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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červen 2016

NĚKOLIK VĚT Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
- RO schválila účelový ﬁnanční dar od ﬁrmy
KS EUROPE s.r.o. ve výši 20.000,- Kč pro ZŠ
Šťáhlavy na nové vybavení žákovské knihovny.
- RO projednávala stížnosti občanů na volné
pobíhání psů mimo prostory vyhrazené vyhláškou. Porušení vyhlášky bude řešeno přestupkovou komisí. Důrazně upozorňujeme
občany, aby vyhlášku dodržovali.
- RO schválila cenovou nabídku ﬁrmy Ginkgo,
s.r.o. na rozvojovou péči rostlin a stromů ve
středu obce.
- RO schválila na návrh výběrové komise jako
dodavatele stavby kanalizace v ul. Habrmanova ﬁrmu BP STAVBY, s.r.o. Stavební dozor na
této stavbě bude vykonávat pan März.
- Pro akci „Noc kostelů“ zajistila RO vyblokování parkovacích míst u restaurace Zámecká,

krátkodobý pronájem farské zahrady a poskytla SDH Šťáhlavy nákladní automobil.
- RO vzala na vědomí informaci Ministerstva
kultury týkající se budovy fary. Fara nebyla
prohlášena za kulturní památku.
- RO schválila smlouvu s ČSAD autobusy na
provoz noční linky.
- RO vzala na vědomí informaci hydrogeologa
pana Ing. Šindeláře o stavu vrtu v Bažantnici.
Vydatnost vrtu je 1.9 l/s, což je dostačující.
Analýza vrtu ukazuje na dobrý zdroj vody.
- RO schválila cenovou nabídku pana Jana
Veselého na zateplení stropů v ZŠ (chodba a
kabinet).
- RO schválila jako dodavatele na rekonstrukci
sociálního zařízení ve školní jídelně ZŠ ﬁrmu
Silba Elstav s.r.o.

- Výměnu vstupních dveří do MŠ provede na základě lepší cenové nabídky ﬁrma Bohemia okno
Jednání RO probíhalo dne 6. 6. 2016, ale nebyly probrány všechny body programu. Bylo
nutné okamžitě řešit problémy, které vznikly
po přívalových srážkách a zasáhly těžce naši
obec. Snažili jsme se maximálně pomoci v
místech, kde vznikly největší škody. Zda se
nám to beze zbytku povedlo, musí posoudit sami postižení. Chtěl bych jen poděkovat
všem, kteří se na odstraňování škod podíleli a
doposud podílejí za jejich obětavou práci. Zejména bych chtěl vyzdvihnout práci SDH ze
Šťáhlav i Šťáhlavic. Na místě je určitě i poděkování Policii ČR, profesionálním hasičům ze
Slovan za rychlou pomoc a Krajskému úřadu
za pomoc ﬁnanční.
Ing. Václav Štětina, starosta

ZÁPLAVY Z 6.6.

OČIMA MÉDIÍ
A MÍSTNÍCH OBČANŮ
Aktuálně přinášíme fotoreportáž z bleskové
záplavy očima médií a místních občanů. Možná je na místě uvažovat o obnově alespoň základní sítě mezí – kanálů v polích nad Šťáhlavami, která by zmírnila následky obdobných
pohrom, a důsledně trvat na
orbě po vrstevnicích. Fotograﬁe
z dalších lokací
prosím zasílejte
na redakce@stahlavy.cz.

Zdroj: Česká televize, České noviny, Blesk, Plzeňský deník, Qap.cz (Pavel Němeček), Jiří Čimera, Ondřej Maglić
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VYJÁDŘENÍ HZS PLZEŇSKÉHO KRAJE
K DOTACÍM PRO DOBROVOLNÉ HASIČE
Po přečtení článku Opoziční okénko v Š+Š
Obecním zpravodaji květen 2016 jsem se
rozhodl Vás upozornit na některé nepravdivé informace a nesprávné závěry, které jsou
v článku uvedeny. Při mém osobním jednání
se starostou obce, zástupci obce a zástupci dobrovolných hasičů dne 18. 2. 2016 byl
diskutován nový dotační titul Ministerstva
vnitra ČR (program Dotace pro jednotky
SDH obcí). V rámci tohoto dotačního programu mohou obce nově žádat o poskytnutí
účelové investiční dotace na rekonstrukci/
stavbu požární zbrojnice pro potřeby jednotky SDH obce. Diskutovány byly obě
zbrojnice, tedy pro jednotku požární ochrany SDH Šťáhlavy, ale i pro jednotku požární
ochrany SDH Šťáhlavice s tím, že prioritou
pro rok 2016 je plánovaná rekonstrukce garáže jednotky SDH Šťáhlavy a přislíbil jsem
podporu.
V Zásadách pro poskytování účelových investičních dotací obcím vydaných Ministerstvem vnitra – Generální ředitelství HZS
ČR po číslem jednacím MV-178851-4/POIZS-2015 je v článku 3. Postup při podání
žádosti o dotaci, pod bodem 10. uvedeno:
„Dotace na stavbu požární zbrojnice se
poskytuje pouze jednou“. Na základě této
podmínky jsem vyslovil pochybnost, zda
může obec Šťáhlavy žádat samostatně na 2
zbrojnice a z dlouhodobého ekonomického
hlediska je pro obec výhodnější požádat o
tu „dražší“ nebo o obě. Dne 29. 2. doručil
místostarosta obce žádost o dotaci na rekonstrukci garáže pro SDH Šťáhlavy a na výstavbu garáže pro SDH Šťáhlavice. Žádost
jsem odsouhlasil a dohodli jsme se na tom,
že prioritu má SDH Štáhlavy. Dále jsme se
dohodli, že budeme na GŘ HZS konzultovat, zda může obec požádat o 2 dotace na
požární zbrojnice pro zřizované jednotky
PO. Dle výsledku konzultace a dle výsledků vyhodnocení všech doručených žádostí
bude obec Šťáhlavy případně vyzvána Hasičským záchranným sborem k úpravě žádosti nebo rozdělení žádosti na 2 akce. Až
následně byl proveden výklad výše uvedeného čl.3 bod 10 a to tak, že obec může
žádat o dotaci pro každou jednotku, kterou
zřizuje, jen jednou, nic tedy nebrání tomu,
aby obec Štáhlavy podala žádosti pro 2 jednotky SDH obce samostatně.

VYJÁDŘENÍ PANA
MÍSTOSTAROSTY

Vzhledem k výsledkům vyhodnocení všech
žádostí, po posouzení finančních a časových hledisek realizace jednotlivých investičních akcí a po konzultaci s Plzeňským
krajem, který se podílí na spolufinancování
z rozpočtu Plzeňského kraje, HZS Plzeňského kraje v návrhu rozdělení finančních
prostředků nedoporučil k realizaci v roce
2016 žádnou stavbu/rekonstrukci požární
zbrojnice v Plzeňském kraji. Veškeré finanční prostředky v rámci tohoto dotačního
programu ve výši 20 mil Kč byly alokovány
na nákup dopravních automobilů. Rozhodně tedy není pravda, že by postup pana místostarosty obce Šťáhlavy při podání žádosti
o dotace na rok 2016 měl jakýkoli negativní
vliv na výsledek rozhodování o přidělení
dotace. Žádost obce byla ze strany HZS PK
formálně označena stanoviskem „Nedoporučuje“ vzhledem k tomu, že již bylo zcela
zřejmé, že se nepodaří této žádosti vyhovět
v roce 2016 a proto došlo k rozdělení žádosti na 2 samostatné akce až pro rok 2017.
V termínu pro podání žádostí na rok 2017
(do 30.4.2016) byly zaevidovány 2 žádosti
samostatně, obě žádosti byly bodově zvýhodněny v hodnocení, bohužel vzhledem k
celkovému počtu získaných bodů a přidělenému objemu finančních prostředků se opět
nepodařilo tyto žádosti kladně vyřídit. Pro
rok 2017 bylo z celkového objemu dotace 20 mil Kč na stavby rozděleno 14 mil.
Kč Dotace byla přidělena obcím, které se
umístily na 1-5 místě (11 a více bodů). Ve
výsledném pořadníku pro rok 2017 se žádost pro jednotku SDH Šťáhlavice umístila
na 13. místě (7 bodů) a pro jednotku SDH
Šťáhlavy na 19. místě (6 bodů). Bohužel
tedy musím konstatovat, že se z objektivních důvodů nepodařilo vyhovět ani jedné
žádosti o dotaci pro obec Šťáhlavy v roce
2016 ani v roce 2017. Je na rozhodnutí
obce, zda v roce 2017 znovu požádá o dotaci na rok 2018, osobně toto doporučuji,
nelze garantovat úspěch, ale je zřejmé, že
pravděpodobnost přidělení dotace se zvyšuje s dobou, po kterou obec o dotaci žádá.
V roce 2017 se dle platných kritérií zvýší
počet bodů u obou žádostí +2, v roce 2018
pak +4 body oproti současnému stavu.
plk. Ing. František Pavlas,
krajský ředitel HZS Plzeňského kraje

K OPOZIČNÍMU OKÉNKU
Z MINULÉHO ČÍSLA

minimálně v uskupení, za něž byl v obecních volbách zvolen a které volby výrazným
způsobem vyhrálo, změny ve vedení obce
tedy určitě nebudou. Navíc nevím o nikom
jiném, kdo by měl takové zaměstnání, aby
zároveň časově zvládal funkci neuvolněného místostarosty a měl šanci na zvolení.
Co bylo smyslem květnového okénka?
Upozornit na to, že p. MST je příliš „sólový hráč“ a že to nechceme tolerovat – popisovaná kauza ohledně hasičské dotace na
r. 2016 byla jakousi poslední kapkou, která
vzbudila potřebu napsat do novin.
Odmítám praxi, aby pár hodin po schválení
rozpočtu představitel vedení obce (MST) ří-

kal, že „rozpočet schválený zastupitelstvem
neplatí“ a aby bez konzultace se zastupiteli
prosazoval na daný rok jiné investice než
ty, s nimiž vyslovilo v rozpočtu svůj souhlas ZO, nebo jež při schvalování rozpočtu
uvedlo „pod čarou“.
V květnovém Opozičním okénku jsem velmi stručně popsala okolnosti podání žádosti
o dotaci pro hasiče na rok 2016. Vše, co je
v článku napsáno, je pravda – žádost o dotaci byla podána poslední den, jen pár minut
před koncem, nebyla podložena v rozpočtu,
žádost byla na obě jednotky – šťáhlavskou
i šťáhlavickou a z toho důvodu byla žádost
z dalšího posuzování vyřazena. Důvod vy-

Dobrý den, děkuji tímto za prostor v místních novinách, kde musím reagovat na veškeré pomluvy, které jsem se o sobě dočetl
v Opozičním okénku. To, jak probíhalo
podání dotace a to, že jsem situaci několikrát konzultoval s panem krajským ředitelem HZS, je z jeho článku patrné. Tímto
mi pověřila rada obce dne 24. 2. 2016 pod
úkolem č. 540. Sám od sebe ze své pozice
místostarosty obce žádné kroky nečiním. V
případě 50% dotace na obě akce, plus navíc
možnosti krajské dotace, by se obě obecní zbrojnice po výběrovém řízení daly za
zmíněných 700.000 Kč z rozpočtu opravit.
To byl ten důvod, proč se podaly obě najednou. Metodické pokyny tehdy neexistovaly a toto řešení nebylo nikde zakázáno.
Metodika vznikla až v dubnu t. r. a bude
využívána na dotační tituly po roce 2016.
Ve Šťáhlavech byla zpracována studie, díky
které žádali hasiči obec o stavební úpravy
a o peníze z obecního rozpočtu. Projektová dokumentace „Stavební úpravy požární
zbrojnice Šťáhlavy“ spatřila světlo světa ve
druhé polovině března 2016. Ve Šťáhlavicích se využilo platného stavebního povolení Městského úřadu ve Starém Plzenci,
č.j.: 1567/2012/MěÚSP-5 ze dne 6. 8. 2012.
Toto stavební povolení vzniklo na základě
projektu, který byl dávno před tím vypracován a vznikl díky tehdejším členům stavební komise obce. Dále je mi vytýkáno to,
že jsem dotaci podal na poslední chvíli. Ba
naopak bych řekl, že podat dotaci přímo do
rukou krajského ředitele, který se k ní bude
vyjadřovat, v den „D“ je to nejlepší řešení.
Toť z mé strany vše pro vysvětlení situace a
věřte mi, že nerad zabírám místo v obecních
novinách, kde byste se mohli raději dočíst
o úspěších vašich ratolestí nebo vnoučat
při různých soutěžích. Také bych poprosil
paní Ivetu Bočanovou a Vojtu Synáče, aby
si příště lépe ověřili informace, než začnou
proti někomu vystupovat a psát v obecních
novinách.
S pozdravem Dušan Krňoul

OPOZIČNÍ OKÉNKO
Velkou vlnu reakcí vzbudilo květnové Opoziční okénko, lidé nejen mě oslovují s tím,
že chtějí, aby p. místostarosta (dále jen
„MST“) v zastupitelstvu skončil, že sepíší
petici apod. Občanům jsem říkala a říkám,
že svrhnout zastupitele pomocí petice není
možné, zákon umožňuje pouze:
1) jeho odstoupení z vlastní vůle;
2) jeho odvolání z funkce MST na jednání
zastupitelstva (ZO) ostatními zastupiteli,
zastupitelem by nadále zůstal a ZO by zvolilo nového MST.
Ani jedna z variant není v našem případě reálná a ani nebyla cílem při psaní květnového „okénka“. Pan MST má silnou podporu
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OPOZIČNÍ
OKÉNKO
řazení si můžete ověřit na webové stránce,
www.hzscr.cz/soubor/tabulka-vyrazenychzadosti-obci-vcetne-duvodu-vyrazeni-pdf.
aspx, kde v příloze vyřazených žádostí je
v tabulce tento text: Nedoporučeno - Obec
požádala v jedné žádosti na rekonstrukci PZ
Šťáhlavy a současně i na stavební úpravy PZ
obce Šťáhlavice, nutné dodat žádost + kritéria na zřizující obec Šťáhlavice. Žádost již
nebylo možné opravit.
Ano, nebyla jistota, že by šťáhlavští hasiči v
r. 2016 dotaci získali, kdyby postup podání
žádosti byl jiný. Byli na r. 2016 z posuzování vyřazeni. Na dotaci nedosáhnou ani
v r. 2017 (žádost za šťáhlavské hasiče na r.
2017 zpracovali a doručili hasiči raději sami
– byly však vybrány projekty jiných obcí).
V novinách už se ke kauze hasičské dotace
nebudu vracet, bylo již řečeno vše. Podstatné je, že šťáhlavští hasiči, kteří odvedli velký kus práce při červnové záplavě, zbrojnici
letos zrekonstruují, peníze v rozpočtu na to
mají, a v budoucnu snad získají tolik potřebnou novou cisternu.
Závěr: Věřím, že p. MST pochopí, co bylo
článkem míněno, že chceme táhnout za jeden provaz a chceme, aby on jako místostarosta, který má na starosti dotace, „kopal“
za OBĚ části obce a neupřednostňoval část
Šťáhlavice. Zastupitelé i občané si od něho
totiž zaslouží férovější a vstřícnější jednání.
Děkuji Vám, pokud jste dočetli až sem.
Mgr. Iveta Bočanová, zastupitelka

ČERVNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje
zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Josef Šlouf 83, Václav Hejl 88, Libuše Pavlíková 82, Věra Landkamrová 86, Marie Šťastná 83
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

NEJSTARŠÍ OBČANKA ŠŤÁHLAVIC
Nejstarší občanka Šťáhlavic se jmenuje paní
Marie Přibíková, bydlící v čp. 33. Dne 25. 5.
2016 se dožila a oslavila 91. narozeniny. Při
této příležitosti oslavenkyni navštívili místostarosta obce Dušan Krňoul a členka Občan-

ské komise Hana Loudová, předali dárek a popřáli vše nejlepší. Dobře se s paní Přibíkovou
rozmlouvá, ráda a jasně vzpomíná na prožitý
život.
Hana Loudová

SPOLEK PŘÁTEL

do kterého budete moci nahlížet přes webové
stránky Spolku.
Na letošní rok má Spolek v plánu nábor členů
a starostlivost o ně, dále účinnou pomoc starostovi, Radě obce i kulturní komisi při zastupitelstvu, při přípravě i konání Oslav 777 let od první
písemné zmínky o obci Šťáhlavy, které se budou
konat v měsíci září 2016. V plánu je i zorganizování adventních akcí v prostorách zámeckého
parku. Pro oslavy „777“ připravujeme publikaci o všech historických i sakrálních památkách
v obou obcích. Výbor spolku ve spolupráci s
Českou televizí organizuje v současné době sedmičlennou Expedici Olymp 2016, kdy členové
expedice pozdraví jménem Čechů Olympijské
hry v Riu z vrcholu Olympu v Řecku. Odlet na
natáčení pořadu o této akci je 16. června 2016.
Karel Luft,
Prasokol a Předseda Spolku přátel šťáhlavského
zámku

ŠŤÁHLAVSKÉHO ZÁMKU
INFORMUJE
Spolek byl založen 15. 12. 2015, o tom už jste
byli informováni v prosincových Š+Š a oﬁciálně pak byl Spolek zaregistrován Krajským soudem v Plzni usnesením ze dne 11. března 2016.
Hlavním cílem spolku je záchrana zámku ve
Šťáhlavech, dále péče o ostatní kulturní památky
v obci Šťáhlavy a Šťáhlavice a organizování akcí
na podporu těchto cílů i k získání ﬁnančních prostředků na jejich realizaci.
V červencových Š+Š dostanete kompletní informace, jak je spolek řízen, jak ho můžete podpořit
a jakým způsobem lze požádat o členství v něm.
V současné době se dokončují práce na webových stránkách, pracuje se na systému evidence
členské základny a na formování agendy hospodářky, včetně elektronického ﬁnančního deníku,

BLÍŽÍME SE DO FINÁLE

Starší žáci naší školy navštívili v květnu plzeňskou Techmanii. Protože si expozice mohli volně prohlížet a experimentovat, nasbírali
spoustu zajímavých zážitků. O nich napsal ve
slohové práci žák 5. třídy Kryštof Holý:
„V úterý jsme byli v Techmanii a moc se mi
tam líbilo. Zkoušeli jsme různé pokusy, hlavně
s vodou. Byli jsme i u pokusu s velkou elektrickou koulí (Van de Graaffův generátor).
Vyrýžoval jsem si pár zrnek zlata, prošel jsem
potápějící se Titanik. Vyzkoušel jsem, jaký je
tlak deset metrů pod vodou a hodně to bolelo.
Také jsem zkoušel udělat vodní vír a „stavěl“
jsem bazén, který by stál deset milionů korun.
Nakonec jsem si koupil náramek, hlavolam a
pro bráchu ﬁgurku zvířátka. Byl to skvělý výlet.“

Na konci května byla ukončena činnost zájmových kroužků. Děvčata z kroužku Tanců zatančila svým maminkám, babičkám, tetám i tatínkům u příležitosti svátku matek. Jejich taneční
výkony sklidily zasloužený obdiv. Vedoucí
kroužku Keramiky obohatila závěrečnou hodinu folklórním vystoupením. Žáci, jejich rodiče
i děti ze školní družiny viděli chodské tance,
slyšeli lidové písně a ochutnali tradiční chodský koláč. Podle originální předlohy si děti za
pomoci rodičů vyzkoušely nakreslit chodský
motiv. V pátek 3. 6. se ve sportovní hale konal 2. ročník atletické olympiády, kterého se
zúčastnilo 120 sportovců z prvního stupně čtyř
škol - Nezvěstic, Starého Plzence, Tymákova
a Šťáhlav. Olympiádu připravili a organizačně
zajistili členové sportovní komise Obecního
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úřadu ve Šťáhlavech. Naši sportovci měli největší podporu fanoušků z řad svých spolužáků
a rodinných příslušníků. Obhájili loňské prvenství a putovní pohár i nadále zůstává v naší
škole. Jako host se představil známý fotbalista
Pavel Horváth, který vyprávěl o své sportovní
kariéře, bezprostředně odpovídal na všetečné
otázky dětí a nechyběla ani autogramiáda.
15. 6. vyrážíme na školní výlet. Letos navštívíme zámek Zbiroh a svoji obratnost si děti vyzkouší v blízkém lanovém centru. V plánu je
i návštěva medvědária v Berouně. A na závěr
- vysvědčení a zasloužené PRÁZDNINY!
Za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Jana Škardová
a Mgr. Hana Šťovíčková

STAVEBNÍ
KOMISE
INFORMUJE
Podařilo se nám vybudovat nový chodník u
nádraží včetně oddychového zálivu, kde jsou
osazeny dvě nové lavičky. Nová cesta je také
vybudovaná od zadního železničního přejezdu
směrem k Nezvěstické ulici. Tato cesta navazuje na již částečně zrekonstruovanou Hraběcí
cestu. V areálu MŠ byla ekologicky zlikvidovaná již nefunkční žumpa. Další investiční
akce bude stavba kanalizačního řádu v Habrmannově ulici. Tato stavba by měla být hotová
do 30. června.
Petr Lakatoš, předseda stavební komise

DOBRÁCI ROKU
V září loňského roku se náš SDH přihlásil do
soutěže Českého rozhlasu „Dobráci roku“. S
námi se přihlásilo dalších 77 sborů, ovšem
vylosováno mohlo být během 10 měsíčního
trvání soutěže jen 40. Proto jsme měli obrovskou radost, když redaktor ČRo v přímém
přenosu vytáhl z losovací historické hasičské
helmy lístek s nápisem „Šťáhlavice“. Poté přijeli redaktoři z Českého rozhlasu a Plzeňského
deníku, aby nás lépe poznali. Rozhlasák Pavel
Halla připravil medailonek, který vysílal Český rozhlas Plzeň, na jehož základě nám naši
příznivci mohli posílat soutěžní sms. V Plzeňském deníku vyšel o nás článek i s fotograﬁí
a s číslem pro zasílání hlasů. Následující tý-

den na náš „účet“ chodily soutěžní sms. A pak
jsme mohli jen čekat, jak to dopadne. Euforie
opadla, pomalu jsme začínali na soutěž zapomínat, neboť ﬁnále bylo až za 8,5 měsíce po
„našem“ hektickém týdnu. V pátek 10. června
t.r. se konalo ﬁnále, byly sečteny esemeskové hlasy a SDH Šťáhlavice byl vyhlášen jako
bronzový, skončili jsme na stupni vítězů, jsme
TŘETÍ !!!! Děkujeme tímto všem našim mecenášům, kteří utratili 4 Kč za hlas pro Šťáhlavice. Jsme tu s vámi, jsme tu pro vás!
Eva Bezděkovská
SDH Šťáhlavice

PUTOVÁNÍ PO
ŠŤÁHLAVSKÝCH
HÁJENKÁCH
OHLAS ČTENÁŘKY
V březnovém vydání obecního zpravodaje mě
velmi zaujalo povídání o šťáhlavských hájenkách. Dovolím si malé upřesnění: na hájovně
nad Hájkem bydlel od března 1956 můj otec
František Friš s rodinou, v roce 1963 po odchodu do důchodu jsme se přestěhovali do
Šťáhlavic a jako další a také poslední hajný
tam bydlel hajný Václav Kybic. Před námi zde
bydlel hajný Vaněk s rodinou.
Děkuji panu Brožíkovi za jeho příspěvky na
téma povídání o hájenkách nacházejících se v
okolí Šťáhlav. Mé vzpomínky na dětství prožité právě v těchto místech se rázem rozběhly
naplno.
Hana Loudová

NÁVŠTĚVA
PAVLÍNY
FILIPOVSKÉ
V pátek 20. května 2016 přijela do šťáhlavského Infocentra známá herečka, zpěvačka a
moderátorka paní Pavlína Filipovská. V téměř
dvouhodinovém pořadu se spolu moderátorkou paní Lenkou Hubertovou vrátila do doby
svého dětství, vzpomínala na tatínka pana
Františka Filipovského, na své účinkování v
divadle Semafor i na dlouholetou práci v televizi a v rozhlase a na spolupráci se skvělými
kolegy. Mluvilo se i o rodině a soukromí a zazněly čtyři známé písničky.
Petra Brůhová

NOČNÍ LINKA AUTOBUSU
PRO NAŠE OBČANY
Na začátku roku proběhlo jednání s panem starostou, kde jsme řešili obtíže našich převážně
mladších občanů při víkendových nočních návratech z plzeňských kulturních akcí. Již přibližně 15 let nefunguje noční vlak, který odjížděl z Plzně ve 3:00 ráno. V posledních letech
byly a jsou k dispozici noční spoje v zásadě

dva. Noční linka MHD Plzeň N11, která jede
v 1:00 od Mrakodrapu do Starého Plzence.
Odtud již bylo třeba dojít pěšky. Druhou možností je noční linka ČSAD N92, která odjíždí
v 1:35 od Mrakodrapu (se zastávkou na Slovanech) a našinci pak museli pěšky z Nezvěstic.
S potěšením konstatuji, že pan starosta si vzal
4

tuto záležitost za svou a výsledkem je noční
linka ČSAD N92, která nyní staví i ve Šťáhlavech (ve 2:15 směrem od Plzně a 2:58 směrem
od Blovic).
Ondřej Maglić

DĚTSKÉ ODPOLEDNE 29.5.2016
Sbor dobrovolných hasičů Šťáhlavy uspořádal ve spolupráci s Českým zahrádkářským
svazem Šťáhlavy, Českým rybářským svazem Šťáhlavy, Českým mysliveckým svazem
Šťáhlavy, Volejbalovým a Tenisovým oddílem
„Dětské odpoledne“ spojené se stopovačkou.
Pro děti bylo připraveno 5 stanovišť s různou
tématikou. Jako první byli zahrádkáři s poznávačkou rostlin, ovoce a zeleniny. Dále děti
mohly vidět vycpané exempláře ptáků, paroží
a náboje loveckých zbraní. Na třetí zastávce
děti rozpoznávaly základní druhy ryb a rybářského náčiní. Na dalším stanovišti si mohly
zastříkat džberovou stříkačkou, následně vidět práci kroužku mladých hasičů. Poslední
zastávkou na trase byl sport na tenisových
kurtech, kde předvedly svoji zdatnost hodem
na cíl, skákáním v pytlích nebo střelbě lukem.
Poté, co zdárně splnily všechny úkoly a kartička se jim naplnila razítky, na ně čekal balíček se sladkou odměnou. Jako vyvrcholení
byla na hasičské zbrojnici diskotéka Michala
Peroutky. Děkujeme všem spolkům, rodičům
a dětem za jejich účast.
Lukáš Tyr, SDH Šťáhlavy

DEN DĚTÍ VE ŠŤÁHLAVICÍCH
28. 5. 2016 od 14,30 hodin se ve sportovním
areálu TJ Sokol Šťáhlavice uskutečnila další
z již tradičních akcí pořádaných členy sportovního spolku. S ohledem na datum akce je
nasnadě, že proběhl Den dětí. V letošním roce
byl plný sportu a soutěží. Malým účastníkům
byly připraveny 4 sportovní disciplíny: skok
z místa, hod míčem a běh na dlouhé i krátké
trati. Každý sportovec si vybojoval medaili či
drobnou sladkou odměnu. Počasí bylo, i navzdory hrozivě vypadajícím mračnům, pěkné,
i když přece jen pár kapek spadlo. Ale i tak
byla akce velice zdařilá. Nicméně, jak nejistá
prognóza vývoje srážek, tak i velká konkurence akcí pro děti v době konání v okolních obcích, byly příčinou menší účasti. S ohledem
na rozzářené dětské tváře, velké úsilí organizátorů akce i přispění sponzora, je škoda pro
všechny z Vás, kdo jste tu s námi nebyli. Tímto bych chtěla moc poděkovat všem rodičům,
kteří na akci s dětmi dorazili, celému výkonnému výboru za přípravu této akce a především
našemu sponzoru Martinu Kabátovi, který nás
jako každoročně zasponzoroval buřty, které si
děti i rodiče v závěru akce opekli.
Za VV TJ Sokol Šťáhlavice
Helena Dokoupilová
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Dovolujeme si pozvat všechny příznivce dobré
rockové muziky na již tradiční III.ročník Úslava rock festu Šťáhlavy. Hlavní změnou oproti
předchozím ročníkům je přesunutí festivalu na
louku za mostem (vpravo), kde bude vybudován kompletní areál se vším komfortem, na
který jste u nás byli doposud zvyklí. Dostatek
krytých míst k sezení, široká nabídka občerst-
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vení, sociální zařízení a hlavně spousta dobré
muziky.
Dramaturgie letošního festu je laděna do rockovější polohy, avšak případné obavy z uší rvoucích zběsilostí můžeme s klidem nám vlastním
s určitostí vyloučit. Veškeré informace k právě nadcházejícímu ročníku najdete na našich
webových stránkách - www.uslavarockfest.cz
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nebo facebook - Úslava rockfest Šťáhlavy. Dne
6. 8. 2016 se budeme těšit na Vaši návštěvu,
protože teprve s Vámi to dává všechno smysl.
Nás baví Vás bavit. Nashledanou pod podiem.
Za organizátory akce ŠOS promo s.r.o
Ivana Hnátíková

VYČIŠTĚNÍ
ZAHRADY
KOSTELA
Díky pochopení, podpoře a pomoci našeho Obecního úřadu se podařilo provést
rozšíření výřezu a vyčištění zahrady kostela od samovolně rostoucího porostu.
Tím se cestujícím, přijíždějícím od Starého Plzence, otevřel ojedinělý pohled na
náš krásný kostel, nyní jedinou pohlednou dominantu naší obce. Jistě ho ocení i
naši občané a lidé, kteří k nám přicházejí
tímto směrem pěšky. Na přiložených fotografiích posuďte sami. Škoda, že takový
pohled na náš kostel není také od kruhového objezdu.
Jiří Brožík

PAMĚTNÍ ZÁPIS
Z R. 1845
NALEZENÝ VE VĚŽI
KOSTELA V R. 1960
Při opravě střechy kostela a fary v roce
1960 bylo nutné nahradit starou prorezavělou báň pod křížem na sanktusníku
(věžičce) bání novou. Ve staré báni bylo
nalezeno pouzdro a v něm skleněná lahvice, v níž byl latinský zápis z roku 1845
připomínající tehdejší opravu věže.
Překlad pamětního zápisu dle šťáhlavského kronikáře Karla Hůly:
„Dočítáme se zde, že věž byla opravena
r. 1845, připojena nová koule a připojen
bleskosvod, stalo se tak 7. srpna. Zápis
v listu připomíná, že na kostele byla stará koule z r. 1638, kdy kostel (původně
ovšem jako kaple) byl založen Jiřím Kokořovcem z Kokořova. Zakládací listina
byla uložena v plechové schránce a zcela
podlehla zkáze – zpráchnivěla. Zápis listiny z r. 1845, psaný Fridrichem Barthem,
uvádí, že opravu prováděl stavitel Jakub
Nohejl a Václav Khus. Dále uvádí jména: Vojtěch Marterer, lékař a plnomocník panství, Fr. Siegel, vrchní panství,
Fr. Fiedler, právní úředník panství, Jan
Hansel, chirurg, Ant. Kučera, nadlesní,
Fr. Reinart, důchodní, Ferd. Profeld, ekonom, Jos. Šebek, rychtář, B. Vorel, učitel,
Fr. Dvorský, farář. Byli to současní představitelé panství.“
Dodatek:
Vojtěch Černín založil r. 1813 ve Šťáhlavech faru, kostel přestal být zámeckým a
dále náležel církvi. Zápis připomíná i nového majitele panství Christiana z Waldsteina (od r. 1816).
Za zapůjčení pamětního zápisu náleží poděkování paní ředitelce Státního okresního archivu Plzeň-jih Mgr. Petře Martínkové.

VYSTAVENÍ OSTATKŮ SV. VOJTĚCHA
V KOSTELE VE ŠŤÁHLAVECH
O sv. Vojtěchovi a
historii šťáhlavského kostela, kterému
je zasvěcen, vyšly
články v květnovém
Š+Š 2015. Šťáhlavský kronikář ovšem
zaznamenal
ještě
jednu
významnou
událost v souvislosti se sv. Vojtěchem.
Zde jsou jeho slova:
„V roce 1947 u příležitosti 950. výročí
úmrtí sv. Vojtěcha projely na své pouti
vlastí též naší obcí ostatky sv. Vojtěcha,
stavějíce se v kostelích zasvěcených sv.
Vojtěchu. Dne 21. 7. 1947 o 18.45 uvítali
zástupci obce na hranicích u Lhůty průvod složený ze 3 aut, vezoucí lebku sv.
Vojtěcha a její průvodce. Na hraních obce
u Lhůty uvítal průvod z pověření MNV
řídící učitel Karel Hůla slovy: ‚Veledůstojní pánové! Přišli jsme na hranice naší
obce, abychom vás se sv. ostatky sv. Vojtěcha uvítali jménem místního národního
výboru, místní rady osvětové, všech spolků a všeho našeho obyvatelstva s radostí
na půdě naší obce. Těšíme se z této pocty.’
Provázející biskup odpověděl: ‘Děkuji za
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uvítání a věřím, že boží deštíček, který
nám tuto chvíli sesílá Bůh, přinese vaší
obci požehnání.’
Po těchto uvítacích projevech nasedli zástupci obce do 2 aut a výprava do svých
3 aut a odjížděli směrem ke Šťáhlavům.
V obci byl tento průvod očekáván četným
obecenstvem. V kostele byly ostatky sv.
Vojtěcha vystaveny na oltář a po krátké
mši udělil místní farář Pan Karel Zajíček
přítomným požehnání. O 19.10 hod. odebral se průvod s ostatky dále ke Starému
Plzenci.”
Další zmínka týkající se našeho kostela
je v kronice uvedena až v roce 1960, kdy
proběhla oprava plechové krytiny kostela
včetně výměny báně pod křížem nad věží.
V měněné báni bylo nalezeno mj. pouzdro s latinským zápisem z roku 1845 připomínající dobovou opravu věže s poznámkou, že originální báň byla z roku 1638,
tedy z doby výstavby tehdejší kaple. (Na
opravě střechy kostela se ovšem pracovalo i v roce 1923.) Tento unikátní zápis si
občané mohli prohlédnout při Noci kostelů ve Šťáhlavech.
Ondřej Maglić

NOC KOSTELŮ 2016
V pátek 10. června 2016 se v kostele sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech již podruhé uskutečnila
Noc kostelů, letos se celá nesla v duchu muzikálu. Oproti loňskému roku došlo k rozšíření programu o odpolední část určenou především menším dětem. Ta byla umístěna do
prostor Infocentra a přilehlého dvoru. Od 16
hodin děti shlédly divadelní představení souboru M+M Hranice - Perníková chaloupka
aneb popletená pohádka. Po představení se
děti přesunuly na prosluněný dvůr, kde u stolů
vznikly malé kreativní dílny, ve kterých mohli
malovat perníčky s motivy srdíček, andělíčků,
panáčků a domečků cukrovou polevou, zdobit
svíčky, vyrábět loutky a největší úspěch mělo
sestavování korálkového andělíčka. To všechno vymyslely a připravily šikovné maminky,
které nezapomněly ani na občerstvení malých
kreativců. Po celou dobu byla v Infocentru k
vidění výstava obrázků dětí z MŠ a ZŠ na téma
Oblíbené pohádky a muzikály. Ta měla podle
programu původně trvat až do 19 hodin, ale
vzhledem k přípravám svatby v prostorách Infocentra i dvora jsme ji byli nuceni zrušit už po
18 hodině. Tímto se všem, kteří dorazili později, velice omlouvám.
Hlavní program v kostele zahájil svým krátkým projevem pan farář Petr Franta. Po něm
o programu večera v krátkosti promluvila paní
Bohunka Fremrová a po ní již nastoupily na
scénu místní děti, aby v hudebním pásmu na-

zvaném Z muzikálu do muzikálu, z pohádky
do pohádky za doprovodu paní Evy Vimrové,
pana Petra Fremra, pana Zdeňka Langa a pana
Karla Paula zazpívaly v kostýmech jednotlivých postav oblíbené písničky z dětských hudebních pohádek jako jsou Tři bratři, Ať žijí
duchové, Co takhle svatba princi a dalších. A
vystoupení se jim moc povedlo.
Po krátké přestávce, ve které bylo možné prohlédnout si i výstavu fotograﬁí pana Karla
Koutského v sakristii, se přesně v půl osmé objevil na scéně vzácný host, studenti Církevního
gymnázia v Plzni pod vedením svého sbormistra pana Mgr. Jakuba Šedivého. Sbor, který
kvůli velikosti našeho kostela nevystoupil zdaleka v plném složení, sklidil za své přednesení
muzikálových písní bouřlivé ovace.
Krátce po půl deváté pak přišly na řadu hlavní
hvězdy večera. Opět za doprovodu paní Evy
Vimrové na klavír a pana Petra Fremra na kytaru zazpívali členové sboru Nová Česká Píseň
pana Zdeňka Vimra, Nicol Krpejšová, Petra
Krejsková, Karolína Kovářová, Martin Klepl a
Robert Obermeier a Markéta Václavíková. Zazněly árie z muzikálů Evita, Angelika, Bídníci,
Monte Christo, Tři mušketýři, Jesus Christ Superstar, Drákula a Kleopatra. I jim se za jejich
vystoupení opět bouřlivě tleskalo.
Celý program byl z kostela přenášen i na farní
zahradu. Videoprojekce se bohužel díky slunečnému počasí z kraje večera příliš nedaři-
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la. Ale zvukový přenos byl v pořádku, a tak
i ti, kteří dali přednost slunečné zahradě před
chladnějším kostelem, nepřišli o krásný hudební zážitek. Po celou dobu bylo k dispozici
občerstvení, které skvěle zajistili šťáhlavští hasiči a také šťáhlavské kuchařky. Během večera
byl vyhodnocen i vědomostní kviz a výhercům
z řad dětí byly předány za odměnu knihy a
vstupenky na Zámek Kozel.
A na farní zahradě se uskutečnil i další zajímavý nápad, zeď přání, v našem případě tedy
vlastně nástěnka, na kterou děti mohly napsat,
po čem touží nebo co je trápí. A také se tam
mnohé objevilo.
A když se s příchodem tmy rozsvítily obří reﬂektory a osvětlily náš kostel, atmosféra Noci
kostelů byla perfektní.
Po dobu celé akce se o bezpečnost nás všech
na silnici před kostelem vzorně starali šťáhlavští hasiči.
Velký dík za přípravu akce patří Nicol Krpejšové, Hance Šťovíčkové, Bohunce Fremrové a
dále všem, kteří jste byť jen nepatrně přiložili
ruku k dílu a pomohli tak se zajištěním celé
akce.
Bez vás všech by to nešlo. Příprava Noci kostelů je týmová práce a doufám, že se tento tým
opět dá příští rok dohromady nebo se třeba přidá i někdo jiný, aby se i ta další, v pořadí třetí
Noc kostelů ve Šťáhlavech povedla.
Petra Brůhová
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2. ROČNÍK OLYMPIÁDY ZŠ V ATLETICKÉM VÍCEBOJI
Z loňského pilotního projektu se stala tradice a
sportovní komise při OÚ Šťáhlavy uspořádala ve
spolupráci se ZŠ Šťáhlavy 2. ročník olympiády
žáků 1. stupně ZŠ v atletickém víceboji. Tak jako
v loňském roce se v naší sportovní hale utkali
reprezentanti 1. - 5. ročníků ZŠ ze Šťáhlav, Nezvěstic, Starého Plzence a Tymákova.
Smyslem této akce je sportovní setkání dětí ze
škol, které k sobě mají regionálně velmi blízko,
mnoho dětí již spolu sportuje v oddílech v našich obcích a budou se potkávat na 2. stupni ZŠ.
Zároveň bychom rádi prohloubili synergii sportovní spolupráce mezi obcemi. Do budoucna
se nabízí uspořádat podobné podniky např. ve
ﬂorbalu, miniházené, fotbalu či minivolejbalu.
Z každé třídy bojovali o body pro svoji školu
celkem 3 dívky a 3 chlapci, přičemž v každé ze
šesti disciplín byli nasazeni vždy 2 dívky a 2
chlapci. Zahajovalo se sprintem na 35m, poté se
sportovci střídali na stanovištích pro hod raketkami, trojskok z místa, přeskok přes překážku
snožmo bokem na 1 minutu a rychlostně-obratnostní člunkový běh se sbíráním míčků na čas.
Vyvrcholením sportovního klání byly pak závěrečné smíšené štafety na 4 x 100m.
Za sportovní výkony sbíraly děti dle pořadí v
jednotlivých disciplínách body pro svoje třídy
resp. školy. Bojovalo se opět o právo na držení
putovního poháru, který z loňského roku obhajovala domácí ZŠ Šťáhlavy. Pikantnost do sou-

bojů přinesl i fakt, že za ZŠ Nezvěstice byly
nominovány děti ze Šťáhlavic a Šťáhlav, které
ji navštěvují.
V průběhu závodů dorazila do sportovní haly
česká fotbalová legenda, současný asistent trenéra mistrovské Viktorie Plzeň Pavel Horváth,
aby krátce pobesedoval s dětmi, trpělivě se podepisoval a fotil dle nejrozmanitějších přání a
podílel se na vyhlášení výsledků a předání cen.
K radosti organizátorů si sportovní zápolení
dětí ze svých obcí nenechali ujít ani starostky
obcí Tymákov paní Martina Schwarzová a Starého Plzence Bc. Vlasta Doláková a náš pan
starosta Ing. Václav Štětina, kteří se zároveň
společně s populárním „Horvim“ ujali předávání medailí a pohárů.
Celkové vítězství nakonec po těsném souboji
se ZŠ Tymákov obhájila domácí ZŠ Šťáhlavy,
třetí příčka patřila sportovcům z Nezvěstic,
čtvrté místo obsadila ZŠ Starý Plzenec. Pro
organizátory však byli vítězi všichni, protože
dali do boje celá svá srdce a um, ale i respekt
a uznání k výkonům svých soupeřů. Děkujeme
týmu ZŠ Šťáhlavy za tradičně perfektní spolupráci, OÚ Šťáhlavy za ﬁnanční podporu při
zajištění akce, velké DĚKUJEME posíláme i
do Tymákova, jehož OÚ naší olympiádu taktéž materiálně podpořil. Tak ať žije 3. ročník
olympiády v roce 2017!
Za sportovní komisi při OÚ Šťáhlavy Jan Tafat

VE ŠŤÁHLAVICÍCH SE HRÁLA ŠPIČKOVÁ HÁZENÁ
V sobotu 4. 6. 2016 se ve Šťáhlavicích na novém multifunkčním hřišti uskutečnil již 71.
ročník nejstaršího turnaje v České republice
v házené. Organizátoři TJ Sokol Šťáhlavice
oživili Memoriál Jaroslava Švece a Václava
Nolče mladými týmy házenkářů z Rokycan,
Nezvěstic a Šťáhlav ve věkové kategorii starší
žáci. Zápasy žáků byly prostřídány házenkářskými legendami ze Šťáhlavic a Šťáhlav, které postavily svůj tým jako Šťáhlavice A proti
týmu MATu Bolevec a skvěle hrajícímu týmu
Šťáhlavice C. Utkání byla napínavá do samého konce a přítomní diváci živě podporovali
své týmy. Díky sponzorům Elval Energy s.r.o,
Cortusa Group s.r.o, Voní auto i dům a EC-ELEKTRONIC s. r.o. se podařilo připravit pro

všechny účastníky turnaje zajímavé ceny. Na
prvním místě v mužské kategorii se umístili
borci týmu Šťáhlavice C, kteří nenašli žádného
přemožitele. Druzí skončili hráči MATu Bolevec a třetí dobře hrající tým Šťáhlavice A. Zápasy žákovských kategorií byly napínavé do
samého konce a o vítězi muselo rozhodnout
až skóre vzájemných zápasů. První místo tak
obsadili kluci z Nezvěstic. V těsném závěsu
dvou branek stíhaly nezvěstické hráče bojovně
hrající Šťáhlavy. Skvělé třetí místo vybojovali
starší žáci z Rokycan. Celkový dojem dobře
připraveného turnaje podpořilo slunečné počasí, a tak závěr turnaje nenechal nikoho na pochybách, že i příští ročník bude mít své diváky
a zajímavé týmy.
František Baráčník
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HÁZENÁ
TJ SOKOL
ŠŤÁHLAVY
Házenkáři Sokola Šťáhlavy v květnu zakončili soutěžní ročník 2015 -2016. Tentokrát
začneme od mladších žáků hrajících západočeskou ligu. Družstvo skončilo na čtvrtém
místě a hrálo v této sestavě. Brankáři Tafat,
Broch - Jirmář 24, Nosek 23, Holý 19, Sklenář 18, Hrubý 13, Toﬂ 12, Hadáček 10,Černý
9, Pěchouček 8, Votýpka 5, Kasal 5, Strejc
4, Kudra 2, Červený 2, Cibulka 1, Tůma 1.
Trenéři Jirmář, Votýpka, Drohobeckyj, Holý.
Pořadí v tabulce: 1. Talent Plzeň, 2. VŠ Plzeň, 3. Rokycany 4. Šťáhlavy. 5. Talent B.
6. Starý Plzenec. Nutno podotknouti, že dvě
třetiny hráčů týmu je o věkovou kategorii
mladší.
Starší žáci nás také representovali v plzeňské lize. Jako již tradičně skončili na druhé
pozici za Talentem Plzeň. Tým byl vedený
trenéry Sedláčkem a Průchou, vedoucí Sedláčková. Sestava (za jmény branky): brankáři-Kopic, Karban 6 - hráči v poli -Jung 34,
Sedláček 33, Hadáček 29, Havlíček M. 28,
Brůha 28, Havlíček 22, Průcha 21, Kojan 20,
Tyml 19, Sklenář 15, Nosek 18, Pytlík 10.
Mladší dorost byl, co se týče úspěšnosti z
našich týmů, nejlepší. Ve druhé dorostenecké lize se umístil na druhém místě, za
družstvem Liberce. Pro zajímavost, Liberec
naši hoši porazili jak doma, tak i v Liberci.
Soutěž hráli tito chlapci: Dolák, Hrubý (v
brance), v poli - Nolč 260 (nejlepší střelec
soutěže), Kesl 153, Šimek 89, Havlíček O.
65, Vacikar 47, Havlíček M. 44, Sedláček
25, Vicari 18, Uxa 13, Dobiáš 11, Kaiser 10,
Průcha 6, Havlíček Ma.-2, Fliegl 2, Dzuro 2,
Nový 1. Družstvo trénoval M. Nolč, vedoucí
Sedláček R.
Tým staršího dorostu vedl trenér Šedivec M.,
asistent Nolč M. Na nováčka soutěže si vedl
velmi dobře, obsadil 5. místo. Nebýt několika
výpadků v domácích zápasech, i on by byl v
bojích o špici soutěže. Sestava - branky: V
brance Dolák, Hrubý - Ulč 160, Šedivec 117,
Nolč 62, Kejha 39, Kesl 34, Milota 32, Tatar
30, Šimek 29, Vacikar 20, Stuchl 15, Vicari14, Uxa 13, Havlíček O. 6, Kaiser 3, Dobiaš 2. Čelo tabulky: 1.Úvaly, 2. Pardubice, 3.
Louny, 4. Dvůr Králové, 5. Šťáhlavy.
Největším zklamáním tohoto ročníku soutěží českého svazu házené byl pro nás výkon
družstva mužů. Náš tým obsadil ve druhé lize
poslední, jedenácté místo. Oddíly v našem
sportu se vždycky hodnotí podle výsledků
prvního družstva mužů a tak ani výborná práce s mládeží nepřeváží tento neúspěch. Ani
získání několika posil na hostování nepomohlo k odrazu z posledního místa z podzimu. Na jaře získalo družstvo pouhé tři body.
Trenér Kreč byl často na tréninku jen s hrstkou hráčů. Tato špatná tréninková morálka se
pak projevila na výsledcích. Sestava - branky
-brankáři Vogeltanz Jabůrek, Tyr, v poli Bartoš 119, Benda 39, Drohobeckyj A. 36, Schejbal 22, Špinka 19, Drohobeckyij V. 22, Vlk
17, Šmucr 17, Mareš 17, Kreč 16, Fořt 14,
Pavlíček 11, Mužík 10, Ivanič 10, Kopřiva 9,
Říha P. 8, Holmik 3, Havelka 3, Tatar 1, Říha
K. 1, Milota 1. Vedoucím družstva byl Schejbal F. st., pokladní Schejbalová P.
Družstvo našich žen, hrajících přebor Prahy,
nemá dosud soutěž dohranou.
VV.
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FOTBALISTÉ Z NAŠÍ OBCE MAJÍ ZA SEBOU DALŠÍ SEZONU
V DRESU FK ŽÁKAVÁ
Kluci ze Šťáhlav a Šťáhlavic, kteří propadli
fotbalu, mají pro tento sport výborné podmínky v nedaleké Žákavé. Své zastoupení mají
prakticky ve všech týmech, od mladší a starší
přípravky přes mladší a starší žáky a dorostence až do týmu dospělých. Všechna družstva
hrají pravidelné soutěže v rámci Plzeňského
kraje a okresu Plzeň-jih. Vedle svých soutěží
se kluci navíc pravidelně zúčastňují turnajů, v
zimě halových. V březnu pak kluci absolvovali
tradiční soustředění ve sportovním středisku v
Žinkovech.
Podzimní část sezony s sebou pak přinesla
jednu zajímavost. Tým kluků, který v dresu
starší přípravky vyhrál loni v květnu Radyňský pohár ve Starém Plzenci, si vybral hlavní
cenu, kterou byl zájezd do Národního divadla
v Praze na představení Laterny Magiky Podivuhodné cesty Julese Verna, spojené s prohlídkou zákulisí divadla.
V posledních létech byl v Žákavé za podpory sponzorů zrekonstruován celý areál, hřiště
bylo rozšířeno a od základů byla nově vybudována travnatá hrací plocha, tréninkové hřiště a postavena nová tribuna. Byly rozšířeny
kabiny a svépomocí zvelebena klubovna FK.
Hrací plocha je pravidelným zavlažováním a
sekáním udržována na vynikající úrovni, kterou Žákavě závidí všichni návštěvníci. Tyto

změny v areálu se odrazily v nebývalém zájmu
o sportování pod hlavičkou FK Žákava, především z řad dětí a mládeže. V týmech přípravek,
žáků a dorostu hrají pod vedením zkušených
trenérů a za pomoci řady dobrovolných spolupracovníků mladí fotbalisté nejen ze Žákavy,
ale i z širokého okolí.
Letošním bonusem je pak příměstský fotbalový tábor pro děti od 6-14 let, kde kluci prožijí
dny plné sportu, her, soutěží, akce a zábavy.
Pohybové aktivity budou zaměřené primárně
na fotbal, prostor bude i na doplňkové tvůrčí
aktivity. Je potřeba poděkovat všem, kteří se
v Žákavé starají o sportovní rozvoj kluků i od
nás, tj. ze Šťáhlav a Šťáhlavic.
Jan Tafat

ZPRÁVY Z VOLEJBALOVÉHO ODDÍLU VE ŠŤÁHLAVECH
Mladí volejbalisté se zúčastnili 28. a 29. května venkovního turnaje na antuce v Touškově.
Hrálo se v barvách žlutá, oranžová a červená a
v druhý den i turnaj trojic, kde bojovalo naše
nejstarší družstvo. Počasí vyšlo ukázkově a
svoji stopu zanechali zejména šťáhlavští „žlu-

ťásci“ a „oranžády“, kteří okupovali medailové pozice.
Nyní se již pilotní sezona, během které zaznamenali naši svěřenci neuvěřitelný progres, blíží do ﬁnále. Na sobotu 18. června je
naplánováno slavnostní zakončení sezony v
areálu antukových kurtů se zajímavým programem. Dále pak začátkem srpna proběhne
tradiční soustředění, kde budou děti volejbal
snídat, obědvat a večeřet. A pak hurá do dalšího ročníku. Kromě krajských kol v barevném
minivolejbalu se budeme účastnit i městských
soutěží v Plzni. Novinkou je, že vedle tradičních plzeňských bašt, Klatov a Rokycan budou
i Šťáhlavy hostit jedno z oﬁciálních krajských
kol v barevném minivolejbalu.
Nelze zapomenout ani na výbornou práci na11

šich trenérek s předškolními dětmi v rámci
jejich základní všeobecné sportovní přípravy.
Rádi mezi námi přivítáme i Vaše děti!
Za VK Šťáhlavy Jan Tafat

SPORT
VE ŠŤÁHLAVICÍCH HRÁLY DĚTI FLORBAL
PROTI DOSPĚLÁKŮM
V sobotu 28.5.2016 bylo ráno na novém hřišti
ve Šťáhlavicích vidět nevídané. Na tento čas
byl naplánovaný turnaj žáků ve ﬂorbalu. Ze
škol a klubů z blízkého okolí (Šťáhlavy, Nezvěstice, Starý Plzenec, Tymákov) však nikdo
neměl o turnaj zájem. Na hřiště tedy nastoupil
jediný žákovský tým – TJ SOKOL ŠŤÁHLAVICE – a proti němu zdatní zástupci VV TJ
Sokol Šťáhlavice. Hrálo se velice netradičně
- 4 x 10 minut. Takto byl čas stanoven hlavně kvůli týmu dospělých, pro něž bylo v dobu
zápasu již příliš velké horko.První dvě čtvrti-

ny utkání vedl VV, a to značnou převahou. V
dalších čtvrtinách se však vše obrátilo a nakonec zvítězili žáci 11 : 8. Vítěz dostal krásný zlatozelený pohár a balík sladkostí včetně
dětského šampaňského, poražení dostali jen to
šampaňské, za to ale pravé. Dětem i dospělým
se zápas velice líbil a diváci byli více než spokojeni – vždyť takovou hru ještě nikdy neviděli. Tento způsob „sblížení“ mladších a starších
sportovců se velmi osvědčil a všichni už se těší
na pokračování, které je plánováno na podzim.
Mgr. Dagmar Špalová

PODĚKOVÁNÍ
ZA PRÁVĚ KONČÍCÍ
SPORTOVNÍ SEZONU
Vážení sportovní příznivci,
mám tím na mysli hlavně Vás trenéry, funkcionáře, vedoucí družstev a organizační pracovníky, správce sportovišť, rodiče sportujících dětí,
sponzory, fanynky a fanoušky a všechny ostatní, kteří v jakékoli podobě podporují sport ve
Šťáhlavech a Šťáhlavicích. Čas další ze sezon
se nachýlil ke svému konci, v řadě soutěží
jsou již odehrána všechna utkání, v ostatních
zbývají ta poslední a pozvolna probíhají tradiční zakončení sezony spojené s exhibičními
zápasy rodičů proti dětem a příjemnými posezeními. Jinde zase začnou ožívat oblíbené
letní turnaje.
Přestože vše na nějaký čas utichne a všichni
se rozjedou na dovolené a prázdniny, Vy budete již naplno připravovat soustředění Vašich
týmů, tréninkové plány přípravy na novou sezonu, shánět nezbytné ﬁnance, intenzivně rozesílat e-maily a telefonovat. Aby bylo vše na
další sezonu nachystáno a Vaši svěřenci měli
připravený jízdní řád nového ročníku.
V posledních letech zažívá naše obec neobyčejný sportovní boom. Velmi k němu přispívá
podpora vedení obce, čehož je potřeba si považovat. Nicméně bez Vaší bezmezné obětavosti, kterou sportu ve všech možných podobách
dnes a denně věnujete, by takovýto rozmach
nebyl možný. Nezáleží, zda trénujete mládež,
staráte se o materiální vybavení, perete dresy,
připravujete plakáty na zápasy, rozešlete a
přečtete stovky e-mailů a esemesek, aby vše
bylo řádně zorganizováno, či třeba připravujete Vašim dětem vydatnou svačinu na celodenní
turnaj. Jedno máte všichni společné. Děláte to
především srdcem. Myslím, že na závěr sezony je potřeba Vám všem vyjádřit obrovský
respekt a říci, jak moc si Vás vážíme!
Jan Tafat

Pozvánka na 17. ročník
soutěže hasičských družstev o pohár SDH Šťáhlavice

Datum konání soutěže:
18. 6. 2016
Místo konání:
Šťáhlavice – POZOR ZMĚNA - louka u řeky mezi Kozelským mostem a železnou lávkou na Hájek
Kategorie: Starší a mladší žáci
Dětská soutěž podle pravidel PLAMEN s přetlakovým ventilem.
Kategorie:
Muži, ženy
1. Disciplina (povinná): Soutěž hasičských družstev „o pohár SDH Šťáhlavice“
2. Disciplína (dobrovolná): Soutěž o pohár starostky SDH Šťáhlavice „o nejlepší zadek“
Časový plán soutěží:
9.00 - Příjezd a prezentace družstev dětí, seznámení s tratí
10.00 - Nástup, zahájení dětské soutěže
do 12.00 - Zakončení dětské soutěže
12.00 - Příjezd a prezentace družstev mužů a žen, seznámení s tratí
13.00 - Nástup, zahájení soutěže mužů a žen
do 18.00 - Zakončení soutěže mužů a žen
18.00 - Začátek rockové zábavy – skupina Galileo
21.00 - Pokračování rockové zábavy – skupina Sifon (konec dle počasí cca v 2:00)

Uzávěrka materiálů pro červencové číslo novin je 30.6.
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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