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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

duben 2018

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
RO schválila:
1. Cenovou nabídku ﬁrmy EUROVIA
Silba, a.s. na výspravu krytu místních komunikací penetračním způsobem (25.224
Kč).
2. Proplacení faktury za opravu klimatizačních jednotek v prodejně potravin
v Záložně.
3. Smlouvu o ustanovení odpovědného
zástupce s Ing. Petrem Pinkasem na provádění kontrol kotlů a rozvodů tepelné
energie v obecních objektech.
4. Smlouvu o dílo s ﬁrmou Geo Vision,
spol. s r. o. na autorský dozor při revitalizaci významného historického stromořadí
- Hraběcí alej.
5. Záměr pronájmu části pozemku před
Lidovým domem, kde nový vlastník budovy se souhlasem obce umísťuje rampu
pro zdravotně postižené.
6. Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova SZIF na Lesopark Bažantnice – Parková cestní síť a příkazní smlouvu
s ﬁrmou DOMOZA, která zajistí podání
žádosti o dotaci a monitoring akce.
7. Podání žádosti o dotaci na Plzeňský
kraj, odbor životního prostředí – Program
vodohospodářské infrastruktury 2018

a na odbor regionálního rozvoje – Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí PK.
8. Rozšíření místního rozhlasu dle plánu
navrženého zhotovitelem panem Sekyrkou. Ve Šťáhlavech bude po osazení navržených bezdrátových hnízd území obce
pokryto. Bude probíhat i údržba stávajícího zařízení.
9. Uzavření smlouvy o dílo s ﬁrmou BAGGER BS, s.r.o. na zhotovení kanalizace
a kanalizačních přípojek v ul. Na Potoce.
Firma zvítězila ve výběrovém řízení.
10. Mimořádně výhodnou cenovou nabídku na opravu místní komunikace v obytné
zóně ve Šťáhlavicích od ﬁrmy EUROVIA
Silba, a.s.
11. Rozšíření veřejného osvětlení v lokalitě Šťáhlavice proti č. p. 10.
12. Přidání kontejnerů na separovaný odpad
na roh ulic V Zahradách a 17. listopadu.
13. Cenovou nabídku pana Pavla Kepky
na zhotovení nábytku do prodejny potravin ve Šťáhlavicích.
14. Jako zhotovitele nutných stavebních
úprav v kotelně ZŠ pana Jiřího Sedláčka.
15. Zadání projektu na plynovou přípojku
do ZŠ panu Václavu Študlarovi

16. Počet zaměstnanců OÚ – 10, s tím, že
čtyři zaměstnanci jsou součástí pracovní
čety.
17. Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních údajů s Mikroregionem Nepomucko, který pro obec
zpracuje vstupní analýzu a zajistí i implementaci GDPR a služby pověřence pro
ochranu osobních údajů.
18. Účelově určený ﬁnanční dar od rodičů
ze školního plesu ve výši 28.414 Kč pro
ZŠ Šťáhlavy na realizaci I. etapy školní
zahrady.
19. Uzavřít smlouvu o dílo s ﬁrmou
ELEKTRO ELAP SLS, s.r.o. na zhotovení osvětlení chodníku v ul. Dr. Holuba
a Masarykova.
RO vzala na vědomí:
1. Sdělení ﬁrmy AVE o ukončení výkupu
kovů ve sběrném dvoře. Kovy lze bezplatně odevzdat.
2. Akci uspořádanou Spolkem přátel
Šťáhlavského zámku – Ukliďme Česko a
akci Ukliďme Šťáhlavice pořádanou SDH
Šťáhlavice a schvaluje spolupráci na těchto akcích formou účasti pracovní čety.
Ing. Václav Štětina, starosta

STRUČNÉ SHRNUTÍ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE (ZO) KONANÉHO 28. 3. 2018
- Na ZO přednesl svou zprávu předseda
ﬁnančního výboru, předsedkyně kontrolního výboru, jednatel společnosti Služby
obce Šťáhlavy, s. r. o., a starosta obce.
- ZO schválilo:
- Poskytnutí dotace na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňskému kraji;
- Prodej pozemku p. č. st. 883, tj. pozemku pod garáží, vlastníkovi garáže;

- Podání žádosti na Státní pozemkový
úřad o bezúplatný převod majetku od státu - pozemků 410/6 a 415/3 v k. ú. Šťáhlavy;
- Podání žádosti na Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových o převod pozemků v Habrmanově ulici.
- Vyhlášku č. 1/2018, která nepatným
způsobem mění vyhlášku č. 2/2017
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o nočním klidu a regulaci hlučnosti (došlo k drobným úpravám časového rozvrhu
pravidelných akcí, při nichž je doba nočního klidu zkrácena).
za OÚ Šťáhlavy
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice

NOVĚ UMÍSTĚNÉ KONTEJNERY
Obec umístila do nové zástavby na křižovatku ulice V Zahradách a 17. listopadu
kontejnery na tříděný odpad. Hned 1. týden byly kontejnery zcela zaplněné, a to
i věcmi, které do těchto kontejnerů vůbec
nepatří. Např. v kontejneru na plasty se
nacházelo LED osvětlení a kabely, vedle kontejnerů se povalovalo staré dětské
kolo. Je potřeba říci, že obdobná situace
je bohužel i u jiných kontejnerů v obci.
Vždy platí:
- karton a krabice je potřeba kvůli větší
skladnosti nařezat na menší kusy, aby
byly skladnější;
- plastové lahve je nutné sešlápnout;
- do kontejnerů na tříděný odpad patří

malé peníze, částka vybraná na poplatku
za komunální odpad rozhodně není dostačující, obec výrazně doplácí.
Ve Šťáhlavech je sběrný dvůr, kam mohou
občané obce většinu tříděného odpadu
zdarma odvézt, proč tak někteří lenoši nečiní a hází ke kontejnerům nebo i jinam,
co tam nepatří? Sběrný dvůr je otevřen
v pondělí a středu od 9:00 do 17:00 (v létě
od 10 do 18) a v sobotu od 8:00 do 13:00.
Chceme mít obec čistou? Nebuďme líní
a chovejme se podle toho!
za OÚ Šťáhlavy
Mgr. Iveta Bočanová, tajemnice
pouze roztříděný odpad
Obec platí za odpadové hospodářství ne-

DUBNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Černíková Vlasta 90, Valtrová Drahomíra 86
Čapková Jaroslava 87, Steiningerová Marie 90
Fremrová Jaroslava 80, Ditrichová Marie 89
Fikarová Jindřiška 80,

Šťáhlavice
Lišková Julie 83
Krňoulová Stanislava 80
Mgr. Dagmar Špalová

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.

Mise za záchranu velikonoþního zajíce:
Den konání: Velký þtvrtek 29. bĜezna 2018

7:30 – 7:50 PĜivítání na
hasiþárnČ hrnkem þaje,
rozlosování do družin, tvroba
papírového vajíþka v barvČ
družiny k oznaþení úþastníkĤ
7:51 Hasiþárna
pĜetéká: jde se ven.
8:01 Spoþítáno:
akce se úþastní 43
dČtí a 5 stĜedoškolákĤ – družináĜĤ.
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Mise za záchranu velikonoþního zajíce:
Den konání: Velký þtvrtek 29. bĜezna 2018

8:02 Hledání pomlázek.
Na ty si družiny budou vázat
stužky, které budou získávat
v hrách. ýervená je za 5 bodĤ,
zelená za 3, oranžová za 2,
žlutá za 1.
8:13 PĜesun na
nádraží, odjezd do
NezvČstic, pĜestup na
lokálku a tou na
zastávku Kornatický
rybník.
8:58 Most v kritickém stavu! Provoz odklánČjící hasiþi nám ukazují
náhradní cestu. Ta je však plná nástrah a pĜekážek. K pĜípravČ na
zvládnutí všeho, co nás mĤže potkat, se musíme nauþit základní uzle.
Na trasu jsou tak postupnČ po jednom vysíláni ti, kteĜí se nauþí 2 -3
uzle.
9:10 – 10:24
Trasa vede pod
mostem, strání,
pĜes úzké a
vratké lávky…
… na trase se
dČti uþí zacházet
s hasicí
technikou,

s airsoftovou
zbraní…

…i
s pĜenášením
zranČného.
Nikdo totiž
netuší, co vše se
cestou mĤže
pĜihodit.
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Mise za záchranu velikonoþního zajíce:
Den konání: Velký þtvrtek 29. bĜezna 2018

p
Nesmí chybČt
odmČna za zdolání
pĜekážek.

10:05 – 10:56 Další úsek
vyžaduje spolupráci. Je pĜed námi
tak pĜíkrý terén, že „i kamzíci
padají dolĤ“. Družina se tedy
pĜipoutává provázkem k sobČ a
zdolává vrchol v úzkém spojení
spoleþnČ.
10:41 – pravé poledne: Na LopatČ hledáme stopy po
uneseném zajíþkovi. Tam byl totiž vidČn naposledy. Žádná
stopa, jde se dál. Jelikož další þást trasy je vedená podle
azimutu, dČti se uþí s buzolou. Po pČti pak vyrážejí na
trasu, kde podle buzoly hledají kartiþky, na kterých
poznávají podle obrázkĤ názvy stromĤ. Ty si musí
zapamatovat a ve správném poĜadí je v cíli zapsat. Do hry
vstupuje nová stužka: fialová s puntíky za 10 bodĤ.
13:13 OdmČnou nám jsou i
buĜty u Neslívského rybníka.
Pomocí džberovek pak dČti
dĤkladnČ hasí oheĖ.
„Provrtávají“ jako profíci.

13: 42 SpoleþnČ jsme pĜišli na to, že
jediný, kdo má zájem na zajíþkovČ držení,
je paní Zima. Se zajíþkem totiž pĜicházejí
Velikonoce – konec její vlády. Musíme se
tedy zbavit paní Zimy. NaštČstí dČti znají
jak: vytvoĜením morény, jejím zapálením
a hozením do Ĝeky.
13:44 – 15:25 Hurá tedy do
vytváĜení morén a k pĜesunu
k Ĝece. Ten nám zpĜíjemnila
adrenalinová schovávací hra.
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Mise za záchranu velikonoþního zajíce:
Den konání: Velký þtvrtek 29. bĜezna 2018

15:48 Za pomoci
hasiþĤ jsou hoĜící
morény hozeny do Ĝeky.
Dle zvykĤ tak konþí
zima a zajíþek by se tak
mČl osvobodit…
16:05 – 17:18 Jdeme se o
tom pĜesvČdþit k hasiþárnČ –
kde jinde by nám zajíþek za
záchranu podČkoval?
Na slavnostním nástupu se
sþítají body a vyhlašují
vítČzové…
A opravdu, u hasiþárny je
nadílka: þokoládová
zajícová lízátka, moĜe
bonbonĤ, dokonce i
pizza. PĜerozdČlení je dle
úspČšnosti družin.
17:24 NejúspČšnČjšímu týmu je
pĜipravena jízda vítČzĤ.
Což je taková hezká teþka za tím
naším pĜípadem.

Den byl výjimeēnĢ pƎíjemný. Díky dobƎe naladĢným dĢtem, ochotĢ a nadšení šƛáhlavských hasiēƽ,
nabitému programu a vƽni blížícího se jara. Rádi zopakujeme.
Za SDH Šƛáhlavy
„Kubaryba“ Šedivý
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Jarní benefiēní
koncert
pro naše varhany
ŠeÁHLAVSKÝ KOSTEL SV. VOJT CHA

ST\EDA 25. DUBNA
OD 18:30
A to víte, že Šƛáhlavský pƎíležitostný pĢvecký sbor pilnĢ trénuje každý týden nový repertoár?
Je to tak. Zkoušíme i trojhlasnĢ: písnĢ z muzikálu Jesus Christ Superstar a Sestra v akci, Oh baby,
Adiemus, Falling slowly, ale i Mozarta ēi nĢjakou tu lidovku…
Rádi bychom vám ve spojení se studenty plzeŸského Církevního gymnázia zazpívali
a pƎíjemnĢ vás naladili. PƎijěte na hodinový koncert, nebudete litovat -

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – ROVNOU DO KASIKY SBÍRKY NA OPRAVU VARHAN.

ÚNOROVÉ A BŘEZNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Všichni žáci naší školy dostávají zdarma
v rámci projektu Ovoce do škol od ﬁrmy
Bovys ovoce, zeleninu nebo ovocný džus.
V měsíci únoru proběhla ve všech třídách
ochutnávka ovoce a zeleniny. Nejdříve
žáci přiřazovali text s názvem a informacemi ke každému plodu. Ne vždy to bylo
jednoduché, protože v ochutnávce byly
i plody, které žáci neznají a rodiče je běžně nekupují. Na závěr bylo vše rozkrájeno, ochutnáno a snědeno.
16. 2. přicházely děti do školy s objemnými taškami a důvod? Konal se tradiční maškarní karneval. V Sokolovně ve
Šťáhlavech se tančilo a soutěžilo. Bylo se
na co dívat, ale bylo i těžké z krásných
masek vybrat několik nejhezčích. Tři nejpovedenější masky z každé třídy dostaly
malou odměnu a všichni ostatní velkou
pochvalu za pěkné masky.
Již několikátým rokem se 17 žáků naší
školy pod vedením paní ředitelky Lenny

Dianové vydalo na týdenní lyžařský kurz
do Železné Rudy. Když byl dopoledne
velký mráz, zasportovali si v tělocvičně,
trochu se učili a odpoledne už vyráželi na
svahy. Z mrazivého týdne se však všichni
vrátili maximálně spokojeni a nadšeni.
Začátkem měsíce března navštívily všechny třídy DEPO v Plzni, kde se zúčastnily
interaktivní výstavy s názvem „Jak se točí
peníze“. Tento velmi zajímavý program
byl zaměřen na rozvoj ﬁnanční gramotnosti. Děti plnily různé úkoly, při kterých
měly možnost vydělat si peníze a ukládat si je na svou platební kartu. Závěrem
mohl každý žák přeměnit své virtuální
peníze na ty skutečné a celý svůj získaný ﬁnanční obnos darovat na výcvik asistenčních pejsků.
15. 3. se ve Starém Plzenci konala recitační soutěž Básnička pod rotundou. I naši
žáci se recitace zúčastnili. Tímto gratulujeme Anežce Mahdalíkové ze 2. třídy,

která vyhrála kategorii určenou pro žáky
druhých a třetích tříd.
Každým rokem v březnu je vyhlášena
celostátní akce „Noc s Andersenem“, do
které se naše škola letos také zapojila. Pro
konání akce byl vybrán pátek 23. března.
V tento den v šest hodin večer se u školy
radostně scházely děti obtěžkány taškami, spacáky a karimatkami. Ve třídách se
uklidily lavice a na zemi začaly vznikat
různé spací koutky. Některé byly vyzdobeny hned několika plyšáky. Každá třída
měla svůj připravený program zaměřený
na knihy, pohádky a různé příběhy. Dětem
se akce líbila a v sobotu ráno se ptaly, kdy
se bude ve škole opět přespávat.
Informujeme, že v měsíci dubnu bude na
školní zahradě probíhat sběr elektroodpadu.
Za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Alena Löffelmannová
a Jitka Čimerová

počasí již několik desítek let. A tak jsme
přežili chřipkovou epidemii, popřáli ženám k jejich svátku 8. března a učitelkám
28. (učitelé už snad ani nejsou) a březen
je za námi. Dokonce jsme neměli za celý
měsíc ani jeden stržený plakát, jen přelepené pozváním na besedu v Nepomuku
s amnestovaným p. Kájínkem. Inu, dějí

se někdy divné věci. V házené je klídek,
představili se noví kandidáti na prezidenta našeho svazu, bývalý prezident pan
Chvalný z Prahy a pan Kabele z Liberce.
21. dubna se uvidí, kdo vyhraje. Teď již
k naší činnosti.

hraje řada zranění klíčových hráčů, za které nastupují dorostenci mladší. Pak hraje
velkou roli výšková převaha, se kterou se
nedokáží chlapci vyrovnat. V této kategorii je hodně znát, když proti sobě nastupují šestnáctiletí a devatenáctiletí. Je snad
naší výhodou, že v dalších kolech budeme
hostit týmy z konce tabulky, Sokol Ostravu a Velkou Bystřici a osmou Kopřivnici.
Naši jsou stále na desátém místě.
Výsledky: Šťáhlavy - Lovci Lovosice
30:37 (13:18).Frýdek-Místek - Šťáhlavy

37:24 (18:9). Šťáhlavy - HBC Jičín 24:26
(15:14). Sestava (branky) Hrubý, Dolák,
Kopic (brankáři), Havlíček M. 4, Nolč
27, Havlíček O. 13, Kesl 14, Vicari, Sedláček 6, Kojan 4, Brůha, Tyml 2, Průcha,
Klička, Šimek 6, Basl1, Čechura. Trenéři Kreč, Nolč, Fiala, vedoucí družstva
Schejbal.

SPORT
BŘEZEN A HÁZENÁ
Letošní čekání na jaro bylo nekonečně
dlouhé. Sice naši pravidelní obyvatelé
lihovarského komína, čápi, přiletěli již
v první dekádě března, ale byly obavy,
aby pro silné mrazy vůbec přežili. Ano,
letošní březen byl jedním z nejchladnějším z posledních let, jak nám potvrdil pan
Josef Brůha, který pozoruje šťáhlavské

STARŠÍ DOROST
Starší družstvo stojí před nelehkým úkolem udržet se v nejvyšší soutěži pro další
ročník. V tomto měsíci všechny tři zápasy
družstvo prohrálo, a to bohužel i dvakrát
v domácím prostředí. Nezopakovalo tedy
bojovný podzim, když dokázalo doma
zdolat i druhý tým tabulky Nové Veselí.
Nejprve 3. 3. dostalo doma příděl od sedmých Lovosic 30:37. 18. března ve Frýdku-Místku porážka 37:24 a 25. 3. opět
doma s týmem HBC Jičín další prohra
24:26. Určitou vinu v těchto neúspěších
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SPORT

- HÁZENÁ
DOROST MLADŠÍ
Mladší dorostenci mají opačné starosti.
Ve druhé lize jsou na druhém místě za
prvním Náchodem se stejným počtem
bodů, ale s horším poměrem branek.
Náš tým má ještě těžká dubnová utkání
v Lounech a v Praze s Vršovicemi, kterým doma na podzim podlehl. Mladší dorost hrají ročníky 2001 - 2002 a žáci starší
2003 - 2004. Základ tvoří hráči ročníku

2002 (8), z ročníku 2001 jsou čtyři chlapci, 2003 (3). Hráčů mají trenéři dostatek,
na střídání je na lavičce připravena vždy
ještě jedna šestka. Chybou je, že tým má
jen jednoho gólmana Dominika Kopice,
a tak někdy musí za něho zaskočit útočník
Šimon Jung.
Výsledky: Šťáhlavy - 1 HC Pardubice 30:26 (17:15), Jiskra Třeboň 28:25

(14:11), Jiskra Havlíčkův Brod 30:24
(20:13).Sestava (góly) Kopic - Jung 2,
Průcha 3, Tyml 4, Nosek 9, Karban 1, Havlíček 16, Basl 3, Sedláček 34, Hadáček
1, Sklenář, Brůha 5, Kojan 10, Klička, Čechura. Trenéři Sedláček, Průcha, vedoucí
družstva Sklenář.

Soutěž starších žáků je spojena s krajem
jihočeským a je hrána formou malých
a velkých turnajů. Velké turnaje se hrají
společně s družstvy Sezimova Ústí, Třeboně, Českých Budějovic a Strakonic,
malé jsou v rámci regionu Plzně a Budě-

jovic. Starší žáci pokračovali ve své soutěži již druhým jarním malým turnajem.
V Rokycanech se utkali postupně s Talentem Plzeň B, Talentem Plzeň A a se Slavií
VŠ Plzeň.
Výsledky: Šťáhlavy - Talent Plzeň B

16:18 (7:9), Talent Plzeň A 10:20 (2:8),
Slavia Plzeň VŠ 19:9 (8:5) Sestava ( branky):Votýpka 2, Tůma 3, Pytlík 5, Jirmář
1, Čimera, Hadáček 11, Toﬂ 7, Holý 8,
Kasal 6. Trenéři Jirmář, Drohobeckyj, vedoucí družstva Votýpka.

V měsíci dubnu pokračují všechny kategorie v jarních kolech. 15. 4. starší dorost
hostí Sokoly z Ostravy v 15:30. Jako pozápas se v 17:30 představí poprvé v jarním kole naše ženy, které budou mít za
soupeřky z Prahy 4. Dorostenci mladší
hrají v dubnu jediný domácí zápas s tý-

mem Házená Mělník 22. 4. v 15 hodin.
21. 4. můžeme v domácím prostředí vidět v akci naše nejmenší, ročník 2009
a mladší při soutěžním turnaji. Ještě malou připomínku. Musíme pochválit naše
ctěné obecenstvo, neboť při pohledu na
zápisy utkání ligy staršího dorostu 14.

a 16. kola bylo zjištěno, že ve Šťáhlavech
se sešlo nejvíce diváků - 107. Děkujeme
za povzbuzování a zveme všechny šťáhlaváky i na další zápasy. Kluci budou diváckou podporu potřebovat.
Za VV Sokola Šťáhlavy J.Sklenář

STARŠÍ ŽÁCI

VOLEJBAL
POSLEDNÍ MĚSÍC PŘINESL DĚTEM Z SK ŠŤÁHLAVY VOLEJBALOVÝCH ZÁŽITKŮ AŽ NAD HLAVU!
Uplynulé období bylo pro naše svěřence velmi pestré a užili si volejbalu hned
v několika podobách. V rámci spolupráce s extraligovým týmem VK Euro Sitex
Příbram byli naši mladí sportovci pozváni v sobotu 10. března do příbramské
sportovní haly na zápas posledního kola
základní části proti Zlínu. Výlet na extraligu byl dětem odměnou za jejich tréninkovou píli a nasazení, které tomuto sportu
věnují. Byl to báječný podvečer, ve skvělé
atmosféře jsme sledovali jednoznačné vítězství domácích, kterým stvrdili postup
do play-off. Po zápase si mohli šťáhlavští
volejbaloví žáčci prohlédnout zákulisí haly
a setkat se se svými vzory osobně, prostor
byl pro fotografování a podepisování.
Pro velký úspěch jsme si výjezd do Příbrami ve čtvrtek 22. března zopakovali, tentokráte již na utkání čtvrtﬁnále play-off, ve Poté se již veškerá tréninková píle a ze- vých družstev a našim sponzorům za exkterém domácí hostili celek Kladna. Ten jména organizační přípravy zaměřily na celentní práci, kterou při přípravě a vlastjiž byl nad jejich síly a celou sérii nako- nachystání festivalu barevného minivo- ní realizaci odvedli. Na základě zpětných
nec vyhrál a postoupil do semiﬁnále. Opět lejbalu, závěrečného 5. kola v rámci Pl- vazeb a ohlasů od ostatních celků rádi
skvělý zážitek a příležitost vidět na palu- zeňského kraje, které SK Šťáhlavy hostil tlumočíme jejich maximální spokojenost
bovce v akci řadu současných a bývalých v sobotu 7. dubna v naší sportovní hale. a poděkování za krásný turnaj.
reprezentantů i zahraničních posil. Za or- Turnaj se moc vydařil, zúčastnilo se jej Za SK Šťáhlavy startovalo celkem 11
ganizaci obou příbramských výjezdů moc v kategoriích žlutá, oranžová a červená družstev, 5 v červené kategorii, 3 v orancelkem 58 družstev, sehráno bylo celkem žové a 3 ve žluté. Výborného výsledku
děkujeme Tomáši Andělovi.
206 utkání. V krásné atmosféře, která jsme dosáhli v nejstarší červené kategorii
Hned nato v neděli 25. března sehrálo v závěrečných kolech gradovala, si všich- v konkurenci 22 týmů, kde doma zůstalo
našich pět družstev další kolo městského ni minivolejbalový maraton moc užili bronzové 3. místo.
přeboru na 1. ZŠ v Plzni a celkem se da- a všem se u nás líbilo. Kromě týmů volej- SK Šťáhlavy na tomto festivalu reprezenřilo. V kategorii trojic i v kategorii MINI balových je potřeba vyzdvihnout i tým or- tovali v červené kategorii Linda Fišerojsme měli vždy v jedné skupině svého ví- ganizační. Moc děkujeme všem rodičům, vá, Barbora Knížáková, Linda Tafatová,
trenérům, rozhodčím, vedoucím jednotli- Jan Jiřík, Daniel Gerhart, Anna Tůmová,
těze a postupujícího výše.
dokončení na následující straně
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dokončení z předešlé strany

Kateřina Kudrová, Martina Peroutková, Veronika Navrátilová, Anežka Lucáková a Julie
Vanišová, v oranžové Karolína
Bendová, Barbora Navrátilová, Adéla Dobrá, Eliška Piknerová, Antonín Dobrý, Tomáš
Fanta a Petra Stráská, ve žluté
pak Štěpánka Brůžková, Eliška
Vondráčková, Daniel Pešír, Ma-

rie Strejcová, Martin Navrátil
a Nela Šnebergerová.
Sezona se pomalu blíží do svého
ﬁniše,v neděli 22. dubna nás čeká
závěrečný turnaj městského přeboru a poté se již pomalu budou
naši svěřenci přeorientovávat na
antuku a venkovní prostředí.
Za SK Šťáhlavy
Jan Tafat
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