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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

prosinec 2017

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce schválila:
1. Odpisový plán ZŠ Šťáhlavy.
2. Platové výměry pro ředitelky ZŠ a MŠ.
3. Žádost paní Hajšmanové na vyblokování parkovacích míst před IC (Adventní
snění, rozsvícení vánočního stromu).
4. Příkazní smlouvu s ﬁrmou DOMOZA,
dotace na akci Hraběcí alej-revitalizace
významného historického stromořadí.
5. Proplacení faktury ﬁrmě A.W.F. Projekt ve výši 66.671 Kč – zpracování po-

vinných průkazů ENB (energetická náročnost budov).
6. Smlouvu o uměleckém pořadu s agenturou Lenka Hebertová – setkání s Janem
Čenským.
7. Smlouvu o dílo s ﬁrmou LP doprava
a stavby s.r.o. na zhotovení kanalizace
Ke Kozlu (cena díla 429.521 Kč).
8. Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na vytápění ZŠ
Šťáhlavy (75.000 Kč).

9. Cenovou nabídku ﬁrmy Kasal a syn
na instalaci nového kotle do budovy OÚ
(cena díla 31.160 Kč).
10. Cenovou nabídku ﬁrmy LUK okna
s.r.o. na nová okna a vstupní dveře do restaurace ve Šťáhlavicích (141.615 Kč).
11. Rozpočtové opatření č. IX. k 13. 11.
2017 a rozpočtové opatření č. X k 20. 11.
2017.
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dokončení na následující straně

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
dokončení z předcházející strany

12. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
pro Plzeňský kraj na provoz školního autobusu ve výši 19.718 Kč.
13. Objednávku pro Ing. Schejbala na
znalecký posudek – ocenění pozemku
p. č. 543/19 v k. ú. Šťáhlavy, který je ve
vlastnictví ČOS, a který by obec měla vykoupit.
14. Návrh na změnu dodavatele elektřiny
pro obec z důvodu výhodnější ceny. Dodavatelem bude ﬁrma LAMA energy a.s.
15. Nákup žíněnek Tatami do tělocvičny
ve Šťáhlavech.
16. Cenovou nabídku ﬁrmy ČEVAK na
výměnu PC včetně opravy ASŘ kyslíkové sondy a měření odtoku z ČOV (cena
150.000 Kč). Navržené vybavení bude
využitelné i po rekonstrukci ČOV.
17. Nákup ledničky do IC pro potřeby tam
konaných kulturních akcí.
18. Pořízení novoročenek obce od pana
Jiřího Jeníčka s tím, že bude využito obrázků dětí ze ZŠ.
19. Smlouvu o dílo na zimní údržbu místních komunikací v obci s ﬁrmou AG-PRODUKT, a.s.
20. Pořízení zimních pneu včetně disků
pro OA Škoda Fabia.
21. Návrh ﬁnančního příspěvku na provoz
noční linky autobusu.

Rada obce vzala na vědomí:
1. Informaci AVE CZ s. r. o. o zvýšení cen
za odvoz separovaného i směsného komunálního odpadu včetně nárůstu nákladů
na provoz sběrného dvora. ZO rozhodne
o poplatku za komunální odpad na zasedání v prosinci 2017.
2. Ceníky za ukládání odpadu na skládce
Vysoká a schválila dodatek č. 12 Smlouvy o převzetí a odstranění odpadu s ﬁrmou Marius Pedersen a. s.
3. Návrh ceny pro vodné a stočné na rok
2018. Návrh bude předložen zastupitelům
na zasedání ZO dne 18. 12. 2017.
4. Rozpočet na rekonstrukci hřbitovní zdi
na starém hřbitově 2 mil. Kč. Vzhledem
k ceně bude možné rekonstrukci uskutečnit jen v případě získání dotace.
5. Dopis občana z ulice Na Potoce, ve
kterém kritizuje vyčištění regulovaného
koryta Nezbavětického potoka (Beránka).
Dopis bude projednán na stavební komisi,
a pak bude pisateli odpovězeno.
6. Petici občanů za tradiční hodnoty venkova, která cílí na to, aby v obci mohla být
chována zájmová zvířata, hospodářská
zvířata aj. tak, jak je to na vesnicích běžné, a bez neopodstatněných administrativních překážek, aby bylo možné po splnění
hygienických a veterinárních norem na

VOLBA PREZIDENTA ČR
Volba prezidenta České republiky se koná
v pátek 12. 1. 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 13. 1. 2018 od 8.00 do 14.00.
Případné II. kolo pak v pátek 26. 1. 2018
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 27. 1.
2018 od 8.00 do 14.00 hod. Volební míst-

území obce povolit stavby pro chov takových zvířat. To by předpokládalo změnu
územního plánu v jeho textové části. Petice byla obci předána 27. 11.
Rada obce se na svých posledních zasedáních intenzivně zabývala návrhem rozpočtu obce na rok 2018. Do rozpočtu byly
zahrnuty požadavky spolků a zejména investiční akce, jejichž příprava předpokládá, že se mohou v roce 2018 uskutečnit.
Návrh rozpočtu byl projednán jak s celým
zastupitelstvem na neveřejném zasedání,
tak s odborníky z ﬁnančního výboru. Návrh rozpočtu je vyvěšen na úřední desce
obce a bude projednán na zasedání zastupitelstva dne 18. 12. 2017.
Vzhledem ke špatné situaci se zásobováním v části obce Šťáhlavice rozhodla rada
obce zrekonstruovat část restaurace (jedná se o místnosti v zadním traktu budovy) ve Šťáhlavicích na prodejnu potravin.
Podle rozpočtu stavebního technika by rekonstrukce měla stát cca 200 tis. Kč (zahrnuto do rozpočtu) a s pracemi se začne
už v průběhu zimních měsíců.
Tolik stručně k činnosti rady obce v průběhu listopadu.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

UZAVŘENÍ OÚ

nosti 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.
Radka Fremrová, matrikářka OÚ Šťáhlavy

Oznamujeme, že obecní úřad bude
ve dnech 27. 12. – 29. 12. 2017 pro
veřejnost uzavřen.
K vyřízení Vašich záležitostí nás můžete
navštívit buď před Vánoci, nebo až v novém roce 2018.
Úřední hodiny OÚ jsou: Po a St od 8:00
do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
za Obecní úřad Mgr. Iveta Bočanová

PROSINCOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
V souladu s obecně závaznými
platnými právními předpisy,
Berta Havelková 81, Božena Šilhánková 90, Přemysl Berčík 83, Květuše Horská 81,
především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
Zdeňka Hajšmanová 89, Jaroslav Kosnar 94, Karel Rössler 83, Ludmila Ottová 89
osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předŠťáhlavice
pisů neuvádíme jubilanty, kteří
s uveřejněním nesouhlasili.
Zdeňka Pašková 83
Mgr. Dagmar Špalová

BLAHOPŘÁNÍ PANÍ BOŽENĚ ŠILHÁNKOVÉ
Ke konci roku 2017 žije ve Šťáhlavech
21 obyvatel starších devadesáti let - 18
ve Šťáhlavech a 3 ve Šťáhlavicích. Počátkem prosince oslavila devadesátiny
i paní Božena Šilhánková ze Šťáhlav. Poblahopřát jí přišli za obec Vojtěch Synáč,
za občanskou komisi Jana Kepková a za
Český červený kříž Marie Brožíková.
Paní Šilhánková nás přivítala plná elánu,
dobré nálady a s neuvěřitelným smyslem

pro humor. Během návštěvy jsme poznali,
že energii jí určitě dodává kromě rodiny
i její pejsek. Překvapením pro nás bylo,
když před odchodem nám oslavenkyně
jen tak bez not perfektně zahrála na piano Píseň pro Elišku. Ještě jednou přejeme
hodně zdraví a životního optimismu do
dalších let.
Za občanskou komisi Jana Kepková
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LISTOPADOVÉ UDÁLOSTI VE ŠKOLE
Dne 1. 11. se konaly na naší škole nejen třídní aktivy, ale proběhla zde i volba nových členů do školské rady. Třetinu
školské rady volili rodiče žáků, třetinu
pedagogičtí pracovníci školy a třetinu
jmenoval zřizovatel Obec Šťáhlavy. K
volbám se dostavilo 91 rodičů. Převahou
hlasů byla opětovně zvolena paní Markéta
Dobrá a jako druhý člen paní Anna Gerhartová. Za pedagogické pracovníky byly
zvoleny Alena Löffelmannová a Kateřina
Vinická. Za zřizovatele Obec Šťáhlavy
byli jmenováni Dušan Krňoul a Ondřej
Maglić.
Ve středu 15. 11. se na Den otevřeného

vyučování přišlo podívat mnoho rodičů
a rodinných příslušníků a odpoledne se
škola otevřela všem, kteří si ji chtěli prohlédnout. Největší zájem projevili rodiče
budoucích prvňáčků, dále také bývalí žáci
naší školy.
23. 11. se žáci 1. a 2. ročníku vydali do
Plzně na divadelní představení Kocour
v botách. Děti zaujaly krásné kostýmy a
písničky.
24. 11. si žáci 5. ročníku připomněli 148.
výročí narození akademického malíře Jaroslava Špillara a u jeho hrobu si vyslechli
důležité informace o jeho životě a díle.
Již 4. školní bál se konal letos 25. 11. opět

v hostinci ve Šťáhlavicích. K tanci a poslechu hrála skupina Sekvence. Výtěžek z
bálu činil 30 000 Kč. Veškeré získané ﬁnanční prostředky budou využity na úpravu školní zahrady. Školní bál se velmi vydařil a škola děkuje všem rodičům, kteří
se zapojili do organizace bálu, zejména
paní Markétě Dobré, která je hlavní organizátorkou a duší celé této akce.
Přejeme Vám krásný adventní čas a těšíme se na společné setkání 20. 12. u šťáhlavského vánočního stromku při zpívání
koled.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Alena Löffelmannová
a Jitka Čimerová

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM OPĚT U NÁS:
TENTOKRÁT S PŘEDSTAVENÍM PELÍŠKY
Nezvyklá „vůně“ nafty přivítala ve středu 22. 11. diváky, kteří přicházeli do sálu
šťáhlavického hostince. Odkud se vzala?
Z výfuku modrobílého kulatého historického autobusu ŠL, který (zdarma) přivezl
šťáhlavské diváky. Hostinští – nastoupení
v plné sestavě - se o příchozí perfektně
postarali.
Sál sokolovny zaplnily stolky se 6 židlemi
kolem. Naštěstí šťáhlavská „Rychlá rota“
pod vedením Míry Heferta přivezla ze
Šťáhlav židle „do foroty“, které nakonec
všechny přišly vhod. Sál byl totiž zcela
zaplněn - přišlo přes 200 diváků! Ke zpříjemnění čekání na začátek představení a
i o další přestávce hrál Komorní orchestr
CG ﬁlmové melodie. Palec nahoru získal
od orchestru řidič autobusu pan Michal
Kouba, který v pondělí, když děti vezl na
Šumavu na soustředění, přijal pozvání, a
ve středu si z domova přivezl klarinet a
zasedl jako posila do dechové sekce (pod
vedením Šťáhlavičanky Milči Šebkové).
Krátkým úvodem jsem diváky provedl
scénou a souborem. Nezapomněl jsem
poděkovat i šťáhlavským hasičům za doplnění scény zapůjčením elektrického
sporáku, panu Hazukovi za vánoční stromek v retro stojánku (s trpaslíky a muchomůrkou) a hlavně panu Karlu Luftovi za
plné nasazení během přípravy sálu. Vysvětlil jsem, že pravá část podia představuje byt Šebků (kteří ho mají za „šaškování na buzerplace“), zatímco levá půlku

byt Krausů (kteří ho mají za „léta strávená
ve fašistických kriminálech“). Na druhé
scéně pod podiem (vzniklým seskládáním
venkovních stolů) se nacházel byt u „tety
učitelky“, pod podiem jsme byli na ulici
před „intrem“ a dveře do tělocvičny se
staly dveřmi do školy. Těm vévodila fotka
prezidenta Antonína Novotného, později
Ludvíka Svobody.
Setmělo se, nastoupil Pěvecký sbor CG
s orchestrem a písní „Sluneční hrob“ a
„Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě“ zahájil představení. Jednalo se o první reprízu
(premiéra byla v dubnu v Divadle Alfa) a
na patnáctiletých hercích bylo vidět, jak
se na jednotlivé scény těšili. Už první
minuty jejich radost umocnily – sešlo se
totiž srdečné publikum, které se smálo i
v místech, kdy to herci nečekali. Dokonce děti zažily (a hned několikrát) potlesk
na otevřené scéně. Písně dokreslovaly
atmosféru příběhu, často při nich herci
sehrávali scénky – třeba když rozvášněný
„učitel biologie“ při „Trezoru“ vtancoval
na stůl s židlí v ruce, na kterou hrál jako
na kytaru. A nemyslete si, že diváci byli
ochuzeni o měření kodiaka. „Nespadne?“
ozvalo se v první řadě. Nespadla. I když
při vzteklém zahazování vidličky chybělo
málo.
Přestávka nejen že přišla vhod (k vyvětrání sálu a doplnění sklenic), ale zároveň přesunula děj ze zimního období do
letního. U učitelky jeden nápadník vy-
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právěl o diverzantech na motorce, druhý
zas předváděl kouzla. Nechyběly ohnuté
plastové lžičky, ani opravdový model pomníku padlých československých letců
na letenské pláni, který jeden z rodičů po
večerech slepoval. Krausovi však nešly
zapálit boční svíčky: „Asi budou z „en dé
er,“ zamrmlala představitelka hlavní role
mimo roli. A opět se sál zachvěl smíchem.
Ten ale všechny přešel v závěru hry, když
příběh naruší dunění přijíždějících sovětských tanků. Kraus hrál na klavír ve
sklíčené náladě českou hymnu a v sále by
bylo slyšet spadnout špendlík. (Každý pedagog musí uznat, že toto zakončení příběhu dá zúčastněným dětem daleko více
než stovky vět v hodinách dějepisu.)
Jelikož závěrečný potlesk nechtěl slábnout, nabídl jsem divákům přídavek – celé
představení znova. Měli jste v tu chvíli
vidět zděšený pohled účinkujících. Jako
náhradní přídavek jsem divákům nabídl
vyhlídkovou jízdu do Šťáhlav a zpět oním
historickým busem. A opravdu, řada zájemců se šla svézt.
Nikdy jsem v zákulisí nezažil tolik slz
štěstí a dojetí jako v ten večer. Děti se
navzájem chválily a přátelsky objímaly.
Takovou euforii, která vzešla společným
působením účinkujících a skvělého publika, nepamatuji. Byl to krásný večer, je na
co vzpomínat. Ještě jednou děkuji všem,
kteří mi v organizaci pomohli.
Jakub Šedivý

RETRO DISCO VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Letošní podzim zahájili šťáhlavičtí Sokolíci již druhou taneční zábavou ve stylu
retro. Atmosféru posledních desetiletí
minulého století umocnily kromě hudby
také kostýmy téměř stovky návštěvníků
a tombola ve stejném stylu. Všichni, kteří
si na akci udělali čas, se skvěle bavili a už
se těší na příští řádění ve stylu retro.
Dagmar Špalová

VÁNOČNÍ PRODEJ KAPRŮ

ŠĢáhlavy - Rybárna MO ýRS ŠĢáhlavy - výjezd smČr Rokycany
20.12.2017 12.00 - 16.00 hod
21.12.2017 10.00 - 16.00 hod
22.12.2017 10.00 - 16.00 hod
23.12.2017 10.00 - do výprodeje
Starý Plzenec - ParkovištČ nad Radnicí
21.12.2017 10.00 - 16.00 hod
22.12.2017 10.00 - 16.00 hod
23.12.2017 10.00 - do výprodeje
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PÁR VĚT OD PANA BISKUPA VŠEM,
KTERÝM NEJSOU LHOSTEJNÉ NAŠE VARHANY
Vážení a milí čtenáři šťáhlavských novin,
nedávno mne navštívil pan Mgr. Jakub
Šedivý v doprovodu pana faráře P. Petra
Franty a našeho diecézního organologa
pana ing. Jiřího Reindla a hovořili jsme
o tom, jak pomoci, aby se ve šťáhlavském
kostele znovu rozezněly varhany, kte-

ré jsou svojí konstrukcí docela unikátní.
Shodli jsme se na tom, že cesta je to dlouhá, ale že po ní chceme společně kráčet,
a tak děkuji i Vám, že se o problematiku
tohoto nástroje zajímáte, a že ho podporujete tím, že navštěvujete různé koncerty,
které se v kostele v současnosti pod patro-

nací Mgr. Šedivého konají.
Krásná hudba zazní v kostele i o letošních
Vánocích a do nich bych Vám chtěl popřát
i vyprošovat pokoj a radost ze setkání s
blízkými i s Bohem.
Váš biskup Mons. Tomáš Holub

TRADIČNÍ ZAHÁJENÍ ADVENTU VE ŠŤÁHLAVECH ADVENTNÍ SNĚNÍ V REŽII SK ŠŤÁHLAVY
V sobotu 2. prosince zorganizoval SK
Šťáhlavy v Infocentru již tradiční akci
Adventní snění, kdy si mladí sportovci
z našeho oddílu připravili pásmo písní,
básniček, tanců a přehrávek na hudební
nástroje.

vesy. Vše bylo laděno na krásný předvánoční čas.
Za doprovodu Evy Vimrové na klavír zazpívali mladí sportovci sborově melodie
jako Rolničky, Dobrý král Václav, Nad
horama vyšla hvězda či Světové Vánoce.

ta tell me, stejně tak blok dětí z kroužku
recitačního. Skvělou sváteční atmosféru
dokonala i linoucí se vůně svařeného vína
a vánočního cukroví a jiných dobrot v bufetu.
Závěr programu patřil také již tradičně

V doslova napěchovaném Informačním
centru se nejprve zapálila první adventní
svíčka a poté již pódium patřilo mladým
moderátorům, kteří si k mikrofonu postupně zvali své kamarády, kteří zpívali,
recitovali básničky, hráli na ﬂétny a klá-

A nemohla chybět ani neoﬁciální volejbalová hymna My máme míč. Výbornou
spolupráci SK Šťáhlavy s naší ZŠ potvrdilo taneční vystoupení volejbalových
děvčat ze školního kroužku tanců nejen
orientálních na příznačnou skladbu San-

Petru Fremrovi a jeho kytaře, kdy se rozezpívalo celé publikum. Po závěrečném
aplausu, který patřil více než padesáti interpretům, se všichni mohli plynule přesunout ven k vánočnímu stromu k jeho
rozsvícení.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat
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Obecní úřad Šťáhlavy
zve 24.12.2017
v 16 hodin

na tradiční 21. setkání u vánočního
stromku ve Šťáhlavicích
-příjemnou vánoční atmosféru umocní
vůně svařáku, koledy šťáhlavických dětí i vánoční hudba
-během setkání bude uspořádána sbírka, jejíž výtěžek bude použit jako příspěvek na opravu
kapličky ve Šťáhlavicích
-během setkání také proběhne vyhodnocení dětské soutěže „Adventní kalendář“
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Nezvěstické loutkování

Setkání před Betlémem
Divadlo Víti Marčíka
Za lidmi dobré vůle nese se radostná zvěst o narození Spasitele

17. prosince od 15:00
Sokolovna Nezvěstice
http://nezvestice.cz/loutkovani

Rybova ýeská mše vánoþní
se stala milou tradicí mnoha
þeských mČst a vesnic.

Letos rozezvuþíme tzv.
Rybovkou i šĢáhlavský kostel!
Kdy? Ve þtvrtek 21. prosince od 18:30
NejdĜíve PČvecký sbor a Komorní orchestr
Církevního gymnázia pĜedstaví melodie z filmĤ
TĜi oĜíšky pro Popelku, Sám doma a Láska nebeská.
Ve druhé þásti sbor šĢáhlavských ochotníkĤ spolu
s dČtmi gymnázia uvede první polovinu
Rybovy ýeské mše vánoþní.

Na hodinový koncert se teple obleþte, zkušení radí:
vezmČte si teplé ponožky, polštáĜek na židli, deku, do termosky þaj
+ pĜijćte vþas, židlí je málo.
Vstupné dobrovolné.
Akce se koná za podpory kulturní komise obce ŠĢáhlavy,
Sboru dobrovolných hasiþĤ ŠĢáhlavy.
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SPORT
ZPRÁVY Z HÁZENÉ
V našem oddíle je poměrně klid, soutěže
ve všech kategoriích probíhají v souladu
se všemi řády a předpisy. Ale v házenkářském hnutí to vře. Oddíly nejvyšší ligy
utvořily tzv. Asociaci ligových oddílů
(ALO), která nesouhlasí s konáním a hospodařením českého svazu házené. Prozatímním výsledkem tohoto sporu je odstoupení prezidenta svazu pana Bendla a
manažera národního družstva mužů pana
Nocara z funkcí k 31. 1. 2018, takže uvidíme, co se z tohoto stavu vyvrbí a jaké to
bude mít následky.
Tým staršího dorostu 5. listopadu hostil
družstvo slavného házenkářského klubu
Dukly Praha. Kluci měli zbytečný respekt
před soupeřem a prohráli 22:28 (10:13).
Týden poté si zajeli pro další porážku do
Velké Bystřice u Olomouce. Zde prohráli těsně o dvě branky 28:26. A ani třetí
listopadový zápas nedopadl pro náš tým
dobře, neboť v Kopřivnici opět podlehl
domácím 38:31. 25. listopadu přijeli do
naší haly soupeři z Nového Veselí, kteří
okupují druhé místo v tabulce. Na ně se
naši chlapci náležitě připravili a nejlepším
výkonem v podzimním kole porazili namyšlené soupeře 28:22. Tým nastupoval
v listopadových utkáních v této sestavě:
v brance Hrubý, Dolák, Smolej, v poli:
Nejdl 3, Havlíček O. 17, Nolč 40, Havlíček M. 2, Klička 6, Sedláček 1, Kojan 5,
Čechura 1, Šimek 10, Kesl 19, Brůha 1.
Trenéři Kreč, Nolč, Fiala, vedoucí Schejbal. Po podzimní části soutěže tabulka
vyznívá takto: 1. Zubří 22 bodů, 2. Nové
Veselí 16, 3. Karviná 16, 4. Dukla 15, 5.
Lovosice 13, 6. Talent Plzeň 12, 7. Frýdek - Místek 9, 8. Jičín 8, 9. Kopřivnice 8,
10. Šťáhlavy 7, 11. Velká Bystřice 4 a 12.
Sokol Ostrava 0.
Náš mladší dorost si ve druhé lize nevedl
podle papírových předpokladů. Po zranění hráčů M. Havlíčka a po něm O. Sedláč-

ka se ukázali někteří soupeři nad naše síly.
Nejprve chlapci vyhráli v Mělníku 38:25,
ale pak doma podlehli Sokolu Praha Vršovice 29:31 a pro druhou porážku v soutěži
si zajeli do Náchoda 33:27. V posledním
kole soutěže pak porazili čtvrtý tým tabulky Lokomotivu Louny snadno 34:19. Tým
vedli trenéři Sedláček, Průcha, Sklenář.
Hráči a vstřelené branky (v listopadových
utkáních): Kopic (v brance), Klička 4,
Průcha 7, Jung 7, Tyml 8, Nosek 26, Karban 7, Havlíček 35, Sedláček 4, Čechura
7, Brůha 9, Kojan 11, Basl 2,Sklenář 1,
Hadáček 1. Tabulka: 1. Náchod 18 bodů,
2. Vršovice 16, 3. Šťáhlavy 16, 4. Úvaly
14, 5. Louny 12, 6. Pardubice 10, 7. Třeboň 6, 8. Havlíčkův Brod 6, 9. Loko Praha
6, 10. Ústí nad Labem 4, 11. Mělník 0.
Také žáci starší mají odehranou podzimní
část Plzeňské ligy. Už v měsíci říjnu odehráli dva soutěžní turnaje, ale pro nedisciplinovanost pořádajících oddílů nebyly
dány výsledky včas na web PSH. Proto
je uvádíme až nyní. Turnaj 1. 10.: Šťáhlavy - Talent A 17:24, - Rokycany 23:10,
-Slavia VŠ 18:16, - Talent B 21:8. 15.
10. v Rokycanech: Šťáhlavy - Slavia VŠ
18:10, - Rokycany 14:12, - Talent A 5:27.
Poslední turnaj se konal 26. 11. ve šťáhlavské hale a naši dosáhli těchto výsledků:
Šťáhlavy - Slavia VŠ 20:8, Talent B 20:14,
Talent A 22:23, Rokycany 15:11. Trenéři
Jirmář, Votýpka a Drohobeckij řídili tým
ve složení: brankář Čimera, v poli Holý
17, Kudra 8, Nosek 46, Tůma 6, Sklenář
18, Hadáček 28, Toﬂ 20, Votýpka 15, Kasal 32, Hrubý 5, Jirmář 3, Černý 3, Pytlík
5. Tabulka ligy má tuto podobu: 1. Talent
A 32, 2. Šťáhlavy 24, 3. Slavia VŠ 10, 4.
Rokycany 5 a 5. Talent B 5. V posledním
utkání s Talentem A ukázali naši velké
zlepšení a byli účastníkovi žákovské ligy
ČR víc než dobrým sokem.
Mladší žáci hrající Plzeňskou ligu ještě

Mladší dorost po utkání s Louny

nemají podzimní kolo dohrané. V měsíci
prosinci je čekají ještě dva turnaje. Soutěž je spojena se sousedním jihočeským
krajem a tak vedle našeho týmu zde hrají
Talent A, B, Rokycany, Strakonice, Sezimovo Ústí, České Budějovice, Třeboň.
Přihlášen byl také soubor HC Plzeň, ale
dosud nesehrál žádné střetnutí. Jestliže
v předešlém odstavci byla vytýkána oddílům špatná informovanost výsledků, v
této kategorii je ještě horší. Proto musím
na tomto místě vyzdvihnout našeho organizačního pracovníka p. Václava Bálka, který může být dáván za vzor. Zatím
známé výsledky - turnaj v Sezimově
Ústí: Šťáhlavy - Třeboň 16:6, - Budějovice 10:2, - Sezimovo Ústí 11:1. Turnaj ve
Šťáhlavech: Šťáhlavy - Třeboň 10:6, Budějovice 10:2, Sezimovo Ústí 11:1. Turnaje sehráli pod vedením trenérů Jirmáře
a Votýpky tito hráči: Makový (brankář),
Votýpka 16, Sedláček 3, Tůma 3, Cibulka,
Čimera 2, Černý 5, Žižka, Jirmář 8, Nosek
5, Toﬂ 10, Říha 1, Karban 3. Tabulku pro
neúplnost nemá cenu uvádět.
S hodnocením podzimu si tedy počkáme. 16. prosince se koná valná hromada
našeho oddílu v restauraci U Větráka na
hřišti házené. Nevíme, zda Š+Š do tohoto termínu vyjdou, ale co kdyby. Zveme
tedy všechny členy, příznivce a fanoušky.
Začátek je v 17 hodin. V neděli pak 17.
12. sehrají naše ženy poslední letošní mistrák s týmem Astra Praha. Zápas má výhoz v 18:30 h. Blíží se Vánoce a rok 2018.
Děkujeme všem našim sponzorům, obci
Šťáhlavy, fanouškům a všem občanům
Š+Š za spolupráci v letošním roce a přejeme hezké vánoční svátky a mnoho zdraví
a úspěchů v roce 2018.
Jan Sklenář, VV Sokola Šťáhlavy

Starší dorost po utkání s Novým Veselím
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SPORT
DALŠÍ VELMI PESTRÝ ROK VE SPORTOVNÍM KLUBU ŠŤÁHLAVY,
OD SPORTU AŽ PO KULTURU
I v listopadu měli mladí sportovci v SK
Šťáhlavy napilno. V sobotu 11. listopadu
absolvovali domácí uzavřený turnaj „O
svatomartinský dort“. Ve dvou kategoriích probíhaly prestižní souboje, které byly
zároveň výbornou průpravou na blížící se
další kolo městského přeboru. Podobný
miniturnaj si zopakovali v pátek 17. listopadu a na nedělní soutěžní turnaj v Plzni
tak mohli odjet dostatečně rozehráni.
Zejména v kategorii trojic se tento netradiční způsob přípravy projevil pozitivně a
obě družstva zaznamenala řadu vítězství.
Posledním soutěžním turnajem letošního
roku bude 16. prosince festival barevného
minivolejbalu na plzeňské Lokomotivě,
kam budeme opět vyrážet s početnou výpravou a medailovými ambicemi.
Adventní čas byl zahájen, konec roku se
nezadržitelně blíží, a tak je prostor na
malé ohlédnutí za životem ve Sportovním
klubu Šťáhlavy v letošním roce. Událo se
toho opravdu hodně a všechny děti, sportující v našem oddíle, měly během celého
roku výborné podmínky a zázemí ke svému sportovnímu rozvoji. Kromě tréninků

se zúčastnily bezpočtu turnajů, kde asi vrcholy byla republiková ﬁnále barevného
minivolejbalu v Karlových Varech a Českých Budějovicích. Stali jsme se pravidelným z pěti pořadatelů festivalů barevného
minivolejbalu v rámci Plzeňského kraje,
máme své vítěze plzeňského městského
přeboru v kategorii MINI, o prázdninách
zažily děti opět velmi vydařené sportovní
soustředění. Sladkou kulturní tečkou
letošního roku bylo
opět krásné Adventní snění 2. prosince ve šťáhlavském Infocentru.
Každý rok zvedá
SK Šťáhlavy laťku
výš a výš, posouvá
svoje limity a přijímá nové a nové
výzvy. Za vším se
skrývá nezměrné
množství
práce,
obětavosti a angažovanosti
všech

POŽÁRNÍ SPORT V SDH ŠŤÁHLAVICE
V letošním roce
se naše soutěžní
družstva žen
a mužů snažila účastnit
všech soutěží 9.okrsku,
což znamená, že v letní
sezóně vyjíždí
skoro každý víkend. Když k tomu připočteme předcházející trénink, každý si spočítá, kolik času
to zabere… Výsledek se ale dostavil: z
21 soutěžících mužských družstev jsme
obsadili krásné 5. místo. A pozor - naše
ženské družstvo, stejně jako vloni, získalo skvělý stříbrný pohár, tzn. že z 8 soutěžících družstev 9. okrsku bylo na druhém
místě!

Děkujeme tímto velice za podporu představitelům obce i ostatním obyvatelům,
kteří fandí šťáhlavickým hasičům.
Přejeme všem klidné prožití vánočních
svátků a do roku 2018 pevné zdraví, hodně štěstí, a přestože tím přijdeme o práci
i žádné požáry či jiné živelné pohromy.
Eva Bezděkovská,
starostka SDH Šťáhlavice
Tabulky umístění družstev v požárním
sportu o pohár 9. okrsku za rok 2017

ŽENY
SDH
ŽELČANY
ŠŤÁHLAVICE
ŠTĚN. BOREK
ÚTUŠICE
MOKROUŠE
CHVÁLENICE
ŠŤÁHLAVY
NEBÍLOVY

CELKEM BODŮ MÍSTO
55
1.
33
2.
26
3.
25
4.
22
5.
11
6.
10
7.
1
8.
11

činovníků Sportovního klubu Šťáhlavy,
před kterými je potřeba smeknout a moc
jim za jejich celoroční práci poděkovat!
Zároveň děkujeme vedení naší obce a našim sponzorům za podporu, díky níž mají
děti v našem oddíle výborné podmínky
pro svůj sportovní rozvoj. SK Šťáhlavy –
sportujte s námi!
Jan Tafat

MUŽI
SDH
CELKEM BODŮ MÍSTO
ŽELČANY
125
1.
TYMÁKOV
114
2.
NEBÍLOVY
88
3.
MOKROUŠE
73
4.
ŠŤÁHLAVICE
69
5.
ROBČICE A
54
6.
ŠTĚN. BOREK A
45
7.
ŠŤÁHLAVY
37
8.
ŠTĚNOVICE
36
9.
STARÝ PLZENEC
27
10.
NEZBAVĚTICE
26
11.
ÚTUŠICE
22
12.
ROBČICE B
15
13.
CHVÁLENICE A
15
14.
LOSINÁ
12
15.
CHOUZOVY
10
16.
LHŮTA
7
17.
NEZVĚSTICE
6
18.
SEDLEC
5
19.
ŠTĚN. BOREK B
4
20.
CHVÁLENICE B
2
21.

TJ Sokol ŠĢáhlavice
27. 12. 2017 v 9.30 !!!

XIII. roþník turnaje
ve stolním tenisu !!!
Multifunkþní sál ŠĢáhlavice
Prezentace 9.00 – 9.30
Hraje se dle stávajících pravidel
Obþerstvení zajištČno
Diplomy a ceny pĜipraveny
Startovné 50,- Kþ/2,- Eur
Tel. +420 606 888 578
www.sokolstahlavice.cz
TČší se poĜadatelé

Pronájem volných prostor
Pronajmu prostory v novČ zbudovaném zdravotnickém
zaĜízení ve ŠĢáhlavech, Rašínova 757. Prostory jsou
vhodné napĜ. pro nutriþní a výživové poradenství,
pedikúru, masáže. Kontakt: MUDr. Harnochová Dana,
tel. 723533858, harnochova.dana@seznam.cz
Uzávěrka materiálů pro lednové číslo - 31. 12. 2017
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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