nebo osvědčení o získané kvaliﬁkaci
•
Doklad totožnosti
Poplatek za vydání rybářského lístku podle doby platnosti:
Platnost RL 1 rok
100,- Kč (děti do 15ti let 50,- Kč)
Platnost RL 3 roky
200,- Kč (děti do 15ti let 100,- Kč)
Platnost RL 10 let
500,- Kč
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2017. Vzhledem k tomu, že lhůta pro vydání občanského průkazu je jeden měsíc,
je nutné zažádat o jeho výměnu včas. Požádat o nový občanský průkaz můžete již
6 měsíců před skončením jeho platnosti.

Žádosti o nový občanský průkaz se podávají na Magistrátu města Plzně, Nám.
Republiky 16.
Přímo při podání žádosti Vás pracovníci
magistrátu sami vyfotografují. Není proto
třeba nosit s sebou fotograﬁe. Při výměně je nutné mít s sebou pouze dosavadní
občanský průkaz. Nový občanský průkaz
bude mít platnost 10 let, u občanů starších
70ti let bude mít platnost 35 let.
K podání žádosti o občanský průkaz i k
jeho převzetí se všichni musí dostavit
osobně.
Občané, kteří jsou nepohybliví nebo se z
jiných vážných zdravotních důvodů dostavit nemohou, mohou požádat pracovníky magistrátu na telefonu 378 032 450-6,
378 032 447 a s nimi si domluvit termín,
kdy je pracovníci navštíví doma.
Úřední hodiny oddělení občanských průkazů Magistrátu města Plzně.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8 – 18
8 – 14
8 – 18
8 – 14
8 – 12

Aby se předešlo dlouhému čekání na úřadu, je možné se elektronicky objednat na
určitý den a hodinu na webové stránce
www.uradbezcekani.cz

VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ
První říjnovou sobotu přivítal Obecní maminka dostala od místostarosty obce
úřad Šťáhlavy ve své obřadní síni 8 nových občánků. Byli to: Julie Charvátová,
Tomáš Jiřík, Vojtěch Matějka, Matouš
Martinák, Prokop Motejzík, Martin Sermeš, Lucie Štětinová, Jakub Tůma. Slavnostním aktem milými slovy provázela
členka Občanské komise obce paní Hana
Loudová, krásná slova zazněla také z úst
místostarosty obce Mgr. Dušana Krňoula.
Na „Vítání občánků“ se přišlo podívat i
mnoho babiček a dědečků, v obřadní síni
tentokrát nebylo jediné volné místečko.
Po celou dobu obřadní síň zaplňovaly
krásné tóny varhan. Vykouzlila je žákyně
8. třídy ZŠ Nezvěstice Tereza Kepková,
kterou připravila paní učitelka Jaroslava
Šebková. Hřejivou básničkou a hrou na
ﬂétnu vše doplnily děti ze ZŠ Šťáhlavy
Vítek Mahdalík, Soﬁe Kopelentová, Linda Tafatová, Kateřina Kudrová a Dominik
Paul. Kulturní pásmo s nimi připravila
Mgr. Hana Šťovíčková. Od Občanské komise dostaly děti krásnou plyšovou upomínku na tento slavnostní den a každá

malou kytičku. Každý malý človíček se
mohl již tradičně pohoupat v krásně vyřezávané kolébce.
Vítání občánků pořádá OÚ Šťáhlavy vždy
na jaře a na podzim. Je jednou z mnoha

akcí, které přináší rodičům s dětmi nádherný zážitek na celý život.
Mgr. Dagmar Špalová,
předsedkyně Občanské komise

ŘÍJNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy:
Vlasta Trykarová 92
Drahoslava Čechurová 87
Dagmar Koppová 81
Eliška Petrušková 89

Šťáhlavice:
Stanislav Levý 82
Jarmila Štětková 81
Vilma Surovčíková 85

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

VÝZNAMNÍ ŠŤÁHLAVŠTÍ
RODÁCI ČI OBYVATELÉ
Významní, veřejně známí lidé a ti, co
něco dokázali nebo vymysleli, se nerodí
jen ve městech, ale i na vesnicích. Výjimkou není ani naše obec. I u nás se takoví
lidé narodili, nebo zde delší dobu žili.
Ze statku na návsi č.p. 39, nyní v majetku
našeho starosty p. V. Štětiny, pochází projektant a stavitel železnic Ing. Jan Šebek,
který stavěl i železnici Plzeň – Č. Budějovice. Z domu č.p. 31, ve kterém byla
dlouho prodejna uzenin (TUZAM), poté
papírnictví, se narodil otec známého českého cestovatele dr. Emila Holuba.
Z domku Na Potoce pochází bratři Josef
a Áda Kubovi. Josef byl dlouhá léta ředitelem Národního technického muzea v
Praze na Letné. Adolf zase šéfredaktorem
časopisu Svět socialismu.
Fedor Kovařík, autor knížky Šťáhlavy a
Šťáhlaváci, který léta působil ve školství
carského Ruska. MUDr. Antonín Čížek,
původně hraběcí lékař, pak starosta naší
obce, který byl u založení několika spolků
a snažil se o zvelebení naší obce.

Šťáhlavským rodákem byl i znamenitý
český politik a novinář Gustav Eim, který působil v redakci Národních Listů.
Dále zde žili členové rodiny Chodounských a Martererů. Petr Chodounský byl
ředitelem a Rudolf Marterer fořtmistrem
Valdštejnského panství. Doba jejich působení se považovala za blahoslavenou
pro šťáhlavské občany. Obě rodiny měly
po 13 dětech a většina z nich se prosadila
v různých oborech a postaveních po celé
Evropě.
Rodák Jiří Reindl jako voják z povolání
dosáhl generálské hodnosti a byl velitelem Vysoké vojenské školy v Bratislavě.
Dále, i když nebyl šťáhlavský rodák, ale
mládí zde prožil a dlouhá léta bydlel, byl
hudební skladatel prof. Jára Bažant, který
zamlada hrál házenou i hokej. Pan Zdeněk Lukáš, vedoucí původní České písně,
se k nám oženil a se svou ženou rozenou
Kunešovou, zde bydlel.
Zdeněk Vimr je vedoucí Nové České písně a věnuje se i mnoha jiným aktivitám,
4

které by vydaly na samostatný článek.
PHDr. Jaroslav Batěk, historik, který r.
1967 sepsal pojednání z dějin Šťáhlav.
Pan Antonín Šaroch, původně duchovní
hraběcího velkostatku a historik, autor
spisu Šťáhlavské památky.
Neměli bychom opomenout ani p. Adolfa
Mráze, který dlouhá léta promítal a pečoval o naše kino. Dokázal k nám přivést
premiérové ﬁlmy, které se u nás promítaly
dříve než v Plzni.
Zaslouží se také připomenout fotografa,
režiséra a tvůrce večerníčků se zvířaty,
p. Václava Chaloupka. Ten ve Šťáhlavech
prožil svoje dětství i mládí. I nyní přebývá na hájence ve šťáhlavském polesí, kde
vychoval svoje medvědy a ostatní zvířata.
Nelze opomenout ani sportovce, jakými
byli házenkáři a českoslovenští reprezentanti Láďa Nikl, Zdeněk Pešl a později
Jindřich Krepindl, držitel stříbrné olympijské medaile z Mnichova. Reprezentací
prošli i šťáhlavští brankáři Sváťa Pavelka
a Pavel Trykar.

VÝZNAMNÍ ŠŤÁHLAVŠTÍ
RODÁCI ČI OBYVATELÉ
I dnes máme u nás sportovce, o které se ku „Loudání českou krajinou“, extrémního
ale neví. Cyklista, amatérské závodník na
horském kole a ultramaratonec Martin Vít.
Ten v roce 2014 vyhrál závod 1000 mil napříč bývalým Československem, který se
jel bez technického zajištění a zázemí pro
závodníky. Letos zvítězil v devátém roční-

nonstop závodu na horských kolech. Trasu 644 km s převýšením 12 500 m projel
v deštivém počasí v čase 46 hod. 44 min.
Koncem června se zúčastnil ultravytrvaleckého závodu přes celé Švýcarsko od
Bodamského k Ženevskému jezeru. Trať

dlouhou 1000 km s převýšením 33 km
projel za 5 dní 9 hod. a 48 min. opět jako
první, 4 hodiny před druhým závodníkem.
Závod se jel bez technického zajištění a zázemí pro závodníky. Takový sportovec by
si zasloužil většího zviditelnění.
Určitě to nejsou všichni, kteří by si to zasloužili. Doufám, že mi prominou ti, o kterých jsem se nezmínil.
Jiří Brožík

NOVÉ UDÁLOSTI
V ZŠ ŠŤÁHLAVY
zpestření svého povídání přinesl na ukázku práce vyžaduje velkou odvahu. Na závěr

Od začátku školního roku uplynulo šest
týdnů. V tomto poprázdninovém období
se již žáci naplno zapojili do školní práce.
Ani prvňáčkům nečinil začátek školní docházky žádné větší potíže a velmi rychle
se zapojili do školního dění. Také proběhl
první den celoročního projektu „Barevný
rok“ – tentokrát ve znamení červené barvy.
Škola se hemžila dětmi i pedagogy v červeném oblečení. I výuka byla v tento den
motivována červeně. Podle počtu zapojených žáků získala každá třída do soutěže
příslušný počet bodů a tím i umístění za
splnění prvního úkolu.
Další významnou událostí minulého týdne byla oslava Dne zvířat. V rámci tohoto projektu při výuce žáci četli zajímavé
informace o zvířatech, počítali a zpívali
o nich, malovali je. Vyvrcholením celého
„zvířecího“ týdne bylo páteční dopoledne
7. 10. 2016, během něhož naši školu navštívili odborníci, kteří se zvířaty v různých oblastech pracují. Před začátkem
akce každý z žáků obdržel od organizátora
jako dárek zelené nebo bílé tričko s logem
akce. Ze ZOO Plzeň přijel p. Vobruba a
velmi poutavou a vtipnou formou vyprávěl žákům o životě zvířat a své práci. Pro

živou krajtu a ti nejodvážnější si ji mohli
i pohladit. O lese a myslivosti besedovali
žáci s p. Ing. Kůsem. Naučili se rozlišovat
rohy a parohy a určovali, které lesní zvěři
patří. Ze Záchranné stanice živočichů Plzeň – Doubravka za dětmi přijel p. Makoň.
Velmi zajímavě vyprávěl o svých pozorováních při pracovních vycházkách za divokými volně žijícími zvířaty, o rozlišování
zvířecích stop a vnímání všech znamení,
která po sobě zvěř v přírodě zanechává.
Povyprávěl i o záchraně živočichů v různých situacích. V průběhu každého bloku
měli žáci možnost si při prokazování svých
vědomostí vysoutěžit drobné odměny. Další částí tohoto dopoledne bylo seznámení
s prací příslušníků Městské policie Plzeň,
kteří se zabývají odchytem volně pobíhajících zvířat ve městě. Z promítnutých fotograﬁí bylo patrné, že neutíkají pouze běžní
domácí mazlíčci, ale „mizí“ i hadi, papoušci, koně i další hospodářská zvířata. Policisté předvedli dětem i názornou ukázku
odchytu psa. Přesvědčili jsme se, že jejich

celého dopoledne byla žákům předvedena
ukázka výcviku policejního psa a jeho práce při zadržení pachatele. Z úžasné souhry
psovoda a jeho psa a z odvahy ﬁgurantů se
všem až tajil dech. Plni neopakovatelných
dojmů žáci odcházeli domů s představou,
jak rozmanitá a důležitá může být práce se
zvířaty.
Nedílnou součástí výchovně-vzdělávací
práce školy je i mimoškolní činnost. V současné době již běží naplno všechny zájmové kroužky. Některé z nich pro velký zájem musely být rozděleny na více skupin.
V jednom případě pro malý počet zájemců
nebyl kroužek otevřen. Překvapivý je zájem žáků o návštěvu školní knihovny, z čehož máme velkou radost. Čtenáře přitahují
nejen nově zakoupené tituly knih, ale i příjemně zařízené prostory zrekonstruované
knihovny.
V úvodu článku jsme začali „barevně“ a na
závěr příspěvku bychom vám chtěli popřát
ještě mnoho krásných, barevných podzimních dnů.
Za ZŠ Šťáhlavy: Mgr. Hana Radová
Mgr. Ivana Kantnerová

AKTIVITY ŠŤÁHLAVICKÉ
KNIHOVNY
let na Karlštejn se rovněž vydařil - kaple nou i časy dávno minulé.

Knihovna ve Šťáhlavicích byla otevřena i
o prázdninách. Prázdninový program byl
zaměřen na život a činy nevětšího Čecha Karla IV. Klub přátel literatury Knihomol
uspořádal přednášky na téma: Královské
sňatky/čtyři ženy Karla IV. a Tajemný
hrad Karlštejn. Společně jsme navštívili
velkolepou výstavu v Praze ve Valdštejnské jízdárně, kde jsme mohli spatřit úžasné doklady vyspělosti doby Karlovy. Vý-

sv. Kříže jistě žádného milovníka umění a
historie nenechá chladným. I přes čtyři sta
schodů a poměrně vysoký věkový průměr
jsme všichni přežili. Byla zde i zajímavá
výstava karlštejnského pokladu.
Knihovna také přispěla k výstavě 777 let
obce Šťáhlavy. Oslavy se vydařily a dokázaly, že obyvatelé Šťáhlav i Šťáhlavic mají
zájem o místa, kde žijí, a rádi si připome5

11. října proběhne v knihovně přednáška
poezie Josefa Topola s ukázkami z jeho
básnického díla.
8. listopadu si budeme číst ze šťáhlavických kronik a 13. prosince se sejdeme nad
vánočními příběhy z naší i světové literatury. Začínáme vždy v 18 hodin a srdečně
zveme všechny zájemce.
Eliška Landová, knihovnice
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STRAšIDELNOU STEZKU
která vede po cestách i necestách

krásným údolím řeky Úslavy
start individuálně mezi 16 a 19h u šťáhlavické KOVÁRNY, kde je
připraveno posezení u ohně, občerstvení nebo promítání filmů
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Nezvěstické loutkování

Šípková Růženka
Teátr Víti Marčíka st.
Prostřednictvím šesti loutek, dvou fléten, kytary a živé komunikace s divákem předává lidový vypravěč poselství o síle odpuštění.
Inscenace zprvu určená těm nejmenším byla v průběhu let obohacována o komunikativní prvky
vtahující do děje všechny přítomné, kteří se pod vlivem vypravěčovy bezprostřednosti stávají
hercovým spoluhráčem, partnerem v dialogu, z něhož se představení odvíjí.

30. října 2016 od 15:00
sál restaurace U Šilhánků
Nezvěstice
http://nezvestice.cz/loutkovani
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LESOIL WOOD s.r.o.

Tel. 728 737 192

Pod Tratí 547

email: lesoilsro@gmail.com

336 01 Blovice

www.lesoil.cz

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA


Prodáváme štípané palivové dřevo v metrových délkách
Jehličnaté dřevo (SM, BO, MD) …………………850 Kč/1PRM


Listnaté dřevo (DB, BK, BR)……………………..950 Kč/1PRM

Možnost zajištění dopravy.

PRODEJ DŘEVĚNÝCH BRIKET

Prodáváme dřevěné brikety tvrdé ² válcové

1 balík (10 kg)………………………………………..60 Kč

1 paleta (1 000 kg)…………………………………...5 500 Kč


SPORT

DĚTSKÝ DUATLON
VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V neděli 18. 9. 2016 pořádala TJ Sokol
Šťáhlavice tradiční dětský Duatlon. Letos proběhl již 18. ročník. Duatlonu se
zúčastnil rekordní počet dětí, bylo jich
přes sedmdesát. Závod se skládal z běhu
a jízdy na kole a trasa vedla krásnými pěšinkami parku okolo zámku Kozel. Každý

sportovec dal do závodu všechno a tomu
odpovídaly i vynikající výsledky, za které
si všichni odnesli diplomy, ti nejlepší pak
navíc tolik ceněné medaile.
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice
Dagmar Špalová
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KOZELSKÝ
CROSS,
XI. ROČNÍK
V neděli 2. 10. 2016 se konal jubilejní
XI. ročník dnes již velmi oblíbeného běžeckého závodu, který je pevně umístěn v
oﬁciálních termínovkách ČR. Závod proběhl za příznivého počasí v krásném prostředí zámeckého parku zámku Kozel a
jeho okolí. Tento běžecký Cross je dlouhý
6 km. Letos byl překonán rekord v počtu účastníků (63 závodníků), kteří k nám
přijeli ze všech směrů (Domažlice, Rokycany, Plzeň, Beroun, Město Touškov…).
Mrzí nás však malá účast místních závodníků, neboť závod je otevřen nejen všem
věkovým kategoriím, ale také i rekreačním běžcům. Na závěr bych chtěl poděkovat všem sponzorům, pořadatelům,
zdravotní službě a p. kastelánu Bobkovi, s
jejichž pomocí lze kvalitně tento úspěšný
sportovní podnik každoročně pořádat. Těšíme se za rok na XII. ročník.
Míra Liška

SPORT

HÁZENÁ
Házená se po letní přestávce opět hlásí.
Pauzu mezi jarními a podzimními soutěžemi využila naše družstva, zejména mládežnická, k soustředěním. Minižáci byli
v Žinkovech, mladší žáci ve Šťáhlavech,
starší ve Skalné, dorost na Sycheráku. Do
soutěží jsme přihlásili všechny týmy, tak
jako v loňské sezoně. Ročník soutěží 2016
- 2017 budou tedy hrát muži, ženy, starší a
mladší dorost, starší a mladší žáci, minižáci a přípravka. Soutěže byly zahájeny v
půli září. Začneme s týmem mužů, hrajícím plzeňskou ligu. V prvním utkání hos-

til bolevecký MAT, který porazil 32:17.
V dalším utkání sice prohrál s družstvem
Košutky 28:27, ale pro neoprávněný start
jednoho hráče Košutky byl výsledek skrečován ve prospěch Šťáhlav 10:0. Starší
dorostenci v prvním zápase remizovali v
Praze s družstvem Chodova 19:19 a v následujícím týdnu zvítězili přesvědčivě nad
týmem z Ledče nad Sázavou 31:14. Mladší dorost má ve druhé lize ve skupině jen
osm týmů, sehrál jediný zápas, a to v Praze se Sokolem Vršovice. Vítězně 28:24.
První soutěžní turnaje sehrála družstva

mladších i starších žáků. U mladších dosud nebyly uveřejněny výsledky, starší
jsou spolu s Talentem v čele soutěže. S
ním budou bojovat o postup do žákovské
ligy. A na konec výsledky našich žen, hrajících přebor Prahy. Ty zatím všechna svá
střetnutí prohrály. Slavia Plzeň - Šťáhlavy
23:15 a Tatran Praha Střešovice - Šťáhlavy 32:16. Ani v prvním domácím zápase
se našim děvčatům nezadařilo, podlehly
soupeřkám z Radlic 14:30.
VV.

INFORMACE Z VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU
SK ŠŤÁHLAVY
Nová sezona je již v plném proudu. Po proběhnuvším srpnovém
soustředění najeli mladí volejbalisté na standardní tréninkový režim.
V září se připravovali venku na antukových kurtech, od října pak ve
šťáhlavské sportovní hale a v tělocvičně.
V týdnu se v hale pilují volejbalové dovednosti, v neděli pak čeká na sportovce

v tělocvičně kruhový trénink, sestávající z
gymnastických, koordinačních, posilovacích a protahovacích cvičení.
V letošním roce se zúčastníme vedle krajských kol v barevném minivolejbalu, z
nichž jedno proběhne 9. dubna 2017 ve
šťáhlavské sportovní hale i volejbalového
městského přeboru v kategorii mini, kde
máme přihlášena 3 družstva (jedná se o
děti narozené po 1.7. 2006). První kolo
městského přeboru proběhlo na 1. ZŠ

v Plzni v sobotu 22.10. a naše družstva
si počínala více než dobře. Jedno z nich
dokázalo první turnaj vyhrát. Další akcí
pak bude v sobotu 5.11. turnaj v barevném minivolejbalu na 15. ZŠ v Plzni, kam
vyrazíme s družstvy ve všech kategoriích.
SK Šťáhlavy se stará o sportovní rozvoj
i předškolních dětí v rámci pravidelných
cvičení ve šťáhlavské tělocvičně, vždy od
16 hodin.
Jan Tafat

INZERCE
TJ SOKOL ŠeÁHLAVY pronajme Restauraci Na Lucince.
Bližší informace na telefonu 603 495 534.
Uzávěrka materiálů pro listopadové číslo - viz. uzávěrka sazby.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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Za zveřejěnění příspěvků po tomto
datumu z časových důvodů NERUČÍME!!!

