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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 23. května od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu
24. května od 8.00 do 14.00 hod. Volební místnosti budou ve Šťáhlavech jako obvykle v budově
Obecního úřadu, ve Šťáhlavicích v pohostinství.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Jarní vítání občánků se konalo v obřadní síni Obecního úřadu v sobotu 12. dubna 2014. Převahu 9:4
měly holčičky. Místostarosta obce Mgr. Dušan Krňoul přivítal tyto nové občánky:
Ze Šťáhlav: Alenu Mrkvičkovou, Evu Krejcarovou, Lukáše Janču, Karolínu Trefilovou, Sofii
Parláskovou, Stellu Kankrlíkovou, Rozálii Šprdlíkovou, Stellu Kopelentovou, Martina Šimka,
Rozálii Horovou a Jakuba Záhoříka. Ze Šťáhlavic: Dominika Vokouna a Natálii Kopelentovou.
Slavnostního aktu se jako vždy účastnily členky Českého červeného kříže a občanské komise.
Během vítání hrála na klávesy Tereza Kepková. Program zpestřily svými básničkami děti ze
Šťáhlavic, a sice Cinková Nela, Cinková Leona a Šístková Barbora. Poděkování patří také paní
Špalové, která s dětmi básničky nacvičila.

NOVÉ ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠŤÁHLAVY

Dne 29. 4. se naši mladí fotbalisté zúčastnili okrskového kola známého turnaje Mc Donald´s Cup,
který pravidelně pořádá ZŠ Starý Plzenec. Svoje síly poměřila čtyři družstva. Po třech velmi
vyrovnaných zápasech skončili naši na třetím místě za fotbalisty z Nezvěstic a Starého Plzence.
Naši školu i obec reprezentovali: v brance Petr Bočan, v útoku Miloš Soubusta, Jan Nosek, Tomáš
Brůha a Michal Sedláček, v záloze David Ježek, v obraně Radek Veselý, Tobiáš Froněk, Jan
Jermář, Jan Hájek a Jan Mádr. Šťáhlavští sportovci hráli s plným nasazením, hry si užili a obstáli se
ctí.
Dne 30. 4. 2014 zažili žáci 4. a 5. ročníku zcela ojedinělé zážitky. Základní škola Šťáhlavy
navázala spolupráci s organizací Techmania Science Center a 21. ZŠ v Plzni a touto cestou se
zapojila do realizace mezinárodního projektu Engineer, který probíhá v současné době v 10
evropských zemích. V České republice se projekt nazývá „ Transport vody “ a je zaměřen na
problematiku zemědělského inženýrství a rostlin. Žáci v průběhu celého dopoledne ve skupinách

aktivně vypracovávali úkoly vyplývající z projektu.
V první teoretické části se seznámili s prací zemědělského inženýra. Zamýšleli se nad přelidněním
planety Země a možnostmi osídlení jiné planety. Vymezili základní potřeby, které má člověk, aby
mohl na nové planetě žít. Pak žáci povolili uzdu své fantazii a společnými silami vypracovali
návrhy částí planety nebo zařízení, bez kterých by život na ní nebyl možný. O svých nápadech
diskutovali a vytvořili přehled těch nejdůležitějších. Řešili problém dýchání, potravy a vody,
elektřiny, ubytování, techniky, vzdělávání, odpadů. Zdůraznili význam rostlin, zamýšleli se nad
jejich pěstováním a „ cesty od rostliny k jídlu “.
Ve druhé praktické části se žáci proměnili v malé inženýry. V prvním pokusu zkoumali, jakým
způsobem vede rostlina vodu. Na řezu listu čínského zelí namočeného v inkoustu pozorovali
viditelné stopy postupující modré tekutiny. Po deseti minutách ponoření byly výsledky velmi
překvapivé. Ve druhém pokusu děti testovaly různé materiály, které vedou vodu stejným způsobem
jako rostliny. Výsledky pozorování žáci zapisovali do pracovních listů a porovnávali je
s předchozími odhady. Ve třetím pokusu řešili hlavní inženýrský problém. Hlavní výzvou bylo
vytvořit systém, který dovede obarvenou vodu z rezervoáru k rostlině. Nejprve žáci teoreticky
naplánovali svoji konstrukci na transport vody a pak ji z dostupného materiálu vyrobili. K ní každá
skupina připojila malou zahrádku s bílými květinami, které žáci vytvořili ze savého materiálu.
Květiny pak zapíchli do houbiček na nádobí, které simulovaly půdu. Cílem tohoto pokusu bylo
prokázat, že voda nasákne až do modelu rostliny a ten změní barvu.
Žáci při pokusech získávali praktické dovednosti, poznávali vlastnosti různých materiálů, tvořili a
prezentovali závěrečná vyhodnocení. Žákům i pedagogům se zajímavé dopoledne velmi líbilo.

Dne 6. 5. navštívil naši školu policista a psovod Bc. Stanislav Beníšek, který v první části besedy
seznámil žáky s výcvikem, schopnostmi a povinnostmi policejních a asistenčních psů. Žáci se
dozvěděli jaké má pes potřeby, i to jak se chovat při setkání s neznámým psem či dokonce při
hrozbě napadení psem. Ve druhé části přivedl svého oblíbeného služebního psa a předvedl jeho
dovednosti.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Ivana Kantnerová a Mgr. Jana Škardová

DEN PRO DĚTI A RODIČE S KS-EUROPE

24. května 2014 od 11 hodin na louce u řeky ve Šťáhlavicích
Rádi bychom Vás a Vaše blízké pozvali na již tradiční a neodmyslitelnou akci v našem regionu – Den pro
děti a rodiče se společností KS-Europe s.r.o., pořádaný ve spolupráci s SDH Šťáhlavice a obcí Šťáhlavy.
Letošní již osmý ročník bude ve znamení pirátů. Pro děti bude opět připravena pestrá skladba soutěží a
atrakcí, tentokráte s pirátskou tématikou. Na své si přijdou opět i dospělí, pro něž bude splnění několika
soutěžních disciplín vstupenkou do slosování o atraktivní ceny.
Pro děti máme jeden malý domácí úkol. Namalujte papouška podle své fantazie, obrázek vezměte s sebou a
těšte se na zaslouženou odměnu.
Akce startuje v 11 hodin na louce u řeky Úslavy tradičně soutěží malých hasičů. Od 13.00 hod se otevřou
brány oblíbených atrakcí a rozmanitých soutěží pro děti i dospělé o krásné ceny!
Hlavním bodem programu bude vystoupení hudebního seskupení Myš a Maš zpívající nové autorské
písničky v moderním pojetí. Věříme, že účinkující svým programem osloví děti nejen předškolního věku.

Pojďme si společně užít prima sobotu, která bude vskutku pirátská!
Organizační tým z řad KS-Europe, SDH Šťáhlavice a obce Šťáhlavy

K této akci uveřejňujeme ještě plakát

POZVÁNKA NA DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

MO ČRS Šťáhlavy zve všechny děti na rybářské závody, které se konají 31.5.2014 na rybníku KUČERÁK.
Zápis účastníků je od 7.00 – 7.30 hod. Závody pak od 7.30 – 9.00 hod. a od 9.30 – 11.00 hod.
Pro všechny je připraveno občerstvení. Pro děti pěkné ceny.
Za výbor MO ČRS Šťáhlavy J. Pospíšil

ODDÍL HÁZENÉ INFORMUJE
Jarní soutěže házenkářů jsou v plném proudu. Náš oddíl, který jako jediný reprezentuje naši obec v
republikových soutěžích, má také svá želízka v ohni. Muži, kteří zahájili sezonu již v únoru, mají soutěž
odehranou. Jak se ukázalo byla 2.liga nad jejich síly. Po podzimu. kdy získalo družstvo jediný bod, po
získání několika posil, se výrazně zlepšil herní projev. To se ukázalo i na jarních výsledcích. Bohužel
překvapivé výsledky střetnutí družstev z konce tabulky způsobily, že náš tým zůstal na posledním místě, se
ztrátou 3 bodů. Naše domácí zápasy se odehrály v rokycanské hale. Výsledky: Šťáhlavy-Ledeč 24:19, Praha
Vršovice 24:28, VŠ Plzeň 23:20, St. Plzenec 24:27, Praha Chodov 20:27 , Sezimovo Ústí 20:19, Třeboň
25:37, Košutka 28:23, České Budějovice 18:30, Bohemians Praha 18:27, Talent Plzeň 20:40.
Starší žáci vedeni M. Nolčem hrají krajský přebor. Jak jsme již dříve informovali, se tým probojoval mezi
prvních 20 družstev České republiky. V tabulce KP je na 2. místě. Jarní zápasy : Šťáhlavy-Talent A 23:22,
Talent B 33:12, HC Plzeň 28:8, Košutka 39:20, Talent B 24:12.
Žáky mladší vede R.Sedláček. Jednou týdně trénují hoši s bývalým reprezentantem S. Pavelkou. I tento tým
hraje krajský přebor a je též na 2. místě za Talentem Plzeň. Šťáhlavy-St. Plzenec 47:2, VŠ Plzeň 33:3,
Rokycany19:9, Talent 15:22, VŠ Plzeň 26:11.

Dalším družstvem, které se zúčastňuje soutěží v rámci plzeňského svazu házené jsou minižáci, chlapci
narození 2003-2004-2005. Ti jsou vedeni trenéry P. Jirmářem a K. Votýpkou. Soutěž se hraje turnajově a po
úspěšném podzimu postoupili hoši do 1. finálové skupiny. První jarní turnaj sehráli v Rokycanech. Skončili
na posledním 4. místě s těmito výsledky: Šťáhlavy-SVŠ Plzeň 3:9, Rokycany 7:12, Talent 4:9. Je nutno
podotknout, že jsou na rozdíl od ostatních podstatně mladší.
V činnosti je také tzv. přípravka, kde cvičí a učí se základy házené a jiných sportů chlapci prvňáčci a mladší.
Trenéry jsou A. Pavlíček a M. Nolč.
Oddíl věnuje velkou péči mládeži.To je velmi záslužné a důležité.Všechna družstva jsou připravena přijmout
další zájemce jak ze Šťáhlav, tak i z širokého okolí. Přijďte mezi nás, jste upřímně zváni, čekají na vás
kvalifikovaní trenéři a dobrá parta.

Jízda v kočáře
Kontakt: Lenka Vyskočilová, Na Potoce č. 51, Šťáhlavy, tel. 607 969 675

Jízda v kočáře v areálu státního zámku Kozel
květen – říjen
každou neděli od 14 hod.
restaurace u rybníka –hráz- cukrárna
Termín: jízda po okolí Šťáhlav po celý rok dle počasí, stavu vozovky a
zdraví koně, kdykoli po telefonické objednávce
Cena: maximální počet osob je 2 dospělí a 2 děti, jedna hodina vyjížďky
dle přání -500.- Kč (bez ohledu na počet zákazníků).
2,5 – 3 hod. vyjížďka na hrad Radyni -1,200.- Kč (jízda ze Šťáhlav ke
hradu, čekání po dobu prohlídky, malého občerstvení a zpět do Šťáhlav)
PŘIPOMÍNKY K VYDÁVÁNÍ Š+Š
Po více jak 17 letech jsem se poprvé (škoda, že ne mnohem dříve) setkal s přímou kritikou měsíčníku Š+Š.
Samozřejmě (kde jinde než) v hospodě. Dozvěděl jsem se co všechno by v něm mělo být a naopak co je tam
uváděno zbytečně. Opravdu to není jednoduché obsah vydání naplnit. Někdy je materiálu tolik, že není
možné všechen uveřejnit, jindy zase málo a ještě ne zrovna vhodného. Pokusím se některé připomínky
realizovat.
Byl bych rád uveřejnil článek o loňské dostavbě dílny na opravu historických automobilů u nádraží. Po jejím
otevření bylo dohodnuto s majitelem opravny, že se o jejím představení obci domluvíme. Do dnešního dne
(po častých urgencích u zprostředkovatele setkání) k tomu nedošlo. Je to škoda, protože zrenovovaná auta
vypadají velice pěkně a čtenáře by jistě zajímalo něco se o práci na nich dovědět.
J.P.
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