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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červen 2017

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
- účetní uzávěrku základní a mateřské
školy za rok 2016;
- žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce místní skupině ČČK Šťáhlavy ve
výši 2.500 Kč;
- žádost ředitelky Linky bezpečí na ﬁnanční příspěvek ve výši 2.000 Kč;
- žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce paní I. T. na krmivo pro bezprizorní
kočky, které se zdržují zejména na nádvoří zámku;
- žádost na přidání kontejneru na plasty a
papír do ulice K Beránce;
- objednávku na opravy výtluků místních
komunikací dle nabídky společnosti ISCOM, s.r.o.
RO vzala na vědomí posouzení komise ŽP
ohledně pořízení košů na psí exkrementy
a návrh na jejich umístění. RO nesouhlasí

s pořízením a rozmístěním košů dle návrhu zejména proto, že v navrhovaných
lokalitách se nachází dostatečné množství
odpadkových košů a v jiných lokalitách
se umístění košů jeví jako neúčelné.
RO projednala zprávu o nebezpečí záplavy
(přívalové deště), kterou zpracoval Ing. Pavel Blažek a konstatuje nutnost zarovnání
příkopu od remízu k ulici Nezvěstická, který společnost AG Produkt a. s. na základě
nedorozumění prohloubila. RO je přesvědčena, že s tímto závěrem bude souhlasit i
projektant, který pracuje na odvedení povrchových vod mimo obec. S ředitelem společnosti byla celá věc projednána. Ředitel
společnosti se v tomto čísle novin k této
záležitosti vyjádří a zároveň i k nedávnému
velmi intenzivnímu zápachu vznikajícímu
při aplikaci kejdy do půdy, který několik
dnů obtěžoval naše občany.

RO s radostí přijala zprávu KÚ PK o poskytnutí dotace na zpracování projektové
dokumentace, která by měla jednak vyřešit odvod dešťové vody mimo obec, ale
zároveň podstatně zmírnit erozi půdy při
přívalových deštích, a dále vyřešit přívod
pitné vody z vrtu na Svidné do obce.
RO vzala na vědomí skutečnost, že byty v
DPPB ve Šťáhlavicích jsou vybaveny ne
zcela funkčními vařiči a rozhodla pořídit
pro ty nájemníky, kteří projeví zájem, vařiče nové.
RO schválila cenovou nabídku ﬁrmy BP
STAVBY s.r.o. na opravu cesty k lokalitě
Pod akáty.
Ve výběrovém řízení byl vybrán stavební
technik, který by měl na OÚ nastoupit od
1. srpna 2017.
Ing. Václav Štětina, starosta

VYJÁDŘENÍ FIRMY AG-PRODUKT
KE STÍŽNOSTEM OBČANŮ
Vážení občané Štáhlav a Šťáhlavic,
rozhodl jsem se po mnoha stížnostech napsat krátký vysvětlující článek. Naše zemědělská společnost AG-PRODUKT a.s.
se sídlem ve Šťáhlavech obhospodařuje
zemědělské pozemky v katastru několika obcí. Snažíme se na těchto pozemcích
hospodařit podle nejlepšího svědomí a se
zásadami správného hospodáře.
Vysvětlení k bodům „smrad“ a voda:
„Smrad“ - V roce 2016 koupila ovládající část našich akcií společnost zabývající
se mimo jiné i velkovýrobou vepřového
masa. Je to bohužel jedna z mála čistých
ﬁrem, které tuto výrobu provozují. Vepř.
maso vyrobené v Česku, které je velice
přísně kontrolováno, v dnešní době nenaplňuje ani 50% potřeby vepř. masa na
českém trhu. To, že k výrobě tohoto masa
patří i trochu toho zápachu snad nemusím sáhodlouze vysvětlovat. Tento odpad,
který chov prasat vyprodukuje, je pro nás
zemědělce hospodařící na půdě cenným

humusem, který se zpátky vrací do půdy a
zajišťuje její úrodnost. Prasečí hnůj, kvůli
kterému vznikla v posledních dnech hysterie, je zapravován do půdy diskovým
přístrojem za několik milionů korun. To,
že takto zapravená hmota zamoří spodní
vody je zavádějící informace, protože je
zapraven do 5 cm hloubky a rostliny ho
rychle využijí. Mimo jiné obohatí půdu
o humus, který podpoří biologickou stabilitu půdy, jímavost srážkové vody a
další využití všech dodávaných živin ve
formě průmyslových hnojiv. Záměrně se
snažíme vybírat pozemky hnojené tímto
tekutým hnojivem co nejdále od lidských
obydlí, vodních toků a velkých svahů. To,
že při aplikaci dojde k částečnému uvolnění „smradu“ bohužel ještě neumíme
eliminovat. Na svoji čest mohu všechny
„stěžovatele“ ujistit, že tento „smrad“ nezabíjí, nezpůsobuje civilizační choroby
ani neotravuje ovzduší a spodní vody.
Voda - V loňském roce, zhruba v tomto
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období, došlo po přívalovém dešti k zaplavení části obce bahnem splaveným z
polí námi obhospodařovaných. Vím, že
mnoho občanů Šťáhlav to dalo za vinu
nám „jezeďákům“, protože jsme měli zasetou kukuřici na honu zvaném „Kočky“.
Ani zde jsme neučinili nic, co by nám nepřikazovaly přísné směrnice vydané EU.
Byly zde vysety pásy úzce setých rostlin
jako půdoochranný prvek, ale když během půl hodiny spadne na 1m2 60 litrů
vody, nezastaví ji ani vysoká hráz a díky
gravitačním zákonům voda teče vždycky
z vršku dolů. Právě abychom co nejvíce
vody udrželi na našich polích, snažíme
se a dodržujeme zásady správné zemědělské práce, což je: pravidelné dodávání
humusu do půdy, střídání plodin, dodržování ochranných pásů u širokořádkových
plodin (kukuřice, brambory), podrýváme
nepropustné podorniční vrstvy či pěstujeme hluboce kořenící rostliny (jetel) na
orné půdě.

VYJÁDŘENÍ FIRMY AG-PRODUKT
KE STÍŽNOSTEM OBČANŮ
Myslím, že jsem podal alespoň stručné vysvětlení ke dvěma v poslední době
ožehavým problémům a žádám Vás spoluobčany Šťáhlav a Šťáhlavic o trochu
shovívavosti při tom, kdy znepříjemňuje-

me život. Ale takové je bohužel někdy zemědělství, děláme v krajině a někdy naše
práce zavání, jindy prášíme nebo se stane,
že vynášíme trochu mokré hlíny na přilehlé komunikace. Žijeme a pracujeme na

venkově, proto Vás tímto žádám o trochu
pochopení při našich pracích. Děkuji.
Ing. Jaroslav Loukota,
předseda představenstva

ŠŤÁHLAVSKÉ VARHANY POTŘEBUJÍ POMOC

od institucí, které mají prostředky pro záchranu tak vzácných a tak ohrožených exemplářů,
ale i od lidí, kteří je chtějí v budoucích letech slyšet i vidět
Jak pomoci? Zájmem. Ten probudí kdejakou instituci.
Jak můžete projevit zájem? Stačí už jen
účastí na akcích, které začínají vznikat,
a případným příspěvkem do kasičky.
Pomoci lze i průběžně, a to zasláním příspěvku na účet veřejné sbírky konané obcí
Šťáhlavy: 90034-725700389/0800
Bohužel už je zapotřebí celková rekonstrukce. „Lepit dál záplaty“ už nepomůže.
Proto je před námi velká výzva, plno práce
na všech frontách, ale i vidina, že by Šťáhlavy opět mohly mít časem varhany, na které
budeme pyšní a které „nás přežijí“.
V první fázi je zapotřebí zajistit oﬁciální dokumentaci k záměru připravované
rekonstrukce. S tou pak lze obejít úřady
(např. Národní památkový ústav), spojit se
s církví, sponzory, Ministerstvem kultury,
Plzeňským krajem, …, a plánovat další fáze
rekonstrukce.
Prvotní odborný odhad zní:

„U guthovských varhan ve Šťáhlavech je nezbytná celková demontáž včetně skříně
(je ve spojích dosti rozvolněná), je nutné
provést rozbory plísní a vývoj cíleného přípravku, ozáření proti dřevokaznému hmyzu, petriﬁkaci destruktivně napadených
částí, následně plné restaurování nástroje,
skříně se vzduchovým hospodářstvím a
ošetřit podlahy proti dřevokaznému hmyzu
a plísním.“ (MgA. Marek Vorlíček)
Špatná zpráva je, že je řeč o statisících.
Dobré zprávy jsou však hned tři:
- máme tu instituce, které na to mají prostředky (dotační programy)
- opravy lze dělat postupně
- díky nově vzniklé iniciativě ožijí Šťáhlavy zajímavým programem: umělci přijedou
podpořit sbírku charitativními vystoupeními, při kterých výtěžek ze vstupného poputuje do sbírky, a Šťáhlavané si tak budou
moci dopřát kulturních zážitků, a ještě tím
přispějí na dobrou věc ve svém okolí

O případnou organizaci série koncertů a
o komunikaci s institucemi se mohu postarat já, Mgr. Jakub Šedivý, váš soused a
učitel hudby, a to díky velkorysé podpoře
šťáhlavské kulturní komise obce Šťáhlavy,
diecéznímu organologovi panu Ing. Jiřímu
Reindlovi, svým známým a dalším dobrodincům. K tomu je ideální mít tým lidí,
kterým budoucnost varhan není lhostejná.
Svůj zájem můžete projevit mailem na varhany@atlas.cz – „příznivé duše“ pak budou
obeslány zpětným mailem s pozvánkou na
„první organizační schůzku kreativců“ na
konci srpna.
Unikátní památkově chráněné šťáhlavské varhany už nejsou schopné hrát.
Každým rokem plíseň a červotoč páchají
čím dál tím větší škody. Můžeme si říct:
„Vy tomu snad věříte, že by to mohlo vyjít?“, anebo „Něco pro to můžeme zkusit
udělat.“
Mgr. Jakub Šedivý

řadní síni tentokrát nebylo jediné volné místečko. Po celou dobu obřadní síň zaplňovaly
krásné tóny varhan. Vykouzlila je žákyně 8.
třídy ZŠ Nezvěstice Tereza Kepková, kterou
připravila paní učitelka Jaroslava Šebková.
Od Občanské komise dostaly děti krásnou
plyšovou upomínku na tento slavnostní den
a každá maminka dostala od starosty obce
malou kytičku. Každý malý človíček se
mohl již tradičně pohoupat v krásně vyřezávané kolébce, do které ho uložila členka
ČČK Miroslava Bendová.

Hřejivou básničkou a hrou na ﬂétnu doplnily celý program děti ze ZŠ Šťáhlavy
Anežka Treﬁlová, Linda Tafatová, Kateřina Kudrová a Dominik Paul. Kulturní
pásmo s nimi připravila Mgr. Hana Šťovíčková.
Vítání občánků pořádá OÚ Šťáhlavy vždy
na jaře a na podzim. Je jednou z mnoha
akcí, které přináší rodičům s dětmi nádherný zážitek na celý život.
Mgr. Dagmar Špalová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
První květnovou sobotu přivítal Obecní
úřad Šťáhlavy ve své obřadní síni 8 nových
občánků. Byli to: David Hromadka, Jan
Fridrich, Jonáš Altman, Robert Červinka,
Milan Mazanec, Simona Hrubá, Eva Šimková a Viktorie Kudryová. Milými slovy
toto slavnostní dopoledne provázela předsedkyně Občanské komise obce Mgr. Dagmar Špalová, krásná slova zazněla také z
úst starosty obce Ing. Václava Štětiny. Spolu s rodiči se přišlo na „Vítání občánků“
podívat i mnoho babiček a dědečků, v ob-
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NAŠI JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům a přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Josef Šlouf 84, Václav Hejl 89, Libuše Pavlíková 83, Věra Landkamrová 87, Marie Šťastná 84
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

Z ČINNOSTI MS ČČK ŠŤÁHLAVY
V ZŠ Šťáhlavy díky MS ČČK Šťáhlavy probíhá kroužek Mladý zdravotník I.
stupně, který vede předseda MS ČČK.
Školí členy kroužku v poskytování první
pomoci a dopravní výchově.
V pátek 28. dubna 2017 se uskutečnila oblastní soutěž hlídek mladých zdravotníků I.
a II. stupně v areálu ŽŠ a MŠ Vejprnice. V
oblastní soutěži OSČČK Plzeň-jih a sever
se naše hlídka „A“ ve složení: Toﬂ Jakub,
Jirmář Jan, Mahdalík Vít, Hofmanová Barbora a Jiříková Hana umístila na 1. místě.
Hlídka „B“ ve složení: Kudrová Kateřina,
Sedlaček Matěj, Dobrý Vojtěch, Toﬂová
Sára a Navrátilová Veronika se umístila na
2. místě. Všem soutěžícím patří poděko-

vání za toto pěkné umístění a reprezentaci
naší ZŠ. Oblastní soutěže HMZ I. stupně
se zúčastnilo 5 hlídek. Doprovod hlídek na
soutěž a zpět zabezpečil pan Petr Jirmář a
pan Alexandr Drohobeckyj.
V pátek 27. května 2017 se uskutečnila
Krajská soutěž HMZ rovněž ve Vejprnicích. Této soutěže se zúčastnila hlídka
„A“, která se umístila v oblastní soutěži
na 1. místě. Na Krajskou soutěž postoupilo celkem 7 družstev z celého Plzeňského kraje. Ve velké konkurenci se naši
zdravotníci umístili na celkovém 4. místě.
Soutěžili jsme ve složení: Mahdalík Vít,
Jirmář Jan, Toﬂ Jakub, Kudrová Kateřina, Jiříková Hana a Hofmanová Barbora.

Chtěl bych poděkovat a pochválit všechny
děti za předvedený výkon.
Alexandr Drohobeckyj, předseda MS ČČK

DĚTSKÝ DEN VE ŠŤÁHLAVICÍCH
I přes drobnou nepřízeň počasí byl v
neděli 4. 6. dětský sportovní den na
hřišti ve Šťáhlavicích plný zábavy. Děti
soutěžily v klasických disciplínách jako je
běh, kolo, slalom na kole či přetahování
lanem, ale také předváděly svoji zručnost
a obratnost při lezení na horolezeckou
stěnu, skokem do dálky z místa a dalších

soutěžích po družstvech. Děti byly
na závěr vyhodnoceny v jednotlivých
soutěžích a každý si několikrát vyskočil
na stupně vítězů. Společně jsme dětský
den na hřišti zakončili opékáním buřtů
Za TJ Sokol Šťáhlavice
Iveta Havlíčková

CYKLOVÝLETY ŠŤÁHLAVICKÝCH SOKOLÍKŮ
Šťáhlavičtí Sokolíci pořádali během května různé cyklovýlety. Nejzajímavější byl
ten prvomájový – ve sváteční pondělí –
kdy se vydali na krásnou projížďku kolem
řek protékajících Plzní. Nikdo netušil,
jak krásný den stráví. Cesta vedla podél
Úslavy, Mže, Radbuzy, Berounky i Úhlavy. Jak jistě všichni tuší, bylo to téměř po
rovinkách, řeky přece netečou do kopce.
Plzeň je z pohledu cyklisty úplně jiná než
z MHD nebo z auta projíždějícího přeplněnými ulicemi. Okolí řek je nádherně upravené. Mnozí všechna zákoutí řek
i odpočinkové parky viděli poprvé. Na
trase nechyběly ani malé občerstvovací
zastávky, hlavně odpočinek v různých plzeňských pivovarech byl lahodný.
Dagmar Špalová
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KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Ani před koncem školního roku se v
naší škole nezahálí. Konečně se počasí
umoudřilo a my se můžeme s dětmi věnovat i aktivitám mimo školní budovu. Ve
čtvrtek 27. 4. 2017 se naši žáci zúčastnili
turnaje Mc Donald´s Cup v minikopané
ve Starém Plzenci. Celkem se do soutěže
přihlásily 4 týmy z okolních ZŠ, náš tým
reprezentovalo 5 chlapců z 5. ročníku,
5 chlapců ze 4. ročníku a 1 dívčí posila.
Všichni šli do boje s plným nasazením,
nakonec se jim podařilo dosáhnout na velmi pěkné 3. místo. Velký dík patří nejen
našim fotbalistům, ale i některým tatínkům, kteří nás přišli podpořit.
Druhý den, v pátek 28. 4. 2017, se rozjeli naši „Mladí zdravotníci“ pod vedením Saši Drohobetského do Vejprnic na
okresní kolo soutěže. Obě soutěžící skupiny prokázaly své vynikající vědomosti
a dovednosti v praktické i teoretické části
a obsadily tak 1. a 2. místo v této soutěži. Díky těmto krásným výsledkům se
tak nominovaly do krajského kola, které
proběhlo v sobotu 27. 5. 2017. Ze sedmi

hudbu z pohádek ze známých večerníčků.
Tančili samostatně, ve skupinách i v párech. Písničky i zazpívali a nakonec se s
diváky rozloučili jako Večerníček - zamávali papírovými čepicemi. Za své veselé
vystoupení si vysloužili veliký potlesk.
Následovalo divadelní představení druháků s názvem „O dvanácti …“. Všech 24
dětí se proměnilo v měsíce kalendářního
a školního roku. Kalendářní měsíce se
stejně jako v pohádce O dvanácti měsíčkách představily v proměnách přírody v
průběhu roku. Zaujaly svými originálními kostýmy a kyjem. Zbývajících dvanáct
žáků si zahrálo školní měsíce a dle plánu
činnosti připomnělo divákům nejzajímavější školní aktivity v průběhu školního
roku, které doplnili vtipnými komentáři a
vlastním hodnocením.
I žáci třetího ročníku zaujali pestrým pěveckým i tanečním vystoupením. Předvedli sami sebe, co už se jako třeťáci
naučili a své úsilí každý sám ohodnotil
usměvavým nebo zamračeným smajlíkem. Zdramatizovali, jak si poradit s le-

Vyvrcholením celého programu bylo
vystoupení žáků 5. třídy. Na chvíli se sokolovna proměnila v cirkus. Skvělý ředitel cirkusu postupně uvedl do „manéže“
krotitele a lva, krotitele a koně, nadějnou
zpěvačku, vzpěrače, klauny, hadí ženu i
provazochodkyni, kouzelníky, žongléry.
Ačkoliv mimové nepromluvili ani slovo,
všichni se jejich kouskům i tak zasmáli.
V úžasných kostýmech páťáci předvedli
pestré originální vystoupení, které sami
nejen navrhli, ale i zrealizovali. Touto
tečkou se nejstarší žáci tak trochu loučili

se vzděláváním na naší škole před přestupem na jinou školu do 6. ročníku.
Absolutní tečkou za programem besídky bylo vystoupení pěvecko-recitačního
kroužku pod vedením paní Markéty Dobré.
Ve dnech 9. - 11. 5. 2017 se devět žáků
z 1. až 5. ročníku poprvé v historii školy
vydalo na cyklokurz. Při tomto pobytu se
děti dozvěděly mnoho informací o jízdě
na kole, o vybavení cyklisty, absolvovaly
jízdu zručnosti a celodenní dvacetikilometrový výlet. V doprovodném programu

soutěžících hlídek skončili naši žáci na
pěkném 4. místě.
V sobotu 6. 5. 2017 se konalo na obecním
úřadě „Vítání občánků“. Anežka Treﬁlová, Dominik Paul, Kačka Kudrová a Linda Tafatová svými básničkami přivítali do
života několik nově narozených občánků.
Ve středu 10. 5. 2017 se rozjeli žáci 4. a
5. ročníku do Blovic na dopravní hřiště.
Čtvrťáci se zdokonalovali po teoretické i
praktické stránce ve výcviku, zatímco páťáci si již jeli pro „řidičáky“. Ty si ovšem
museli nejprve zasloužit a v testu prokázat, co se všechno během výcviku naučili.
Jejich úspěšnost však byla 100%ní. Gratulujeme!
Ve čtvrtek 4. května 2017 se konala po
dvou letech odmlky opět školní besídka
pro rodiče. Ti netrpělivě čekali, čím je při
svém vystoupení děti překvapí. Před šestnáctou hodinou se přísálí šťáhlavské sokolovny zaplnilo účinkujícími žáky. Všechna připravená místa v sále byla obsazena
a mnozí diváci museli i stát. Besídku zahájili naši nejmenší. V kostýmech šikovných mravenců prvňáčci předvedli své taneční dovednosti v několika tanečcích na

ností, v krátkých ukázkách předvedli, že
nejlepším vyžitím je pro ně sport. To, že
tanec baví děvčata, nikoho nepřekvapilo,
ale že s chutí a nadšením zatančí i kluci,
byla pro všechny „bomba“ na konec. Dalším bodem besídkového programu bylo
očekávané vystoupení „malých orientálních tanečnic“. Potěšily diváky svými
tanečními dovednostmi, zaujaly mimořádnou elegancí i zdobenými blýskavými
kostýmy. I jim zazněl mohutný potlesk,
který byl odměnou za jejich pilnou práci
v zájmovém kroužku vedeném paní učitelkou Hanou Šťovíčkovou.
Čtvrťáci při svém vystoupení vsadili na
zpěv a pohybový doprovod. Vyplatilo
se. Jejich programem provázela zajímavá moderátorská dvojice. Žáci překvapili
moderní melodickou písničkou o krtkovi,
a protože se velmi rádi učí anglický jazyk, přidali i dvě anglické písničky. Aby
si v angličtině mohli zazpívat i diváci, k
nahlédnutí pro ně vyrobili velký plakát s
textem písně. Dokázali všem, že se v současném moderním světě opravdu neztratí.
Originalitu vystoupení umocnil kytarový
doprovod pana Karla Paula.
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žáci sportovali a hráli míčové hry. Největším prožitkem byla noční hra. Děti zde
prokázaly sportovní dovednosti i svoji samostatnost při odloučení od rodičů.
Prázdniny se nezadržitelně blíží, a tak se
v úterý 23. 5. 2017 uskutečnilo fotografování tříd na konci školního roku. Pro
vzpomínku na své kamarády a vyučující
se mnoho dětí fotografovalo i v různých
skupinkách. ZŠ Šťáhlavy upozorňuje veřejnost, že byl zrušen plánovaný červnový sběr plastů, víček a kartonu z důvodu
malého množství odevzdaného sběru a
vysokých nákladů na odvoz. Škola děkuje
za pochopení.
Za ZŠ Mgr. Ivana Kantnerová
a Mgr. Hana Radová

SETKÁNÍ S VÁCLAVEM VYDROU
Ve čtvrtek 25. května 2017 se v Infocentru uskutečnilo setkání s členem souboru
Divadla na Vinohradech, hercem Václavem Vydrou. Před vyprodaným sálem se

ve vzpomínkách vrátil do svého dětství,
vyprávěl o vojně, divadle, ﬁlmových rolích, o tanci a svých koníčcích a o koních.
Petra Brůhová

VZPOMÍNKA ŠEDESÁTILETÁ,
NA ZLATÉ ČASY ŠŤÁHLAVSKÉ HÁZENÉ
Letošní rok se s házenkářskými jubilei,
jak se říká, roztrhl pytel. Šedesát let od
titulu mistryň světa žen v Jugoslávii, týž
počet let od prvního zisku Dukly Praha
Poháru evropských zemí, padesát roků
od prvního a zatím posledního titulu mistra světa mužů v Dánsku a konečně 45
let od stříbrných medailí na olympiádě
v Mnichově. Také náš oddíl si musí připomenout šedesátiletého výročí prvního
mezinárodního utkání ve Šťáhlavech. 18.

června 1957 přijelo do Šťáhlav maďarské
družstvo slavného jména i z fotbalu, Ferencvaros Budapest. Ve výstřižku z plzeňské Pravdy je vylíčen průběh zápasu. Naši
borci byli maďarskému mistru i přes jeho
výškovou převahu zdatným soupeřem.
Sokol Šťáhlavy zleva: Šampalík, Kasal,
Mařík, Fremr, Tolar, Šneberk, Bystřický,
Čechura, Čapek, Pakšteﬂ, Hůla a kapitán
Moulis (na jednom snímku chybí). Ze
vzpomínek nelze žít, jak se říká, ale při
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pohledu na naše úspěšná družstva mládeže, lze doufat, že se podobných výsledků
můžeme v brzké době dočkat.
Jan Sklenář, Házená Sokola Šťáhlavy

SPORT

HÁZENÁ V KVĚTNU A SENZAČNÍ POSTUP DOROSTU DO EXTRALIGY
Tak nám skončil možná nejhezčí měsíc
v roce, a s ním také všechny republikové
soutěže v házené. Mistrem republiky se
stalo družstvo Dukly Praha, když přerušilo tříletou plzeňskou nadvládu nad českou
házenou. Plzeňský Talent podlehl v play
- off Dukle na zápasy 1:3, a tak skončil na
druhém místě. Z první ligy, která se bude

redukovat (stejně jako extraliga) na deset
účastníků sestupuje rezerva plzeňského
Talentu. A abychom ukončili výčet vyšších soutěží, plzeňská Lokomotiva neudržela podzimní primát a přenechala postup
do první ligy Sokolu Praha Vršovice.
Ale náš oddíl si krásný máj opravdu užil.
Sice jen u mládežnických týmů, ale stálo
to zato. Posuďte sami. 7. 5. vítězství staršího dorostu v české dorostenecké lize a
postup do 1. celostátní ligy. 7. 5. si výhrou nad Strakonicemi náš mladší dorost
zajistil druhé místo ve druhé lize. 21. 5. v
Praze dokončili starší žáci zimní soutěž
českého svazu házené, zvanou žákovská
liga, kde obsadili čtvrté místo v republice.
Do výčtu úspěchů můžeme zařadit i výhru
starších žáků v plzeňské lize a ve stejné
soutěži stříbrné umístění žáků mladších.
Před posledními červnovými turnaji mají
své pozice zajištěny. Co víc si přát? Aby
náš oddíl neusnul na vavřínech a dosahoval stále pěkných výsledků tvrdou tréninkovou prací.
A nyní podrobnosti. Starší dorost pod trenérskou dvojicí Šedivec, Nolč nenechal
nic náhodě a v posledním zápase s týmem
MAS Sezimovo Ústí zvítězil jasně 36:23.
V celé soutěži jen dvakrát prohrál a zaslouženě si zajistil první místo. Sestava,
branky: Dolák, Hrubý - Šedivec 7, Kaizer
2, Kesl 8, Šimek 2, Havlíček 3, Vicari, Tatar 7, Kejha 2, Kojan 5. Družstvu chyběli zranění Ulč, Nolč a nemocný Vacikar.

Konečná tabulka - 1. Šťáhlavy 39, 2. Louny 37, 3. Pardubice 36, 4. Náchod 31, 5.
Praha Chodov 29. Krátký záběr z tohoto
utkání vysílala i plzeňská televizní stanice
Plzeň TV.
Mladší dorostenci v květnu odehráli dva
zápasy. Nejprve odložený v Žďáru nad
Sázavou. Naši chlapci prohráli 34:30, je

již byla řeč v minulých kolech, čistota
žádná. Naši hráli postupně tyto utkání.
V prvním vyhráli s Baníkem Karviná
21:17, v následujícím prohráli s domácí
Duklou 15:20, a pak již vítězně s Náchodem 24:18, s Olomoucí 21:17. Chlapci
tak neuhájili třetí pozici a skončili čtvrtí,
za třetím Frýdkem - Místkem (stejný po-

Foto: Michal Krásný

třeba uvést, že kostru týmu Žďáru tvoří
dorostenci Nového Veselí, kteří hrají první ligu. V druhém májovém utkání jsme
doma hostili tým Strakonic a zvítězili těsným rozdílem jedné branky 32:31. Trenéři
Sedláček, Průcha, brankáři Kopic - Hrubý, hráči v poli - Průcha 1, Tyml, Nosek,
Havlíček O. 11, Havlíček M. 18, Sedláček
11, Šimek 11, Brůha 1, Kojan 3, Klička 6.
Pořadí v tabulce: 1. Žďár 26, 2. Šťáhlavy
24, 3. Talent Plzeň B 18, 4. Strakonice 15.
Žákovská liga. Poslední kolo této soutěže
se hrálo na Dukle Praha, která má svou
halu v Hostivicích - Břvích. O této hale
6

čet bodů, ale horší poměr branek). Stejně
je to vynikající úspěch. Sestava, branky:
Kopic, Jung 2, Tyml 2, Nosek 11, Karban 2, Havlíček 27, Hadáček 2, Sedláček
32, Sklenář 1, Brůha 2, Pytlík 2. Trenéři
Sedláček, Havlíček. Konečná tabulka - 1.
Zubří 48, 2. Dukla Praha 42, 3. Frýdek Místek 41, 4. Šťáhlavy 41, 5. Nové Veselí
40, 6. Talent Plzeň 40. Starší žáci absolvovali v květnu dva soutěžní turnaje a
na nich sehráli tato vítězná utkání. Šťáhlavy - Starý Plzenec 29:8 - Slavia Plzeň
33:11 - 34:5. Tabulka: 1. Šťáhlavy 34, 2.
Talent 25, 3. Talent B 21. Kopic - Jung 11,
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Tyml 11, Nosek 17, Karban 16, Havlíček 4, Hadáček 8, Sedláček 5, Sklenář 4,
Brůha 14, Pytlík 7. Trenér Sedláček, vedoucí družstva Havlíček.
Žáci mladší. O tuto kategorii se starají trenéři Jirmář, Votýpka, Toﬂ a Holý. Tým v
rámci plzeňské ligy sehrál soutěžní turnaj
6. května. Poprvé se mu v naší hale podařilo remizovat s vedoucím týmem tabulky
Talentem Plzeň. Toto utkání skončilo výsledkem 9:9 a je určitě povzbuzením pro

další práci. V brance Makový - Votýpka
5, Hrubý 8, Čimera 4, Černý 2, Kudra 1,
Jirmář 3, Toﬂ 8, Holý 5, Kasal 1. Ostatní
výsledky - Šťáhlavy - Talent B 14:7, Rokycany 13:4. Čelo tabulky: 1. Talent A 45,
2. Šťáhlavy 41, 3. Talent C 23 bodů.
Také naše ženy pokračovaly ve své soutěži. V přeboru Prahy se utkaly nejprve s
Astrou Praha B a prohrály 20:31. Záporný
výsledek dosáhly i s Astrou C 16:20. Zatím
jediný jarní bod urvaly poslednímu druž-

stvu soutěže SK Praha 4. V tabulce jsou na
předposledním místě se ziskem pěti bodů.
Soutěže v házené pokračují ještě v červnu, kdy naše mládežnická družstva, minižáků, mladších i starších žáků budou hrát
poslední soutěžní turnaje. Oddíl házené
Sokola Šťáhlavy děkuje obci Šťáhlavy,
všem sponzorům, příznivcům za podporu
a těší se na další spolupráci v novém soutěžním ročníku 2017 - 2018.
Jan Sklenář

MLADÍ VOLEJBALISTÉ SK ŠŤÁHLAVY SE ZÚČASTNILI CELOSTÁTNÍHO
KOLA V BAREVNÉM MINIVOLEJBALU V KARLOVÝCH VARECH
Ve dnech 27. - 29. května se zúčastnili
naši svěřenci celostátního festivalu barevného minivolejbalu v Karlových Varech.
Hrálo se v barvách žlutá, červená, zelená
a modrá. My jsme měli s sebou 2 červená
družstva. Akce se konala v rámci kvaliﬁkace mužů na mistrovství světa 2018, kdy
jedna z kvaliﬁkačních skupin probíhala
právě v Karlových Varech. Po pátečním
příjezdu a ubytování jsme se přesunuli do
Haly míčových sportů a navštívili utkání
ČR – Španělsko. Naši mladí sportovci tak
mohli vidět reprezentační hráče ve všech

fázích utkání, od rozcvičení, vlastní hru i
závěrečné protažení po zápase.
V sobotu ráno vše vypuklo. Hrálo se venku v areálu Slavie Karlovy Vary, kde na
fotbalovém hřišti s umělým povrchem
bylo postaveno celkem 24 hřišť na minivolejbal. Ještě před startem prvních zápasů navštívili nejmenší hráče naši reprezentanti, aby jim popřáli hodně zdaru do
hry a samozřejmě byl i prostor na podpisy
i památeční focení. Poté se již po celý den
ukrajovalo z obrovské porce zápasů, za
krásného slunečného počasí. Po skončení
prvního hracího dne a po večeři se celé to
pomyslné barevné mraveniště přesunulo
opět do Haly míčových sportů na další
kvaliﬁkační utkání ČR – Kypr. Úžasná
atmosféra v hale, skvělá show, krásný
zážitek! Po návratu na základnu a druhé
večeři, jakoby toho naši borci neměli dost
a nastoupili na osiřelá hřiště a společně s
kamarády z Mělníka si dali ještě pár setů
na dobré spaní.
Druhý den se odehrával podle totožného
scénáře jako ten první, tzn. výborná organizace, krásné počasí, přátelská atmo-
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sféra. Naše dvě družstva sehrála krásná
utkání s dlouhými výměnami, sice řada
těsných porážek, ale i sladká vítězství a
hlavně radost ze hry a zážitek na celý život. Ve dvou červených družstvech reprezentovali SK Šťáhlavy na této akci Linda
Fišerová, Linda Tafatová, Barbora Knížáková, Martina Peroutková, Anežka Lucáková a Jan Jiřík.
Jan Tafat

SPORT

BUDE NA PUTOVNÍM POHÁRU PRO ATLETICKOU OLYMPIÁDU ŽÁKŮ
1. STUPNĚ ZŠ ŠTÍTEK SE JMÉNEM VÍTĚZE PRO ROK 2017?
Na tomto místě jsme chtěli přinést zpravodajství o průběhu již 3. ročníku atletické olympiády žáků 1. stupně ZŠ, která se
již stala tradiční sportovní akcí a setkáním dětí ze ZŠ Šťáhlavy, Starý Plzenec,
Nezvěstice a Tymákov v první červnový
pátek. Těšili jsme se opět na fantastickou atmosféru a sportovní souboje, krásné emoce a další setkání se zajímavým
sportovním hostem, kterého jsme pro
děti i letos zajistili. Po Janu Šrailovi, reprezentantu v běžeckém lyžování a Pavlu Horváthovi, fotbalové legendě, jsme
chtěli dětem poodkrýt zákulisí dalšího ze
sportů.
Obrovská radost dětí při prvním a druhém
ročníku, kladná hodnocení zúčastněných
starostů, hostů a všech, kteří měli možnost se soutěží zúčastnit, nás zavazovala
pokračovat. Smyslem této sportovní akce
je hlavně přiblížit dětem závody s vysokou organizační úrovní a probudit u nich
zájem o sport.
Organizace a zajištění atletické olympiády obnáší obrovské množství práce, velké
množství jednání.

1. Příprava soutěží, zpracování programu
pro rychlé vyhodnocení výsledků.
2. Zajištění ﬁnančních prostředků.
3. Zajištění zdravotní služby během závodů.
4. Oslovení sponzorů a uzavření smluv či
dohod.
5. Zajištění hosta z řad významných sportovců.
6. Zajištění 20 dobrovolníků pro funkce rozhodčích, doprovodů jednotlivých
týmů.
7. Zajištění diplomů, medailí, pohárů,
startovních čísel, atd. atd.
Celá příprava probíhala bez větších problémů. Většina výše uvedených organizačních záležitostí byla splněna. Bohužel
scházelo to nejdůležitější, a to sportovci.
Již v závěrečné fázi přípravy soupisek
jsme obdrželi informaci, že se nepřihlásily ZŠ Starý Plzenec a Nezvěstice. Věříme,
že důvody které uvedly, byly natolik závažné, že prostě letos nebylo zbytí. Přestože se všichni i za vydatné podpory ředitelky naší ZŠ snažili najít náhradní řešení,
ať již v podobě jiného termínu, také jsme

se snažili oslovit jiné ZŠ v našem okolí,
ve ﬁnále by se zúčastnily jen naše ZŠ a
ZŠ Tymákov, což by zcela zásadně snížilo
kvalitu a smysl akce.
Přestože organizace podobných akcí přináší spoustu úkolů, starostí a stojí spoustu
energie a volného času, mnohem horší je
akci rušit a neuskutečnit, stornovat již nasmlouvané věci a komunikovat se sponzory, že jejich prostředky vlastně nepotřebujeme. K velkému osobnímu zklamání
připojujeme tak upřímnou omluvu dětem
základních škol Tymákova a Šťáhlav. Zároveň mockrát děkujeme všem, kteří se na
přípravě akce podíleli nebo si rezervovali
čas a brali dovolenou na výpomoc v pátek
2. 6.
Budeme pevně doufat a věřit, že se pro
ročník 2017 podaří zkoordinovat náhradní
termín například v září a kolonka s rokem
2017 nezůstane na poháru prázdná… Tato
akce naší sportovní hale a dětem ze ZŠ
Šťáhlavy, Starý Plzenec, Tymákov a Nezvěstice totiž moc sluší!
Za kolektiv Sportovní komise
Jan Tafat a Karel Votýpka

host: Radek Zíka

16.6. od 21:00
NEZVĚSTICE KOUPALIŠTĚ
18. ročník soutěže hasičských družstev
o pohár SDH Šťáhlavice
17.6.2017 - Šťáhlavice
louka u řeky mezi Kozelským mostem a železnou lávkou na Hájek
10:00 - zahájení soutěže kategorie děti
12:30 - zajájení soutěže kategorií muži a ženy
Rocková zábava (vstup zdarma)
18:00 - Galileo | 21:00 - Sifon
Uzávěrka materiálů pro červencové číslo - 30.6.2017
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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