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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

květen 2018

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Rada obce v měsíci dubnu schválila:
1. Žádost SDH Šťáhlavice na ﬁnanční dar
ve výši 20.000 Kč u příležitosti 120. výročí založení sboru.
2. Cenovou nabídku ﬁrmy ČEVAK na
opravu řídící jednotky a kyslíkové sondy
na ČOV.
3. Objednávku na renovaci věžních hodin
u pana Klingera – cena 90.000 Kč
4. Žádost o pronájem pozemků p. č. 9/1,
9/2 a 106 v k. ú. Šťáhlavy od SPÚ.
5. Uzavření smlouvy o dílo se společností
ISCOM na opravu chodníků Rokycanská,
které uspěla ve výběrovém řízení. Cena
díla je 272.214 Kč.
6. Objednávku na výměnu vpustí v Huso-

vě ulici za protizápachové dle cenové nabídky ﬁrmy Regionální služby, s.r.o. Cena
190.000 Kč.
7. Zadat zpracování projektu skladu sportovního náčiní vedle sportovní haly panu
Zdeňku Varvařovskému.
8. Návrh stavebního technika na opravu
komunikace od Hraběcí cesty do Šťáhlavic a dále opravu komunikace „U Brodu“
ve Šťáhlavicích pod osadou Medvědi.
Nejvýhodnější nabídku podala ﬁrma ISCOM. Cena díla je 386.479 Kč.
9. Opravu komunikace za Lesním úřadem, kterou provede ﬁrma pana Nápravníka za cenu 61.100 Kč.
10. Smlouvu o společném zadání veřejné

zakázky malého rozsahu se SÚS PK pod
názvem III/1772 Šťáhlavy ulice Nezvěstická.
11. Po konzultaci se stavebním technikem
ohledně rozsahu řemeslnických prací uzavření MŠ v době letních prázdnin od 9. 7.
do 17. 8.
12. Na základě podaných nabídek nákup
malotraktoru John Deere.
Rada obce vzala na vědomí:
1. Oznámení ředitelky ZŠ o ředitelském
volnu 30. 4. 2018.
2. Žádost paní Brůhové o uvolnění z funkce člena redakční rady zpravodaje Š+Š.
Ing. Václav Štětina, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
A) Informace o probíhajících správních
řízeních:
V souvislosti se změnou stavebního zákona se některá řízení zdržela, protože bylo
nutné upravit projekty a doplnit je o další
dokumentaci. To se již v řízeních podařilo a vše již pokračuje tak, abychom mohli
plánované akce co nejdříve realizovat.
- Kanalizace Na Sádkách – stále probíhá
stavební řízení na MMP (Magistrát města
Plzně), bylo nutno na MMP v souvislosti
se změnou stavebního zákona doložit další
dokumenty. Po vydání stavebního povolení se bude letos realizovat, předpoklad léto,
podzim 2018.
- Vodovod Tyršova (od ul. Habrmanova
k cukrárně) - před vydáním stavebního povolení, realizace pravděpodobně podzim
2018.
- Vodovod Šťáhlavice „Mezi Domky“ –
2. etapa – probíhá stavební řízení
- Kanalizace na Kukačce – byla podána na
MMP žádost o společné územní a stavební
řízení, bylo nutno doplnit projekt; věříme,

že se podaří co nejdříve získat povolení,
abychom akci mohli na podzim realizovat.
- Kanalizace a vodovod Ke Koupališti –
podáno na územní řízení na stavební úřad
ve Starém Plzenci, následovat bude stavební řízení na MMP, realizace by mohla být
cca v r. 2019.
- Komunikace a chodníky Nezvěstická –
stavební řízení na MMP probíhá, po několika připomínkách či námitkách k projektu,
které jsou již vypořádány, věříme, že bude
brzy vydáno stavební povolení a akci bude
obec moci po výběrovém řízení společně
s SÚS Plzeňského kraje realizovat.
- Vchod do budovy OÚ – podána žádost
o stavební povolení; realizace léto, podzim
2018.
- Protizáplavová opatření z polí nad obcí
přes Bažantnici a protipovodňová opatření u ČOV – je připravena projektová
dokumentace umožňující podat žádost
o územní rozhodnutí, zbývá uzavřít některé smlouvy s vlastníky pozemků, kterých
se stavba bude týkat.
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- Změna vytápění ZŠ Šťáhlavy – projekt
je hotov, po doplnění některých vyjádření
bude požádáno o stavební povolení – realizace srpen 2018.
- Habrmanova ulice – vydáno územní
rozhodnutí, po dopracování dokumentace
bude na MMP požádáno o stavební povolení.
B) Informace o probíhajících či nedávno
dokončených investičních akcích a opravách:
V průběhu jara zaměstnanci obecního úřadu připravili podklady pro mnoho oprav
komunikací, kanalizace atd., které jsou
částečně i nad rámec rozpočtu. Důvodem
je, že některé investiční akce se podařilo
vysoutěžit na nižší cenu, než je plánována v rozpočtu. Některé investice sice budou bohužel nákladnější (např. kanalizace
Na Potoce), ale věříme, že vyjde některá
z dotací na akce, s nimiž bylo v rozpočtu
počítáno, a že díky tomu akce nad rámec
rozpočtu v něm budou kryty.
dokončení na následující straně

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
ZPRÁVA O INVESTICÍCH A OPRAVÁCH
dokončení z předešlé strany

Není člověk ten, aby se zavděčil lidem
všem, a také rozpočet obce není nafukovací, proto nyní již lze říci, že opravy, které
nejsou v rozpočtu ani nejsou do této chvíle
schválené v radě obce, již se realizovat letos
pravděpodobně nebudou. Investiční akce,
které v rozpočtu jsou, samozřejmě předpokládáme, že se budou realizovat a uděláme
pro to maximum.
- Prodejna Šťáhlavice - úprava prostor
v obecní hospodě ve Šťáhlavicích na prodejnu – stavebně dokončeno, vybavení
nábytkem dokončeno; předpokládaný provozovatel (nájemce) obchodu nyní zajišťuje vybavení prodejny spotřebiči. Až poté
může obec zajistit změnu užívání na stavebním úřadě ve Starém Plzenci (rekolaudaci
na prodejnu);
- Radary na měření rychlosti v ulici Husova
– dokončeno.
- Čekárna autobusové zastávky na návsi
u zámku – zajištěno přes Mikroregion Radyně – dokončeno.
- Nové osvětlení v kulturním centru, v některých místnostech OÚ a v areálu pracovní
čety – dokončeno.
- Osvětlení kostela – věříme, že se podaří
uskutečnit tak, aby na Noc kostelů byl již
kostel nasvícen.
- Cesta pro pěší do Šťáhlavic od Hraběcí
– občané si dlouho přáli její úpravu. Pozemek pod cestou není ve vlastnictví obce,
ale vzhledem k tomu, že zaměstnanci OÚ
připravili kvalitní podklady a na zhotovení
se podařilo dostat velmi výhodnou cenovou
nabídku, rozhodla rada obce, že se cesta
(chodník) letos udělá. Již je dokončeno.
- Vodovod Náves Republiky – dokončeno,
v květnu dojde k propojení se stávajícím vodovodem.
- Vodovod Palackého včetně hydrantu
pro potřeby SDH – dokončeno; vlastníci
přilehlých nemovitostí, kteří mají zájem
o vodovodní přípojku, si již zajišťují projekty na přípojky, aby měli co nejdříve přípojky hotové a následně se mohl v ulici udělat
nový asfaltový povrc.
- Oprava cesty za lesním úřadem – včetně úpravy okolní zeleně a likvidace odpadů
z pozemku – dokončeno.
- Úprava terénu u trati u nového hřbitova
a úprava plochy vedle vrátek starého hřbitova – dokončeno.

- Oprava místních komunikací – V Zahradách, část u lesního úřadu, Havlíčkova, ve
Šťáhlavicích.
- Chodníky v Rokycanské ul. – nový asfaltový povrch po obou stranách ulice, a to
od křižovatky s ul. Husova až k mostu přes
řeku Úslavu – dokončeno.
- Cesta ve Šťáhlavicích u brodu – nový
asfaltový povrch části této cesty před a za
mostem, cesta zde bývala za mokra nesjízdná – dokončeno.
- Vodovodní a kanalizační přípojka pro
hřiště ve Šťáhlavicích – bude dokončeno
v květnu 2018.
- Oprava kapličky ve Šťáhlavicích – ﬁnancováno za přispění dotace – bude upraveno
okolí i vnitřek kapličky, renovovány dveře,
zhotovena sochařská výzdoba. Vzhledem
k tomu, že se nikde v pramenech ani u pamětníků nepodařilo zjistit, zda byla kaplička někomu zasvěcena nebo nějak nazvána,
bude do ní zhotovena na návrh pana místostarosty socha sv. Floriána, patrona hasičů. Bude dokončeno cca v červnu 2018.
- Oprava komunikace Jungmannova,
Palackého a část U Hřiště – Jungmannova
a část Palackého – bude dokončeno v červnu 2018, část ul. U Hřiště a Palackého až po
vybudování vodovodních přípojek v Palackého ul., tj. cca v srpnu 2018.
- Oprava střechy MŠ – před dokončením.
- Vodovod Nezvěstická, Tylova, Havlíčkova, K Bažantnici, Pod Kozlem – začne
v květnu 2018.
- Kanalizace Na Potoce – začne v květnu
2018.
- Vodovod Na Potoce – začne po dokončení
kanalizace v této ulici, cca v červenci 2018.
- Oprava kanalizačních vpustí na parkovišti pod Kozlem – proběhne v květnu nebo
červnu 2018.
- Oprava a čištění vpustí, horské vpusti a lapače písku ve Šťáhlavicích – probíhá.
- Oprava uličních vpustí v Husově ulici a
výměna za vpusti se sifonem (protizápachové) – začne cca v květnu 2018.
- Úprava místa po opravě kanalizace na
křižovatce Habrmanovy ul. s ul. Jiráskova –
bude vyasfaltováno v květnu/červnu 2018;
- Úprava povrchu vjezdu k RD na Kukačce
– vjezd byl v minulosti při stavebních pracích obce poškozen, proto nyní obec zajistí
jeho opravu – květen 2018.

- Asfaltový povrch v obytné zóně Šťáhlavice – v části obytné zóny dosud není asfaltový povrch. Podle plánovací smlouvy
by jej měla zajistit obec v r. 2020, tj. poté,
kdy vlastníci pozemků v lokalitě již budou
mít vybudovány přípojky infrastruktury.
Stavební technik obce lokalitu na základě
námětů občanů posoudil a navrhl vzhledem k vysoké prašnosti a k poškozování
podkladu cestu vyasfaltovat již nyní a rada
obce to schválila zejména s ohledem na velmi příznivou cenovou nabídku zhotovitele.
Úprava povrchu bude provedena v nižší
síle a doasfaltována do potřebné výšky cca
v r. 2020, kdy již obyvatelé budou mít zajištěné přípojky. Zároveň platí, že každý, kdo si
přípojku bude nyní budovat, je povinen zajistit i uvedení povrchu cesty do původního
stavu, tzn., že zajistí přeasfaltování překopu.
Cesta bude asfaltována v květnu 2018.
- Obnova Hraběcí aleje (ošetření dubů,
odstranění křovin) – hrazeno za přispění
dotace – z větší části již proběhlo, dokončeno bude do konce listopadu 2018.
- Traktor – ve výběrovém řízení na dodávku traktoru s čelním nakladačem byl vybrán
traktor John Deere 2036. Traktor využije ke
své práci pro obec obecní pracovní četa.
C) Co se projektuje?
- Sklad sportovního nářadí, který bude těsně
sousedit s halou a sociálním kontejnerem.
- Šatny s rozcvičovnou vedle haly.
- Zateplení bytového domu pro seniory ve
Šťáhlavech (včetně výtahu).
- Zateplení MŠ (těch částí budovy, které dosud nejsou zatepleny).
- Studie shybky je hotová, předpokládá se,
že projekčně bude rozpracována tzv. varianta bezpečnostní.
- Vodovod Na Řežábu.
- Vodovod Legionářská.
- Vodovodní přivaděč od vrtu ze Svidné do
Šťáhlav.
- Kanalizace Kozelská.
- Probíhá úprava projektu kanalizace
z r. 2006 v ul. Na Řežábu.
- Vodovodní přípojka k hasičárně ve Šťáhlavech.
- Následně je v plánu projektovat vodovod
v ul. V Zahradách, Seifertova, 17. listopadu
(v částech, kde vodovod dosud není) .
za OÚ tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

KVĚTNOVÍ JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Anna Rybařová 88 | Vladimír Dudla 86 | Jaromír Rada 89
Jarmila Fialová 97 | Václav Černý 81 | Jan Chmelík 90
Mgr. Dagmar Špalová
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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.

DALŠÍ INFORMACE Z OBCE A OBECNÍHO ÚŘADU
Hodinový stroj věžních hodin, které kdysi bývaly umístěny na zámku na návsi, je
v současné době restaurován. Předpokládá se, že bude od příštího roku vystaven
v budově OÚ.

Vývozy fekálním vozem jsou pro obec
ztrátové. Dokud budou existovat v obci
rozsáhlé lokality bez kanalizace, a zároveň bude obec mít provozuschopný fekální vůz i pracovníka ochotného tuto nevděčnou práci dělat, vývozy se bude obec
snažit nadále zajišťovat.

CO SE NELIJE DO DŘEZU NEBO WC?

STUDIE KOZELSKÁ

VĚŽNÍ HODINY

Na ČOV opakovaně dochází k zacpávání ﬁltrů, které je potřeba náročným způsobem čistit. Tím narůstají náklady na
provoz ČOV, a tedy náklady nás všech.
Co tedy do odpadních vod nepatří? Do
dřezu ani WC nelze lít olej po smažení ani žádný jiný olej, do WC neházejte
tampony, vložky, prezervativy ani textilní
vlhčené ubrousky, které obzvlášť ﬁltry zacpávají. A kam s tím? Olej nalijte do uzavíratelné nádoby a odneste do sběrného
dvora, ostatní patří do popelnice.

VÝVOZ SEPTIKŮ
FEKÁLNÍM VOZEM
Obec zajišťuje pouze pro nemovitosti ve
Šťáhlavech a Šťáhlavicích vývoz fekálním vozem. Po dohodě s provozovatelem
ČOV a s pracovníkem, který vývoz zajišťuje, je potřeba, aby občané věděli, že:
a) splašky ze septiku je možné na ČOV
vozit pouze v omezeném objemu;
b) vývozy probíhají pouze v úterý a čtvrtek v odpoledních hodinách (cca po 15. h);
c) při vývozu musí být objednatel doma
a písemně potvrdit našemu pracovníkovi,
že byl vývoz proveden;
d) je potřeba, aby si občané vývozy včas
objednávali, protože jestliže např. v pondělí zavolají, že mají plný septik a potřebují jej nutně okamžitě v úterý vyvézt,
není to možné, řada lidí si vývoz objednala před nimi a je omezená kapacita pro
vývozy na ČOV;
e) obecní fekální vůz je již starý a poruchový, proto je potřeba jej někdy opravovat a nemůže jezdit.
Děkujeme, že toto chápete.

Na obci proběhlo jednání se zástupcem
pořizovatele územního plánu, z něhož
vyplynulo, že byť je zpracována studie
Kozelská na zástavbu lokality mezi Kukačkou a Kozelskou ulicí, nelze si myslet, že zde budou stát do pár let domy.
Vlastníci nemovitostí v této lokalitě musí
studii respektovat a měli by s obcí uzavřít
plánovací smlouvu, v níž bude upraveno
napojení či řešení inženýrských sítí.
Celé území by bylo možno rozdělit na
několik etap. Vlastníci pozemků z každé
etapy by buď přímo s obcí uzavřeli plánovací smlouvu a sami by inženýrské
sítě vybudovali, nebo by mohli pozemky prodat developerovi, který bude do
inženýrských sítí investovat místo nich.
Předmětem plánovací smlouvy je vždy
i závazek investora převést inženýrské sítě
po jejich vybudování bezúplatně na obec.
Dokud žádná taková smlouva neexistuje,
v lokalitě se stavět nedá. Navíc je potřeba
upozornit, že kapacita ČOV by pro lokalitu nebyla dostatečná.

OBECNÍ TRAKTOR
Obec ve výběrovém řízení vybrala traktor
pro potřeby obecní čety. Byl vybrán John
Deere 2036. Za odborné rady při výběru
traktoru děkujeme Markovi Šimkovi, členovi ﬁnančního výboru.

DRAISOVÁNÍ
S VALDŠTEJNEM
U Lopatského rybníka pod zámkem Kozel pořádal Klub cyklistů-turistů Český
Lev Plzeň 21. dubna Draisování s Valdštejnem. Co to vlastně je? Draisina je

unikátní celodřevěné kolo, na němž se
mohl při akci svézt každý, a pokud uhradil startovné, mohl se i zúčastnit krátkého
závodu. Na akci se sjelo mnoho majitelů
historických kol včetně fandů tzv. kostitřasů (vysokých kol). Všichni v odpoledních hodinách vyrazili na cyklovýlet do
okolních lesů. Kdo jste je potkali nebo se
k nim připojili, jistě to pro Vás byl nezapomenutelný zážitek. Akce se konala i v
předchozích letech a bude-li se příští rok
opakovat, stojí za to se přijít podívat.

HLEDÁ SE OBSLUHA
DO NOVÉ PRODEJNY VE
ŠŤÁHLAVICÍCH
Předpokládaný provozovatel nově budované prodejny v budově obecní hospody
ve Šťáhlavicích hledá spolehlivou prodavačku na zkrácený úvazek, nejlépe ze
Šťáhlav nebo Šťáhlavic. Otevírací doba
prodejny zatím není zcela jasná, jistě se
půjde dohodnout dle možností provozovatele obchodu i prodavačky.
Tel. č. pro případné dotazy: 724 151 380
za OÚ tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

JUBILEUM VE ŠŤÁHLAVICÍCH
V pátek 20. dubna 2018 naše občanka
Stanislava Krňoulová oslavila své životní

jubileum 80 let. Proto jsme ji navštívili
společně s místostarostou obce Mgr. Du-

šanem Krňoulem a popřáli jsme jí další
roky žití v dobrém zdraví a rodinné pohodě.
Hana Loudová, členka občanské komise

AKCE „UKLIĎME ŠŤÁHLAVY“ - 7. 4. 2018
Akce se zúčastnilo 60 dobrovolníků
z řad místních spolků, někteří zastupitelé obce, rodiny s dětmi
nebo i jednotlivci. Ze spolků jsme zazna-

menali největší zastoupení TJ Sokola Šťáhlavy oddílu házené, kdy nejen trenéři, ale
i děti a dorost přispěli k lepšímu prostředí
v obci. Zúčastnili se i členové volejbalového týmu, basketbalového družstva, členo3

vé divadelního spolku Šťavel a samozřejmě
i členové Spolku přátel šťáhlavského zámku.
Četné vajgly po návštěvnících restaurace,
která je na návsi, přišel uklidit zástupce za
tuto restauraci.
dokončení na následující straně

AKCE „UKLIĎME ŠŤÁHLAVY“ - 7. 4. 2018

dokončení z předešlé strany

Nejdříve byli všichni poučeni o bezpečnosti práce, následně byly rozdány rukavice, pytle, mapa s úsekem a skupinky
se vypravily na svá místa úklidu. Nejvíce
odpadu bylo na černé skládce v lese nad
obcí, hodně ho leželo také v příkopech
u cest vedoucích z obce nebo na pozemku
státu za lesním úřadem. Okolí nádraží bylo
obseto odpadky, hlavně v křoví kolem nádraží. Také u kontejnerů na tříděný odpad

si mnozí lidé nelámou hlavu s tím, že hází
odpad vedle kontejnerů, kolem se povalovalo sklo, papír, plasty i jiné věci. Úklid
trval od 9 do cca 12 hodin, někteří měli
hotovo dříve, jiní uklízeli až do půl jedné.
Velký dík patří zaměstnancům obecní
pracovní čety M. Hefertovi, J. Tovarovi
a P. Trykarovi, kteří společně s lesním
V. Němečkem a F. Schejbalem neúnavně
nejen sváželi pytle s odpadem, ale i uklí-

zeli fyzicky nejnáročnější lokality. Kdo se
vrátil po úklidu na „základnu“, která byla
na obecním úřadě, dostal sladkou odměnu
a hlavně děti uvítaly diplom.
Sesbíráno bylo cca 4,5 t odpadu, který byl
odvezen do sběrného dvora.
Akce se vydařila, bylo pěkné počasí a její
účastníci rádi podpořili dobrou věc.
za Spolek přátel šťáhlavského zámku
Iveta Bočanová

KNIHA O HISTORII ŠŤÁHLAV
UŽ DOSTÁVÁ KONKRÉTNÍ PODOBU
Již více než rok se intenzivně pracuje
na přípravě knihy, která by měla souhrnně zmapovat dlouhou a bohatou historii Šťáhlav. Bude mít přes 400 stran
a je v ní přes 800 fotografií. Čtenáři se
budou moci seznámit s historií obce
od pravěku, kdy se území okolo Úslavy začalo osídlovat, až po současnost.
Kromě historie samotné obce je v ní
zpracována např. i historie některých
veřejných budov nebo staveb – zámek,
kostel, Lidový dům, záložna, škola,
pošta, nádraží, ale i budov obou mlýnů,
pivovaru, lihovaru, hájoven nebo např.
mostu a další.
Posledních cca 100 stránek je věnováno historii těch nejstarších 120 chalup
v obci, kde jsme se podle starých matrik snažili zjistit dřívější majitele a jestli se chalupa dědila nebo prodávala. Při
té příležitosti se přišlo na to, že některá
čísla byla ve Šťáhlavech přidělována
opakovaně. Číslo po zbořeném domě se
přidělilo domu jinému, třeba na druhém
konci vsi.
V knize čtenář najde i přehled majitelů
panství, rychtářů, starostů, farářů, ředitelů škol, lékařů nebo přehled o volbách

od roku 1850, tedy těch, které byly dohledatelné.
Velkou radost máme také z toho, že se
nám podařilo najít nebo spíše vypátrat i
několik zajímavostí, o kterých se dosud
v žádných brožurách ani kronikách nepsalo. Např. se podařilo dát dohromady
poměrně podrobnou historii parního
mlýna, o kterém se v kronikách dozvíme jen to, že vyhořel.
Knížka není psána pro odbornou veřejnost, ale naopak jsme se snažili
psát ji tak, aby byla zajímavým čtením
např. i pro děti. Možná se stane první
knihou v jejich budoucí knihovně a třeba někoho z nich osloví natolik, že se
začne o historii Šťáhlav zajímat. Vždyť
někdo kdysi řekl, že „Lid, který nezná
historii místa, ve kterém žije, je jako
strom bez kořenů“.
Po celý rok jsme sháněli staré fotografie. U všech lidí, které jsme oslovili,
jsme se setkali s velkou ochotou a s velkým pochopením. Kvůli knížce snesli
z půdy krabice a kufry s hromadami
starých fotografií a hledali mezi nimi
ty, které by nás mohly zajímat. A věřte,
že některé fotografie jsou opravdu uni4

kátní. Oslovili jsme nejen ty, kteří ve
Šťáhlavech bydlí, ale i ty, kteří tu např.
prožili dětství, nebo tu bydleli jejich
prarodiče. Ti se skoro všichni shodují
v jedné věci. Tvrdí, že Šťáhlavy jsou
pro ně „srdeční záležitostí“.
Shromáždili jsme velké množství fotografií, z nichž některé se objeví v knížce, ostatní budou v elektronické podobě
uloženy v obecním archivu a budou použity např. při různých výstavách.
Velká část knihy je již hotova. V současné době probíhá kontrola všech údajů uvedených v knize, opravují se texty,
dělá se korektura, grafická úprava. Chybí dopsat jen některé kapitoly a především opatřit souhlasy archivů a některých institucí se zveřejněním archiválií.
A musí se také sehnat sponzoři, kteří
by pomohli obci pokrýt náklady na tisk
a vazbu knihy.
Spatřit světlo světa by měla kniha
v příštím roce. Pokřtít by se měla při
oslavách 780. výročí od první písemné
zmínky o obci v roce 2019.
Jana Kepková

JARNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
VE ŠŤÁHLAVSKÉM KOSTELE
V době blížící se pouti se nám opět podařilo
zpřístupnit kostel těm, kteří mají rádi jeho
atmosféru a hezkou hudbu. Už od začátku
února jsme se my, Příležitostný šťáhlavský
pěvecký sbor, začali scházet (každou středu v podvečer) k nácviku nového repertoáru. Během ledna jsme totiž zjistili, že nás
společné podzimní setkávání při přípravě
Rybovy České mše vánoční bavilo a že je
nám vlastně smutno, že už je po všem. Přinesl jsem tedy noty ze svého „zlatého fondu“ a začalo se poznávat, vybírat a trénovat. Že u toho byla dobrá nálada i náznaky

za účasti šťáhlavských zpěvaček; následně
pak společná generální zkouška v kostele.
Díky SDH Šťáhlavy, zejména díky ochotě členů „výjezdovky“ dát opět koncertu
v kostele svůj volný čas, mohl dav diváků
proudit „do a z“ kostela bezpečně. Ano,
slovo dav je opět na místě. Kostelní lavice,
ani 40 židlí navezených „Rychlou rotou“
(díky, pánové!) nestačilo, v zadní části i na
kůru se vytvořila skupinka stojících a kostel byl opět plný. Studenti s nástroji doprovodili první dvě písně Exodus a Oh baby,
baby. Poté přišly na řadu písně z muzikálu

tajemnému Adiemu zpěvačky Enya, něžné
Falling slowly oscarového dua Hansard +
Irglová, rozverné Lion sleeps tonight, písni
Paradise kapely Coldplay a na závěr I will
follow him z ﬁlmu Sestra v akci. Šťáhlavští nás odměnili dlouhým potleskem, za
který jsme jim dopřáli přídavků. Koncert
byl (dle slibu na plakátku) fresh – trval ani
ne hodinu – a příjemně naladil posluchače
i čtyřicetičlenný sbor a orchestr.
Všichni účinkující se opět zřekli případného honoráře ve prospěch varhanní sbírky. I tentokrát jsem však zvolil nezvyklý

zoufalství při zdolávání těžších harmonií
či cizojazyčného textu, je vám jasné. Velký dík tedy všem šťáhlavským ochotnicím,
že našly sílu dotáhnout svou přípravu až
k hranicím vlastních možností.
Scénář středečního odpoledne (25. 4.) již
„jel“ ve vyjetých kolejích. Vlakem „trojkou“ jsem z Církevního gymnázia přivezl
23 studentů, kterým jsem cestou básnil
o naší vyhlášené Dřevěné kavárně. Pro
dobré naladění tedy naše první kroky vedly
na točenou zmrzku. A pak tradičně v Infocentru poslední „pilování“ repertoáru – již

Jesus Christ Superstar, lidovky, Mozart
i píseň Báry Basikové Veni domine.
V půlce koncertu korepetitor sboru, konzervatorista Jaroslav Schaffer, probudil
naše varhany rychlou Bachovou skladbou.
Poslední rejstřík, který ještě jakžtakž hraje,
mohl posluchačům naznačit, jak hezké by
to zas bylo mít v obci hrající varhany. Autentičnost našich varhan umocnilo, když se
do skladby musel vložit i pan Štětina, který Járovi během hraní několikrát vytahoval
zaseklou (a tedy stále hrající) klávesu.
Druhá část patřila modernějším písním:

postup: diváci neměli možnost předat své
dobrovolné vstupné při příchodu do kostela, ale až když odcházeli. Dle úsloví
o „zajíci v pytli“ tak mohli sami vyhodnotit, jakou částkou chtějí odměnit naši
snahu. O tom, že se jim koncert líbil, hovoří nádherná částka, kterou zapečetěná
kasička nahromadila: 12.500 Kč. Všem divákům a účinkujícím za jejich velkorysost
moc děkuji. Byl to krásný večer.
Kubaryba (Jakub Šedivý)

VÝTĚŽEK VEŘEJNÉ SBÍRKY
Dne 25. 4. 2018 se ve Šťáhlavech v kostele sv. Vojtěcha konala akce „Jarní beneﬁční koncert pro naše varhany“. V rámci
této akce se vybralo veřejnou sbírkou na

opravu varhan 12.500,- Kč. Celkem bylo
zatím vybráno 78.150,- Kč. Pořadatel
sbírky, Obec Šťáhlavy, děkuje všem, kteří na sbírku přispěli. Na opravu varhan
5

je možné i nadále přispívat na bankovní
účet: 90034-725700389/0800.
Radka Fremrová, matrikářka

OBLASTNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
V pátek 27. 4. 2018 se uskutečnila v areálu ZŠ Vejprnice oblastní soutěž Mladých
zdravotníků OS ČČK Plzeň-jih a sever.
Této soutěže se zúčastnily celkem 4 hlídky
I. stupně a 3 hlídky II. stupně. Ze ZŠ Šťáhlavy se zúčastnily 2 hlídky I. stupně A a B.
Celkově se naše hlídky umístily na 1. a 3.
místě. Hlídka, která vyhrála a umístila se
na 1. místě postoupila do Krajské soutěže, která se uskuteční v sobotu 26. 5. opět
v areálu ZŠ Vejprnice. Všem dětem patří
velké poděkování za předvedené výkony
a reprezentaci naší ZŠ a MSČK. Poděkování patří také p. Petru Jirmářovi a p. Františkovi Toﬂovi za doprovod dětí na soutěž.
Děti soutěžily v tomto složení: Hlídka A:
Kateřina Kudrová, Matěj Sedláček, Vojtěch Dobrý, Veronika Navrátilová, Sára
Toﬂová, David Vašík. Hlídka B: Hana Jiříková, Jana Strýcová, Barbora Navrátilová,
Antonín Dobrý, Julie Vanišová, Josef Slavíček.
Za MSČČK Alexandr Drohobeckyj

DUBEN V ZŠ ŠŤÁHLAVY
4. dubna jsme na naší škole u slavnostního zápisu do 1. třídy přivítali 30 dětí. Děti
byly velice šikovné, povídaly o své rodině, recitovaly básničky nebo zpívaly písničky, poznávaly písmenka a geometrické
tvary, počítaly, hledaly rozdíly na obrázcích a malovaly kamarády. Za odměnu si

Nakladatelství Kosmas vyhlásilo výtvarnou
soutěž „Miss záložka“. Žáci malovali návrhy záložek do knihy. Z 306 účastníků porota
vybrala 30 nejlepších návrhů. Z naší školy
se mezi vítězi umístili Nikola Birnerová,
Martina Peroutková, Ema Nováková a Vít
Batěk. 26. 4. se konalo v plzeňské prodejně

1. a 3. místě. Do krajského kola postoupilo
jedno družstvo. Velká gratulace a poděkování patří nejen všem dětem, ale i vedoucímu Sašovi Drohobeckému, který na naší
škole vede kroužek Mladý zdravotník.
Během měsíce dubna jsme si užili řadu
pěkných slunných dnů. Mohli jsme proto

ze školy odnášely veselé taštičky naplněné drobnými dárky a stavebnicí Lego.
4. dubna se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili
na ZŠ v Nezvěsticích turnaje ve vybíjené.
Nezískali sice medaili, ale pěkně si zasportovali a poznali prostředí své budoucí
školy.

knih slavnostní předání odměn. Výhry předával pan David Růžička, autor knihy Obři,
trpaslíci, vodníci a skryté poklady.
27. dubna se 11 dětí z naší školy zúčastnilo
okresního kola soutěže Mladý zdravotník.
Dvě družstva dětí se pod vedením pana
vedoucího Saši Drohobeckého umístila na

pro zpestření výuky opět začít využívat
pergolu a školní zahradu. Děti si v rámci
prvouky užily také vycházky do okolí, při
kterých pozorovaly změny v jarní přírodě.
Za ZŠ Šťáhlavy
Mgr. Alena Löffelmannová
a Jitka Čimerová
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KOZELSKÉ OKÉNKO
V pátek dne 30. 3. 2018, jsme úspěšně
zahájili návštěvnickou sezónu. Návštěvní
doba zámku v měsíci květnu bude jako již
tradičně: úterý – neděle, vždy od 10 do
16 hod.
Na velikonoční pondělí se terasa zámku
Kozel otevřela pro uskutečnění velikonočního jarmarku. Mezi vystavovateli
byly stánky s ruční výrobou – šperky,
oblečení, doplňky, zdravá výživa, tradiční
zákusky a pečivo, sýry, klobásky, zboží
s velikonoční tématikou a také tvořivé dílničky pro děti. Návštěvnost, která předčila naše očekávání, byla umocněna jistě
také krásným počasím. Touto cestou by se
správa zámku Kozel chtěla omluvit obcím
Šťáhlavy a Šťáhlavice a jejich přilehlému
okolí za dopravní situaci, která v důsledku
této zvýšené návštěvnosti zámku vznikla.
Zámek Kozel získal cenu Adolfa Heyduka
za rok 2017, a to za nejvíce přívětivou pa-

mátku ke zdravotně znevýhodněným návštěvníkům v kategorii Národní kulturní
památky, památky UNESCO. Cena byla
slavnostně předána dne 19. 4. 2018 na
radnici ve městě Stříbře.
V sobotu, dne 21. 4. 2018, proběhlo
v areálu zámku Draisování s Valdštejnem
– jízda na historických kolech v dobových
kostýmech, které pořádal Klub českých
turistů Český Lev z Plzně. O víkendu ve
dnech 21. a 22. 4 2018, se zámek Kozel
zapojil do akce reciproční vstupenky
v rámci Mezinárodního dne památek a sídel. Návštěvníci po zakoupení vstupenky
měli možnost využít vstupu zdarma na
hradě Švihov a zámcích Nebílovy a Červené Poříčí.
Dne 21. 4. 2018 proběhla na zámku Kozel
první letošní svatba. Počasí se vydařilo na
výbornou a i vše ostatní proběhlo v naprostém pořádku. Doufáme, že k celkové

pohodě při obřadu v kapli zámku přispěla i květinová výzdoba z živých květin
a keřů vytvořená zručnými zahradnicemi
a zahradníky zámku Kozel.
Rádi bychom Vás také pozvali na výstavu díla graﬁčky Aleny Antonové, jedné
z posledních žaček Emila Filly, která je
umístěna v prostorách jízdárny zámku.
Autorka používá techniku suché jehly či
barevné suché jehly, techniku leptu, linořez i dřevořez, vše ve stylu lyrického či
poetického kubismu. Výstava je přístupná
do 24. 6. 2018.
Ve spolupráci s Dětským divadelním souborem Lupínek v Březové připravujeme
dětské představení, které proběhne v sobotu dne 2. 6. 2018. Tímto srdečně zveme
všechny malé návštěvníky i jejich rodiče.
Kateřina Karez
pracovník vztahů k veřejnosti zámku Kozel

ŠŤÁHLAVSKÉMU NÁDRAŽÍ JE LETOS 150 LET
Dráha Františka Josefa z Plzně do Českých Budějovic byla stavěna v letech
1866 - 1868. Stavba prvního úseku Plzeň
- České Budějovice byla zadána ﬁrmě
bratři Kleinové a Vojtěch Lanna, kterou
zastupoval Ing. Jan Schebek, šťáhlavský
rodák. Firma se smluvně zavázala, že trať
mezi Plzní a Českými Budějovicemi bude
dokončena nejdéle do 23. října 1868.
Se stavbou trati se započalo v listopadu 1866 a probíhala velmi rychle. Např.
v roce 1867 pracovalo nepřetržitě několik stovek dělníků na 24 místech na trati.
Zároveň se stavbou tratě se stavěla i nádraží. Ve Šťáhlavech měla být podle plánů
původně jen zastávka a v Plzenci nádraží,

ale Ing. Schebek to prohodil a ve Šťáhlavech postavil nádraží. To se bohužel poz-

ději přece jen změnilo na zastávku.
První zkušební jízda po trati byla
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11. května 1868, tedy přesně před 150 lety.
Vlak s jednou lokomotivou a několika vagony vyjel na trať mezi stanicemi Plzeň
a Šťáhlavy. V Plzenci a ve Šťáhlavech byl
na nádražích vítán četnými diváky. Cesta
z Plzně do Šťáhlav tehdy trvala 41 minut,
cesta zpět 30 minut. Do provozu byla část
trati Plzeň - České Budějovice (délka přes
135 km) dána 1. září 1868. Později se trať
prodloužila až do Vídně. Podrobnější informace o šťáhlavském nádraží a o jeho
historii si čtenáři přečtou právě v připravované publikaci. Fotograﬁe nádraží je
z archivu obce.
Jana Kepková

PĜĜHGVWDYHQt
HGVWDYHQt

oslavy osvobození 2018

13:00

ŠĢ
Š
Ģaavel
vel

představení
M8 GREYHOUND

SEN S. F.
þWWYYUUWH
þWYUWHk
WHk

7..
7

018
018

pátek
p
pá
áte
tek

8.. 6
8

118
8

od
od

lehké obrněné vozidlo US Army

a armádních táborů

14:00

d.
d.

IIn
n

Nezvěstice
12. května

vy
vy
p

areál koupaliště

vvst
st

k llzz

bjj d
b

t

1

dii d
d
dll i t

ll@
@

srdečně vás zvou:

iill

NEZVĚSTICE

STAVOBAZAR
LECCOS

ADÍR ENSKÝ SERVIS
CHL

AUTOLAKOVNA
VOŘÍŠEK

JEDLIČKA

SDH NEZVĚSTICE

ˇ
NKPMK

Gastro Gentlemen

Kadeønictví
Rosse

2EHFQt~ĜDGâĢiKODY\
YiV]YHQDVHWNiQt
VKHUHþNRXDGDEpUNRX

1$Đ28.219$/,1.2928
YKRGLQ
GR,QIRFHQWUDYHâĢiKODYHFK
3ĜHGSURGHMYVWXSHQHNQDPDWULFH2Ò

967831e.þ

8

9

Kostel sv. Vojtěcha
17:00 – 17:15
17:15 – 17:45
18:00 – 18:45

20:00 – 21:30

Zahájení Noci kostelů
Vystoupení místních dětí
hudebně-recitační pásmo šťáhlavských a šťáhlavických dětí
Dětský sbor Divadla J. K. Tyla v Plzni
sbormistr: Zdeněk Vimr
klavírní spolupráce: Eva Vimrová
program: B. Smetana, A. Dvořák, K. B. Kopřiva, J. Novák, Z. Lukáš, aj.
Noc filmových a muzikálových melodií
účinkují: Venuše Zaoralová Dvořáková - Divadlo JKT, Nicol Krpejšová, Petra
Krejsková, Martin Kepl, Robert Obermeyer a Petra Valešová - členové sboru
Nová Česká Píseň pana Zdeňka Vimra
doprovod: Eva Vimrová, Petr Fremr

Zahrada šťáhlavského zámku
16:00 – 22:00
16:00 – 18:00

19:15 – 19:25

19:30 – 19:45
19:50 – 19:55
23:00

Občerstvení
přátelské posezení na zahradě šťáhlavského zámku
Dětské tvořivé dílny
tvořivé dílny pro malé děti s rodiči i velké děti
(v případě nepřízně počasí v Infocentru Šťáhlavy)
Orientální tanečnice
vystoupení orientálních tanečnic ze skupiny Pala Miraja z Plzně
aneb možná přijde i fakír
Excalibur
mystický příběh o legendárním meči v podání členů SHŠ Lorika z Plzně
Fire show skupiny Hellfire z Plzně
ohnivá a světelná show s prvky akrobacie a bojových umění
Zakončení Noci kostelů
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SPORT
HÁZENKÁŘI V DUBNU
Šťáhlavy žijí. Vždyť v které obci takové
velikosti mají tolik spolků, čtyři tělocvičné
jednoty, pěvecký sbor, ochotnické divadlo,
spoustu besed se známými celebritami
a jiné akce. Je jen škoda, že naše malé infocentrum na vše nestačí, a tak vzpomínáme na starý dobrý Liďák, bývalé středisko šťáhlavské kultury. Bohužel, naši
vietnamští spoluobčané nám z něho udělali obchodní centrum Hanoj a kultura se
do něho asi nikdy nevrátí. K zviditelnění
jména Šťáhlavy přispívají i naši mladí házenkáři, kteří se svým sportem cestují po
celé republice, a tak alespoň v oblasti házené už všichni vědí, kde ty malé Šťáhlavy
jsou. Náš sport si 21. dubna volil nové vedení. Za náš oddíl se tohoto shromáždění
účastnil náš sekretář Judr V. Balek. Podle
předpokladů se prezidentem svazu stal pan
Chvalný, který již tuto funkci před pěti lety
vykonával. Všichni doufáme, že změna
přinese dobré výsledky. A teď již jak se našim vedlo v dubnu.
STARŠÍ DOROST
15. dubna byli soupeřem našich dorostenců chlapci z Ostravy. Soupeř z posledního
místa v tabulce nebyl pro naše vážným
problémem, snadné vítězství o jedenáct
branek nás udrželo v naději na zachování
ligové příslušnosti. V dalším kole čekala
na Šťáhlavy Dukla Praha. Ta ale byla nad
síly našeho mladého kolektivu. Trochu velký příděl, dostali jsme o dvanáct. V posledním dubnovém víkendu již šlo o všechno.
Velká Bystřice (Olomouc), mající v počtu
bodů jen o jeden méně než naši, přijela
do Šťáhlav povzbuzena pěknými jarními
výsledky pro body. I hra tomu nasvěd-

čovala, hosté, ač prohrávali v první půli
o čtyři branky, náš náskok stáhli na poločasovou plichtu. Ve druhé půli to šlo jak
se říká na krev. Týmy se střídali ve vedení,
ale našim klukům se závěr povedl, zvítězili
o dva góly. Skutečně infarktový mač se
vším všudy. Tímto triumfem poslali své
soupeře do druhé ligy a zajistili Šťáhlavům
první ligu i pro příští ročník. Výsledky:
Šťáhlavy - Sokol Ostrava 34:23 (16:10).
Dukla Praha - Šťáhlavy 36:24 (18:13).
Šťáhlavy - Velká Bystřice 35:33 (18:18).
Sestava (branky): V brance Hrubý, Dolák,
Kopic, v poli: Havlíček M. 5, Nolč 31, Průcha 4, Kesl 23, Klička 4, Tyml 1, Kojan 8,
Brůha 1, Karban, Havlíček O. 10, Šimek
4, Sedláček 2. Trenéři Kreč, Fiala, Nolč,
vedoucí týmu Schejbal. V měsíci květnu
soutěž končí, prvního jedou hoši do Zubří,
6. 5. hrají doma s Kopřivnicí. O týden později následuje poslední utkání v Novém
Veselí.
MLADŠÍ DOROST
Mladší dorostenci pokračovali v dubnu
v jarní neporazitelnosti. Jsou stále ve hře
o první postupové místo, kterým by se dostali také do celorepublikové ligy mladšího
dorostu. Výsledky: Tygři Ústí nad Labem
- Šťáhlavy 29:35 (13:17). Šťáhlavy - Mělník 36:24 (21:13). Sokol Praha Vršovice
- Šťáhlavy 31:31(18:13). Sestava (branky):
Kopic - Průcha 2, Jung 4, Nosek17, Karban
1, Havlíček 32, Sedláček 18, Basl 2, Brůha
9, Sklenář 2, Hadáček 2, Tyml 4, Kojan 11.
Trenéři Sedláček, Průcha, Sklenář. V prvním květnovém víkendu mají chlapci v domácím prostředí vedoucí družstvo soutěže,
tým Náchoda, s kterým se utkají o vedoucí

pozici v tabulce. V případném úspěchu by
to byl další významný čin našeho oddílu.
Držme jim palce a přijďme je povzbudit.
STARŠÍ ŽÁCI
Tým staršího žactva startoval 14. dubna na
turnaji společné soutěže plzeňského a jihočeského kraje a dosáhl těchto výsledků.
Třeboň - Šťáhlavy 5:24 (1:12), Strakonice
- Šťáhlavy 24:12 (14:5), České Budějovice
- Šťáhlavy 12:13 (6:8). Pod vedením trenérů Jirmáře a Votýpky startovala tato sestava: Čimera, Votýpka 4, Tůma 1, Sklenář 7,
Hrubý 4, Kudra, Jirmář 4, Hadáček 2, Toﬂ
4, Holý 14, Kasl 9.
PŘÍPRAVKA 4+1
21. dubna se konal ve šťáhlavské hale turnaj přípravek, to znamená ročníků 2008
a mladších. Turnaj byl vzorně připraven,
hrálo se v hale, kde byla nalajnována dvě
hřiště. Na malé hráče je radost se podívat,
s jakým zaujetím a elánem hrají. V soutěži
starších se zúčastnilo 12 družstev a mladších 10. Celý den se bylo na co dívat. Naši
trenéři Tomášové Fridrich a Cetkovský
připravili do turnaje dva týmy, do každé
kategorie jeden a byli s jejich výkony spokojeni. Jen tak dál.
Celostátní soutěže končí během května,
ostatní krajové hlavně u mládeže pokračují. 19. 5. se uskuteční ve Šťáhlavech turnaj
mladšího žactva a 26.5. staršího. Na měsíc
červen pak házená Sokola Šťáhlavy připravuje již tradiční memoriál místní házenkářské legendy Honzy Jirmáře. Děkujeme
všem, kteří naší TJ podporují a těšíme se
na další spoupráci.
Jan Sklenář, VV házené

POZVÁNKA NA 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. Tak
jako v předešlých letech se v naší sportovní hale utkají reprezentanti 1. - 5. ročníků
ZŠ ze Šťáhlav, Nezvěstic, Starého Plzence
a Tymákova.
Z každé třídy budou bojovat o body pro
svoji školu celkem 3 dívky a 3 chlapci,
přičemž v každé ze šesti disciplín budou
nasazeni vždy 2 dívky a 2 chlapci. Zahajovat budeme sprintem na 35m, poté se

sportovci budou střídat na stanovištích
pro hod raketkami či pěnovými oštěpy,
trojskok z místa, přeskok přes překážku
snožmo bokem na 1 minutu a rychlostně
-obratnostní člunkový běh se sbíráním
míčků na čas. Vyvrcholením sportovního
klání budou závěrečné smíšené štafety na
4 x 100m.
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 je momentálně v držení
naší domácí ZŠ Šťáhlavy.
V průběhu závodů dorazí opět velmi zajímavý sportovní host, který bude zatím
překvapením, aby krátce pobesedoval
s dětmi a podílel se na vyhlášení výsledků
a předání cen.
V pátek 8. června 2018 od 8:30 hod. ve
sportovní hale ve Šťáhlavech. Předpokládaný konec ve 12:30 hod. Kdo budete
moci, přijďte se podívat!
Za sportovní komisi Jan Tafat

VOLEJBALOVÁ SEZÓNA FINIŠUJE, SK ŠŤÁHLAVY MÍŘÍ NA REPUBLIKOVÁ FINÁLE
BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU V PRAZE, JINDŘICHOVĚ HRADCI A OSTRAVĚ!
Sezona se pomalu blíží do svého ﬁniše,
v neděli 22. dubna absolvovali naši borci
závěrečný turnaj městského přeboru trojic a kategorie MINI. Vyvrcholením celé
sezony barevného minivolejbalu budou
celostátní festivaly, kam se volejbalisté
SK Šťáhlavy probojovali. Součástí turnajů jsou i návštěvy reprezentačních utkání.

26. – 27. května vyrazíme do Prahy na
Podvinný mlýn, kde navštívíme utkání
Evropské ligy žen a mužů, a to zápasy
ČR – Slovensko (ženy) a ČR- Španělsko
(muži). 2. – 3. června nás čeká Jindřichův
Hradec a s turnajem spojená návštěva
utkání Evropské ligy žen ČR – Bulharsko
a na závěr vyrazíme 23. – 24. června do
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Ostravy, kde uvidí naši mladí sportovci
utkání turnaje série FIVB 4* beachvolejbalu. Věříme, že tyto akce přinesou dětem
další krásné sportovní zážitky a budou jim
motivací do dalších tréninků.
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

SPORT
ADD 2018 – APRÍLOVÝ DISCGOLFOVÝ DÝCHÁNEK
Na konci března se v zámeckém parku na
Kozlu uskutečnil již 16. ročník turnaje první české discgolfové ligy - ADD. Podobně jako v minulých letech byl mezi hráči
o tento turnaj nebývalý zájem a kapacita
turnaje byla znatelně menší, než počet
přihlášených zájemců. Vzrůstající zájem
hráčů o tento turnaj je vcelku logický
- zámecký park nabízí pro náš sport
ideální podmínky a dovoluje vytvořit
kurz, který je nejen náročný, ale především rozmanitý a prověří hráče po
technické i fyzické stránce. Členitý
a kopcovitý terén, rozmanitá vegetace i vodní plochy, to všechno jsou
předpoklady pro ideální discgolfové
hřiště, které zámecký park na Kozlu
bezezbytku splňuje.
Jelikož na Kozlu (prozatím) nestojí pevné discgolfové hřiště, přípravy
započaly již ve čtvrtek, aby byl kurz
plně připravený pro páteční trénink. Nutno podotknout, že celý park byl jako vždy
perfektně upraven a pracovníci zámku organizátorům turnaje ochotně pomohli s doladěním posledních detailů. Příležitost na
hřišti si zatrénovat využila celá řada hráčů
a už v pátek tedy bylo na Kozlu rušno. Samotný turnaj pak probíhal během víkendu.
Již od sobotního brzkého rána zaplnilo záPŘIJMEME BRIGÁDNÍKY
DO VÝROBY
na pozici obsluha strojů
na pracovišti Starý Plzenec,
Bezručova 389.
Pracovní doba dle domluvy,
možno i odpoledne.
Vhodné jako přivýdělek např.
na mateřské dovolené.
Možná i práce na hlavní pracovní poměr.
Dále přijmeme do výroby
středoškoláka, vyučen v oboru kovoobrábění.
V případě zájmu nás kontaktujte.
Zdeněk Suchý
Strojní a elektrotechnická výroba Starý Plzenec
Bezručova 389
332 02 Starý Plzenec
mobil: 602 161 939
E-mail: suchyzd@seznam.cz

mecký park 90 discgolﬁstů nejen ze všech
koutů České republiky, ale také z Německa, Polska a dokonce i USA.
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích rozdělených podle věku a pohlaví a během
prvního dne všichni hráči odehráli dvě
soutěžní kola (2 x 18 jamek). V neděli se

pak odehrálo kolo třetí a ti nejlepší z každé
kategorie se mezi sebou utkali ještě v 9-ti
jamkovém a sluncem provoněném ﬁnále.
V hlavní kategorii Open vybojoval těsné
vítězství mladý Polák Filip Tomeczek. Na
druhém místě skončil hráč stáje Latitude 64° Lukáš Filandr a bronzovou příčku
obsadil Michal Rádl z brněnského klubu
DGC Fénix. V kategorii Master (hráči star-

ší 40 let) zvítězil Jiří Brožek, reprezentant
týmu Ultimo, druhou příčku obsadil Daniel Hokeš (Latitude 64°) a třetí skončil
jeden z hlavních organizátorů turnaje Jiří
Blahout. Kategorii juniorů pak ovládnul
Martin Štípek z moravského klubu DGC
Eagles Uničov a mezi ženami zvítězila
Eliška Bártková reprezentující značku
Prodigy Discs.
Jelikož základna hráčů discgolfu roste
rok od roku rychlým tempem a turnaj
v zámeckém parku na Kozlu je již
proslulý jako jeden z nejzajímavějších
a nejhezčích, na ADD se v posledních
letech přihlašuje více hráčů, než je
schopna kapacita turnaje unést. Proto
od roku 2017 pořádáme i podzimní
edici turnaje nejen pro hráče, kterým
na jaře účast nevyšla. Letos začátkem
listopadu se tedy budeme těšit opět na
viděnou na jednom z nejkrásnějších
discgolfových hřišť v ČR - na zámku Kozel. Organizátorský tým Ultimo.cz tímto
děkuje panu kastelánovi a všem pracovníkům zámku Kozel za již tradičně skvělou
spolupráci a za podporu našeho sportu discgolfu.
Kateřina Karez
pracovník vztahů k veřejnosti zámku Kozel
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UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE:
Přihlášku vyplňte na www.izus.cz a vytištěnou a podepsanou přineste
k přijímacímu řízení.
Uzávěrka materiálů pro květnové číslo - 31. 5. 2018
Svoje příspěvky můžete posílat na nový e-mail redakce@stahlavy.cz.
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