Š Š
+

OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Květen 2015

ÚVODNÍ SLOVO PANA STAROSTY
Vážení spoluobčané,
byl jsem požádán, abych se jako další
v řadě vyjádřil ke schválenému rozpočtu obce na letošní rok. Upřímně řečeno
neměl jsem k tomuto kroku žádnou chuť,
a to zejména proto, že k rozpočtu se již
vyjadřovalo více lidí, ať už znalých nebo
méně znalých problému. Myslím si, že
podrobnější rozbor k rozpočtu i k rozpočtovému výhledu může podat ﬁnanční výbor, zejména ekonomové, kteří jsou
ve ﬁnančním výboru zastoupeni, a kterých si jako odborníků velmi vážím. Finanční výbor rozpočet navrhoval s ohledem na požadavky obce. Vznikl tedy určitý kompromis, kdy bylo nutné některé uvažované akce z rozpočtu letošního
roku vyloučit. Filozoﬁe ﬁnančního výboru je ta, že bychom neměli proinvestovat všechny ﬁnanční prostředky, kterými obec disponovala na konci loňského roku, abychom v dalších letech směřovali k vyrovnanému rozpočtu. To je samozřejmě správná cesta, kterou musíme
všichni respektovat. Dovolím si jen reagovat na některé názory otištěné v minulém čísle našich novin. Označovat zadluženost obce za vysokou je podle obecných měřítek zadluženosti nesmysl. Další zavádějící informací, která se objevila v minulém čísle novin, je ta, že obec
nebude v příštích letech investovat. Sta-

čí se podívat na rozpočtový výhled do
roku 2018. Takže to zrekapituluji. Rok
2015 investice 12 mil., rok 2016 11 mil.,
rok 2017 10 mil., rok 2018 10 mil. Podle mého názoru to nejsou malé částky a
bude možné plnit postupně jak volební program, tak celkový strategický plán
rozvoje obce. Jednou z priorit zastupitelstva pro letošní rok je zajistit maximální připravenost projektů, abychom mohli včas zareagovat na vyhlašované dotační tituly.
Nyní se pokusím v krátkosti odpovědět
na konkrétní otázky, které mně byly položeny.
Jaké body strategického plánu obce jsou
zohledněny v rozpočtu pro letošní rok?
- Zlepšení technické infrastruktury – kanalizace v ul. Masarykova a Nad Lípou,
vodovod ve stejných ulicích.
- Zlepšení dopravní infrastruktury –
chodníky a parkovací místa v ul. Masarykova a Dr. Holuba.
Na slabé stránky bodu 2. a 3. strategického plánu obce bych si dovolil reagovat až
v dalším čísle novin, protože to bude vyžadovat podrobnější komentář.
Obecní rozpočty byly od roku 2009
schodkové s výjimkou roku 2011. Jak
vnímáte trend zadlužování obce?
- Snad je z výše uvedeného patrné, že
obec směřuje k vyrovnanému rozpočtu.

Plánuje obec vytvářet ﬁnanční rezervy
např. na výkupy pozemků, staveb či rozšíření kapacity ČOV ?
- Ano, plánuje.
Plánuje obec aplikaci dotačních titulů
v roce 2015? Kdo má tuto agendu
v kompetenci?
- Dosud jsme uspěli se žádostmi na vybavení knihovny (počítač a programové
vybavení), projekt na část cyklotrasy Plzeň – Brdy, ochranná opatření při hnízdění čápů bílých.
- Máme zažádáno o dotaci z MŠMT
na stavbu sociálního vybavení u multifunkční sportovní haly.
- Budeme žádat o dotaci na zateplení objektu ZŠ a o dotaci ze SFDI na stavbu
chodníků do vzdálenějších částí obce
(Kukačka, Šťáhlavice – „Kolotoč“).
- Dotace má na starosti celá RO. Pokud jde
o dotace vyhlášené krajem, žádáme sami.
Pokud jde o dotace z ministerstev nebo EU,
spolupracujeme s ﬁrmou, která se dotacemi
zabývá, konkrétně s ﬁrmou DOMOZA.
Jaké sliby z volebního programu budou
uskutečněny v roce 2015?
- Místo sliby bych volil slovo body, ale
to je věc názoru. Podle mě si stačí přečíst podrobněji rozpočet obce na letošní
rok a srovnat jej s volebním programem.
Děkuji Vám za pozornost.
Ing. Václav Štětina

ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU K ULICI 17. LISTOPADU
Kontrolní výbor se zabýval kauzou ulice
17. listopadu.
Jedná se o ulici v nové zástavbě směrem
na Nezvěstice (parc. č. 428/18). Dle sdělení některých občanů této ulice měla být
mezi obcí a investory (tj. ﬁrmami Pro Inres
Group s. r. o. a ELS Real, a. s.) v roce 2008
uzavřena smlouva, v níž se obec zavázala, že pozemek s komunikací od ﬁrem převezme po kolaudaci cesty, nejpozději do
3 let od uzavření smlouvy, tj. v r. 2011. Občané dále uváděli, že obec byla nedůsledná

a až dosud nic pro převzetí ulice neudělala, cesta je nekvalitní, není doděláno veřejné osvětlení, z pozemku trčí dráty.
Je třeba uvést, že kontrolní výbor se obecně zabývá zejména tím, zda obec při svém
jednání postupuje či postupovala v souladu se zákonem, nejedná se o celkový
právní rozbor jednotlivých kauz. Kontrolnímu výboru byla obcí předložena dokumentace, která se k této věci na obci nachází.
a) Dokumentace obsahuje podepsanou
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smlouvu o sml. budoucí o bezúplatném
převodu spoluvlastnických podílů na inž.
sítích z 21.02.2008. Tato smlouva byla
schválena ZO 20.02.2008. Co se rozumí
inženýrskými sítěmi je ve smlouvě přesně
deﬁnováno – vodovodní řad, kanalizační
stoka, el. přípojka, popř. plynová přípojka (nikoliv pozemek a stavba komunikace!). Firmy se touto smlouvou zavázaly
tyto sítě předat bezúplatně obci do 30 dnů
od povolení jejich užívání, nejpozději do
36 měsíců od podpisu smlouvy.
dokončení na následující straně

ZPRÁVA
KONTROLNÍHO VÝBORU K ULICI 17. LISTOPADU
dokončení z první strany
b) Dokumentace obsahuje darovací smlouvu, dle které ﬁrmy darovaly obci v předchozím bodě uvedené inženýrské sítě. Darovací
smlouva podepsána 04.01.2010.
c) Kontrolnímu výboru nebyla předložena podepsaná smlouva o smlouvě budoucí
o bezúplatném převodu spoluvlastnických
podílů na pozemku a jeho součástech (pozemek 428/18). V dokumentaci byl pouze nepodepsaný návrh této smlouvy. Dle usnesení ZO byla 20.02.2008 schválena pouze smlouva uvedená v bodu ad a). Smlouva
o smlouvě budoucí na převod pozemku by

musela být před jejím podpisem schválena zastupitelstvem, nemohla tedy být podepsána 21.02.2008, v případě jejího podpisu
v tento den by byla neplatná. Kontrolnímu
výboru nebylo předloženo, že by smlouva
byla schválena později.
Kontrolní výbor konstatoval nepřehlednost
dokumentace, doporučil vedení obce a tajemníkovi OÚ dokumentaci roztřídit a dohledat,
zda existuje usnesení ZO o schválení budoucího převodu pozemku s cestou nebo smlouvy o
smlouvě budoucí na převod pozemku.
Nelze říci, že by obec pochybila tím, že po-

zemek není na obec dosud převeden. I kdyby byla smlouva o smlouvě budoucí na převod pozemku uzavřena (což se i vedení obce
domnívalo), měly v prvé řadě nabídnout pozemek obci výše uvedené ﬁrmy. Dle sdělení
vedení obce ﬁrmy již několik let téměř nekomunikují. Pokud by byla smlouva o smlouvě
budoucí podepsána, mohla by se obec domáhat jejího splnění soudně. Zde je ale pravděpodobně „zakopaný pes“ – smlouva pravděpodobně schválena a podepsána vůbec nebyla.
Mgr. Iveta Bočanová, předsedkyně KV
kontrolnivybor@stahlavy.cz

PRÁCE OBECNÍ ZASTUPITELKY OČIMA ZUZANY SERMEŠOVÉ
Stala jste se zastupitelkou obce poprvé, jaká je Vaše dosavadní zkušenost
s prací zastupitelky?
Domnívám se, že
obec potřebuje v
zastupitelstvu mladé lidi, nové impulzy a nápady. Proto jsem se rozhodla
kandidovat. Zdálo se mi, že obec málo využívá evropské dotace, nevyužívá plně své
možnosti, je značně zadlužená a obyvatelé
vědí hodně málo o jejím chodu. Systém rozhodování a projednávání různých záležitostí je dost nepřehledný a nekoncepční. Jsem
zastupitelkou nově od listopadu 2014 a zatím se hodně učím. Snažím se to brát maximálně zodpovědně.
Oslovují Vás lidé z Vašeho obvodu s konkrétními náměty či problémy? Podařilo se
tam případně něco změnit k lepšímu?
Dostala jsem na starost obvod, kam jsem
se jen před nedávnem přestěhovala, takže zatím mě spíš oslovují lidé z původního šťáhlavského obvodu, kde jsem bydlela
předtím. Pomalu poznávám obyvatele Boru
a Kukačky a naslouchám jejich námětům.
Ty samozřejmě předávám dál a snažím se,
aby jejich požadavky byly uspokojeny. Do

rozpočtu obce se podařilo zanést ﬁnance na
pořízení projektu k dlouho plánované kanalizaci či ČOV pro tuto část obce a také projekt na chodník spojující obec a část Kukačka.
Jaký je Váš názor na právě schválený rozpočet a rozpočtový výhled do dalších let?
Rozpočet je citlivá a pro obec velmi důležitá věc. Bohužel předchozí vedení obec hodně zadlužilo, a to se odrazí jak v letošním,
tak v dalších letech. Občané to pocítí zejména na úbytku investičních projektů. Aby
se rozpočtu ulevilo, navrhovala bych složit
tým lidí, kteří se budou zaměřovat na získávání dotací. Zanedlouho přísun dotací z
EU skončí a my se musíme snažit, abychom
tyto možnosti využili co nejlépe. Tato oblast mě zajímá a v obci je hodně možností,
kde by se dotace daly využít. Budu tuto oblast dál sledovat a v rámci svých možností
se aktivně zapojím.
O co se vy konkrétně budete v nejbližším
období snažit?
Budu se snažit zejména o zlepšení komunikace zástupců obce s obyvateli a jejich lepší informovanost, o lepší spolupráci opozice
a koalice, která by mohla vést ke kvalitnějšímu chodu obce a realizaci projektů, které
usnadní našim obyvatelům život a které budou vyžadovat spíše než ﬁnance úsilí a snahu vedení obce. Jde o zlepšení infrastruktury v obci, například bankomat v obci apod.

Jak vidíte další rozvoj naší obce?
Možnosti vidím zejména v zapojení obce
do různých struktur, např. do mikroregionu
Radyně. Přinese to obci hodně informací,
možnosti čerpání dotací a obecně větší přehled o dění a možnostech v našem regionu.
Obec také plánuje být součástí cyklostezky
z Plzně do Brd, tj. propojit se více s okolím.
Jednou z variant je i ta, že povede z Plzence
při kolejích do Šťáhlav, pak Hraběcí cestou
pod Kozel a tudy na Nezvěstice. To osobně nepovažuji za šťastné, protože bažantnici naši občané využívají jako klidové korzo a houfy cyklistů, které budou stezku zákonitě využívat, způsobí značné zneklidnění aleje. Obec jiné klidové korzo nemá, proto bych ji raději vedla jinudy. Možností je
ale opravdu hodně.
Čeho se podle Vašeho názoru podařilo od
voleb již dosáhnout?
Za tak krátkou dobu se toho podařilo hodně, např. zvýšit kvalitu Š+Š, kde se otevírají
různá i méně příjemná témata. Určitě se podařilo ve volených orgánech rozvířit některé otázky, které si zasluhují pozornost, dát
větší slovo opozičním zastupitelům, zlepšit
jednací řád zastupitelstva, zvýšit zájem obyvatelů o dění v obci a spoustu dalšího. Ale
před námi je ještě dlouhé období a hodně
plánů.
Zuzana Sermešová, zastupitelka obce.
Otázky kladl Ondřej Maglić.

DUBEN V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Měsíc duben byl zahájen velmi příjemně, a to velikonočními prázdninami. Počasí sice spíše připomínalo zimu než svátky jara, ale věříme, že i přesto si všichni Velikonoce užili podle svého.
V úterý 14. 4. byl po deseti lekcích ukončen plavecký výcvik 2. a 3. ročníku. Žáci si během této
doby měli možnost zdokonalovat své plavecké dovednosti a jejich úsilí bylo na závěr výcviku odměněno „Mokrým vysvědčením“ pro každého.
Následující úterý do Šťáhlav zavítal sportovní lékař MUDr. Novák, který besedoval s žáky 4. a 5.
ročníku. Žáci se dozvěděli, co profese sportovního
lékaře obnáší, jak se testuje výkonnost sportovců a
také s jakými sportovci pan MUDr. Novák spolupracoval a i nyní spolupracuje. Beseda žáky velmi
zaujala, což dokázali velkým počtem otázek, kterými pana doktora na závěr zahrnuli.
Ve středu 22. 4. se naše škola zúčastnila Štafetového poháru pořádaného na sportovním stadionu v
Plzni. Vybraní žáci na štafetový běh pečlivě trénovali již několik týdnů předem. Do sportovní akce
bylo zapojeno deset škol z Plzně a blízkého okolí.
V pondělí 27. 4. se 3., 4. a 5. třída vypravily do

Plzně, kde pro ně byl připraven program ve Vědecké knihovně Plzeňského kraje. Žáci se seznámili se stručnou historií budovy knihovny a prohlédli si studovnu, čítárnu, hudební salonek, zahraniční oddělení a moderní oddělení pro půjčování knih. Také měli možnost
si prolistovat historické knihy, které byly staré
i několik století.
O dva dny později ve škole proběhl Ekologický
projektový den zaměřený na ochranu přírody a třídění odpadu. V tomto tématu se nesla výuka během hodin českého jazyka, matematiky, prvouky i
výtvarné výchovy, při které žáci křídami vyzdobili chodník před školou. Námětem pro barevné výtvory se stala příroda.
Poslední dubnový den se vybraní žáci ze 4. a 5.
ročníku vydali do Starého Plzence, kde probíhal oblíbený fotbalový turnaj McDonald‘s cup.
Na tento turnaj se žáci velmi těšili a opět na něj
předem pilně trénovali. Odměnou za jejich snahu
bylo krásné umístění na 3. místě.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová a Mgr. Alena Löffelmannová
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ŽÁCI ZŠ ŠŤÁHLAVY BESEDOVALI SE SPORTOVNÍM LÉKAŘEM MUDR. NOVÁKEM
Na 21. dubna zorganizovala sportovní komise ve spolupráci se
ZŠ Šťáhlavy zajímavou besedu pro žáky 4. a 5. ročníku se sportovním lékařem MUDr. Jaroslavem Novákem, jedním z nejzkušenějších sportovních lékařů, nadšenců pro věc.
Nejprve dětem vysvětil význam pohybových aktivit, sportování,
jeho pozitivních aspektů na zdraví, stejně tak důležitost správného rozcvičení, protažení a regenerace.
Poté zodpovídal řadu dotazů našich žáků, které mířily zejména směrem ke spolupráci se známými vrcholovými sportovci, ke
kterým patří např. fotbalisté FC Viktorie Plzeň či hokejisté plzeňské Škodovky.
Jedním z cílů sportovní komise je podpora a osvěta sportování u
našich nejmenších, proto bychom akce podobného druhu v budoucnu rádi opakovali.
Poděkování patří paní Ivaně Hnátíkové, člence sportovní komise, za zajištění zajímavého hosta a paním učitelkám ze ZŠ
Šťáhlavy za spolupráci na organizačním zajištění akce.
Za sportovní komisi Jan Tafat

JAK JDE ČAS V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Se zimou jsme se i letos rozloučili tradiční akcí – vynášením Moreny. Tento symbol zimy jsme vyrobili společně
s dětmi a za pomoci pana Šlajera vynesli k řece.
Do mateřské školy přijali naše pozvání
tatínkové. Společně s dětmi oslavili svůj
svátek – Den tatínků. Tatínkové zavzpomínali na svá dětská léta. Se svými dětmi si užili hry, soutěže a spoustu legrace.
Úsilí svých tatínků děti odměnily vlastnoručně vyrobeným dárkem.
V březnu proběhl zápis do MŠ na školní
rok 2015/2016.
V týdnu před Velikonocemi si vyzkoušeli rodiče s dětmi různé techniky zdobení vajíček a výrobu jarních dekorací.
Též si v MŠ mohli zakoupit velikonoční pomlázky.
Dubnové počasí nás vylákalo na školní
zahradu. Společně s rodiči jsme uklidili a připravili zahradu na jarní a letní sezonu. Zatímco rodiče stavěli oblíbenou
trampolínu, omývali dětské hračky a hrabali zbylé listí, paní učitelky pro děti přichystaly zábavnou cestu plnou rozmanitých úkolů. Na jejím konci na děti čekal
sladký poklad a hlavně klíč k „odemčení“ zahrady. Odměnou pro všechny bylo
společné opékání buřtů.
Další úspěšnou akcí byla výprava na
Farmu Moulisových do Milínova. Děti
se zde dozvěděly spoustu zajímavých
informací o ekologickém hospodaření. Zábavnou formou si dokonce některé činnosti vyzkoušely. Největší úspěch
u dětí sklidila jízda na poníkovi, krmení
kůzlat a dojení mléka. Dokonce si vyzkoušely stloukání másla a
výsledek své práce ihned ochutnaly.
Jako každoročně, i letos, jsme přijali milé pozvání knihovnice
paní Horáčkové k návštěvě místní knihovny. Děti se seznámily s jejími prostory a prohlédly si spoustu zajímavých knih. Od
paní Horáčkové se dozvěděly, jakým způsobem je možné si knihy vypůjčit.
Milým překvapením pro děti byla návštěva divadelních společ-

ností Mikan, Nána a Dráček. Pohádky se dětem vždy líbí a vítají je s nadšením. Co nás ještě čeká? V květnu oslavíme s maminkami jejich svátek. Také se rozloučíme s předškoláky jejich slavnostním pasováním. Mezinárodní den dětí oslavíme výletem do
dětského centra Lvíček v Plzni. Školní rok zakončíme Pohádkovým putováním s cestovatelem Emilem, který nás provázel celým rokem.
kolektiv MŠ Šťáhlavy
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DÁMSKÝ
KLUB
Milé dámy,
po poradě s většinou pravidelných účastnic již uskutečněných
setkání Dámského klubu padlo
rozhodnutí, že přes teplé jarní a
letní měsíce Dámský klub přerušíme, budeme se věnovat zahrádkám a pobytu v přírodě, a sejdeme se opět v měsíci září.
Mějte oči otevřené, shromažďujte
nové nápady, které mi můžete posílat na e-mail kultura.stahlavy@
seznam.cz, a po prázdninách se na
vás opět těším.
Petra Brůhová

INFORMACE
STAVEBNÍ KOMISE
Stavební komise oznamuje občanům, že zasedá vždy poslední
středu v měsíci. Podněty od občanů, které přijdou po tomto termínu, budou řešeny až na následující schůzi.

LETEM SVĚTEM
Družstvo dětí SDH Šťáhlavice, se před
zahájením přípravy na novou sezónu zúčastnilo akce rádia Impuls „uklízíme Česko“ a společnými silami posbírali drobné odpadky v dubové aleji,
která je cílem častých procházek. Jak si
mnozí všimli, přibylo za zatáčkou nové
sezení. Doufáme, že se nestane terčem
vandalů a zůstane v provozuschopném
stavu pro ty, kteří si zde chtějí odpočinout. Možná že se dočkáme toho, že se
z této dominanty jednou stane udržovaný lesopark s cyklostezkou. Veškeré práce na těchto projektech jsou teprve na začátku a zatím se hledají varianty
pro nejoptimálnější řešení možné cyklostezky z Brd do Plzně. Zároveň bych
chtěl poděkovat všem, kteří uctili památku 70. výročí konce 2. světové války a položili za dobrovolné organizace SDH, TJ Sokol a Obec Šťáhlavy květiny k pomníku padlých. Chcete-li tip na
výlet zastavte se na kole v Pohostinství Na Hádkách. Specializují se na pečení domácího chleba
v peci. Každý víkend nabízejí menu z domácích surovin, jak slaných, tak sladkých. Je to tam zkrátka jako v PO – HÁDKÁCH. Letní otevírací doba: pátek: 16 – 19hod (od července), sobota a neděle: 10 – 19 hod., po tel. domluvě je možno kdykoliv. Telefonní číslo je 777 460 112. Odtud se dostanete domů už jen z kopce, cestou zpět se ještě můžete stavět na zámku Kozel a pak rychle domů….
Dušan Krňoul

VE ŠTÁHLAVICÍCH SE DĚJÍ ZAJÍMAVÉ VĚCI
Do minulého čísla už se nevešla informace o
tradičním montérkovém bále, který se uskutečnil 21. března, a už dlouhodobě ho s elegancí sobě vlastní připravuje bývalý předseda klubu Krotitelů nízkých kubatur (KNK)
Martin Kabát. K vidění byly všelikeré soutěže zábavné k obveselení lidu přítomného.
Sprint na minikárách, soutěž v polykání žlutého moku i boj o poslední židli s přerušovanou hudbou. Když to všechno ještě zkrásněla
kapela Žužlan z Lužan, kterou všichni chválili, byl to výborný bál.
Martin Kabát, zvaný Kábo, byl moc spokojen a přislíbil Prasokolovi, že se příští rok pokusí alespoň tradici závodů KNK ve sprintu obnovit, zbude-li mu alespoň trochu času,
když za prací lítá až do Příbrami. Prasokol
mu přislíbil pomoc, teď už má v Sokole minimum práce, pomůže Kábovi stejně tak, jako
před lety, když se sprinty začínalo.
VV řeší teď s velkým nasazením rekonstrukci dětského hřiště, vedenou trojkou Kuba
Frantal, Dušan Krňoul a Dáša Špalová, která
bude slavnostně dokončena 31.5. 2015 pro
dětský sportovní den. Prasokol si hlídá kvalitu práce na výstavbě nového multifunkčního
areálu a tenisového dvorce prakticky každý
den a je s ﬁrmou Silba Elstav moc spokojen.
Jak s managementem, tak s dělníky. Spolupráce mezi Ing. Václavem Kunešem, jednate-

Cyklisté v Brdech

lem ﬁrmy, stavbyvedoucím panem Hoblem a
Prasokolem je vynikající.
Sokolíci sportují v květnu jak o závod. Dáša
Špalová připravila hned tři perfektní cyklistické akce. Na prvního máje se jelo na Padrťské rybníky, za horšího počasí 8 lidí, za to
však na Kokotské 8.5. za výborného počasí, už to bylo 18 nadšenců. A všichni už se
těší na prodloužený víkend do Zbiroha, kde
to vůkol na velocipédech všechno objedou!
Důstojnou pietu připravili sokolové a hasiči u pomníku padlých počátkem května a na
které výborně promluvil Libor Kocián, iniciátor celého aktu. Škoda jen, že ač pieta v in-

Obrazem se vracíme k nedávno proběhnuvšímu Montérkovému bálu

formacích obou organizací i v rozhlase místním byla provedena, u pomníku se nakonec
sešlo13 lidí.
Je to tak, lid zapomíná na hrůzy obou světových válek!
Karel Luft, Prasokol

SDH ŠŤÁHLAVICE - ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2015
Musím reagovat na zmínky některých zastupitelů OÚ Šťáhlavy o dotacích pro SDH
Šťáhlavice na rok 2015 – a to, že schválená částka je vyšší, než pro SDH Šťáhlavy.
Ano, je to pravda a vůbec se za to nestydíme. Není to pouze náš rozmar, ale potřebujeme vybavit zásahovou jednotku tak, aby
splňovala nařízení zákona č. 133/1985 o požární ochraně a jeho pozdějších vyhlášek.
Pokud bychom tyto náležitosti nedodrželi,
bylo by sankciováno nejen naše SDH, ale i
obec jako náš zřizovatel.

Obec zřídila 2 hasičské sbory, Šťáhlavy
a Šťáhlavice. Jeden rok potřebuje více peněz
jeden sbor, další rok je to zase opačně. Chci
upozornit ty zastupitele zdvihající varovně
prst, když náš požadavek na ﬁnance je vyšší, než ten pro Šťáhlavy, aby se podívali na
čerpání rozpočtu v minulých letech. Dostávaly oba sbory vždy stejně? Nebylo tomu
tak, v minulých letech naopak čerpalo SDH
Šťáhlavy více. A to nemluvím třeba o rekonstrukci “hasičáren”, kdy šťáhlavskou opravu celou ﬁnancovala obec, včetně práce,
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šťáhlavickou pouze dotovala cenou materiálu, neboť jsme si práce vykonali svépomocí. Jako žena to vysvětlím asi takto – když
jedno z mých dětí vyroste z pyžama, musím
toto koupit i druhému dítěti, které s nočním
úborem nemá problém? Jako dobrý hospodář to přeci neudělám. A tak je tomu i nyní,
obec jako dobrý ekonom rozdělí peníze na
věci potřebné a nedá na pláč druhého dítěte volající po novém a zbytečném pyžámku.
Eva Bezděkovská
starostka SDH Šťáhlavice

NAŠI JUBILANTI

ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK
„MLADÝ ZDRAVOTNÍK“
Při Základní škole Šťáhlavy pracuje zdravotnický kroužek „Mladý zdravotník“ pod vedením MS ČČK Šťáhlavy. Do činnosti kroužku ve školním roce 2014/15 se zapojilo 19 žáků a žákyň. Věnovali se výuce o poskytování první pomoci, historii ČSČK a ČČK a dopravní výchově.
Dvě zdravotnické hlídky se zúčastnily dne 24. dubna 2015 oblastní soutěže Hlídka mladých zdravotníků I. stupně v budově areálu ZŠ a MŠ
Vejprnice a umístily se na 4. a 5. místě v rámci OS ČČK Plzeň-jih a sever.
Zdravotnická hlídka č. 1 ve složení: velitel Vladimír Vaniš a členové Renata Pospíšilová, Nikola Jirglová, Barbora Hofmanová, Jan Votýpka a Vladislav Mužík se umístila na 4. místě.
Zdravotnická hlídka č. 2 ve složení: velitel Jakub Toﬂ a členové Martin Nolč, Petr Bočan, Matěj Tůma, Jan Jirmář, Dominik Cibulka a Jaroslav Kudra se umístila na 5. místě.
Zdravotnickým hlídkám patří poděkování za úspěšnou reprezentaci Základní školy
Šťáhlavy. Další členové zdravotnického kroužku ve složení: Vít Mahdalík a Tobiáš Froněk se zúčastnili oblastní soutěže jako ﬁguranti. Za doprovod členů a členek zdravotnického kroužku na soutěž a zpět patří poděkování p. Petru Jirmářovi a p. Karlu Votýpkovi.
Za MS ČČK Alexandr Drohobeckyj

V uplynulém měsíci oslavili svá významná životní jubilea tito naši spoluobčané:
Ze Šťáhlavic:
Lišková Julie 80
Ze Šťáhlav:
Křišťan Stanislav 80
Klimentová Růžena 82
Bělinová Božena 82
Valtrová Drahomíra 83
Čapková Jaroslava 84
Ditrichová Marie 86
Černíková Vlasta 87
Steiningerová Marie 87
Mosingerová Věra 89
Všem přejeme pevné zdraví a spoustu radostných chvil v dalším životě.
Za Občanskou komisi
Mgr. Dagmar Špalová

PIONÝŘI NA VÝLETĚ V PRAZE
Cílem našeho dalšího piovýletu se
stala Praha, konkrétně pak Muzeum
Karla Zemana a Planetárium. V sobotu 11. dubna se 15 pionýrů a jejich
kamarádů z naší skupiny vydává vlakem do našeho hlavního města. Procházkou přes Karlův most se dostáváme do Muzea. Muzeum, které mapuje tvorbu Karla Zemana, nás doslova uchvátilo. Na začátku prohlídky dostává každá dvojice tužku a křížovku. Odpovědi se skrývají v muzeu, jsou ukryté v názvech ﬁlmů, vystavených exponátech a dalších prostorách. A tak nejen, že se můžeme
vznést na létacím stroji, ovládat ponorku či se projít po měsíci Barona Prášila, ale se zápalem sledujeme ukázky z ﬁlmů, čteme informační cedulky u vystavených exponátů a
hledáme odpovědi, neboť jen vyluštěním tajenky se dostaneme k číselným kódům na zámcích velké truhly, která údajně ukrývá poklad. Dostáváme k cíli našeho snažení. Před
námi stojí velká truhla se dvěma
zámky. Máme skutečně šikovné děti,
hned na první pokus jsou oba čísel-

né kódy zadány správně a truhla vydává svůj poklad…na každého účastníka čeká malý dinosaurus. Můžeme
se tedy vydal na plavbu lodí Elektronemo po Čertovce a Vltavě. Během
plavby se od kapitána dozvídáme
mnoho zajímavostí o historii Čertovky, poznáváme dům, ve kterém řádily Chobotnice z druhého patra, a stejně poutavě Vojta vypráví i o místech
okolo Vltavy, kterými proplouváme.
Po skončení plavby se přesouváme
do Planetária města Prahy. Zde nás
čeká prohlídka interaktivní výstavy.
V ceně vstupenky je i možnost jízdy na simulátorech jízdy po povrchu
Marsu a Měsíce, což mezi dětmi vyvolává nadšení. Zkoumáme tajemství černé díry, planetární váhu, můžeme si nechat vyrazit mezigalaktickou minci, zkoušíme míchání barev,
můžeme vidět, jak vypadá jídlo kosmonautů a mnohé další. Náš sobotní
výlet se velice vydařil a z Prahy odjíždíme se spoustou zážitků.
Petra Vošahlíková

KVĚTINY U ZÁVOR OTEVŘENÉ

ÚT-PÁ 13:30 – 17:00 hodin
SO 9:00 – 11:00 hodin
Nabízíme:
řezané a hrnkové květiny, umělé i sušené květiny
dekorace na zahradu i do bytu
velké celofánové archy, pytlíky, dárkové tašky
keramika, proutěné výrobky
uděláme Vám na přání např. klobásovou kytku pro
pány nebo cigaretovou aj.
svatební, smuteční kytice nebo kytice jen tak pro
radost
V prodeji DŘEVĚNÉ BRIKETY z tvrdého dřeva 10 kg
za 50,- Kč
Možnost objednávek na tel.: 775 214 213
Těšíme se na Vás KVĚTINY Šťáhlavy
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PUTOVÁNÍ ŠŤÁHLAVSKEM - ÚSLAVA
Přirozenou osou Šťáhlavska je řeka Úslava, protékající naší malebnou krajinou v
délce dvaceti kilometrů od Kamenska na
jihu (34.říční kilometr) ke Starému Plzenci na severu (14.km od ústí do Berounky).
Tato řeka utvářela od pravěku zdejší zemědělskou krajinu i lidské osídlení. Úslava se honosí něžným ženským jménem,

zvem Labuť, v jehož hladině se zrcadlí romantický zámek Žinkovy. U Nepomuku,
pod Zelenou horou, jí přidá další vodní
sílu Myslívský potok, a odtud je i sjízdná za příznivých stavů pro sportovní lodě,
kanoe a kajaky.
Nejkrásnější a vodáky nejvíce vyhledávaný úsek se nachází v naší šťáhlavské kot-

ní nivu o více než dvě stě metrů. Její obrysy, připomínající turistickou značku pro
hradní zříceniny, doprovázejí vodáky při
plavbě až do Plzně. Na výšinách nad řekou se vypínají starobylé, původem středověké kostely – v Žákavě vpravo a ve
Zdemyslicích a Nezvěsticích vlevo. V samotných Šťáhlavech kousek za mostem
vodáky pozdraví barokní báň kostela svatého Vojtěcha. A soubor církevních památek nad řekou Úslavou vrcholí ve Starém Plzenci dominantní románskou rotundu sv.Petra na hradišti Hůrka. Historickou světskou architekturu reprezentuje zámek Kozel, jehož malebné poloze
dává Úslava vyniknout. Zvláště malebná
partie Úslavy se nachází kousek pod Kozlem, kde se řečiště dělí u prvního kamenného jezu do dvou proudných ramen, vytvářejících rozlehlý ostrov Zámelná a spojujících se po čtyři sta metrech opět do jediného říčního koryta. S vodami Úslavy
je spojen i renesanční zámeček ve Šťáhlavech, postavený v 16.století rodem Kokořovců. Tito dobří hospodáři využívali sílu
řeky vybudováním nového řečiště i dlouhého náhonu. I na Šťáhlavsku poskytovala tak Úslava odedávna energii k pohonu
mlýnů a pil, napájela i rybníky. Nejkrásnější z nich, Kozelský či Lopatský, tvoří
dnes součást zámeckého parku, ale kdysi voda pod jeho výpustí poháněla vodní kolo železářské hutě pod hrází. Počátkem 19.století byly vybudovány i Sedlecké rybníky, rovněž napájené dlouhým ná-

není to však až tak starobylý název, ještě do 19.století se její tok označoval též
Olšava, Plzeňka či Bradava nebo Bradlava. Oba posledně jmenované názvy se
ostatně vyskytují v hydrograﬁckém názvosloví dodnes. Ovšem jako Bradava je
dnes označován pravostranný přítok Úslavy, stékající z brdských kopců k Nezvěsticím. A pojmenování Bradlava je používáno jako místní název pro nejhořejší tok
Úslavy nad Žinkovy.
Úslava je mezi čtyřmi říčními sestrami
nejkratší zdrojnicí Berounky, s nejmenším povodím i průtokem. Pramení v lesnaté Plánické vrchovině v klatovském Pošumaví u vísky Číháň pod kopcem Drkolná ve výšce kolem 700 m n.m. Její 96 km
dlouhý tok se pak vlévá v Plzni-Doubravce pod kostelíkem sv.Jiří do Berounky (kóta 296 m n.m.). Spád řeky je proto značný, a i proto je Úslava krásná prudká říčka s kamenitým dnem a četnými peřejemi, bohužel však díky menšímu povodí (797 km2) má i slabší průtok, který
činí v ústí jen 3,6 m3 za vteřinu. Při jarním tání nebo po vydatných deštích však
dokáže zabouřit a její vzedmutý prudký
tok, plný ostrých zákrutů, poskytuje vodáckým nadšencům tu pravou rozkoš ze
sjíždění „chlupaté“ vody a oprávněně
jsou její kamenité úseky při vyšším průtoku hodnoceny jako divoká voda (WW čili
Wildwasser) stupně I-II. V horním úseku
připomíná Úslava spíše potok, nabírající
sílu z okolních luk a zalesněných strání.
Na Plánicku napájí průtočný Hnačovský
rybmík (druhý největší v Plzeňském kraji) a do cesty se jí staví první mlýny. Pohádkový ráz horního toku vrcholí pak dalším úslavským rybníkem s poetickým ná-

lině. Již od Blovic spěchá řeky mělkými
meandry ke starým jezům u Kamenska a
Zdemyslic. Pod zdemyslickým mlýnem
přibývají v řečišti balvany a přímo z vody
vyrůstá nad pravým břehem buližníkový
suk Baba a podobné větší či menší skalní útesy lemují úslavské stráně i na dalším
toku. Zajímavý je též kamenný zdemyslický most z předminulého století. Ostatně celá okolní krajina je prosycena historií. Vlevo se nad údolím zdvíhá zalesněný kopec s hradem Vlčtejnem a po pár kilometrech níže se objevuje na jihozápadním horizontu Radyně, převyšující údol-

honem s cílem využít vodu Úslavy pro
sedleckou železárnu hrabat Valdštejnů.
Úslava společně se svými rameny, náhony, rybníky, slepými rameny i pobřežními tůněmi je domovem pestré četné ﬂóry
i fauny, a proto ji co nejvíce chraňme před
znečištěním. Aby opět platilo, co napsal
již v roce 1897 vlastivědný průvodce Západní Čechy: „Utěšené to údolí stříbropěné Úslavy, kteráž jako stříbrný pás od Nezvěstic vine se ke Šťáhlavům.“
Jan K.Úslavský

6

NOC KOSTELŮ

Možná jste na tom tak, jako do nedávné doby já. Že máme ve Šťáhlavech kostel samozřejmě víte, ale většinou ho jen míjíte cestou
do práce, do školy nebo na hřbitov. A možná si do něj na Štědrý den chodíte pro Betlémské světlo.
Letos poprvé vás v rámci akce Noc kostelů 2015 srdečně zvu k jeho návštěvě v májový čas.
Přijďte se podívat, jak to za jeho dveřmi v současnosti vypadá, připomenout si část šťáhlavské historie, prohlédnout si výstavu
fotograﬁí a obrazů a poslechnout si hudební koncert ve výjimečném prostředí a atmosféře.
Petra Brůhová
Noc kostelů v kostele sv. Vojtěcha Šťáhlavy
Přijďte strávit 29. května 2015 zajímavý podvečer do mimořádně otevřeného interiéru šťáhlavského kostela sv. Vojtěcha.
Čeká na vás vystoupení šťáhlavských dětí, hostů, Nicol Krpejšové, Petra Fremra, Zdeňka Langa.
Dozvíte se něco z historie kostela a prohlédnete si historické fotograﬁe dnes již zapomenutých míst a událostí.
Podíváte se do zajímavých prostor, kam se běžně nedostanete. Mimořádně můžete vystoupat k varhanům.
V sákristii budou vystaveny církevní oděvy a předměty. Oratoř bude doplněna obrazy paní Jany Frolíkové a žáků ZUŠ ve Starém Plzenci. Své nově nabyté znalosti můžete zhodnotit v malém vědomostním kvízu. Pět účastníků, kteří odpoví správně,
bude odměněno vstupenkami do Plzeňského muzea. Doprovodnou akcí Noci kostelů je výstava obrázků dětí ZŠ Šťáhlavy na
téma „Kostel očima dětí“. Autoři pěti nejpovedenějších děl budou vyhlášeni a odměněni.
Noc kostelů zakončíme na farní zahradě, kde se můžete občerstvit a popovídat si s přáteli.
Srdečně Vás zve kulturní komise OÚ Šťáhlavy ve spolupráci s paní Bohunkou Fremrovou,
kostelníkem, panem Václavem Štětinou a SDH Šťáhlavy.

KOSTEL SV. VOJTĚCHA
VE ŠŤÁHLAVECH

Původně šestiboká kaple patrně z r. 1638 postavená za
Kokořovců, rozšířená r. 1782 v pozdně barokní, jednolodní kostel s obdélným, apsidou ukončeným presbytářem. Na průčelí je segmentový štít, v nástavci se zvlněnou římsou je v nice umístěna socha sv. Vojtěcha. Báň je
cibulovitá, se sanktusovou vížkou. Kostelní loď, presbytář a sakristie jsou sklenuty plackou. Fresky na stěnách
znázorňují sv. Vojtěcha, Všechny svaté a v sakristii Víru,
Naději a Lásku. Oltář je klasicistní s klečícími anděly
od Ignáce Platzera. Ze soch je nutno zmínit pannu Marii, sv. Josefa a sv. Václava. V oratoři je epitaf Karla Kokořovce z r. 1605, malovaný na desce, přenesený ze Starého Plzence. Kostel spadá pod Památkovou péči včetně barokní zdi, která jej obepíná spolu s areálem renesančního zámku.

SVATÝ VOJTĚCH, PATRON ŠŤÁHLAVSKÉHO KOSTELA

Svatý Vojtěch, patron šťáhlavského kostela, se narodil r. 956 na hradě Libici jako syn knížete Slavníka a jeho ženy
Střezislavy. Po studiích v Magdeburgu mu byl udělen titul biskupa. Vojtěch horlil po celý život proti pohanství a
nepořádkům v církvi. Proto záhy odešel do Itálie, do kláštera na římském Aventinu. Tím se vyhnul jisté smrti, neboť právě tehdy byl rod Slavníkovců na Libici vyvražděn. Boleslav I. jej však povolal zpět do Čech. V této době
biskup Vojtěch založil 1. mužský klášter v Praze-Břevnově. Protože cestou do Itálie prodléval nejvíce v plzeňském
kraji, je mu u nás na jihu zasvěceno na 50 kostelů, soch a jiných památek, např. v Merklíně, v Žinkovech, na Zelené Hoře atd. Podle legendy se též zastavil na hradišti ve Staré Plzni, kde se rozhořčil nad tím, že se v Den Páně konal trh na náměstí. Protože se odvážil do pohanského Pruska, kde chtěl obracet na křesťanskou víru tamější pohany, zemřel mučednickou smrtí. Ještě na samém sklonku 10. století byl prohlášen za svatého.
Sv. Vojtěch tvořil spolu s tehdejším panovníkem Boleslavem I. významnou dvojici, která byla u zrodu českého státu a jeho christianizace.
Mgr. Alena Hankerová
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V KOSTELE SV. VOJTĚCHA VE ŠŤÁHLAVECH SLOUŽIL 14. 5.
MŠI MONS. FRANTIŠEK RADKOVSKÝ, BISKUP PLZEŇSKÝ
Mons. František Radkovský, biskup plzeňský, se narodil 3. října 1939 v Třešti
na Jihlavsku. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Telči začal v roce 1957
studovat na Matematicko–fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se na matematickou statistiku a promoval v roce 1962. V letech 1962 až 1964
vykonával základní vojenskou službu
na východním Slovensku, poté pracoval
jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a později v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na
přípravě modernizace výuky matematiky.
V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometo-

dějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27.
června 1970. Po vysvěcení působil dva
roky jako kaplan v Mariánských Lázních
a od roku 1972 byl duchovním správcem
Římskokatolické farnosti Povýšení sv.
Kříže ve Františkových Lázních. Dne 17.
března 1990 byl papežem Janem Pavlem
II. jmenován titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským.
Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou
pražského arcibiskupa kardinála ThDr.
Františka Tomáška 7. dubna 1990. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: „Uvěřili jsme v lásku.“ Od založení Biskupské konference ČSFR byl jejím generálním sekretářem. Tuto funkci

zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7. července 1993. Při České biskupské konferenci
je odpovědný za laiky, nová církevní hnutí a komunity, ekumenismus.
Prvním biskupem Diecéze plzeňské, nově
zřízené papežem Janem Pavlem II. byl
jmenován 31. května 1993 a 10. července 1993 se ujal jejího řízení. Je statutárním orgánem Biskupství plzeňského a
jeho nejvyšším představitelem při jednání se státními i církevními orgány, mezinárodními institucemi apod.

Kulturní komise
OÚ Šťáhlavy
vás srdečně zve na

Besedu s paní
Jaroslavou
Kreuzbergovou, DiS.
odbornicí v oboru dietologie
a výživy
která se uskuteční

dne 2. června 2015
od 16:30 hodin
v Informačním centru ve
Šťáhlavech.
Paní Jaroslava
Kreuzbergová, DiS., působí v
oboru dietologie a výživy od
roku 1974.
Na oddělení klinické
dietologie Fakultní
nemocnice Plzeň má
na starosti lůžkovou i
ambulantní léčbu.
Externě vyučuje na
Vyšší zdravotnické škole
v Plzni obor nutriční
terapeut. Dobře ji znají
i posluchači plzeňského
Českého rozhlasu, se
kterým spolupracuje na
pravidelných pořadech o
výživě a životním stylu.
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SPORT
NĚKOLIK POZNÁMEK KE SPORTOVNÍ HALE
Čas od času se setkávám s velkými
pochybnostmi nad sportovní halou,
která byla ve Šťáhlavech zbudována.
Pochybnosti se většinou točí kolem
ekonomických nákladů a návratnosti této stavby. Zkusím pro změnu nabídnout svůj pohled, který se snažím
ukotvit v širších souvislostech.
Sportovní vize házenkářského klubu
Házená má ve Šťáhlavech tradici,
kterou se nemůže pyšnit žádný jiný
sport, a její význam pro rozvoj tohoto sportu je celorepublikový. Jen připomenu, že se zde několikrát hrála nejvyšší soutěž a zdejší oddíl vychoval olympijské i světové medailisty. Po lehkém útlumu v devadesátých letech se naše generace čtyřicátníků pokusila na tuto tradici navázat
a zatím se dílo daří. Hned na začátku
jsme si definovali některé cíle a především vize, ke kterým chceme kráčet. Ve stručnosti:
1. stát se plnohodnotnou házenkářskou základnou s kvalitním sportovním servisem
2. plně pokrýt veškeré mládežnické
kategorie
3. v dorosteneckých úrovních se stát
účastníky dorosteneckých lig
4. vybudovat kvalitní mužský A tým,
jehož ambicí by měla být první liga
(druhá nejvyšší soutěž)
5. v nejnižší soutěži zachovat B tým,
který by sloužil jako přestupní stanice mezi dorostenci a A týmem
6. částečně profesionalizovat práci
trenérů
Pojďme se tedy podívat, jak se dílo
daří:
ad. 1
V současné době se Šťáhlavy staly druhým největším klubem v regionu. Důstojně jsme oslavili 90. výročí vzniku místního Sokola a nyní j
v našich řadách cca. 100 házenkářů,
kdy převážnou část tvoří mládež, které se tak aktivně oddíl stará o využití volného času. V praxi to například
znamená, že se po nich nemusí uklízet veřejná prostranství.
Současná házená je, možná bohužel,
převážně halový sport. Tudíž nám
bylo jasné, že bez haly se házená provozovat nedá, protože dělat nějakou
činnost s malými cíli by nás asi ani
nebavilo. Obětovali jsme tedy naše
pozemky (v tržní hodnotě mezi 5 10 miliony Kč), které jsme bezúplatně převedli obci, a doufali, že vedle hřiště s umělým povrchem jednoho dne vyroste i důstojná hala, což se
nám nakonec splnilo. Ve vlastní režii
jsme pak významně zrekonstruovali
naši budovu, vybudovali zde relaxační centrum se saunou, párou a posilovnou, které může navštěvovat kdokoliv.
ad. 2, 3
Tady je na hodnocení ještě příliš brzy,
protože refresh házené ještě nepokryl
veškeré kategorie, tudíž nám chybí

starší dorostenci. Předpokládáme ale,
že se nám ve spolupráci s partnerským oddílem Talentu Plzeň brzy tuto
mezeru podaří zaplnit, protože někteří naši hráči již věkově do této kategorie od podzimu budou spadat. Takže to shrňme: přípravka, mladší žáci
(2x), starší žáci, mladší dorostenci (II. dorostenecký liga). V poslední kategorii máme po dlouhé době zastoupení v reprezentaci, dva naši svěřenci byli pozváni do týmu ČR do
15let.
ad. 4, 5
Situace v mužské kategorii se postupně stabilizuje a kvalitní příprava se
začíná projevovat i na herním projevu. V rozehrané soutěži zatím držíme
postupové místo do II. ligy a pevně
věříme, že se postup vydaří. Nadějně
zde vypadá i spolupráce s Talentem,
kde v předběžných plánech máme dohodnuto, že bychom se postupně stali
jeho tzv. juniorkou, tudíž účastníkem
I. ligy. Plánovaný B tým je zatím pouze idea, protože počet dospělých házenkářů je příliš nízký. V nedávných
letech ukončilo činnost velké množství hráčů a ty se zatím nedaří nahradit. V okamžiku, kdy bude postaven
tým staršího dorostu, mohla by být situace vyřešena střídavými starty.
Na druhou stranu přišlo něco, co ve
Šťáhlavech ještě nebylo, od podzimu zde budete moci sledovat II. ligu
žen! Dřívější hráčky okouzleny halou
a šťáhlavským prostředím hromadně
přestoupily do našeho oddílu a budou
tedy obec reprezentovat i v této kategorii.
ad. 6
Tady se našim vizím příliš nedaří, důvody jsou celkem jasné. Nicméně si
uvědomujeme, že v souvislosti s růstem oddílu budou stoupat i nároky na
počet trenérů a nadšení dobrovolníci z řad bývalých házenkářů, kteří si
nejen nic neberou, ale naopak dávají, mohou brzy dojít. Na Českém házenkářském svazu je nyní diskutován náš návrh, který by za určitých
podmínek umožnil proplácet alespoň
paušální výdaje na telefony a dopravu. Uvidíme.
Rozpočet klubu a výhled do budoucna
Každému je asi jasné, že naplnit rozpočet klubu této velikosti není maličkost a stojí to hodně úsilí, vždyť rozpočet na jednu sezónu například pro
mladší dorost je okolo 150.000,- Kč.
Samozřejmě se postupně snažíme navyšovat příspěvky samotných hráčů,
ale toto nelze dělat skokově a my začínali z nuly. Mentalita lidí je v mnoha případech zkrátka taková, že snáze
akceptují vyšší poplatek za výtvarku
v Plzni, než nižší za sport ve Šťáhlavech.
Tak jako v celé České republice není
možné dělat tuto činnost bez příspěvku obce. Budeme-li srovnávat, pak
naše čerpání z obecního rozpočtu je
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spíše podprůměrné, ale i tak patří
Šťáhlavům dík, protože situace jednoduchá není. Jsme proto velice rádi, že
jsme se dohodli na paušálním poplatku za využití haly pro naše potřeby
(80.000,- Kč), což je velice silná podpora, která ovšem i tak kopíruje naše
možnosti. Chtěl-li by někdo toto číslo
rozporovat, jen opět připomínám dar
obci v podobě našich pozemků.
Abychom mohli zodpovědně pracovat na našich dalších cílech, musíme mít ovšem tuto podporu deklarovanou dlouhodobě. Přivítali bychom
tedy nějakou deklaraci, kde by toto
mohlo být specifikováno. Po rozpadu
Sazky je český sport v agónii, která
se snad ale chýlí ke svému konci. Mimochodem povinné procento odvodů
z hracích automatů, které Sazka dříve
přerozdělovala do sportovních klubů,
je nyní přímo poskytováno do obecních rozpočtů.
Ekonomika haly a marketing
Provoz haly není možné posuzovat
jen z přímých ekonomických hledisek, protože i ta nepřímá jsou důležitá, a přestože nejsou tak snadno
vyčíslitelná, svoji váhu bezpochyby
mají. Pokusím se uvést některá fakta,
co dobrého nám sportovní hala dává:
- cca 80 registrovaných dětí a mládeže může sportovat kvalitativně na vysoké úrovni a dobře se tak připravovat
na svůj sport. Svojí dotací tak obec
aktivně přispívá na sportovní rozvoj
této kategorie a úspěšně tak naplňuje
své poslání, dokonalá symbióza.
- sportovní hala bezpochyby zvedá kvalitu života místních lidí, jejich sportovní možnosti se znásobily a jsem přesvědčen, že boom v této
oblasti ještě přijde. Důkazem budiž
nově vzniknuvší oddíl basketbalu.
- sportovní hala je stavba mimořádně povedená, přestože její rozpočet
je pro mnohé znalce nepochopitelně
nízký, podařilo se celkem zachovat
i standard estetiky, což je kvitováno
i stále častějšími návštěvami. Ve své
podstatě tak je vysoce kvalitním propagačním artiklem.
- to je ostatně celý náš oddíl, který na
výjezdech po celé republice prezentuje naši obec a aktivně zve k její návštěvě, samozřejmě především v podobě sportovních klání a turnajů. Trenéři se již nyní často ptají po možnostech uspořádání soustředění, protože obec s hradem, zámkem a kvalitním sportovním zázemím jen tak nenaleznete.
Správně uchopený marketing může
tedy ve svém důsledku znamenat pro
obec i její obyvatele velký přínos. Asi
by nebylo normální, kdyby stavba tohoto rozsahu nevzbudila kontroverzní reakce, ale jistě není na škodu pohlédnout na problém alespoň čas od
času optikou poloplné sklenice, tedy
ne co nám hala bere, ale naopak co
nám dává za příležitosti.
Jan Sklenář

SPORT

NOVINKY VE SPORTOVNÍ HALE A OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULOU SEZÓNOU

Od začátku letošního roku má celý sportovní areál ve Šťáhlavech spuštěny nové webové stránky pod adresou www.sportovnihalastahlavy.cz . Je zde k dispozici internetový rezervační systém, ceníky, provozní řády a fotogalerie.
Od března mají diváci v hale k dispozici nové
tribuny se 100 místy k sedění s dobrým výhledem na celou plochu a výsledkovou tabuli. Přijďte všichni fandit našim sportovcům.
Na poslední Radě obce byl schválen návrh na
změnu trvání hlavní sezóny, která přetrvávala
i v květnu. Vzhledem k příznivým teplotám,
kdy je topení omezeno na minimum, jsme

tento měsíc přesunuly do vedlejší sezóny.
Tato změna za nepříznivého počasí umožní
přesunout některá sportovní klání do haly za
příznivější cenu.
Finanční výbor a Rada obce schválila splátkový nákup ﬂorbalových mantinelů od České ﬂorbalové unie rozložený na 4 roky. To
výrazně přispěje ke zvýšení obsazenosti haly
ve večerních hodinách a o víkendech pro pořádání ﬂorbalových turnajů, které se zde bez
homologovaných mantinelů pořádat nemohly.
Obsazenost haly v uplynulém zimním období se v odpoledních a večerních hodinách
pohybovala kolem 70%, o víkendech kolem
30%, ale v dopoledních hodinách jen 8% i
přesto, že je to cenově nejvýhodnější.
I nadále nabízíme pronájem reklamních
ploch v hale na mantinelech. Cena za pronájem 1m2 plochy je 1000,-Kč/rok bez DPH.
Dále jsou k dispozici velké reklamní tabule na parkovišti u zámku Kozel za 1500,-

Kč/rok (posledních 6 volných míst). Další informace o pronájmu získáte na telefonu
775594941 nebo nás kontaktujte na emailu:
sluzby@stahlavy.cz
Vzhledem k tomu, že se množí zvěsti
o ztrátovém provozu haly, je potřeba informovat o skutečném stavu. Začátkem května
provedl Finanční výbor kontrolu s.r.o. Služby
obce Šťáhlavy, která zajišťuje provoz v hale.
Schodek vzniklý z provozu haly vznikl z důvodu, že Obec Šťáhlavy podpořila TJ Sokol
Šťáhlavy oddíl házené tak, že halu využívají
celoročně za třetinové ceny. Tímto vzniklou
ztrátu pak Obec řeší v rozpočtu příspěvkem
pro s.r.o. na provoz haly.
Po vyhodnocení celé první sezóny v hale je
jasné, že podpora sportu v obci za to stojí.
Přijďte se někdy podívat, jak desítky našich
dětí od 5 let sportují a skvěle reprezentují naší
obec na domácích i mezinárodních turnajích.
Za Služby obce Šťáhlavy s.r.o.
Ing. Jaroslav Malík

FOTBALISTÉ STARŠÍ PŘÍPRAVY ŽÁKAVÉ ROZJELI JARO SUVERÉNNĚ
Silné zastoupení ve starší přípravce FK
Žákava mají fotbalisté z naší obce. V jarní části sezony odehráli 5 mistrovských
utkání, všechna dokázali vyhrát s celkovým skóre 66: 12, což znamená, že průměrně nastřílí svým soupeřům třináct branek za zápas. Jen tak dál!

Přehled odehraných zápasů na jaře 2015:
Dvorec – Žákava 0:17
Žákava – Štěnovice 15:0
Kasejovice – Žákava 2:17
Žákava – Spálené Poříčí 9:6
Nepomuk – Žákava 4:8

Miloš Soubusta v dresu FK Žákava střílí gól v Nepomuku

Z 66 nastřílených branek skórovali
šťáhlavští a šťáhlavičtí následovně:
Martin Soukup 15, Miloš Soubusta 12,
Jan Fiala 6, Tobiáš Froněk 6, Matyáš Froněk 2, Jan Hájek 1, Petr Bočan 1, tzn. celkem 43 branek. Branku střeží taktéž brankáři ze Šťáhlav, Petr Bočan a Adam Tafat.

Reprezentanti ZŠ Šťáhlavy na McDonald‘s Cupu

NA SLOVÍČKO S KAPITÁNEM TOBIÁŠEM FROŇKEM
Jak hodnotíš dosavadní průběh jarní
sezony, kdy jste vysoko porazili Dvorec
a Štěnovice a pak svedli bitvy se Spáleným Poříčím a Nepomukem?
Zapoměl jste zmínit Kasejovice. Já nevím co odpovídat. .... podle mně máme
docela dobrou souhru, už známe protihráče, tak víme, jak na ně hrát.
S Dvorcem to bylo snadné, protože mají
nové mužstvo a fotbal nehrají tak dlouho. Naopak s Poříčím, které má silný
útok, to byl těžký zápas. Když ve dvacáté minutě vedli 4:0, dali svého nejlepšího útočníka do obrany,
a tím si zápas prohráli.
Měl jsi již možnost vyzkoušet si zápas za starší žáky, v čem je
podle Tebe největší rozdíl oproti přípravce?
Podle mně je lepší, protože se hraje na velké hřiště, je tam jedenáct hráčů a lépe se střílí na velkou bránu, kde je větší šance se
do ní streﬁt. Lépe se mi orientuje na velkém hřišti, mám větší
přehled. Hraju s velkými kluky, kteří už to hrajou déle, tak fotbal
už víc umí a jsou mi příkladem.
Reprezentoval jsi naši školu i na nedávném McDonald‘s cupu
ve Starém Plzenci, jak se Vám dařilo?

Myslím, že docela blbě. První zápas jsme odehráli s Nezvěsticemi a většina z nich byli naši spoluhráči z FK Žákava, což znamenalo, že znali naší taktiku a my jejich, takže jsme museli taktiku
přehodnotit a neměli jsme takovou souhru, jelikož jsme měli v
týmu málo fotbalistů. Takže se nám moc nevedlo a skončili jsme
předposlední, protože nám rozhodčí neuznal 2 góly. Pokud by
nám ty góly uznali, skončili bychom na druhém místě a dostali
bychom se do krajského kola.
Na McDonald‘s cupu jste se střetli s výběrem ZŠ Nezvěstice,
kde hrála řada Tvých spoluhráčů ze Žákavé. Probírali jste to
na trénincích, probíhalo nějaké hecování?
Ne, vůbec jsme to neřešili, nechali jsme to a těšili se na turnaj.
Probírali jsme to pouze ve třídě a řešili strategii, která nám bohužel vůbec nevyšla.
Máš nějaké fotbalové vzory, jaké jsou Tvoje fotbalové plány do
budoucna?
Můj největší vzor je David Limberský. Hraje levou obranu, je
to taky kapitán a velký srdcař. Moje plány do budoucna? Chtěl
bych hrát za FC Viktorii Plzeň…Chtěl bych tam hrát pravou
obranu. Fotbal hraju, protože jsem pro něj rozenej a baví mě a
jsem na hřišti šťastný.
Jan Tafat
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HÁZENÁ PŘEDŽÁCI (ROČNÍKY 2004 A ML.)
V neděli 3.5. 2015 jsme se zúčastnili v Plzni na Talentu turnaje
4+1. Odjelo jen šest kluků, ostatní se omluvili pro nemoc. Ti, co
jeli, si to skvěle užili. Na turnaji 4+1 jsme byli poprvé a musíme
konstatovat, že tento způsob přípravy pro tuto věkovou kategorii
je zajímavý. Hra je rychlá, padá hodně branek, je plná osobních
kontaktů a vyžaduje rychlé rozhodování.
Hráli jsme ve skupině s družstvy Talentu, Slávie Plzeň VŠ a HC
Rokycany. Hrálo se 2 x 12,5 min. První poločas osobní obranou.
První utkání: TJ Sokol Šťáhlavy - HC Rokycany
Osobní obrana: 6:6 | Hra: 13:4 | Utkání: 19:10
Střelci branek našeho družstva: Vojta Strejc 2, Jaroslav Kudra 2,
Kuba Toﬂ 8, Jan Jirmář 3, Jan Votýpka 4.
Druhé utkání: TJ Sokol Šťáhlavy - HC Talent Plzeň
Osobní obrana: 11:14 | Hra: 7:13 | Utkání: 18:27
Střelci branek našeho družstva: Vojta Strejc 4, Jaroslav Kudra 1,
Kuba Toﬂ 5, Jan Jirmář 3, Jan Votýpka 5.
Třetí utkání: TJ Sokol Šťáhlavy - HC Slavia Plzeň VŠ
Osobní obrana: 13:11
Hra: 7:12 | Utkání: 20:23
Střelci branek našeho družstva: Vojta Strejc 8, Jaroslav Kudra 3,
Kuba Toﬂ 2, Jan Jirmář 2, Jan Votýpka 5.
Ukončení turnaje proběhlo po ukončení posledního utkání,
všechna družstva byla prohlášena za vítěze a každé družstvo obdrželo diplom se svou fotograﬁí.
Hned po turnaji byl zahájen minikemp za účasti hráčů Talentu Plzeň Petra Vinkelhofera a Jirky Hynka. Kluci byli rozděleni
do tří skupin. Každá skupina měla vždy půl hodinový program v
následujících disciplínách.
Nácvik střelby nebyl ničím novým, ale přítomnost a ukázky
výše uvedených hráčů Talentu vnesly do tréninku daleko větší
motivaci ukázat svou šikovnost. Kluci (nejen kluci ale i trenéři)
pozorně naslouchali, dbali rad a s maximální snahou prováděli
jednotlivé způsoby střelby.
Fyzioterapie byla zařazena v kempu poprvé. Klukům i trenérům
byla vysvětlena důležitost, proč je nutné pečovat o své tělo. V
ukázkách jednotlivých cviků bylo řečeno, který cvik je vhodný
pro rozcvičování, který pro použití v tréninku a které po protahování po sportovním výkonu.
Gymnastika se stává již pravidelnou složkou přípravy mladých

házenkářů. Pod vedením gymnastického trenéra probíhalo cvičení se zaměřením na obratnost, rychlost, odvahu a celkově na
zlepšení koordinačních schopností malých sportovců.
Závěrem - nebyla to ztracená neděle. Každému z účastníků přinesla nová poznání nejen o svém těle ale i nová přátelství a především pro trenéry nové prvky, které mohou využít při metodických přípravách svých tréninkových plánů.
Nakonec trochu z našeho sportovního kalendáře:
16.4.2015 soutěž ml.žáků
TJ Sokol Šťáhlavy „B“ - TJ Sokol Šťáhlavy „A“ - 2:11
20.4.2015 soutěž ml.žáků
HC Rokycany - TJ Sokol Šťáhlavy „B“ - 6:3
26.4.2015 soutěž 6+1 (hráno na HC Plzeň)
TJ Sokol Šťáhlavy - HC Plzeň - 4:4
TJ Sokol Šťáhlavy - Lázně Kynžvart - 2:4
HC Plzeň - TJ Sokol Šťáhlavy - 5:6
29.4.2015 soutěž ml.žáků
TJ Sokol Šťáhlavy „B“ - Slavia Plzeň VŠ - 3:13
13.5.2015 soutěž ml.žáků
17:00 - TJ Sokol Šťáhlavy „B“ - HC Talent Plzeň „B“
16.5.2015 soutěž 6+1 (hraje se na Slávii Plzeň VŠ
9:00 - Slavia Plzeň VŠ - TJ Sokol Šťáhlavy
11:40 - TJ Sokol Šťáhlavy - Slavoj Tachov
13:00 - HC Háje Praha - TJ Sokol Šťáhlavy
15:00 - Lázně Kynžvart - TJ Sokol Šťáhlavy
20.5.2015 soutěž ml.žáků
17:00 - TJ Sokol Šťáhlavy „B“ - Talent Plzeň „A“
24.5.5015 soutěž 6+1 (hraje se na HC Háje Praha)
9:40 - DHC Plzeň - TJ Sokol Šťáhlavy
11:40 - TJ Sokol Šťáhlavy - Talent Plzeň
14:20 - TJ Sokol Šťáhlavy - Slavia Plzeň VŠ
27.5.2015 sotěž ml.žáků
17:00 - Starý Plzenec - TJ Sokol Šťáhlavy „
13.6.2015 - Turnaj na Slavii Plzeň VŠ
20.6.2015 - Turnaj ve Šťáhlavech od 9:00
za účasti družstev Talent Plzeň, HC Rokycany, HC Strakonice.
Za realizační tým družstva: Votýpka Karel

PODĚKOVÁNÍ PRASOKOLOVI
Jako několikaletý člen výkonného výboru TJ Sokol Šťáhlavice
chci za celý tým poděkovat odstupujícímu předsedovi TJ za jeho
dlouholetou obětavou činnost, kterou výrazně přispěl k propagaci sportu v naší obci i okolí. Nejen ve funkci předsedy, ale
již mnoho let před tím se aktivně podílel na vedení TJ a rozvoji
sportu ve Šťáhlavicích.
Všichni ho jistě znáte, ať už osobně nebo jako živou legendu, případně alespoň z jeho častých a osobitých příspěvků v těchto novinách. Je to pan Karel Luft, zvaný Prasokol.
Jako velmi aktivní a všestranný sportovec, který se nebojí žádné výzvy, nás reprezentuje v mnoha sportovních kláních, je naším vzorem nejen ve sportu, ale také v budovatelské a brigádnické činnosti. Jeho zásluhou se v obci udržela tradiční sportov-

ní utkání a soutěže a mnoho nových pod jeho vedením vzniklo.
Za sebe musím říct, že nás naučil mnoho věcí, přivedl nás ke
sportům, ke kterým bychom se možná nikdy sami neodhodlali,
a díky němu jsme občas překonali i sami sebe. I když nám mladým se leckdy nechtělo, on byl - a stále je - všude první a dokáže svým nadšením pro věc a nakažlivým optimismem strhnout
ostatní.
Doufáme, že i nadále setrvá ve výkonném výboru TJ a bude se
podílet na organizaci akcí a hlavně předá mladým nastupujícím
členům své mnohaleté zkušenosti.
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice
Petra Talmanová
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SPORT
NOVINKY Z HÁZENKÁŘSKÉHO ODDÍLU SOKOLA ŠŤÁHLAVY
V padesátých letech napsal tehdejší kronikář Jindra Cink do kroniky házené: „Čekání na jarní body je dlouhé, jako fronta na
maso u Melichara“. Tento termín asi současníkům nic neříká,
ale i nám se zdálo čekání na body v plzeňské lize mužů nekonečné. Po poctivé zimní přípravě zahájilo družstvo boje o postup do
druhé ligy až 12. dubna. Nečekaně však na plzeňské Slavii podlehli svému soupeři o tři branky 28:25. V dalším kole už potvrdili svoji kvalitu a deklasovali HC Plzeň na jeho půdě vysoko
34:14. Následující kolo jsme hostili vedoucí celek tabulky MAT
Bolevec. V zajímavém souboji naši zvítězili 28:26, a tak si uchovali naději na postup. Družstvo mladších dorostenců pokračovalo v soutěži druhé ligy. Po velikonoční přestávce si naši zajeli pro body do Prahy. V hale Sokola Vršovice zvítězili 26:23. 18.
dubna se pak v obecní hale představil tým z Bělé pod Bezdězem.
I v domácím prostředí byli naši úspěšní, výsledkem 38:31. Poslední dubnový víkend ale podlehli druhému družstvu tabulky,
Lokomotivě Louny, na jeho hřišti 31:23. Hoši jsou v tabulce na
pátém místě. V posledním utkání soutěžního ročníku 2014-2015
hostíme Pardubice.
I soutěže další mládeže jsou v plném proudu. Starší žáci sehráli dva
soutěžní turnaje. 19. 4. ve Šťáhlavech remizovali s Rokycany 8:8,
s Talentem A 15:15 a vyhráli s Talentem 12:10 a s HC Plzeň 15:12.
V tabulce ﬁgurují na druhém místě za Talentem Plzeň
V plzeňské lize mladších žáků máme dva týmy. V prvním jarním kole se naše družstva střetla v tak zvaném derby. Druž-

stvo A (ročníky 2002,2003) zvítězilo nad Béčkem (2004,2005)
11:2. Další utkání má odložené. B
tým pak prohrál v Rokycanech 6:3
a doma se Slavií Plzeň 3:13. Tabulka je značně neúplná, nemá cenu ji
uvádět.
Též minižáci sehráli první jarní turnaj. Na hřišti v Božkově, kde je domácí prostředí HC Plzeň, jim byla
soupeřem družstva HC Plzeň A, HC
Plzeň B, a Lázní Kynžvart. Výsledky: HC A : osobní obrana 2:0 - zápas 4:4. S Kynžvartem : osobka 2:2,
zápas 2:4. S HC B osobka 4:0, zápas 6:5.
Přípravka, kterou vedou trenéři Nolč
a Pavlíček, sehrála také několik zápasů. Zde se ale zatím hraje pro
radost ze hry, tabulky se nevedou. Trenérům chodí na tréninky kolem dvaceti chlapců a děvčat. Patří se jim vyslovit dík a uznání za to,
s jakým klidem dokáží takový houf dětí zabavit a ukáznit.
Děkujeme všem příznivcům házené za návštěvu mistrovských
utkání našich týmů. Jejich povzbuzování vytváří krásnou atmosféru, která se jen tak někde nevidí. Díky.
VV.

ODDÍL TENISU VE ŠŤÁHLAVECH INFORMUJE
Provoz antukových tenisových kurtů ve Šťáhlavech je opět v plném proudu. Zájemci si mohou rezervovat
kurty buď přímo v klubovně na kurtech u přítomné služby, a to Po-Pá 16 – 21 hodin, So a Ne 9 – 21 hodin
nebo na tel. čísle 603 578 386. K dispozici jsou 4 antukové kurty, cena za kurt je 80,- Kč /hod.
V neděli 24.5. sehrají naši tenisté od 9 hodin na domácích kurtech další utkání Davis cupu Plzně-jihu.
Roman Treﬁl

VOLEJBAL PŘEDPŘÍPRAVKA
TJ Sokol Šťáhlavy, oddíl volejbalu, otevírá v září
2015 družstvo volejbalové předpřípravky. Tým
bude složen převážně z dívek 1. – 3. ročníku ZŠ ve
školním roce 2015/16, tzn. ročníky 2006 – 2009.
V rámci tréninků budou děti rozvíjet své koordinační schopnosti (formou her) a naučí se základní volejbalové herní činnosti. Pokračovat budeme nadále
ve všeobecném pohybovém rozvoji dětí, tzn. gymnastice, atletice a protahovacích cvičeních.
Trénovat budeme 3x týdně v tělocvičně ve Šťáhlavech, v teplých obdobích na antukových kurtech ve

Šťáhlavech. Družstvo začne trénovat 8. září 2015.
O letních prázdninách bude pravidelně probíhat týdenní sportovní soustředění. Letos se bude konat
soustředění 9. – 15. srpna.
Postupně se chceme zapojit do soutěží, organizovaných volejbalovým svazem pro nejmenší.
Prosíme zájemce o nahlášení Vašeho zájmu na emaily votypkakarel@seznam.cz a jan.tafat@volny.
cz.
Jan Tafat

INZERCE
PRODEJ SLEPIČEK

Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,oznamuje svým zákazníkům,že opět prodává
slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant–černý,modrý,žlutý, bílý a
kropenatý.
Stáří 14 – 19 týdnů.Cena 149 -180,- Kč/ ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční: 30. května 2015
Šťáhlavy – Jednota u hospody - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek-cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po-Pá 9.00-16.00hod
tel.601576270,606550204,728605840

UZÁVĚRKA ČERVNOVÉHO Š+Š

Uzávěrka materiálů pro červnové číslo novin je 7. 6.
Svoje příspěvky můžete posílat na e-mail redakce@stahlavy.cz.
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