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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

duben 2016

ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY OBCE ŠŤÁHLAVY
-RO schválila na návrh občanské komise přidělení volného bytu v DPPB
ve Šťáhlavicích paní Marii Makové.
-RO schválila žádost Českého svazu
včelařů na ukončení nájemní smlouvy
na pozemek mezi hřbitovy.
-RO schválila žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých
na poskytnutí dotace ve výši 2.280
Kč.
-RO schválila účetní uzávěrku MŠ
Šťáhlavy za rok 2015 a zároveň se
znovu zabývala návrhem ředitelky na
dobu uzavření školy v době letních
prázdnin. Plánované práce ve škole
posoudí stavební komise a na základě jejího vyjádření bude nejpozději
do 20. dubna o době uzavření školy
rozhodnuto, aby rodiče měli alespoň
nějaký čas na řešení kam s dětmi o
prázdninách.
-RO vzala na vědomí společnou stížnost občanů bydlících v Legionářské
ulici a bratrů Plašilových na prováděné zemní práce v části obce pod

„Škarpami“. Stížnost byla zároveň
podána i na Stavební úřad ve Starém
Plzenci, Odbor životního prostředí
MMP a SPÚ. Na základě svolaného
místního šetření vydá Stavební úřad
ve Starém Plzenci rozhodnutí, se kterým budou stěžovatelé seznámeni.
-RO schválila účetní uzávěrku ZŠ
Šťáhlavy za rok 2015.
-RO schválila žádost Spolku Sportovní klub Šťáhlavy na poskytnutí dotace
ve výši 35.000 Kč.
-RO schválila žádost o poskytnutí dotace CENTRU HÁJEK z. ú. ve výši
10.000 Kč na 2. ročník Beneﬁčního
cyklistického závodu Františka Raboně.
-RO zamítla na základě doporučení
stavební komise žádost ﬁrmy KURZ,
spol. s r.o. na umožnění průjezdu po
cestě k novému hřbitovu k areálu ﬁrmy. Důvodem je zejména fakt, že by
se v případě průjezdu těžké techniky zničil stávající asfaltový povrch a
hlavně – protože cesta je úzká- by byli

ohrožováni občané, kteří tuto cestu
využívají.
-RO rozhodla zakoupit sedm nových
„hnízd“ pro zkvalitnění poslechu
obecního rozhlasu.
-RO rozhodla zakoupit alespoň základní nádobí a nové ubrusy do IC.
-RO schválila žádost SDH Šťáhlavy
na zapůjčení nákladního automobilu
Hyundai pro svoz vyřazených elektrospotřebičů.
-RO projednala zprávu Ing. Ladislava Šimka ohledně stavu studny a vrtů
na Svidné. Pro rozhodnutí zda koupit
od Lesů ČR pozemek, kde se studna
nachází, bude nutno provést hydrogeologický průzkum. O jednotlivých
krocích, které by měly vést k tomu,
aby Šťáhlavy měly vlastní pitnou
vodu, budu občany pravidelně informovat.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

INFO VE ZKRATCE
SBĚRNÝ DVŮR
Sběrný dvůr ve Šťáhlavech rozšířil svoji otvírací dobu od 6. dubna 2016 takto:
Pondělí 10.00 – 18.00 | Středa
10.00 – 18.00 | Sobota
8.00 – 13.00
KNIHOVNA - UPOZORNĚNÍ
Knihovna ve Šťáhlavech je od 9. dubna 2016 až do odvolání UZAVŘENA.
OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů bude ve středu 11. května 2016.
Šťáhlavy: 16.00 – 17.00 u obecního úřadu | Šťáhlavice: 17.15 – 17.45 u hřiště
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DĚLÁTE VŠE PRO ZLEPŠENÍ ČISTOTY NAŠÍ OBCE?
Je tu jaro a většina z nás provádí „jarní úklid“ na zahradách i v domácnostech. Připomeňme si tedy několik zásad, které bychom měli dodržovat:
• Než vhodíte do kontejneru plastové
lahve, sešlápněte je. Do kontejneru se
jich vejde daleko více a nebude se stávat, že v pátek odpoledne jsou kontejnery na plast již přeplněné, přestože
se v pátek dopoledne vyvezly. Potom
také nebude vznikat nepořádek okolo
těchto kontejnerů.
Stejné je to i s papírovými krabicemi, které někteří, ať už úmyslně nebo
neúmyslně, někdy hází do kontejnerů
vcelku. Ani je nesešlápnou.
• Velké plastové obaly, které se téměř
nevejdou do kontejneru a zaberou tam
hodně místa, odevzdávejte raději do
sběrného dvora.
• Kontejnery ve Šťáhlavech v chatové
osadě Beránka, v Háječku, u Hluboké
cesty a u čističky, a ve Šťáhlavicích
u Brodu, jsou určeny výhradně pro
chataře, kteří platí za jejich vývoz. V
žádném případě je nesmějí používat
ti, kteří mají u svých domů popelnice.
Je třeba nastavit si četnost vyvážení
popelnice tak, aby to pro rodinný dům

postačilo.
• Kontejnery u hřbitova slouží pouze
pro odpad z hrobů, nikoli pro odpad,
který nepochází ze hřbitova.
• V kontejnerech v chatových osadách
se často objevují věci, které tam nepatří. Např. kameny nebo stavební suť.
Někteří tam dávají i celé větve, které
zaberou celý kontejner a odpad se pak
dává vedle něho.
• Okolo kontejnerů na směsný odpad
v chatových osadách i u kontejnerů na
tříděný odpad v obci je nutno udržovat
pořádek. Pokud jsou kontejnery plné,
neodkládejte další odpad mimo ně.
• Pálit suchý rostlinný materiál se
podle vyhlášky č. 3/2012 může jen v

pátek od 16 do 19 hodin.
• Na závěr připomínáme, že je stále v
platnosti obecně závazná vyhláška č.
4/2012, která zakazuje používat hlučné stroje, např. sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy
apod. v neděli a ve svátek od 12.00
hodin.
Za OÚ Šťáhlavy Radka Fremrová

SLUŽBY OBCE ŠŤÁHLAVY INFORMUJÍ
AKTUALITY ZE SPORTOVNÍ
HALY ŠŤÁHLAVY
V uplynulém roce se Služby Obce
Šťáhlavy s.r.o. ve spolupráci s Obcí
Šťáhlavy snažily zvýšit využití sportovní haly rozšířením nabídky sportů,
které zde lze provozovat. Dovybavením certiﬁkovanými ﬂorbalovými
mantinely se zvýšila obsazenost haly
o víkendech o 30%. O sobotách a ne-

dělích se zde konají ﬂorbalové turnaje
týmů z celého plzeňského kraje (např.
Vejprnice, Dobřany, FBC Plzeň, SK
2012 a další).
V letošním roce od dubna rozšíříme
nabídku sportů v hale o badminton
nákupem dvou kurtů. Třetí kurt nám
bude zapůjčen od badmintonového
oddílu SK Jupiter Plzeň. Vzhledem k
rostoucí oblibě tohoto sportu ve všech
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věkových generací, doufáme, že by se
mohla hala na tento sport začít využívat v týdnu i v dopoledních hodinách. Cena pronájmu jednoho kurtu
do 16 hod. v týdnu bude zvýhodněna na 100Kč za hodinu. (běžná cena
180Kč).
Obsazenost haly se od poloviny loňského roku zvýšila i ve večerních
hodinách díky tréninkům basketbalu,
ﬂorbalu a házené mužů.
Vzhledem k teplému počasí posledních let došlo i k posunutí letní sezóny
v hale již od května. Pro sportovce to
znamená, že v případě nepřízně počasí
mohou své sportovní aktivity přesunout do haly za příznivější poloviční
ceny.
Do budoucna by stálo za zamyšlení
rozšířit nabídku sportů v naší obci
pro nejmenší o ﬂorbal, fotbal a tenis.
V tomto snažení je potřeba vyzdvih-

SLUŽBY OBCE ŠŤÁHLAVY INFORMUJÍ
nout snahu Sokola Šťáhlavice, kde
si mohou nejmenší tenisté celoročně
každou neděli pod vedením trenéra
P. Šrámka prověřit a zdokonalit své
schopnosti.
Díky nemalým dotacím Obce Šťáhlavy do sportu, za což patří současnému
zastupitelstvu velký dík, se výrazně
zvyšuje množství malých sportovců
v naší obci. Největší nárůst zaznamenaly především oddíly házené a
volejbalu. Zato je potřeba poděkovat
trenérům dětských oddílů házené p.
Nolčovi, Pavlíčkovi, Jirmářovi, Sedláčkovi a dalším. Za nově dynamicky
se rozvíjející oddíl volejbalu p. Votýpkovi , Tafatovi, Nimrichterovi a paním
Kudrové, Treﬁlové a Fialové. Pro velký zájem se v letošním roce od září
do haly přesunou i tréninky volejbalového oddílu.

NOVINKY Z KOZELSKÉHO PARKOVIŠTĚ
Díky počasí v loňském roce se sezóna protáhla až do podzimních měsíců. Velké množství návštěvníků jezdí
k nám na výlety do krásné přírody
a na procházky kolem rybníka a po
zahradách zámku Kozel. Z tohoto
důvodu chceme zkulturnit a vylepšit pro návštěvníky i první dojem při
příjezdu na parkoviště. Od listopadu
loňského roku probíhá z dotačního tytulu rekonstrukce zeleně na parkovišti. Byly vysazeny nové stromy, keře
byly omlazeny, část nepřístupných
ostrůvků bude zakůrována a plochy,
které půjdou srovnat, budou zatravněny. Hezký pohled není ani na stánek
pro obsluhu parkoviště z 80-tých let,
který bude v nejbližší době nahrazen
novým. V plánu je i rekonstrukce 14ti reklamních stojanů v horní části

parkoviště, na které bude ze silnice
vedoucí kolem lépe vidět. Pro většinu reklamních billboardů jsme v
loňském roce získaly nové zájemce.
Zbývají ještě čtyři volné (velikost
240x120 cm, cena 1500Kč bez DPH
za rok). Dále chceme pro návštěvníky parkoviště rozšířit služby v podobě několika monitorovacích kamer na
každém stupni, aby měli své miláčky
v bezpečí.
HOSPODAŘENÍ S.R.O. V ROCE
2015
Proti rozjezdovému roku 2014, kdy
skončilo hospodaření v záporných
číslech se situace částečně zlepšila a
hospodářský výsledek S.R.O. se přehoupl mírně do kladných čísel, tedy
do zisku.
Jednatel společnosti Služby Obce
Šťáhlavy s.r.o. Ing. Jaroslav Malík

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Problém vandalismu, se kterým se
setkáváme i v naší obci byl tématem
preventivního programu, který pro
žáky připravili herci divadla VeTři.
Od začátku března se všichni žáci připravovali na recitační soutěž. Pilně se
učili básničky, které si vybrali a které se jim líbily. Dominik ze třetí třídy
dokonce složil báseň vlastní. Šikovní
recitátoři z každé třídy postoupili do
školního kola a nejlepší byli vybráni,
aby reprezentovali naší školu v recitační soutěži čtyř škol Básnička pod
rotundou ve Starém Plzenci. Ve velké
konkurenci se v kategorii 1. tříd umístila na druhém místě Ema Nováková a
v kategorii 2. a 3. tříd zvítězila Anna
Tůmová. Gratulujeme!
Matematické dovednosti a logické
myšlení žáků prověřila mezinárodní soutěž Matematický klokan 2016.
Žáci se opět mohli přesvědčit, že matematika není jen o počítání, ale i o
přemýšlení.
Již podruhé v tomto školním roce proběhly odpolední tvořivá dílny pro děti
a rodiče, tentokrát na téma Velikonoce. Vyrábělo se ve čtyřech dílnách –
ve dvou papírové dekorace různými
technikami a v dalších dvou se zdobily velikonoční kraslice voskem a
polepováním plstěnými kytičkami
s drátky a korálky. Dílny se opět setkaly s velkým zájmem. Veškerý materiál použitý v tvořivých dílnách byl
zakoupen z prostředků z podzimního
školního bálu. A stejně tak byl zapla-

cen preventivní program o vandalství.
Upozornění! V měsíci dubnu probíhá
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sběr elektroodpadu na školní zahradě.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Jana Škardová
a Mgr. Hana Šťovíčková

DUBNOVÍ

JUBILANTI

Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje zdraví a vše
dobré do dalších let.
ŠŤÁHLAVICE
Julie Lišková 81

ŠŤÁHLAVY
Marie Ditrichová 87, Vlasta Černíková 88 , Růžena Klimentová 83, Drahomíra Valtrová 84,
Stanislav Křišťan 81, Jaroslava Čapková 85, Marie Steiningerová 88

V souladu s obecně závaznými platnými právními předpisy, především v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně zákonů, ve znění pozdějších předpisů neuvádíme jubilanty, kteří s
uveřejněním nesouhlasili.

Mgr. Dagmar Špalová

SBĚRATELSKÁ VÝSTAVA „SVĚTEM HMYZU“
Ve šťáhlavském infocentru proběhla 21. – 24. dubna unikátní výstava
sběratelských úlovků šťáhlavských,
šťáhlavických a staroplzeneckých entomologů. Poděkování za ni patří vystavujícím: Jaroslavu Malíkovi, Václavu Vlachovi, Božíkovi Martínkovi,
Jakubu Holubovi, Luboši Palackému
a panu Bezděkovskému. K vidění byly
např. vzácné druhy motýlů, pavouků a
brouků i v zajímavém aranžmá, bonsaje, včelařské potřeby či živý škorpion. V zadní části výstavního prostoru
probíhala projekce. Dle vyjádření

p. Malíka byla akce hojně navštívená. Přišlo se podívat cca 250 dětí z

naší MŠ a ZŠ a dalších 400 – 500 lidí.
Ondřej Maglić

„DIVERZE“ ŠŤÁHLAVSKÉHO LÉKAŘE
V roce 1956 byly sovětskými komunisty odhaleny některé Stalinovy zločiny včetně tzv. kultu osobnosti. V
Československu byl do té doby Stalin
silně uctíván, Národní výbor v Plzni
dokonce Stalina ve svých materiálech
při stavbě jeho pomníku na dnešním
Anglickém nábřeží tituloval jako „nesmrtelného génia lidstva“. Pro řadové
čsl. komunisty představovala kritika
Stalina z vlastních řad šok. Na schůzích zazněla i tato slova: „„Když zemřel Stalin, bylo to jako když je konec světa – dnes je z něho vrah…“
či „U pomníků je lépe dělat hlavy na
šroubu, aby se mohly podle potřeby
vyměňovat.“ Znejistění komunistické
diktatury v Československu využili

mj. i vysokoškolští studenti, kteří ve
své rezoluci žádali např. rovnoprávný vztah se Sovětským svazem, svobodný přístup k západní literatuře,
ukončení rušení vysílání Svobodné
Evropy, zrušení přehrávání sovětské
hymny na závěr vysílání čsl. rozhlasu
a konec direktivního uplatňování vedoucí úlohy KSČ. Tato rezoluce byla
komunisty vnímána jako protistátně
zaměřená, za kterou hrozilo v rámci
zákona 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, dlouholeté vězení.
Tato studentská rezoluce také stála
svobodu Radima Raymana, toho času
obvodního lékaře ve Šťáhlavech. Plzeňská Pravda zveřejnila 6. 11. 1956
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článek „Co tihle lidé chtějí?“, ve kterém mj. informovala, že Rayman ve
své ordinaci rozmnožoval a ve Škodových závodech a na Vyšší hospodářské
škole v Plzni šířil „protistátní letáky“
studentské rezoluce. Raymanovi pomáhal letáky šířit i Josef Diviš, a to v
Hutním kombinátu v Ejpovicích. Tam
ovšem došlo k vyzrazení. Rayman byl
odsouzen na 18 měsíců a Diviš na 6
měsíců vězení za pobuřování proti republice (§3, zák. 231/1948 Sb.). Dá se
víceméně hovořit o štěstí. V případě,
že by podobný materiál byl u MUDr.
Raymana zajištěn o pár let dříve, šlo
by zcela jistě o život.
Ondřej Maglić

PIONÝŘI VYRAZILI DO PRAHY
Ani nepříznivá předpověď počasí nás
neodradila od záměru vydat se v sobotu 19. března na jednodenní výlet do
předvelikonoční Prahy. Naším cílem se
stalo nejprve muzeum voskových ﬁgurín Madame Tussauds. Z vlakového nádraží jsme krátkou procházkou kolem
Prašné brány došli až do Celetné ulice,
kde se muzeum nachází. Při vstupu nás
uvítal Spiderman a Harry Potter. Roz-

mi jsou Karel Gott či Aneta Langerová,
viděli jsme Michaela Jacksona či Tinu
Turner. Silný zážitek nám připravila i
tribuna světových diktátorů a tyranů.
Kromě stálé expozice jsme měli štěstí
i na speciální hollywoodskou ﬁlmovou
výstavu plnou velkých hereckých či pěveckých hvězd.
Z muzea jsme se vydali přes krásně nazdobené Staroměstské náměstí do tzv.

Naše další kroky vedly na Václavské
náměstí, kde jsme se k radosti všech
dětí zastavili na občerstvení v McDonald‘s. Řádně posilněni jsme pokračovali k budově Národního divadla a odtud tramvají na holešovické Výstaviště,
kde právě probíhá Matějská pouť. Jelikož plánovaná předpověď počasí nevyšla a místo ohlášeného deště dokonce
začalo svítit sluníčko, mohli jsme využít mnoha pouťových atrakcí a dosyta
se vyřádit. Celý den rychle utekl, a tak
jsme ještě rychle nakoupili pro své maminky perníková srdce z pouti a vyda-

sáhlá expozice se nachází v několika
patrech a narazili jsme zde na opravdu
zajímavé osobnosti. V první, podzemní
části jsme se seznámili s důležitými postavami středověku v českých zemích
jako je Karel IV. se svými manželkami
nebo Rudolf II., další část představovala osobnosti našeho kulturního i politického života. Našli jsme zde např.
dobrého vojáka Švejka, spisovatele
Karla Čapka či prezidenta Masaryka.
Celé další patro mají pro sebe vyhrazené čeští i světoví sportovci, výtvarníci
a důležité osobnosti světa kultury. Bylo

možné se vyfotit s Jaromírem Jágrem
či Dominikem Haškem, o kousek dál se
na nás usmíval Dalajlama. Spatřili jsme
největší české či světové zpěváky jaký-

bylo náročné, ale všem se nakonec podařilo dostat se ze zrcadlového labyrintu na druhou stranu. Zábavná pokřivená
zrcadla nás pak dokonale pobavila. Pokračovali jsme do kaleidoskopického
kina, což je koncept na principu dětského kukátka. Poslední expozicí Imaginária byla místnost plná optických klamů
a hlavolamů a její součástí bylo i interaktivní pískoviště.

Imaginaria. Svoji návštěvu zde jsme
začali v úžasném zrcadlovém bludišti. Zde se bavili malí i velcí, najít cestu ven ze systému více než 80 zrcadel
5

li se na zpáteční cestu. Celý výlet byl
velmi vydařený a již se těšíme na další
výlety.

BEZEJMENNÁ ČAJOVNA POŘÁDÁ:
1. 1. 2016 – 1.9. 2016
Alžběta Huclová – Zrcadla
Výstava fotograﬁí
Alžběta Huclová (1994) se narodila v Plzni. Vystudovala SSUPŠ Zámeček
v Křimicích obor graﬁcký design a fotograﬁe. V současnosti studuje na Fakultě pedagogické ZČU obor Vizuální
kultura. Osou její fotograﬁcké práce je především portrét, autoportrét, akt a krajina - obzvláště v okolí Šťáhlav,
Šťáhlavic a Kornatic. Kromě společných školních výstav vystavovala na festivalu Krok přes hranici
v Milínově (2011) a s velkým úspěchem na dvou ročnících výstavy Šťáhlavy, Šťáhlavice – Život, krajina, lidé
(2012 a 2013) v Jízdárně zámku Kozel. Její fotograﬁe se umísťují na předních místech fotograﬁckých soutěží
a jsou zastoupeny
v několika soukromých sbírkách. Žije a pracuje ve Šťáhlavicích a Plzni.
Vstup volný

24. 5. 2016 19:30
TARA FUKI
the best of...
Koncert
Dorota Barová - violoncello, zpěv
Andrea Konstankiewicová - violoncello, zpěv
Duo Tara Fuki působí na české hudební scéně již od roku 2000, kdy obě violoncellisky začaly v Brně /v
kuchyni u Doroty Barové/ společně improvizovat
a zkoušet. Tehdy také vznikl surreálně “japonský” název Tara Fuki /což v řeči Tara Fuki znamená Tara Fuki/.
Od prvního alba Piosenky do snu působí jejich hudba na své posluchače jako voda.
Z duší odplavuje emocionální překážky, vyhlazuje nerovnosti, odstraňuje i ty nejtvrdší sedimenty. Je snově
melancholická, mnohovrstevnatá, neuchopitelná /jako název dua/, poklidně plynoucí, ale zároveň žensky
zemitá, plná peřejí, zákrut
a erotické křehkosti. Její hlavní inspirací jsou podzemní vody brněnské alternativní scény, ale posílené o přítoky
mnoha světových hudebních stylů. Výsledkem je mohutná třpytící se hladina plná odlesků, exotických vodních
ptáků, západů slunce a vůní blízkého oceánu...Všudypřítomná je láska ve všech svých podobách, andělé
i ostré podzimmní vůně. Vše jakoby utkáno z motivů šerostvitných krajin litograﬁí Bohuslava Reynka.
Tara Fuki je jedna z mála českých skupin, která koncertní úspěchy slaví i v zahraničí. Vystupovala již na
Slovensku, ve Francii, Německu, Itálii, Rakousku, Švédsku, Polsku, Rusku, Jugoslávii, Rumunsku, Holandsku,
Anglii, střední Americe... . Dosud Tara Fuki vydaly pět řadových alb /Piosenky do snu, Kapka, Auris, Sens,
Winna/, za která dvakrát obdržely Cenu Akademie populární hudby
v kategoriích Alternativní hudba - World music a Objev roku za rok 2001 a v kategorii World music za rok 2007.
V témže roce vystoupila jako první česká kapela na celosvětovém hudebním veletrhu Womex ve španělské
Seville.
Na koncertu v Bezejmenné čajovně zazní autorský výběr těch nejlepších písní jejich hudební historie, které
koncem roku 2015 vyšly na kompilaci The best of Tara Fuki
v Indies Records. V intimním prostoru a atmosféře nově rozšířené Bezejmenné čajovny je pro Vás připraven
skutečně výjimečný zážitek.
“Každý další den začíná nocí / Každá další noc se v další noci vrací / A s ní zpátky ten palčivý sen co bolí /
Rány otevírá, pak je solí.”
Vstupné: 150,-
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VEJCOBRANÍ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Letošní velikonoční svátky nás zastihly v brzkém čase, a tak tradiční
Vejcobraní, pořádané šťáhlavickými
Sokoly, proběhlo již 26.3.2016.
Návštěvníky uvítal sál s výzdobou
evokující přicházející jaro. K utržení
lákala pestrobarevná vajíčka zavěšená
v sáčcích, ale nad pořádkem bděly 2
slepice a komando „tajných“, takže
málokterá krádež vajíček zůstala bez
trestu. Následný trest se odbyl v šatlavě, ale nijak nebolel... Kapela Žužlan
z Lužan, která měla letos na Vejcobraní svoji premiéru, se návštěvníkům
moc líbila. Spokojenost byla zřejmě
oboustranná, protože kapela vydržela hrát do časných ranních hodin. Ke
zpestření taneční zábavy přispěla i
tombola se spoustou cen.
Vejcobraní je akce zcela mimořádná

a velice náročnou na přípravu a organizaci. Je proto dobře, že v letošním roce tato akce opět získala hodně

svých příznivců a stala se známou i ve
vzdálenějších koutech republiky.
Alena Průchová

TJ Sokol ŠĢáhlavice zve všechny pĜíznivce cyklistiky na jednodenní výlety o kvČtnových
svátcích
Start je vždy v 9,30 na návsi ve ŠĢáhlavicích
1. 5. 2016 - VRŠÍýEK
Trasa ŠĢáhlavice – Svidná – Sedlec – Tymákov - ýilina – zĜícenina hradu Starý zámek, dále
podél vodní nádrže Klabava – Vršíþek
cca 45 km, vhodné trekové kolo
8. 5. 2016 – PRAHA
Trasa ŠĢáhlavice – Milínov – Lipnice – TČnovice - Záluží – LuþištČ – ýíþov – HoĜice – PadrtČ
- Praha
cca 55 km, vhodné horské nebo trekové kolo

SPORT
ŠŤÁHLAVSKÁ

HÁZENÁ V BŘEZNU

–

VÝ-

SLEDKY

V měsíci březnu pokračovaly soutěže
českého svazu házené. V druhé lize
mužů se odehrála tři jarní kola. Naši
muži nejprve hostili soupeře z Třeboně, nad kterým zvítězili 24:19. V
dalším kole si pak zajeli do Prahy na
půdu Lokomotivy Vršovice. Smolným
závěrem zápasu přišli o příležitost dohnat svého souseda z tabulky, remizovali totiž 28:28. Ve třetím březnovém
kole pak po slabším výkonu prohráli
s týmem z Českých Budějovic 19:23.
Ve výsledkové listině tak zůstávají na

jedenáctém sestupovém místě, o dva
body za Zručí n. S. a Vršovicemi.
Starší dorost prohrál doma s Třeboní
23:27. V následujících kolech ale vyhrál v Novém Veselí 13:30 a doma s
Budějovicemi 32:20 a zůstal na pěkném pátém místě. Dorost mladší sice
prohrál první březnové kolo se Strakonicemi 31:35, ale v dalších kolech
se úspěšně vypořádal s Lokomotivou
Vršovice 19:22 a doma s Libercem
37:26. Je nutno podotknout, že v posledních třech kolech se museli hoši
vypořádat s marodkou několika hráčů. Po měsíci březnu ale zůstávají na
7

špici tabulky.
Svůj soutěžní turnaj odehráli i žáci
starší. 12. 3. se zúčastnili turnaje v Rokycanech s těmito výsledky.
Šťáhlavy - Rokycany 13:10, Talent Plzeň 13:14, Starý Plzenec 15:3. O velikonoční přestávce se družstva minižáků a mladších dorostenců zúčastnila
mezinárodního turnaje v Praze. Tento
turnaj, zvaný Prague Cup, patří mezi
největší na světě. Naše týmy dobře reprezentovaly naši obec.
VV.

SPORT
TURNAJ V BAREVNÉM MINIVOLEJBALU VE SPORTOVNÍ HALE

V neděli , 10. dubna se v naší sportovní hale konal turnaj v barevném
minivolejbalu. Na 8 hřištích se paralelně hrálo ve čtyřech kategoriích, ve
žluté, oranžové, červené a zelené barvě. Domácí VK Šťáhlavy reprezentovalo celkem 32 dětí ve 13 družstvech.
Turnaj se vydařil a i ostatní účastníci
z celků Plzeňského kraje a jejich svěřenci si jej pochvalovali.
Rádi bychom poděkovali všem, zejména rodičům našich sportovců za
absolutně perfektní spolupráci při přípravě a organizačním a materiálním
zajištění turnaje. Když jsme tuto velkou akci plánovali a nabídli ji i ostatním oddílům v kraji, věděli jsme, že si
bereme velké sousto, ale pro ty naše
úžasné volejbalové děti jsme se drželi
rčení, kdo se bojí, nesmí do lesa.
Díky Vám všem, kde každý na svém
postu odvedl absolutorium a fungoval
jak švýcarské hodinky, jsme prošli
celým turnajem jako nůž máslem a
vše klaplo do posledního detailu. Na
základě zpětné vazby, kterou jsme dostali a nadále dostáváme z ostatních
oddílů, je náš turnaj hodnocen jen v
superlativech. Všichni oceňují plynulý chod turnaje bez sebemenších zádrhelů, rychlost zpracování výsledků,

prakticky žádné prostoje a kulinářské
speciality v bufetu, o kterých se jim
ani nezdálo.
To vše se mohlo podařit jen za obrovského přispění Vás všech. Z tohoto
důvodu si řada z nás nemohla turnaj
užít jako diváci a jeho průběh si budeme postupně skládat ze střípků zpětných vazeb od dalších účastníků.

INZERCE

TJ Sokol Šťáhlavy přijme pracovní sílu na úklid
1 - 2 týdně. Odměn dohodou, vhodné i pro důchodce.
V případě zájmu volejte na telefon 774 897 006,
nástup možný ihned.

Moc nás těší, že se výborná parta přenesla i do řad rodičů a takto společně
dokážeme velké věci.
Smekáme před příspěvkem každého z
Vás, ať už v té či oné roli.
Zároveň budeme rádi, pokud se s námi

v rámci tréninků naučily zejména v
gymnastice. Nejprve měli svoje cvičení sportovci předškolního věku, kteří
krásy sportu teprve objevují . Prokázali však, že chuti, zaujetí a radosti z
pohybu mají na rozdávání.

podělíte o Vaše postřehy, co se povedlo, kde byly rezervy a tipy a doporučení, co ještě vylepšit příště. Řadu z
nich jsme probrali osobně na místě,
ale budeme rádi o další postřehy Vás
všech. Pište prosím na volejbal.stahlavy@gmail.com .
O týden později , v neděli 17. dubna
pak děti předvedly v tělocvičně, co se

Po nich nastoupili již školní volejbalisti , kteří navštěvují vesměs 1.-3.
třídu ZŠ. Létali přes kozu, švédskou
bednu, předvedli sestavu na kladině a
na žebřinách, až se přítomným občas
tajil dech. Na závěr ukázkové tréninkové jednotky pak zbyl i čas na oblíbené míče.
Jaro je v plném proudu a tak se již pomalu začneme přesouvat ven na antuku.
Za VK Šťáhlavy Jan Tafat

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14 - 19 týdnů. Cena 149 - 180,- Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 2. května - Šťáhlavy - Jednota u hospody - 15.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace : Po-Pá 9.00 – 16.00 hod. tel.601576270, 606550204, 728605840.
Uzávěrka materiálů pro květnové číslo novin je 10. 5.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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