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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

březen 2018

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Na zasedáních v únoru RO schválila:
1. Podání žádosti o dotaci na projekt cyklostezky.
2. Podání žádosti o dotaci na sportoviště
u ZŠ Šťáhlavy.
3. Rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Šťáhlavy.
4. Uzavření Smlouvy o dílo s ﬁrmou HD
STROM s.r.o. Raková na akci „Hraběcí
alej, revitalizace významného historického
stromořadí“. Technický a autorský dozor
bude provádět společnost Geo Vision, spol.
s r.o.
5. Uzavření Smlouvy o dílo s ﬁrmou BP
STAVBY CZ, s.r.o. na akci „Propojení vodovodu Palackého ulice.“
6. Zadání projektu na zateplení zbylých
částí budovy MŠ.
7. Odstranění WC a přesun kiosku z pozemku p. č. 73/9 v k. ú. Šťáhlavice (tj. pozemek pod obecním parkovištěm pod zámkem Kozel) a ukončení nájemní smlouvy
s vlastníkem pozemku na část pozemku,
kde se objekty obce nacházely.
8. Uzavření Smlouvy o dílo s Ing. Hlavničkou na pravidelné revize mostů a lávek
v obci.
9. Úpravu části „Hluboké cesty“ u kontejnerů.
10. Položení nové protiskluzové dlaž-

by do prostor budovy obecní hospody ve
Šťáhlavicích, v nichž je plánováno umístit
prodejnu potravin.
11. Opětovné podání žádosti o odkup
pozemku p. č. 543/19 v k. ú. Šťáhlavy od
České obce sokolské. Důvodem nutnosti
podat žádost znovu jsou změny na straně
vlastníka pozemku.
12. Žádost Spolku zdravotně postižených
Staroplzenecko, z. s. o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce ve výši 8.000 Kč.
13. Inventarizační zprávu za rok 2017.
14. Účetní závěrku MŠ Šťáhlavy.
15. Účetní závěrku ZŠ Šťáhlavy.
16. Cenovou nabídku ﬁrmy BP STAVBY
CZ, s.r.o. na opravu povrchu účelové cesty
pod nádražím „U kanálku“ a opravu výtluků MK Šťáhlavy (Havlíčkova, Špilarova,
K Bažantnici).
17. Objednávku radarů do Husovy ulice
u společnosti SOVT-RADIO, s.r.o., která
předložila nejvýhodnější nabídku.
18. Na základě cenových nabídek objednat rekonstrukci střechy na starší budově
MŠ včetně zateplení u pana Rudolfa Vohradského. Dílo bude zhotoveno, jakmile
to umožní klimatické podmínky.
19. Uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Oprava komunikace – Jungmannova, Palackého, U Hřiště“ s ﬁrmou Silnice Hor-

šovský Týn, a.s.
20. Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Vodovod Nezvěstická, K Bažantnici, Tylova,
Havlíčkova, Na Potoce, Pod Kozlem“ s ﬁrmou BP STAVBY CZ, s.r.o.
21. Uzavření smlouvy o dílo na akci
„Rozšíření vodovodní sítě na Návsi republiky před zámek“ s ﬁrmou BP STAVBY
CZ, s.r.o.
22. Podání žádosti o převod pozemků p. č.
410/6a 415/3 v k. ú. Šťáhlavy od státu na
obec.
RO vzala na vědomí:
1. Nabídku manželů Leblových na odkoupení chaty E 417 u Sedleckého jezu, která
je na pozemku obce. Důvodem nabídky
je předkupní právo a prodej chaty jinému
vlastníku. Obec nemá zájem o koupi chaty.
2. Žádost o poskytnutí účelové dotace
na zajištění dopravní obslužnosti ve výši
168.168 Kč, kterou podal KÚ PK. Žádost
bude předána k projednání zastupitelstvu
na březnovém zasedání.
3. Informaci účetní obce o vyúčtování odpadového hospodářství za rok 2017. Příjmy 2,646.723 Kč, výdaje 3,582.093 Kč.
Obec tedy ze svého rozpočtu za odpadové
hospodářství uhradila 935.370 Kč.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
A) Informace o probíhajících správ- 2. etapa – v březnu bude projekt podán
ních řízeních:
na MMP pro společné územní a staveb- Kanalizace Na Sádkách – stále pro- ní řízení. Jde o lokalitu, kde byl vodovod
bíhá stavební řízení na MMP, po vydání částečně budován v r. 2017.
stavebního povolení se bude realizovat, - Kanalizace na Kukačce - v březnu bude
předpoklad – léto 2018
projekt podán na MMP pro společné
- Vodovod na návsi – vydáno stavební územní a stavební řízení.
povolení
B) Informace o probíhajících či nedáv- Vodovod Tyršova (od ul. Habrmanova no dokončených investičních akcích
k cukrárně) – probíhá stavební řízení na a opravách
MMP, akce by se měla dělat v r. 2018.
- Výměna oken v obecní hospodě ve Šťáh- Vodovod Šťáhlavice „Mezi Domky“ – lavicích – dokončeno;
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- Výměna oken ve 2. patře budovy OÚ –
dokončeno;
- Oprava cesty pro pěší od bytovek ke
kanálku a oprava části cesty od kanálku
k Hraběcí – dokončeno;
- Oprava cesty u zahrádek pod tratí – dokončeno;
- Některé drobné opravy kanalizace apod.
– propadlý propustek u starého hřbitova
– dokončeno;

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
– oprava odvodnění mezi MŠ a bytovkou - Přístřešek v obecním stavebním dvoře
č. p. 529 včetně osazení novou vpustí, tj. (bude využit jako skladovací prostor) – dona pozemku u cesty ke „kanálku“ – dokon- končeno;
čeno;
- Kanalizační přípojky do budovy č. p.
– oprava a obnova uličních vpustí (kanálů) 440 (hasičská zbrojnice a knihovna) a ke
v Legionářské ulici – dokončeno;
kurtům ve Šťáhlavech – dokončeno,
– oprava propadu kanalizace v travnatém - Čekárna autobusové zastávky na návsi
pásu mezi ulicemi Táborská a U Hřiště – u zámku – zajištěno přes Mikroregion
bude v březnu 2018;
Radyně; původně bylo obci zhotovitelem
– oprava propadu kanalizace v Habrma- sděleno, že čekárna bude instalována již
nově ulici u křižovatky s ulicí Jiráskova – v prosinci 2017, proto bylo potřeba urychbude v březnu 2018;
leně připravit prostor pro zastávku.Nako- Přepojení některých nemovitostí v Ko- nec se termín zhotovení výrazně posunul,
menského ulici do kanalizace v Legionář- do konce března už ale zastávka bude na
ské ulici – dokončeno (vlastníci nemovi- určeném místě.
tostí se ﬁnančně spolupodílí);
C) Investiční akce plánované na r. 2018
- Menší provizorní opravy komunikací a výběrová řízení na investiční akce
v ulicích K Bažantnici, Havlíčkova a Špila- Výběrová řízení dokončená / předpokládarova – dokončeno
ná realizace
- Úprava povrchu ústí tzv. Hluboké cesty - Vodovod Nezvěstická, K Bažantnici,
do ul. Kozelská – důvodem je zlepšení pří- Havlíčkova, Tylova, Na Potoce, Pod Kozstupu ke kontejnerům – dokončeno;
lem – realizace v průběhu roku, jaro ul.
- Úprava prostor v obecní hospodě ve Nezvěstická a lokalita Pod Kozlem; ostatní
Šťáhlavicích na prodejnu – stavebně před ulice - léto, podzim
dokončením, následovat bude vybavení - Vodovod Náves Republiky – předpoklad
prodejny spotřebiči a nábytkem a poté vy- realizace jaro, léto
řízení změny užívání na stavebním úřadě - Vodovod Palackého – březen, duben
ve Starém Plzenci;
- Úprava komunikace ulic Jungmanno- Likvidace WC a jímky na pozemku pod va, Palackého, část U Hřiště – realizace
obecním parkovištěm pod zámkem Kozel, duben, květen Jungmannova a část Palacpřesun kiosku na obecní pozemek – bude kého, zbytek až po vybudování vodovodu
dokončeno v březnu;
a přípojek v Palackého ulici.
- Umístění radarů na měření rychlosti - Umístění radarů v Husově ulici – bude
v ulici Husova – bude dokončeno pravdě- provedeno v březnu
podobně v březnu;
- Vodovodní a kanalizační přípojka do bu-

dov na hřišti ve Šťáhlavicích – cca březen
- květen
- Obnova Hraběcí aleje – hrazeno za přispění dotace – realizace do konce listopadu
- Oprava kapličky ve Šťáhlavicích – bude
provedeno do konce června
- Oprava havarijního stavu střechy na starších částech budovy MŠ – realizace jaro
2018
V nejbližší době bude vyhlášeno výběrové
řízení na kanalizaci v ulici Na Potoce.
D) Dotace
Obec podala nebo v nejbližší době podá
několik žádostí o dotaci. Věříme, že alespoň některá z nich vyjde.
- Na opravu cesty K Cihelně
- Na opravy v areálu minigolfu
- Na rozšíření vodovodu v obci (budeme
podávat v březnu)
- Na sportoviště na zahradě ZŠ (běžecká
dráha a doskočiště)
- Na dopracování studie a projekt cyklostezky (součást cyklostezky Plzeň – Brdy)
Bohužel se velmi často stává, že dotace,
o které bychom měli zájem, jsou vypsány
tak, že se jich obec bohužel nemůže zúčastnit. Např. častou podmínkou bývá počet obyvatel obce do 500. Menší obce tak
mají v tomhle výhodu a obce naší velikosti
musí hledat ﬁnanční prostředky ve svém
rozpočtu, nebo čekat na jiný dotační titul.
za OÚ tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU
VYNIKAJÍCÍ ÚSPĚCH ŠŤÁHLAVSKÉ HUDEBNÍ KAPELY PF BAND
Šťáhlavská kapela PF BAND (P. Fremr, kolo vypadávají a nahrazuje je jiný interpret.
V. Kovanda, Z. Tolar, M. Bláha a hosté) se Pokud to bude možné a písnička se Vám
letos se svou písničkou „Božská“ (hudba P. líbí, podpořte naši šťáhlavskou kapelu. KaFremr, text M. Míčko) účastní každou ne- pela Vám děkuje.
děli na Českém rozhlasu Plzeň ve 20 hodin V nejbližší době ji budete moci v našem
Folkparády – hitparády folkových a country
písniček, která je slyšet ve všech regionálních rádiích Českého rozhlasu v republice.
PF BAND ke dni psaní tohoto článku ve
velmi silné konkurenci dokonce již jedenkrát zvítězil a hitparádě se stále pohybuje na
předních místech. Posluchači se do hlasování zapojí zasláním SMS, výsledky hlasování
aktuálního kola najdete na www.folkparada.
cz nebo uslyšíte v rádiu. Pravidla jsou velmi
přísná, kapela se může zúčastnit pouze 10
kol a v případě, že 3x zvítězí, což je velmi
těžké, stává se její písnička automaticky
součástí playlistu regionálních stanic Českého rozhlasu. Naopak 3 písničky každé

okolí vidět živě na Slavnostech sena 2.6.
v Milínově, na Bohemia Music Festu ve
Starém Plzenci 9.6. a na Otevírání léta ve
Šťáhlavech 30.6.

CITYBLOKY U „KANÁLKU“ - VÝZVA OBČANŮM BYTOVEK A ZAHRÁDKÁŘŮM
Opět vyzýváme občany, kteří projíždí mo- že po trávě se jezdit nemá. Pokud to bude přes travní porost jezdí a poškozují jej.
torovým vozidlem po cestě mezi „kanál- pokračovat, bude obec nucena na trávu ve- Cesta ke „kanálku“ není uzpůsobena pro
kem“ a citybloky a citybloky objíždějí po dle citybloků umístit další zábrany nebo motorová vozidla!
trávě, aby tak nečinili. Rozumný člověk ví, zvážit represivní působení vůči těm, kteří
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VÝZVA OBČANŮM Z LOKALITY
MEZI DOMKY A ZA HUMNY VE
ŠŤÁHLAVICÍCH
V těchto ulicích byl v prosinci 2017 položen vodovodní řad. V době, kdy vyjdou
noviny, už bude pravděpodobně vodovod zkolaudován. Opětovně sdělujeme
občanům těchto lokalit, kteří mají zájem
o vodovodní přípojku, že je potřeba, aby
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 zajišťuje a hradí
sám. Občanům byla do schránek vhozena
výzva, kde je vše potřebné popsáno.
ULICE JUNGMANNOVA A PALACKÉHO ŠŤÁHLAVY
V ulici Jungmannova, Palackého bude
od dubna probíhat rozsáhlejší oprava komunikace. Upozorňujeme občany této
lokality, že vjezdy k jejich nemovitostem
i jejich sjízdnost si hradí na svůj náklad.
Pakliže budou chtít mít vjezd v zámkové
dlažbě, budou si jej muset uhradit. Způsob úhrady, tedy zda budou vjezd hradit
obci nebo přímo zhotoviteli, se obec dohodne se zhotovitelem. Pakliže by neměli
o vjezd ze zámkové dlažby zájem, byl by
vjezd zhotoven pouze ve štěrku. Stejným
způsobem bylo postupováno i v minulých
případech, kdy obec prováděla opravy komunikací.
V části ulice Palackého, kde bude budován
na jaře vodovod, bude komunikace asfaltována až po vybudování vodovodu s tím, že
bude potřeba, aby si občané, kteří se chtějí
na vodovod připojit, co nejdříve po zhotovení vodovodu zajistili vodovodní přípoj-

ky. Pro tyto vlastníky platí ohledně přípojek obdobně totéž, co je uvedeno v bodu
3 Výzva občanům z lokality Mezi Domky.
PŘEVOZ VĚŽNÍCH HODIN
Ze zámku Kozel byl převezen obecní
hodinový stroj věžních hodin, které kdysi bývaly umístěny na zámku. Stroj již
s největší pravděpodobností nebude moci
sloužit svému účelu, obec uvažuje o jejich
vystavení a hledá k tomu vhodný prostor.
STUDIE ZÁLOŽNA
Obec nechává zpracovat studii budovy záložny tak, aby ji bylo možné využít jako
multifunkční zařízení se sálem. Je to běh
na dlouhou trať, po zpracování projektu
a získání příslušných povolení budeme
v následujících letech hledat vhodný dotační titul, aby se akce mohla realizovat.
SHYBKA A ÚPRAVA ODLEHČOVACÍCH KOMOR
V únoru proběhla 1. schůzka za účasti projektanta ohledně případné úpravy
shybky křížení náhonu s potokem Beránka. Důvodem je zejména nebezpečnost
tohoto místa. V březnu se bude konat další
schůzka zainteresovaných osob za účelem
výběru nejvhodnější varianty předložené
projektantem.
V současné době probíhá úprava odlehčovacích komor kanalizace (OK1 a OK2)
u Husovy ulice. Úpravu provádí Čevak,
a. s., v součinnosti s obcí, po jejím dokončení dojde ke zlepšení situace vlastníků
nemovitostí u ústí náhonu do Beránky při
dešťových srážkách.
NEPOŘÁDEK U KONTEJNERŮ
Děkujeme občanům, kteří nenechávají
nepořádek u kontejnerů na tříděný odpad.
Jako odstrašující případ přikládáme foto-

graﬁi kontejnerů u nádraží. Pokud jsou
kontejnery, k nimž jste se vypravili, plné,
žádáme Vás, abyste odvezli odpad k jiným kontejnerům, méně zaplněným, nebo
do sběrného dvora. Položíte-li odpad vedle kontejneru, vítr jej rozfouká, zvířata
roztahají a je pak nepořádek všude. Kontejnerů je v obci dostatek, sběrný dvůr má
otevřeno v pondělí a středu od 9:00 do
17:00 (v létě od 10 do 18) a v sobotu od
8:00 do 13:00.
NEPOŘÁDEK U ZAHRÁDKÁŘSKÉ
KOLONIE A CHATOVÉ OSADY
V BERÁNCE
Vyzýváme nájemce zahrádek v zahrádkářské kolonii a občany z rekreačních
chat osady Beránka, aby biologický odpad (trávu a větve) neukládali na sousední
obecní pozemky ani jej neshazovali do
koryta toku Beránky, ale využili k tomu
svůj nebo pronajatý pozemek. Trávu lze
kompostovat, suché větve lze spálit – tzv.
pálicí den je každý pátek odpoledne. Nebo
lze obojí (samozřejmě roztříděné) odvézt
do sběrného dvora, který má otevřeno
v pondělí a středu od 9:00 do 17:00 (v létě
od 10 do 18) a v sobotu od 8:00 do 13:00.
Pozemek, kam biologický odpad odkládáte, je z větší části pozemek lesní, a věřte
nebo ne, ani do lesa biologický odpad nepatří a už vůbec ne v takovém množství!
za OÚ tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

BŘEZNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Václav Čechura 83, Hana Boučková 80,
Božena Vodičková 89, Anna Baumruková 88,
František Fábera 80, Jindřiška Fikarová 80,
Marie Ditrichová 89, Jaroslava Fremrová 80

Šťáhlavice
Božena Nolčová 86
Julie Lišková 83
Mgr. Dagmar Špalová

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.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Milí rodiče,
chtěli bychom Vás touto cestou oslovit
a pozvat Vás na vítání občánků, které se
bude konat v sobotu dne 12. 5. 2018 v obřadní síni Obecního úřadu Šťáhlavy.
Žádáme rodiče, kteří se chtějí vítání občánků zúčastnit, aby se příležitostně dostavili
na matriku a oznámili tuto skutečnost nejpozději však do středy 25. 4. 2018.

Přivítány budou děti s trvalým bydlištěm
ve Šťáhlavech a ve Šťáhlavicích, narozené
od 2. 8. 2017 do 31. 3. 2018. Děti narozené
po datu 31. 3. 2018 mohou rodiče průběžně
přihlašovat během následujících měsíců na
další vítání občánků, které se uskuteční na
podzim letošního roku. Termín vítání bude
s dostatečným předstihem opět zveřejněn.
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Tiskopis souhlasu si můžete stáhnout
z webových stránek obce. Bližší informace Vám poskytneme na Obecním úřadě ve
Šťáhlavech v kanceláři matriky, případně
telefonicky na tel. č. 377969079 nebo
emailem: matrika@stahlavy.cz.
Radka Fremrová, matrika OÚ

OBECNÍ STATISTIKA ROKU 2017
Celkový počet obyvatel obce k 31. 12. 2017
byl 2614, z toho 2097 obyvatel ve Šťáhlavech a 517 obyvatel ve Šťáhlavicích. Do
Šťáhlav se přistěhovalo 122 obyvatel a odstěhovalo se 45 obyvatel. Do Šťáhlavic se

přistěhovalo 24 obyvatel a odstěhovalo se
15 obyvatel. Ve Šťáhlavech se narodilo 21
dětí a ve Šťáhlavicích 3 děti. Ve Šťáhlavech
zemřelo 12 lidí a ve Šťáhlavicích 5. V roce
2017 se ve Šťáhlavech přidělilo 42 čísel po-

pisných a posledním přiděleným číslem bylo
číslo 790. V roce 2017 se ve Šťáhlavicíh přidělilo 5 čísel popisných a posledním přiděleným číslem bylo číslo 219.
Vlasta Brůžková, matrika OÚ

UKLIĎME ŠŤÁHLAVY, UKLIĎME ČESKO
Na sobotní dopoledne 7. dubna organizuje
Spolek přátel šťáhlavského zámku ve spolupráci s obcí Šťáhlavy zapojení naší obce
do celostátní úklidové akce „Ukliďme Česko, ukliďme svět“. Stejně jako vloni se těšíme na účast dobrovolníků z řad místních
spolků, ale i jednotlivců a věříme, že pomůžeme dobré věci.
Dobrovolníci se mohou přihlásit na adrese http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/
dobrovolnik/.
Letos bohužel celostátní organizátor
v lednu ohlásil, že rukavice ani pytle žádné
nemá, proto Vás prosíme, abyste si vzali
rukavice vlastní. Nějaké rukavice máme
k dispozici z loňského roku, ale je jich

omezený počet, pytle zajistíme.
Věříme, že bude na akci dobré počasí a že
se sejde dobrá parta lidí, kterým není naše
okolí lhostejné.
Sraz je jako vloni v 9:00 hodin před obecním úřadem, předpoklad trvání – cca do 12
hodin.
Jak lze pomoci, pokud se nemůžete zapojit
přímo do úklidu?
- informacemi o již existující černé skládce
na území obce
- ﬁnanční podporou celostátního projektu,
z něhož jsou hrazeny pytle a rukavice pro
dobrovolníky
- nákupem pytlů nebo rukavic přímo pro
naši akci.

Jak bude úklid probíhat?
Sejdeme se před
obecním úřadem ve Šťáhlavech. Dobrovolníci budou poučeni o pravidlech bezpečnosti práce, obdrží pytle, případně rukavice a budou rozděleni do skupin. Skupiny
pak projdou určené oblasti v obci, budou
sbírat odpad do pytlů, které umístí na vytipovaných místech. Odpad následně odvezou zaměstnanci obce do sběrného dvora
nebo do určeného kontejneru.
Dotazy zodpoví: Iveta Bočanová,
tajemnik@stahlavy.cz, 724 162 518
za Spolek přátel šťáhlavského zámku
Iveta Bočanová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
Dne 10. 2. se od 14:30 v obecním sále
ve Šťáhlavicích konal maškarní bál. Sál
se hemžil asi 35 pohádkovými bytostmi.
Dětští účastníci dostávali u vstupu dárečky v podobě domácích perníčků, které nám upekla šikovná paní z Chválenic,
a malou hračku dle vlastního výběru.
Také si mohly děti koupit tombolu. Bylo
připraveno 400 zajímavých cen. Během

asi hodinového programu si děti s moderátory klauny a čerticí zahrály známou
obíhanou okolo židlí, kolíkovanou a lovení balonků. Pro děti, které se nechtěly
zapojit do her, byly u jednoho vybraného
stolu připraveny obrázky k vymalování
. Nebo si děti mohly zakoupit cukrovou
vatu a jiné dobroty či dárkové předměty
u stánku před vstupem do sálu. Celým

programem hudebně doprovázely dětské
pohádkové písničky. Na závěr děti dostaly
heliové balónky na cestu domů. Některé
balonky uletěly a tak zdobily strop sálu.
Děkujeme všem zúčastněným a sponzorovi Workpress Aviation, který tak zlepšil
možnosti organizátorů. Budeme se těšit
opět za rok.
Eliška Lukešová

HASIČSKÝ PLES SDH ŠŤÁHLAVY
17. 2. jsme uspořádali tradiční hasičský
ples pro šťáhlavské hasiče, kamarády, občany a spoluplesovníky. I v letošním roce

jsme museli řešit dilema, kde sehnat azyl
pro náš ples. Jelikož jsme se v loňském
roce sotva do sálu na Lhůtu vešli, pře4

stěhovali jsme naši slavnost po několika
letech opět do Nezbavětic. A dobře jsme
udělali! Sešlo se nás bezmála 140 platídokončení na následující straně

HASIČSKÝ PLES SDH ŠŤÁHLAVY
dokončení z předchozí strany

cích. Celým večerem nás hudebně těšila již ověřená kapela Sekvence. Kapela
umí skvěle zahrát a rozdovádět tanečníky
jak v rytmu lidovém, ploužákovém, tak
i moderním. Také nám pořídili skvělé fotograﬁe, které můžete najít na naší facebookové stránce (odkaz na konci článku). Bohužel mezi členy našeho sboru
stále marně hledáme nadšence, který by
z každé takové akce pár snímků pořídil.
Kdybyste měl někdo chuť takového koníčka mezi námi provozovat, nebojte se
nám ozvat. Tombola letos byla vyprodána
v rekordním čase a šťastný výherce hlavní

ceny si mohl po půlnoci vyzvednout poukaz do pivních lázní. Tento poukaz jsme
byli nuceni zajistit, protože nám náš hlavní sponzor z minulých let nemohl dopřát
živé selátko. Sponzorů našeho plesu bylo
letos opravdu mnoho, a tak byla tombola velmi bohatá. Všem sponzorům ještě
jednou mnohokrát děkujeme. Karaﬁátky
jako pozornost pro dámy při dámské volence byly také hodně rychle pryč. Jediné
negativum, které jsme zaslechli, je to, že
návštěvníky pravidelně každý rok trápí
skutečnost, že se musí vázat na odjezdy
autobusů na ples a následně zpět domů.

Bohužel není reálné vypravovat více než
dva spoje tam a dva zpět. Bál tedy můžeme hodnotit velice kladně a nezbývá nám,
než se těšit na ten příští, který se bude konat 16. 2. 2019, také v Nezbavěticích.
Akci “Dětský maškarní bál” jsme byli nuceni zrušit z kapacitních důvodů. Několik
z nás zkolila chřipka, navíc jsme se začali chystat na akci náhradní, zcela novou,
o které vám více ve svém článku píše
Mgr. Jakub Šedivý.
Facebookovou stránku vyhledáte tak, že
do vyhledávače zadáte: SDH Šťáhlavy
Za SDH Šťáhlavy, Michal Peroutka

MAŠKARNÍ
BÁL VE
ŠŤÁHLAVICÍCH
V sobotu 10.2.2018 uspořádala TJ Sokol Šťáhlavice na sále Obecní restaurace
již tradiční maškarní bál.V letošním roce
se sešlo méně masek než obvykle, o to
však byly krásnější a nápaditější. Řádění
na sále začalo krátce po 20 hodině a pokračovalo až do brzkých ranních hodin.
K dobré náladě přispěla vynikající kapela
Eges, zpestřením bálu bylo vyhodnocení nejlepších masek. Kdo letos přišel na
maškarní bál, určitě se mu tam líbilo.
Dagmar Špalová

PO NOVÉM ROCE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Nový rok v mateřské školce jsme letos
nezahájili právě nejlépe. V prvním novoročním týdnu se totiž řešily následky havárie topení a tak jsme byli nuceni našim
dětem nedobrovolně prodloužit vánoční
prázdniny. Nyní je zas vše jak má být
a tak jsme zvládli i únorové třeskuté
mrazy. Sněhové podmínky zimním radovánkám našich dětí letos vůbec nepřály.
I přesto jsme na pár dní oprášili boby
a byli, třeba jen na malou chvíli, i sněhuláci.

Tak jako každý měsíc, i leden jsme zahájili motivačním divadélkem. V tomto
školním roce se děti pravidelně setkávají
s klaunem Notíkem a od jeho příběhů se

pak odvíjí náplň činností dětí v následujícím období. Od poloviny února vypravujeme každý čtvrtek již druhý turnus
předškoláků do rokycanského plaveckého

bazénu, kde dolaďují formu a styl před
letní sezónou. V únoru jsme také pozvali
tatínky, aby si se svými dětmi užili prima
odpoledne ve školce. No řekněte, kterému
dospělákovi se tohle poštěstí? Byl cirkus,
pirátské dobrodružství a dokonce se i tančilo!
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A tančilo se i na tradičním karnevalu, plném roztodivných masek a napínavých
soutěží. A nad vším tím maškarním rejem
dohlížel medvěd v životní velikosti! Ne-

věříte? Zeptejte se dětí. Ale nemyslete si,
že jsme pro samou zábavu zapomněli na
důležité povinnosti.
dokončení na následující straně

PO NOVÉM ROCE V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
dokončení z předchozí strany

Jako každý rok, tak i letos vyrazila ke krmelci do Bažantnice výprava se zásobami
pro lesní zvěř.
První jarní měsíce budou u nás plné kulturních zážitků. Čekají nás hned dvě pohád-

ky – jedna Slepičí a druhá o Zlatovlásce.
V březnu pak pošleme naše předškoláky
na zkušenou do základní školy, aby to
tam před zápisem trošku „omrkli“. A že
by nám po jejich odchodu do školy zby-

la volná místa ve školce? Kdepak! Už 2.
května u zápisu se budeme těšit na čerstvou várku školáčků mateřáků.
Za MŠ Šťáhlavy Lída Dědková

STARÉ ŠŤÁHLAVSKÉ HOSPŮDKY
Kdysi bývaly na vesnicích malé útulné
hospůdky, kam se nechodilo jenom na
pivo, ale byly zdrojem nových zpráv, událostí a zajímavostí ze širokého okolí i ze
světa a lidé si je zde navzájem předávali.
Hrály se zde karty, kulečníky i kuželky,
a když některý z hostů přinesl harmoniku,
roztáhl měchy, bylo o zábavu a dobrou
náladu postaráno. Takové byly i ve Šťáhlavech.

jejím místě byla postavena nová budova
„Záložna“. V té byla restaurace, řeznictví,
holičství a spořitelna. V poschodí byly
byty a sál, který sloužil jako tělocvična Sokola. Pořádali se v něm tělocvičná
vystoupení, zábavy, plesy a hrálo se zde
ochotnické divadlo. Restauraci dlouho,
ještě po roce 1945, provozoval pan Bantl.
Po něm ještě dalších několik hostinských,
než ji Jednota uzavřela a zřídila zde drogerii a papírnictví. Řeznictví provozoval
pan Pešek, holičství manželé Trčkovi a po
nich pan Rybař s chotí.

u Lidového domu. Majitelem a provozovatelem byla od roku 1936 rodina pana

Vlasatého. Po jejím uzavření zde družstvo
Jednota zřídilo prodejnu s průmyslovým
zbožím s bezvadnou vedoucí paní Novotnou-dcerou Vlasatých. Zde bylo ke koupi vše potřebné a na tehdejší zásobování
snad i nemožné.
Poslední novodobější hospůdka byla poblíž vlakového nádraží v rodinném domHned na kraji obce proti škole byla první klasická s klenutými stropy „Plzeňka“.
V ní našli později své zázemí i šťáhlavští fotbalisté. A to díky jejímu majiteli,
místnímu zahradníkovi panu Ladislavovi
Dvořákovi staršímu, který byl velkým
příznivcem kopané. Dlouhá léta odtud
vycházel o Masopustu sportovci organizovaný průvod masek obcí v čele s medvědem a jeho krotitelem.

Na návsi byla druhá hospůdka, která se
o přízemní budovu dělila s místní školou
až do roku 1930, kdy byla zbořena a na

Na protější straně návsi byla další hospůdka. Původně panský hostinec, po té majetek pana Jakobeho, od kterého jej koupilo šťáhlavské dělnictvo a změnilo název
U Radyně na Lidový dům. V roce 1931
byla provedena přístavba a zřízen biograf
„Svépomoc“. V sále se promítalo kino,
pořádaly zábavy, plesy a hrálo se ochotnické divadlo. V přízemí byla restaurace
a řeznictví. Na zahradě byl taneční parket
a kuželník, kde se pořádaly různé společenské akce. Opodál byla malá hospůdka
u Štětinů, která měla vchod od potoka.

Provozoval ji ještě koncem čtyřicátých let
pan Lhoták, pozdější řidič první šťáhlavské sanitky.
Proti dnešnímu Obecnímu úřadu byla také
jedna z původních hospůdek s menším
sálem, ve kterém až do roku 1931, než
byla postavena „Záložna“, měl tělocvičnu místní Sokol. Byl zde i kuželník jako
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ku u Trykarů (proti bývalé traﬁce pana
Vozky). Z doslechu a ústního podání
byla zde kdysi ještě jedna. Proti transformátoru u nemovitosti rodiny Kotěšovců.

Ta je již delší dobu zbourána. To je doufám úplný a pravdivý výčet bývalých
šťáhlavských hospůdek a jistě na tehdejší
dobu, velikost obce a počet obyvatel úctyhodný počet.
Jiří Brožík

SPORT
ÚNOROVÉ UDÁLOSTI V HÁZENÉ
Noviny nám píší, že v Arktidě je tepleji
než v Čechách, ale sportovcům to nějak
nevadí. Jarní kolo zahájili dokonce už
fotbalisté a házenkářům, kteří hrají už
jen v halách by teploty -20° C (samozřejmě venku) vadit neměly. Koncem ledna
nám abdikoval na svou funkci prezident
českého svazu házené pan Bendl a s ním
další členové předsednictva pánové Nocar
a Sviták. Volební konference našeho svazu se bude konat až v dubnu, ale snad se
do té doby náš sport nesloží. Začátkem
února nás překvapila smutná zpráva. Ve
věku 85 let zemřel náš bývalý hráč a trenér Miloslav Moulis, který ve Šťáhlavech
prožil nejhezčí léta své hráčské činnosti
a jako trenér dokonce ještě v minulém
roce pomáhal s výchovou našich žáků.
Čest jeho památce. A teď již k naší činnosti.
Starší dorost první dorostenecká liga.
Třetí únorový víkend zahájilo naše družstvo svou jarní pouť za záchranou v soutěži utkáním se svým plzeňským soupeřem
Talentem Plzeň. V podzimním kole v Plzni naši prohráli o tři branky a byli odhodláni soupeřům porážku oplatit. V hale se
sešlo na 150 diváků, pravda dobrá třetina
jich byla fanoušky soupeře, kteří vytvořili

perfektní atmosféru utkání. Naši překvapili sestavou, byli v ní jen čtyři chlapci
z kategorie staršího dorostu, ostatek
mladší. Po vyhraném poločase naši vedli dokonce o šest branek, ale závěr utkání
nezvládli a se svým rivalem remizovali.
Šťáhlavy - Talent Plzeň 23:23 (11:9). Sestava (branky): V brance Hrubý, Kopic,
v poli Havlíček M. 2, Nolč 6, Basl, Kesl 4,
Sedláček 2, Kojan 2, Tyml, Havlíček O. 6,
Klička. Trenéři Kreč, Fiala, Nolč, vedoucí
družstva Schejbal. V dalším kole čekala
náš tým Karviná, tým ze severu Moravy,
druhý v tabulce. Soupeř od začátku vzal
našeho nejlepšího snajpra Nolče na osobní obranu a vytvořil si poločasový náskok
čtyř branek. Ve druhé půli naši dotáhli
skore na dvě branky, ale desetiminutový
výpadek vše rozhodl. Když bylo rozhodnuto, zahráli si i všichni z lavičky. Baník
Karviná - Sokol Šťáhlavy 37:26 (18:14).
Sestava - Hrubý, Dolák a v poli Havlíček M. 4, Nolč 10, Havlíček O. 1, Kesl
3, Vicari 2, Sedláček 2, Kojan , Brůha 1,
Klička , Šimek 2. Vedoucí týmu Schejbal,
trenéři Nolč a Fiala. 3. března sehraje tým
další domácí zápas s družstvem Lovosic
v 16 hodin. a 25. 3. bude hostit družstvo
z Jičína a to v 18:30.

Mladší dorost - druhá liga
18. února si zajelo družstvo mladších
dorostenců do Prahy pro své první jarní
body. V plechové hale Lokomotivy Vršovice snadno zvítězilo, i když soupeř byl
posílený o dva hráče Dukly Praha. Trenér
Sedláček spolu s vedoucím týmu Sklenářem vedli tuto sestavu: brankář Kopic
a dále hráči Průcha 4, Jung 2, Tyml 3,
Nosek 8, Karban 2, Sedláček 9, Sklenář
3, Brůha 1, Kojan 3. V následujícím kole
měli chlapci volno a hrají až v březnu,
kdy 3. 3. hostí 1. HC Pardubice ve 14 hodin, 10. 3. v 15 hodin Jiskru Havlíčkův
Brod, 24. 3. v 16:30 Jiskru Třeboň.
Ostatní družstva pokračují v zimní přípravě, v hale i v tělocvičně. Mladší žáci
v rámci zimní přípravy absolvovali turnaj
v Příbrami, kde na Vojířově memoriálu
zvítězili. Podrobnosti jsou uvedeny v dalším článku tohoto čísla. Případní zájemci
o náš sport z řad mládeže i dospělých jsou
vítáni. Přijďte posílit naše řady.
Jan Sklenář, VV Sokol Šťáhlavy

ÚSPĚCH MLADŠÍCH ŽÁKŮ HÁZENÉ SOKOLA ŠŤÁHLAVY V PŘÍBRAMI
V sobotu 25. 2. 2018 odjeli mladší žáci
házené Sokola Šťáhlavy na turnaj „Memoriál Ing. Vojíře“ do Příbrami. Turnaje
se zúčastnilo osm týmů, hrálo se ve dvou
skupinách. Naši kluci byli nalosováni do
skupiny „A“ společně s družstvy TJ Spartak Příbram, Lokomotiva České Budějovice, HC Kolín. Ve skupině „B“ se spolu
utkali družstva HK Rokycany, HK Chomutov, Házená Mělník a HBC Strakonice.
V prvním zápase turnaje nastoupili naši
kluci proti domácímu družstvu TJ Spartak Příbram. Kluci nastupovali v sestavě:
S č.2 Votýpka Jan, č.3 Šebek Vojtěch, č.4
Tůma Matěj, č.5 Cibulka Dominik, č.9
Kudra Jaroslav, č.10 Jirmář Jan, č.11 Čimera Tomáš (brankář), č.12 Říha Jakub,
č. 13 Toﬂ Jakub, č.17 Karban Lukáš, č.18
Nosek Jakub. Trenéři na lavičce Jirmář
Petr, Drohobetskyj Alexandr. Vlastní
utkání proběhlo za jednoznačné převahy
našeho týmu. Příležitost reprezentovat
klub házené Sokola Šťáhlavy a obec Šťáhlavy dostala celá lavička. Vítězství 15:3
za 16 minut turnajové hrací doby tomu
odpovídá. Střelci branek našeho družstva:
Votýpka Jan 5, Kudra Jaroslav 1, Jirmář
Jan 2, Toﬂ Jakub 5, Nosek Jakub 2
Druhé utkání s Lokomotivou České Budějovice bylo vyrovnané do stavu 6:5, pak
jsme gólově odskočili a utkání po pěkné
hře celého kolektivu dohráli. Na výsledku

10:6 se střelecky podíleli: Votýpka Jan 2,
Kudra Jaroslav 1, Jirmář Jan 2, Toﬂ Jakub
4, Nosek Jakub 1.
Poslední utkání ve skupině s družstvem
HC Kolín kluci rozhodli hned na začátku zápasu především výbornou obranou.
Rychlé protiútoky a dobré kombinační
akce se střídali a skóre rychle narůstalo.
Střelci našeho družstva v tomto utkání:
Votýpka Jan 3, Tůma Matěj 2, Kudra Jaroslav 1, Jirmář Jan 3, Toﬂ Jakub 5, Nosek
Jakub1.
Těmito výsledky jsme vyhráli skupinu bez porážky se skórem branek 40:12
a postoupili do dalších bojů z prvního
místa. Že to v turnaji ještě nic neznamená, se kluci přesvědčili v lednu na turnaji v Novém Veselí. Tam také po skvělém
výkonu ve skupině přišli prohry a čtvrté
místo. Regule turnaje stanovili pro čtvrtﬁnále čtvrtý tým skupiny „B“ kolektiv
Házená Mělník. Kluci s měsíc starými
zkušenostmi a se skvělou předzápasovou přípravou svých trenérů přistoupili
k utkání odpovědně a odhodlaně. Rychlým vstupem do utkání (3:0) určili jeho
průběh a přesvědčivě zvítězili 11:3. Branky našeho družstva: Votýpka Jan 1, Tůma
Matěj 1, Toﬂ Jakub 4, Nosek Jan 5.
Pro semiﬁnále nám výsledky ostatních
družstev přisoudili družstvo HC Kolín.
Jednoznačné vítězství ve skupině hrozilo
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podceněním soupeře, který se v průběhu
turnaje zlepšoval. Skvělá příprava trenérů
před utkáním však znamenala pravý opak.
Kluci na soupeře vlétli a první a poslední
jeho branku mu dovolili až za stavu 6:0.
Opět předvedli skvělou házenou. Pružnou
nekompromisní obranu, rychlý protiútok
a přesnou kombinační hru zakončovanou střelou na branku. Na vítězství 12:1
se gólově podíleli: Votýpka Jan 2, Kudra
Jaroslav 1, Jirmář Jan 1, Čimera Tomáš
1(7m hod), Toﬂ Jakub 3, Karban Lukáš 3,
Nosek Jakub 1.
Do ﬁnálového utkání se k nám druhou
stranou pavouka probojovali kluci z HBC
Strakonice. Známý soupeř ze společné
Jihozápadní ligy mladších žáků, se kterým jeho trenéři pracují stejně obětavě
jako trenéři našeho družstva a se kterými
se potkáváme na házenkářských turnajích. Očekávaná výborná úroveň utkání
se dostavila hned od začátku. Do stavu
1:2 se útoky střídaly a vítězily především
obrany. Pak se nám povedly čtyři úspěšné
útoky za sebou a získali jsme větší jistotu.
Dvakrát po sobě jsme na gól soupeře reagovali dvěma góly našeho družstva a bylo
rozhodnuto. Opět to byla skvělá práce
v obraně, která rozhodla. Když se k tomu
přidá jistota v proměňování, pak je to radost. Přesvědčivé vítězství 12:6 určilo
vítěze turnaje. O góly našeho družstva se

SPORT
ÚSPĚCH MLADŠÍCH ŽÁKŮ HÁZENÉ SOKOLA ŠŤÁHLAVY V PŘÍBRAMI
podělili: Votýpka Jan 4, Kudra Jaroslav 3,
Jirmář Jan 2, Toﬂ Jakub 2, Karban Lukáš
1.
Výborná hra, diplom, medaile, pohár za
první místo, byly ozdobeny ještě cenou
za nejlepšího střelce turnaje – Toﬂ Jakub
23 vstřelených gólů a cenou za nejlepšího
hráče turnaje – Votýpka Jan.
Závěrem bych chtěl poděkovat rodičům
kluků, kteří vytvořili v příjemné příbramské hale domácí prostředí. Poděkování
patří trenérům za to, že klukům věnují tolik času – trenéři Petře a Sašo děkujeme
Vám!
Votýpka Karel

ZAČALA JARNÍ ČÁST SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKŮ
V neděli 4. 3. 2018 se uskutečnil první turnaj společné soutěže plzeňského
krajského svazu házené a jihočeského
krajského svazu házené. Devět družstev
je rozděleno do tří skupin a ty formou
velkých a malých turnajů odehrají jarní
soutěž. Naše družstvo bylo nalosováno
do skupiny „Radyně“ společně s družstvy
z Rokycan a Starého Plzence. V prvním
turnaji v nafukovací hale Talentu Plzeň
měli být našimi soupeři Škoda JS Talent
Plzeň “B“, Slavie Plzeň VŠ a Škoda JS
Plzeň „A“.
K prvnímu zápasu proti „B“ družstvu Talentu za naše družstvo nastoupili tito hráči: 2 Jan Votýpka, 3 Jan Nosek, 4 Matěj
Tůma, 5 Jáchym Sklenář, 6 Lukáš Hrubý,
7 Radek Pytlík, 9 Jaroslav Kudra, 10 Jan
Jirmář, 11 Tomáš Čimera, 12 Pavel Hadáček, 13 Jakub Toﬂ, 15 Kryštof Holý, 16
Michal Kasal. Trenéři družstva Petr Jirmář a Saša Drohobetskyj poslali na úvodní minuty zápasu starší kluky. Utkání se
hrálo za naší převahy. Od desáté minuty (a stavu 7:3) dostali příležitost mladší
žáci. Ti předvedli pěkný výkon a poločas
dokončili se skóre 15:5.
Druhá polovina utkání proběhla ve stejné
režii. Starší kluci zvýšili vedení na 23:9
a mladší zápas dohráli 30:11. Na bran-

kách našeho družstva se podíleli: Votýpka
3, Nosek Jan 3, Tůma 1, Sklenář 3, Hrubý 1, Pytlík 5, Jirmář 1, Hadáček 3, Toﬂ
3, Holý 3, Kasal 3. Dodám snad je to, že
dobrý výkon celého kolektivu v brance
slušně podpořil Tomáš Čimera.
Druhý zápas jsme měli hrát proti družstvu
Slávie VŠ. Ti se bohužel omluvili z důvodů velké nemocnosti. Volného prostoru v
hale ( Talent „A“ přijel až na 12. hodinu)
jsme využili k předehrání jednoho utkání
malého turnaje proti klukům z Rokycan.
Zápas měl podobný průběh jako první
zápas. Trenéři dali opět příležitost všem
hráčům. Skóre postupně narůstalo v náš
prospěch a bylo úplně jedno, kteří hráči
našeho družstva byli zrovna na hřišti. Na
vítězství 24:13 (12:7) se střelecky podíleli: Votýpka 1, Nosek J. 3, Tůma 2, Sklenář
2, Hrubý 3, Pytlík 1, Kudra 1, Hadáček 4,
Toﬂ 3, Holý 1, Kasal 3.
Ve třetím utkání proti Talentu JS Plzeň
„A“ jsme nastoupili s velkou snahou se
prosadit. Prvních sedm minut utkání bylo
velkým bojem (2:2). Nervozita byla i na
straně soupeře. Poté hráči Talentu sehráli
tři nádherné kombinace zakončené góly,
na které jsme střelecky nedokázali odpovědět. V polovině utkání jsme prohrávali
7:11. Začátek druhého poločasu se nám

nepovedl. Jediná branka Sklenáře (8:13).
Určitá bezradnost, ale především hra na
Honzu Noska, kterého soupeř perfektně
bránil, byla pobídkou pro trenéry, aby
střídali. (8:17)
Také soupeř reagoval střídáním. Mladší
kluci posíleni o Lukáše Hrubého a Michala Kasala začali hrát svoji hru a začali se
i prosazovat střelecky. Byla radost sledovat, jak přehrávají starší kluky Talentu. Jejich hru v brance výborně podpořil Tomáš
Čimera. Utkání skončilo naší prohrou
15:20, a tak si na vítězství nad Talentem
„A“ musíme počkat. Střelci našich branek: Votýpka Jan 2, Nosek Jan 6, Sklenář
Jáchym 1, Hrubý Lukáš 1, Jirmář Jan 1,
Toﬂ Jakub 1, Holý Kryštof 1, Kasal Michal 2.
Závěrem: Hra družstva se od podzimních
zápasů trochu změnila. Starším klukům
(rok nar. 2003, 2004) chybějí přípravné
zápasy, ve kterých by získali větší jistotu
a odvahu při zakončení. Určitě v dalších
turnajích prokáží svou sílu a chuť i v zápasech, protože poctivě trénují. Hra mladších kluků (rok nar. 2005 a ml.) v tomto
družstvu je (nebo není?) překvapením.
Účast na turnajích je posunula a jsou už
platní hráči týmu starších žáků.
Votýpka Karel, vedoucí družstva

- INZERCE Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky z našeho chovu, typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna. Stáří 15- 20 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ ks.
Prodej: 3. dubna, 9. května a 12. června 2018 | Šťáhlavy - Jednota u kruháku - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček -výkup králičích kožek- cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 728605840
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SPORT
FESTIVAL BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU V ROKYCANECH
PRO ŠŤÁHLAVY OPĚT STŘÍBRNÝ
V sobotu 3. března proběhlo další z krajských kol barevného minivolejbalu, tentokráte v Rokycanech opět v kategoriích
žlutá, oranžová a červená (viz www.minivolejbal.cz).
Za SK Šťáhlavy startovalo celkem 9 družstev, 4 v červené kategorii, 3 v oranžové
a 2 ve žluté. Opět výborného výsledku
jsme dosáhli v nejstarší červené kategorii, kdy nad síly našich svěřenců byl jen
ve ﬁnále již letos tradiční soupeř z Kla-

tov. Doba stříbrná tak pokračuje i nadále.
Krásné výkony předváděli i naše hráčky
a hráči v mladší oranžové kategorii, když
si postupně osvojují volejbalovou techniku.
Nyní se opět rozeběhnou soutěže městského přeboru a za měsíc závěrečný festival barevného minivolejbalu, který hostí
v sobotu 7.4. naše sportovní hala. Přijďte
se podívat a povzbudit domácí borce!
SK Šťáhlavy na festivalu v Rokycanech

reprezentovali v červené kategorii Linda Fišerová, Barbora Knížáková, Linda
Tafatová, Jan Jiřík, Daniel Gerhart, Julie
Vanišová, Martina Peroutková, Kateřina
Kudrová, v oranžové Karolína Bendová,
Barbora Navrátilová, Adéla Dobrá, Eliška
Piknerová, Antonín Dobrý, Petra Stráská,
Tomáš Fanta ve žluté pak Eliška Vondráčková, Daniel Pešír, Nela Šnebergerová,
Marie Strejcová a Martin Navrátil.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat


ġHGLWHOVWYtPDWHĢVNpäNRO\YHãĨiKODYHFK
R]QDPXMHæH

=É3,6


'20$7(ġ6.eã.2/<ãħÉ+/$9<

VHXVNXWHĀQtGQH
YGREĒRGGRKRGLQ
YEXGRYĒPDWHĢVNpäNRO\027ê/.29É7ġÌ'$²YFKRGYOHYR
SĢL]iSLVXURGLĀHSĢHGORætURGQôOLVWGtWĒWHDYUiWtY\SOQĒQpGRNXPHQW\NWHUp
VLPRKRXY\]YHGQRXWYHYHVWLEXOX0ãYSURYR]QtGREĒRGGR

9

v pátek 30. března 2018

do sálu ve Šťáhlavicích

ZELENOŽLUTOU
VELIKONOČNÍ
VESELICI
zelenožluté oblečení vítáno
vstupné 130 Kč

začátek ve 20 hodin
www.sokolstahlavice.cz
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7. DUBEN
SOBOTA
2018
9:00 – 12:00
KDE? OBEC ŠġÁHLAVY
PĜihlášení dobrovolníkĤ: http://www.uklidmecesko.cz/zapojitse/dobrovolnik

SRAZ: 9:00 pĜed obecním úĜadem
Kontaktní osoba za spolek i za obec ŠĢáhlavy:
Iveta Boþanová, tel.: 724 162 518
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Uzávěrka materiálů pro dubnové číslo - 30. 3. 2018
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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