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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

Červenec 2015

KONTROLA FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA OBCE
V
OBCHODNÍ FIRMĚ SLUŽBY OBCE ŠŤÁHLAVY
Počátkem měsíce května tohoto roku provedli členové ﬁnanč- ﬁnanční sleva v sazbě za využití Sportovní haly jsou v kontextu
s podporou všem kategoriím oddílu házené TJ Sokol Šťáhlavy.
3. Finanční výbor zkonstatoval méně obvyklé zadání účetnictví
(vzhledem k jeho rozsahu) účetní společnosti mimo obec Šťáhlavy.
Finanční výbor ve svém závěru doporučil uhradit ﬁnanční ztrátu z hospodaření obchodní společnosti Služby Obce Šťáhlavy s.
r. o. za rok 2014.
Finanční výbor doporučil dále zveřejnit v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni výsledky hospodaření ﬁrmy
Služby obce Šťáhlavy s. r. o. za rok 2014.
Nakonec FV doporučil označit sídlo obchodní ﬁrmy Služby
Obce Šťáhlavy s. r. o. dle platných předpisů.
Za ﬁnanční výbor
MUDr. Jiří Škorpil, Ph.D.
Předseda FV

ního výboru kontrolu hospodaření v obchodní ﬁrmě se sídlem
v Masarykově ulici, která byla zapsána do obchodního rejstříku
dne 3.1.2014 a zaregistrována jako společnost s ručením omezeným (s. r. o.).
Statutárním orgánem společnosti je jednatel společnosti: ing. Jaroslav Malík. Společníkem společnosti je Obec Šťáhlavy. Základním vkladem i kapitálem společnosti je částka Kč 200.000.
Na základě dotazů zastupitelů byla provedena kontrola věcně s jednatelem společnosti a dále kontrola podkladů z účetnictví
společnosti zaslanými účetní ﬁrmou. Z podkladů, které byly poskytnuty FV vyplývají tyto závěry:
1. Nebyly zjištěny žádné skutečnosti svědčící o nehospodárnosti
nakládání s ﬁnančními prostředky či dokonce skutečnosti o překročení daňových zákonů.
2. FV konstatoval, že náklady na úklid sportovní haly i výrazná

ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU
Kontrolní výbor v návaznosti na kontrolu společnosti Služby obce Šťáhlavy, s. r.
o. (SOŠ), provedenou ﬁnančním výborem, provedl i vlastní šetření. Společnost
byla založena na základě usnesení ZO z
18.12.2013, jejím jediným společníkem
je Obec Šťáhlavy. Kontrolnímu výboru
nepřísluší hodnotit, zda je existence této
společnosti pro obec ﬁnančně výhodná či
nikoliv, ani zda účetní a ﬁnanční operace
proběhly v souladu s právním řádem.
Kontrolní výbor se zaměřil na následující:
- zda jsou řádně plněna usnesení ZO a
RO týkající se s. r. o.
- zda jsou v pořádku smlouvy uzavřené
mezi obcí a s. r. o., event. vzorové smlouvy mezi s. r. o. a třetími osobami.
Kontrolní výbor zjistil nedostatky a konstatoval doporučení:
1. Až do 01.04.2015 nebylo smluvně ani
usnesením RO nebo ZO nijak rozhodnuto nebo zakotveno, že společnost SOŠ

je oprávněna provozovat parkoviště pod
zámkem Kozel a halu. Vzhledem k tomu,
že nedošlo ke škodě, nedohodl se KV v
tomto směru na žádném doporučení ani
návrhu opatření. V současné době již
vše probíhá v souladu s právním řádem a
usneseními RO a ZO. Mezi obcí Šťáhlavy
a s. r. o. jsou uzavřeny smlouvy o pronájmu parkoviště a haly.
2. KV doporučil obecní radě smluvně
upravit využívání parkoviště pod zámkem Kozel pro výuku autoškol jinak než
je upraveno v současnosti.
3. KV doporučil uzavřít společnosti SOŠ
a TJ Sokolu Šťáhlavy novou smlouvu o
dílo týkající se údržby haly a jejího okolí, doporučil do smlouvy zahrnout sankce za neplnění povinností zhotovitele (TJ
Sokol Šťáhlavy).
4. KV doporučil radě obce vyřešit nesoulad mezi Provozním řádem a skutečností, tj. že v Provozním řádu haly a hřiště
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je společnost SOŠ uvedena jako správce
haly i hřiště. Společnost SOŠ nemá hřiště ani jeho okolí od obce pronajaty ani
nemá s obcí na provozování hřiště uzavřenu žádnou jinou smlouvu.
Kontrolní výbor konstatuje, že kromě
výše uvedených nyní již zhojených či
snadno napravitelných nedostatků nezjistil žádné zásadní chyby ve fungování SOŠ
a ve správě haly a provozování parkoviště.
Kontrolní výbor dále provedl kontrolu plnění usnesení RO a ZO a konstatuje, že
jsou v určených termínech plněna nebo je
jejich nesplnění řádně odůvodněno. Výjimkou je, že dosud nejsou na webových
stránkách obce zveřejňovány smlouvy na
zakázky obce nad 50.000 Kč.
Kontrolní výbor opětovně doporučil vedení obce, aby byli občané pravidelně informováni o činnosti obecní rady např. na
webu obce nebo v obecních novinách.
Za kontrolní výbor Mgr. Iveta Bočanová

KOMENTÁŘ K ZÁMKU
Vážení spoluobčané,
nedá mi to, mám potřebu reagovat na článek p. Lufta o zámku v minulém čísle.
Jeho aktivity a způsob s jakým se do záchrany zámku pustil, jsou chvályhodné a
děkuji mu za ně. Dokáže vyburcovat a strhnout spoustu lidí a přimět je k zamyšlení, a
to nejen ohledně zámku. Má pravdu v tom,
že nemůžeme jen čekat, až zámek spadne.
Zároveň jsem ale realista a v mnohém s p.
Luftem nesouhlasím. V současné době nejsem pro jeho odkoupení obcí. Doba, kdy
obec mohla zámek za velmi výhodných
podmínek získat, je již víc než dvě desetiletí pryč, nyní takovou šanci obec již nemá.
Stručně - proč si myslím, že není dobré zámek nyní koupit?
- prodejní cena je příliš vysoká, neodpovídá tržní ceně, zámek je za tuto cenu v nabídce již několik let, kupec se dosud nenašel;

- vnitřní rekonstrukce provedené současným majitelem nejsou pro obec využitelné, souvisí se současným využitím zámku
jako ubytovny;
- obec nemá cca 150 mil. na opravy zámku, řadu let by musela investovat výhradně do zámku a na ostatní investiční akce
by jí nezbývaly ﬁnance;
- není jasné smysluplné a neprodělečné
využití
budovy
zámku
pro obec, z mnoha důvodů nelze podpořit,
že by v zámku bylo sídlo obecního úřadu;
- dotace na rekonstrukce kulturních památek jsou v současné době velmi malé
a nepředpokládá se změna v této oblasti.
Představa, že by obec vlastnila zámek,
je sice krásná, ale vlastnictví i zavazuje.
Pravděpodobně nezbývá než doufat, že
zámek získá rozumný investor se vztahem
k zámku a naší obci, který bude schopen

zámek zrekonstruovat a bude ochoten
spolupracovat s obcí např. na využití zámecké zahrady. Příkladem nám budiž nedaleký zámek v Žinkovech.
Spolek za velebení zámku o němž pan
Luft píše, by mohl existovat bez ohlednu
na to, kdo je vlastníkem zámku. Měl by
vliv nejen ve stavebním řízení při případných rekonstrukcích zámku, ale mohl by i
spolupracovat s majitelem a pomoci zajistit např. oživení zámecké zahrady ve formě kulturních akcí apod. Hlas spolku má
větší sílu než hlasy stovek jednotlivců.
Jeden z členů obecní rady přislíbil pomoci se založením spolku, bude-li od občanů
zájem. Nebuďme lhostejní a zajímejme se
o naši obec a život v ní.
Mgr. Iveta Bočanová

ZPRÁVA O ČINNOSTI STAVEBNÍ KOMISE

Stavební komise se na své již minulé schůzi zabývala otázkou vytápění vedlejší budovy ZŠ. Je zpracován projekt a byly podány cenové nabídky, které budou předmětem jednání nejbližšího zasedání Rady obce Šťáhlavy. Poté bude nutné urychleně zahájit práce, aby se vše stihlo během letních prázdnin. S tím souvisí také rekonstrukce šatny včetně sociálního zařízení pro kuchařku. S částkou na rekonstrukci topení nebylo v rozpočtu počítáno, takže rekonstrukce šatny bude dle ceny na schválení ﬁnančního výboru.
Komise dále řeší problematiku ulic Jungmannova, V Rokli a
Krátká, ke kterým je hotová předprojektová příprava. K posou-

zení dopravní policii byl předán návrh na omezení rychlosti na
30 km/h v ulici K Beránce. V jednání je také rozšíření můstku
přes potok Beránka před nemovitostí Vodičkových, které by vyřešilo příjezd k nemovitosti manželů Sýkorových. Stavební komise také doporučila obecní radě zpracovat studii na řešení čističky odpadních vod. Dalším projednávaným bodem byla předzahrádka u Lidového domu. Komise se přiklání k jejímu odstranění. Majitel ji dává k dispozici obci.
Petr Lakatoš, předseda stavební komise

OTEVŘENÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ
V sobotu 27.6.2015 bylo ve Šťáhlavicích slavnostně otevřeno nové multifunkční hřiště a tenisový kurt. Ráno starosta obce ing. Václav Štětina spolu s místopředsedou TJ Sokol Šťáhlavice ing. Miroslavem Liškou přestřihli pásku.
Starosta obce věnoval TJ symbolický klíč od hřiště, TJ mu poděkovala
předáním sladkého dortu ve tvaru nového hřiště. Nechyběl samozřejmě
ani přípitek. Po krátkém slavnostním aktu už následoval Volejbalový turnaj, který trval do pozdních večerních hodin. Po jeho základní části pokračovaly slavnosti k otvírání hřiště „doprovodným“ programem připraveným p. Luftem.
Byly sehrány ukázky sportů, které se dají na hřišti provozovat. Opět byla
střihána páska, tentokrát jako akt poděkování ﬁrmě SILBA- Elstav, jakožto generálnímu dodavateli, ﬁrmě SIBERA, dodavateli tenisového antukového kurtu a ﬁrmě TUBEKO, zhotoviteli umělohmotného travnatého povrchu multifunkčního hřiště. Akt poděkování doprovodila hudební skupina TJ Sokol Šťáhalvice, Prasokol band. Slavnost ještě zvýraznily mažoretky svým krásným vystoupením.
Po celý den bylo k mání plno jídla i pití, tak jak už to ve Šťáhlavicích bývá.
Tečkou za hezkým sportovně i kulturně laděným dnem byla skvělá hudební produkce Perly Revival.
Mgr. Dagmar Špalová

AKTUALITY

- Po několikaměsíční uzávěrce byla dokončena rekonstrukce ulic Dr. Holuba a Masarykova. Radost z ukončení komplikované
dopravní situace v obci ovšem poněkud kalí fakt, že zatáčka s přechodem pro chodce u obecního úřadu není dobře řešena vzhledem
k průjezdům rozměrnějších vozidel. Dle vyjádření pana starosty se bude předělávat, což si vyžádá další uzavírku.
- Obec získala dotaci na nákup a výstavbu kamerového systému u vjezdu do sběrného dvora fy AVE CZ ve Šťáhlavech. Bližší
informace podal pan místostarosta na jednání zastupitelstva 24. 6. a budou občanům k dispozici v zápisu z této schůze na webových
stránkách obce.
Ondřej Maglić
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NAŠI JUBILANTI

V měsíci červnu oslavili svá životní jubilea následující spoluobčané:
Pavlíková Libuše 81, Šlouf Josef 82, Šťastná Marie 82, Landkamrová Věra 85, Hejl Václav 87
Všem přejeme pevné zdraví a spoustu radostných chvil v dalším životě.
Pozn.: 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.

Za občanskou komisi
Mgr. Dagmar Špalová

KŘEST CD SKUPINY PF BAND
Restaurace Na Lucince zahájila 3.7. 2015 prázdniny První akcí léta, na
které se sešlo přes sto návštěvníků. Pro dobrou náladu a k tanci hrála
hudební skupina PF band písně nejen z vlastní tvorby.
Skladby, které zazněly, se nachází na autorském CD Pohodová, jehož křest
byl vyvrcholením programu.
CD pokřtila hudební skupina Perla (Zdeněk Lang – housle, Stanislav
Peroutka – harmonika), která do programu přispěla krátkým vstupem.
V další části večera zazněly převzaté písně, například hity skupiny Pink
Floyd, doprovázené stylovým osvětlením . Zpívalo se a tančilo hodinu
přes půlnoc.
B. Fremrová

STALO SE PŘED 70 LETY
SLAVNOSTNÍ VYVLASTNĚNÍ KARLA WALDSTEINA
Na základě §2 a §4 dekretu presidenta republiky č. 5 z 19. 5. 1945 byl počátkem
července 1945 znárodněn velkostatek
Šťáhlavy JUDr. Karla Waldsteina. Podle těchto paragrafů byl pro německou národnost (a německou státní příslušnost)
JUDr. Waldstein označen za osobu státně
nespolehlivou a jeho majetek tudíž tímto
přecházel pod tzv. národní správu. O zajištění majetku byl vyhotoven protokol
Okresním národním výborem Plzeň, který ovšem neuvádí, že by se JUDr. Waldstein za dobu okupace provinil proti československému národu. V obvodu ONV
Plzeň a ONV Rokycany se jednalo o 3
162 ha lesního hospodářství, 208 ha zemědělského hospodářství, 63 ha rybničního hospodářství, zámek Kozel a další budovy, pilu, elektrárnu, cihelnu, lihovar, aj.
U příležitosti tohoto vyvlastnění byla 15.

července 1945 uspořádána slavnost, o
které informovaly mj. Zprávy ONV v Plzni 20. července 1945. Od šťáhlavské školy vyšel na zámek Kozel masivní průvod
v šestistupu doprovázený hudebními soubory. K vidění byly alegorické vozy i z
okolních vesnic, Sokolové, Junáci, hasiči, jízda na koních a nepřeberné množství krojovaných. Byly neseny transparenty “Česká půda do českých rukou”, “Práce na této půdě, chléb českému národu”
či “Všechna cizácká půda do českých rukou”. Účast noviny odhadovaly na 4000
osob. V kozelském parku byla vztyčena státní vlajka a za přítomnosti náměstka předsedy vlády Širokého, zástupců ministerstev, představitelů ONV Plzeň a Rokycany, britského konzula a dalších hostů
byly proneseny projevy v duchu vítězného historického boje Slovanů s Germány.
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Energicky vystoupil komunista ing. Jiří
Koťátko z ministerstva zemědělství, který se s poukazem na podporu Sovětského
svazu dožadoval rázného očištění půdy od
Němců a zrádců, aby mohlo začít osidlování pohraničí. Poté předal náměstek Široký celé panství waldsteinské do rukou
předsedy ONV Rokycany Hejrovského
s žádostí, aby byl majetek následně předán drobným českým zemědělcům. Akt
byl zakončen státními hymnami. K tomu
šťáhlavský kronikář později poznamenal,
že 120 ha půdy bylo rozděleno mezi zdejší zemědělský lid a lesy vyvlastněny ve
prospěch státu.
Závěrem bych rád poprosil občany o zapůjčení případných negativů/fotograﬁí
ze slavnostního aktu v kozelském parku,
existují-li.
Ondřej Maglić

PUTOVÁNÍ ŠTÁHLAVSKEM 3 – SKÁLY
Velkou (a přitom širší veřejností opomíjenou) atrakcí našeho kraje Š+Š jsou
také skály a skalní útvary, nazývané
též suky, kamýky či bradla nebo tory
(v případě osamělých věží). Tvoří někdy mohutné rozeklané útvary i s dvacetimetrovými stěnami, jindy se jedná o
kamenné hřbítky či větší osamělé balvany sotva vystupující ze zalesněného podloží. Jsou tvořeny velmi tvrdou
a starou horninou – buližníky. Ty se vyskytují v Čechách v širokém pruhu od
Prahy směrem k jihozápadu, až do podhůří Brd a Šumavy, a právě na Šťáhlavsku najdeme jejich výrazné exempláře,
zdobící jako kamenné koruny vrcholky okolních kopců. Často tato buližníková skaliska poskytovala našim předkům přirozenou základnu již ve středověku pro budování hradů, jakými byly
Radyně, Vlčtejn či Lopata, ale i menších hrádků, např. Homberku u Příkosic
či tvrze Javoru u Kornatic. Ale lidé tyto
skály vyhledávali ještě dávno předtím,
v pravěku, jako místa přirozené ochrany a patrně i kultovních obřadů. Nápadné skalní útvary a jejich okolí tak lákaly k osídlení první zdejší zemědělce
již před pěti tisíci lety. Nejstarší lidské
osídlení je tak v našem úrodném úslavském údolí spojeno právě se skalními výšinami Baba nebo Kamensko nad
pravým břehem Úslavy, doloženo je i na
skalní výšině pozdějšího hradu Lopata
(chamská kultura z eneolitu čili pozdní doby kamenné). Pravěcí lidé sídlili i
v blízkosti Sedlecké skály nad Úslavou

či na buližnících nad Milínovem. Ale co
to je v porovnání s geologickým věkem
této prastaré horniny! Co jsou to vlastně buližníky? Jak praví odborná deﬁnice: “Buližník, zvaný prubířský kámen
(ke zjištění pravosti zlata) nebo silicit
(z latinského silicium=křemík) je druh
usazené křemité horniny pocházející ze
starohor. Tvoří jej převážně krystalický
oxid křemičitý ve formě křemene. Má
černou nebo černošedou barvu a vysokou tvrdost.“ Buližníky pamatují prvopočátky naší planety a počátky organického života před téměř miliardou let.
Vznikaly usazením křemičitých písků v
mělčinách pobřežního moře obklopujícího původně jediný světový superkontinent Pangeu. Ano, i Šťáhlavy tak ležely na dně moře. Jak věky přicházely a
odcházely, usazeniny se pod obrovskými tlaky a pohybem zemské kůry přeměnily v mimořádně odolnou horninu.
Při dalším zvětrávání a erozi pak buližníky dostávaly podobu osamělých skalních památníků dávnověku Země. Jak
bylo řečeno, jejich mineralogické složení je zřejmé, z 99 procent se jedná o
křemen čili kysličník křemičitý. Šedavé
zabarvení má však mnoho odstínů. Je to
dáno příměsí graﬁtu (uhlíku). Zvláště
na Šťáhlavsku mívá buližník i červenavé a žlutočervené zabarvení, dané příměsí oxidů železa. Velkou raritou českých buližníků jsou i podivné kruhovité, koncentrické, někdy oválné či elipsovité obrazce, nápadně se rýsující se
na obnažených skalních stěnách. Jsou

Radyňské skály

to tzv. stromatolity, nejstarší dochované
zkameněliny. Vznikly „zkřemeněním“
silic, primitivních rostlin, původně vytvářejících v pradávných mořích obrovské kolonie kulovitých živých organismů. Pokud někdy tyto „skalní obrazce“
objevíte, uvědomte si, že stojíte tváří v
tvář záhadě života! Stromatolitům vděčíme za život i my lidé. Tyto nejjednodušší rostliny měly totiž zelené barvivo čili chlorofyl. A proto se staly „výrobci“ kyslíku, velkoproducentem plynu, který pro své dýchání potřebuje každý živočich, i jeho vrcholný představitel, homo sapiens sapiens.
Ale vydejme se konečně na pomyslnou
vycházku do našich „šťáhlavských“ buližníkových skal. K tomu nám poslouží i horolezecký průvodce po České republice (vydání 1987). Dodejme ještě, že právě horolezci jsou onou zvláštní sortou nadšenců a sportovců, pro které jsou skály našeho kraje pod Radyní
“obnošenou vestou“. Vězte též, že skálolezci si své výkony pečlivě hlídají a
registrují, takže sotva naleznete nějakou neslezenou věž či stěnu. Svým způsobem je Šťáhlavsko se svými buližníky kolébkou plzeňského horolezectví na
nepískovcových skalách. Naše putování začněme asi nejnápadnější a nejznámější osamělou skálou, buližníkovým
torem Ostrá hůrka při silnici z Plzence k dnešní Olympii. Tato dvacet metrů štíhlá věž se strmými plotnami k severozápadu nabízí ke zdolání zkušeným
a vybaveným lezcům dokonce sedm

Baba nad Úslavou
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PUTOVÁNÍ ŠTÁHLAVSKEM 3 – SKÁLY
cest. Ovšem nejznámější a nejvyužívanější terén představují Radyňské skály, nacházející se asi 200 m severně od
hradu Radyně. Vlastně se jedná o malé
skalní město západovýchodního směru s prudkým sklonem k jihu. Zde realizovali své prvovýstupy již před válkou členové Klubu alpinistů československých z Plzně. Nejvyšším skalním
útvarem je tu Velká skála s převislými
stěnami, náročná je západněji položená
Svatební stěna a zejména divoký, stometrový skalní hřeben Komínků, zvaný též Andrejšky, s proslulou Hadí korunkou a Hříbkem. Vyhledávaným ho-

rolezeckým terénem jsou i skály na hradě Vlčtejnu, jehož východní věž je přímo vybudována nad kolmou dvacetimetrovou stěnou. Běžné turistické veřejnosti nejsou tolik známé skály u Zdemyslic. Skalní komplex Rohatá s přilehlou štíhlou věžičkou Roháčkem je totiž
ukrytý v lese mimo frekventované cesty. Pro milovníky tohoto adrenalinového sportu představuje však lahůdku se
čtyřmi lezeckými, částečně vyskobovanými trasami. Na opačné straně údolí,
nedaleko od pravého břehu Úslavy najdeme Lopatu, další skalní hrad, jehož
buližníkové skály již nejsou lezecky tolik náročné. Celkem uvádí horolezecký
průvodce na Šťáhlavsku sedm, více či
méně využívaných lezeckých terénů. K
dosud zmíněné pětici, Ostré hůrce, Radyni, Vlčtejnu, skalám u Zdemyslic a k
Lopatě, nutno pro úplnost připojit ještě dvě, pro mne zvláště oblíbené skály.
Mohutná buližníková věž Baba s údolní
stěnou vysokou asi 20 m se tyčí strmě
nad pravým břehem před zdemyslickým
mostem a nepřehlédne ji žádný vodák
splouvající naši peřejnatou říčku Úslavu. Horolezci tu vytyčili dokonce devět
tras – nejtěžší je diretissima (nejpřímější). Mimochodem najdeme zde na jedné
menší skále neobyčejnou lezeckou pestrost: všech šest stupňů obtížnosti (značených od I do VI). Sedmým, v našem
putování posledním registrovaným horolezeckým terénem je Mariina skála u
Šťáhlavic. Nalézá se asi 2 km jihovýchodně od šťáhlavického mostu a dostaneme se k ní pohodlnou chůzí či na kole
po mírně stoupající lesní cestě, po žluté turistické značce. Je to nádherná osamělá skála, zvaná též Mariina vyhlíd-

Vlčtejn od jihu

Mariina skála
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ka, a to po hraběnce Marii Valdštejnové, jejíž manžel Kristián Valdštejn byl
v polovině 19.století majitelem šťáhlavského panství. První zmínka o altánku
na skále s německým názvem Mariarut
či Mariaruhe pochází již z roku 1838.
Osamělá skála se vypíná sto metrů západně od někdejší hraběcí hájovny Kohouty. Její atraktivitě a návštěvnosti
prospělo vymýcení okolních náletů, ale
zejména rekonstrukce přístupových dřevěných schodů a vrcholového vyhlídkového altánku, z něhož vidíte Radyni jak
na dlani. Strmá západní stěna, je dnes
horolezecky málo využívána, přesto se
tu nalézá šest tras s roztodivnými jmény
jako Ošemetná nebo Ponurá. Především
je to ale místo neobyčejného půvabu a
romantiky – kdysi, kdy tu staré schody
už nebyly a nové ještě nebyly, jsme tu
„lezli“ s provazem kolem pasu (na východním, mírném srázu) se svým dvanáctiletým synem a jeho kamarády, kteří pak po návratu domů ohodnotili Mariinu skálu „jako nejkrásnější místo“ na
světě (i s tím ohníčkem a buřty pod skálou). Je to někdy tak, že „foglarovské
okouzlení“ přebije i mnohé trumfy cestovních kanceláří. A pokud jsi, laskavý
čtenáři, dočetl až sem, tak přidám jeden
tajný tip, a to skály Melicharky. Nejsou
na žádné značce, bedekry (ani horolezecké) se o nich nezmiňují. Jsou svérázně krásné, byť utajené a dnes ztracené v
lesnaté stráni nad Háječkem východně
od rokycanské silnice (v době mé mladosti byly ještě viditelné na obzoru, a
to zejména zasněžené v zimě).
Jan K. Úslavský
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SPORT

VOLEJBALOVÝ TURNAJ VE ŠŤÁHLAVICÍCH LETOS S REKORDNÍ ÚČASTÍ
V sobotu 27.6.2015 se ve Šťáhlavicích uskutečnil již VIII. ročník Volejbalového turnaje, letos s rekordní účastí 19ti družstev v netradičním složení 3 ženy + 3 muži. Turnaji předcházelo slavnostní otevření
nově vybudovaného hřiště s umělým povrchem. Poté už odstartovalo volejbalové klání jak na novém hřišti, tak i na antukových. Pro hru
byly připraveny 4 hrací plochy. Zápasy v základních skupinách skončily po 16. hodině a paralelně mohl v odpoledních hodinách probíhat
na novém hřišti doprovodný program ke slavnostnímu otevření hřiště. Během turnaje podala všechna družstva kvalitní výkony, přestože
bylo proměnlivé počasí a hráče několikrát překvapil prudký déšť. Organizaci celého turnaje zvládli pořadatelé i přes nebývalou účast bravurně. Ve večerních hodinách proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků turnaje, po kterém si řada hráčů i diváků zpestřila příjemně strávený den večerním posezením s hudbou kapely Perla Revival.
Pořadí: 1. RMPC, 2. Havránci, 3. Šťáhlavská liga, 4. ESA.
VV TJ Sokol Šťáhlavice

FOTBALISTÉ FK ŽÁKAVA U11 (A MEZI NIMI KLUCI ZE ŠŤÁHLAV A ŠŤÁHLAVIC)
MĚLI ÚSPĚŠNOU SEZONU
Velmi vydařenou jarní část sezony za sebou
mají kluci ze starší přípravky (U11) FK Žákavá. V jarní části soutěže poznali jen jedinkrát hořkost porážky, a to ve Spáleném Poříčí, jinak ve všech utkáních dokázali zvítězit.
Vedle toho se zúčastnili čtyř turnajů. 16.
května ve Starém Plzenci tradičního turnaje starších přípravek O Radyňský pohár,
kde dokázali v konkurenci osmi týmů zvítězit (vedle Žákavé ještě St. Plzenec A, St.
Plzenec B, Přeštice, Plzeň-Letná, Černice,
Spoje Plzeň a Štěnovice).
Dále pak 6. června vyhráli za tropického
vedra Spálenopoříčský turnaj (vedle Žákavé
ještě domácí Spálené Poříčí, Černice, Blovice a Kasejovice).
V neděli 14. června se pak konal ﬁnálový
turnaj Okresní soutěže starších přípravek ve
Vstiši (vedle Žákavé ještě Chotěšov, Nepomuk, Dobřany, Sp. Poříčí, Kasejovice, Štěnovice, Chlumčany, Stod a domácí Vstiš),
kde kluci z FK Žákava porazili ve ﬁnále až
v penaltovém rozstřelu Chotěšov, když v základní hrací době skočil zápas remízou 2:2.
A na úplný závěr sezony přišla pozvánka
na Krajský ﬁnálový turnaj starších přípravek, který se hrál v sobotu 20. června v Černicích a účastnily se jej fotbalové výběry z
jednotlivých okresů Plzeňského kraje s výjimkou okresu Plzeň-jih, který reprezentoval kompletní standardní tým FK Žákava.
V krajské konkurenci se kluci rozhodně neztratili a vezli domů bronzové medaile za
pěkné třetí místo.
Jako bonus k vydařené sezoně proběhl v
areálu FK Žákava seminář pro malé fotbalisty, jejich rodiče a trenéry s doc. PaeDr. Jaromírem Votíkem, CSc., vedoucím Kated-

ry tělesné a sportovní výchovy na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni, který se orientuje na výuku teorie a didaktiky sportovního
tréninku, didaktiky sportovních her, převážně fotbalu. Je lektorem Oddělení vzdělávání
trenérů FAČR a podílí se na školení trenérů
od „B“ UEFA licence až k nejvyšší profesionální UEFA licenci.
Velmi praktickou a názornou formou pre-

ukázkovou tréninkovou jednotku pod vedením Jaromíra Votíka. Všichni si tuto unikátní příležitost velmi užili.
Řečeno slovy klasika „na každém konci je
hezké, že něco nového začíná“. V této sezoně se sešla nejen výborná parta kluků ze
Žákavé, Nezvěstic, Šťáhlav, Šťáhlavic a nerad bych na nějakou obec zapomněl, ale ta
správná chemie tak nějak vznikla i mezi ro-

Horní řada zleva: Trenér Ivo Kašpar st., Jan Hájek, Lukáš Koutský, Lukáš Kosnar, Jan Fiala,
Miloš Soubusta, Lukáš Mourek, Adam Hach, Martin Soukup, trenér Milan Matuš. Dolní řada
zleva: Ivo Kašpar, Adam Tafat, Dominik Paul, Tobiáš Froněk, Matyáš Froněk, Petr Bočan.

zentoval aktuální trendy a metodiky ve výchově mladých sportovců a přístupy k tréninku nejmladších věkových kategorií ve
vyspělých západních zemích. Zdůrazněny
byly klíčové role rodičů a trenérů v přístupu
a motivaci nejmenších sportovců, které jsou
univerzálně použitelné pro všechny sporty.
Na závěr byl prostor pro řadu dotazů a pak
se kluci přesunuli na trávník a absolvovali
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diči a trenéry. Absolutorium pak zaslouží
trenéři Milan Matuš a Ivo Kašpar, neuvěřitelně obětaví chlapi, kteří, řečeno s nadsázkou, fotbal snídají, obědvají a večeří.
Většina hráčů postupuje do mladších žáků,
ti, co zůstávají, budou základem nového
týmu. Teď všichni užívají prázdniny, ale začátkem srpna se již opět sejdou na tréninku.
Jan Tafat

SPORT
HÁZENÁ BILANCUJE
V měsíci červnu skončily soutěže házenkářského ročníku 2014 - 2015. Naši činnost i výsledky hodnotíme jako více než dobré. Družstvo mužů, podle kterého se hlavně oddíly hodnotí, skončilo v plzeňské lize na druhém místě. Vybojovalo tak postup do druhé české ligy. Tým dorostu hrající druhou ligu dorostu obsadil v této soutěži pěknou čtvrtou pozici. Starší žáci pak obhájili druhé loňské
místo za Talentem Plzeň. Mladší žáci měli soutěž rozdělenou na herní a dovednostní část. V herní dílu zvítězili o dva body, v dovednostním pak byli druzí. Mladší žáci B obsadili v této lize sedmou příčku, když ač ještě minižáci získali vítězstvím ve Starém Plzenci první body. Dále tito minižáci hráli soutěž tak zvanou 6+1. Do herní činnosti byla zapojena i přípravka, ta hrála na menším hřišti
soutěž 4+1. Celkem se zúčastnilo soutěží dvanáct mužů a 58 členů mládeže. Je třeba vyzdvihnout obětavou práci všech trenérů, jmenovitě Nolče, Šedivce, Sedláčka, Průchy, Havlíčka, Jirmáře, Votýpky, Drohobeckého, Pavlíčka, Pavelky a Moulise. I vedoucí družstev, Schejbal st., Sedláčková, Holý, Levora, Toﬂ, stejně jako ostatní funkcionáři výboru si zaslouží vřelý dík. Děkujeme i obecnímu
úřadu za dobrou spolupráci i všem sponzorům. Ocenění si zaslouží i naši diváci za příkladné povzbuzování.
V ročníku 2015 - 2016 budeme mít v soutěžích tyto týmy. Muži - druhá liga - Čechy, starší dorost - druhá liga - Čechy, mladší dorost - druhá liga Čechy. Žáci starší - plzeňská liga, žáci mladší plzeňská liga, minižáci 6+1, přípravka 4+1.Dále bude otevřena přípravka pro předškoláky. Nově utvořené družstvo žen bude hrát přebor hlavního města Prahy. Všechna naše družstva uvítají další zájemce o tento sport.
Bylo by dobré se zmínit, že v současné době hrají v plzeňských oddílech naši bývalí hráči či hráčky. Dominik Ulč - 1. dorostenecká liga - Talent Plzeň, Pavlína Kepková - 1. dorostenecká liga - DHC Plzeň, Barbora Levorová - liga žákyň HC Plzeň. I jim patří dík za reprezentaci našeho oddílu.
VV.

MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA PRVNÍ ATLETICKOU OLYMPIÁDOU ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ
5. června uspořádala Sportovní komise ve spolupráci se
ZŠ Šťáhlavy první atletickou
olympiádu žáků 1. stupně ZŠ.
V atletickém šestiboji se utkali reprezentanti naší ZŠ (děvčata a chlapci z 1. – 5. ročníku) se sportovci ze ZŠ Starý Plzenec, Nezvěstice a Tymákov. V elektrizující atmosféře, kterou si sami účastníci a jejich spolužáci a kamarádi sami vytvořili, bojovali závodníci o body pro svoje školy v celkem šesti disciplínách.
Všichni malí sportovci i jejich
doprovody přispěli jak svými sportovními výkony, tak
vzorným vystupováním a respektem k výkonu svých soupeřů k příkladné reprezentaci svých škol a obcí a v neposlední řadě ke krásnému zážitku, plnému pozitivních emocí
pro nás všechny.
Byly to krásné emoce, když
Michal Kasal svým výkonem
tzv. „na dřeň“ rozhodl na posledním úseku o vítězství smí-

šené štafety 4x100m týmu 4.
třídy, které deﬁnitivně rozhodlo o celkovém vítězství
Šťáhlav.
Byl to silný zážitek, když
všichni dohromady, od prvňáků po páťáky, reprezentující,
organizačně pomáhající i fandící holky a kluci z naší školy
zvedali za zvuků písně We are
the champions krásný putovní
pohár za celkové vítězství, na
kterém byla u roku 2015 čerstvě nalepena samolepka ZŠ
Šťáhlavy a byli hrdí na to, že
právě do této školy chodí.
Hostem olympiády byl čtyřiadvacetiletý Jan Šrail, mistr republiky v běžeckém lyžování, účastník letošního MS
ve Falunu. Stihl pobesedovat se všemi malými sportovci, shlédnout krátkou ukázku
gymnastiky v podání šťáhlavských dětí a spolu se starostou
naší obce Ing. Štětinou se ujal
i předávání cen a medailí při
závěrečném vyhlašování výsledků.

UZÁVĚRKA SRPNOVÉHO Š+Š

Přejeme Honzovi hodně zdaru
v jeho sportovní kariéře a kdo
ví. Třeba jednou přiveze medaili z olympiády a naši holky
a kluci budou moci říct: „Tak
ten mi věšel placku na krk a
valil oči, jak jsem letěl přes
švédskou bednu kotoul plavmo.“
Díky patří také ředitelům a
pedagogickým pracovníkům
všech škol, kteří přispěli k
hladké přípravě a organizaci
akce.
Budeme do budoucna rádi,
pokud se nám podaří podobná
sportovní setkání mezi žáky
našich škol opakovat.
Na základě pozitivních ohlasů i z okolních obcí, kde nám
byla nabídnuta podpora a spolupráce při organizaci této
akce do budoucna, se již můžeme těšit na druhý ročník
olympiády v roce 2016.
V neposlední řadě děkujeme
OÚ Šťáhlavy za podporu při
přípravě olympiády.
Za sportovní komisi Jan Tafat

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