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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

říjen 2018

NĚKOLIK VĚT K ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce schválila:
• Žádost o napojení na obecní studnu v
ul. V Cihelně. Podmínkou je uložení čerpadla ve stejné výšce jako mají sousedé
a uvedení obecního pozemku po překopu
do původního stavu.
• Zvýšení neinvestičního příspěvku pro
ZŠ Šťáhlavy z důvodu vyšších záloh za
spotřebu plynu.
• Úhradu faktury za dodání seřízení a regulaci otopných soustav v návaznosti na
výměnu kotle v ZŠ.
• Přidělení obecního bytu v budově hasičské zbrojnice nájemkyni, člence SDH.
• Záměr pronájmu části nebytových prostor (restaurace Zámecká a předzahrádka).
• Žádost na ukončení nájmu u jednoho
z bytů v domě čp. 587, byt bude zatím ponechán volný.
• Nákup materiálu na zbývající část oplocení před hřištěm ve Šťáhlavech. Realizace bude do jara 2019.
• Cenovou nabídku na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební

povolení „Cyklotrasa Plzeň-Brdy, úsek
Šťáhlavy“.
• Objednat 2ks Al stožárů na vlajky dle
nabídky BP Bohemia CZ, s.r.o. Nové stožáry nahradí ty stávající před pomníkem
na návsi.
• Umožnit v připravované knize o obci reklamu pro podnikatelské subjekty a ﬁrmy.
Zároveň rada souhlasí s plánem oslav 780
let obce, které se uskuteční v příštím roce:
22. 6. - hlavní oslavy (výstava, setkání
rodáků, křest knihy, historické oslavy)
31. 3. - 1. Ples obce Šťáhlavy, 31. 8. Sportovní den na závěr léta.
• Uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku Šťáhlavy – Oprava hřbitovní zdi –
1. etapa se společností Silba-Elstav, s.r.o.,
která podala nejlepší cenovou nabídku.
• Návrh Ing. Tafata na pořízení vitríny na
výstavu pohárů a ocenění pro ZŠ Šťáhlavy.
• Výpověď smlouvy na dodávku elektřiny
se společností Lama Energy. Důvodem je
možnost získat výhodnější cenovou nabídku od příštího roku.

• Žádost Plzeňského kraje o poskytnutí dotace na rozšíření provozu spojů č. 1
a č. 6 – školní autobus.
• RO doporučila ZO schválit směnu pozemků obce za pozemky ve vlastnictví TJ
Sokol Šťáhlavice.
Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří se
zúčastnili voleb a vyjádřili tak svůj názor,
v jakém složení by mělo budoucí zastupitelstvo pracovat. Potěšilo nás, že většina
z Vás dala možnost našemu týmu pokračovat v dobře započaté práci a připravované projekty dokončit. Pevně věřím, že
přes všechny peripetie, které provázely
předvolební boj, a které vás zejména
množstvím letáků pravděpodobně dost
otrávily, dokážeme s našimi volebními
protivníky najít společnou řeč, abychom
mohli všichni dohromady pracovat na
rozvoji naší obce.
Ing. Václav Štětina
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
KONTAKTY NA OBECNÍ ÚŘAD
Obecní úřad je a vždy byl zcela otevřený
podnětům občanů obce. Pokud máte nějaká přání, něco se Vám nelíbí, máte nějaký
námět, tak nám jej prosím sdělte. Všemi
písemnými podněty se zabýváme. Vždy
odpovídáme - e-mailem, písemně, případně i v Š+Š novinách. Vítáme, pokud pro
snazší a rychlejší komunikaci sdělíte tel.
č. nebo e-mail.

Ne vždy lze každému přání vyhovět,
protože obec se musí chovat jako řádný
hospodář a např. to, co si musí hradit dle
příslušných právních předpisů občan,
za něho obec hradit nemůže; navíc obec
i zaměstnanci OÚ musí činit pouze to, co
jim dovoluje zákon. Ne vždy lze vyhovět
okamžitě, přesto: nebojte se psát nebo volat, Vaše podněty vítáme, snažíme se Vám

vyjít vstříc nebo alespoň pomoci radou
nebo vysvětlením problematiky a vždy
tomu tak bylo, je a bude.
Podněty, které je potřeba předat k projednání starostovi nebo obecní radě, jsou
jim pravidelně předkládány a o výsledku
žadatele či stěžovatele rovněž uvědomujeme.

Sekretariát: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz – veškeré podněty
Tajemník: 377 969 071, 724 162 518, tajemnik@stahlavy.cz – veškeré podněty
Stavební technik: 727 830 017, stavebni.technik@stahlavy.cz – podněty stavební
Matrika: 377 969 079, matrika@stahlavy.cz
Starosta: 377 969 201, sekretariat@stahlavy.cz, 377 969 078, starosta@stahlavy.cz
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
PRONÁJEM
ZASTUPITELSTVO OBCE (ZO) Z 19.9.2018
řádném ZO bylo schváleno:
vou i komunikaci.
RESTAURACE „ZÁMECKÁ“ Na
- Dodatek plánovací smlouvy s develo- - Prodej pozemku u chaty ve Šťáhlavicích
Obec stále hledá zájemce o pronájem
prostor restaurace „Zámecká“ Šťáhlavy.
Současný nájemce hostinskou činnost ve
Šťáhlavech ukončil ke konci měsíce září.
Zájemci se mohou hlásit osobně nebo
písemně na OÚ, případně telefonicky:
377 969 071, 724 162 518.

STOŽÁRY NA NÁVSI

Na návsi stály roky nevyužívané stožáry. Obecní rada na jaře rozhodla o jejich
opravě. Stožáry byly bohužel v takovém
stavu, že by se oprava vzhledem k ceně

STROM REPUBLIKY

Na obecním travnatém pozemku u závor
bude na konci října vysazena lípa srdčitá
u příležitosti vzniku republiky. Lípu obec
získala z projektu Plzeňského kraje. Již na
jaře musela obec uvést do žádosti místo,
kde bude lípa vysazena. V té době nebylo

perem, který budoval v předcházejících
letech obytnou zónu v ulici Šťáhlavická.
Předmětem dodatku je ﬁnanční spoluúčast developera na nákladech na vodovod, který obec v lokalitě v r. 2019 vybuduje, a závazek developera následně
dobudovat v souladu s plánovací smlou-

- Směna pozemků mezi obcí a TJ Sokol
Šťáhlavice
Na jednání ZO dále přednesli své zprávy
o činnosti předsedové výborů a komisí,
v nichž shrnuli svou činnost za předcházející volební období.

nových stožárů nevyplatila, proto rada
obce své rozhodnutí revokovala a rozhodla o zakoupení nových stožárů. Stožáry
budou na místo ukotveny v říjnu a poprvé

se na nich rozevlají vlajky u příležitosti
100. výročí vzniku Československa.

možné říci, zda bude či nebude probíhat
v říjnu rekonstrukce ul. Nezvěstická, navíc není jiný pozemek ve vlastnictví obce,
který by byl pro lípu republiky vhodný.
Lípa bude tedy vysazena v okolí staveniště, i tak ale bude o ni dobře postaráno.

Po ukončení stavby ul. Nezvěstická bude
opatřena i vhodným označením.
Obec se tak zapojila do celostátního projektu. Zeleň okolo lípy bude v příštím
roce celkově upravena.

DALŠÍ INFORMACE K REKONSTRUKCI ULICE NEZVċSTICKÁ – 3. þást
Název stavby: „III/1772 ŠĢáhlavy ulice NezvČstická“
Termín výstavby: 1. 8. – 26. 12. 2018
Objednatel:
Správa a údržba silnic PlzeĖského kraje, p. o.
Obec ŠĢáhlavy
zhotovitel:
Zhotovitel:
VodohospodáĜské stavby, s. r. o., Divize 3, Presslova 13, PlzeĖ
Hlavní stavbyvedoucí: Miroslav Volf, tel.: 377 237 217
Projektant:
Boula IPK s.r.o, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 PlzeĖ
Technický dozor: SUDOP PRAHA a.s., StĜedisko 230, Tel.: 378 132 830
Stavba probíhá dle harmonogramu. PĜípadné podnČty od obþanĤ jsou neprodlenČ Ĝešeny se stavebním
dozorem i s projektantem. Bohužel není možné vyhovČt všem nápadĤm obþanĤ, protože by mohla
nastat situace, že by komunikace nemohla být zkolaudována, což nikdo nechceme. Obec i projektant
musí respektovat pĜíslušné technické normy, stanoviska a vyjádĜení PýR a nelze se od nich a od
schváleného projektu svévolnČ odklánČt.
ŠíĜe ulice: Rekonstrukce ulice, která je ve vlastnictví PlzeĖského kraje, probíhá dle projektu požadovaného a
schváleného Správou a údržbou silnic PlzeĖského kraje (SÚS PK), policií a všech dalších dotþených orgánĤ.
Podle technických norem a v souladu s vyjádĜeními všech institucí musel projektant postupovat. Ulice bude
užší z dĤvodu bezpeþnosti, mČlo by to omezit jízdy kamionĤ pĜes lokalitu, rovnČž je obecný trend dopravu
v obcích zpomalit, k þemuž by užší ulice mČla napomoci.
PĜístup a pĜíjezd: PĜístup i pĜíjezd k prodejnČ COOP je i nadále nejlepší pĜes boþní ulice, pČšky lze ke
COOPu, k nádraží nebo do sbČrného dvora dojít po chodníþku, který vede od závor vedle trati a od stavby je
oddČlen železnými zábranami.
JablonČ: V prĤbČhu výstavby budou poraženy i letité jablonČ, které jsou vzhledem ke svému stáĜí provoznČ
nebezpeþné, navíc ohrožují a obtČžují vlastníky sousedních nemovitostí.
Stromy: Na kraji Hájeþku u nádraží musí být bohužel poražena 1. Ĝada stromĤ, která sousedí s budoucím
chodníkem. Stromy jsou na pozemku ve vlastnictví SÚS PK nikoliv obce.
Obþané s bydlištČm nebo vlastníci nemovitostí v lokalitČ a v lokalitČ pĜilehlé mohou nadále do místa stavby
vjíždČt, samozĜejmČ s omezeními, které si stavba vyžaduje. Mohou si, pokud mají zájem, proti podpisu
vyzvednout ve stavební buĖce u stavbyvedoucího (vedle bazárku) kartiþku s právem vjezdu na staveništČ
z dĤvodu bydlištČ v poþtu 1 – 2 ks na nemovitost.
Vjezd obþanĤ s bydlištČm v lokalitČ, ostatních do sbČrného dvora i dopravní obsluhy je nadále stavební firmou
respektován a je a bude respektován i Policií ýR.
PĜesto se snažte vjezd do lokality omezit na minimum, jen tak je možné zajistit zdárný prĤbČh stavby.
Hlídka PýR mĤže pokutovat ty, kteĜí bez dĤvodu (bydlištČ, pracovištČ, sbČrný dvĤr apod.) do lokality
vjíždČjí. ýiní tak proto, že do lokality bohužel i pĜes zákaz vjíždČjí napĜ. autobusy, nákladní auta aj.
vozidla, která obcí pouze projíždČjí, nerespektují dopravní znaþení, chtČjí si zkrátit cestu a následnČ
bloudí v ulicích nad ulicí NezvČstická. O dopravním znaþení rozhoduje Magistrát mČsta PlznČ,
nČkterým podnČtĤm obce na pĜidání dopravních znaþek vyhovČno bylo, nČkterým bohužel nikoliv.
V pĜípadČ, že byste nemČli od zhotovitele nebo stavebního dozoru dostatek informací, mĤžete se obrátit na
stavebního technika obce Ing. Honégera. Tel.: 727 830 017.
PROSÍM, BUĆTE TRPċLIVÍ, KAŽDÁ STAVBA S SEBOU NESE NEPěÍJEMNÉ SITUACE, PRACH,
OBTÍŽNOU DOSTUPNOST APOD., ALE NA KONCI TOHOTO „MARATONU“ BUDE KRÁSNÁ NOVÁ
CESTA VýETNċ CHODNÍKU A NOVÉHO VEěEJNÉHO OSVċTLENÍ.
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VYPNUTÍ EL. PROUDU
Společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
oznámila obci, že dojde k odstavce
dodávky el. energie, a to:
18.10.2018
– chaty u Teplého potoka od 7:30 do
19:30
– větší množství ulic ve Šťáhlavech
od 8:00 do 13 h
23.10.2018 – ve Šťáhlavicích
Podrobný seznam ulic včetně čp.
a če. je zveřejněn na www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.
html, na webu obce Šťáhlavy nebo
jej vyznačila společnost ČEZ v terénu.
V souvislosti s vypnutím el. proudu
je nutné 18.10. uzavřít na žádost ředitelky mateřskou školu. V budově
by byla zima, nebylo by možné vařit
apod.

UZAVŘENÍ OÚ
18.10.2018

Z DŮVODU VYPNUTÍ EL. ENERGIE BUDE OBECNÍ ÚŘAD VE
ČTVRTEK 18.10. PRO VEŘEJNOST UZAVŘEN.

rubriku OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
připravila tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

VÝSLEDKY VOLEB DO OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVO OBCE | VŠECHNY KANDIDÁTNÍ LISTINY

OKRSEK 1

OKRSEK 2

OKRSEK 3
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NAŠI JUBILANTI
Šťáhlavice
Levý Stanislav 84
Štětková Jarmila 83
Šebková Marie 80

Šťáhlavy
Koutská Hana 80
Koppová Dagmar 83

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.

Mgr. Dagmar Špalová

JUBILEUM VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Dne 9. 9. 2018 se v plné svěžesti dožil 85 roků náš spoluobčan pan František Fiala, bytem čp. 86. Po popřání a předání dárkového
balíčku jsme ještě téměř hodinu vzpomínali na většinu toho, co životem jubilanta proběhlo.
Hana Loudová

TRAMVAJ PLNÁ HUDBY
ANEB BENEFICE PRO NAŠE VARHANY
V pondělí 22. 10. a ve středu 24. 10. odpoledne bude v Plzni jezdit speciální tramvaj:
bude se z ní linout živá hudba komorního
orchestru a pěveckého sboru Církevního
gymnázia, uvnitř budou fotky a krátké tex-

ty o našich varhanách a jízda bude zdarma
(díky získané dotaci na pronájem tramvaje
od Plzeňského kraje). Cílem této akce je
nejen zlepšit náladu cestujícím nezvyklým zážitkem, získat drobné příspěvky

do kasičky, ale dostat do povědomí médií
i Plzeňanů naši starost o záchranu cenného
pokladu našeho kostela.
Těším se na vás.
Mgr. Jakub Šedivý

PondĢlí 22. 10.
Slovany
Sady "35"
Slovany
Sady "35"
Slovany
Sady "35"
SvĢtovar
Sady "35"
Slovany
Sady "35"
Slovany

13:01
13:14
13:27
13:49
14:02
14:24
14:39
15:13
15:26
15:48
16:01

StƎeda 24. 10.
Slovany
Sady "35"
Slovany
Sady "35"
Slovany
Sady "35"
SvĢtovar
Sady "35"
Slovany
Sady "35"
Slovany

14:01
14:14
14:27
14:49
15:02
15:24
15:39
16:13
16:26
16:48
17:01
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VÝSTAVA ZAHRADNÍCH VÝPĚSTKŮ
DNE 6. A 7. 9. 2018 V IC VE ŠŤÁHLAVECH
Byla krásná, svěží, barevná, bohatá.. voňavá. Ten, kdo se zúčastnil, byl udiven,
co a v jaké kvalitě lze v takovém suchém
a horkém počasí vypěstovat. Tradiční výstavy pěstitelských úspěchů, jak členů
ZO ČZS ve Šťáhlavech, ale i z okolních
obcí, se letos zúčastnilo na 30 vystavovatelů. Stoly byly pokryty nádhernými jablky, švestkami, rajskými jablky, paprikami, zelím, dýněmi, hrozny vinné révy, ale
i plody rakytníku, jeřabin, byla zde řepa,
jako vystřižená z pohádky, obrovské zelí,
tykve, melouny, pálivé papričky na keříku
nebo schované v obalu, aby nedošlo ani
k doteku, ořechy, lískové oříšky, česnek,
cibule atd.. Vystavena byla nádherná sbírka kaktusů, dekorační misky s netřesky,
košíčky z pedigu, výstavy se zúčastnily
svými produkty moštárna ve Šťáhlavech
nebo Šťáhlavický pivovar. Milovníci
květin byli potěšeni krásnými květy Jiřin,

ukázkou květinové vazby nebo pravým
Vavřínem, i ukázkou pěstování léčivých
rostlin.
Poděkování patří nejen zahrádkářům, ale
i dětem z MŠ a ZŠ ve Šťáhlavech, které
si také přišly výstavu prohlédnout, dík za
jejich výtvarné práce, které velmi dobře
doplnily výstavu. Dále děkujeme SDH
ve Šťáhlavech za postavení přístřešku pro
diskusní zónu k výstavě. Další fotodokumentaci k výstavě najdete na internetové
adrese: www.zahradkari-stahlavy.cz.
Pokud byla výstava pro návštěvníky alespoň malým pohlazením na duši, splnila
akce svůj účel a to bylo také přání pořadatelů –výboru ZO ČZS Šťáhlavy.
Výbor ZO ČZS Šťáhlavy
Hana Hajšmanová
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VYJÁDŘENÍ K PŘÍSPĚVKU PANA VÁCLAVA ŠTĚTINY
V PŘEDVOLEBNÍM LETÁKU SPRÁVNÝ TÝM 2018
Chtěl bych reagovat na tento článek. Nemůžu tvrdit, že obec udělala pro hasiče málo. V posledních letech zakoupila
modernější auto značky Liaz místo vysloužilé cisterny z 60. let, která už nesplňovala podmínky k výjezdu jednotky.
Dále částečně zrekonstruovala hasičskou
zbrojnici. Proti tomu zase jednotka hasičů vždy vycházela vstříc obci a občanům

v případě dovozu vody, čištění silnic, kácení stromů atd. Bohužel je na nás nahlíženo jako na každý jiný spolek nebo oddíl,
i když tady fungujeme jak pro obec, tak
pro občany. Je třeba podotknout, že obec
je povinna zřizovat a vybavovat jednotku
požární ochrany k její funkci, aby mohla
fungovat pro obec a její obyvatele.
Na hasičské zbrojnici vzniklo „sídlo

oponentů“ díky tomu, že v nové volební
straně se objevilo sedm členů našeho sboru, kteří si toto zázemí vybudovali. Kde
taky jinde se scházet? Na obecním úřadě?
V hospodě? Nebo jsme si měli platit Infocentrum?
Vojtěch Synáč, starosta SDH Šťáhlavy

SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
SDH Šťáhlavy oznamuje, že dne 20. 10.
2018 od 9:00 do 13:00 se bude na hasičské zbrojnici ve Šťáhlavech konat sběr
elektrozařízení. Elektrosběru podléhají
např.: pračky, ledničky, elektrické spo-

ráky, televize, monitory, počítače, rádia,
žehličky, hudební nástroje, mobilní telefony, vrtačky a další. V případě zájmu
nás můžete kontaktovat a my si dojedeme
pro Váš vysloužilý elektrospotřebič přímo

k Vám a to jak do Šťáhlav, tak do Šťáhlavic. Kontaktní údaje: Michal Peroutka,
tel.: 721 723 525, popř. e-mail:
sdh-stahlavy@seznam.cz
Za SDH Šťáhlavy Michal Peroutka

K VÝSLEDKŮM VOLEB
Vážené občanky, vážení občané, drazí
přátelé,
děkujeme Vám, že jste přišli k volbám.
Především děkujeme všem, kteří jste odevzdali hlas Občanům pro obec. Přestože
vaše hlasy nestačily na vítězství, chceme
Vás ujistit, že v následujícím volebním

období budeme aktivní a konstruktivní
opozicí. I nadále budeme prosazovat náš
volební program a vedení obce předkládat návrhy, které jste nám předali v rámci volební kampaně. Podpoříme všechny
dobré projekty a vize, které pomohou
oběma našim obcím v rozvoji a rozkvě-

tu. O aktualitách a blížících se veřejných
setkáních našeho hnutí Vás budeme vždy
a včas informovat na našich webových
a facebookových stránkách. Přejeme
krásný a pohodový podzim.
Občané pro obec, Ondřej Maglić

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZŠ ŠŤÁHLAVY
I během letošních prázdnin prošla naše
škola některými změnami a úpravami:
vybudování plynové kotelny, výmalba
1. třídy a části chodeb, stavební práce pro
zvětšení prostoru žákovské šatny. Z venkovních úprav přibyl chodník k pergole,
byly upraveny svody dešťové vody. Již
v červnu započaly práce na úpravě školní
zahrady – v 1. etapě vznikly v prostoru
vedle školní jídelny nové záhony, na kterých budou žáci od jara „zahradničit“,
dále bylinková spirála a záhony s okrasnými keři, bylinami, travinami a ohniště
s lavičkami.
Vše opět začalo 3. září, kdy do školních
lavic poprvé usedlo rekordních 27 žáků.
I se svými rodiči se těžko vměstnali do
prostoru své třídy. Po slavnostním zahájení a přivítání si prvňáčci odnesli plné
aktovky učebnic, sešitů a školních potřeb.

I v ostatních třídách bylo jen krátké přivítání, naplno vše propuklo od úterý.
Naši školu v letošním školním roce navštěvuje 125 žáků v 5 třídách, i letos fungují 3 oddělení školní družiny. Přivítali
jsme mezi sebou 3 nové zaměstnankyně
na pozicích školní asistentky, pomocné
kuchařky a uklízečky.
V pátek 7. 9. jako každoročně navštívili
naši žáci výstavu výpěstků ovoce a zeleniny pořádanou místní organizací zahrádkářů. K výzdobě infocentra přispěli naši
žáci i děti z MŠ svými výtvarnými pracemi.
Ve 2. školním týdnu si žáci všech tříd
opět připomněli, jak třídit odpad. Pod
vedením lektorky v pořadu „Tonda obal
na cestách“ si v krátkých ﬁlmových ukázkách ujasnili proces recyklace plastu, skla
a papíru.

Žáci 2. a 3. ročníku zahájili plavecký výcvik netradičně na podzim, a tak rozplavaní z letošního horkého léta se přesunuli
do prostor plaveckého bazénu v Plzni na
Slovanech.
Novinkou nejen pro děti a jejich rodiče
bylo „Kino na kolečkách“, které na školní
zahradě promítlo českou komedii „Špunti
na vodě“. I když nás v dopoledních hodinách počasí pozlobilo deštěm, nakonec
jsme se sešli v hojném počtu a užili si páteční večer.
Na závěr upozorňujeme veřejnost na sběr
elektroodpadu, který se uskuteční po celý
listopad na školní zahradě.
za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Hana Radová
Mgr. Hana Šťovíčková

SPORT
DĚTSKÝ DUATLON ŠŤÁHLAVICE 2018
V neděli 16. září 2018 uvítal park státního zámku Kozel účastníky dětského
cyklisticko-běžeckého závodu DĚTSKÝ

DUATLON ŠŤÁHLAVICE. Tento závod
pořádá již tradičně Tělovýchovná jednota Sokol Šťáhlavice, z. s. Letos proběhl
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jubilejní 20. ročník, na kterém popřál závodníkům hodně zdaru i zakladatel tohoto
klání, prasokol Karel Luft.

SPORT
DĚTSKÝ DUATLON ŠŤÁHLAVICE 2018
Nelehká trať v kopcovitém terénu zámeckého paku prověřila fyzické kvality 40
závodníků ve věku od 3 do 15 let. Odměny čekaly nejen na ty, kteří se umístili na
medailových pozicích, ale diplom a praktický dárek si odnesli všichni účastníci závodu. Perličkou jubilejního ročníku bylo
nádherné letní počasí.

Výkonný výbor TJ Sokol Šťáhlavice touto
cestou ještě jednou děkuje všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci, nevyjímaje kastelána státního zámku Kozel, Bc.
Jana Polívku, bez jehož svolení by organizátor nemohl umístit závod do takového
atraktivního prostředí, jakým park zámku
Kozel nepochybně je.

ZÁŘIJOVÁ ČINNOST HÁZENÉ SOKOLA ŠŤÁHLAVY
Skončila nám čtyřměsíční pauza mezi
soutěžemi 2017-2018 a 2018-2019. Tuto
část roku vyplnila naše družstva jednak
odpočinkem a posléze tvrdou přípravou.
Tato svědomitá a poctivá příprava ukázala své výsledky v přípravných zápasech.
I s kvalitními soupeři, hrajícími o třídu
výše, dokázaly naše týmy uhrát uspokojivé a nadějné výsledky. Družstvo mužů
se zúčastnilo soutěže zvané Český pohár.
V prvním kole jim byl nalosován soupeř z Ústí nad Labem (bude s námi hrát
II. ligu). Šťáhlavy své hosty herně jasně
převyšovaly a snadno zvítězily 30:18.
O dva týdny později, v téže soutěži, přijel do naší haly pražský tým Sokol Praha Vršovice, hrající I. ligu. Po vyhraném
poločase našim v závěru došly síly a soupeř otočil stav utkání ve svůj prospěch na
konečných 23:29. Stejným skore skončilo
i přátelské utkání ve Strakonicích, kde
naši podlehli též prvoligovému týmu.

22. září zahájili republikové soutěže
I. a II. ligy muži i starší a mladší dorostenci.
V naší skupině mužů nám los určil jako
prvního domácího soupeře družstvo Elektropraga Jablonec nad Nisou. Také tento
tým naši smetli 35:22. V dalším zářijovém
kole zajeli do Loun, kde podlehli místní
Lokomotivě nejtěsnějším rozdílem 28:27.
Starší dorostenci po serii přípravných zápasů narazili v domácím prostředí na druhého z minulé soutěže I. ligy, Sokol Nové
Veselí. Po napínavém boji skončilo utkání
spravedlivě nerozhodně 23:23. 29. září
v hale nováčka soutěže ve Zlíně ukázal tým svou zkušenost a zvítězil 34:27.
V dalším domácím utkání hostíme loňského přeborníka republiky HC ROBE
Zubří.
Dorost mladší se v přípravě střetl dvakrát
s prvoligovým Talentem a s pražskými
Vršovicemi. Vždy vítězně. Ve své soutěži, II. lize mladšího dorostu, se potkal
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doma též s družstvem Elektropraga Jablonec nad Nisou. To pro naše nebylo těžkým
sokem, prohrálo 31:18. V další kole v Lounech zvítězili také naši, divokým poměrem
37:35. 6. října je dalším naším domácím
soupeřem tým 1. HC Pardubice.
V žákovských soutěžích se odehrály také
první soutěžní turnaje ročníku 2018-19,
jak v mladších i starších žácích. Bohužel
dodané výsledky jsou neúplné, dodáme je
v příštím čísle.
Ještě bychom chtěli poděkovat našim
skvělým divákům. Při pohledu do zápisů o utkáních jsme zjistili, že jsme měli
největší návštěvnost v prvním kole II. ligy
mužů a staršího dorostu. Věříme, že výborné výkony našich hráčů přilákají i další šťáhlaváky. Naši chlapci dobrou a slušnou diváckou podporu v těžkých utkáních
budou potřebovat.
Za VV Sokola Šťáhlavy házené J. Sklenář

SPORT
ZÁPADOČESKÁ LIGA STARŠÍCH ŽÁKŮ V HÁZENÉ 2018 - 2019
Během měsíce září kluci stihli odehrát
tři kola soutěže, které se účastní pět
družstev Plzeňského regionu. Družstva
Talentu Škoda JS Plzeň „A“, „B“, Slavia
Plzeň VŠ, Házená Rokycany a Sokola
Šťáhlavy.
Vítěz podzimní části postupuje přímo do
žákovské ligy – soutěže, kterou řídí Český svaz házené a hraje jí 25 nejlepších
družstev ČR. Bohužel hned první turnaj
ukázal, že o účast v žákovské lize budeme muset bojovat v některém z kvaliﬁkačních turnajů.
První kolo soutěže proběhlo 2. 9.
v Rokycanské sportovní hale. První
utkání proti domácímu celku Házená
Rokycany, jsme se prosazovali hned od
začátku a rychlou kombinační házenou
soupeře přehráli s konečným výsledkem
16:4 (8:3). Branky našeho kolektivu stříleli: Votýpka 4, Tůma 1, Hrubý 1, Černý
1, Jirmář 1, Holý 3, Kasal 5.
Ve druhém zápase jsme se utkali s Talentem Škoda JS „A“. Po z naší strany
zbytečně ustrašeném úvodu utkání (prohrávali jsme 0:5) jsme odešli poraženi
21:13 po poločase (13:6). Branky našeho družstva stříleli: Votýpka 1, Hrubý 2,
Černý 1, Jirmář 1, Holý 3, Kasal 5.
Třetí utkání proti „B“ týmu Talentu Škoda JS Plzeň, jsme zahájili dobrou háze-

nou, bohužel od stavu 3:3 se opět dostavil „komplex Talent“, a šesti slepenými
góly prohráli poločas 4:9. O přestávce
trenéři našeho družstva klukům „domluvili“ a od prvních minut druhého poločasu se hrála hezká bojovná házená, ve
které jsme byli lepším týmem. Bohužel
to stačilo pouze na zmírnění porážky.
Prohráváme 14:11. Na gólech našeho
družstva se podíleli: Tůma 2, Hrubý 3,
Kudra 1, Holý 3, Kasal 3.
K poslednímu utkání prvního kola nastoupili kluci proti Slavii Plzeň VŠ. Po
vyrovnaném prvním poločase (4:4), jsme
zlepšenou hrou rozhodli o našem vítězství 13:6. Stínem utkání bylo zranění
Lukáše Hrubého. O branky se podělili:
Votýpka 2, Hrubý 3, Holý 3, Kasal 5.
Pořadatelem druhého kola 15. 9. byl
Talent Škoda JS Plzeň ve své nafukovací hale. Turnaje se nezúčastnili kluci
z Rokycan (nedostatek hráčů). Turnaj
byl přelosován.
První naše utkání se Slavií Plzeň VŠ
se hrálo ve vysokém tempu. V utkání
jsme byli jen lehce lepší do stavu 6:6.
V koncovce poločasu se nám podařilo
odskočit na výsledek 10:7. Také druhý
poločas byl vyrovnaný. Kluci bojovali
a výsledkem bylo vítězství 17:12. Branky našeho kolektivu stříleli: Votýpka 3,

Na snímku z leva: Žižka Martin, Holý Kryštof, Jirmář Jan, ČImera Tomáš, Kudra Jaroslav, Černý
Vojtěch, Kelíšek Petr, Votýpka Jan, Říha Jakub.
Vedoucí družstva Votýpka Karel.
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Žižka Martin 1, Černý 2, Toﬂ 1, Holý 5,
Kasal 5.
Po krátkém odpočinku nastupujeme
k druhému zápasu proti Talentu Škoda
JS Plzeň „A“. Výborná házená, velké
nasazení, bojovnost, vede k poločasovému výsledku 6:6. Nebýt čtyř zbytečných ztrát mohl být výsledek ještě lepší.
Ve druhém poločase pokračujeme v dobré hře. Až v koncovce utkání se soupeř
prosazuje a vítězí 15:10. Branky našeho
družstva stříleli: Černý 1, Kudra 1, Jirmář 4, Toﬂ 1, Holý 3, Kasal 2.
Ve třetím utkání s Talentem Škoda JS
Plzeň „B“, jsme byli vyrovnaným soupeřem do stavu 4:4. Pak se začal prosazovat soupeř a naši kluci kupili jednu
chybu za druhou. Prohráváme vysoko
12:21 po poločase 7:11. O branky našeho kolektivu se podělili tito hráči: Černý
1, Jirmář 1, Kelíšek Petr 1, Toﬂ 1, Holý
2, Kasal 5.
Třetí kolo soutěže proběhlo dne 22. 9.
na venkovním hřišti Slávie Plzeň VŠ.
První zápas jsme sehráli s domácím celkem Slávií Plzeň VŠ. V prvním poločase
naše družstvo udělalo velké množství
nevynucených chyb a to se promítlo do
poločasového výsledku, 4 : 6. Ve druhém poločase jsme se výrazně zlepšili,
otočili výsledek v náš prospěch a utkání
po dramatické koncovce dotáhli do vítězství 8 : 7. Góly našeho družstva stříleli: Votýpka 1, Kudra 3, Jirmář 2, Holý 2.
Ve druhém utkání jsme měřili síly s kluky z Rokycan. Po výborném výkonu celého družstva jsme vyhráli první poločas
8 : 0 a celé utkání 19 : 4. Naše góly stříleli: Votýpka 4, Tůma 3, Černý 1, Kudra
3, Jirmář 1, Kelíšek 1, Říha 1, Holý 5.
Dobrá hra byla podpořena výborným
výkonem brankáře Čimery.
V dalším souboji o body jsme nastoupili
proti Talentu Škoda JS Plzeň „B“. Tentokráte jsme nezaspali v začátku utkání
a do stavu 4 : 5 jsme hráli rovnocennou
partii. Poločas jsme prohráli 5 : 8. Ve
druhém poločasu jsme hráli až do koncovky dobrou házenou. V závěru jsme
dostali tři slepené góly a utkání prohráli 12 : 18. Branky našeho týmu stříleli:
Černý 2, Kudra 2, Jirmář 3, Kelíšek 2,
Holý 3.
K poslednímu utkání proti Talentu Škoda JS Plzeň „A“, jsme nastoupili už jen
s jedním hráčem na střídačce. Přesto
kluci odehráli výborný poločas 6 : 9.
Ve druhé části zápasu nám došli síly
a branky padaly z větší části do naší sítě.
Utkání prohráváme 10 : 22. Naše branky stříleli: Votýpka 1, Černý 1, Kudra 3,
Holý 5.
Čtvrté kolo soutěže proběhlo 6. 10. ve
Šťáhlavech. Podrobnosti z něho přineseme v příštím čísle.
Karel Votýpka

SPORT
PARÁDNÍ ZAČÁTEK SEZONY MLADÝCH ŠŤÁHLAVSKÝCH VOLEJBALISTŮ!
Sezona 2018/19 již naplno odstartovala i pro naše mladé volejbalisty. Nábory
v září přilákaly do našeho oddílu nové tváře do všech věkových kategorií, náš oddíl
je již zajímavý i pro děti z okolních obcí.
Na volejbalových trénincích se připravuje
v současné době padesát sportovců ve třech
tréninkových skupinách. Krásné slunečné
a teplé září jsme trénovali v areálu antukových kurtů, od října jsme se již přesunuli do
sportovní haly.
V neděli 23. září byla zahájena sezona prvním turnajem Městského přeboru Plzně,
kde nám letos startují 4 družstva v kategorii trojic a 3 v kategorii mini. Zejména ve
trojicích se nám dařilo a naše družstva si na
tomto prvním tzv. „rozřazovacím“ turnaji

vytvořila slušné výchozí pozice pro nasazení do jednotlivých výkonnostních skupin.
Hráči nám ale udělali radost zejména kvalitní předvedenou hrou.
V neděli 7. října se ještě početnější šťáhlavská výprava zúčastnila letošního prvního
krajského festivalu v barevném minivolejbalu na 15. ZŠ v Plzni. V nominaci jsme měli
5 červených, 6 oranžových a 3 žlutá družstva. V červené kategorii jsme turnaj doslova opanovali, když do semiﬁnále postoupily
jako vítězové svých základních skupin hned
3 šťáhlavské týmy, mezi které se vměstnal
ještě celek plzeňské Lokomotivy. Finále
bylo čistě šťáhlavskou záležitostí, a tak zlato
a stříbro bylo automaticky naše. V souboji
o bronz byl úspěšnější plzeňský celek, a tak
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třetímu celku patřilo čtvrté místo. Mezi dvaceti účastníky parádní počin! Nejpočetnější
oranžová skupina bojovala mezi 21 týmy
a měla tři celky v první desítce.
U nejmladší žluté kategorie se někteří naši
hráči a hráčky zúčastnili vůbec svého prvního turnaje v životě a bylo kouzelné sledovat,
jak se během dne rozkoukávali, otrkávali,
nasávali atmosféru a zlepšovali se zápas od
zápasu. A nakonec měl pro ně turnaj i zaslouženou sladkou tečku v podobě několika
vítězství závěrečných zápasech. Ti zkušenější zabojovali a přivezli z této kategorie
bronzovou medaili za celkové třetí místo.
Všichni si odnesli spoustu zážitků a velkou
chuť a motivaci do dalších tréninků.
Začátkem listopadu nás čeká druhý krajský festival v barevném minivolejbalu
v Rokycanech a další turnaj plzeňského
městského přeboru.
Novinkou této sezony je pořízení skupinové permanentní vstupenky na volejbalovou
extraligovou sezonu do Příbrami, pro nás
nejbližší extraligové destinace, kam budou
naše hráčky a hráči pravidelně dojíždět podporovat své vzory a mít možnost vidět je na
vlastní oči.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

28. 10. 2018
zveme
do ŠŤÁHLAVIC všechny milovníky čarodějnic i
jiných pohádkových bytostí na

STRAšIDELNOU STEZKU
která vede po cestách i necestách

krásným údolím řeky Úslavy
start individuálně mezi 16 a 19h u šťáhlavické KOVÁRNY,
kde je připraveno posezení u ohně a občerstvení
zastřešené vytápěné kino s klipy pro děti
startovné dobrovolné
pořadatelé srdečně zvou všechny děti se svými rodiči
na cestu je vhodná pevná obuv
vezměte s sebou lampiony
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- 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

OBEC

NEZVĚSTICE

TJ SOKOL

Nezvěstické loutkování

NEZVĚSTICE

Pletené pohádky
Divadýlko Kuba
O STATEČNÉM KŮZLETI | O CHYTRÉM ZAJÍCI | KŮZLÁTKA A VLK | O ZLÉ KOZE
Pohádky jsou upletené z vlny, jak loutky, tak celá scéna. Pohádky jsou pleteny (vyprávěny) s lehkou nadsázkou a humorem
Vhodné pro děti z MŠ a 1. - 4. třídu | délka představení cca 45 minut

28. října od 15:00
Sokolovna Nezvěstice
http://nezvestice.cz/loutkovani
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