Š+Š OBECNÍ NOVINY
MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU ŠŤÁHLAVY

Číslo 8

Ročník 2014

18. srpen

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŠŤÁHLAVY
se konalo 30.7.2014 v sále IC ve Šťáhlavech
Přítomno:12 zastupitelů
Zastupitelé odsouhlasili:
- V souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb. změnu rozpočtu VII. Rozpočtovým opatřením k 30.7. 2014
- Dodatek č.6 ke SOD s firmou Silba Elstav, s.r.o. Jedná se pouze o změnu termínu dokončení stavby
OBECNÍ
kanalizace Na Kukačce.
- SOD s firmou Silba Elstav, s.r.o. Předmětem smlouvy jsou stavební úpravy školní družiny ZŠ Šťáhlavy
NOVINY
- SOD mezi SÚS
PK, obcí Šťáhlavy a zhotovitelem stavby II/183 Šťáhlavy ulice Masarykova a Dr.
Holuba.
MĚSÍČNÍ
ZPRAVODAJ
ZASTUPITELSTVA
OBCE
- Zrušení příspěvkové organizace Obecní lesy Šťáhlavy ke dni 31.12.2014.
A OBECNÍHO
ÚŘADU
VE ŠŤÁHLAVECH
- Souhlasí se změnou
zřizovacích
listin a zřizovací
smlouvy pro s.r.o. Služby obce Šťáhlavy a smlouvou
mezi zřizovatelem tedy obcí Šťáhlavy a s.r.o. Služby obce Šťáhlavy. Dokumenty je nutné změnit
z důvodu platnosti nového občanského zákoníku.
- Prodej obecního pozemku p.č. KN 2/7, vedený jako zahrada o výměře 71 m2 v k.ú. Šťáhlavy za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, to je 9.000,- Kč do společného jmění manželů Lenky Polívkové a
Zdeňka Polívky
- Prodej obecního pozemku p.č. KN 737, vedený jako ostatní plocha o výměře 7m2 v k.ú. Šťáhlavice za
cenu 110 Kč / m2 a pozemku p.č. KN 738, vedený jako ostatní plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Šťáhlavice
za cenu 110 Kč / m2 pro Ing. Václava Soukupa
Zastupitelé zrušili:
V seznamu místních názvů v obci Šťáhlavy, katastrální území 763144 Šťáhlavice tyto místní názvy: „Pod
Jezárkami“, „Vymrovka“, „Hájek“.
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ÚDRŽBA A OPRAVA NÁVSI VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Během prázdnin byla zahájena oprava kapličky ve Šťáhlavicích. V červnu se začalo okopáním vlhkého
zdiva a ošetření stavby infůzní clonou, která se provádí u nepodsklepeného objektu těsně nad úrovní
podlahy, resp. těsně nad úrovní vodorovné hydroizolace. Jde vlastně o vrtání otvorů o průměru 12 mm,
rozteč max. 150 mm, po celé tloušťce zdiva, což je v tomto případě 50 mm.
Další etapou, která právě probíhá, je nahození speciální sanační omítkou a posléze štukem. Na konci
celé akce dostane kaplička i nový nátěr fasády, střecha se již nového hnědého nátěru dočkala. Doufám, že
touto akcí se prodlouží životnost této dominanty Šťáhlavic a zůstane tak zachována pro další pokolení.
V parčíku byla rovněž na jaře ořezána mohutná lípa, která měla proschlé spousty větví ohrožující naše
obyvatele. Před Kovarnou vznikl brigádnicky nový rovný plácek, který bude mít premiéru na podzimní
strašidelné stezce, která v tomto prostoru končí opékáním vuřtů.
A nakonec ještě jedna novinka, byť se týká spíše Kornatic. Kdo má rád cyklovýlety v okolí, vřele
doporučuji naplánovat si cestu zpět přes hájovnu Na Hádkách, kde je o prázdninách otevřeno nové
občerstvení (pátek až neděle), v kterém pečou i domácí chléb. Výhoda je ta, že cestou domů již nejsou
žádné kopce a kolem Neslívského rybníka je úplně nová asfaltová cesta, po které se dostanete nad zámek
Kozel.
Dušan Krňoul

PODĚKOVÁNÍ

1. Děkuji nájemci Lidového domu za umožnění uspořádání rodinné oslavy, chutné jídlo a příjemnou
obsluhu v jinak uzavřeném Lidovém domě.
2. Děkuji pořadatelům a sponzorům za Úslava Fest, který se konal 2.8. u návsi ve dvoře za Zámeckou

restaurací. Přestože občas zapršelo, nultý ročník se, myslím, velmi vydařil - návštěvníci odcházeli domů
spokojení. Věřím, že sousedé z přilehlých domů budou shovívaví, návštěvníci ukáznění a obec vstřícná,
aby se festival mohl konat i v příštích letech.
Iveta Bočanová

MEMORIÁL JANA JIRMÁŘE
ve Šťáhlavech pod záštitou Filipa Jíchy
Předposlední červnovou sobotu se ve Šťáhlavech uskutečnil skvěle obsazený turnaj starších žáků, který
byl věnován památce někdejšího vynikajícího brankáře a trenéra házené Jana Jirmáře. Turnaj osobně
zaštítili Filip Jícha a trenér národního mužstva Vladimír Haber, kteří měli možnost vidět vynikající duely
špičkových mužstev v této kategorii. Systém turnaje spravedlivě rozdělil tabulku a v semifinálových
bojích pak Talent Plzeň poměrně jednoznačně předčil strakonické chlapce. Ve druhém semifinále pak
Dukla Praha nestačila na domácí borce, a asi i díky tomu sledovalo finále okolo 200 diváků. V něm pak
Talent nenechal nic náhodě a porazil domácí tým jasným rozdílem. V boji o třetí místo Dukla potvrdila
roli favorita a zvítězila nad mladým týmem Strakonic. Bezprostředně po turnaji se obě dvě celebrity
našeho sportu ochotně vyfotografovali s nadšenými mladými házenkáři a Filip Jícha ještě asi půl hodiny
podepisoval nejen své fotky, ale i donesené dresy a míče. Při závěrečném proslovu pak přislíbil účast i na
dalším ročníku a popřál mladým sportovcům lásku k házené a úspěšné kariéry. V rámci turnaje si pak
všichni přítomní mohli prohlédnout nově otevíranou sportovní halu, která je právě dokončována přímo
v areálu zdejšího házenkářského oddílu.
Pořadí turnaje:
Talent Plzeň
Sokol Šťáhlavy
Dukla Praha
HCB Strakonice

Nejlepší hráč:
Tomáš Piroch (Talent)

Nejlepší brankář:
Jakub Votava (Dukla)

Nejlepší střelec:
Lukáš Nolč (Sokol Šťáhlavy)

Mgr. Jan Sklenář

Vzhledem k tomu, že jsme text i fotografie obdrželi až po vydání červencového čísla, otiskujeme je až
v tomto vydání.

OMLUVA
Paní Marie Jirmářová v minulém vydání měsíčníku jménem rodiny poděkovala všem hráčům,
sportovním příznivcům a přátelům, kteří se zúčastnili 1. ročníku „Memoriálu Jana Jirmáře“. Zváště
poděkovala všem organizátorům za důstojný průběh a hostům, pod jejichž záštitou se memoriál konal. Na
závěr popřála šťáhlavským házenkářům hodně sportovních úspěchů. V původním textu jsme však uvedli,
že přeje hodně sportovních úspěchů házenkářům šťáhlavickým. Paní Jirmářové i šťáhlavským
házenkářům se omlouváme.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠŤÁHLAVY INFORMUJE

3. září 2014 se od 17.00 hod. na Hasičské zbrojnici koná nábor mladých hasičů. Kontakt:
Petra Vanžurová, mobil: 728629629, www.sdhstahlavy.websnadno.cz
V sobotu 13. září 2014 pořádá od 14.00 hod. na louce na Vyšších (pravá strana) hasičskou soutěž
O pohár starosty obce Šťáhlavy.
V neděli 14. září 2014 pak od 9.00 hod. Dětskou soutěž v požárním útoku. Po celou dobu akcí je
zajištěno občerstvení.
Za získané peníze ze sběru železného šrotu od občanů Šťáhlav a Šťáhlavic byly zakoupeny pro družstva
dětí tyto věci: džberová stříkačka, hadice „B“ i „C“ a míče. Ještě jednou děkujeme všem spoluobčanům,
kteří nám darovali železný šrot.
Za SDH Šťáhlavy Vojtěch Synáč

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Šťáhlavští zahrádkáři srdečně zvou na výstavu zahrádkářských výpěstků, která se uskuteční ve
Šťáhlavech v INFO středisku na návsi.
V pátek 12.9.2014 od 10.00 hod. do 17.00 hod.
V sobotu 13.9.2014 od 9.00 hod. do 17.00 hod.
Další akce ČZS se uskuteční 29.11.2014 v restauraci ve Šťáhlavicích od 14.00 hod. do 19.00 hod. a to
adventní posezení při hudbě Václava Žákovce a Aničky Volínové.
Na tuto akci bude přistaven autobus. Srdečně zvou pořadatelé.

SOKOLÍCI ŠŤÁHLAVIČTÍ INFORMUJÍ JAK SE MAJÍ A ZVOU NA
TRIATLON !
S radostí konstatujeme, že plán sportovních a společenských akcí pro letošní rok schválený členy TJ
na březnové Valné hromadě je čile naplňován.
Začalo to už 4. ledna , kde nás víc jak dvacet oslavilo na Maršále slavného Brdonoše, pak jsme v
10 ti lidech absolvovali 24.-26.1. přechod Šumavy, v únoru čtyřicítka sokolíků od 1.2.- 4.2. absolvovala
běžkařské i sjezdové radovánky v Abertamech. Osmého února se, jak dospělí, tak děti, veselili na svých
maškarních plesech, 22. téhož měsíce dosáhli volejbalisté prvního místa na turnaji smíšených družstev
v Doubravce. V sobotu 22. března přišla na řadu dle plánu kultura, kdy 80 lidí spatřilo krásnou pohádku
Princezna Kopřivka, sehranou ve Šťáhlavicích kornatickými ochotníky. Týden na to volejbalisté dosáhli
dalšího úspěchu druhým místem na turnaji v Nepomuku.
V dubnu toho bylo opravdu hodně, 5.4. turnaj v Badmintonu, 19.4. Vejcobraní, 21.4. zahájení
vodácké sezony, 25.-27.4 Cyklovíkend Blatná, účast 22 lidí.
V květnu 15.-18. jsme se zúčastnili závodů dračích lodí na Lipně a 24.5. opět turnaje ve volejbale
v Doubravce, kde jsme skončili mezi prvními čtyřmi, když byl turnaj pro déšť ukončen.
Prvního června jsme uspořádali tradiční sportovní dětský den, 7.6. již 69. ročník turnaje v házené.
Týden na to následoval volejbalový víkend na Hnačově, abychom se připravili na na náš volejbalový
turnaj 28. června, kde jsme uvítali rekordních 17 týmů a skončili šestí.
O prodlouženém víkendu 4.- 6.7. jsme na dvě party absolvovali vodácké akce na Ploučnici, 10 lidí
s nezvěstickými vodáky a 10 našich vodáků na Berounce. O stejném víkendu si naši žáci zorganizovali
mini turnaj v tenise.
Dvanáctého července jsme pořádali turnaj v nohejbalu a současně jsme absolvovali turnaj ve
volejbalu u kamarádů chatařů „Komárů“ , který jsme poprvé vyhráli a získali putovní pohár.
Hned ve středu po té až do neděle, 19 sokolíků odjelo do Tater, aby zdolali Lomnický štít, Bystré
sedlo, ale i Rysy severní stěnou z Polska. Pak 23.7. až do 27.7. odjelo 7 rodin do kempu Červený Hrádek
u Chomutova, prožít jako už vícekrát krásné zážitky při sokolské akci „Rodiče s dětmi“
V sobotu 26. července proběhl turnaj v malé kopané za účasti 6 ti družstev a 6. až 10. srpna vyjelo
9 našich horalů do rakouských alp v oblasti Lienzu, aby tam absolvovali několik překrásných ferátových
výstupů.
To bylo v kostce to hlavní, co se letos zatím dělo a čehož jste se v řadě případů, mohli zúčastnit i
vy čtenáři. Teď Vás ale chceme pozvat na vrchol letní sezony a to je již 31. ročník šťáhlavického

triatlonu a to jak k přímé účasti jako závodníky, tak i k účasti jako diváci a účastnici večerních
oslav !
Prasokol

TRIATLONOVÝ DEN se uskuteční v sobotu 23. srpna 2014
s presentací od 7.30 do 10.00 hodin na hřišti TJ Sokol Šťáhlavice.
Celkem proběhnou 4 závody, vyberou si jak ti vrcholoví sportovci, tak i ti
rekreační a méně trénovaní..
Uskuteční se silniční triatlon o pohár Fy REALITNÍ KANCELÁŘ
PUBEC, s.r.o (300 m plavání – 40 km kolo – 6 km běh), dále terénní (horský)
triatlon o pohár Fy K&V ELEKTRO, a.s. (300 m plavání –17 km kolo – 6km běh), pro ty méně trénované
pak malý triatlon o pohár Fy Silba –ELSTAV, s.r.o a Fy Triostav , s.r.o. (100 m plavání – 6 km kolo –
1 km běh).
Navíc je připraven oblíbený ocelový muž-žena o pohár Fy ELVAL ENERGY,s.r.o ( 40 km kolo
silnice - běh 6 km – benschpress – bicepsový zdvih na hrazdě – leh, sed). Všechny závody proběhnou
v několika věkových kategoriích, zvlášť pro muže a ženy.
Závodníci se mohou přihlásit až do tří závodů s tím, že plavání a běh absolvují jen jednou.
Pozor !
Přihlášku pošlete nejpozději do 20.8.2014. Adresa : Luft Karel, Šťáhlavice 136, p. Nezvěstice 332 04,

.

tel. 607226755, e-mail luft karel@seznam.cz
Je možné se přihlásit i na místě, avšak jen do počtu 200 startujících.
Pokud možno, ale přihlášku zašlete a to včas, abychom měli přehled o počtu startujících a mohli jsme
závod dobře organizačně a společensky připravit.
Po závěrečném ceremoniálu se těší pořadatelé na společné posezení, hudbu a tanec k oslavě všech
borců, kteří se závodů účastnili. S živou hudební produkcí od 20 ti hodin, občerstvení zajištěno. Úplné
informace, včetně propozic a přihlášek najdete na internetových stránkách sokolstahlavice.cz , nebo na
telefonu 607226755.
Výkonný výbor TJ Sokol Šťáhlavice

PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových
plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant–černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří : 15-20
týdnů. Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze
našeho chovu ! Prodej se uskuteční:
V pondělí 15. září a 13.října 2014
Šťáhlavy - Jednota u hospody - 15.20 hod.

…………………………………………………………………………………..
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky
Případné bližší informace : Po-Pá 9.00-16.00 hod.
Tel.601576270,606550204,728605840
Vydává: Obecní úřad ve Šťáhlavech, Masarykova 169 * Redakce: ing. J. Pečený
Cena výtisku 2.- Kč * Povoleno MK ČR E 12316
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