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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

září 2017

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce na svých srpnových zasedáních schválila:
1. Přechod k operátorovi T-mobile a uzavření účastnické smlouvy s touto společností
2. Uzavření smlouvy o dílo na opravu
komunikací ve Šťáhlavicích s ﬁrmou BP
STAVBY CZ, s.r.o.
3. Prodloužení nájemní smlouvy na byt
v č.p. 587 ve Šťáhlavech s paní R.S.
4. Prodloužení třech nájemních smluv
v DPPB ve Šťáhlavicích
5. Nákup nových pneu pro fekální vůz
v ceně 16.000 Kč
Rada obce projednala Petici občanů na

prošetření těžby stromů v „Háječku“.
Bude jednáno se zástupci petičního výboru.
Rada obce vzala na vědomí seznam pozemků, u nichž by mohlo dojít dle návrhu
Lesů ČR ke směně mezi obcí Šťáhlavy
a Lesy ČR. Obec by získala 13957 m2
lesní půdy a 9653 m2 ostatní plochy(lesní
cesty. Lesy ČR by získaly 2336 m2 lesních pozemků a 11402 m2 ostatní plochy.
Ve věci bude dál jednáno a následně bude
předloženo zastupitelstvu obce.
Rada obce zrušila výběrové řízení na
opravu kapličky ve Šťáhlavicích zejména
proto, že i po získání dotace by akce byla

příliš nákladná a současný stav kapličky
není natolik špatný, aby vyžadoval tak nákladnou opravu.
Všechny informace o probíhajících či dokončených investičních akcí a opravách,
zadaných projektových dokumentacích
a projektu protizáplavových opatření si
přečtete v článku paní tajemnice Mgr.
Bočanové.
Ing. Václav Štětina, starosta

ZPRÁVA Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
INVESTICE
A) Informace o probíhajících správních řízeních:
1) Na stavebním úřadu Magistrátu města
Plzně (MMP) bylo vydáno stavební povolení na vodovodní řad ve Šťáhlavicích
na oblast „Mezi Domky“, „Za Humny“.
Po nabytí právní moci rozhodnutí bude vybrán ve výběrovém řízení zhotovitel a budou-li vhodné klimatické podmínky, bude
vodovod realizován ještě v letošním roce.
2) Na MMP bylo požádáno o stavební
povolení na vodovod v Palackého ulici,
pokud bude brzy vydáno stavební povolení, je reálné, aby se vodovod udělal ještě
v letošním roce.
3) Na MMP bylo požádáno o stavební povolení na kanalizaci „Ke Kozlu“, jedná se
o I. etapu kanalizačního řadu projektovaného cca od CO v délce 100 m směrem
do Šťáhlavic.
4) Na MMP bylo požádáno o stavební
povolení na vodovod v ul. Nezvěstická,
K Bažantnici, Tylova, Havlíčkova, Ke Kozlu, Na Potoce. Obec věří, že stavební povolení bude vydáno co nejdříve, aby v případě,
že by se příští rok dělal nový povrch v ul.
Nezvěstická, již byl vodovod hotový.

5) Kanalizace Na Sádkách – projekt bylo
nutné na základě podnětu stavební komise
upravovat a zatím nebyl po úpravách odevzdán. Vzhledem k tomu, že bude potřeba
ještě uskutečnit územní řízení na MěÚ ve
Starém Plzenci a stavební řízení na MMP,
není reálné akci uskutečnit v letošním
roce.
B) Informace o probíhajících či dokončených investičních akcích a opravách
1) Plynovod v Jungmannově ulici včetně
přípojek - dokončeno.
2) Kanalizace v ulici U Pekárny a Palackého – před dokončením, v souvislosti
s tím byla nově přeložena a v ústí do ulice Palackého i rozšířena kamenná štětová
cesta.
3) Dokončena výměna některých prvků na dětském hřišti vedle MŠ za prvky
z akátového dřeva, které by měly déle vydržet.
4) Dokončen povrch cesty v Háječku.
5) Dokončena protizáplavová úprava ve
Šťáhlavicích v ulici u č. p. 96 a 99, aby
nebyly nemovitosti zaplavovány vodou
z místní komunikace.
6) Byl vysekán a částečně vyrovnán do1

sud zanedbaný pozemek pod MŠ u kanálku a oset travou, ještě bude na podzim
provedena konečná úprava včetně zbudování zadního přístupu do MŠ a osazení
vraty a vrátky.
7) Obnova dešťové kanalizace před sběrným dvorem – dokončena.
8) Nová vodovodní přípojka do MŠ – září.
9) V polovině září bude zasfaltována
část komunikace Habrmanovy a Tyršovy
v části, kde byla uložena kanalizace a vodovod.
C) Investiční akce a opravy plánované
na nejbližší období
1) II. etapa opravy Hraběcí cesty – bude
položen nový asfaltový povrch a opraveny praskliny v asfaltu v části Hraběcí,
který byl položen v minulosti.
2) Obnova nevyhovujících šoupat a hydrantů v Jungmannově ulici – ulice bude
zcela zasíťována a bylo by možné zde
v příštím roce položit asfaltový povrch.
3) Obnova dešťové kanalizace od křižovatky ulice Nezvěstická x K Bažantnici
směrem ke sběrnému dvoru – tj. součást
protizáplavových opatření v obci.

ZPRÁVA Z ČINNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
INVESTICE
4) Oprava komunikace a jejího odvodnění
v chatové osadě Beránka.
5) Rozšíření rozhlasu o další bezdrátová
hnízda.
6) Bude provedeno vodorovné dopravní
značení (široká bílá čára) na prostranství
u trati od železničního přejezdu směrem k nádraží tak, aby vznikl „chodník“
od závor k nádraží. Obec bohužel nemá
možnost využít jiné prostranství k ukládání deponie z probíhajících staveb, zhotovitelé ale budou bílou čáru respektovat
a nebudou do její blízkosti umísťovat žádný materiál, aby prostor mezi bílou čárou
a tratí mohl skutečně sloužit jako chodník.
7) V Husově ulici by měly být na podzim
vyměněny uliční vpusti za protizápachové. Zda se to podaří v letošním roce, závisí na tom, kdy MMP schválí navržené

dopravní značení při stavbě, a také na
tom, zda bude na podzim probíhat rekonstrukce silnice mezi obcí Šťáhlavy
a křižovatkou Na Zhůři (tj. Šťáhlavy x Nezvěstice x Šťáhlavice x Losiná). Pokud by
byla silnice na Nezvěstice zcela uzavřena
a Husovou ulicí by vedla objízdná trasa
do Nezvěstic, mohlo by se stát, že nebude
možné obě tyto akce zkoordinovat a obec
by byla nucena s výměnou vpustí počkat.
8) Oprava havarijního stavu můstku Na
Sádkách – proběhne na podzim po dohodě s ČRS (rybáři), aby nedošlo k úhynu
plůdku.
9) Oprava komunikací ve Šťáhlavicích –
bude využito částky z pozastávky předchozího zhotovitele, který je v likvidaci.
D) Zadané projektové dokumentace
Obec objednala zpracování těchto projek-

PROJEKT PROTIZÁPLAVOVÝCH OPATŘENÍ
V letošním roce byly zahájeny projektové
práce na protizáplavová opatření na těchto
akcích:
1. Dešťová kanalizace – úsek od silničního propustku k železničnímu propustku (kanálek) – obnova části dešťové
kanalizace před sběrným dvorem již byla
realizována, další část bude hotova na
podzim t. r.
2. Návrh převedení dešťových vod přes
Šťáhlavy – přes obec: novou dešťovou
stokou od železnice po vyústění do otevřeného příkopu v Husově ulici a dál
k řece, včetně retence.

3. Návrh odvedení dešťových vod mimo
Šťáhlavy – po jižní straně Šťáhlav k Bažantnici.
4. Protipovodňová opatření na Bambousku.
Vody směřující z polí do Šťáhlav budou
rozvedeny tak, aby se změnil způsob odtoku vod a minimalizoval se objem dešťových vod z polí do zastavěného území,
tyto vody je žádoucí převést mimo zastavěné území. Projektová dokumentace
bude vyhotovena do r. 2018, následně se
předpokládá realizace navržených opatření.

tových dokumentací:
- Úprava projektu kanalizace Na Řežábu;
- Vodovod Na Řěžábu;
- Vodovod v Legionářské ulici a v části
Tyršovy ulice
- Kanalizace na Kukačce
- Kanalizace v Kozelské ulici a v ulici Na
Boru
- Vodovodní přivaděč od vrtu na Svidné
k obci
- Oprava místní komunikace v Havlíčkově ulici
- Rekonstrukce ulice Habrmanova
Probíhají jednání s projektanty o již zpracovávaných projektech Smetanovy ulice
(u MŠ) a dále o rozsáhlém projektu protizáplavových opatření v obci.

KONTAKT
NA STAVEBNÍHO
TECHNIKA OBCE
ŠŤÁHLAVY
Od 1. srpna pracuje na obecním úřadě stavební technik obce Ing. Tomáš Honéger.
Pro obec zajišťuje stavební dozor při stavebních akcích obce, komunikaci s projektanty, vyjadřuje se ke stavbám občanů
pro územní nebo stavební řízení.
Kontakt: Tel.: 727 830 017,
E-mail: stavebni.technik@stahlavy.cz.
Technik sídlí v kanceláři v přízemí obecního úřadu.

za OÚ Šťáhlavy Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

JAKÉ DOTACE V SOUČASNÉ DOBĚ
NAPŘÍKLAD NABÍZÍ STÁT A KRAJ OBČANŮM?
1) KOTLÍKOVÉ DOTACE – Plzeňský
kraj – lze požádat pouze elektronicky
Výzva „Pořízení ekologického vytápění
v domácnostech II“
- Dotace až 120.000 Kč na pořízení nového ekologického zdroje vytápění v rodinném domě, procentuální výše dotace závisí na zvoleném novém zdroji vytápění.
Lze ji využít na pořízení zdroje vytápění,
jeho instalaci, zrekonstruování otopné
soustavy, úpravu spalinových cest.
- Čím lze stávající neekologický kotel nahradit?
- tepelné čerpadlo
- kotel na biomasu
- automatický kotel na uhlí a biomasu
(kombinovaný)
- plynový kondenzační kotel.
Nutno si připravit: písemný formulář žádosti, fotodokumentaci stávajícího kotle,
doklad o konkrétním budoucím zdroji tepla, doklad o revizi stávajícího kotle, kopii
smlouvy o běžném účtu. Již nebude nutné provést mikroenergetická opatření ani

dokládat PENB, jak tomu bylo v minulé
výzvě.
Žádost se podává elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace na webu Plzeňského kraje, následně je potřeba doručit
písemné doklady. Žádost lze podat od
30.10.2017.
Občané se mohou zúčastnit informačního semináře o kotlíkových dotacích
konaného 2.10.2017 od 16:00 h v jednacím sálu Plzeňského kraje, Škroupova
18, Plzeň, nebo 3.10.2017 od 16:00 h
v Lidovém domě v Blovicích, kde získají podrobnější informace nejen o kotlíkové dotaci, ale i o programu „Nová
zelená úsporám“ a „Dešťovka“.
Další informace: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/nova-vyzva-kotlikovych-dotaci
http://www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/
kotlikove-dotace
2) DOTACE DEŠŤOVKA – Státní fond
životního prostředí (SFŽP) – 2. Výzva
2

Občané mohou využít dotaci až 30.000
Kč + 3.500 Kč/m³ nádrže, maximálně
však 50 % z celkových výdajů na akumulaci srážkové vody pro splachování WC
a zálivku zahrady.
Vzhledem k tomu, že obec Šťáhlavy není
zahrnuta mezi tzv. suché obce, nelze žádat
o dotaci, pokud by občané chtěli akumulovat srážkovou vodu pouze pro zálivku,
je nutná kombinace zálivky se splachováním, nebo lze požádat o dotaci na využití
přečištěné odpadní vody s možným využití srážkové vody, a to u stávajících domů i
u novostaveb.
Příjem žádostí byl zahájen 7. září 2017.
Bližší informace najdete na:
https://www.dotacedestovka.cz/
3) DOTACE NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM – Státní fond životního prostředí
(SFŽP)- 3. Výzva
Určeno vlastníkům rodinných domů,

JAKÉ DOTACE V SOUČASNÉ DOBĚ
NAPŘÍKLAD NABÍZÍ STÁT A KRAJ OBČANŮM?
kteří chtějí získat dotaci na zateplení
domu (výměna oken, dveří, zateplení
stěn, střechy, stropu nebo podlahy) apod.
Žádosti budou přijímány až do 31.12.2021
nebo do vyčerpání ﬁnančních prostředků.

Je možné využít osobních konzultací na
krajském pracovišti SFŽP Kopeckého
sady 11, Plzeň: PO a ST 9:00 – 17:00, PÁ
9:00 – 12:00.

Informace lze získat i na zelené lince pro
žadatele o dotace: 800 260 500, nebo
na webové adrese:
www.novazelenausporam.cz

za OÚ Šťáhlavy Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice OÚ

ZAJÍMAVOST
PRO OKO
STAVAŘSKÉ
Začátkem měsíce srpna došlo na
budově OÚ k výměně antény mobilním
operátorem.
Vedle budovy OÚ stál velký jeřáb, který
výměnu zajišťoval. Kdo jste viděli, jistě
jste se na chvíli zastavili a obdivovali
přesnou a pečlivou práci jeřábníka.
Přikládáme fotograﬁi.
starosta obce Ing. Václav Štětina

PODĚKOVÁNÍ
Obec Šťáhlavy velmi děkuje chlapcům Leoši Interholzovi a Davidovi, vnukovi paní Ježkové z č. p. 474, za upozornění
na vodu ve sklepě budovy obecního úřadu, kterou zpozorovali sklepním okénkem. Jednalo se o havárii vody a díky nim
a paní Ježkové nedošlo k větším škodám.
Děkujeme!

INFORMACE O SOCIÁLNÍCH BYTECH V OBCI
Obec Šťáhlavy má v současné době k dispozici sociální byty v domech Komenského 587,
Šťáhlavy a Šťáhlavice 61. Jejich přidělování

podléhá určitým podmínkám. Přednostní právo na byt mají osoby ve starobním důchodu
nebo osoby ve zvlášť tíživé životní situaci.

Prosíme všechny zájemce o přidělení bytu,
aby se přihlásili na matrice OÚ Šťáhlavy.
Za Občanskou komisi Mgr. Dagmar Špalová

ZÁŘIJOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Šebková Jaruška 87, Fiala František 84
Šťáhlavice
Pešek Leontin 87, Beranová Marie 86. Česká Zdeňka 87
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.
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Mgr. Dagmar Špalová

VRÁTÍ SE DOMŮ?
Již v lednu 2013, když v obecních novinách vycházela pravidelná rubrika „Otázky pro starostu“, položil kdosi dotaz, kam
zmizela socha ze šťáhlavského mostu. Socha sv. Jana Nepomuckého, která byla vysoká cca 180 cm, stála na pilíři mostu od
roku 1874, kdy byla stavba tohoto mostu
dokončena. Několik posledních let byla
bez hlavy, kterou jí kdosi urazil a vhodil
do řeky. Při opravě mostu a rozšiřování
vozovky v roce 1962 byla socha z mostu
odstraněna. Když přišel onen dotaz, začala jsem po soše pátrat a zjistilo se, že
socha se v roce 1962 uložila do zahrady
šťáhlavského kostela a ležela tam řadu let.
Teprve později, ještě za pana faráře Koutníka, byla převezena do Starého Plzence. Dnes stojí v zahradě kostela na Malé
Straně. Nutno podotknout, že plzenečtí se
o sochu vzorně starají. Je umístěna v jakési kryté „kapličce“, takže je chráněna
před povětrnostními vlivy. I hlavu má přilepenou.

Že se jedná skutečně o sochu
ze šťáhlavského mostu, o tom
svědčí následující fotograﬁe.
První fotograﬁe je přibližně
z roku 1940, fotograﬁe druhá je
ze současnosti. Je zřejmé, že se
skutečně jedná o stejnou sochu.
Neměla by se vrátit zpět do
Šťáhlav? Nenašlo by se v naší
obci nějaké důstojné místo, kde by socha mohla stát,
kde by byla ozdobou a kde
by nebyla terčem vandalů?
V roce 2019 budou Šťáhlavy
slavit 780 let od první písemné zmínky o obci a socha bude
mít 145. narozeniny. Nebyly
by právě oslavy tohoto výročí
vhodnou příležitostí pro přemístění sochy sv. Jana Nepomuckého zpět „domů“ do Šťáhlav a případně její slavnostní odhalení?
Jana Kepková

IV. ROČNÍK ŠŤÁHLAVY ÚSLAVA ROCKFEST
Tak, jako již tradičně, byl
4. 8. 2017 úderem 16. hodiny zahájen hudební festival - „IV. ročník Šťáhlavy Úslava rock fest“.
Co všechno předcházelo
tomu, než toto zahájení
mohlo být uskutečněno,
si málokdo umí představit. Pořadatelé ŠOS
Promo s.r.o. se tentokráte
téměř překonali, protože zajistit dvoudenní takto velkou akci tak, aby vše klapalo,
opravdu nebyl úkol jednoduchý. Nejdříve
si pánové Šiler, Otto a Sekyrka udělali organizační přípravu. Poté museli sehnat 15
známých hudebních skupin tak, aby skupiny mohli v daném čase vystupovat, následovalo sepsání smluv, zajištění prostoru
pro produkce, ohraničení prostoru, dostatečný počet přenosných toalet, zajistit dostatek tekoucí vody, odpadkových košů, ale
i kontejner na odpadky, dvě cisterny s pitnou vodou, umyvárny s tekoucí vodou,
ale i cateringové služby, zdravotní služby,
hasičské služby i s hasicím autem, služby
na nepřetržitý úklid odpadků, zajistit dozor
PČR, ale též zajistit službu na doplnění
všeho, co dochází. Pro představu - odhadnout počet toaletního papíru pro více než
1000 účastníků - i toto je úkol nemalý.
Velký dík patří také partnerům pořadu,
bez kterých by se tak velká akce těžko
uspořádala. Jsou to Gambrinus a.s., Car
Expres s.r.o, SDH Šťáhlavy, AG Produkt
Šťáhlavy, ale i sponzorům - Kamenictví
Otto, Pizza music bar Zámecká, Geša kovoobrábění Blovice, Truhlářství Hefert,
Čalounictví Veselý, ABJ reality, Ideanatura s.r.o., Kontejnery Láďa Krůta, Okna

Hrubý, Kamenictví Kozler, obec Šťáhlavy,
obec Nezvěstice, Rock radio, Zednické
a obkladačské práce Petr Votřel, Komenictví V. Rybák Dobříš atd. Poděkování ale
patří i všem, kteří přidali pomocnou ruku
v situacích, kdy to bylo potřeba.
Jako první vystoupila kapela HAXNA,
poté další kapely: HAND GRENADE,
PARADOX, DE BILL HEADS, TRAKTOR a poslední páteční kapela Harlet.
Všichni - tedy jak účinkující, tak pořadatelé, tak návštěvníci zvládli i přes panující neutuchající vedra všechno ve skvělé
náladě, napomohl tomu i krátký osvěžující mírný deštíček, který vedro poněkud
zmírnil. Festival pokračoval v sobotu úderem 12 hodiny. Slunce svítilo s největší
intenzitou, ve stínu bylo „pouhých“ 26°C,
ale na slunci teploměr ukazoval o 10°C
více. Zahájila skupina GRADY ANN,
jako další vystoupily skupiny: DLOUHEJ
KOUŘ, V3SKA, EXTRA BAND rev.,
CODA, MASH, KOMUNÁL, LUCIE
rev. Produkci ukončila skupina LOUIS
CYPHER. Celá akce byla velmi dobře
zorganizovaná, proto mohla být tak úspěšná a všichni se těší na V. výročí Šťáhlavy
Úslava rock festu.
Ivana Hnátíková
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SrdeēnĢ vás zvu na veēer.

pro Dámský klub Šƛáhlavy
Dne 15. záƎí 2017, 18:30 – 21:00 h
Informaēní centrum Šƛáhlavy, Náves Republiky

Mƽžete se tĢšit na:
1) Ivana Brandnerová: Esenciální oleje doTERRA, které Vás okouzlí svoji
výjimeēnou kvalitou a vƽní. PodpoƎí vaši imunitu. Budeme i ochutnávat.

VRERWDRGKRGLQ

.G\

2) Eliška NĢmcová: E-Pralinkárna, s láskou vyrábĢné pralinky
od Elišky, která klade dƽraz na výbĢr surovin a ruēní práci.

3) Šárka \ehoƎková: Ruēní výroba módních a bytových doplŸkƽ, které si mƽžete
i zakoupit.

4) Mgr. Pavla Kavinová: Beauty Akademie PK – jaké máme typy pleti.
Jak se správnĢ starat o svoji pleƛ. Praktické rady pro regeneraci, oživení
a projasnĢní.

Vstupenky koupíte pouze v pƎedprodeji - do 13. 9. 2017.
Cena vstupenky: 150 Kē. Tombola, obēerstvení a malý dárek v cenĢ.
Vstupenky zakoupíte v OÚ Šƛáhlavy nebo ve studiu Oriflame Šƛáhlavy.
Pro více informací volejte na tel. 606 227 165.
Všechny vstupenky jsou slosovatelné. Poēet vstupenek je omezený.
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SPORT
SOUSTŘEDĚNÍ MLADŠÍHO DOROSTU – HÁZENÁ
Ve dnech 24.8.-27.8.2017 proběhlo ve
sportovním areálu Na Lucince soustředění
mladších dorostenců házené, kteří plně
využili sportovní halu i venkovní hřiště ve
Šťáhlavech.
Program měli náročný – ranní výběh,
dopolední fyzická příprava, odpolední
práce s míčem, atletický trénink, beach
házená a páteční přípravné utkání
s Lokomotivou Vršovice. Do programu
byl zahrnut i cyklovýlet na Padrťské
rybníky a přednáška o historii šťáhlavské
házené.
Tréninky již běží v plném proudu a proto
držíme našim mladým házenkářům
palce, aby naši obec ve II. lize co nejlépe
reprezentovali!
Kateřina Sedláčková

Foto:
Trenéři:
Radek Sedláček, Jan Průcha, Jan Sklenář
Dorostenci:
Ondřej Sedláček, Tomáš Brůha, Filip Basl, Petr Klička, Tomáš Kojan, Šimon Jung, Jakub Karban, Michal Tyml, Pavel Hadáček,
Jáchym Sklenář, Jan Čechura, Jan Průcha, Domonik Kopic, Martin Havlíček a Radek Pytlík

ŠŤÁHLAVICKÝ TRIATLON
V sobotu 19. 8. 2017 proběhl ve Šťáhlavicích 34. 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 EC - Elektronic spol. 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).
Za šťáhlavickou TJ Sokol se závodu Z2
zúčastnila Iveta Havlíčková, která skončila
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na krásném 3.místě. V závodě Z5 zvítězil
ve své kategorii Jan Havlíček. Podrobné
výsledky závodu najdete na internetových
stránkách www.sokolstahlavice.cz. Celému závodu přálo hezké počasí. Po celý den
bylo v místní hospůdce 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.
Všichni triatlonisté se již teď těší na příští
35. ročník.
Dagmar Špalová

SPORT
HÁZENÁ PO PRÁZDNINÁCH
Prázdniny utekly hodně rychle, tak jako
každý rok. Náš oddíl se v následujícím
soutěžním ročníku zaměřuje jen na mládež, a ta si prázdniny skutečně užila.
Všechna družstva absolvovala různá soustředění, některá v domácím prostředí,
jiná v různých místech kraje. Spolu se zábavou nesla tato soustředění také tvrdou
tréninkovou zátěž, zaměřenou jak na všestrannou tak i na technickou připravenost.
Po těchto akcích následovala další příprava ve formě přípravných utkání a dalších
tréninků. Starší dorostenci se několikrát
střetli s mužskými týmy hrajícími druhou
ligu i plzeňský přebor. I mladší dorost sehrál přátelská utkání. Na výsledky nelze
brát zřetel, ale předvedená hra byla nadějná. Takže je naděje, že naši trenéři všech
družstev vykonali v přípravě dobrou práci, která přinese ovoce.
Do všech mládežnických soutěží, které

plzeňský házenkářský svaz pořádá, jsme
přihlásili naše týmy. Začíná se přípravkou
a dále soutěž 4+1, 6+1, mladší žáci, starší
žáci. Všechny tyto soutěže se hrají formou turnajů a začínají v měsíci září.
Do soutěží českého svazu házené máme
přihlášen mladší dorost do druhé ligy,
oblast Čechy a nejvyšší soutěž českomoravskou první ligu bude hrát dorost starší.
Soutěže zahajují druhý zářijový víkend
a starší dorost má postupně tyto soupeře.
Venku Talent Plzeň, Lovosice, Jičín, Ostrava, Velká Bystřice, Kopřivnice. Zápasy,
které v podzimní části budou hrány v naší
hale: 16.9. Baník Karviná, 30.9 FrýdekMístek, 14.10 Zubří, 4.11. Dukla Praha,
25.11. Nové Veselí.
Mladší dorost: domácí zápasy: 7.9. Loko
Praha Vršovice, 16.9. Sokol Úvaly, 28.10.
Tygři Ústí nad Labem, 12.11. Sokol Praha
Vršovice, 25.11. Lokomotiva Louny. Zá-

pasy venku: Pardubice, Třeboň, Havlíčkův Brod, Mělník a Náchod.
Popřejme tedy naší nadějné mládeži hodně úspěchů v nastávajícím ročníku soutěží
2017 - 2018. Věříme, že naše sportovní
obecenstvo si opět najde cestu do haly
obce Šťáhlavy a přijde naše hochy povzbudit.
Ještě je třeba se zmínit o našich ženách,
které se opět přihlásily do soutěže o přebor Prahy. V minulém ročníku se umístily
na předposledním místě, tak doufejme, že
letos budou výsledky lepší. Všechna děvčata jsou z Plzně, ani nevíme, zda trénují,
nebo si chodí jen zahrát. Můžeme je vidět
v naší hale 1.10., kdy hrají s Mělníkem,
22.10. s Tatranem Střešovice, 12.11. s HC
Praha Háje.
Jan Sklenář st.
za VV Sokola Šťáhlavy - házená

KOZELSKÝ CROSS

TJ SOKOL
ŠŤÁHLAVICE

12. ročník – neděle 1. 10. 2017
Přijďte všichni!
Děkujeme!

ve spolupráci
se zámkem

KOZEL

pořádají v neděli 17. září 2017

DĚTSKÝ DUATLON
19. ročník

Místo konání:
zámecký park zámku KOZEL
Prezence závodníků:
14,00 až 14,30h u altánku nad rybníkem
Disciplíny: kolo + běh

Děti mohou startovat
jen s písemným souhlasem rodičů!
Pořadatelé se těší na hojnou účast dětí a rodičů.
Bližší informace na telefonu 732 342 288

Terénní běh po zvlněných parkových a lesních cestách
v okolí zámku Kozel (Plzeň - jih)
Pořadatel: TJ Sokol Šťáhlavice
Prezence: 9.30 – 10.15 hod v den závodu, tj. 1. 10. 2017 v prostorách
hlavního vchodu zámku Kozel
Start: 10.30 hod - hromadný start všech kategorií
Kategorie:

www.sokolstahlavice.cz

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

(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

Startovné: 100,- Kč
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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Sportovní kroužky pro děti
2017/2018
děti musí být členy TJ Sokol Šťáhlavice – přihlášky a info u vedoucích v
době kroužků
Úterý

16:30 – 17:30 cvičení pro nejmenší HOPLA od 5.září
zábavná hodinka pro děti s rodiči od 2 do 5 let

17:45 – 18:45 míčové hry od 3.října

pro děti od 5 let

Středa
Badminton + stolní tenis – bude upřesněno v říjnu
Čtvrtek

Neděle

13:30 – 15:30 florbal od 10.září pro kohokoliv
15:30 – 16:30 střelecký od 10.září pro všechny děti od 6 let
16:30 – 18:30 tenisová přípravka od 10.září

NEZVĚSTICKÉ

CHILLI

HRANÍ

Srdečně Vás zveme na
4. ročník setkání milovníků pálivých papriček!
PROGRAM:
10:00 - výstava rostlin a plodů
18:00 - soutěž v pojídání pálivých pokrmů
+ afterparty s RAUTEM (vstupné 150 Kč)
- soutěžící vstup za polovic
- připraveny hodnotné ceny
Zájemci do soutěže se předem registrují na emailu: nezvestickechillihrani@seznam.cz
Bereme prvních 15 zájemců + náhradníky
Podmínky soutěže:
Zúčastnit se může pouze osoba, která není pod vlivem alkoholických,
či psychotropních látek, v opačném případě nastoupí náhradník.
Soutěží se jen na vlastní nebezpečí, lékařská služba na místě zajištěna.

PRODEJ SLEPIČEK

KÁVOVÝ
&
KOKTEJLOVÝ
BAR

Zájemci o vystavování rostlin či papriček
nás mohou kontaktovat na emailu nezvestickechillihrani@seznam.cz

Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ ks.
Prodej: 3. října 2017 | Šťáhlavy – Jednota u kruháku – 15:20 hod.
Při prodeji slepiček proběhne výkup králičích kožek
cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod., tel.: 601576270, 728605840

SRDEČNĚ VÁS
ZVOU POŘADATELÉ !

NEZVĚSTICE

SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017
NEZVĚSTICE - SOKOLOVNA

Uzávěrka materiálů pro říjnové číslo - 30.9.2017
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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