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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

květen 2017

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
RO souhlasí s uzavřením MŠ Šťáhlavy
v době letních prázdnin takto:
7. 7. 2017 a dále od 17. 7. do 18. 8. 2017.
V jednání je ještě den 1. 9. 2017.
Na základě předložených nabídek rozhodla rada obce pronajmout část areálu
Pohoda panu Miroslavu Čihákovi.
RO doporučila ZO ukončit výpovědí veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi obcí
Šťáhlavy a obcí Nezbavětice na výkon
přenesené působnosti na úseku přestupků.

RO schválila veškeré předpisy týkající
se BOZP vypracované panem Tomášem
Honégrem.
RO schválila nabídku společnosti ČEZ na
doplnění 4 svítidel ve Šťáhlavech (Švehlova ul.) a 2 svítidel ve Šťáhlavicích.
RO schválila oznámení o konání veřejné
sbírky. Účelem sbírky je oprava varhan
v kostele sv. Vojtěcha ve Šťáhlavech.
RO zamítla žádost paní Heleny Hirnschrodt, Brennerstr. Linz na uznání vý-

jimky z placení poplatků za odvoz komunálního odpadu.
RO schválila žádost ředitelky ZŠ Šťáhlavy
na schválení věcného daru od klubu BK
Kardio. Jedná se o 10 ks basketbalových
míčů.
RO schválila proplacení faktury ﬁrmě JILAM s.r.o., Plzeň za stavební dozor na
akci zateplení ZŠ Šťáhlavy.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
1) ZPOPLATNĚNÍ STAVEBNÍ SUTI
VE SBĚRNÉM DVOŘE
V loňském roce schválila obec vyhlášku
č. 3/2016, která řeší nakládání s odpadem
v obci, tedy zejména kam jej lze ukládat,
jak třídit atd. V této vyhlášce je uvedeno,
že stavební suť lze uložit za poplatek ve
sběrném dvoře (SD) nebo obec občanovi
zdarma zapůjčí kontejner a občan si pak
na své náklady zajistí odvoz a uložení
odpadu na skládce odpadů u Dobřan. Stavební suť nepatří mezi komunální odpad
a její likvidace ve SD není zahrnuta v poplatku za komunální odpad. Protože obec
nechce mít na svém území černé skládky,
nadále umožňuje ukládat suť ve SD. Vyhlášku č. 3/2016 bylo nutno vydat, neboť
vyhláška původní byla v rozporu se zákonem. Vyhláška byla konzultována s Ministerstvem vnitra ČR, které ji doporučilo
schválit ve schvalovaném znění. Vyhláška
je účinná od 1. 1. 2017.
Výše úhrady za suť byla nejprve schválena
radou obce 10. 4. s tím, že se usnesení případně ještě doupraví dle podnětů z praxe.
Na základě těchto podnětů bylo v této věci
na radě konané 26. 4. přijato nové usnesení s účinností od 27. 4. 2017, dle něhož
(zjednodušeně řečeno) je stanovena výše
úplaty 0,60 Kč/kg stavební suti s tím, že
cenu určuje odborným odhadem obsluha
SD; orientační cena pro obsluhu SD pak
je: 10 Kč za kbelík, 30 Kč za kolečko
a 150 Kč za přívěs. V případě velkého přívěsu obsluha poplatek přiměřeně navýší.

Dále bylo z kapacitních důvodů rozhodnuto, že obsluha SD má právo odmítnout
příliš velké množství jakéhokoliv odpadu,
za běžné množství se považuje 1 přívěs/
den. Větve ze stromů je nutno nařezat
z kapacitních důvodů na délku max. 1 m.
Cena pro občany jiných obcí nebo pro
podnikatele zůstává nezměněna a je 2 Kč/
Kg stavební suti.
Přesné znění usnesení obecní rady má
obsluha SD k dispozici.
2) KONEC HROMÁDEK POSEKANÉ TRÁVY V ULICÍCH
Za pár posledních let si občané zvykli, že
zaměstnanci obce odvážejí trávu, kterou
občané posekají na veřejném prostranství před svými domy. V této věci nikdy
nebylo přijato žádné usnesení rady ani
zastupitelstva obce, zaměstnanci pracovní čety takto začali odvážet trávu nejprve
některým starším občanům, následně se
ale věc „zvrhla“ a prakticky jeden nebo
i více dnů v týdnu nemohli dělat nic jiného než svážet posekanou trávu, navíc někteří občané na tyto hromádky trávy posekané na veřejném prostranství neváhali
přihodit i trávu z celé své zahrady.
Obecní úřad oznamuje občanům, že zaměstnanci obce již tyto hromádky trávy svážet nebudou.
Pokud trávu na veřejném prostranství občané posekají, mají dvě možnosti, kam s ní.
a) využijí ji ke kompostování na své zahradě
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b) odvezou ji do sběrného dvora
Zaměstnanci obce budou sekat trávu
nadále ve škole, školce nebo na vytypovaných veřejných prostranstvích. Podél
místních komunikací před nemovitostmi
občanů, pakliže trávu neposekají občané,
ji posekají zaměstnanci obce pouze cca
1 – 2x za sezonu.
Velmi děkujeme všem občanům, kteří
budou sekat trávu na veřejných prostranstvích u svých domů i nadále a budou trávu na svém pozemku kompostovat nebo
vozit do SD.
3) STRUČNĚ K NĚKTERÝM PLATNÝM VYHLÁŠKÁM A NAŘÍZENÍM
OBCE
A) REGULACE HLUČNÝCH ČINNOSTÍ V NEDĚLI A VE SVÁTEK
- o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu lze provádět práce spojené
s užíváním zařízení způsobujících hluk
(př. sekačky na trávu, cirkulárky, motorové pily, křovinořezy, rozbrušovačky atd.)
POUZE OD 9:00 DO 12:00 HODIN.
B) SPALOVÁNÍ SUCHÝCH ROSTLINNÝCH MATERIÁLŮ
- je možné POUZE V PÁTEK OD 16
DO 19 HODIN.
C) POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM
PROSTRANSTVÍ
- na veřejném prostranství je nutno psa
vodit na vodítku
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- volně může pes pobíhat pouze pod dohledem osoby, která ho doprovází a pouze
na těchto pozemcích: ve Šťáhlavech louka
vlevo od Šťáhlavické ulice hned za obcí
a louka, která na ni navazuje za náhonem
směrem k řece; ve Šťáhlavicích louka vlevo hned za obcí směrem na Kornatice.
- v lese platí ještě jiné podmínky, pes
musí být ve sféře vlivu doprovázející osoby. Zejména nyní na jaře dbejte zvýšené
opatrnosti při pohybu v lese se psem, aby
nedošlo k rušení mláďat zvěře.
D) OCHRANA TRAVNATÝCH PÁSŮ
MEZI NEMOVITOSTMI A KOMUNIKACEMI
- občané mohou umístit na travnaté pásy
zábrany proti vjíždění na trávu, ale jen
na dobu nezbytně nutnou pro vegetaci
a zpevnění těchto pásů;
- zábranami mohou být svislé dřevěné kolíky natřené výraznou barvou a pouze bez
jejich svazování provazem! Kolíky musí
být do země zaraženy tak, aby při jejich
náhodném střetu chůzí či jízdou byly
snadno porazitelné a nedocházelo tak ke
škodám na zdraví nebo majetku.
-do travnatých pásů NEPATŘÍ KAMENY
ani jiné zábrany, protože jsou nebezpečné!
4) UZAVŘENÍ PŘEJEZDU VE ŠŤÁHLAVICÍCH
Na trati Plzeň – České Budějovice bude od
13. 5. 8:00 h do 15. 5. 17:00 h nepřetržitě
uzavřen železniční přejezd ve Šťáhlavicích. Objízdná trasa povede přes Šťáhlavy.
5) UPOZORNĚNÍ HASIČŮ
Dle vyjádření Jednotky sboru dobrovol-

ných hasičů nelze téměř po celé délce
Táborské ulice ve Šťáhlavech projet s hasičským vozidlem, a to zejména v době
od odpoledních do ranních hodin. Hasiči
vyzývají občany této ulice, aby, mají-li tu
možnost, parkovali svá vozidla na svém
pozemku, aby byl umožněn průjezd vozidel záchranného systému. Hasiči děkují
za pochopení.
6) ZPRÁVA Z ČINNOSTI OBECNÍHO
ÚŘADU
A) Na stavebním úřadu ve Starém Plzenci
bylo zahájeno územní řízení na vodovodní řady:
a) ve Šťáhlavicích na oblast „Mezi Domky“, „Za Humny“ a „Pod Kozlem“ – tj. od
parkoviště pod Kozlem k nové zástavbě
pod Kozlem
b) ve Šťáhlavech v ulicích Nezvěstická,
K Bažantnici, Tyršova, Havlíčkova a Na
Potoce.
Po územním řízení bude následovat stavební řízení na Magistrátu města Plzně
(MMP).
B) Projektanti pracují na projektech Kanalizace Na Sádkách, vodovodní přípojka
MŠ, vodovodní řad v části ulice Palackého, kanalizační přípojky Na Potoce, na
začátku měsíce května by měl být obci
předán hotový projekt na plynovodní řad
v Jungmannově ulici, zpracovává se studie na úpravu hřbitovů.
C) Ve spolupráci s projektantem, SÚS
a ČEVAK probíhají konečná jednání
o připravované rekonstrukci Nezvěstické
ulice. Územní řízení proběhlo v r. 2011,
o stavební povolení bude na MMP požá-

dáno po získání souhlasných vyjádření
všech dotčených osob a orgánů.
D) Výzvy pro občany
- Nezvěstická ul. – kdo budete mít zájem
o vodovodní přípojku, oznamte písemně
tuto skutečnost co nejdříve obci;
- Švehlova ulice – po dohodě s projektantem vodovodních přípojek bude výzva občanům s kontakty na projektanta
a možného zhotovitele odeslána občanům
v průběhu měsíce května;
- CHO Háječek – zde proběhne konečné zaměření užívaných pozemků a vynětí
pozemků z PUFL. Vzrostlé stromy budou
vykáceny na podzim t. r. Vlastníkům chat
bude odeslána výzva k odstranění veškerých jejich nepovolených staveb a přístřešků, které se na pozemcích v této oblasti nacházejí - pokud tak neučiní, nelze
zaručit jejich nepoškození při těžbě dřeva.
E) V letošním roce je realizace investic
bohužel pozvolná, projekty na většinu
investičních akcí byly obci odevzdány v průběhu jara t. r. Protože u většiny
akcí musí proběhnout nejprve územní řízení (doba trvání min. 2 měsíce)
a následně ještě stavební řízení (doba trvání další min. 2 měsíce), nelze zaručit, že
se všechny investice uvedené v rozpočtu
obce na r. 2017 podaří letos zrealizovat.
7) OBECNÍ ÚŘAD HLEDÁ STAVEBNÍHO TECHNIKA NA HPP
- podrobnější informace najdete na webových stránkách obce www.stahlavy.cz
za obecní úřad Mgr. Iveta Bočanová,
tajemnice OÚ

INFORMACE O POVINNOSTI VLASTNÍKŮ
NEMOVITOSTÍ SE SEPTIKEM - ŽUMPOU
Vážení občané, obec Šťáhlavy provádí průběžně výstavbu kanalizační sítě v obou obcích, kdy je kanalizace kompletně napojena
na čistírnu odpadních vod. V případě, že je

kanalizace ukončena čistírnou odpadních
vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace
odpadní vody přes septiky ani přes žumpy
– § 18 odst. 3 zákona č.274/2001 Sb., o vo-

dovodech a kanalizacích – účinnost od 1. 1.
2002.
Za stavební komisi Hana Hajšmanová

KVĚTNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
ŠŤÁHLAVY:
Anna Rybařová 87
Vladimír Dudla 85
Jaromír Rada
88

Jarmila Fialová
Václav Černý
Jan Chmelík

96
80
89

ŠŤÁHLAVICE:
Marie Přibíková 92

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
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NOC KOSTELģ 2017 – „SVċT POD HVċZDAMI“
Infocentrum
16:00 – 16:45

Divadelní soubor M+M Hranice
divadelní pĜedstavení pro dČti i dospČlé „Vodnická pohádka“

16:00 – 19:00

TvoĜivé dílniþky pro dČti (s obþerstvením)

16:00 – 19:00

Výstava výkresĤ dČtí MŠ a ZŠ na téma „SvČt pod hvČzdami“

Kostel sv. VojtČcha
18:00 – 18:15

Zahájení Noci kostelĤ

18:15 – 19:00

Vystoupení místních dČtí
hudební pásmo šĢáhlavských a šĢáhlavických dČtí
s doprovodem dospČlých

19:30 – 20:15

Vystoupení studentĤ Církevního gymnázia v Plzni

20:30 – 22:00

„SvČt pod hvČzdami“
koncert šĢáhlavských umČlcĤ s hosty ze sboru Nová ýeská PíseĖ
pana ZdeĖka Vimra

18:00 – 22:00

Výstava amatérský patchwork

Farní zahrada
18:00 – 23:00

Obþerstvení

19:00 – 22:00

Astronomické pozorování Slunce, MČsíce a hvČzd
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UKLIĎME ŠŤÁHLAVY, UKLIĎME ČESKO
Na sobotní dopoledne 8. dubna zorganizoval Spolek
přátel šťáhlavského zámku ve spolupráci
s obcí Šťáhlavy zapojení naší obce do celostátní úklidové akce „Ukliďme Česko,
ukliďme svět“.
Ve Šťáhlavech se zúčastnilo cca 80 dobrovolníků, z toho bylo cca 35 dospělých,
ostatní děti a mládež. Předem byly vytipovány lokality, které potřebují uklidit,
jednotlivé skupinky dobrovolníků dostaly
v den akce mapy, rukavice, pytle na odpad
a začalo se. Sesbíráno bylo cca 90 pytlů
odpadu, více než 20 ks velkých pneumatik, matrace a řada dalšího nepořádku.
Víme o místech, která se uklidit nepo-

dařilo, snad se to zvládne někdy příště.
Věříme, že pokud v příštím roce akci zopakujeme, již tolik práce mít nebudeme,
protože některý odpad, který jsme letos
uklízeli, hyzdil přírodu i desítky let.
Pro všechny zúčastněné zůstává nepochopitelné, proč lidé vezou odpad do lesa, odhazují ho na ulici, v Bažantnici, v Beránce, do příkopů, do trnek u nádraží apod.
Vždyť kdyby to takhle dělal každý, brodili bychom se v odpadcích - to těm lidem
snad nevadí? Proč nevyužijí odpadkových
košů, sběrného dvora, nebo neukládají
odpad do popelnic nebo kontejnerů na tříděný odpad, je nám záhadou.
Vzhledem k množství odhozených nedopalků, by bylo žádoucí, aby si kuřáci,

kteří je odhazují, udělali vlastní brigádu
a tento nepořádek si zametli. Jistě by se
divili, kolik „špačků“ na chodnících, cestách, hřištích nebo na nádraží leží.
Děkuji dvěma zaměstnancům obecní pracovní čety, které zajistila obec Šťáhlavy
pro svoz odpadu z jednotlivých stanovišť,
za jejich neúnavnou pomoc.
Děkuji všem, kteří se akce zúčastnili jako
dobrovolníci a přispěli tak svou prací
ke zlepšení prostředí v obci. Odcházeli
jsme unavení, někteří doslova sedření, ale
s dobrým pocitem, že tahle naše práce
měla smysl. Každé dítě navíc dostalo diplom a sladkost k zakousnutí.
za organizátora Iveta Bočanová

Co vše vozí lidé do lesa...

Diplomy a pamlsek – pro děti zasloužená odměna

Zadní vrata do sběrného dvora PŘED ...

Co vše se nasbíralo ...
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… a po úklidu

UKLIĎME ČESKO - ŠŤÁHLAVICE
Šťáhlavičtí hasiči se přidali v sobotu 8.
dubna k celorepublikové akci „Ukliďme
Česko“. Na výzvu se přidali i spoluobčané „nehasiči“ a ráno před 9. hodinou se 34
dobrovolných uklízečů rozdělených do 8
skupinek vydalo na předem pečlivě naplánované trasy po celém katastrálním území Šťáhlavic. Zde uklidili všechny cesty,
téměř každou polní i lesní pěšinu, břehy
řeky Úslavy včetně náhonu Lopatského

rybníka jakožto i břehy Kornatického potoka, okolí železnice vedoucí z Nezvěstic
do Rokycan. Uklizené trasy měřily celkem 40 km a nahromaděné odpadky váží
neuvěřitelných cca 1,5 tuny. A jaké kuriozity skončily na hromadě smetí? Sada
nářadí, snad všechny díly oblečení od bot,
ponožek, spodního prádla, tepláků až po
bundu, naštěstí bez majitele, psací potřeby, nádobí, že by se z něho zařídila celá

kuchyně, židle i kus stolu, celý plastový
bazén, noha od panenky až po necelou
polovinu kánoe. Úžasné na této akci bylo
velké zastoupení dětí – byla jich celá půlka týmu. Za jejich nadšení a snahu dostaly všechny diplom a sladkost jako odměnu. Poděkování patří i dospělým, kteří šli
dětem příkladem.
Eva Bezděkovská
SDH Šťáhlavice

DOPLNĚK KE STUDÁNKÁM Z MINULÉHO ČÍSLA
Všímaví a znalí čtenáři jistě zjistili, že to
nebyly všechny studánky. Jedna, o které
jsem věděl a opomněl o ní napsat, protože je stranou a hůře přístupná, se nachází
poblíž křižovatky Triangl. Když přijedeme (přijdeme) od Šťáhlav (dále k Neslívskému rybníku je vjezd zakázán), vpravo
je cesta na Hájek. Vlevo je alej, které se

říkalo Lipová. Po ní se vydáme a asi po
200 metrech pod cestou vpravo objevíme
krytou studánku, ke které není vhodný
přístup, hlavně pro starší občany.
Na druhou studánku, o které jsem nevěděl, mne upozornil pan Václav Štětina (za
školou). Nalezneme ji na Podmyškách
u Sedlecké skály. Nevede k ní žádná pěši-
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na a ani k ní není nejlepší přístup. Kdo o
ní neví, stěží ji najde. Sama o sobě má ale
se studánkou bohužel společného pouze
to, že je zde pramen a malá nádržka vody
se žabincem. Toť vše na doplnění o studánkách v našem okolí.
Jiří Brožík

DUBNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Poslední březnový den navštívili naši školu
předškoláčci se svými paními učitelkami,
aby se seznámili s prostředím, kam půjdou
zanedlouho s rodiči k zápisu do 1. třídy.
Setkali se s bývalými kamarády – našimi
prvňáčky a společně s nimi
pracovali na interaktivní
tabuli, poznávali písmenka, prohlédli si prostory
naší školy. Návštěvu zakončili ve školní družině,
kde si všichni společně
pohráli.
O pár dní později, v pondělí 3. 4. 2017, se děti z MŠ
do školy opět vracely, tentokrát v doprovodu svých
nejbližších. Probíhal zde
totiž zápis do 1. třídy. Kluci i holčičky předvedli paním učitelkám připravené básničky
či písničky, společně si popovídali, většina
z nich se pochlubila znalostí písmen, číslic
a geometrických tvarů, spolehlivě odhalili
rozdíly mezi dvěma obrázky. Nakonec byli
za svoji práci odměněni drobným dárkem.
Oproti předešlým létům se zápis konal
z důvodu změn v legislativě o 3 měsíce
déle. Celkem k zápisu přišlo 28 dětí, z toho
rodiče 4 dětí požádali o odklad školní docházky. Ale i tak už je zřejmé, že budoucí
1. třída bude opět dostatečně naplněná.
V sobotu 8. 4. 2017 se v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ zapojilo několik našich žáků a žákyň do úklidu obce.
Někdo přišel v doprovodu svých rodičů,
někdo se zapojil společně se svým sportovním oddílem. Všem zúčastněným náleží za
jejich ochotu a čas velký dík.
V pondělí 10. 4. 2017 se v rámci celoročního projektu Barevný rok uskutečnil „ zelený den“. Všichni žáci i pedagogové přišli
v zeleném oblečení. Nejvíce zářili ti, kteří

zvolili nejzářivější svěží jarní zeleň. Maskovaně vypadali žáci, na jejichž oblečení
byly skvrny v různých tónech zelené barvy.
Elegantně působily modely v temně zelených barvách. Školní práce byla motivována vším, co je zelené - od trávy až po špenátovou polévku
ve školní jídelně. Tímto dnem
jsme také otevřeli zkrácený
předvelikonoční týden a nezapomněli jsme připomenout
i zelený čtvrtek. Třídami zněly písničky „Travička zelená“,
„Žabička zelená“ a klukům,
kteří se chystají na fotbalový
turnaj, jsme zazpívali „Zelená je tráva, fotbal to je hra“.
Skvěle „zeleně“ se pracovalo
i při výchovách. Moc jsme si celý den užili.
Následující středu byly vyučovací hodiny

věnovány vyprávění o původu Velikonoc,
o průběhu pašijového týdne, o velikonočních symbolech a o lidových velikonočních
tradicích. Kluci se zdokonalovali ve znalostech velikonočních říkanek, získávali
informace o pletení pomlázek a vyrábění
vrbových píšťalek. Dívky se seznámily
s různými způsoby zdobení velikonočních

kraslic a dle tradice chystaly pentličky, které pak přivázaly koledníkům na pomlázky.
Vše následující už bylo plně v rukou dětí,
které si jistě užily ty nejkrásnější velikonoční prázdniny i Velikonoce.
Na středu 19. 4. 2017 se žáci druhého
a třetího ročníku velice těšili. Začal jim
totiž plavecký výcvik. Do bazénu v Plzni
na Slovanech pojedou celkem desetkrát.
Plavat budou ve dvouhodinových lekcích.
Neplavci si budou zvykat na pohyb ve vodním prostředí a s použitím pomůcek budou
usilovat o zvládnutí dovednosti plavání.
Méně zdatní plavci se budou snažit v plavání zdokonalovat a učit se nové plavecké
styly. Mnoho dětí už plave velmi dobře. I na
tyto žáky čeká kus poctivé plavecké práce.
Vždy je co vylepšovat. První lekci všichni
žáci zvládli a odjížděli spokojení a šťastní.
V měsíci dubnu se děti ze školní družiny
zúčastnily výtvarné soutěže „Miss záložka“, kterou vyhlásilo nakladatelství „Kosmas“ v rámci kampaně „Kniha ti sluší“. Záložky našich dětí byly vystaveny společně
s pracemi žáků z jiných škol ve vestibulu
knihkupectví Kosmas na Klatovské třídě
v Plzni. Zde byli také ve středu 19. dubna
vyhlášeni a odměněni nejúspěšnější tvůrci.
Pět z našich žáků se umístilo mezi hlavními výherci, dalších 14 dětí získalo vedlejší ocenění. Odměnami byly krásné dárky
z knihkupectví i od sponzorů. Vítězné práce budou spolu s dalšími výtvory vystaveny
také v Praze v Galerii 13.
Škola oznamuje veřejnosti, že v týdnu od
12. do 16. června 2017 bude probíhat tradiční sběr plastů, víček a kartonů. V tuto
dobu můžete sběr soustřeďovat vlevo od
hlavního vchodu školní budovy.
za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Hana Radová
a Mgr. Ivana Kantnerová

NĚKOLIK FOTOGRAFIÍ Z MŠ ŠŤÁHLAVY
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ZPRÁVA O ČINNOSTI
SLUŽBY OBCE ŠŤÁHLAVY, S. R. O., ZA ROK 2016
Parkoviště u zámku Kozel
V jarních měsících proběhla z dotace
ČEZ úprava zeleně, vysázení nových
stromových kultur a výsev nových travních porostů.
Před sezonou 2016 v květnu bylo parkoviště uklizeno, zameteno a umyto po
zahradnických úpravách a pak byla nově
nalajnována parkovací místa a veškeré vodorovné značení.
Koncem května byla na parkovišti postavená nová bouda pro výběrčího parkovného na místo stánku ze 70. let, který tam už
dělal jen ostudu. Proběhla taktéž částečná
rekonstrukce reklamních billboardů a pro
velký zájem byl vystavěn i jeden nový.
Celkově parkoviště v sezoně 2016 využilo 7883 aut. Od roku 2015 nabízíme celoroční permanentky na parkování za 400
Kč. Ty začíná využívat stále více místních
občanů, kteří vyráží k zámku Kozel stále
častěji, ať už na procházky do krásné přírody nebo za sportovními nebo rybářskými zážitky.
Sportovní hala Šťáhlavy
Od začátku roku 2016 jsem se hlavně zaměřil na zvýšení reklamy a zviditelnění
sportovní haly v Plzni a na Plzni - jihu.
Byly vyrobeny reklamní letáčky, mapky
a plakáty do bytových domů s veškerými
kontakty na halu.
V letních měsících byly po obci rozmístěny dopravní značky se směrovkami
ke sportovní hale. Na podzim bylo před
halou vybudováno nové osvětlené parkoviště pro 15 automobilů. To vše přineslo
zvýšení vytíženosti haly. Od září do haly
jezdí nově trénovat dva futsalové týmy
z Plzně, fotbalový dětský tým z Plzně a ze
Starého Plzence a nově vzniklý Šťáhlavský sportovní klub oddíl volejbalu. Vytížení haly je téměř 100% od 16 do 22 hod.
Využíváme i sloučené tréninky na obou
polovinách haly. Využití haly o víkendech
je 80%. Pořádá se zde velké množství
turnajů a ligových zápasů v házené, ﬂorbalu, fotbalu, volejbalu a i mezinárodní
utkání týmů v badmintonu. Badmintonové koberce se v hale využívají od února
2016. Byly pořízeny dva starší po 20 tis.
Kč. Nový stojí přes 130 tis. Kč. Po jejich
rekonstrukci a homologaci lajnování plně
vyhovují i pro turnaje 1 extraligy na mezinárodní úrovni, jak jste v prosinci 2016
mohli vidět na vlastní oči. Díky velkému
zájmu o tento sport zprovozníme v květnu
2017 ještě třetí badmintonový koberec se
stojany na sítě.
Letní sezóna i přes poloviční ceny nájmů
haly je ztrátová. Je to z důvodu absence
ubytovacích kapacit v naší obci. Bohužel
jediná možnost ubytování je v tělocvičně,
což je pro některé organizace na týdenní
letní soustředění nevyhovující. I přesto se
celková ekonomika haly pomalu dostává
do kladných čísel.
Od srpna 2016 se o úklid ve sportovní hale

a v šatnách výborně stará paní Jirmářová.
Problémy s házenkářskými vosky řešíme
1x ročně generálním úklidem, kdy samotní házenkáři důkladně vyčistí celou hrací
plochu.
Značnou úlevou pro úklid v hale bude
zprovoznění sanitárního kontejneru. To
výrazně omezí přebíhání sportovců na toalety do vedlejší budovy.
Realizace stavby právě probíhá a zprovoznění se očekává během letní sezóny
2017. Sanitární kontejner je již na místě.
Veškerá povolení a projekty jsou připraveny. Stavbu provádí ﬁrma BP stavby,
která zajistí stavbu přípojky, základové
desky a zastřešení přechodu z haly.
V loňském roce byla zakoupena i třetí sada volejbalových sloupků se sítí. To
umožnilo využít všechny tři volejbalová
hřiště najednou pro oddíl volejbalu.
V letních měsících se po několika letech
konečně sehnala ﬁrma na rekonstrukci
a dosypání umělého povrchu na venkovním hřišti. Pracovníci ﬁrmy povrch kartáči postavili a dosypali několika metráky křemičitého písku. Zátěžová zkouška
pružnosti povrchu vyšla výborně a bylo
konstatováno, že povrch venkovního hřiště i přes to, že byl 7 let bez důkladnější
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údržby, je ve výborném stavu.
Od prosince 2016 s nástupem EET je
v restauraci na hřišti nový provozovatel
p. Větrovský z Losiné. Od jarních měsíců se plánuje rozšíření nabídky v oblasti
gastronomie. O víkendech je provozní
doba restaurace přizpůsobena sportovním akcím v hale. Pro sportovce je zde
od ranních hodin zajištěno občerstvení
včetně snídaní, obědů, večeří i ﬁremních
a jiných oslav. Kromě restaurace provozuje místní personál i ﬁtness a saunu. Dále
má na starost správcovské služby kolem
sportovní haly. Pro veškeré informace týkající se provozu haly, neváhejte oslovit
místní zaměstnance restaurace, kteří Vám
určitě vše rádi ochotně zodpovědí a zajistí. Ostatní provozní záležitosti týkající se
sportovní haly ve Šťáhlavech Vám zodpovíme na tel.: 775594941. Celkové hospodaření s. r. o. Služby Obce Šťáhlavy se
v roce 2016 pohybuje v kladných číslech
v zisku okolo 100tis Kč.
Za s.r.o. Služby Obce Šťáhlavy,
jednatel ing. Jaroslav Malík

CO JE NOVÉHO U PIONÝRŮ
Rok 2017 jsme zahájili jednodenním výletem do Prahy, kde probíhala unikátní
výstava modelů postavených z kostek stavebnice Lego. Ač byla ráno velká zima

a všichni mířili hlavně za zimními radovánkami na hory, vydalo se nás na cestu do
Prahy celkem šestnáct.
Vystaveny byly stovky exponátů z Lega,
kterým vévodila více než 11 m dlouhá maketa slavného Titanicu. Zajímavé
byly hlavně atraktivní expozice jako Star
Wars, svět Lego Technic, měšťanské domy
v Londýně, Harry Potter, největší člověk
postavený z kostek Lego, Indiana Jones,
Tádž Mahal, vojenské bitvy a mnohé další.
Součástí výstavy byl i tzv. Fun Park, kde si
děti s dospělými mohou stavět své vlastní
modely.
Z holešovického Výstaviště jsme se pak
ještě vydali kolem Vltavy a Čertovky na

Karlův most, Staroměstské a Václavské náměstí. Odtud jsme pak již přejeli na hlavní
nádraží a vydali se na cestu domů.
V únoru nás čekaly jarní prázdniny a s nimi i týdenní pobyt na Božím Daru, kde
jsme se učili lyžovat či zdokonalovali naše
lyžařské umění. Na cestu se nás vydalo 29
a na horách nás oproti loňskému roku letos
přivítal opravdu sníh.
Nedělní počasí nebylo moc pěkné, byla
mlha, foukal velký vítr, ale přesto jsme
zvládli celý den na svahu. Od pondělí nám
začalo ale počasí přát. Každý den svítilo
sluníčko jako o závod, bylo krásně, a tak
jsme lyžovali dopoledne i odpoledne. Večery jsme trávili na chatě hraním spole-

čenských her, sledováním televize či ﬁlmů,
opravdu nikdo jsme se ani na chvíli nenudili.
Odpočinkový den jsme využili k výletu do nedalekého Jáchymova a návštěvě
místního lázeňského aquacentra Agricola.

Ve vodě si užili odpočinku děti i dospělí.
Odpoledne jsme pak šli na procházku po
okolí Božího Daru. Užívali jsme si ale nejen my na svahu, ale i naše bříška na chatě,
protože naši dva kuchaři a snídaňář Kája
předvádějí v kuchyni doslova kouzla. Byli
prostě skvělí.
Předposlední den pobytu jsme pokračovali v naší božídarské tradici a nejprve jsme
psali své přání a vzkazy na lampiony štěstí a pak jsme je společně šli večer pustit.
A pak už, bohužel, přišlo balení, úklid

a předání odměn všem účastníkům. Krásný
týden s prima partou se vydařil.
V březnu jsme společně podnikli jednodenní výlet na náš nejznámější hrad Karlštejn. O tuto akci byl obrovský zájem,
sešlo se nás celkem 37. Naše první kroky

vedly z nádraží po turistické stezce na prohlídku hradu, příjemná průvodkyně trpělivě odpovídala na naše otázky, prohlédli
jsme si soukromé i reprezentační prostory císaře Karla IV. včetně repliky české
Svatováclavské koruny. Prošli jsme se po
hradbách a navštívili i muzeum voskových
ﬁgurín, které se nachází přímo na hradě.
Prohlídka začínala u obřího kaleidoskopu.
Nahlédli jsme do života řemeslníků, hrnčířů, zbrojnošů i legendárního krysaře, na
vlastní oči viděli středověké vězení, kata
i Bílou paní. Druhá část byla zasvěcená
Karlu IV., třetí alchymistickému dvoru.
V závěru prohlídky nás čekala novější
doba a její představitelé. I tentokrát nám
počasí přálo, a tak jsme si domů odváželi
mnoho nových zážitků a informací.
V letošním roce jsme se rozhodli zkusit
kromě našich klasických výletů a víkendovek i něco méně tradičního, a to klasické „puťáky“ do přírody na zajímavá místa

naší země. Druhý dubnový víkend se tak
prvních pět odvážlivců vydalo na první
z nich. Našim cílem se staly lomy Amerika, Karlštejnsko a Český kras. Strávit tři
dny a dvě noci v přírodě, spát pod širákem,
vyzkoušet si základní dovednosti orientace
v terénu, přežití a vaření v přírodě, výrobu
náramků z paracordu, to všechno jsme si
vyzkoušeli. Ti, co se zúčastnili, mají plno
zážitků a z akce se vrátili nadšeni. Věříme,
že na další z našich puťáků se již vydá více
zájemců, neboť tentokrát bylo nejvíce limitujícím faktorem počasí.
A co chystáme v následujících dnech, týdnech a měsících? Výlet na zámek Blatná,
celostátní setkání pionýrských oddílů v Ostravě, předtáborová víkendovka v Hradci
u Stoda, druhý puťák a další. V létě pak tři
táborové běhy, a to v Hradci u Stoda s více
než osmdesáti účastníky, na Zbirožském
potoce a nově i srpnový desetidenní tábor
na Božím Daru.
Petra Vošahlíková

ŠŤÁHLAVSKÉ VARHANY DĚTEM
Milé děti,
nevíme, jak moc si toho všímáte vy, ale my
máme rády na jaru ten krásný ranní ptačí
zpěv. Ten stojí za přivstání. A představte si,
jak tak jednoho dubnového rána posloucháme tu hravou ptačí symfonii, najednou se
do toho přidal popěvek někoho z vás. Netušíme, co vás ten den mohlo ve škole čekat,
že si jeden z vás radostně cestou do školy

broukal, ale bylo to v kombinaci s těmi ptačími áriemi nádherné. A moc za to děkujeme. Přemýšlely jsme pak nad tím, jak na
vás rodiče musejí být pyšní, když jim děláte
radost třeba i tím, že pro nás tvoříte básně
a obrázky. A napadlo nás pochlubit se vám
svými rodiči. To víte, že i my je také máme?
V našem případě je to ale titul, který se předává po generacích, protože nikdo nemůže
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žít tak dlouho jako my. První tatínek byl
pan výrobce - varhanář Ferdinand Guth.
Jeho nástupce si už moc nevybavujeme přece jenom je to už nějaká doba. Ale s láskou vzpomínáme na paní varhanici Annu
Hříbalovou, která vedla kůr během 2. světové války. Z jejích následovníků vděčíme
za dobrou kondici starostlivému panu magistru Puchtovi.

ŠŤÁHLAVSKÉ VARHANY DĚTEM
Dnes máme dokonce tatínka i maminku:
pana inženýra Jiřího Reindla a paní profesorku Jitku Chaloupkovou. Oba se mohou
pyšnit titulem „diecézní organolog“. Co to
znamená? Jednoduše řečeno: mají na starost všechny varhany v plzeňské diecézi
– tedy ve všech kostelech římskokatolické
církve. Nejen že se starají, abychom byly
v dobré formě – aby nám to ladilo, ale ve
volném čase pátrají v archivech a kronikách o informacích o nás, hledají pro nás
ﬁrmy a dotace na opravy, při kterých pak
přísně sledují, zda renovace probíhá správně.
Když byl u nás taťka naposledy, hezky
jsme si spolu popovídali. Když z nás utíral prach a zkoumal, jak si vedeme, byly
jsme ten den dost upovídané, všechno nás
zajímalo. Něco bychom vám mohli převyprávět:
Tati, víme, kolik toho máš na práci. Nejde
nám tedy do hlavy, proč se tolik zajímáš
zrovna o nás. Čím si zasloužíme tvůj zájem?
Důvodů je samozřejmě více. Ten hlavní
je můj nekončící obdiv ke geniálním výrobcům varhan z rodiny Guthů z malého
městečka Čisté (později někteří přesídlili
do Nového Strašecí a Prahy). Stavěli varhany více než 150 let a mnoho jejich krásných, většinou malých nástrojů nalezneme
na českých kostelních kůrech dodnes. Ve
všech generacích se vyznačovali velice
pečlivou prací, promyšlenou konstrukcí
a přenášením rodových pracovních postupů na mladší generace. Také varhanáři,
kteří měli to štěstí opravovat a restaurovat
jejich nástroje, je bez výjimky ctí a zachovávají.
Máme rády čísla… Kolik varhan máš zhru-

ba na starost? A kolik z nich je v dobrém
stavu a kolik naopak v tak zoufalém jako
my?
Před deseti lety jsem dělal inventuru. Celkem bylo v plzeňské diecézi registrováno
485 varhan, z toho zničených 98 a nehratelných 90. Od rodiny Guthů zde zbylo 31.
Za posledních 5 let se z gruntu opravilo
a restaurovalo 20 varhan, rozpracováno je
5 varhan.
Proč si myslíš, že má cenu zachraňovat
varhany i v malých kostelech, kam nechodí
příliš mnoho lidí na bohoslužby?
Ideální je, pokud se varhany používají co
nejvíce. Hlavně ze dvou důvodů: největším nepřítelem varhan je (hned po vandalech) červotoč, kvůli kterému - když se
proti němu nebojuje - varhany mohou po
čase zcela spadnout. Ale (stejně jako moje
záda) ani dřevokazný hmyz nemá rád průvan. A ten ve varhanách při hraní vzniká,
a proto se tento hmyz ve varhanách, na
které se hraje, tolik nevyskytuje. Ovšem
při pečlivé a kvaliﬁkované opravě varhan
se zlikviduje červotoč ve všech stádiích
vývoje. Dřevo varhan se pak naimpregnuje
chemickými prostředky, po jejichž aplikaci
dřevokaznému hmyzu zajde chuť na takto
ošetřené dřevo.
A druhý důvod, proč hraní varhanám pomáhá, je „záběh“ v době po renovaci.
Je totiž zapotřebí, aby se jednotlivé opravené mechanizmy usadily a „vyběhaly“.
Pokud se na ně nehraje, stárnou rychleji
a to je škoda. Takže o důvod víc, až vás
snad za pár let opraví, ke konání zajímavých koncertů. Jistě se najde řada zájemců,
kteří si rádi přijdou zahrát na tak dokonale
vyrobený klenot.
Před necelými 20 lety místní lidé uspořáda-

Společná fotka s oběma našimi současnými rodiči

li sbírku, díky které nám prodloužili život.
Prozraď, jak nám tato sbírka pomohla?
Podle mých záznamů byla poslední větší
oprava varhan okolo roku 2000. Opraveny
byly hlavně dřevěné části varhan zničené
červotočem. Finance na tuto opravu byly
získány sbírkou a díky hodným a starostlivým lidem se tak podařilo zpomalit Vaše
totální „rozežrání“. Bohužel několika píšťalám už nebylo pomoci a musely se nahradit kopiemi. Vaše stárnutí se tak zpomalilo
a dokonce pak bylo možné na vás několik
let dál hrát. Bohužel jste od té doby zestárly natolik, že vám pár náplastí už nestačí
a potřebujete kompletně navštívit ozdravné
lázně.
Co bys nám a místním lidem popřál?
Přál bych vám, aby se okolo vás pohybovali jen hodní lidé, kterým není váš osud
lhostejný. Kteří obdivují krásnou ruční
práci vašeho tvůrce a lahodné tóny, které
po opravě z vás budou vycházet. To potěší
nejen současníky, ale i budoucí generace.
Dopis od varhan dětem přepsal
Mgr. Jakub Šedivý.
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Není to tak dávno, co se se všechny házenkářské soutěže teprve rozehrávaly a dnes
pomalu končí. Inu je to již zkrátka halový sport a na nostalgii není místo. Jinak to
byl ovšem rušný měsíc. Po několikaměsíčním dolaďování společné česko-slovenské soutěže mužů byla tato idea opuštěna,
abychom se pokorně vrátili k modelu, kde
české týmy nebudou zbytečně konfrontovány se slovenskou házenou, ono by to
také mohlo dopadnout všelijak. Myslíme
si, že je to škoda, mohl to být dobrý impuls
pro házenou v obou zemích bývalé federace. Takže nyní budeme s napětím sledovat, jak svaz házené vyřeší nižší soutěže,
ve kterých se již neobjevuje náš oddíl. Náš
tým mužů se totiž pro nedostatek hráčů
musel odhlásit ze soutěže plzeňské ligy. O
to větší radost však můžeme mít z úspěchů
žákovských a dorosteneckých družstev.
Začneme od těch nejmladších, přípravky.
Chlapci absolvovali svůj první soutěžní
turnaj v Chebu a pod vedením T. Fridricha
a T. Cetkovského náš oddíl úspěšně repre-

zentovali. Blahopřejeme jim a věříme, že
to bude povzbuzení pro jejich další růst.
Mladší žáci se zúčastnili o Velikonocích
velkého mezinárodního turnaje v Praze
nazvaného Prague - cup. Jen v kategorii
mladších žáků soutěžilo 84 týmů. Naši
se ve skupině 14 střetli postupně s těmito
družstvy: IK Savehof (SWE) 11:12, HC
Empor Rostock (GER) 11:24, Apollon Kotrijk (BEL) 20:0, Sokol Úvaly (CS) 8:11,
TJ Slovácká Slavia (CS) 8:16. Obsadili tak
ve skupině páté místo a postoupili do play
off B. Ani zde nebyli úspěšní a podlehli po
velkém boji Sokolu Velké Meziříčí 9:10.
Tím byli z následujících bitev vyřazeni.
Na tomto mládežnickém turnaji se objevili i někteří naši starší žáci, kteří hostovali
úspěšně v týmu Talentu Plzeň. Naši hráči Brůha, Havlíček, Kopic a Sedláček se
výrazně podíleli na třetím místě Talentu,
když v souboji o třetí místo pomohli zvítězit nad favorizovanou Duklou Praha 16:15.
V krajských soutěžích se pokračovalo formou soutěžních turnajů. Mladší žáci se 29.
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dubna zúčastnili turnaje Talentu Plzeň ve
Šťáhlavech, kde sehráli dvě utkání a v obou
zvítězili. S Rokycany 14:3 a s Talentem
Plzeň 9:3. Hoši hráli v sestavě (v závorce
branky): Makový, Votýpka (3), Tůma, Hrubý (2), Čimera, Černý (2), Kudra (1), Jirmář (4), Toﬂ (3), Holý (6), Kasal (2), Sedláček. Trenéři Jirmář, Votýpka. Tabulka: 1.
Talent A, 2. Šťáhlavy, 3. Talent C, 4. Talent
B, 5. HC Plzeň, 6. Rokycany.
Také žáci starší absolvovali svůj turnaj na
Slavii Plzeň v nafukovací hale na Borech.
Výsledky: Šťáhlavy - Talent B 16:13 a
Šťáhlavy - Rokycany 16:14. Pořadí v tabulce: 1. Šťáhlavy, 2. Talent A, 3. Talent
B, 4. Rokycany, 5. Slavia Plzeň, 6. Starý
Plzenec. Žáci týden poté hráli svou hlavní
soutěž, žákovskou ligu České republiky.
V pátém kole této soutěže byli nalosováni
do skupiny, která se hrála v Jičíně. Zde remízovali s družstvem Pepino Frýdek-Místek 20:20 a ostatní utkání již byla vítězná.
Šťáhlavy - Cement Hranice 30:22, Handball Liberec 23:16, Město Jičín 25:18.
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Sestava (branky): Kopic, Jung 5, Tyml 4,
Nosek 10, Havlíček 28, Hadáček 4, Sedláček 38, Sklenář, Brůha 3, Pytlík 2. Trenéři
Sedláček, Havlíček. Naši se tak udrželi na
třetím místě, škoda promarněných střeleckých příležitostí v zápase s celkem Frýdku
- Místku. Tabulka před závěrečným turnajem 21. 5. na pražské Dukle:
1. Robe Zubří 40, 2. Dukla Praha 35, 3.
Šťáhlavy 35, 4. Frýdek - Místek 33, 5. Talent Plzeň 32.
Mladší dorost v soutěži druhé dorostenecké ligy pokračoval v solidních výkonech
a po výhrách v Havlíčkově Brodě 38:29 a
doma s Českými Budějovicemi též 38:29
se drží na druhém místě v tabulce. Čeká ho
ještě odložený zápas se Žďárem nad Sázavou, prozatímním lídrem, a domácí střetnutí se Strakonicemi. Pořadí: 1. Žďár 22,

2. Šťáhlavy 22, 3. Talent Plzeň 18, 4. Strakonice 15. Trenéři Sedláček s Průchou dirigovali tento tým: V brance Hrubý, Kopic,
hráči v poli - Průcha 4, Nosek 4, Havlíček
O. 4, Havlíček M. 18, Sedláček 16, Šimek
2, Brůha 5, Kojan 10, Nolč 8, Klička 3.
Tým staršího dorostu nejdříve zvítězil
doma nad Dolní Cerekví 40:15 a pak vyhrál v Praze ve Vršovicích 34:22. Poslední
dubnový víkend si zajel do Loun pro druhou porážku v soutěži. Ve velmi tvrdém
utkání prohrál s domácím družstvem Lokomotivy Louny 20:19. Našim chyběl zraněný Nolč a postupně byli vyřazeni další
naši hráči. Pro zranění Ulč a Šedivec a dále
Šimek pro červenou kartu. Plzeňští sudí
Měšťánek a Vimr byli značně benevolentní
k přehnaně tvrdé hře domácího týmu. V tabulce se ale nic nezměnilo. 1. Šťáhlavy 37,

2. Louny 37, 3. Pardubice 34, 4. Náchod
29, 5. Chodov 22, 6. Liberec 22. Sestava Hrubý, Dolák, Vacikar 6, Kaiser 7, Kesl 23,
Šimek 12, Krásný 3, Havlíček 9, Tatar 10,
Ulč 17, Kejha 6, Nolč 12, Kojan 2, Šedivec
10. Trenéři Šedivec, Nolč.
I naše ženy zahájily pražskou ligu. V tomto
ročníku se jim ale nedaří, stále se nemohou
odpoutat od předposledního místa v tabulce. Jejich jarní výsledky. Šťáhlavy - Střešovice 21:30, Slavia Plzeň 20:24, TJ Radlice
11:22.
Děkujeme našim příznivcům za věrnost,
za příkladné povzbuzování našich týmů. V
měsíci květnu již budou končit republikové
soutěže mládeže a tak zveme šťáhlavskou
veřejnost na zbývající utkání.
Jan Sklenář, VV házené Sokola Šťáhlavy

STARÁ PRANOSTIKA PRAVÍ „BŘEZEN, ZA KAMNA VLEZEM“
To ovšem vůbec neplatilo o kolektivu házenkářů mladších žáků Sokola Šťáhlavy,
které v březnu čekal házenkářský maraton.
Neděle 5. 3. – Mistrovský turnaj v Rokycanech. Šťáhlavy – Rokycany: Osobní
obrana 3:3, trháky 9:7, hra 8 : 4. Snaživý,
bojovný soupeř z Rokycan nemá kvalitu,
aby prověřil naši připravenost. Dostávají
příležitost mladší kluci, přesto vyhráváme
8 : 4. Branky ve hře: Jirmář Jan 2 (1), Toﬂ
Jakub 1, Holý Kryštof 2, Kasal Michal 3.
Talent JS Plzeň „B“ – Šťáhlavy: Osobní
obrana 5 : 9, trháky 2 : 8, hra 0 : 11. Povedený zápas. Kluci hráli kolektivně, výborně bránili a dařilo se i střelecky. Branky ve
hře stříleli: Tůma Matěj 2, Černý Vojtěch
2, Kudra Jaroslav 2, Toﬂ Jakub 2, Holý
Kryštof 1, Kasal Michal 2. Zkušenosti
z přípravných turnajů se projevují.
Pátek, sobota, neděle 10-12.3 Turnaj na
HC Continental Jičín. „CONTINENTAL CUP 2017“
Odjíždíme v pátek brzy odpoledne, abychom se včas ubytovali ve třídě Jičínského
gymnázia a stihli večeři v 19:00 v hotelu
Paříž, což pro účastníky turnaje zajistil
HBC Continental Jičín. Bohužel dopravní
situace v Praze mění veškeré naše představy o klidném pátku. Průjezd Prahou trvá
přes dvě hodiny, odklonění z okruhu zaměstnává naše navigace a tak přijíždíme
v půl deváté. Jsme očekáváni pořadateli,
vynášíme věci do 1. patra školy a rychle na večeři, kde na nás čekají od 19hod.
Nakonec vše dobře dopadlo a v 11 hodin
kluci pomalu usínají. Ráno vstáváme v 6
hodin, přesun na snídani, přesun do haly
zvládáme pěšky, jen tašky se sportovní výbavou převáží p. Toﬂ autem. První zápas
s Duklou Praha 6 hrajeme v 8:50. Už při
rozcvičování na chodbě haly zjišťujeme,
že nás nečeká Dukla jako v Novém Veselí.
Kluci z Prahy jsou velcí chasníci a tak nebude nic lehkého.
Dukla Praha 6 : Sokol Šťáhlavy - Narážíme na skvěle připravený kolektiv a jen
těžko hledáme, jak zastavit herní převahu

soupeře. Branky v naší síti přibývají a soupeř je stále při chuti a ani nestřídá za menší kluky, které v sestavě také má. Utkání
prohráváme vysoko 15 : 3. Branky našeho
družstva: Hrubý Lukáš 2, Holý Kryštof
1ze7m.
Sokol Šťáhlavy : STM Olomouc – Známý soupeř, hrajeme s ním již potřetí. Bohužel nastupujeme už předem poražení.
Nedaří se kluky vyburcovat k bojovnosti.
Ve třetím zápase s tímto soupeřem uhráváme sice nejlepší výsledek, ale prohráváme
4 : 14. Branky našeho družstva: Hrubý Lukáš 1, Toﬂ Jakub 1, Holý Kryštof 2 obě ze
7m.
HK město Lovosice : Sokol Šťáhlavy –
Hratelný soupeř. Jenže po prvních dvou
zápasech je víra v naše schopnosti dost nalomená. Začátek zápasu ještě stačíme korigovat výsledek, ale od stavu 4 : 2 nás soupeř k ničemu nepouští. Těžko se dostáváme
do šancí, a když v nich jsme, neproměňujeme. Chybí bojovnost, prohráváme 12 : 5.
Branky našeho družstva: Čimera Tomáš 1,
Toﬂ Jakub 2, Holý Kryštof 2.
SK Velká Bystřice : Sokol Šťáhlavy –
Utkání se zcela vyrovnaným soupeřem.
Výborné obrany na obou stranách. Do stavu 2 : 3 máme lehce více ze hry. Poté nám
úplně odešla střelba. Kluci nedávají ani
největší šance, jsou ve stavu, který jim není
co závidět. Ale i takový je sport. Prohráváme 6 :3. Branky našeho družstva: Votýpka
Jan 1, Holý Kryštof 2. Ve skupině končíme
poslední a tak hrajeme o 11. – 12. místo.
Soupeřem nám jsou kluci z domácího „B“
družstva.
Sokol Šťáhlavy : HBC Continental Jičín
„B“- Kluci z Jičína jsou mladší, ale podpora domácího prostředí a slušná úroveň herní činnosti nám dělá problém. Prohráváme
0 : 2, Honza Jirmář snižuje, ale v rychlém
sledu dostáváme další dva góly 1 : 4. Prostřídáváme kluky, hra se vyrovnává a Kryštof Holý to bere na sebe. Střílí dvě branky
3:4. Ve 13 min. dostáváme 5. gól. To je ale
od domácích vše. Kluci se uklidnili, Kuba
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Toﬂ snižuje na 4:3. Na hřišti už je jenom
jeden tým a Kryštof Holý dává 5., 6. a 7.
gól. Vyhráváme 7 : 5, nejsme poslední.
Žádná velká radost, odjíždíme domů smutní, protože si myslíme, že kluci mají navíc.
Neděle 19.3 – Turnaj v Příbrami - 1.
Ročník Memoriálu ing. Zdeňka Vojíře
Na turnaj odjíždíme v neděli ráno od haly.
Všichni jsou natěšeni, odjíždí s námi i rodiče, a tak o atmosféru nemáme obavu. Turnaje se účastní 8 družstev, hraje se ve dvou
skupinách, pak semif. a ﬁnálová utkání.
První utkání hrajeme – Sokol Šťáhlavy
: Lokomotiva České Budějovice - Hraje
se jeden poločas 15 min. Kluci začali jako
z partesu. Střílíme branky, dobře bráníme,
vedeme 3:0. Kluci z Budějovic přidávají.
Výborné, bojovné utkání se šťastným, ale
zaslouženým koncem pro nás. Vyhráváme
6 : 5. Branky našeho družstva: Votýpka Jan
2, Holý Kryštof 3, Kasal Michal 1.
Druhé utkání – Zruč nad Sázavou :
Sokol Šťáhlavy - Po prvním vítězném
utkání klukům narostlo sebevědomí, hrají
pohlednou rychlou házenou a daří se střelecky. Vyhráváme 13 : 3. Branky našeho
družstva: Votýpka Jan 1, Černý Vojta 2, Jirmář Jan 1(7m), Toﬂ Jakub 2, Holý Kryštof
4, Kasal Michal 3.
Poslední utkání ve skupině - Sokol Šťáhlavy : Chomutov - Kluci hrají, bojují.
Utkání má jednoznačný průběh a tak trenéři mění způsob obrany z 0 / 6 na 1 / 5.
Kluci to dávají celkem slušně, hrají kolektivně a mají ze svoji hry konečně radost.
Vyhráváme 10 : 3. Branky našeho družstva: Votýpka Jan 1, Tůma Matěj 1, Čimera
Tomáš 1, Kudra Jaroslav 1, Jirmář Jan 2
(1.7m) Toﬂ Jakub 1, Holý Kryštof 2, Kasal
Michal 1.
Čtvrtﬁnále – Sokol Šťáhlavy : Bělá pod
Bezdězem - O další postup v turnaji hrajeme s posledním družstvem druhé skupiny.
Soupeř je slabší. Kluci hrají dobře, výborně brání a dáváme hodně gólů z rychlých
protiútoků. První branku dostáváme za stavu 19:0. Vítězíme 20 : 1. Branky našeho
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družstva: Makový Nikolas 1(7m), Votýpka
Jan 3, Tůma Matěj 3, Černý Vojta 2, Kudra
Jaroslav 2, Jirmář Jan 2, Toﬂ Jakub 3, Holý
Kryštof 3, Kasal Michal 1.
Semiﬁnále - HC Rokycany : Sokol
Šťáhlavy - Nám velice dobře známý soupeř z mistrovských soutěží. Kluci hrají
nekompromisní obranu 1 / 5, a ta na Rokycany platí. Rychle získáváme vedení a
neustále jej navyšujeme. Vítězstvím 2:14
postupujeme do ﬁnále turnaje. Branky našeho družstva: Votýpka Jan 1, Tůma Matěj
1, Černý Vojtěch 1, Jirmář Jan 1, Toﬂ Jakub
4, Holý Kryštof 4(1z7m), Kasal Michal 2.
Finále turnaje – Sokol Šťáhlavy : Spartak Ústí nad Labem (dívky) - Zápas
hodný ﬁnále. Děvčata z Ústí jsou fyzicky
vyspělejší, jsou velice dobře atleticky připravené a slušně zvládají i herní činnosti.
Nastává tvrdý boj o vítězství v turnaji.
Obrany obou týmů jsou výrazně lepší útoků. Vedeme 1:0, prohráváme 1:2, vedeme
3:2, Vyrovnáno 3:3. Ve 13. minutě zvyšujeme na 4:3. V 15. minutě děvčata vyrovnávají a zápas končí 4:4. Rozhodnout
o vítězství musí 7m hody v sériích po
1 hodu. Děvčata proměňují, my ne. Kluci jsou smutní, ale nemají se za co stydět.
Výkony, které předváděli by i ve výše popsaných turnajích stačili na lepší umístění.Branky našeho družstva: Jirmář Jan 1
(7m), Toﬂ Jakub 3, Holý Kryštof 2.
Neděle 26.3 Mistrovský turnaj Talent Plzeň ve Šťáhlavech
Naše první nedělní utkání s mladým, ale
ambiciózním družstvem Talentu JS Pl-

zeň „C“ jsme zvládli jednoznačně. Deset
minut osobní obrany jsme vyhráli 15 : 4.
Branky našeho týmu dávali: Nosek Jakub
1, Černý Vojta 2, Kudra Jaroslav 2, Jirmář
Jan 1, Toﬂ Jakub 2, Holý Kryštof 2, Kasal
Michal 4. Druhou částí utkání jsou trháky.
V té vyhráváme 13 : 4. Dvacet minut hry
jsme rozehráli také velice dobře. Až při
našem vedení 7 : 0 střílí Talent svou první
branku. Po celé utkání jsme nedali soupeři
nejmenší šanci. Utkání vyhráváme vysoko
16 : 3. Branky našeho družstva: Votýpka
Jan 2, Nosek Jakub 1, Čimera Tomáš 1,
Kudra Jaroslav 2, Jirmář Jan 2, Toﬂ Jakub
4, Holý Krištof 1, Kasal Michal 2.
Druhé utkání s vedoucím družstvem soutěže Talentem JS Plzeň „A“ jsme očekávali
s velkým napětím. Prokáží výše popisované turnaje zlepšení naší hry? Nebo opět
prohrajeme s výrazně lepším soupeřem.
Hned první část, tj. osobní obrana, ukázala, že se o výsledku rozhodne až po boji.
Kromě úseku mezi 5. až 6. minutou, kde
jsme nedokázali kontovat, jsme byli vedoucímu družstvu rovnocenným soupeřem. Prohráváme 7 : 11. Branky našeho
kolektivu dávali: Černý Vojta 1, Toﬂ Jakub
2,Holý Krištof 1, Kasal Michal 3. Druhou
část - trháky - vyhráváme 6 : 4. Ve vlastní
hře jsme zcela rovnocenným soupeřem do
5. minuty. Soupeř odskakuje o tři branky.
Tento rozdíl držíme až do stavu 10 : 13.
V závěru utkání soupeř odskočil na 11 :
17. Daří se nám ještě upravit výsledek na
konečných 13 : 17. Klukům patří pochvala
za bojovnost. Dosáhli na nejlepší letošní

výsledek s tímto soupeřem. Branky stříleli: Černý Vojta 3, Kudra Jaroslav 1, Jirmář
Jan 1, Toﬂ Jakub 3, Holý Kryštof 2, Kasal
Michal 3.
Posledním třetím utkáním s Talentem
JS Plzeň „B“ jsme ukončili výsledkově
úspěšnou neděli vítězstvím. V osobní obraně vyhrávají kluci 10 : 3. Branky: Nosek
Jakub 2, Čimera Tomáš 1, Černý Vojta 1,
Toﬂ Jakub 3, Kasal Michal 2. Také v trhákách jsme úspěšní. Vyhráváme 8 : 2. Ve
vlastní hře jdeme rychle do vedení 5 : 0.
Pak střídáme a zkoušíme i jiné postavení
hráčů. Utkání vyhráváme 11 : 3.
Závěrem bych chtěl poděkovat celému realizačnímu týmu mladších žáků. Poděkování patří i jejich rodinám, protože čas, který
klukům věnují a jak jste si mohli přečíst,
není jej málo, by mohli strávit spolu.
Za kolektiv Votýpka Karel

POZVÁNKA NA JIŽ 3. ROČNÍK OLYMPIÁDY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ
V ATLETICKÉM VÍCEBOJI
Sportovní komise při OÚ ve spolupráci se
ZŠ Šťáhlavy zve všechny sportovní příznivce na již 3. ročník olympiády žáků 1.
stupně ZŠ v atletickém víceboji. Již tradičně se v naší sportovní hale utkají reprezentanti 1. - 5. ročníků ZŠ ze Šťáhlav,
Nezvěstic, Starého Plzence a Tymákova.
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 zatím od zahajovacího ročníku neopustil území Šťáhlav a zůstává v držení naší
školy. Podaří se jej uhájit i letos?
Tak, jako v předešlých letech, dorazí
v průběhu závodů zajímavý sportovní host,

který s dětmi pobeseduje o svém sportu
a bude se podílet i na předávání cen. V pátek 2. června 2017 od 8:30 hod. ve sportovní hale ve Šťáhlavech. Předpokládaný
konec ve 12:30 hod. Kdo budete moci,
přijďte se podívat!
Jan Tafat

SPORTOVNÍ KLUB ŠŤÁHLAVY, ODDÍL VOLEJBALU, INFORMUJE
Sezona vstupuje pomalu do svého ﬁniše, a
tak si pojďme zrekapitulovat, co se událo
ve Sportovním klubu Šťáhlavy, oddílu volejbalu. V tomto ročníku se naši svěřenci
zúčastnili pěti krajských turnajů v barevném minivolejbalu, a to na 15. ZŠ a na Lokomotivě v Plzni, Klatovech, Rokycanech
a 9. dubna jsme hostili závěrečné kolo
v domácím prostředí naší sportovní haly.
Přičemž závěrečný šťáhlavský turnaj měl
rekordní celkovou účast 67 družstev ve žluté, oranžové, červené a zelené barvě (více
k minivolejbalu na www.minivolejbal.cz).
Velký dík patří všem organizátorům z řad
činovníků Sportovního klubu Šťáhlavy,
ale i rodičům mladých sportovců, kteří se
postarali o hladký průběh akce takovéhoto

formátu, když se na osmi hřištích sehrálo
celkem více než dvě stovky utkání.
Nejvíce se našim svěřencům dařilo letos
v červené kategorii, když dokázali vyhrát
první turnaj na 15. ZŠ, na Lokomotivě brali 3. a 4. místo, v Klatovech byli opět bronzoví a v Rokycanech stříbrní, když naše
děvčata podlehla až těsně ve ﬁnálovém
utkání Klatovům. Tyto výsledky znamenaly, že naše červená družstva se zúčastní
celostátních festivalů barevného minivolejbalu v Karlových Varech 27.- 28. května
a Českých Budějovicích 10. – 11. června.
Kromě setkání volejbalových nadějí z celé
ČR navštíví děti v Karlových Varech utkání kvaliﬁkace MS 2018 mužů a v Českých
Budějovicích utkání FIVB World league
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mužů. Účast na těchto akcích je pro děti
odměnou za jejich poctivou celoroční práci
a účast na trénincích a motivací do jejich
dalšího sportovního rozvoje.
Dále naše tři družstva absolvovala celoroční soutěž, Městský přebor ve volejbalu trojic v kategorii MINI, který se již prakticky
blíží klasickému volejbalu, co se technických dovedností týče. Je třeba konstatovat,
že tato soutěž dala našim svěřencům v jejich sportovním rozvoji asi nejvíce a i na
dětech z ostatních oddílů byl v závěru sezony viditelný znatelný progres. Bonusem
pak bylo celkové vítězství našeho A týmu
ve složení Linda Fišerová, Linda Tafatová a Barbora Knížáková. Další naše celky
vybojovaly celkové 4. a 7. místo a v jejich

SPORT

SPORTOVNÍ KLUB ŠŤÁHLAVY, ODDÍL VOLEJBALU, INFORMUJE
barvách nás taktéž výborně reprezentovali Kateřina Kudrová, Martina Peroutková,
Jan Jiřík, Julie Vanišová, Veronika Navrátilová, Hana Jiříková, Anna Nováková, Anežka Lucáková, Anežka Treﬁlová
a Markéta Košanová.
Velkým příslibem jsou naši členové nejmladších žluté a oranžové kategorie, kterých v průběhu sezony přibylo a na krajských kolech barevného minivolejbalu

se rovněž neztratili. Jmenovitě Karolína
Bendová, Ema Nováková, Štěpán Novák,
Barbora Navrátilová, Adéla Dobrá, Michaela Hrabovská, Petra Stráská, Eliška
Piknerová, Eva Šímová, Marie Strejcová,
Daniel Gerhart, Tonda Dobrý, Vojta Dobrý,
Alexandra Kálalová, Anna Kálalová.
Nyní pozvolna klepe na dveře přechod na
antuku a trénování venku. S antukou je
spojen taktéž tradiční turnaj Touškovský
MINI na antuce a Touškovské trojice, který
proběhne 28. května.
Zapomínat nemůžeme ani na tradiční

všestranné cvičení pro nejmenší sportovce předškolního věku, které vedou Jana
Kudrová s Markétou Treﬁlovou, kde děti
objevují lásku k pohybu a ke sportování,
a kterým prošla i drtivá většina našich volejbalistů.
Závěrem je třeba poděkovat všem trenérům a činovníkům Sportovního klubu
Šťáhlavy za jejich celoroční obětavou práci
s naší mládeží.
Jan Tafat
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