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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Červen 2015

KOMENTÁŘ ZASTUPITELE PANA KARLA LUFTA
K ZÁMKU VE ŠŤÁHLAVECH
Vážení občané,
zaslechli jste jistě někteří, že se
něco děje kolem šťáhlavského
zámku. Zastupitelstvo bylo počátkem května informováno, že pan
Kolja Karpenkov a jeho žena spěchají s jeho prodejem. Na tuto situaci by mělo dle mého názoru zastupitelstvo obce reagovat. Někteří
občané se vyjadřují v tom smyslu,
že zámek se měl koupit už dávno.
U takhle cenné historické památky,
která je podle Národního památkového ústavu i podle studie zpraco-

vané pro náš obecní úřad v roce
2010 panem Ing. arch. Janem Soukupem jednou z nejvýznamnějších
a nejhodnotnějších památek (citace ze studie) jižního Plzeňska, peníze nejsou určitě tou nejzásadnější podmínkou koupě. Při rozhodování koupit nebo nekoupit nastupují další skutečnosti, jako je stav
obecních ﬁnancí, stav zámku, jeho
možné využití, možnost podnikání v něm a využití parku pro konání kulturních a společenských
akcí.

Jednal jsem s farářem Petrem Frantou, který projevil zájem v zámku
za 2 roky bydlet na penzi a mít jednu až dvě místnosti pro farní účely.
Toto přání podpořil Mons. František Radkovský, plzeňský biskup,
který přislíbil i ﬁnanční podporu
při velebení zámku. Jednal jsem
také s ing. Pavlem Domanickým z
Národního památkového ústavu v
Plzni. Vyjádřil se v tom smyslu, že
NPÚ bude ﬁnančně podporovat rekonstrukci zámku, bude-li v obecním vlastnictví. Takových památek
v majetku obcí podporují v Západočeském kraji přes 30. Z památkového hlediska bude dle jeho vyjádření třeba zachovat historické
fasády, vnitřní využití není předmětem památkové péče, podléhá
pouze ohlášení NPÚ.
Vyzývám Vás všechny, abyste zastupitelstvu přišli dát mandát ke
koupi a to účastí na příštím veřejném jednání zastupitelstva, kde se
bude případná koupě zámku schvalovat. Bude-li zámek ve vlastnictví obce, založíme spolek pro jeho
velebení, aby si ho občané vzali k
srdci a za svůj a aby sloužil nám i
příštím generacím jako skvost historie a dominanta obce.
Karel Luft, prasokol
(redakčně kráceno)
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ZŠ ŠŤÁHLAVY - BLÍŽÍME SE DO FINÁLE
Školní rok utekl jako voda a je před námi poslední měsíc pracovního úsilí, za které všichni zajisté sklidí jen to nejsladší ovoce. Ale
nepředbíhejme, ohlédněme se za minulým měsícem a uplynulými
akcemi.
V měsíci březnu se žáci 2. až 5. ročníku zapojili do literární soutěže vyhlášené Studijním centrem Basic Plzeň a vytvořili k zvolenému tématu svoji úvahu nebo báseň. V květnu naši školu navštívily pracovnice tohoto centra, aby ocenily nejzdařilejší práce a vůbec všechny zapojené děti. Nejlépe si vedli žáci ve 3. třídě - 1. místa obsadili Anežka Treﬁlová a Vládík Mužík, na 3. místě skončili
Matyáš Landa a Patrik Paur. Ale ani druháci nezůstali pozadu – na
2. místě skončil Ládík Lukačovič. Všem blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
V pátek 15. 5. odpoledne jsme se sešli s rodiči a dětmi na louce
za mostem při branném závodu, kde se děti mohly v tříčlenných
družstvech mezi sebou navzájem poměřit ve znalostech - morseovy abecedy, léčivých bylin a hub, čtení z mapy, 1. pomoci, dovednostech - pohybu „naslepo“, hodu granátem na cíl a střelbě ze
vzduchovky. Akci jistilo velmi pěkné počasí, v cíli nechyběly sladké odměny pro všechny sportovce a voňavé buřtíky, které připravili ochotné maminky a tatínkové. Tato akce vzešla z iniciativy rodičů a spolupráce s učitelkami ZŠ.
Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“.
V rámci tohoto projektu jsme obdrželi do každé třídy ochutnávkové koše rozličného ovoce a zeleniny. Díky tomu měli žáci možnost
ochutnat nejen známé ovoce a zeleninu, ale také některé exotické druhy, seznámit se s přípravou ke konzumaci těchto plodů, získat informace o obsahu vitamínů a minerálních látek. Nutno podotknout, že nám všem moc chutnalo.
V sobotu 23. 5. se konalo na obecním úřadě vítání občánků, na
němž přednesli básničky žáci Anežka Treﬁlová, Soﬁe Kopelentová, Vítek Mahdalík, Kristýna Brůhová a Denisa Tyrová. Děkujeme
jim za jejich vystoupení.
Ve čtvrtek 28. 5. se vydali žáci 1. třídy po stopách předškoláků z
MŠ. Cestou plnili různé úkoly, např. poznávali léčivé byliny, hledali ztracené kamínky, zpívali písničky. V cíli našli ukryté kamarády a
poté i poklad, který společně snědli.
Poslední květnovou akcí, do níž se naši žáci zapojili, byla v pátek
29. 5. „Noc kostelů“. V průběhu příjemného večera vystoupili se
svými hudebními nástroji Anežka Treﬁlová, Patrik Paur, Barbora
Hofmanová, Jan Votýpka, Dominik Cibulka, Kryštof Holý, Kristýna Brůhová, Anežka Baťková a Renata Pospíšilová. Žáci naší školy
se také zapojili do výtvarné soutěže „Kostel očima dětí“. Ze všech
prací paní učitelky vybraly 14 nejlepších a ty vyvěsily na plot u
školní budovy. Kolemjdoucí, rodiče i žáci měli možnost hlasovat
pro vybraný obrázek a na základě sečtených hlasů bylo tento večer slavnostně vyhlášeno 5 nejúspěšnějších malířů – Adriana Šla-

jerová, Denisa Tyrová, Jakub Broch, Patricie Paurová a Renata Pospíšilová.
Ve středu 4. 6. se zúčastnily děti ze všech třech oddělení školní družiny besedy s
p. V. Koutskou, která dětem zajímavě vyprávěla o svých zážitcích z cest po Indonésii. Své vyprávění doplnila řadou krásných fotograﬁí.
V pátek 5. 6. se ve Šťáhlavech konala „První atletická olympiáda
žáků 1. stupně ZŠ“. Do této velmi povedené akce se zapojily celkem čtyři základní školy – Šťáhlavy, Nezvěstice, Starý Plzenec a
Tymákov. Školy se mezi sebou utkaly v šesti sportovních disciplínách, kterými byly sprint na 35m, trojskok z místa snožmo, přeskoky bokem přes překážku po dobu 1min, vějíř, hod pěnovým oštěpem a štafetový běh. Jako host k nám zavítal Jan Šrail – mistr republiky v běhu na lyžích. Po absolvování všech disciplín a besedy s
Janem Šrailem následovalo vyhlášení výsledků tříd a závěrem také
celkové pořadí škol. Mezi jednotlivými třídami ze všech škol skončila naše 1. třída na 2. místě, 2., 3. a 4. třída získaly 1. místo a 5. třída obsadila 3. místo. Celkově se ZŠ Šťáhlavy umístila na nádherném 1. místě, 2. místo vybojovala ZŠ Nezvěstice, 3. místo ZŠ Tymákov a 4. místo ZŠ Starý Plzenec. Žáci dostali medaile, poháry
pro své školy a drobné odměny. Všichni sportovci si tento den krás-

ně užili a patří jim naše velká gratulace za jejich výborné sportovní výkony. Děkujeme také všem pořadatelům a byli bychom rádi,
kdyby se v následujících letech podobné akce opakovaly.
Příští pátek naše žáky čeká školní výlet do Westernového městečka
u Dnešic. Naplánovaný je zde bohatý program. Doufejme tedy, že
si všichni výlet pěkně užijí a že nám bude přát i počasí. Poté již zbývá jen několik posledních dní ve školních lavicích a dále vysvědčení a vytoužené letní prázdniny. Tímto se s Vámi pro tento školní rok
loučíme a přejeme Všem krásné léto.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová a Mgr. Alena Löffelmannová
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NOC KOSTELŮ 2015

V pátek 29. května 2015 se poprvé uskutečnila akce Noc kostelů i v našem kostele sv. Vojtěcha.
Ráda bych ještě jednou poděkovala všem, kteří pomohli s realizací celé akce, a připomněla tento večer několika fotograﬁemi.
Petra Brůhová

UPŘESNĚNÍ KVĚTNOVÉHO ČLÁNKU O KOSTELE SV. VOJTĚCHA
V článku bylo nepřesně uvedeno, že v oratoři je umístěn epitaf Karla Kokořovce. Prameny a literatura nejsou v této věci zcela
jednotné, nicméně v oratoři dříve visel portrét Karla Kokořovce. Omlouváme se čtenářům za nepřesnost.
Za redakční radu Š+Š Ondřej Maglić
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DĚTSKÉ ZÁVODY 2015 - REPORTÁŽ
V sobotu 6.6.2015 se konaly na našem rybníce Kučerák tradiční Dětské
rybářské závody. Za krásného počasí se nachytala zvláště pak v ranních
hodinách řada krásných ryb. Ve třech kategoriích „Starší“, „Mladší“
a „Mini“ se účastnilo celkem 53 závodníků. Vítězem soutěže o Největší
rybu se stal J. Hrubý s kaprem 54cm. Vítězové v kategoriích byli:
Starší:
J. Hrubý 281cm
M. Havlíček 87cm
J. Krňoul 69cm

Mladší:
L. Knížková 133cm
L. Hrubý 124cm
D. Paul 99cm

Mini:
K. Červenka 221cm
Š. Chadramová 92cm
T Frydrych 50cm

Děkujeme za účast všem závodníkům, rodičům a těšíme se na shledanou
příští rok.
http://www.crs-stahlavy.blueﬁle.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 23. 5. 2015 přivítal
Obecní úřad Šťáhlavy ve své obřadní síni 15 nových občánků.
Přivítané byly děti narozené od
1. 8. 2014 do 31. 3. 2015. Slavnostním aktem provázela Dagmar Špalová, dojemná slova zazněla z úst zastupitelky obce paní
Aleny Sládkové. Po celou dobu
zněly obřadní síní krásné tóny
varhan. Vykouzlila je žákyně 6.
třídy ZŠ Nezvěstice Tereza Kepková, kterou připravila paní učitelka Jaroslava Šebková. Hřejivou básničkou vše doplnily děti
ze ZŠ Šťáhlavy pod vedením Hany Šťovíčkové.
Každý malý človíček, dostal od předsedkyně Občanské komise obce krásnou plyšovou upomínku na tento slavnostní den, každá maminka dostala od zastupitelky
obce malou kytičku. Vítání občánků pořádá OÚ Šťáhlavy vždy na jaře a na podzim. Je jednou z mnoha akcí, které přináší rodičům s dětmi nádherný zážitek na
celý život. Dalšího, tedy podzimního vítání občánků, se mohou zúčastnit děti s trvalým bydlištěm ve Šťáhlavicích nebo Šťáhlavech narozené po datu 31. 3. 2015,
které jejich rodiče k vítání přihlásí na OÚ Šťáhlavy.
Mgr.Dagmar Špalová, předsedkyně Občanské komise
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JUBILEA

V měsíci květnu oslavili svá životní
jubilea následující spoluobčané:
Ze Šťáhlavic:
Přibíková Marie 90
Ze Šťáhlav:
Krejčová Bohumila 81
Dudla Vladimír 83
Šlouf Zdeněk 83
Rybařová Anna 85
Rada Jaromír 86
Chmelík Jan 87
Man Zdeněk 88
Benešová Emílie 91
Fialová Jarmila 94
Rybář Josef 94
Všem přejeme pevné zdraví a spoustu
radostných chvil v dalším životě!

PUTOVÁNÍ ŠTÁHLAVSKEM 3 – RYBNÍKY
K půvabu našeho Šťáhlavska přispívají i
rybníky, po právu označované za zrcadla
české krajiny. Kromě menších rybníčků,
k nimž můžeme počítat i dvě menší rybniční nádrže přímo ve Šťáhlavech (Bambousek za zámkem či chovný rybník Na
sádkách před rokycanským mostem), se
jedná o pětici nádherných rybníků. Nejznámějším z nich je nepochybně pětihektarový Kozelský či Lopatský rybník (lidově zvaný Lopaťák), rozložený malebně na
pravém břehu Úslavy pod zámkem Kozel. Jeho podmanivou krásu vystihl dnes
zapomenutý spisovatel F. A. Hora již v
roce 1897 v knize Západní Čechy s romantickým nadšením našich předků naprosto nedostižně: „Za Šťáhlavicemi se
zastavíme, abychom se pokochali v obraze malebné krásy, jenž pojednou se zjeví
zraku udivenému. Řada stříbrných topolův táhne se odtud po široké hrázi rybníka, v jehož stříbrolesklém
zrcadle shlíží se šumné rákosí, tmavé olšoví a ohebné vrboví, jímž tichá hladina kolkolem jest věnčena. Nad rybníkem v lahodné lesní zeleni rozmanitých stínů skrývá se Valdštejnský lesní zámek Kozel…zdá se nám jako bychom viděli začarovaný
zámek z některé z těch pohádek, jimiž se napájela
kdysi naše mysl mladistvá.“ Rybník vznikl původně jako rezervoár vody pro
železářskou huť, ale již během 19. století se stal integrální součástí zámeckého parku, vytvářeného zahradníkem (a také amatérským archeologem) F. X. Francem v anglickém stylu na západním okraji rozsáhlého šťáhlavského polesí. Pětihektarový rybník se dvěma mohutnými hrázemi
byl nedávno oživen vybudováním ostrůvku pro hnízdící ptactvo. Nad tímto podzámeckým rybníkem vybudoval zmíněný
zahradník ve službách Valdštejnů v údolí nevelkého Kozelského potoka průtočnou kaskádu půvabných umělých jezírek (Vodníkovo, Rusalčino, Paví), nazvanou po něm Francovy rybníčky. Kozelský
rybník, napájený dlouhým náhonem od
šťáhlavického jezu, vznikl krátce po založení zámku a již počátkem 19. století
byla pod hrází postavena hrabětem Kristiánem z Valdštejna huť nazvaná Kristianshütte. Výroba ve dvou (zkujňovací a cánových) hamrech tu trvala až do poloviny 19. století, později byla huť přeměněna na zámeckou elektrárnu s vodní turbinou (jedna z prvních západočeských hydroelektrárniček) a dodnes jsou v náhonu
pod dnešním objektem restaurace zachovány zbytky uložení vodního kola hamru.
Po široké severní hrázi podzámeckého

rybníka vede silnička k parkovišti za řekou, překlenutou litinovým mostem z poloviny 19. století, vynikající technickou
památkou vyrobenou ve valdštejnských
železárnách v blízkém Sedlci.
Oblíbeným výletním místem je temně zádumčivý Kornatický rybník rozkládající
se uprostřed hlubokých šťáhlavských lesů
na ploše zhruba sedmi hektarů v romantickém údolí Kornatického potoka (pravobřežního přítoku Úslavy). Po zničující
povodni roku 2002 byl již po čtyřech letech v roce 2006 obnoven, přičemž jeho
západní mohutná 10 m vysoká zemní hráz
byla zpevněna dvěma žulou vyzděnými
bezpečnostními přelivy po stranách. Na
jižní straně byla vytvořena příjemná široká pláž z nově navezeného písku. Průtočný rybník na Kornatickém potoce má tak
rekreační i rybolovné využití. Za návštěvu rozhodně stojí i naučná archeologická

stezka okolím rybníka, která nám ukáže
stopy po rýžování zlata, pravěké mohyly,
zaniklé středověké vsi a tvrziště a zavede nás k blízkému skalnímu hradu Lopata. K rybníku nevede žádná silnice, zato
na jeho jižním břehu zastavuje železniční
lokálka „Mirošovka“ spojující Rokycany
s Nezvěsticemi, jejíž červený motoráček
se ohlašuje již z dáli pískáním, hučením
a rachocením kol. Tyto občasné zvuky
však zdejší klidnou pohodu neruší, spíše
doplňují. I na vnímavého poutníka dnešní uspěchané doby musí působit setkání s
tímto krásným zákoutím „tajuplných lesů
šťáhlavských“ jako zjevení. Skvěle to vyjádřil téměř „máchovskými“ slovy již v
roce 1911 autor vlastivědného průvodce
Království české, když napsal: „Za Lopatou dále při toku objeví se nám překrásný
obraz rybníka, který nám jezero šumavského rázu připomíná. Jak krásné idylické zákoutí to je za tichého dne slunečného, tak hrozivé je za mračného nebo bouřlivého nebe, kdy blesky příšerně osvětlují temnou hladinu vodní a dunění hromu jako by nemohlo se dostáti dále! Zde
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Brdy mluví k nám Šumavskou krásou!“
Romantickou polohou vyniká i můj oblíbený jen dvouhektarový Neslívský rybník zvaný též Neslívák či Hádek. Vyniká tajemnou atmosférou i mohutnou hrází
porostlou staletými duby. Sem kupodivu
zavítá jen málo lidí a tichá rybniční hladina obklopená lesy by mohla být ideálním
životním prostředím pro vodníky a rusalky. Jeho název připomíná vesnici, zaniklou již za husitských válek v 15. století.
Její zbytky můžeme ještě rozpoznat v lese
pod rybníkem, kde se dosud zachovala
vysoká stržená hráz dalšího středověkého,
dnes již dávno zmizelého rybníka. Tichý a
opuštěný rybník je schován uprostřed lesnatého přírodního parku Kornatický potok, 2 km východně od zámku Kozel a asi
jeden kilometr severně od hradu Lopata.
Kvinteto rybníků šťáhlavské krajiny doplňuje propojená dvojice Sedleckých rybníků na jižním okraji obce
Sedlec u Starého Plzence
na pravém břehu Úslavy.
Svojí rozlohou v našem
sledovaném mikroregionu
jsou největší (16 ha), ale
stářím nejmladší. Nejedná
se v pravém slova smyslu
o rybníky, ale vlastně spíše o nádrže, v této podobě
vybudované až počátkem
19. století jako rezervoár vody pro potřeby valdštejnské železárny. Menší
severnější Starý rybník (6
ha), mělký a zčásti zarostlý, tvoří i s přilehlým pobřežím stejnojmennou přírodní rezervaci Starý rybník: chráněna je vzácná
vodní vegetace (stulík žlutý, leknín bělostný, plavín leknínovitý) i
hnízdiště vodního ptactva. Jižní větší,
zvaný Nový rybník (10 ha) slouží ke sportovnímu rybaření i rekreaci (kanoistický
klub). Oba rybníky jsou odděleny nízkou
sypanou hrází s průlivem uprostřed a vodu
do nich přivádí dlouhý náhon z Úslavy od
sedleckého jezu. Při jeho vyústění ze Starého rybníku zpět do Úslavy zaujme hučící „vodopád“ čili strmý přepad, využívaný malou spádovou hydroelektrárnou.
Přes blízkost plzeňské městské aglomerace působí oba rybníky přírodním dojmem,
jejich malebnou konﬁguraci zvyšují lesnaté obzory – na východní straně stoupající k nápadnému vrcholu Sedlecké skály (462 m) a na západní straně vrcholící
výraznou Radyní (569 m n. m.) se siluetou hradní zříceniny, převyšující rybniční
hladinu o více než dvě stě padesát metrů.
Rybniční klenoty Šťáhlavska tak výrazně obohacují jeho krajinný půvab. Za jejich vznik děkujeme našim předkům, ale
samozřejmě i „stříbropěné“ Úslavě a jejím přítokům.
Jan K. Úslavský
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ve Šťáhlavicích
v sobotu 27. 6. 2015 v 9,30 hodin
následovat bude volejbalový turnaj
od 16 hodin připraven doprovodný program
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SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM
POZVÁNKA NA SOUTĚŽ
ÚTOKU O PUTOVNÍ POHÁR
HASIČSKÝCH DRUŽSTEV
Sbor dobrovolných hasičů Šťáhlavice si Vás všechny dovoluje
STAROSTY OBCE ŠŤÁHLAVY pozvat na 16. ročník soutěže hasičských družstev o pohár SDH
Šťáhlavice. Akce proběhne 20. června na louce u řeky pod
Fenestrou od 12:30 v kategoriích muži a ženy. Jako vždy jsou
připraveny dvě soutěže. První povinná a druhá, o pohár pivovaru
Holba dobrovolná, kde bude zohledněn celkový součet věku
celého družstva. Doporučujeme proto do druhé soutěže dovézt
co nejstarší hasiče. V 18:00 vystoupí skupina Gallileo a ve 21:00
začne hrát Sifon. Jako vždy je vstupné na louku zdarma. Přijďte
se podívat, pobavit se a ochutnat naše speciality. Všechny Vás
srdečně zve výbor SDH Šťáhlavice.

V sobotu 13. června 2015 se za hezkého letního počasí konal 20.
ročník soutěže v požárním útoku O putovní pohár starosty obce
Štáhlavy. Již dopoledne proběhla soutěž dětí, ve které 1. místo
obsadily Nezvěstice, 2. Šťáhlavice a 3. Šťáhlavy. Odpoledne
změřilo své síly deset družstev mužů a čtyři družstva žen, která
se nakonec umístila v pořadí muži 1. místo Lhůta, 2. Nebílovy,
3. Šťáhlavy, 4. Želčany, 5. Letiny, 6. Šťáhlavice, 7. Tymákov, 8.
Starý Plzenec, 9. Nezvěstice, 10. Sedlec, v pořadí ženy 1. místo
Nebílovy, 2. Tymákov, 3. Letiny a 4. Šťáhlavy.
Za SDH Šťáhlavy Vojtěch Synáč

KVĚTNOVÉ CYKLOVÝLETY ŠŤÁHLAVICKÝCH SOKOLÍKŮ
O květnových svátcích jezdí šťáhlavičtí Sokolíci již tradičně
na společné cyklovýlety. Letos tomu nebylo jinak. Pod heslem
„Máj – kola čas“ byly připraveny dvě sváteční vyjížďky. Na 1.
května okolo Padrťských rybníků, na 8.května okolo Kokotských
rybníků. Na další víkend pak byl zorganizován cyklistický pobyt
na Zbirožsku.
1. 5. 2015 PADRŤSKÉ RYBNÍKY
Na prvního máje nebylo příliš hezké počasí, vypadalo to, že
bude každou chvíli pršet. To však několika statečným Sokolíkům
nevadilo a v půl desáté vyrazili na cestu. Přes Příkosice a Trokavec
se krásně stoupá do Brd. A pokud si vyberete cestu vedoucí
rozbahněným terénem, netrpělivě čekáte na první otevřenou
hospůdku, která se vám zjeví. Zjevila se v Trokavci, nádherná,
malebná, po rekonstrukci druhý den fungující hospůdečka.
Pivo mělo říz a polévka zahřála. Jenže cílem vyjížďky nebyl
Trokavec, muselo se dál. Cesta lesem už nebyla tak do kopce,
Padrťské rybníky byly po chvilce vidět jako na dlani. Po jejich
prohlídce všichni sjeli do Míšova na gril, tradičně na klobásku
a pivo. Cesta zpět do Šťáhlavic už byla jen z kopce. Domů se
však přijelo až k večeru, cestou zpět jsou totiž ještě další malé
hospůdky….
8. 5. 2015 KOKOTSKÉ RYBNÍKY
Odjíždělo se opět v půl desáté z návsi. Cesta vedla přes Kozel,
Svidnou, Sedlec, Tymákov do Kyšic, kde si někteří cyklisté
dali oběd, jiní řádně chlazené pivo, a pokračovalo se na
Kokotské rybníky. Kokotské rybníky jsou schované v lesích nad
Ejpovicemi. Vybudované byly již v 16.století a jsou v majetku
města Plzně. Nedávno byly zrekonstruovány a procházka kolem
nich je opravdovým balzámem pro lidskou duši. Po prohlídce
Kokotských rybníků dojela cyklistická výprava do rokycanského
pivovaru a pak již hurá domů. Počasí se v tento den vydařilo a
najelo se téměř 50 km. Výlet se všem moc líbil.
15. – 17. 5. 2015 OKOLÍ ZBIROHU
Tento květnový víkend se dvanáctičlenná skupina Sokolíků
rozhodla projet na kole Zbirožsko. Ubytování bylo zajištěno v
přívětivém a krásné výhledy poskytujícím ubytovacím zařízení
Hlavatice, které leží asi 1,5 km nad Zbirohem. Za krásného
počasí Sokolíci došlapali na hrady Žebrák, Točník a Křivoklát,
vystoupili na nábožensky zajímavé místo Velíz, který leží nad
obcí Kublov. Jezdilo se po cestách, cestičkách a pěšinách, poli
i loukami podél Zbirožského potoka, projelo se překrásným
údolím, přejížděly se mohutné zalesněné kopce. A kdo neměl
dost šlapání přes den, mohl si večer zasportovat v krásném
areálu okolo ubytovny. Bylo dokonce sehráno přátelské utkání
ve volejbale s plzeňským družstvem, které zde bylo rovněž
ubytované. Během víkendu si všichni odpočinuli od všedních
povinností a plni energie se v neděli večer vraceli domů.
Za TJ Sokol Šťáhlavice Dagmar Špalová
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DĚTSKÝ DEN S TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE
Také v letošním roce uspořádala TJ
Sokol Šťáhlavice tradiční dětský
den, a to u příležitosti oslav, které každoročně patří těm nejmenším. Akce se letos konala na louce u řeky. Letos na děti čekalo několik stanovišť, kde si plnily úkoly a dostaly sladkou odměnu. Jako
byly např. chůze na chůdách, skok
v pytli, střelba na cíl, hod míčkem,
skoky přes švihadlo a jiné. Nejlepší disciplínou však byl přetah lanem, kterým bylo soutěžení odpoledne ukončeno. Děti se pak mohly těšit na opékání buřtů na
místním hřišti, kde mohly pokračovat v zábavě na nově otevřeném dětském hřišti. Děkujeme
všem příznivcům za bohatou účast cca 36 dětí. Velké poděkování patří především celému členskému výboru za perfektně připravenou akci.
Za TJ Sokol Šťáhlavice
Helena Dokoupilová

SPORT

SOKOL ŠŤÁHLAVY ODDÍL HÁZENÉ
A JEHO ČINNOST V KVĚTNU
V měsíci květnu pomalu končí sezóna ročníku 2014/2015. Jako
první skončili mladší dorostenci. Ve 2. lize mladšího dorostu obsadili velmi pěkné 4. místo za družstvy Mostu, Loun a Pardubic. V
posledním kole porazili družstvo Pardubic 35:28. Na družstvu je vidět velmi dobrá práce trenérů Šedivce a Nolče. Uvážíme-li, že polovina družstva jsou ještě žáci, je to velmi dobrý příslib do budoucna.
Nejvíc jsme ale byli zvědavi na družstvo mužů, usilujícího o postup
do 2. ligy. Ale výsledky nesplnily očekávání.
Výsledky Šťáhlav: Šťáhlavy - Lokomotiva 21:23, - Třemošná 22:19,
- Rokycany 29:26, - Košutka 24:18. Ale v posledním rozhodujícím
utkání podlehli naši staroplzeneckému béčku 23:25 a jen shodou
náhod by se mohli umístit na druhém postupovém místě.
Také mladší žáci skončili svou soutěž plzeňské ligy. Naše B
družstvo získalo první 2 body v soutěži, když porazilo tým Starého Plzence 8:7 a ostatní zápasy prohrálo. Přebor vyhráli naši
chlapci z družstva A, když v soutěži ztratili jediný bod s družstvem Talentu Plzeň A.
Starší žáci mají před sebou ještě jeden soutěžní turnaj. Zatím
jsou v soutěži na druhém místě za Talentem A, na který ztrácí 17
bodů, a před Talentem B mají náskok 14 bodů.
30. 5. se u nás konal turnaj přípravek, kterého se zúčastnilo 14
týmů z plzeňského a jihočeského kraje. Na 140 dětí zaplnilo halu
obce Šťáhlavy. Děti si kromě dárků k MDD odnesly i hezký zážitek ze sportu. Je třeba poděkovat organizátorům za zvládnutí turnaje.

Na poslední zápasy se nám hodně zvedla návštěvnost diváků a
na jednom zápase jich bylo dokonce 110. Zaznamenali jsme i diváky z blízkého okolí. Děkujeme všem za podporu a srdečně je
zveme na další akce.
Na tomto snímku z kempu přípravek na 18. ZŠ jsou tito hráči:
Bečvář Adam, Karban Lukáš, Makový Nikolas, Nolč Míra, Pavlíček Áda, Pok Lukáš, Sedláček Matěj a Šebek Vojta .
VV

Kulturní přehled léto 2015
20.6.
20.6.
20.6.
27.6.
3.7.
11.7.
1.8.

Skupina Záviš
Ryuzo Fukuhara - Dotek života
Soutěž hasičských družstev
Turnaj v malé kopané
Křest CD PF Band ( Petr Fremr a Vašek Kovanda)
Skupina Katr
II. Úslava Fest

8.8. Duo Václav Žákovec a Anna Volínová
15.8. Skupina Podvraťáci
21.8. Skupina EGES

začátek 21.00 hod., vstupné 90 Kč
začátek 21:00 hod.
začátek 12:00 hod.
začátek 9:00 hod.
začátek 20:00 hod., vstupné 70 Kč
13:30 - 01:00 hod., vstupné 250 Kč
v již zahájeném předprodeji vstupné 200 Kč

začátek 20:00 hod., vstupné 80 Kč

UZÁVĚRKA ČERVENCOVÉHO Š+Š

Restaurace na Lucince
Zámek Kozel - Anglický park
SDH Šťáhlavice
Hřiště Šťáhlavy
Restaurace na Lucince
SDH Šťáhlavy
Zámecká
SDH Šťáhlavy
SDH Šťáhlavy
Restaurace na Lucince

Uzávěrka materiálů pro červencové číslo novin je 8. 7.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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