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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

srpen 2018

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
1. Dotaci pro SDH Šťáhlavy ve výši
20.000 Kč na nákup sady hadic pro děti
a nákup nového rozdělovače.
2. Dotaci ve výši 20.000 Kč na zajištění
provozu pro Centrum Hájek z. ú.
3. Licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl s ﬁrmou OSA.
4. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti s Českou telekomunikační
infrastrukturou. Jedná se o položení optických kabelů v rámci rekonstrukce Nezvěstické ulice.
5. Cenovou nabídku na obnovu vodovodních armatur v ul. Palackého, Jungmannova.
6. Smlouvu o zajištění činnosti autorského dozoru – Nezvěstická ul.
7. Dohodu o provedení archeologického
výzkumu – Nezvěstická ul.
8. Cenovou nabídku společnosti Galileo
na rozšíření internetových stránek. Součástí nabídky bude i rozklikávací rozpočet, který umožňuje přehlednou formou
zobrazovat rozpočet obce a případná rozpočtová opatření.
9. Cenovou nabídku na realizaci ukazatele rychlosti od společnosti SOVT-Radio
s.r.o. – ukazatel bude umístěn ve Šťáhlavicích na příjezdu do obce od Nezvěstic.

10. Cenovou nabídku na osazení dopravního značení od společnosti KOMATEC
s.r.o.
11. Dodatek SOD s ﬁrmou EGYPROJEKT s.r.o. na provedení inženýrsko geologického a pedologického průzkumu pro
akci „Protipovodňová opatření Šťáhlavy
v úseku od ČOV k rybníku Bambousek.
12. Rozpočtové opatření č. V. k 23. 7.
2018
RO vzala na vědomí:
1. Usnesení OS Plzeň-jih o zastavení řízení
ve sporu s ﬁrmou KASINVEST spol. s r.o.
Jednalo se o pozastávku ve výši cca 280
tis. Kč, kterou ﬁrma koupila jako pohledávku zhotovitele, který je již v likvidaci.
Zhotovitel díla (komunikací ve Šťáhlavicích) dílo i přes reklamace v záruční době
neopravil, obec musela vloni zajistit opravy z vlastních prostředků. Firma Kasinvest
vzala svoji žalobu zpět, pozastávka tedy
zůstane obci, obec byla se svou argumentací v této věci úspěšná.
2. Návrh na opravu MK – Šťáhlavice rampa a přístupová cesta k prodejně potravin a
návrh na opravu MK – ul. V Cihelně.
Vzhledem k tomu, že některé investice byly vysoutěženy za vyšší cenu než
předpokládá rozpočet obce (zejména ko-

munikace Nezvěstická), bude se konat
mimořádné zastupitelstvo, kde budou
projednány za r. 2018 již dosažené příjmy, předpoklad příjmů a výdajů do konce roku a případná úprava rozpočtu, která
by umožnila provést nejen veškeré plánované investiční akce, ale i opravu rampy
ve Šťáhlavicích a ulice K Cihelně.
3. Oznámení společnosti A team chateau
s.r.o. o ukončení nájmu v restauraci Zámecká k 30. 9. 2018.
Dne 26. 7. se uskutečnilo předání staveniště stavby III/1772 Šťáhlavy ulice
Nezvěstická, kde hlavním investorem je
SÚS Plzeňského kraje. Zahájení stavby
bylo dohodnuto na 13.8.2018. Všichni
občané, kteří budou bezprostředně dotčeni touto stavbou, budou včas informováni
o možných omezeních, které se v průběhu
stavby vyskytnou. Vzhledem k tomu, že
stavba bude trvat cca 4 měsíce a do určité míry se dotkne všech občanů, prosím
všechny o maximální míru trpělivosti
a tolerance. Společně s vozovkou, která je
dnes ve velmi špatném stavu, budeme mít
vybudovaný páteřní chodník přes celou
obec a zvýší se tak bezpečnost zejména
pro děti docházející do základní školy.
Ing. Václav Štětina, starosta obce Šťáhlavy

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Rozsáhlejší zprávu o investicích a činnosti OÚ píšeme s dvouměsíční periodicitou, bude tedy v novinách v září. Dnes pouze stručně:
VÝVOZY FEKÁLNÍM VOZEM
Od srpna obec opět zajišťuje vývozy fekálním vozem. Vyváženy budou pouze
nemovitosti ze Šťáhlav a Šťáhlavic. Nový
pracovník bude vyvážet postupně dle
seznamu osob přihlášených k vývozu,
který vede paní Švábková v sekretariátu na obecním úřadě. Pro přihlášení se
k vývozu volejte na tel. č. 377 969 201,

v případě její nepřítomnosti 377 969
079 nebo 775 594 940.
Vzhledem k tomu, že nebylo možné nějaký čas vyvážet a kapacita čističky dovoluje pouze určitý počet vývozů týdně, bude
ještě nějaký čas trvat, než se čekací doba
na vývoz zkrátí.
Dále je potřeba upozornit, že obecní fe1

kální vůz ani naše čistička nejsou schopny pojmout hustý materiál z několik let
nevyvážených septiků. Likvidaci tohoto
materiálu je potřeba si zajistit u společností, které jsou schopny takové vývozy
zajistit, např. ČEVAK, a. s., a odvezou je
do ČOV s větší kapacitou, které si umí
i s tímto materiálem poradit.
Děkujeme za pochopení.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
PSÍ EXKREMENTY A POHYB PSŮ
NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
Každý, kdo máte psího miláčka, mějte na
paměti, že po svém psu jste na veřejném prostranství povinni i uklízet, a to i z trávníku!
Znečišťování veřejného prostranství by
mohlo být kvaliﬁkováno jako přestupkové
jednání. Takže pokud jste se svým psem
na procházce v zástavbě obce, noste s sebou igelitové sáčky, exkrementy po svém
psu sbírejte a vhazujte do nejbližšího odpadkového koše nebo popelnice.
Co bychom sami nechtěli mít před svým
domem, nečiňme jiným!
Děkujeme.

Na veřejném prostranství je nutno psa
vodit na vodítku. Volně může pes pobíhat pouze pod dohledem osoby, která ho
doprovází a pouze na těchto pozemcích:
ve Šťáhlavech louka vlevo od Šťáhlavické ulice hned za obcí a louka, která na
ni navazuje za náhonem směrem k řece;
ve Šťáhlavicích louka vlevo hned za obcí
směrem na Kornatice. V lese platí ještě
jiné podmínky, pes musí být ve sféře vlivu
doprovázející osoby.
Tam, kde je umožněn volný pohyb psů, je
logické, že není nutné po něm sbírat exkrementy.

INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE NEZV STICKÁ
Název stavby: „III/1772 Šƛáhlavy ulice NezvĢstická“
Termín výstavby: 1. 8. – 26. 12. 2018
Objednatel:
Správa a údržba silnic PlzeŸského kraje, p. o.
Obec Šƛáhlavy
zhotovitel:
Zhotovitel:
VodohospodáƎské stavby, s. r. o., Divize 3, Presslova 13, PlzeŸ
Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Volf, tel.: 377 237 217
Projektant:
Boula IPK s.r.o, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 PlzeŸ
Technický dozor: SUDOP PRAHA a.s., StƎedisko 230, Tel.: 378 132 830
Stavba bude zahájena 13.8.2018, nejprve bude odfrézován povrch v celé délce
komunikace, následovat budou další fáze výstavby. V obci bude umístĢno v souladu
s projektem dopravní znaēení, jehož smyslem je odklonĢní dopravy vozidel, která obcí
pouze projíždĢjí. Pro obsluhu COOP a pƎilehlých nemovitostí bude vjezd po dobu stavby
umožnĢn. Je samozƎejmostí a je domluveno, že obēané, kteƎí v lokalitĢ a jejím
bezprostƎedním okolí bydlí, budou i nadále moci s urēitými omezeními, které si stavba
vyžaduje, lokalitou projíždĢt. Více zatížena dopravou bude po dobu výstavby ēást obce,
která s ulicí NezvĢstická sousedí. Jinak to bohužel udĢlat nelze.
I nadále bude možno se dostat vozem zezadu k prodejnĢ COOP a ke sbĢrnému dvoru,
samozƎejmĢ pƎi dodržení podmínek daných stavbyvedoucím a staveništĢm. Stavba se
bude vyvíjet, stavbyvedoucí i technický dozor budou pƎipraveni vēas obēanƽm, kteƎí v ul.
NezvĢstická bydlí, vysvĢtlit pƎípadné návaznosti stavby a to, kdy bude nutno komunikaci
nebo její ēást i pro nĢ zcela uzavƎít (to by mĢlo nastat dle pƎedpokladƽ pouze na nĢkolik
dní).
V pƎípadĢ, že byste nemĢli od zhotovitele nebo stavebního dozoru dostatek informací,
mƽžete se obrátit na stavebního technika obce Ing. Honégera. Tel.: 727 830 017.
PROSÍM, BUTE TRP LIVÍ, KAŽDÁ STAVBA S SEBOU NESE NEP\ÍJEMNÉ SITUACE,
PRACH, OBTÍŽNOU DOSTUPNOST APOD., ALE NA KONCI TOHOTO „MARATONU“ BUDE
KRÁSNÁ NOVÁ CESTA VETN CHODNÍKU A NOVÉHO VE\EJNÉHO OSV TLENÍ.

KRÁDEŽE NA HŘBITOVĚ
Obrátil se na nás občan Šťáhlav, že se na
hřbitově ztrácí z jeho hrobového místa
květinová výzdoba, kdy neznámá osoba
vyrýpává opakovaně z misky vysazené
rostliny. Věříme, že se jedná o ojedinělý
případ.
Bylo by velmi obtížné takového nenechavce chytit, nicméně pokud by se toto
opakovalo, bude nutné obrátit se PČR,
protože i toto je krádež.
SEKÁNÍ TRÁVY A POUŽÍVANÍ
HLUČNÝCH ZAŘÍZENÍ V NEDĚLI
A VE SVÁTEK
Upozorňujeme, že
- o nedělích a státem uznaných dnech
pracovního klidu lze na území obce provádět práce spojené s užíváním zařízení
způsobujících hluk (př. sekačky na trávu,
cirkulárky, motorové pily, křovinořezy,
rozbrušovačky atd.) POUZE OD 9:00
DO 12:00 HODIN.
Zaměstnanci obce sekají trávu ve škole,
školce nebo na vytipovaných veřejných
prostranstvích, zejména v okolí návsi,
hřbitova a nádraží. Podél místních komunikací před nemovitostmi občanů, pakliže
trávu neposekají občané, ji sekají zaměstnanci obce pouze cca 1 – 2x za sezonu.
Velmi děkujeme všem občanům, kteří
budou sekat trávu na veřejných prostranstvích u svých domů a i tuto trávu na svém pozemku kompostují nebo
vozí do sběrného dvora.
OTEVŘENÍ PRODEJNY VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Nejpozději v průběhu měsíce září by měla
být ve Šťáhlavicích otevřena nová prodejna potravin a smíšeného zboží, kterou
obec vybudovala a kompletně vybavila
spotřebiči a nábytkem a je umístěna v budově obecní hospody. Vstup do prodejny
bude z rampy před hřištěm. Věříme, že
občané budou do prodejny chodit a budou
zde nakupovat, protože jedině tak je možné prodejnu zde udržet.

rubriku OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE připravila tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavice
Skálová Marie 92 | Michajlová Věra 84

Šťáhlavy
Pečený Josef 80 | Bystřický Václav 82

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, kteřís uveřejněním nesouhlasili.

Mgr. Dagmar Špalová

JUBILANTKY VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V letních měsících oslavily jubilejní narozeniny tři občanky Šťáhlavic. Dne 10. července oslavila 85.narozeniny paní Stanislava
Levá, bytem čp. 122, 28. července oslavila rovněž 85.narozeniny paní Marie Šmolíková, bytem čp. 124 a dne 12. srpna nejstarší
občanka naší obce paní Marie Skálová, bytem čp.75 oslavila v plné pohodě 92. narozeniny. Naše jubilantky jsme navštívili, předali
dárkový balíček a popřáli vše jen to nejlepší.
Hana Loudová
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STARÝ PLZENEC HLEDÁ ŘEŠENÍ NÁRŮSTU
TRANZITNÍ DOPRAVY VE MĚSTĚ

Město Starý Plzenec zadalo zpracování dopravního směrového průzkumu
k prověření nárůstu intenzity dopravy
přes centrum města, tj. okolo Základní
školy, radnice a kostela sv. Jana Křtitele.
Z dopravního směrového průzkumu vyplynulo, že centrum města je nejvíce zatěžováno dopravou ve směru východ-západ (Černice – Šťáhlavy) po silnici II/180
– Bezručova – Smetanova, kde došlo

od posledního sčítání dopravy z r. 2016
(zaznamenáno 5969 aut) k nárůstu o cca
3000 aut (měřen průjezd od 7-19 hodin –
nyní zaznamenáno 8933 aut). Proto město
Starý Plzenec usiluje o svedení tranzitující dopravy v tomto směru přes plánovaný
obchvat obce Losiná po I/20, dále po I/19
a pak po II/183 na Šťáhlavy. Tento návrh
by mohl vyřešit dopravu ke společnosti
Katalog Servis a dále ve směru na Ro-

KOZELSKÉ OKÉNKO
Školákům začaly prázdniny a na zámku
Kozel se během července událo mnoho
akcí. Dne 14. 7. se zde odehrálo velmi
úspěšné divadelní představení Strašidlo
Cantervillské. Diváci mohli vidět například Martina Zounara, Báru Štěpánovou
nebo Martina Poštu. Další divadelní akcí
na Kozlu byly tři vystoupení šermířské
skupiny Collegium Armatum dne 22. 7.
První z nich byla vtipná pohádka Kruťákovská historie, poté Angelika a poslední příběh s názvem Žoldáci. Akce i přes
mírnou nepřízeň počasí sklidila úspěch.
Svatební sezóna je též v plném proudu
a v zámecké kapli si řeklo své ano mnoho novomanželů. Mimo jiné se zde konala
i netradiční kamionová svatba.
V zámecké jízdárně začaly dvě výstavy. Ve
spodní části si můžete přijít prohlédnout
díla dvou řezbářů p. Martina Bernarda
a p. Zdeňka Kříže, a to do poloviny září.

V horní části se koná výstava s názvem
Šlechtici - diplomaté - zednáři, která je
součástí projektu Národního památkového
ústavu, týkající se šlechty v evropských diplomatických službách. Vernisáž proběhla
28. července a výstavu si můžete prohlédnout až do 28. října. Významná je i činnost, která je návštěvníkům skryta, v této
chvíli zejména práce našich pánů truhlářů.
Po dobu pěti měsíců vyráběli historický
strop, podium a vitríny pro výstavu Dokonalý diplomat na zámek v Jindřichově
Hradci (viz foto).
Na zámku Nebílovy se zase 28. července
konal barokní festival Hudba a květiny
na černínském zámku a naše paní zahradnice se velmi úspěšně podílely na výrobě květinových vazeb. Zámek Kozel by
chtěl tímto svým zaměstnancům za jejich
práci poděkovat. A co nás čeká v srpnu?
dokončení na následující straně
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kycany, aniž by zatěžoval centrum obce
Šťáhlavy. Nicméně tato varianta vyžaduje změnu územního plánu obce Šťáhlavy.
Obec Šťáhlavy připravuje zadání nového
územního plánu a tato varianta se pravděpodobně stane předmětem další diskuse
se všemi zainteresovanými aktéry.
Ing. Vlasta Doláková,
starostka města Starý Plzenec

KOZELSKÉ OKÉNKO
dokončení z předešlé strany

Především máme opět celý měsíc otevřeno
od 10 do 17 hodin (poslední prohlídka vychází v 17h), a to každý den kromě pondělí.
Největší akcí těchto prázdnin bude zajisté Hradozámecká noc, která se na zámku
uskuteční v sobotu 25. srpna od 16 do 22
hod. Ponese se v duchu electroswingu

a na co se můžete těšit? Budou probíhat netradiční večerní a noční prohlídky zámku,
komentované prohlídky parku v 15 a 17
hodin, dále zde bude občerstvení a možnost
pikniku v blízkosti terasy, vše doplněné živou hudbou v podání DryBAND a také reprodukovanou, a to s DJs – Palo Santo &

Matt Walli with live sax Dan.
Na závěr bychom Vás rádi pozvali ke sledování našich nových sociálních sítí. Najdete
nás jak na facebooku, tak na instagramu,
kde se můžete dozvědět nejnovější zprávy
ze zámku.
Kateřina Audy,
správce depozitáře zámku Kozel

ZÁMEK NEBÍLOVY A BEZEJMENNÁ ČAJOVNA UVÁDÍ:
ANIMA MUSIC FESTIVAL PLNÝ EMOCÍ, VÁŠNÍ A KRÁSNÝCH ŽEN
Zámek Nebílovy a Bezejmenná společně
zvou na již druhý ročník multižánrového
a genderově nevyváženého hudebního
festivalu ANIMA MUSIC, který se svou
dramaturgií řadí mezi unikátní kulturní
projekty v Plzeňském kraji. Pět letních
podvečerních koncertů v areálu zámku
Nebílovy slibuje vášně, emoce, krásné
ženy, žhavé rytmy, ale též fůze klasického
folklóru a duchovní hudby. V prostorách
barokního zámku zazní v podání umělců
doslova z celého světa argentinské i nové
tango, experimentální zvuková pouť s nejstaršími nástroji světa, zločinecký šanson
nebo nejautentičtější afrokubánská rumba, salsa a timba. Všechny koncerty začínají v 19:30 hodin.
SOBOTA 18.8. 19:30
Výprava / UK, USA, AUS, CZ
Obří gongy, didgeridoo, indiánské ﬂétny
a rituální tanec
Bear Love – obří gongy, zvony, činely
Andrew Begay – tradiční indiánské ﬂétny
Rachel Shields – zpěv, tanec
Ondřej Smeykal – didgeridoo a elektrodidgeridoo
Pro letošní ročník festivalu Anima music
se na zámek v Nebílovech podařilo připravit jedinečnou zvukovou událost; experimentální akustickou hudební pouť
s nejstaršími nástroji lidské civilizace –
s britským hráčem na obří gongy (některé
dosahují průměru více než 2 metry) Bear

Lovem a českým virtuózem na didgeridoo
Ondřejem Smeykalem. K letošní výpravě
se navíc přidal vzácný host – hráč na tradiční indiánské ﬂétny kmene Navaho –
Andrew Begay – a aboriginský tanečník

a zpěvák Rachel Shields. V rámci koncertu zazní příběhy, které jsou po staletí
předávány z generace na generaci pouze
od úst k uchu.
Společná dvouhodinová performance je
zážitkem nejen pro uši, ale i pozváním do
elementárního světa zvuků, kde dřevo
a kov v podobě nejstarších hudebních
nástrojů lidské civilizace nabízejí znovuoživení našich archetypálních zkušeností. Frekvence gongů, didgeridoo, indiánských ﬂéten a lidského hlasu rezonuje
těly a spojuje hudebníky s diváky i celým
okolním prostorem. Společné setkání
uvnitř zvuku se tak pro posluchače stává
hlubokým zážitkem jednoty a synergie
nejen s místním geniem loci, ale i se sebou samými.
SOBOTA 25.8. 19:30
Urband / CZ
Podvečerní zahradní slavnost, nejen čajová, s hvězdným pouličním šramlem.
Urband je nepochybně jeden z největších
hudebních objevů posledního desetiletí.
Přesné datum vzniku kapely není známo,
poněvadž soubor se plynule vyvinul z improvizovaných sestav provozujících takzvanou pouliční hudbu (busking, Strassenmusik či chcete-li žebrotu) především
v Brně, ale i v jiných českých i evropských městech.
V současnosti tvoří soubor tři vynikající
muzikanti. Vladimír Červenka (kytara),
Pavel Všianský (kontrabas) a Tomáš Vtípil (housle), známý např. jako autor hudby
k ﬁlmu Radima Špačka Pouta nebo spoluprací s Národním divadlem v Brně. Žádné
další kudrlinky, zpříjemňující aranžmá
nebo post-produkce. Během vystoupení
občas zaslechnete kosmopolitní tango, fešáckého Toma Waitse, Kurta Weilla nebo
vodkou načichlé ruské maﬁánské písně.
Dočkáte se pikantních rejů dekadentních
valčíků, patetického blues, skřípajícího
jazzu, ale především Nico a Velvet Underground. Folkovější polohy mohou evokovat Vladimira Vysockého nebo atmosféru
pijácky sentimentálních večírků u Dmitrije Karamazova. Ale pozor. Žádné retro.
A rebjata, bude víno a tanec! A děvočky,
pláč je na stejné úrovni jako smích a facka
znamená stejnou něhu jako pohlazení.
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PÁTEK 31.8. 19:30
Martha Galarraga a Timbasa / CUB, CZ
Kubánská zpěvačka a tanečnice Martha
Galarraga, která žije v současnosti v Paříži, je největší hvězdou letošního ročníku
festivalu Anima music. Martha Galarra-

ga je jednou z nejautentičtějších světových interpretek afrokubánského folklóru
a legendou v tradičních hudebních stylech, jakými jsou rumba, mamba, conga,
chachachá nebo timba, která je na Kubě
nástupcem v Čechách známější salsy.
Jako členka Conjunto Folklorico Nacional de Cuba, kterou založil její otec, se
stala odbornicí nejen na tanec a zpěv těchto tradičních stylů, ale též respektovanou
zpěvačkou yoruba, který se vyznačuje
hlubokými duchovními a mytologickými kořeny. Prvky funku nebo jazzu jsou
v jejím projevu jen exotickým kořením.
Martha procestovala a nadchla obecenstvo na všech kontinentech. Pracovala
s umělci zvučných jmen jako Omar Sosa,
Gustavo Ovalles, Felipe Cabrera nebo Simon Bolzinger. A také se souborem Timbasa, ve kterém se pro tento večer sejde
pět špičkových instrumentalistů: Robert
Fischmann – ﬂétna, Václav Greif – klávesy, Marek Cába – basa, Michael Cába
– perkuse a Dušan Černák – bicí. V této
sestavě uvedou písně Isaaca Delgada,
Pedrita Martineze či Ma-nolína El Medico de la Salsa a mnoha dalších. Temperament, žhavé rytmy, radost a nesmírná
energie Marthy Galarragy a skupiny Timbasa velmi často roztančí publikum i ve
velmi konzervativních hudebních institucích. Rokokově hravá atmosféra Tuvorova tanečního sálu nebílovského zámku
je pro tento krystalicky čistý a emotivní
zážitek ideálním prostorem.
Ivo Hucl,
bezejmenná čajovna, tisková zpráva

V. ROČNÍK ÚSLAVA ROCK FEST ŠŤÁHLAVY
Pátý ročník rockového festivalu nazvaného „Úslava rockfest Šťáhlavy“ proběhl
4. srpna 2018, odstartován byl úderem
13,00 hodiny. Pořadatelé ŠOS Promo
s.r.o., pánové Šiler, Otto a Sekyrka byli po
již předchozích čtyřletých zkušenostech
s touto akcí připraveni na obrovský nápor,
na psychické i fyzické vypětí. Měli tedy
zajištěno vše, aby nic nemohlo narušovat
hladký průběh koncertu. Zavčas byl ohraničen prostor na louce, postaveny stany
i pódium, připravena cisterna s pitnou
vodou, odpadkové koše byly rozmístěny
téměř na „každém kroku“, zajištěn dostatečný počet přenosných toalet, samozřejmostí byly cateringové služby, zdravotní
služby s přistaveným autem pro případ
rychlého odvozu na odborná zdravot-

nická pracoviště, taktéž šťáhlavští hasiči
i s hasičským autem. Přítomni byli i PČR
a zajištěni byli i pracovníci na odnášení
odpadků, ale i na případné doplnění všeho
potřebného.
Vzhledem k výjimečnosti počasí, které
zvláště v posledních dnech překračovalo
i 35 st. C, byl jako perlička všech příprav
zajištěn napuštěný bazén, který sloužil
nejen pro děti, ale i pro mírné ochlazení dospělých, kteří se na slunci poněkud
přehřáli. Že příprava V. ročníku začala ale
podstatně dříve je jasné z toho, že páni
pořadatelé měli již s dostatečným předstihem zajištěny a podepsány smlouvy
se všemi vystupujícími kapelami a taktéž
s odborníky na hudební ozvučení. K přípravě ale samozřejmě patřilo i zajištění
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sponzorů, kterým patří za jejich vstřícnost
velký dík. Mezi ně patří: obec Nezvěstice, Kamenictví Otto, Pizza music bar
Zámecká, Gejša kovoobrábění Blovice,
Truhlářství Hefert, Čalounictví Veselý,
ABJ reality, Ideanatura s.r.o., Kontejnery
Láďa Krůta, Kamenictví Kozler, Zednické
a obkladačské práce Petr Votřel, ŠIKUMA
s.r.o. St. Plzenec, KV elektro, NOARK
Electric Europe, autodoprava Mošna Lipnice, a další. Velký dík patří i partnerům
akce, tj. Gambrinus a.s. a SDH Šťáhlavy.
Jak je vidět z fotograﬁí, atmosféra byla
plná nadšení a pohody a nám nezbývá nic
jiného, než se těšit na následující, v pořadí
již VI. ročník již neodmyslitelného Úslava rockfest Šťáhlavy.
Ivana Hnátíková

Jsme stabilní ﬁrma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhodobá perspektiva zaměstnání
• příspěvek na dopravu • 5 týdnů dovolené

hrubá mzda od 30 000 Kč
DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz
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SPORT
ČTVRTÝ ROČNÍK MEMORIÁLU JANA JIRMÁŘE
BYL S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ!
Přípravné práce na pořádání turnaje začaly dlouho před termínem jeho zahájení. Organizační skupina Jirmář Petr,
Toﬂ František, Drohobetskyj Alexandr
a Votýpka Karel pracovala podle vlastního scénáře, pravidelně kontrolovala plnění jednotlivých úkolů a tak výsledkem byl
turnaj, který se snad líbil. Vedoucí jednotlivých družstev a jejich trenéři byli spokojeni a přislíbili účast na dalším ročníku
turnaje. Povedlo se zajistit družstvo HC
Weiden z SRN a tak turnaj nesl punc –
Turnaj s mezinárodní účastí. Nejen tento
klub ale i další týmy ze známých házenkářských klubů byly ozdobou tohoto ročníku Memoriálu Jana Jirmáře. A tak jsme
mohli sledovat chlapce z Dukly Praha 4,
Házené Rokycany, ČZ Strakonice, Handbalu Kolín, TJM Chodov, Lions Hostivice, Lokomotivy České Budějovice, Spartaku Příbram a samozřejmě domácí borce,
kteří v letošním ročníku západočeské ligy
mladších žáků získali stříbrné medaile za
druhé místo.
Děkujeme i touto cestou všem sponzorům. Váš příspěvek na turnaj udělal klukům radost. Ceny díky Vaší podpoře dostalo všech deset zúčastněných družstev.
V průběhu turnaje jsme Vám několikrát poděkovali a na informačních tabulích uváděli Vaši podporu. Autodoplňky
a servis jízdních kol p. Jaroslava Malíka,
Železářství – barvy, laky Hobby p. Říhy,
Potraviny CBA p. Šťastného, Hospoda Na

Hřišti, Šťáhlavický pivovar U Šenkýřů,
Elektro a revize p. Karbana, Car Expres
– odtahová služba, p. Jirka, Kasal a syn
voda topení p. Kasala, Apotex – volně
prodejné doplňky stravy, Zdravotní pojišťovna 211 – ministerstva vnitra, Dřevěná
kavárna, Řeznictví p. Štěpánka, Šťáhlavský pivovar Radouš, Paliva Nezvěstice.
Vážíme si Vaší podpory a ještě jednou
děkujeme.
V deset hodin byl turnaj na chvilku přerušen. Všechna družstva nastoupila k slavnostnímu zahájení turnaje. Po krátkém
zahájení jsme si připomenuli přínos práce p. Jana Jirmáře pro šťáhlavskou házenou, jeho skvělou a kamarádskou povahu,
se kterou strhával i ostatní pro práci
v házenkářském kolektivu. Díky BESTE!
Tento turnaj je pro Tebe. Předání květin
manželce Marušce Jirmářové a společné
položení kytky na hrob je již nedílnou
součástí a tradicí turnaje.
Sportovní boje ve skupinách zahájili
v 8:20 hod. naši kluci s týmem Spartaku
Příbram. Po jednoznačném průběhu jsme
zvítězili 14 : 4. Branky našeho družstva
stříleli: Votýpka Jan 5, Černý Vojta 1,
Jirmář Jan 3, Toﬂ Jakub 3, Karban Lukáš 1, Nosek Jakub 1.Druhý náš zápas
ve skupině jsme sehráli po slavnostním
zahájení s týmem Lions Hostivice. Soupeř z Hostivic hrál hezkou házenou, ale
na naše chlapce nestačil. Vítězíme 15 : 6,
a na vstřelených gólech se podílí skoro

celý náš kolektiv: Votýpka Jan 3, Tůma
Matěj 1, Černý Vojta 1, Jirmář Jan 3, Říha
Jakub 1, Toﬂ Jakub 3, Karban Lukáš 1,
Nosek Jakub 2, Sedláček Matěj 1.
Ve třetím zápase jsme změřili síly s Lokomotivou České Budějovice. Také v tomto
utkání jsme lepším týmem a vítězíme 14
: 6. Střelci branek našeho družstva byli:
Votýpka Jan 2, Tůma Matěj 2, Jirmář Jan
3, Toﬂ Jakub 5, Nosek Jakub 1, Sedláček
Matěj 1.K poslednímu utkání ve skupině
nastupujeme proti soupeři HC Weiden
(SRN) díky kterému se turnaj mohl pyšnit titulem – Turnaj s mezinárodní účastí.
Kluci z Německa byli snaživým soupeřem, což ukázali v zápasech s Příbramí
a Lokomotivou České Budějovice. Na
naše družstvo ale nestačili. Kluci hráli s
chutí, zahrála si celá lavička. Branky našeho týmu stříleli: Čimera Tomáš 1, Votýpka Jan 2, Tůma Matěj 2, Jirmář Jan 3,
Toﬂ Jakub 5, Nosek Jakub 1, Sedláček
Matěj 1.
Vyhráli jsme skupinu „A“ bez ztráty bodů
a čekali na další soupeře do semiﬁnále,
které stanovil program turnaje. Hrálo se
v hale i venku aby se odehrálo všech 29
zápasů turnaje. Rozhodčí a zapisovatelé
měli napilno. Práce všech, kteří se na turnaji podíleli, byla skvělá i Vám patří poděkování. Po ukončení zápasů ve skupinách jsme pokračovali v dalších zápasech
o pořadí.

Tabulka skupiny „A“
Sokol Šƛáhlavy
Sokol Šƛáhlavy
Lions Hostivice
HC Weiden
Spartak PƎíbram
LOKO . BudĢj

6 : 15
1 : 13
4 : 14
6 : 14

Lions Hostivice HC Weiden
15 : 6
13 : 1
10 : 0
0 : 10
2 : 12
3:5
5 : 10
6:3

Spartak PƎíbram LOKO .BudĢjovice
14 : 4
14 : 6
12 : 2
10 : 5
5:3
3:6
3 : 10
10 : 3

body
8
6
2
0
4

skóre
56 : 17
38 : 22
9 : 32
12 : 41
27 : 30

poƎadí
1
2
4
5
3

Tabulka skupiny „B“
TJM Chodov
TJM Chodov
Házená Rokycany
Z Strakonice
Dukla Praha 4
Handbal Kolín

5 : 16
9 : 13
5:9
4 : 11

Házená Rokycany
16 : 5
9:9
15 : 5
6:8

Nejprve se utkala družstva, která skončila na třetích a čtvrtých místech ve skupinách. Tyto zápasy určily, kdo bude hrát
o páté místo. Střetli se týmy Lokomotivy České Budějovice a Handbalu Kolín.
V tomto utkání zvítězilo družstvo Lokomotiva České Budějovice 7 : 6. Druhé
rozstřelové utkání sehráli Házená Rokycany s HC Weiden. V tomto utkání a možnost bojovat o páté místo zvítězili chlapci
z Házené Rokycany poměrem 10 : 3.
První semiﬁnále proti sobě svedlo domácí
Sokol Šťáhlavy a Duklu Praha 4. Hezkou

Z Strakonice
13 : 9
9:9
9:6
11 : 6

Dukla Praha 4
9:5
5 : 15
6:9

Handbal Kolín
11 : 4
8:6
6 : 11
11 : 3

3 : 11

házenou sledovalo hodně diváků. Byla radost sledovat, jak naši chlapci bojují, jak
chtějí hrát ﬁnále. Obě družstva dobře bránila a padlo málo branek. Přetahovanou o
výsledek nakonec vyhráli naši kluci a po
vítězství 7 : 4, postoupili do ﬁnále. Druhé semiﬁnálové utkání spolu sehráli týmy
TJM Chodov a Lions Hostivice. Hráči
z Chodova byli větší a silnější. Předvedli
hezkou házenou, při které padlo i hodně
gólů. Vítězstvím 13 : 6 rozhodli, že budou
našim soupeřem ve ﬁnále letošního ročníku memoriálu Jana Jirmáře.
8

body
8
3
1
6
2

skóre
49 : 23
27 : 46
30 : 42
40 : 23
24 : 36

poƎadí
1
3
5
2
4

Zápasy o pořadí v turnaji zahájila družstva Spartaku Příbram a ČZ Strakonice
soubojem o 9 – 10 místo. Chlapci ze Strakonic předvedli víc dovedností, byli rychlejší, měli i více zkušeností a po zásluze
zvítězili 12 : 5. V zápase o 7 – 8 místo se
utkali chlapci z HC Weiden s družstvem
Handbal Kolín. Kluci z Kolína podali lepší výkon a zvítězili 6 : 2. O páté a šesté
místo spolu bojovali Házená Rokycany
a Lokomotiva České Budějovice. Kluci
z Rokycan zabojovali a odměnou jim
bylo vítězství 10 : 8. O třetí místo se utkadokončení na následující straně

SPORT
ČTVRTÝ ROČNÍK MEMORIÁLU JANA JIRMÁŘE
BYL S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ!
dokončení z předešlé strany

la družstva z Prahy. Favorizovaná Dukla
Praha 4 porazila Lions Hostivice 8 : 3
a vybojovala si bronzové medaile a pohár
za třetí místo na stupních vítězů.
Ve ﬁnálovém utkání se střetli vítězové
obou skupin Sokol Šťáhlavy a TJM Chodov. Obě družstva nastřílela ve skupinách
nejvíce branek a tak se nechala očekávat
útočná házená plná střel a gólů. V družstvu Chodova hrál dosud nejlepší střelec
turnaje č. 23 Barták, a jak ukázal průběh

zápasu, byl pro naše družstvo jediným
nebezpečným hráčem. V našem družstvu
se na gólech podílelo více hráčů a to bylo
pro výsledek utkání rozhodující. Vítězství
11 : 9 se rodilo těžce, ale kluci si jej především za velkou bojovnost zasloužili. Na
gólech našeho týmu se podíleli: Votýpka
Jan 2, Tůma Matěj 3, Jirmář Jan 2, Toﬂ Jakub 4. Branky soupeře: Barták4, Matějka
1, Červenka 1, Trejbal 2, Anděl 1.

POŘADÍ DRUŽSTEV VE IV. ROČNÍKU MEMORIÁLU JANA JIRMÁŘE:
1. Sokol Šťáhlavy
2. TJM Chodov
3. Dukla Praha 4
4. Lions Hostivice
5. Házená Rokycany
6. Lokomotiva České Budějovice
7. Handbal Kolín
8. HC Weiden
9. ČZ Strakonice
10. Spartak Příbram
IV. ročník Memoriálu Jana Jirmáře skončil a už jsme začali připravovat ročník další. Doufejme, že se povede připravit stejně dobře jako letošní.
Votýpka Karel

DÁLE K HÁZENÉ
V našem sportu je klid, máme prázdniny, až
moc horké pro naši polohu. Přesto pozorný
občan jdoucí kolem našeho hřiště spatří čtyřikrát týdně skupinu chlapců vykonávající
v tropickém počasí náročnou fyzickou přípravu. Jsou to naši muži, kteří po více než
roční přestávce jsou přihlášeni do soutěží
českého svazu házené. Na konci července má tým soustředění v Rohanově, kde
bude příprava pokračovat. Trenér Šedivec
je v přípravě velmi náročný a věříme, že se
tato poctivá práce zobrazí v podzimní části soutěže. Tento mladý kolektiv, složený
převážně z loňských dorostenců, bude hrát
druhou ligu v severní české skupině. Soutěže mládeže máme obsazeny stejně jako
v sezóně loňské - I.liga staršího dorostu, II.
liga mladšího dorostu a všechny žákovské
soutěže plzeňského svazu házené. Všechna
družstva mládeže absolvují v měsíci srpnu
předsezónní soustředění. Všichni trenéři
zajisté udělají maximum pro to, aby šťáhlavská házená zviditelňovala naši obec po
České republice. Soutěže v rámci českého
svazu házené začínají 22. září. Popřejme
tedy všem našim týmům hodně elánu, zdraví i štěstí v náročné letní přípravě.
Zpráva je poněkud krátká, ale v okurkové
sezóně je činnosti málo. Tak se zkusme
podívat po roce na další zápis z výborové
shůze fotbalistů SK Šťáhlavy před 80 lety.
Zápis ze schůze výborové 13. září 1938
o osmé hod. večerní na Plzeňce.
Schůzi zahájil kol. předseda přivítáním
přítomných členů. Přítomni: kol. Dvořák
L. , Hrdlička L., Konšel J., Šneberger J.,

Brož F., Houdek J., Dvořák J.,Kasal V.,
Kasal J., Mráz A. Zpráva pokladní :Příjem 710 Kč. Výdej 593 Kč. Zůstatek 117
Kč. Kol. Vorel oznámil, že dal tisknout dopisní papíry a korespondeční lístky po 500
ks. Mezi hráči bylo při posledním utkání
v H. Bříze nějaké nedorozumění, ale opustit hřiště hráč nesmí v žádném případě.
Toto se musí řádně vysvětlit na hráčské
schůzi, která bude před zápasem v neděli.
Když bude chtít hrát, tak přijde, jako by se
nic nestalo, a když ne, tak máme náhradu. Kol. Vorel navrhuje, aby se hráčské
schůze konaly pravidelně, aby se zamezilo
všem nedorozuměním. Kol. správce rekvizit podal svoji zprávu. Před časem jsme se
zajímali o kopačky a chtěli jsme je koupit od odboru házené DTJ. K tomu sdělil
kol. Šneberger, že byl na schůzi a že je neprodají. Kol. Dvořák však zjistil z jiného
pramene, že až sehrají ještě jeden zápas,
že je prodají. Kol. Fábera oznámil, že potřebuje kopačky. Odhlasováno - koupit je
až po zábavě. V neděli 18. hrajeme na našem hřišti mistrovský zápas s SK Kdyně.
Hřiště se musí nalajnovat, vápno máme.
Lajnovat budou Kasal V., Vorel J., Mráz A.
Došel oběžník, že jsme zváni do protestní
komise župy v záležitosti přestupu našeho
hráče Kletečky. Kol. Kletečka se též dostavil a zůstává naším hráčem. Obdrželi
jsme dopis od našich vojáků Houdka V.,
Štěpána J. a Šťastného. Oznámení zápasu
si vzal na starost kol Vorel. Sestava: Čihák, Škraňka, Buch, Kuchynka, Brož, Jehlička, Kletečka, Fábera, Monhart, Kasl,
Adámek, Lukáš. Nyní je na programu

zábava. Kol. Škraňka si vzal na starost
hudbu a sál, ale zatím nevíme nic určitého, jelikož se nedostavil. Výzdobu si vzali
na starost Brož, Dvořák, Mráz. Kol. Dvořák navrhuje, že bychom mohli na jeviště postavit několik břízek.Kol. předseda
o toto požádá p. starostu. Družstvo Lidového domu požádáme o zapůjčení váziček.
O prodloužení policejní hodiny požádá
kol. předseda. K pokladně určeni kol.
Hrdlička, Konšel, Vorel. Pořadatelé Dvořák L., Kasal V., Kasal J., Mráz A. Kol.
Kasal J. a kolega Kasal Jos. musí dát pozor na mužstvo, aby bylo včas a v pořádku
doma.Příští neděli hrajeme s SK Lochotín
na Lochotíně. Do Plzně se pojede vlakem. Do příští výborové schůze přinese
kol. Kasal J. referáty o zápasech. V neděli
oslaví náš vynikající hráč kol. Monhart
F. stý zápas. Pře zápasem mu bude přát
kol. předseda. Jelikož již nebylo žádných
návrhů ukončil kol. předseda výborovou
schůzi o půl desáté hod. večerní a popřál
další činnosti mnoho zdaru .
Ad. Mráz tč. zapisovatel.
Jak jsme si přečetli, měli naši předchůdci
také hodně starostí se svou zábavou. Kromě sportu se věnovali i kultuře. Pořádali
zábavy, z jejichž výtěžku si vydělávali na
činnost. Měli trochu výhodu, že měli tenkrát v obci tři taneční sály: Lidový dům,
Záložnu a hostinec U lípy. Ale všechny
aktivity byly perfektně zorganizované.
I dnes bychom se mohli v lecčems přiučit.
Za VV házené Sokola Šťáhlavy J. Sklenář.

I O PRÁZDNINÁCH MAJÍ SPORTOVCI A ČINOVNÍCI SK ŠŤÁHLAVY NAPILNO
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH VOLEJBALISTŮ V ŽINKOVECH
Letní prázdniny jsou v plném proudu,
už se nám přehouply do druhé poloviny,
ale ve Sportovním klubu Šťáhlavy je stále živo. Od soboty 28. 7. do soboty 4. 8.
proběhlo ve sportovním středisku v Žinkovech každoroční volejbalové soustředě-

ní, kterého se letos zúčastnilo 30 mladých
sportovců společně s trenérským a realizačním týmem.
V Žinkovech jsme nalezli ideální podmínky
k tréninku i pro volnočasové aktivity. Po celý
týden měly děti pestrý program, kromě nácviku volejbalových dovedností jsme se věnovali
atletické a gymnastické průpravě, zpevňova9

cím cvičením s prvky jógy, řadě průpravných
her i zábavných soutěží. Při panujícím horkém počasí jsme se dojížděli na kolech ochladit a zrelaxovat do kempu na Novém rybníce
u Nepomuka a na koupaliště do Skašova.
Po celodenním sportování měli účastníci
možnost pestrého vyžití i v podvečerních
hodinách.

SPORT
I O PRÁZDNINÁCH MAJÍ SPORTOVCI A ČINOVNÍCI SK ŠŤÁHLAVY NAPILNO
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH VOLEJBALISTŮ V ŽINKOVECH
(dokončení)
Dominovaly líté boje ve vybíjené, tenis,
stolní tenis, děti si vyráběly svá originální trička dle vlastní fantazie, prostor byl i
pro projekci oblíbených ﬁlmů. Velkou pozornost si vysloužila pro mladé šťáhlavské
volejbalisty na míru v podobě motivačního videa natočená zdravice reprezentanta
Petra Šulisty.
Vedle sportovních aktivit jsme našli prostor i na zdolání naučné přírodovědné
poznávací stezky vedoucí od žinkovského
zámku kolem nedaleké zříceniny hradu
Potštejn. Příjemnou tečkou byl táborák
poslední večer, opékání buřtů, stihli jsme
si u ohně zazpívat řadu oblíbených písniček a pak následovala krátká stezka odvahy.
Týden utekl jako voda a všichni účastníci
si ho náramně užili. Zdokonalili se ve volejbalových dovednostech, kvalitně potrénovali, užili spolu spoustu legrace a nezapomenutelných okamžiků, utužili partu.
Děkujeme personálu Sportovního střediska v Žinkovech za výbornou péči, se
kterou se o nás starali a budeme se těšit
za rok na návrat na pomyslné místo činu.
Obrovské díky patří rovněž všem trenérům a činovníkům SK Šťáhlavy za přípravu soustředění a čas, který dětem po celý
týden věnovali.
Soustředění očima účastníka
SPORTOVNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
28. 7. - 4. 8. 2018
Poprvé jsme měli soustředění v Žinkovech.
Trénovali jsme dvakrát denně. První trénink byl dopoledne a druhý odpoledne.
Na dopoledním tréninku jsme hodně běhali, hráli s míčem a byla to větší makačka
než odpoledne, kdy jsme spíše posilovali.

Třikrát za týden jsme jeli na koupaliště,
protože byla velká vedra. Během týdne
jsme vystřídali dvě koupaliště. Na první
to bylo 3,5 kilometru a na druhé 7 kilometrů, jezdili jsme tam na kole. Lepší bylo to
druhé, protože tam byla veliká skluzavka
do vody a třímetrová skokanská věž.
Bydleli jsme ve Sportcentru a hned za
ním jsou volejbalové a tenisové kurty
a fotbalové hřiště. V tělocvičně se dal hrát
i stolní tenis. Měli jsme hezké pokoje.
Super na tomto soustředění bylo skoro
všechno i večerní programy, jeden večer
jsme malovali trika, jindy jsme zase hráli
různé hry, někdy jsme si třeba promítali
ﬁlmy. Poslední večer jsme měli táborák,
opékali jsme na něm buřty. Po opékání
jsme šli stezku odvahy. Na tomhle soustředění jsme se seznámili s naším novým
trenérem. Na závěr bych chtěl hlavně
poděkovat našim trenérům a Sportcentru
Žinkovy za skvělý sportovní týden.
Daniel Gerhart, SK Šťáhlavy
PŘIPRAVUJEME TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ A NOHEJBALOVÝ TURNAJ
Na začátek září připravujeme tradiční
turnaje ve volejbalu smíšených družstev
a nohejbalu trojic a dvojic. Rádi bychom
pozvali všechny milovníky těchto sportů
do našeho areálu antukových kurtů, nejprve v sobotu 8. září na volejbalový turnaj
Šťáhlavská husa, o týden později, v sobotu
15. září na turnaj v nohejbalu trojic a dvojic. Bližší informace na pozvánkách níže.
Přijďte si zasportovat nebo se podívat!
V ZÁŘÍ SE OPĚT VE ŠŤÁHLAVSKÉ
TĚLOCVIČNĚ ROZBĚHNE CVIČENÍ PRO NEJMENŠÍ
Od 19. září každou středu od 16 – 17 hodin bude opět ve šťáhlavské tělocvičně
probíhat všestranné cvičení pro nejmenší sportovce (nejen) předškolního věku.
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Zaměřeno bude na všestranný pohybový
rozvoj, gymnastickou a atletickou přípravku, protahovací cvičení. Cílem je
ukázat nejmenším krásy sportu, pohybu
a dát jim kvalitní základ pro budoucí sportování. Naše cvičení již probíhá řadu let
a prošla jím spousta šťáhlavských sportovců, kteří dnes působí v žákovských
a dorosteneckých kategoriích řady sportovních oddílů. Bližší informace naleznete na pozvánce níže. Tak malí špunti
neváhejte a přijďte mezi nás!
SE ZAČÁTKEM ŠKOLNÍHO ROKU SE
OPĚT ROZBĚHNOU TRÉNINKY VOLEJBALOVÝCH DRUŽSTEV MLÁDEŽE – STÁLE NABÍRÁME NOVÉ
HRÁČKY A HRÁČE DO ŽÁKOVSKÝCH KATEGORIÍ I PŘÍPRAVKY
Jakoby to bylo včera, kdy naši svěřenci
účastí na republikovém ﬁnále v barevném
minivolejbalu v Ostravě završili další
úspěšnou sezonu a nová už opět klepe na
dveře. Po absolvovaném sportovním soustředění v Žinkovech si užijí naši svěřenci
ještě volna do konce prázdnin a na začátku září se kolotoč tréninků a turnajů opět
rozeběhne na plné obrátky. Opět se budeme účastnit plzeňského městského přeboru v kategoriích trojic a mini, krajských
festivalů v barevném minivolejbalu. Rádi
přivítáme děvčata a chlapce od 1. – 9.
třídy ZŠ, přijďte mezi nás hrát volejbal!
Ve Šťáhlavech máme výborné podmínky
pro trénink a pro novou sezonu chystáme
zajímavé novinky!
Sledujte náš facebook (Volejbal SK Šťáhlavy) nebo piště na náši emailovou adresu: volejbal.stahlavy@gmail.com.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

SPORT
MLADÍ FOTBALISTÉ FK
ŽÁKAVA, KDE SPORTUJÍ
I KLUCI Z NAŠÍ OBCE,
SE PILNĚ PŘIPRAVUJÍ
NA SEZÓNU
Další úspěšnou fotbalovou sezonu mají za
sebou mládežníci z FK Žákava, kde se fotbalu věnují ve všech věkových kategoriích
od přípravek až po A tým i kluci a pánové ze
Šťáhlav a Šťáhlavic. V klubu mají výborné
podmínky pro svůj sportovní rozvoj a kvalitní trénink. Vedle celoročních soutěží, které hrají, absolvoval v uplynulé sezoně tým
mladších žáků i seriál turnajů O pohár hejtmana Plzeňského kraje a několik halových
turnajů v zimním období.
V polovině března pak týmy od mladších
přípravek po starší žáky absolvovaly tradiční soustředění ve Sportovním středisku
v Žinkovech. Tým starších žáků startoval ve
vyšší krajské soutěži a obsadil celkové druhé místo za celkem z Horní Břízy. Mladší
žáci o sobě dali vědět i na halových turnajích v Rokycanech a Dvorci, kde obsadili
první respektive druhé místo. Příjemnou
tečkou za sezonou byla závěrečná dokopná,
kde proti sobě nastoupily týmy mládežníků
a jejich rodičů a nic si nedarovaly.
O prázdninách v týdnu od 16. – 20. července se uskutečnil již 3. ročník příměstského
fotbalového tábora. Kluci trávili čas pilováním fotbalové abecedy na hřišti, výšlapy
a výběhy po okolí, regenerovali na koupališti v Nezvěsticích, absolvovali cyklovýlet
do Vojenského muzea v Rokycanech s horskou prémií na rozhledně na Kotli, prima
prázdninový týden pak zakončili táborákem
s přespáním na hřišti. Pak si již začali pilně
plnit své individuální tréninkové plány, které dostali od trenérů a v posledním červencovém týdnu již začali společnou přípravu
na novou sezonu.
Děkujeme trenérům a realizačním týmům
mládeže FK Žákava za zajištění výborných
podmínek pro sportovní rozvoj chlapců
i z naší obce! V týmech starších a mladších žáků a přípravek FK Žákava působí
ze Šťáhlav a Šťáhlavic Tobiáš Froněk, Miloš Soubusta, Martin Soukup, Petr Bočan,
Jan Hájek, Adam Tafat, Patrik Paur, Matyáš
Froněk, Dominik Paul, Sebastian Paur, Vojtěch Slavík a Marek Sobota.
Jan Tafat

Sportovní klub ŠĢáhlavy, z.s., oddíl volejbalu
zahajuje opČt po prázdninách ve stĜedu 19. 9. 2018

Pravidelné všestranné cviþení pro
nejmladší sportovce
Kdy:

Každou stĜedu od 16:00 – 17:00

Kde:

TČlocviþna ŠĢáhlavy

Urþeno:

DČtem (nejenom) pĜedškolního vČku, cviþení je
zamČĜeno na všestranný pohybový rozvoj, gymnastiku,
atletiku, protahovací cviþení
500,- Kþ / rok za 1 dítČ, 2 sourozenci 700,- Kþ / rok,
3 sourozenci 800,- Kþ / rok
Jana Kudrová, tel. 724 243 360
JanaKudrova@seznam.cz

PĜíspČvky:
Kontakt:
e-mail:
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SPORT
35. ROýNÍK TRIATLONU a OM

v sobotu 18. srpna 2018
Pro registrované závodníky i širokou veĜejnost v nČkolika
kombinacích a vČkových kategoriích.
závod

plavání

Triatlon silniþní

0,3

kolo bČh
40

6

silové
-

Triatlon terénní

0,3

17

6

-

Triatlon malý

0,1

6

1

-

Ocelový muž

-

40

6

þinka, shyb, sed - leh

Prezence - 7:30 - 10:00 hodin
- hĜištČ TJ Sokol ŠĢáhlavice

SPONZOěI:
RK PUBEC s.r.o.
EC-Elektronik spol. s r.o.
SILBA-Elstav s.r.o.
ML DINO
Obec ŠĢáhlavy
www.sokolstahlavice.cz

- INZERCE PŘIJMEME BRIGÁDNÍKY DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec, Bezručova 389.
Pracovní doba - dle domluvy, možno i odpoledne.
Vhodné jako přivýdělek např. na mateřské dovolené.
Možná i práce na hlavní pracovní poměr.
Dále přijmeme do výroby středoškoláka,
vyučen v oboru kovoobrábění .
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389 | 332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939 | E-mail: suchyzd@seznam.cz

Výbor ČSZ Šťáhlavy pořádá
výstavu ovoce a zeleniny v
Info středisku ve Šťáhlavech
7. - 8. 9. 2018 a tímto žádá
občany, kteří se chtějí pochlubit svými výpěstky, aby je přinesli 6. 9. 2018 od 16:00 do
18:00 do Info střediska. Výstava je pro všechny občany,
kteří mají zájem se zúčastnit.
Hošková Miloslava
předsedkyně ČZS Šťáhlavy

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14 - 19 týdnů, cena 159 -195,- Kč/ks.
Prodej: 11. září, 11. října a 6. listopadu 2018 Šťáhlavy - u Jednoty / u kruháku - 15.20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00 - 16.00hod | tel. 601 576 270, 728 605 840 | www.drubezcervenyhradek.cz
Uzávěrka materiálů pro záříjové číslo - 31. 8. 2018
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail: redakce@stahlavy.cz.
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