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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

leden 2018

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RO
Na prosincových zasedáních rada obce
schválila:
1. Plán inventur na rok 2017.
2. Mimořádnou odměnu pro ředitelku
mateřské školy.
3. Rozpočtové opatření č. XI. k 4. 12.
2017 a č. XII. K 18. 12. 2017.
4. Objednávku „Studie přístavby, půdní
vestavby, dispozičních úprav stávajícího
objektu Záložny ve Šťáhlavech.
5. Cenovou nabídku na I. etapu nového
osvětlení v IC, osvětlení pergoly a stodoly
ve stavebním dvoře.
6. Záměr na pořízení nových vrat do areálu stavebního dvora.
7. Zadání projektu na prodloužení vodovodního řadu ve Šťáhlavicích „Mezi domky“.
8. Zveřejnění záměru prodeje pozemku
p. č. 883 o velikosti 18 m2, předpokládá
se prodej pozemku vlastníkovi garáže,
která se na něm nachází; o prodeji rozhodne nejbližší zastupitelstvo v r. 2018.
9. Uzavření dodatku k nájemní smlouvě
se Služby Obce Šťáhlavy, s.r.o., společnost bude mít v pronájmu nejen pozemek
pod halou a halu, část pozemku pod sanitárním kontejnerem, ale i celý pozemek
543/4 v k. ú. Šťáhlavy.
10. Navýšení mzdy jednateli SOŠ s.r.o.
11. Po dohodě s předsedkyní kulturní komise zrušení kulturní komise k 31. 12.
2017 a zřízení funkce kulturního referenta
od 1. 1. 2018.
12. Dohodu o ukončení nájemní smlouvy
na byt v č. p. 61 ve Šťáhlavicích s jedním
z nájemců.
13. Objednávku na zpracování studie
proveditelnosti křížení Nezbavětického
potoka s náhonem přivádějícím vodu do
rybníků Kučerák a Bambousek.
14. Vypovědět smlouvu o nájmu nebytového prostoru na pronájem kotelny uza-

vřenou s ﬁrmou OZE SERVIS, vypovědět
smlouvu na dodávku tepelné energie do
ZŠ Šťáhlavy uzavřenou s OZE SERVIS
a dále vypovědět smlouvu na část pozemku, kde má dodavatel umístněna tepelná
čerpadla.
15. Výměnu vrat u sběrného dvora.
16. Vyhlášení výběrového řízení na opravu kapličky ve Šťáhlavicích – dílo bude
bez sochařské výzdoby.
17. Vyřazení majetku ZŠ Šťáhlavy dle návrhu ředitelky ZŠ.
18. Bezplatné využití tělocvičny a klubovny v roce 2017 pro ČOS. Důvodem je
zejména fakt, že ČOS poskytuje obci bezplatně pozemek 543/19 v k. ú. Šťáhlavy.
19. Oddávací dny pro 1. pololetí roku
2018: 20. 1., 17. 2., 17. 3., 21. 4., 19. 5.,
9. 6. a 23. 6.
20. Cenovou nabídku ﬁrmy LUK okna na
výměnu oken ve 2. NP budovy OÚ
RO vzala na vědomí:
1. Zpětvzetí žádosti Sokola Šťáhlavy na
poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč.
2. Petici za tradiční hodnoty venkova.
Tato byla projednána na zasedání ZO
18. 12. 2017.
3. Petici občanů z Polní ulice, která je namířena proti výše jmenované petici. Tato
byla také projednána na ZO 18. 12. 2017.
4. Výsledek kontroly ÚSC Šťáhlavy, kterou provedly pracovnice KÚ PK s výsledkem bez závad.
Kromě výše uvedeného se rada obce intenzivně zabývala spolu s ﬁnančním výborem přípravou rozpočtu na rok 2018
a přípravou XVI. zasedání zastupitelstva
obce. V RO i ZO byla projednána stanoviska MMP a odboru životního prostředí
k návrhům občanů na změny do tvořícího
se územního plánu. Na všechny návrhy
bude v průběhu měsíce ledna písemně odpovězeno.
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rady
ÚVODNÍK redakční

Vážení spoluobčané, rád bych Vám za
redakční radu Š+Š popřál pevné zdraví a vše dobré do Nového roku 2018.
Redakční rada se od svého vzniku
v roce 2014 zaměřila na rozvíjení Š+Š
jako otevřené komunikační platformy,
jejímž cílem je maximálně informovat
o dění v naší obci, ať už se jedná o rozhodnutí rady obce, zastupitelstva, práci výborů, komisí či činnost obecního
úřadu, škol, místních spolků a organizací nebo aktivit jednotlivců. Zda se
náš cíl daří naplňovat, můžete posoudit
sami. Rád bych poděkoval všem autorům, kteří zasílají své příspěvky, za jejich nasazení. Máte-li nějaký námět či
připomínku, pošlete ho prosím redakční radě na email redakce@stahlavy.cz.
Ondřej Maglić, redakční rada Š+Š
Tolik v krátkosti k činnosti rady obce
v měsíci prosinci. Teď ještě několik vět
k roku letošnímu. Pokud jste měli čas
a přečetli si návrh rozpočtu na letošní rok,
dáte mi za pravdu, že v oblasti investic
nás čeká hodně práce. Samozřejmě s tím
souvisí i různá omezení zejména v oblasti
dopravy a také více hluku a dalších nepříjemností, které se stavbami souvisejí. Prosím vás tedy, vážení spoluobčané,
o trpělivost a pochopení.
Do nového roku přeji všem pevné zdraví
a mnoho úspěchů jak v osobním tak profesním životě.
A úplně na závěr bych chtěl i prostřednictvím novin poděkovat všem zastupitelům
za práci v uplynulém roce a zejména všem
pracovníkům obecního úřadu. Ostatně
výsledek kontroly provedené krajským
úřadem mluví za vše.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OÚ INFORMUJE - ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
A) Informace o probíhajících správních
řízeních
- Vodovod v Palackého ulici - na MMP (Magistrát města Plzně) vydáno stavebního povolení, vodovod se bude dělat na jaře t. r.
- Vodovod v ul. Nezvěstická, K Bažantnici,
Tylova, Havlíčkova, Ke Kozlu, Na Potoce
- na MMP bylo vydáno stavební povolení.
Na jaře r. 2018 se vodovod začne realizovat,
prioritu bude mít v ulici Nezvěstická kvůli
předpokládané rekonstrukci Nezvěstické
ulice, kterou by měla letos provést SÚS Plzeňského kraje.
- Kanalizace Na Sádkách – probíhá stavební
řízení na MMP, po vydání stavebního povolení se bude realizovat, tj. v r. 2018.
- Vodovod na návsi k zámku – probíhá stavební řízení na MMP, po vydání stavebního
povolení se bude realizovat, tj. v r. 2018.
- Vodovod Tyršova (od ul. Habrmanova
k cukrárně) – na stavebním úřadě ve Starém
Plzenci bylo vydáno územní rozhodnutí, následovat bude stavební řízení na MMP, akce
by se měla dělat v r. 2018.
Z důvodu změny stavebního zákona účinné
od 1. 1. 2018 by dle zákonodárce mělo dojít
u liniových staveb (vodovodní řad, kanalizační řad, komunikace) ke zrychlení územního a stavebního řízení, protože by je od
r. 2018 měl povolovat jediný správní orgán
– pro obec Štáhlavy to je Magistrát města
Plzně (MMP). Do konce roku 2017 bylo
nejprve nutné získat územní rozhodnutí na
stavebním úřadě ve Starém Plzenci a po nabytí právní moci jsme teprve mohli požádat
na MMP o stavební povolení. Pro MMP je
to náročná a převratná změna, přesto věříme,
že v průběhu roku 2018 se vše tzv. usadí a že
skutečně ke zrychlení dojde.

B) Informace o probíhajících či nedávno
dokončených investičních akcích a opravách
- „Chodník“ od nádraží k závorám – přestože to není obecní pozemek, obec se na žádosti občanů rozhodla z vyšetřených peněz
z jiné stavby jednoduchým způsobem z drceného asfaltu upravit i kousek „chodníčku“
navazující na perón, protože tato jeho část
chodcům nevyhovovala - dokončeno.
- Oprava komunikace v osadě Beránka + odvodnění – dokončeno.
- Oprava komunikací ve Šťáhlavicích – dokončeno.
- Oprava můstku Na Sádkách – dokončeno.
Na opravu dostala obec dotaci z Plzeňského
kraje.
- Úprava plochy před Hobby Říha a osazení
větších sloupků zabraňujících parkování –
dokončeno.
- Oprava Hraběcí cesty, 2. etapa – dokončeno, na jaře ještě budou provedeny terénní
úpravy krajnic.
- Oprava havarijního stavu balkónu na budově OÚ – dokončeno.
- Obnova nevyhovujících šoupat a hydrantů
v Jungmannově ulici – ještě proběhnou nějaké úpravy.
- Rozšíření rozhlasu o další bezdrátová
hnízda – dokončeno.
- Vodovod ve Šťáhlavicích – lokalita Za
Humny a Mezi Domky – dokončeno, cca na
jaře bude upraven povrch komunikace zasažené výstavbou.
- Kanalizace Ke Kozlu I. etapa (cca od
parkoviště pod Kozlem 100 m směrem na
Šťáhlavice) – dokončeno, v lednu v případě dobrých klimatických podmínek bude
zasfaltován narušený úsek komunikace,

na jaře bude provedena dosadba stromů
a výsev travního porostu.
- Výměna oken v obecní hospodě ve Šťáhlavicích - probíhá.
C) Investiční akce plánované na r. 2018
a výběrová řízení na investiční akce
V měsících leden – březen obec Šťáhlavy
vypíše v souladu se směrnicí o zadávání veřejných zakázek většinu výběrových řízení
na plánované investiční akce tak, aby bylo
možné je letos realizovat.
Níže uvedený seznam nejdůležitějších investičních akcí na r. 2018 je seznam pouze
předpokládaný. Mohou nastat v současné
době nepředvídatelné okolnosti, kdy nebude možné některou z akcí realizovat, v tom
případě by se realizovala akce jiná. Rovněž
může dojít k tomu, že bude vyhlášen nějaký
dotační titul, obec požádá o dotaci a v případě jejího získání a nutnosti provést dotovanou akci již v r. 2018, nakonec na některou
z původně plánovaných akcí ﬁnance nezbydou. Vždy ale bude takovým přesunům
předcházet rozhodnutí příslušného orgánu
obce (RO nebo ZO).
Do plánu investičních akcí jsme zahrnuli
pouze akce, které jsou dostatečným způsobem připraveny.
Akcí je naplánováno skutečně hodně - tento rok bude náročný nejen pro vedení obce
a zaměstnance obecního úřadu, ale i pro Vás
občany. Děkujeme, že chápete, že nový vodovod, kanalizaci nebo cestu nelze udělat
bez dočasných dopravních i jiných omezení.

Investice a opravy předpokládané na rok 2018
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Rozšíření vodovodu Nezvěstická, Havlíčkova, Tylova, K Bažantnici,
Pod Kozlem, Na Potoce

17 Příprava projektových dokumentací

2

Chodníky ul. Nezvěstická

18 Stromy Hraběcí cesta - úprava a údržba - přidělena dotace

3

Nová kanalizace Na Sádkách

19 Radary Husova ul.

4

Propojení vodovodu v ul. Palackého

20 Vodovod Za Humny, Mezi Domky - dokončení - povrchy, navrtávky
pro přípojky

5

Rozšíření vodovodní sítě na Návsi Republiky před Zámek

21 Osvětlení infocentra a stodoly

6

Propojení vodovodu v ul. Tyršova

22 Vodovodní a kanalizační přípojky WC a hřiště Šťáhlavice

7

Nové vytápění ZŠ Šťáhlavy

23 Koupě pozemku na hřišti ve Šťáhlavech od ČOS

8

Úprava místní komunikace Jungmannova, Palackého,část U Hřiště 24 Nová kanalizace Na Potoce
(širší) + ost. opravy cest

9

Šťáhlavice - oprava kapličky (bez sochy)

25 Přípojky na veřejné části - kanalizace Na Potoce

10 OÚ Šťáhlavy - sanace 1 PP, izolace, výměna oken 2 NP, zateplení 26 Kanalizace na Kukačce
stropů, vchod
11 Husova ul. - oprava vpustí

27 Obnova vodohospodářského majetku

12 Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého + osazení na návsi, bude-li 28 Oprava chodníku za Hobby Říha směrem k rybárně - levá i pravá
možné
strana
13 Hasičská zbrojnice Šťáhlavice (oprava střechy)

29 Shybka náhon

14 Rozšíření rozhlasu - cca 14 hnízd

30 Cesta K Cihelně – předpoklad žádosti o dotaci

15 Kamerový systém v obci

31 Traktor nebo auto pro technické služby

16 Veřejné osvětlení (VO) Nezvěstická + další VO v obci

32 Prodejna - Šťáhlavice - úprava prostor v obecní hospodě
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DALŠÍ INFORMACE OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU
1. Citybloky u „kanálku“
V Š+Š 11/2017 jsme vyzvali občany, aby
nejezdili motorovými vozidly po cestě
před „kanálkem“, která je pak velmi rozježděná a zcela nevhodná pro pěší, kteří
tudy chodí na vlak nebo do Bažantnice.
Protože byla cesta i nadále využívána motorovými vozidly, byly zde umístěny na
účelovou obecní cestu betonové zábrany
tak, aby byl umožněn průjezd pro kočárky, ale nikoliv pro automobily. Cesta ke
„kanálku“ bude v lednu v případě dobrých klimatických podmínek ještě upravena, aby byla pro pěší vhodnější, částečná
úprava bude provedena i na cestě pod tratí
směrem od „kanálku“ k Hraběcí cestě, kde
se nyní tvoří po deštích velké louže.
2. Volné obecní byty ve Šťáhlavicích
Ve Šťáhlavicích v č. p. 61 jsou v současné
době dva volné byty 1 + kk. Přednostně
musí být do těchto bytů umísťováni starší občané, kteří splňují určité podmínky
(věk, nízký příjem atd.). Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu 1 roku, kdy je
předpoklad jejich prodloužení v případě,
že nájemce podmínky splňuje. Vyzýváme občany, kteří by měli zájem o bydlení
v sociálním domě ve Šťáhlavicích, aby
se obrátili na matriku (tel.:377 969 079)
nebo na paní účetní (tel.: 377 969 070),
kde získají další potřebné informace. Byla
by škoda, aby byty zůstaly volné.
3. Omluva za uzavření MŠ od 3. do 5. 1.
O vánočních svátcích, tedy v nejméně
vhodnou dobu z hlediska možností situaci
řešit, došlo k poruše 1 elektrického kotle
v MŠ Šťáhlavy. Následně se zjistilo, že závada je natolik závažná, že kotel již není
možné opravit, ale bude nutná jeho výměna. Bohužel mezi svátky nebylo z důvodu
uzavření skladů prodejců kotlů zakoupit
kotel nový. Nejprve jsme se domnívali, že
vzhledem k teplejšímu počasí bude možné školku aspoň částečně otevřít, přestože fungoval jen jeden kotel, ale ukázaly
se další závady a budovu nebylo možné
vytopit. Za uzavření MŠ se omlouváme,
jiná varianta z důvodu zachování zdraví
dětí však nepřipadala v úvahu. V den psaní tohoto článku ještě nejsou nové kotle

v provozu, 5.1. proběhne dokončení jejich
montáže, které provedou místní řemeslníci Jiří Karban (elektro) a Pavel Kasal
(instalace topení). Předpokládáme, že
díky jejich rychlosti a kvalitní práci již je
v pondělí 8.1. umožněn běžný provoz
MŠ. DĚKUJEME.
4. Výzva občanům z lokality Mezi Domky a Za Humny ve Šťáhlavicích
V těchto ulicích byl v prosinci 2017 položen vodovodní řad. Vodovodní řady
budou v nejbližší době zkolaudovány.
Pakliže máte zájem o vodovodní přípojku, je potřeba, abyste si zajistili projekt
na přípojku, územní souhlas na stavebním úřadě ve Starém Plzenci a výstavbu
přípojky. Obec hradí v případě vodovodních přípojek pouze navrtávací soupravu,
přípojka je ve vlastnictví vlastníka připojované nemovitosti, který si projekt i přípojku hradí sám. V lokalitě Mezi Domky
je plánováno nejpozději v květnu provést
konečnou úpravu komunikace, proto je
více než vhodné, abyste do té doby měli
již přípojku hotovou; obec nebude souhlasit s překopem nově opravené cesty.
S případnými dotazy se obraťte na stavebního technika Ing. Honégera (727 830
017), nebo na tajemnici Mgr. Bočanovou
(724 162 518).
5. Stručné shrnutí usnesení zastupitelstva obce (ZO) konaného 18. 12. 2017
- Na ZO přednesl svou zprávu předseda
ﬁnančního výboru, starosta obce a lesník.
- Přítomní byli seznámeni s peticí za tradiční hodnoty venkova a s peticí obyvatel
Polní ulice, která na první petici reagovala.
- Starostovi obce, obecní radě a obecnímu
úřadu ZO v souvislosti s peticemi uložilo,
aby nečinili žádné kroky pro změnu územně plánovací dokumentace obce Šťáhlavy
pro plošné využití území bydlení nebo
individuální rekreace k umožnění umísťování staveb pro chov hospodářských zvířat, tj. i koní. Je možné vytipovat lokality
v obci s tradičním chovem hospodářských
zvířat, kde by změna územně plánovací
dokumentace byla umožněna, Polní ulice
takovou lokalitou není.

ZO schválilo:
- zmocnění radě obce k provádění rozpočtových opatření;
- střednědobý výhled rozpočtu na roky
2019 – 2021;
- rozpočet obce na r. 2018 s příjmy ve
výši 45.000.000 Kč, výdaji 51.000.000
Kč. Financování (schodek rozpočtu
a splátka úvěru) je kryté ﬁnančními prostředky na bankovních účtech;
- obecně závaznou vyhlášku (OZV)
č. 3/2017 – změnu přílohy OZV č. 4/2016
o poplatku za komunální odpad (z důvodu
nárůstu cen byl nepatrně zvýšen poplatek
za komunální odpad – podrobněji v jiné
části novin);
- návrh ceny za vodné (58,77 Kč/m³ včetně DPH) a stočné (43,82 Kč/m³);
- záměr směny většího množství pozemků mezi obcí Šťáhlavy a Lesy ČR;
- návrhy občanů na pořízení územního
plánu;
- povolit na určitém pozemku ve Šťáhlavicích v územním plánu určeném pro
soukromou zeleň výstavbu jednopodlažní
obytné budovy;
- prodej pozemků pod chatami a okolo
chat ve Šťáhlavicích (tento prodej byl již
několik let připravován);
- ukončit výpovědí veřejnoprávní smlouvu s obcí Nezbavětice na výkon přenesené
působnosti na úseku evidence obyvatel;
- uzavřít dohodu mimo pracovní poměr
se dvěma zastupiteli (souhlas ZO vyžadován novou legislativou);
- stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným zastupitelům (z důvodu nové
legislativy – odměny zůstaly takřka ve
stejné výši, v jaké byly stanoveny zastupitelstvem v r. 2014).
Podrobněji je usnesení zveřejněno na we-bových stránkách obce www.stahlavy.cz
ve složce Obecní úřad-úřední deska-usnesení a nebo je k nahlédnutí sekretariátu
OÚ
za obec a OÚ Šťáhlavy
tajemnice OÚ Mgr. Iveta Bočanová

LEDNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Karel Kiesevetter 81, Vojtěch Toma 87, Josef Hajšman 94, Věra Chmelíková 84,
V souladu s obecně závaznými
platnými právními předpisy,
Miroslav Šneberger 80, Miroslav Šmolík 80, Adolf Neumann 80, Olga Pospíšilová 90,
především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně
Stanislav Peroutka 82, Miroslav Krátký 80
osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří
s uveřejněním nesouhlasili.

Šťáhlavice
Marie Červená 89, Jan Trhlík 88, Miloslava Loukotová 87
Mgr. Dagmar Špalová
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VÝBĚR POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
- VÝDEJ ZNÁMEK NA POPELNICE
Známky na popelnice se po zaplacení
poplatku za komunální odpad vydávají na obecním úřadu v kanceláři matriky
od pondělí 3. ledna do pondělí 28. února

2018 vždy pouze v úřední dny, tj. v pondělí a ve středu od 8.00 do 12.00 a odpoledne od 13.00 do 17.00 hod.

Od středy 7. března již nebudou vyváženy
popelnice, na kterých nebude známka na
rok 2018.

VÝŠE POPLATKU ZA POPELNICE 110 L, 120 L
52 svozy
42 svozy
26 svozů
13 svozů

1x týdně celý rok
1x za 14 dnů v létě, 1x týdně v zimě
1x za 14 dní celý rok
1x za měsíc celý rok

2.900,- Kč
2.550,- Kč
1.850,- Kč
1.250,- Kč

CHATY, STAVBY BEZ TRVALÉHO POBYTU OSOB
Platba shodná jako v loňském roce, tj. 600 Kč/1.200 Kč u chat s trvalým pobytem fyzické osoby.
Radka Fremrová, matrika OÚ

VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ BĚHEM 1. / 2.
KOLA PŘÍMÉ VOLBY PREZIDENTA ČR PRO
OBČANY SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTA PLZNĚ
Ve dnech konání 1., respektive 2. kola
přímé volby prezidenta České republiky, tj. dne 12., respektive 26. ledna 2018
v době od 14:00 do 21:30 hodin a dne
13., respektive 27. ledna 2018 v době od
08:00 do 13:30 hodin, bude na oddělení
občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Plzně, na náměstí
Republiky 16, pro občany správního obvodu města Plzně, kteří nemají pro výkon
volebního práva platný občanský průkaz nebo cestovní pas, zajištěna služba.

V těchto mimořádných úředních hodinách
bude občanům dána možnost požádat
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti
1 měsíc nebo si vyzvednout hotový cestovní pas či občanský průkaz. Hotový
doklad totožnosti si můžou vyzvednout
i občané, kteří nepatří do správního obvodu
města Plzně, ale při podání žádosti uvedli,
že si nový občanský průkaz vyzvednou na
Magistrátu města Plzně. Občan je při podání žádosti o vydání občanského průkazu

bez strojově čitelných údajů povinen prokázat svou totožnost a spolu s vyplněnou
žádostí (lze ji vyplnit na místě), předložit
2 fotograﬁe o rozměru 35 x 45 mm,
odpovídající jeho současné podobě a zobrazující ho v předním čelném pohledu
(fotograﬁe nelze pořídit v budově nám.
Republiky 16). Občanský průkaz bude
vydáván bez správního poplatku.
Mgr. Lenka Dupalová,
pověřena vedením oddělení OP a CD,
MMP

VÝTĚŽKY SBÍREK
Dne 21. 12. 2017 při koncertu „Rybovka ve
Šťáhlavech“ v kostele bylo vybráno 9.600,Kč. O tři dny později při vánočním zpívání
v obci Šťáhlavy bylo vybráno 17.450,- Kč.
Obě částky budou použity na opravu varhan
v kostele Sv. Vojtěcha. Další ﬁnanční pro-

středky lze i nadále posílat na bankovní účet
č. 90034-725700389/0800.
24. 12. 2017 při vánočním zpívání v obci
Šťáhlavice bylo vybráno 9.524,- Kč. Částka bude použita na zvon v kapličce ve
Šťáhlavicích.
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Všem občanům, kteří do sbírek přispěli,
děkujeme.
Radka Fremrová, matrika OÚ

VELKÝ ADVENTNÍ OKENNÍ KALENDÁŘ
V prosinci loňského roku se již počtvrté vydaly děti hledat okna označená čísly.
A jsme rádi, že zájem o tuto akci je mezi
dětmi a jejich rodiči stále velký. Na Štědrý

den přineslo ve Šťáhlavech správně vyplněnou hrací kartu téměř sto dětí. V letošním
roce nás čeká již pátý, jubilejní ročník. Bude
to výzva pro ty, kteří rozsvítí číslo, aby vy-
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mysleli ještě zajímavější a nápaditější vánoční nebo zimní motiv pro své okno než
v minulých ročnících. Tak se těšíme.
Petra Brůhová

KULTURNÍ DĚNÍ 2017
V loňském roce jsme ochutnali výborná
rumunská vína, navštívili jsme postupně tři muzikálová představení v hlavním
městě, Meﬁsta, Iaga a Sněhovou královnu. Prožili jsme další Noc kostelů,
shlédli jsme dvě divadelní představení
studentů Církevního gymnázia v Plzni
a premiéru hry místního divadelního

spolku Šťavel. Naši obec navštívili dvě
známé herecké osobnosti Václav Vydra
a Ilona Svobodová. V kostele sv. Vojtěcha
jsme vyslechli koncert klavírního virtuóza Štěpána Kosa s bratrem, houslistou
Martinem a Rybovu Českou mši vánoční. Viděli jsme představení našich dětí
v pásmu Adventní snění a hledali jsmes

dětmi čísla Adventního okenního kalendáře.
I v letošním roce pro vás připravujeme
mnoho akcí, o nichž se dozvíte v novinách, na stránkách obce nebo v informačních vitrínách.
Petra Brůhová

ADVENT V ZŠ ŠŤÁHLAVY
V pondělí 4. 12. jsme ve třídách zapálili
první adventní svíčku na věncích a již druhý den tu byl Mikuláš, kterého doprovázela velká skupina andělů a ještě více čertů.
Všechny děti si připravily plno písniček
a básniček a byly za to odměněny sladkostmi a ovocem. Někdo dostal dokonce
i čertovský bonbon – uhlí.
Ve středu 6. 12. celá škola navštívila vánoční jarmark v mateřské škole, kde si
žáci nakoupili mnoho dárečků a perníčků.
Ve čtvrtek 7. 12. v adventních dílnách

rodiče s dětmi vyráběli spoustu svícínků,
lucerniček, ozdob a řetězů. Mnohé z nich
ozdobily ve třídách vánoční stromky.
S pěknou vánoční náladou se 13. 12. vydali žáci 3., 4. a 5. třídy do divadla na balet
Malá mořská víla.
Adventní pohoda se po celý měsíc prolínala
i do hodin hudební výchovy, kde žáci nacvičovali koledy, které jako každoročně zazpívali 20. 12. u vánočního stromu na návsi.
V pátek 22. 12. se děti za zvuků koled
sešly u stromečků ve svých třídách a roz-

balovaly dárky, které dostaly od svých kamarádů i od OÚ Šťáhlavy. Poté je čekaly
zasloužené vánoční prázdniny.
Ke konci roku bychom rády poděkovaly
zřizovateli školy Obci Šťáhlavy a ﬁrmě
KS – Europe, s. r. o. Závěrečné poděkování patří „Rychlé rotě“ za její celoroční
pomoc škole.
Přejeme vše nejlepší do nového roku.
Za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Alena Löffelmannová
a Jitka Čimerová

SKONČIL DALŠÍ PIONÝRSKÝ ROK…
V prosinci skončil náš další pionýrský
rok, a tak se vám chceme pochlubit tím,
co vše jsme za rok 2017 společně prožili.
Zahájili jsme v lednu výletem do Prahy
na výstavu Lega. Výstava skládající se
z několika milionů kostiček lega se všem
velice líbila, našli jsme zde atraktivní expozice jako Star Wars, svět Lego Technic,

školu čar a kouzel v Bradavicích včetně
Harryho Pottera, vojenské bitvy, známé
památky a mnohé další. Součástí výstavy
byl i tzv. Fun Park, kde jsme si mohli stavět své vlastní modely.
V únoru jsme se o jarních prázdninách společně vydali na náš již tradiční zimní tábor
s výukou lyžování a jízdy na snowboardu.
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Na Božím Daru jsme společně prožili prima 8 dní, během nichž se někteří z nás naučili lyžovat, jiní zdokonalili ve svém umění,
zažili jsme mnoho legrace nejen na svahu,
ale i na chatě, odpočinuli si v aquaparku
v lázeňském centru Agricola v Jáchymově
a poslední večer společně vypustili lampiony štěstí, do kterých jsme napsali svá přání.

SKONČIL DALŠÍ PIONÝRSKÝ ROK…
V březnu vyrazila početná skupina dětí
i vedoucích na výlet na hrad Karlštejn.
Kromě zajímavé komentované prohlídky
hradu, při které nás příjemně překvapilo, kolik znalostí děti mají, procházky po
hradních hradbách a okolí jsme navštívili i muzeum voskových ﬁgurín přímo na
Karlštejně. Zde jsme načerpali další informace o české historii a pobavili se v sále
plném pokřivených zrcadel.
Ani v dubnu jsme nezaháleli a pár největších odvážlivců se vydalo s nově vytvořeným oddílem Stopa na víkend plný dobrodružství. Naším cílem se staly Lomy
Amerika a jejich okolí. Všichni účastníci
zažili věci, na které dodnes vzpomínají,
naučili se základním dovednostem orientace, pobytu a přežití v přírodě, vařili na
ohni, spali pod širákem a hlavně poznali
jeden krásný kousek naší země.
Měsíc květen se svými pomocníky Eliškou a Karlem nám připravili výlet na zámek Blatná. Společně s průvodcem jsme
si prohlédli interiéry zámku, dozvěděli
se mnohé o jeho historii, navštívili jsme
i výstavu strašidel v zámeckém sklepení. Prošli se po velkém zámeckém parku,
a jelikož nám přálo štěstí, mohli jsme vidět i dančí zvěř a pávy.
Hned dvě velké akce na nás čekaly v měsíci červnu. Nejprve jsme vyjeli reprezentovat naši skupinu na celostátní setkání
pionýrů do Ostravy. Přestože cesta byla
dlouhá, nelitovali jsme. V areálu Landek,
kde jsme postavili své stanové městečko,
se sešlo přes 1000 pionýrů z celé republiky a pořadatele pro ně připravili bohatý

hradeckými kamarády jsme prožili tři dny
plné soutěží, her, legrace. Náhodně nalosované týmy mezi sebou soutěžily o konečné
první místo a sladkou odměnu, nechyběla
ani tradiční diskotéka, netradiční sporty
a všichni jsme si celý víkend náležitě užili.
Začátek prázdnin si již nedovedeme představit bez letního tábora. Ten první probíhal opět v Hradci a nesl se ve znamení
celotáborové hry Harry Potter. Bylo až
neuvěřitelné, co vedoucí dokázali pro více
než 90 dětí připravit,
jak dokonale propracované měli kostýmy, jednotlivé hry
a pomůcky k nim. Ač
tábor trval celých 14
dní, utekl jako voda
a na jeho konci tekly potoky slz, že je
již konec. Domů se
opravdu
nechtělo
nikomu a krásné děkovné emaily od rodičů byly pro nás tou
největší odměnou.
Naše skupina během
prázdnin uspořádala
ještě další dva táborové běhy. Ten druhý
proběhl v první polovině srpna na táborové základně Zbirožský potok, kde jsme
společně zažívali Útěk z vězení s hrabětem Monte Christem a poslední pak v druhé polovině srpna na chatě Libela na Božím Daru. Ten byl zaměřen převážně na
turistiku po okolí a rukodělnou činnost.
Celkem se našich letních táborů zúčast-

kodělné tvořivosti. Nechybělo vyrábění
z kaštanů, stopovačka ani divadelní scénky. Litovali jsme, že prázdniny jsou tentokrát jen čtyři dny a naše vzpomínky nám
určitě nezkazí ani komplikovaná cesta
domů, kdy se díky vichřici, která se Šumavou prohnala, náš vlak zpozdil téměř
o tři hodiny.
Snažili jsme se přichystat pro děti alespoň
jednu akci za měsíc. Jsme moc rádi za
to, že děti mají o naše akce zájem, že je

program v areálu i mimo něj. Sfárali jsme
do dolu, vyzkoušeli si tradiční i netradiční sporty, navštívili Velký svět techniky
a městečko MiniUni v Ostravě, potkali
se s permoníky a žasli údivem při světélkové show při zahajovacím ceremoniálu,
společně fandili při vědomostním kvízu
mezi kraji. Pouhý týden před začátkem
prvního tábora nás pak čekala ještě tradiční předtáborová víkendovka na táborové základně v Hradci. Společně s našimi

nilo necelých 200 dětí, co nás velice těší.
Tradiční potáborová víkendovka, která
proběhla v září opět v Hradci, přilákala
mnoho dětských účastníků, kteří si přijeli zavzpomínat na letní tábor a znovu se
setkat se svými kamarády. Opět jsme si
hráli, soutěžili a měli se prima.
V říjnu nás uvítala Šumava. Čtyřdenní
podzimní prázdniny v Hojsově Stráži jsme
věnovali turistice, procházkám po okolí,
pouštění draků, společenským hrám i ru-

naší činnosti registrací dětí na naši skupinu. Velký dík patří i Obecnímu úřadu
ve Šťáhlavech, který nám opakovaně poskytl ﬁnanční příspěvek na činnost. Přejeme všem úspěšný rok 2018 a slibujeme,
že i v něm se pokusíme připravit pro děti
mnoho zajímavých akcí.
Petra Vošahlíková
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snad naše činnost všechny baví a tudíž má
smysl. Všichni vedoucí připravují a vykonávají vše ve svém volném čase, ze svých
dovolených a bez nároku na jakoukoliv
odměnu…i když co může být pro nás větší odměnou než smějící se spokojené děti.
A tak touto cestou děkujeme všem vedoucím a instruktorům, jejichž práce si nesmírně vážíme, ale i rodičům za podporu

RYBOVA ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ
– JIŽ PODRUHÉ U NÁS V KOSTELE
Při troše optimismu se dá říct, že se podařilo vytvořit milou tradici. Zhruba dvacet
členek šťáhlavského příležitostného pěveckého sboru už od listopadu věnovalo
čas důkladné přípravě. Zkoušky probíhaly
v klidnějším duchu, protože už byly zkušenosti z loňského roku a vědělo se, „do
čeho se jde“. Ale hlavně většina melodií
byla z loňska v hlavách zpěvaček uložena a stačilo tzv. Rybovku jen aktivovat
a vylepšovat. Vznikl tedy prostor k rozšíření repertoáru o pár dalších vícehlasých
vánočních písní. O tom, že nás zkoušky
bavily, svědčí zpráva jedné z účastnic: „…
včerejší zpívání byla opět úžasná terapie.
Děkuju vám za tu pohodu, je mi s vámi
veselo a milo.“
Ve čtvrtek 21. 12. nastal „den Dé“. Autobus přivezl z Plzně zhruba 40 současných,
ale i pár bývalých studentů Církevního
gymnázia. Spolu s dalšími přišedšími dospělými začala velká generální zkouška
– nejdříve v Infocentru, posléze v kostele. Děkujeme za pochopení všem nadšencům, kteří jsou zvyklí na zdejší akce
chodit i třeba 45 minut před začátkem, že
respektovali naši potřebu klidu na zkoušku (která se z důvodu konání pravidelné
odpolední mše nemohla konat v kostele
dřív) a přes nepřízeň počasí počkali pár

minut před kostelem. Tam se opět o bezpečnost provozu profesionálně postarali
šťáhlavští dobrovolní hasiči. Díky, pánové!
Jak je vidno z fotograﬁe, těch, kteří chtěli oživit 221 let starou skladbu (vzniklou kousek od nás), přišlo opět obrovské množství. Tradičně nejdříve zazněly
ﬁlmové melodie – sedmivětá suita Tři
oříšky pro Popelku, Láska nebeská a Sám
doma. Posluchače přivítal pan farář Franta
a v půlce programu jsem také poděkoval
zpěvákům a muzikantům za zájem „být
při tom“, divákům i za to, že jsou ochotni zahřát se s námi vánoční atmosférou
chladného kostela, panu kostelníkovi
Štětinovi za pomoc při přípravě kostela,
šťáhlavské „Rychlé rotě“ pod vedením
Míry Heferta za pomoc s přepravou židlí
a podia pro účinkující. Mít před oltářem
podium byl nový „up grade“ našich představení v kostele – i zpěváci v poslední
řadě viděli na mé dirigující ruce a zároveň
bylo vidět každého.
Díky paní Bočanové byla i tentokrát na
místě kasička z obecního úřadu, do které
bylo možné přispívat na opravu varhan.
Vybralo se nádherných 9.600 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli a zároveň program
nezištně připravili. Symbolickou odmě-

foto © Petra Kunešová

nou pro ně byly perníkové rybičky, které
napekly a ozdobily paní Petra, Anežka
a Bohunka. Za elektrickými varhanami
opět seděla paní Ledvinová, mimo jiné
bojovnice za obnovu plzeneckých varhan
a podporovatelka záchrany našich varhan.
Večer se povedl. Ačkoli se jednalo
o amatérské nastudování, diváci si mohli
vychutnat kouzlo euforie, která účinkujícími procházela. Však Jakub Jan Ryba si
také na své provedení České mše vánoční
nezval profesionály, ale pracoval s těmi,
s nimiž v Rožmitále žil. Společně s nimi
svou vánoční mši nastudoval. A podle mě
i v tom je její síla – spojuje lidi v obci.
Letos se nám to opět podařilo. Tolik lidí
táhlo za jeden provaz - jaký větší dárek
k Vánocům si naše obec mohla dát?
A ještě krátká poznámka závěrem. Výtěžek sbírky na opravu varhan z 24. 12. obsahuje i dvoutisícikorunovou bankovku,
která přišla v obálce do mé schránky od
podporovatele/podporovatelky záchrany
varhan, dle razítka na obálce zřejmě aktuálně žijícího v Plzni. Děkujeme!
Přeji Vám harmonický rok 2018!
Jakub Šedivý

foto © Petra Kunešová

PREMIÉRA DIVADÉLKA ŠŤAVEL
Informační sál obce Šťáhlavy zaplnilo
10. 12. 2017 v podvečerních hodinách
85 diváků, aby shlédli autorské představení divadelního spolku Šťavel s názvem
Sen SF. Šestnáct účinkujících rozehrálo
příběh, v němž nechyběl humor, prostor
pro zamyšlení a také množství veselých

písniček. Na scéně ožily kouzelné postavy doktorky Watsonové, madame Holmesové, hraběte Ištvána, andělů s Pánem
Bohem a dalších protagonistů snového
příběhu. Svou veselou a lidsky přívětivou tváří zapadlo představení do adventní
atmosféry blížících se vánoc a diváci za

předvedený výkon herce odměnili bouřlivým potleskem. O divadelním představení spolku Šťavel se můžete více dočíst
v článku Nadšení ochotníci ve Šťáhlavech, viz odkaz níže v rámečku.
Mgr. Vladimír Šimeček

http://www.qap.cz/kultura/object/ve-stahlavech-hraji-divadlo-nadseni-amateri-foto-a-video-93320/dokument.htm
h
ttttp:/
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SPORT
LETOŠNÍ BILANCOVÁNÍ SOKOLA ŠŤÁHLAVY - HÁZENÉ
V polovině prosince se uskutečnila valná
hromada šťáhlavských házenkářů, která
proběhla v restauraci U Větráka na hřišti.
Po krátkém úvodu přišlo na řadu hodnocení minulého období. Bylo konstatováno, že se oddíl Sokola Šťáhlavy během
posledních cca deseti let zařadil mezi největší a nejlepší oddíly v české republice,
zejména v mládežnických kategoriích.
V Plzeňském kraji mu může konkurovat
pouze házená Talentu Plzeň. V současné
době máme obsazeny všechny soutěže
od nejmladších žáků až po starší dorost.
Všechny týmy vedou kvaliﬁkovaní trenéři mající potřebnou licenci. Dorostenecká družstva bojují v celostátních ligách,
starší dokonce v nejvyšší, Lukáš Nolč
je stálým členem širších dorosteneckých
reprezentací. Potěšující je také, že zájem
o házenou neopadává, naopak se nám hlásí čím dál tím víc zájemců. To vše by samozřejmě nemohlo probíhat bez výrazné
podpory naší obce, které patří velký dík,
stejně jako p. Malíkovi v osobě provozovatele haly, který je s oddílem v úzké
kooperaci a dokáže pružně reagovat na
nastalé situace.
Dále byla schválena účetní uzávěrka minulého období a všichni přítomní byli seznámeni s vizemi a plány oddílu na příští
roky. Za významný krok můžeme považovat fakt, že od příštího podzimu 2018
bude ve Šťáhlavech opět mužská složka,
ke které se podařilo angažovat trenéra

s nejvyšší licencí pana Milana Šedivce.
Ten se stane šéftrenérem celého spolku,
maje na starost zkvalitnění treninkového
procesu a koordinaci jednotlivých týmů.
Závěčná diskuze se pak postupně přesunula do vedlejší místnosti restaurace, kde
proběhla živá a inspirativní beseda o našem sportu.
Většina výsledků a umístění našich družstev již byla v minulých Š+Š oznámena,
ale nějaké výsledky našim čtenářům přece jen dlužíme. Začneme s týmem mladších žáků. Družstvo vedené P. Jirmářem,
K. Votýpkou je po podzimní části soutěže
na druhém místě tabulky se stejným počtem bodů, ale horším brankovým poměrem: 1. Talent Plzeň A 24 161:79, 2. Šťáhlavy 24 bodů 160:83, 3. Strakonice 20, 4.
Talent Plzeň 19, 5. Třeboň 11, 6. Rokycany 6, 7. České Budějovice 5, 8. Sezimovo Ústí 3. Sestava a branky: Makový
- Votýpka 39, Sedláček 29, Toﬂ 19, Jirmář
16, Černý 15, Nosek 12, Tůma 10, Čimera
9, Karban 7, Říha 2, Žižka 1, Cibulka 1.
Další kategorii tzv. minižáků vedou trenéři M. Nolč a A. Pavlíček. Tito kluci hrají
soutěž zvanou 6+1, již na velkém hřišti,
ale se sníženou brankovou konstrukcí.
Také oni se zúčastnili několika turnajů.
23. 9. a 5. 11. na Talentu, 16. 12. na DHC
Plzeň. V soutěži 4+1 9. 12. v Tachově
a 9. 12. na DHC. Turnaje sehráli hráči:
Bečvář Adam, Červený Adam, Dobrý
Vojtěch, Dobrý Antonín, Jícha Filip, Kar-

ban Lukáš, Kokošková Kačka, Nolč Miroslav, Nosek Jakub, Pavlíček Adolf, Pok
Lukáš, Sedláček Matěj, Slavíček Josef,
Šlajer Patrik, Toﬂová Sára, Tuháčková
Eliška, Veselý Pavel. A ještě nám do výčtu zbývají ti nejmenší - to jsou ročníky
2008 - 2011. Těch do družstva přípravky
chodí 20. Trenéři Cetkovský T., Fridrich
T. a Chlad s nimi absolvovali v soutěži
4+1 tyto turnaje: 23. 9. Lázně Kynžvart,
14. 10. DHC Plzeň, 4. 11. Rokycany,
19. 11. Tachov, 3. 12. Talent Plzeň. Treninky má tým dvakrát týdně, vždy hodinu
a půl a těch se zúčastňují tito hráči: Jonáš
Petr, Jan Dvořák, Pavel Otto, Tomáš Fridrich, Erik Cetkovský, Dominik Chlad,
Jan Kůs, Vratislav Novák, Adam Krpejš,
Daniel Krpejš, Filip Lukáš, Jakub Šmíd,
Marek Fait, Jakub Schmid, Marek Brejcha, Martin Tůma, Martin Protiva, Matěj
Tyml, Tadeáš Havel, Sebastian Brushi.
Výsledky téhle soutěže se nepočítají,
vítězové jsou všichni. Jinak naše družstva, kromě krátké vánoční přestávky, trenují, neboť republikové soutěže začínají
již 17. 2. Všichni se těšíme na jarní část
soutěží a věříme, že si naši chlapci udrží
nebo zlepší svá umístění. Všechna naše
družstva uvítají další zájemce o náš sport,
rádi mezi sebou uvidíme i další adepty
na trenéry, rozhodčí, funkcionáře. Přijďte
mezi dobrou partu.
Jan Sklenář, Sokol Šťáhlavy - házená

přípravka

přípravka

minižáci
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SILVESTROVSKÉ PUTOVÁNÍ

„Nač čekat na bujarou oslavu až do půlnoci,“, řekly si sportovně založené rodiny
šťáhlavských a šťáhlavických volejbalistů,
házenkářů, fotbalistů a hasičů, a podobně
jako v letech předchozích se vydaly již na
několikátý ročník silvestrovského Putování.
Letošní ročník by s ohledem na nastalou
oblevu nejlépe charakterizoval termín
„blátivý“. Nicméně to výpravu čítající 18

dětí a 15 dospělých nikterak nerozhodilo,
naopak u některých členů dětské
posádky vzbudily kluzké a klouzavé stráně kolem Radyně nebetyčné nadšení a jali se je zdolávat ztečí. Kupodivu rodiče dané
nadšení ne vždy sdíleli... Zde
však prozíravě došlo k eliminaci případných názorových střetů již na zastávce č. 1, kde nás
laskavá paní domácí přivítala
kalíšky domácí višňovice a tím
hned na začátku obrousila hrany
případných problémů, které by
mohly nastat ve vnímání úrovně
„čistoty oděvu“ v rámci mezigeneračních vztahů. (Pitný režim
v podobě horkého čaje u dětí
a něčeho „hřejivějšího“ u dospělých pak byl dodržován a pokračoval průběžně celý výlet :-)
Na Radyni nás nepřivítal Radouš, ale studené ohniště. Což se však brzy změnilo

a díky našim šikovným tatínkům zálesákům brzy opékalo X-měsíčků buřtíky kolem ohýnku.
Po nacpání bříška přišlo na řadu
i zapojení mozkových buněk. Děti
utvořily vždy se
svými rodiči jeden rodinný tým

Děti a někteří z rodičů šplhali i na vyhlídky, aby nám, těm línějším, vyfotili okolní

a vyplnily společně
malý rodinný kvíz,
jehož tajenkou bylo
heslo, které přejeme i vám všem:
PF 2018. (Některé
týmy se úkolu zhostily bez nápovědy, jiné

krajinu a sdíleli ji s námi přes Facebook,
Whatsapp a jiné aplikace :-).
A pak už za probleskujícího sluníčka následoval sešup zpátky dolů (sešup míněno doslovně: cestou bylo zaznamenáno
několik uklouznutí, takže krom blátivých
botek dostala na frak i kolínka a zadečky :-), korunovaný ﬁnálním
novoročním rozloučením výpravy na šťáhlavské návsi.
A toto rozloučení bychom
chtěli alespoň touto formou
zprostředkovat i vám. Proto vám za všechny příznivce
Sportovního klubu Šťáhlavy
přejeme do letošního roku jen
to nejlepší, zejména pevné
zdraví, hodně štěstí, rodinnou
i pracovní pohodu, životní
optimismus a spoustu milých
lidí kolem sebe. A pokud
byste k nám chtěli přivést za
volejbalovými radovánkami
i vaše ratolesti (ideálně ve věku
1. - 2. třídy ZŠ), rádi vás přivítáme každý týden v úterý a ve čtvrtek od
16:00 hodin ve šťáhlavské sportovní hale!
PF 2018
Za SK Šťáhlavy Martina Navrátilová

- za menší úplatek - obdržely na pomoc
drobnou nápovědu :-)
Poté nastal čas pro zbytek pochodu a detailnější prozkoumání nové Skalní stezky.

TRADIČNÍ PŘEDSILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK VE SPORTNÍ HALE
V sobotu 30. prosince proběhl v naší sportovní hale tradiční
předsilvestrovský fotbálek. Utkala se smíšená družstva, ve kterých hráli kluci z naší obce, kteří hrají fotbal v nedaleké Žákavé,
jejich tamní spoluhráči, ale i hráči z jiných klubů a jejich tátové. Dvě hodiny uběhly ve svižném tempu jako voda, všichni
si zahráli dobrý fotbal a společně stylově na hřišti završili další úspěšný rok, kdy se tato dobrá parta, jak kluků, tak i jejich
rodičů potkává pravidelně na žákovských trénincích, zápasech
a turnajích. Popřejme všem pevné zdraví, dobrou formu a nadále
radost ze hry i v roce 2018!
Jan Tafat
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VOLEJBALISTÉ SK ŠŤÁHLAVY MAJÍ ZA SEBOU DALŠÍ Z FESTIVALŮ
BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU
V sobotu 16. prosince se naši mladí volejbalisté zúčastnili dalšího krajského
kola turnajů v barevném minivolejbalu, tentokráte na plzeňské Lokomotivě.
V nominaci jsme měli 5 družstev v červené kategorii, 3 v oranžové
a dvě ve žluté. Všichni nominovaní si výborně a dosyta
zahráli a absolvovali dlouhý
celodenní volejbalový maraton. Bonusem pak byla stříbrná medaile v červené kategorii, kterou pro náš oddíl
vybojovaly v konkurenci 25
týmů Linda Fišerová s Barčou Knížákovou. V červené
kategorii reprezentovali náš
oddíl a obec Veronika Navrátilová, Martina Peroutková,
Linda Tafatová, Linda Fiše-

rová, Barbora Knížáková, Julie Vanišová,
Anežka Lucáková, Anna Tůmová, Jan Jiřík a Daniel Gerhart. V oranžové kategorii
Barbora Navrátilová, Adéla Dobrá, Eva
Šímová, Karolína Bendová, Petra Strás-

ká a Tomáš Fanta. V nejmladší žluté pak
Štěpánka Brůžková, Eliška Vondráčková,
Antonín Dobrý a Martin Navrátil.
Poté se trénovalo až do Vánoc. Na tréninky jsme navázali hned po Novém roce
a již v neděli 7. ledna se konalo
další kolo městského přeboru,
kde máme dvě družstva v kategorii trojic a tři v kategorii mini.
Dařilo se nám v kategorii trojic,
kdy jedno z družstev ve složení
Anežka Treﬁlová, Martina Peroutková a Veronika Navrátilová
dokázalo v tomto kole vyhrát
svoji skupinu.
Další nejbližší akcí bude v neděli 28. ledna účast na festivalu
barevného minivolejbalu v Klatovech.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

- INZERCE Pronájem volných prostor
Pronajmu prostory v nově zbudovaném
zdravotnickém zařízení ve Šťáhlavech,
Rašínova 757.
Prostory jsou vhodné např. pro nutriční
a výživové poradenství, pedikůru, masáže.
Kontakt: MUDr. Harnochová Dana,
tel.: 723 533 858, harnochova.dana@seznam.cz
Kulturní komise při OÚ Nezvěstice ve spolupráci s SDH Nezvěstice,
TJ SOKOL Nezvěstice a NKPMK zve malé i velké na

DĚTSKÝ
NÁMOŘNICKÝ
MAŠKARNÍ REJ

AMAZONIA
Indiánský život v džungli
přednáška Martina Pávka s fotoprojekcí

Způsob života a zvyky indiánských kmenů peruánské Amazonie.
Šamanismus, mytologie a spirituální svět indiánů.
Expedice do amazonské džungle, divoká fauna a flora.
Neobvyklé zážitky ze života s indiány.

Bohatá tombola, spousta her a zábavy!
NEZVĚSTICE

SDH

NEZVĚSTICE

10. 2. 2018 | 14:00
Nezvěstice - Sokolovna

TJ SOKOL

22.2.2018 od 18:00
Nezvěstice - areál ČSCH

NEZVĚSTICE
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