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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

květen 2016

ZPRÁVA
O ČINNOSTI RADY OBCE ŠŤÁHLAVY
Rada obce se minulý měsíc sešla dvakrát, o -RO vzala na vědomí informaci ředitelky ZŠ o Obec také pokračuje v realizaci svého záměru
výstupech z první schůze bylo informováno již
v přechozím čísle. Nově rada obce projednala
a schválila:
-RO schválila žádost o dotaci pro občanské
sdružení zdravotně postižených Staroplzenecko

ředitelském volnu dne 27. 5. 2016
-RO schválila přijetí ﬁnančního daru ve výši
2.000 Kč od účetního poradce pana Vladimíra
Říhy
-RO rozhodla, že MŠ bude v době letních prázdnin uzavřena po dobu 5 týdnů (18. 7. -19. 8.)

získat vlastní zdroj pitné vody. Hydrogeolog
Ing. Šindelář byl požádán, aby posoudil kvalitu a vydatnost zdroje vody jak ve vrtu v Bažantnici, tak na Svidné.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

ZPRÁVA
O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU ZO
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usne- smlouvu o bezúplatném převodu pozemku č. 1/2005 o stanovení podmínek pro pořádání
sení obecní rady (RO) a zastupitelstva obce
(ZO).
1. Kontrolní výbor konstatuje dobré plnění
usnesení RO, pouze poznamenává:
a) AVE se dosud jednoznačně nevyjádřilo k
možné změně vjezdu do sběrného dvora a jeho
zjednosměrnění. KV konstatuje aktivní činnost vedení obce a OÚ v této věci. Vzhledem k
rozšíření provozní doby sběrného dvora bude
AVE i vedení obce nyní monitorovat, jaký má
toto dopad na fronty vozidel v Nezvěstické ulici ve dnech provozu sběrného dvora a následně dojde ke konečnému rozhodnutí.
b) Veškeré dodatky smluv by měly být schváleny ZO, pokud vlastní smlouvu schvalovalo
ZO, a to i v případech, kdy se jedná např. pouze o posunutí termínu zhotovení stavby.
c) KV konstatuje chybu RO - RO schválila

979/10 v k. ú. Šťáhlavy od státu (ÚZSVM) na
obec Šťáhlavy. Převod již proběhl, ale nebyl
předložen ke schválení do ZO, jak ukládá zákon. Tuto chybu bude potřeba napravit schválením nabytí pozemku v zastupitelstvu obce.
2. Kontrolní výbor konstatuje nesplněná usnesení ZO: 13/15, 56/15 a 58/15. (Jedná o směnu
pozemků pro plánovaný chodník na Kukačku,
prodej pozemků pod chatami ve Šťáhlavicích.)
Příslušné smlouvy jsou připraveny, důvod
nesplnění usnesení nezávisí zcela na vedení
obce.
Ostatní usnesení ZO byla splněna a smlouvy
byly uzavřeny, KV tedy konstatuje dobré plnění usnesení ZO.
3. Kontrolní výbor konstatoval soulad obecně
závazných vyhlášek obce s právními předpisy,
drobná změna by měla proběhnout u vyhlášky

OPOZIČNÍ OKÉNKO stupitele a šťáhlavského hasiče pana Synáče

Zastupitelstvo obce schválilo 17. 2. 2016 rozpočet na letošní rok, v němž schválilo mimo
jiných investičních akcí i částku 700 tis. Kč
na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Šťáhlavech. Tato rekonstrukce je nutná, ve zbrojnici
se propadá podlaha, a pokud bychom chtěli v
budoucnu pořídit novější hasičský vůz, je potřeba rozšířit vrata do zbrojnice. Předpokládalo se, že na rekonstrukci zbrojnice bude obec
žádat o nově vypsanou dotaci pro hasičské
jednotky obcí. Při hlasování o rozpočtu jsme
se dohodli i na možných investičních akcích
uvedených tzv. „pod čarou“, kdy tyto akce by
bylo možné letos udělat za předpokladu, že se
nepovede uskutečnit některé v rozpočtu schválené akce, např. z důvodu nezískání žádané dotace.
Jaké bylo překvapení většiny zastupitelů na
dubnovém zastupitelstvu, když jsme se od za-

dozvěděli, že osoba zodpovědná za podávání
dotací (p. místostarosta Mgr. Krňoul) nejenže
podala žádost natolik těsně před termínem,
že nedostatky podané žádosti nebylo možné
opravit, ale navíc do žádosti o dotaci pan místostarosta přidal i rozsáhlou rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Šťáhlavicích, která nejenže
není v rozpočtu na r. 2016, ale ani pod čarou!
„Díky“ této dle mého názoru velmi neodborné
horlivosti p. místostarosty a „díky“ tomu, že
žádost podal poslední den, byla žádost o dotaci
obce Šťáhlavy z dalšího posuzování vyřazena
a nedostanou nic ani hasiči šťáhlavští (již totiž nebylo možné ze žádosti vymazat stavební
úpravy zbrojnice ve Šťáhlavicích).
Pravda, není absolutní jistota, že by jednotka
šťáhlavských hasičů dotaci nakonec opravdu
dostala, ale letos to bylo vzhledem k nízkému
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veřejných tanečních zábav, ostatní případné
spíše „kosmetické“ úpravy budou provedeny
v případě doporučujícího stanoviska Ministerstva vnitra.
4. Kontrolní výbor částečně zmapoval za pomoci zaměstnanců obce pronájem budovy
sokolovny ve Šťáhlavech, kontrola zatím není
dokončena, prozatím bylo doporučeno zahrnout do smluv se správcem, topičem a uklízečkou i výčet jejich povinností a jejich četnost, dále bylo z důvodů vysokých nákladů na
provoz nejen tělocvičny, ale celé budovy doporučeno obecní radě uvažovat o možnostech
zefektivnění využití budovy, event. zvýšení
příjmů z nájmů.
za KV Mgr. Iveta Bočanová

počtu žádostí více než pravděpodobné, příští
rok už to tak nebude. Šťáhlavští hasiči dodali
p. místostarostovi všechny doklady a podklady pro dotaci 3 týdny před termínem, měli akci
krytou v rozpočtu, přesto vyjdou naprázdno,
žádost byla zamítnuta v samém počátku.
A já se ptám: Proč byla žádost odevzdána jen
pár minut před termínem? Je správné a žádoucí, aby 1 člověk (event. obecní rada) rozhodl
vlastně proti názoru celého zastupitelstva?
Myslím, že to není správné ani žádoucí a doufám, že už se to nebude opakovat!
Šťáhlavy a Šťáhlavice jsou 1 obec, která má
táhnout za 1 provaz, tak se podle toho chovejme. Jak je vidět, „sóloví hráči“ se nemusí
vyplácet!
Velmi děkuji p. Synáčovi a Ing. Blažkovi, že
kauzu zastupitelům dostatečně vysvětlili.
Mgr. Iveta Bočanová, zastupitelka obce

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 7. 5. 2016 přivítal Obecní úřad
Šťáhlavy ve své obřadní síni 12 nových občánků. Byli to Ester Anna Berkovcová, Valentýna Brůžková, Daniel Černý, Egon Knobloch,
Barbora Kopřivová, Evelína Krákorová, Eliška
Brejchová, Melisa Poláková, Nicol Pašková,
Natálie Pešírová, Eliška Spurná a Adéla Zmeškalová.
Slavnostním aktem provázela Dagmar Špalová, dojemná slova zazněla z úst starosty obce
ing. Václava Štětiny. Po celou dobu zněly

obřadní síní krásné tóny varhan. Vykouzlila
je žákyně 7. třídy ZŠ Nezvěstice Tereza Kepková, kterou připravila paní učitelka Jaroslava
Šebková. Hřejivou básničkou vše doplnily děti
ze ZŠ Šťáhlavy Vítek Mahdalík a Soﬁe Kopelentová.
Každý malý človíček, dostal od Občanské
komise krásnou plyšovou upomínku na tento slavnostní den, každá maminka dostala od
starosty obce malou kytičku. Vítání občánků
pořádá OÚ Šťáhlavy vždy na jaře a na podzim.

JAK JE TO
S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s
dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou
do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro
děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé
rodiny cesta k moři či do hor za hranice České
republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012
došlo nařízením Evropské unie ke zrušení
možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že
se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro
děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 100 Kč a
dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v
některých zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt
nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy
pouze s občanským průkazem. Na ten je nyní
možné vycestovat do zemí Evropské unie a
také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé
Hory, Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska
a na Island. Cena za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15 let žádá zákonný
zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí
s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce

s rozšířenou působností. K žádosti, kterou
na místě zpracuje úředník, není nutné přikládat fotograﬁi; úředník pořídí fotograﬁi dítěte
přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání
žádosti zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě,
že má dítě vydán již platný občanský průkaz
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo
rodného listu.
Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené
lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u
dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč.
Bližší informace k vyřizování osobních dokladů
lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké
jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s
nezletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor
na to, že některé státy mimo Evropskou unii
mohou vyžadovat určitou minimální dobu
platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji
činí požadovaná minimální doba platnosti 6
měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám
(např. vízová povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze
nalézt na webu Ministerstva zahraničních věcí
www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy
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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 16. 3.
2016, které jejich rodiče k vítání přihlásí na
OÚ Šťáhlavy.
Mgr. Dagmar Špalová
předsedkyně Občanské komise

GRATULACE
K JUBILEU

V dubnu oslavili 50 let společného života
– zlatou svatbu manželé Květoslava a Cyril
Ježkovi ze Šťáhlav. K významnému životnímu
jubileu jim přišli popřát starosta obce Ing. Václav Štětina a matrikářka Radka Fremrová.
Radka Fremrová

KVĚTNOVÍ
JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje zdraví a vše
dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Anna Rybařová 86, Vladimír Dudla 84,
Bohumila Krejčová 82, Jaromír Rada 87,
Jarmila Fialová 95, Jan Chmelík 88
Šťáhlavice
Marie Přibíková 91
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

DUBNOVÉ UDÁLOSTI V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V prvním dubnovém týdnu se již potřetí žáci
utkali v herních disciplínách třídního trojboje.
Při hrách potrénovali paměť, pozornost, obratnost a soutěživost.
Jarní návštěvou ZOO v Plzni jsme využili na
školní rok zakoupenou permanentku, a tak
měli žáci 1., 2., 3. a 5. ročníku vstup zdarma. Druháci a třeťáci si za krásného počasí
prohlédli vše, co na podzim nestihli a co je
zajímalo – odpočívající lvy ve volném výběhu, dovádějící tučňáky, líné medvědy a tygry,
obědvající žirafy a mnoho jiného. Nemohli
jsme minout ani obchůdek se suvenýry, kde si
každý koupil něco na památku. O týden později se do ZOO vydali ještě žáci 1. a 5. ročníku. Prvňáci navštívili v rámci výukového programu farmu s hospodářskými zvířaty. Dnes

už ani venkovské děti nemají možnost běžně
tato zvířata vidět. A protože zvířata máme
všichni rádi, pozvali jsme do školy sokolníky
s ukázkou dravých ptáků. Po školní zahradě se
prolétli raroh velký, sova pálená a výr velký,
chytrý mluvící krkavec, káně a impozantní
orel skalní. Dozvěděli jsme se i mnoho informací a zajímavostí o jejich životě. A poslední
„zvířecí“ akcí byla návštěva výstavy místních
entomologů. Touto výstavou nás skvěle provedl pan Malík, díky němuž děti pronikly do tajů
hmyzí říše. Byli jsme nadšeni!
U příležitosti Dne Země se uskutečnil projektový den, který pro žáky připravili a uskutečnili pracovníci odboru životního prostředí
Magistrátu města Plzně. V průběhu dopoledne
každá třída prošla čtyřmi stanovišti, kde veš-

keré aktivity směřovaly k ochraně životního
prostředí. Žáci si připomněli, jak správně třídit
odpad, co jsou biopotraviny, jak se upravuje
voda a hospodaří se s ní, prokázali znalosti
našich rostlin a živočichů a jejich význam v
ekosystému. Z odpadových materiálů si vyrobili populární postavičky „Angry Birds“, ale i
chobotnice nebo zajímavé náramky.
Léto se blíží, a tak žáci 2. a 3. ročníku „vyměnili“ hodiny tělesné výchovy za plavecký
výcvik. V bazénu na Slovanech si většina žáků
zdokonaluje svůj plavecký styl a ti mladší se
teprve plavat učí. Nadšení jim nechybí a plavecké úterý se stalo nejoblíbenějším dnem v
týdnu.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Šťovíčková
a Mgr. Jana Škardová

ZÁJEZD NA HISTORICKÝ MUZIKÁL SIBYLA
V sobotu 14. května 2016 se uskutečnil další
autobusový zájezd za kulturou do našeho hlavního města, tentokráte do divadla Hybernia na
historický muzikál Sibyla, královna ze Sáby.
Květový termín lákal strávit pár hodin v naší
metropoli.
I když se to podle předpovědi počasí zprvu nezdálo, byl krásný slunečný den. Někteří využi-

li volný čas k procházce v centru, jiní k posezení u Vltavy nebo návštěvě Muzea voskových
ﬁgurín, zkrátka, každý si našel to své.
A pak jsme všichni plni očekávání usedli do
sedadel divadla a sledovali příběh o lásce,
zradě a dávném proroctví, který na konci při
závěrečné děkovačce zvedl diváky ze sedadel.
V hlavních rolích se představili Eliška Och-

manová, Daniel Hůlka, Zbyněk Fric, Martin
Pošta, Hana Křížková a další.
Krátce po desáté hodině se do Šťáhlav vrátil
autobus spokojených dětí i dospělých. Další
výlety za kulturou jsou plánovány na podzim.
Petra Brůhová

VÁNOČNÍ SBÍRKA UDĚLALA VE ŠŤÁHLAVICÍCH RADOST
TĚM
NEJMENŠÍM
Při vánoční sbírce ve Šťáhlavicích bylo 24. prosince 2015 vybráno necelých 9 000 Kč. Protože byla sbírka určena na nákup herních prvků na dětské hřiště, TJ Sokol Šťáhlavice ve spolupráci a
s ﬁnanční podporou OÚ Šťáhlavy zabudovala zjara na poslední
volné místečko na dětském hřišti houpačku - motorku. Spolu se
skluzavkou, kolotočem, pískovištěm, horolezeckou stěnou a dalšími atrakcemi tak hřiště slouží dětem k řádění i odpočinku. A
to je tou největší odměnou a uznáním pro iniciátory sbírky i TJ
Sokol - patrona dětského hřiště.
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice Ing. Jakub Frantal
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PUTOVÁNÍ PO HÁJENKÁCH VE ŠŤÁHLAVSKÉM POLESÍ
DOKONČENÍ
… posíleni občerstvením u hájovny na Hádkách vyrážíme dále za poznáním. Půjdeme po
cestě mírným stoupáním směrem k Nevidu.
Krásným prostředím nám cesta rychle utíká a
téměř na konci lesa narazíme na hájenku jako
novou, ale jedná se jen o vkusně a citlivě opravenou původní. Jejím majitelem není nikdo
jiný než známý tvůrce večerníčků se zvířaty
pan Václav Chaloupek. Zde vychovával svoje medvědy, lišky, rysa, Vydrýska, vlky a jiná
zvířata. Když budeme mít štěstí a majitel bude
doma, určitě se dozvíme plno zajímavostí z
přírody, o zvířatech i o natáčení večerníčků.
Na požádání nám jistě dovolí prohlédnout si
jeho vlka Žolíka, kterého zde chová.
Po příjemném zastavení se rozloučíme a vydá-

me se na další cestu. Vrátíme se asi 50 metrů
zpátky, kde odbočíme vpravo. Po pěkné cestě
dojdeme asi po 1 kilometru k hájovně Potoky.
V této hájovně dlouho sloužil jako hajný pan
Rybař. Zde se mu narodil i syn Josef, pozdější
dlouholetý a oblíbený šťáhlavský holič, který
vloni oslavil své 94. narozeniny. Po prohlídce
objekt obejdeme a půjdeme dále, až narazíme
na cestu ze Šťáhlav do Rakové. Po této cestě se
dáme vlevo a budeme se vracet.
Projdeme pod Maršálem, až narazíme na bývalá kasárna. Proti nim je další hájovna Svidná, která je též vzorově udržovaná a asi jako
poslední hajný ji obýval se svojí rodinou pan
Šroubek. Od ní půjdeme po původní cestě dolů
okolo bývalé studánky a později zdroje pitné

Chaloupek

Na potokách

Svídná

V Háječku

Závody
do vrchu

motocyklů československé výroby do 50 ccm

vody pro vojáky. Kousek pod ní narazíme na
novou svážnici, odbočíme na ní doprava a dojdeme na cestu ze Šťáhlav na Lhůtu.
Vydáme se dolů z kopce a na konci lesa je
poslední hájenka, u které dlouho sloužil pan
Kobes. Ten byl pověstný tím, že chodil stále ve
staré uniformě, v podkolenkách a v kalhotách
pod kolena, kloboučku a s holí. Jako poslední
hajný zde působil pan Sykyta.
A to již máme Šťáhlavy nadohled. Po chvíli
chůze přejdeme most a jsme zpět na naší návsi. Příjemně unaveni a bohatší o zážitky se
vrátíme do svých domovů a budeme přemýšlet
o nějaké další procházce pro své zdraví.
Jiří Brožík

28.5. - 13:01 hod.
Nezvìstice - Varta
Srdečně vás zvou:
OBEC
NEZVĚSTICE

NKPMK

http://www.nkpmk.wz.cz | http://www.nezvestice.cz/zavody-do-vrchu-2016
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SDH NEZV STICE

INFOCENTRUM, ŠeÁHLAVY
16:00 – 16:45

Perníková chaloupka aneb popletená chaloupka
„Jste si jisti, že pohádku o perníkové chaloupce opravdu dobƎe znáte? Uvidíme, uvidíme…, radĢji se
pƎesvĢdēíme.“ divadelní pƎedstavení souboru M+M Hranice

16:00 – 18:00

TvoƎivé dílniēky pro dĢti

16:00 – 19:00

Výstava výkresƽ dĢtí MŠ a ZŠ Šƛáhlavy na téma oblíbené pohádky a muzikály

KOSTEL SV. VOJT CHA, ŠeÁHLAVY
18:00 – 18:15

Zahájení Noci kostelƽ

18.15 – 19:00

Z muzikálu do muzikálu, z pohádky do pohádky
hudební pásmo šƛáhlavských a šƛáhlavických dĢtí, doprovází Eva Vimrová a Petr Fremr

19:30 – 20:00

Vystoupení studentƽ Církevního gymnázia v Plzni
muzikálové melodie pod vedením Jakuba Šedivého

20:30 – 22:00

Koncert muzikálových melodií
vystoupení šƛáhlavských umĢlcƽ s hosty ze sboru Nová eská PíseŸ pana ZdeŸka Vimra
doprovází Eva Vimrová, Petr Fremr, ZdenĢk Lang

16:00 – 22:00

Výstava fotografií pana Karla Koutského

Hlavní obēerstvení bude zajištĢno na farní zahradĢ, pro dĢti a rodiēe i v Infocentru po dobu konání akcí.
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pořádá v sobotu

na novém multifunkčním hřišti
ve Šťáhlavicích

začátek turnaje v 9 hodin

www.sokolstahlavice.cz

nejstarší turnaj v házené v České republice

71. ročník proběhne 4.6.2016 od 13 hodin
71. otevřeném
ročník proběhne
4. 6. 2016
13 hodin na nově otevřeném
na nově
multifunkčním
hřišti od
ve Šťáhlavicích.
hřištijeveoživení
Šťáhlavicích.
Cílemturnaje,
organizátorů
je oživení
tohoto
turnaje,házenkářské
proto
Cílemmultifunkčním
organizátorů
tohoto
proto
vyzývá
všechny
vyzývá
všechny házenkářské
oddíly v žákovských
na tomto Pro
memoriálu.
oddíly
v žákovských
kategoriích
k účasti kategoriích
na tomtok účasti
memoriálu.
vítěze jsou
Pro vítěze jsou připraveny poháry a zajímavé ceny. Na závěr turnaje budou sehrána utkání
připraveny poháry a zajímavé ceny. Na závěr turnaje budou sehrána utkání mezi
mezi starými házenkářskými gardami.
starými házenkářskými gardami.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost a podílejte se
na oživení našeho turnaje!
Přihlášení týmů nejpozději do 31.5. 2016 na

info@sokolstahlavice.cz

Podrobnější informace na tel. 603 818 097 pan Jan Valenta

Těšíme se na Vaši účast!
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POZVÁNKA NA TURNAJ V NOHEJBALU VE ŠŤÁHLAVECH
Tenisový oddíl ve Šťáhlavech pořádá tradiční
turnaj v nohejbalu trojic a dvojic, na který
srdečně zve všechny sportovce.
V sobotu 25. června 2016 (prezentace družstev od 9:00 hod.) na antukových kurtech ve
Šťáhlavech. Kontakt: Roman Trefil, tel. 603 578 386.

SPORT
VE ŠŤÁHLAVICÍCH SPORTUJÍ DĚTI I DOSPĚLÍ
Ve Šťáhlavicích vytváří TJ Sokol ve spolupráci s OÚ velmi dobré podmínky pro sportování
dětí i dospělých. Děti se pravidelně schází na
sportovních kroužcích, které probíhají v zimním období na sále obecní hospody, v letním
období pak na novém multifunkčním hřišti.
Cvičení těch nejmenších dětiček s rodiči vede
Jana Dvořáková, míčové hry s prvky házené
procvičují s dětmi Dáša Nosková a Václav Kuchyňka, badminton vede Karel Luft, ﬂorbal s
dětmi hraje Jakub Tolar, střelecký kroužek má
pod svým vedením Libor Kocián a tenisovou
školičku Patrik Šrámek. Všechny kroužky navštěvuje kolem 46 dětí, ať už přímo šťáhlavických nebo z okolních obcí. Střelecký kroužek,
který má omezenou kapacitu z důvodu bezpečnosti, je již plně obsazený, ostatní kroužky mají ještě několik míst volných. Některé
kroužky si již své nabyté sportovní dovednosti
vyzkoušely na turnajích, na jiné soutěže teprve
čekají. Všem cvičitelům, kteří se dětem pečlivě věnují, patří za jejich obětavou činnost
velký dík.
Dospělí sportovci také nezahálí. Na sále se
pravidelně hraje stolní tenis a badminton. Oba
tyto sporty vždy vyvrcholí turnaji, badminton
pořádá turnaje několikrát do roka, stolní tenis
pak velký turnaj před koncem roku. Na hřišti
se od prvních jarních dnů hraje fotbal, nohejbal, volejbal nebo tenis. Šťáhlavičtí volejbalisté navíc trénují pravidelně každý týden v hale
ve Šťáhlavech a účastní se turnajů jak místních
tak i vzdálenějších. Rovněž fotbalisté, nohejbalisté a tenisté pořádají v létě své turnaje.
Ve Šťáhlavicích to sportem opravdu žije. Je to
dáno zejména výborným sportovním zázemím.
Začátkem jara se šťáhlavičtí Sokolíci s vervou
a velkým elánem pustili do rekonstrukce šaten a sprch u nového multifunkčního hřiště.
Stávající zázemí, vybudované před desítkami
let, již dlouho sportovcům nevyhovovalo. TJ
Sokol Šťáhlavice se proto snaží ve spolupráci
s OÚ Šťáhlavy o zajištění kvalitních podmínek
jak pro pořádání turnajů na hřišti tak i pro své
malé i velké sportovce, kteří mají o využívání
hřiště stále větší zájem. TJ Sokol děkuje všem,
kteří se podílejí na rozvoji spolku a účastní se
sportovních i kulturních akcí, kterých je mnoho a mnohdy opravdu nejde být při všem.
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice Mgr. Dagmar Špalová, Ing. Jakub Frantal

POZVÁNKA NA 2. ROČNÍK OLYMPIÁDY
ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ V ATLETICKÉM VÍCEBOJI
Sportovní komise při OÚ ve spolupráci se ZŠ Šťáhlavy zve všechny sportovní příznivce na 2. ročník olympiády žáků 1. stupně ZŠ
v atletickém víceboji. Tak jako v loňském roce se v naší sportovní hale utkají reprezentanti 1. - 5. ročníků ZŠ ze Šťáhlav, Nezvěstic,
Starého Plzence a Tymákova.
Z každé třídy budou bojovat o body pro svoji školu celkem 3 dívky a 3 chlapci, přičemž v každé ze šesti disciplín budou nasazeni
vždy 2 dívky a 2 chlapci. Zahajovat budeme sprintem na 35m, poté se sportovci budou střídat na stanovištích pro hod raketkami či
pěnovými oštěpy, trojskok z místa, přeskok přes překážku snožmo bokem na 1 minutu a rychlostně- obratnostní člunkový běh se
sbíráním míčků na čas. Vyvrcholením sportovního klání budou závěrečné smíšené štafety na 4 x 100m.
Za sportovní výkony budou děti sbírat dle pořadí v jednotlivých disciplínách body pro svoje třídy resp. školy. Na závěr budou vyhodnoceny jednotlivé třídy a i absolutní součet bodů v pořadí celých škol. Bojuje se opět o právo na držení putovního poháru, který
bude z loňského roku obhajovat naše domácí ZŠ Šťáhlavy.
Tak jako v loňském roce dorazí v průběhu závodů velmi zajímavý sportovní host, který bude zatím překvapením, aby krátce pobesedoval s dětmi a podílel se na vyhlášení výsledků a předání cen.
V pátek 3. června 2016 od 8:30 hod. ve sportovní hale ve Šťáhlavech. Předpokládaný konec ve 12:30 hod. Kdo budete moci, přijďte
se podívat!
Za sportovní komisi Jan Tafat
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SPORT
O SLOVO SE HLÁSÍ HÁZENÁ

Nejprve se vrátíme k březnovým událostem.
Jak už jsme napsali, zúčastnili se naši minižáci
a mladší dorostenci největšího turnaje v Evropě, možná i na světě, zvaného Prague handball cup. Oba naše týmy postoupily z třetího a
čtvrtého místa ve skupinách do play off B. Ve
čvrtﬁnále pak byly vyřazeny. Ale pro trenéry i
hráče to byla další obrovská zkušenost. Vždyť
hrát se soupeři ze slavných klubů se jen tak
někomu nepovede. Namátkou vyjmenujeme
například Steaua Bukuresti(ROM), RK Novi
Beograd(SER), Helsinborg(SWE), Ajax Copenhagen(DEN), HSG Wolfen(GER) a další.
Soutěže ve druhých ligách běží na plné obrátky. Naši muži pokračovali ve slabých výkonech neodpovídající tradici našeho oddílu.
Zde jsou dubnové výsledky. Košutka - Šťáhlavy 34:26, Šťáhlavy - VŠ Plzeň 15:19, Libčice
-Šťáhlavy 37:9. Tyto výkony jsou zapříčiněny
jednak zraněním několika hráčů a také neodpovědným přístupem dalších. Tým je na posledním místě a od sestupu by jej zachránil
jen zázrak. Na štěstí nás od takových blamáží zachraňují dorostenci. Starší prohráli sice
doma s Lokomotivou Louny 17:20, ale jinak
všechny utkání vyhráli. V Pardubicích 29:30,
v Bělé pod Bezdězem 22:26 a doma s Náchodem 33:26. Figurují v tabulce na pěkném pátém místě. Mladší dorost si bohužel neudržel

Tým minižáků na Prague Handball cupu

vedení, prohrál v Pardubicích 33:29 a také v
Bělé těsně 35:34. V domácím prostředí naši
vyhráli s Louny 33:25 a s Náchodem 28:24.
Zatím jsou na třetím místě za Strakonicemi a
Libercem. Také ženy zahájily soutěže přeboru Prahy. Doma porazily Prahu 4 22:14 a HC
Háje Praha 4 14:11, venku podlehly TJ Radlice 25:18. Také mladší žáci měli další soutěžní

ŠŤÁHLAVIČTÍ SOKOLÍCI V KVĚTNU ZDOLÁVALI VRCHOLY
TJ Sokol Šťáhlavice připravila pro cyklisty na
květen opravdu skvělé vyjížďky. První májový
den se jelo na Vršíček. Cesta nebyla náročná,
počasí bylo nádherné. Po krátké zastávce v
Kyšicích následovala prohlídka ejpovických
vodních tunelů a pak vzhůru na Vršíček, ke
kterému se na závěr stoupalo po krásné serpentině. Kaple z poloviny 18. století byla zbudována jako poděkování rokycanských měšťa-

nů za uchránění města od morové rány.
Druhý májový svátek se cyklisté vydali do Brd
na jejich druhý nejvyšší vrchol – Prahu. V
roce 2000 zde byla postavena nová železobetonová věž, na které je meteorologický radar,
televizní vysílač a další zařízení. Cesta vedla
přes Padrťské rybníky a byla stále do kopečka.
To ale nikomu nevadilo a k vrcholu všichni dojeli. Při zpáteční cestě nesměla chybět zastáv-

turnaje. Výsledky: Šťáhlavy - VŠ Plzeň 7:6, Talent 3:11, Talent B 7:5, Rokycany 10:3, Talent
B 6:3. Soutěže dorostu a dospělých končí již
15. května. Zveme na zbývající zápasy celou
naši sportovní veřejnost, vždyť někteří bývalí
hráči se ještě nebyli v hale obce ani podívat.
VV.

ka na míšovském grilu.
Další víkend vyjeli cyklisté do Podmoklů u
Sušice. Krajina je zde dost kopcovitá. Vyjeli
například k rozhledně Na sedle, na hrad Kašperk, na Svatobor, na Žižkův vrch a na další
významné dominanty tohoto kraje.
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice
Mgr. Dagmar Špalová

INFORMACE Z VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU VE ŠŤÁHLAVECH
Od 5. května se již mladí volejbalisté přesunuli ven a
trénují na antukových kurtech. Počasí zatím přeje,
jen jednou bylo nutno se
přesunout do tělocvičny.
Další zajímavou akcí, na kterou se chystáme, je turnaj v barevném minivo-

lejbalu 28. května v Touškově na antuce. Hrát
se bude v barvách žlutá, oranžová a červená.
V rámci turnaje změří sportovci své síly i v
doprovodných atletických disciplínách, a to
sprintu na 50m, hodu medicinbalem a skoku
dalekém z místa. O den později jsme pozváni taktéž do Touškova na turnaj trojic, který je
vhodný pro naše nejstarší „zelené“ družstvo.

Taktéž s doprovodnými atletickými disciplínami.
Dále bychom se s dětmi rádi zúčastnili do
prázdnin několika atletických závodů. Potěšitelné je, že v průběhu sezóny přibývají nové
děti a dále registrujeme zájem našich svěřenců
o trénování i v období letních prázdnin.
Za VK Šťáhlavy Jan Tafat

Uzávěrka materiálů pro červnové číslo novin je 10. 6.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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