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OBECNÍ ZPRAVODAJ
měsíční zpravodaj zastupitelstva obce
a obecního úřadu ve šťáhlavech

červen 2018

NĚKOLIK VĚT O ČINNOSTI RADY OBCE
Na zasedáních v květnu rada obce schválila:
1. Žádost KÚPK odboru dopravy o poskytnutí účelové dotace na dopravní obslužnost. Jednalo se o doplatek po vyúčtování
na školní autobus za r. 2017 ve výši 349,20
Kč.
2. Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt „Revitalizace areálu Minigolf
Pohoda“.
3. Cenovou nabídku na dodávku materiálu
na opravu stropu v „Kovárně“ ve Šťáhlavicích ve výši 13.218 Kč včetně DPH.
4. Přidání jednoho kontejneru na separovaný odpad (papír) na náves ve Šťáhlavicích.
5. Rozpočtové opatření č. IV k 14. 5. 2018.
6. Nákup nových hadic pro fekální vůz
v ceně cca 25.000 Kč včetně DPH.
7. Renovaci stožárů na návsi a nákup nových vlajek (2ks ČR,1ks USA). Vlajky
se budou na stožáry umísťovat při výročí
vzniku republiky 28. 10. a při výročí osvobození (5. 5. – 8. 5.).
8. Záměr prodeje pozemku p. č. st. 200/2
o velikosti 26 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šťáhlavice(pozemek pod chatou) a části pozemku p. č. 556/23 v k. ú.
Šťáhlavice.

9. Cenovou nabídku Ing. Jiřího Pangráce
na zpracování projektové dokumentace na
trvalé dopravní značení v obci.
10. Cenovou nabídku na dokončení zastřešení pergoly u restaurace ve Šťáhlavicích
ve výši 54.500 Kč bez DPH.
11. Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s vlastníky pozemkú, jejichž pozemky budou v budoucnu zasaženy stavbou Protipovodňová opatření - odvedení dešťových vod k Bažantnici.
12. Uzavření smlouvy o úschově velkokapacitního stanu, podia, párty stanu a 12ks
pivních setů s Mikroregionem Radyně.
13. Věnovat na odměny pro děti při konání dětského dne ve Šťáhlavech 10.000 Kč a
zároveň bezúplatně poskytnout prostory IC.
14. Žádost TJ Sokola Šťáhlavice o dar ve
výši 3.000 Kč na pořádání tradičního Triatlonu.
15. Cenovou nabídku ﬁrmy GeoVision
s.r.o. na projekt revitalizace „Šťáhlavy –
lokální biokoridor Beránka“ a „Šťáhlavy
– lokální biocentrum Bažantnice-tůně II
(terénní úpravy, zadržení vody v krajině)“.
16. Projekt „Lípy republiky 2018“ určený
všem obcím Plzeňského kraje na výsadbu
národního stromu u příležitosti vzniku samostatné Československé republiky.

17. Žádost SDH Šťáhlavy oddíl mládeže
na pořízení sacího vedení a nastavovacího dílu pro hasičské soutěže ve výši cca
10.000 Kč.
18. Žádost ZŠ Šťáhlavy o navýšení kapacity ve školní jídelně z původních 120 míst
na 150.
19. Žádost MŠ Šťáhlavy na výjimku z počtu dětí v MŠ. Celkově může školu navštěvovat 95 dětí.
20. Smlouvu o dílo na stavební práce
„Šťáhlavy ulice Nezvěstická“, která bude
uzavřena mezi Obcí Šťáhlavy, SÚS Plzeňského kraje a dodavatelem stavby, který
vzejde z výběrového řízení. Smlouva je
součástí výzvy k podání nabídky.
21. Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace shybky.
22. Cenovou nabídku na úpravu odvodnění
budovy školy směrem do areálu zahrady
ZŠ.
Tolik v krátkosti k činnosti rady obce.
Chci ještě poděkovat organizátorům „Noci
kostelů a Dětského dne za perfektní přípravu velmi zdařilých akcí.
Ing. Václav Štětina, starosta

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Rozsáhlejší zprávu o investicích a činnosti OÚ píšeme s dvouměsíční periodicitou,
bude tedy v červencových novinách. Dnes
pouze stručně:
Oznámení pro občany v Husově ulici
Oznamujeme, že obec hledá opětovně
zhotovitele, který vymění v Husově ulici uliční vpusti za vpusti protizápachové.
Zhotovitel, který měl práce provést v květnu, event. červnu t. r. bohužel od zakázky
odstoupil. Věříme, že se podaří najít co nej-

dříve jiného zhotovitele, který bude ochoten a schopen akci co nejdříve provést, a to
tak, aby byla hotová ještě před rekonstrukcí Nezvěstické ulice (v době rekonstrukce
bude v Husově ulici objížďka).
Informace o úvahách modernizace železniční trati
Stát uvažuje o modernizaci železniční trati Horažďovice – Plzeň (Koterov); uvažuje
se o dvoukolejné trati. V souvislosti s tím
a s případnou projektovou přípravou bu1

dou prováděny cca v období do listopadu
2018 podél žel. trati průzkumné sondy.
Plán obce
Přílohou tištěné verze červnových novin
je plán obce, který nechala obec vyhotovit
nejen pro turisty, ale i pro naše občany.
Plán obce je pro zájemce k vyzvednutí
v sekretariátu a na matrice OÚ a u p. Šťastného v obchodě s potravinami na šťáhlavské návsi.
za OÚ tajemnice Mgr. Iveta Bočanová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 12. května přivítal Obecní úřad
Šťáhlavy ve své obřadní síni 14 nových
občánků. Byli to: Lucie Cetkovská, Anna
Huňáčková, Jindřich Knapp, Denisa
Krátká, Matěj Piroch, Klára Vaníková,
Viktorie Veseláková, Anna Baselidesová,
Bronislava Černá, Martin Glaser, Vojtěch
Chalupný, Kryštof Novák, Martin Sladovník, Laura Zerzan. Milými slovy toto slavnostní dopoledne provázela předsedkyně
Občanské komise obce Dagmar Špalová,
krásná slova zazněla také z úst místosta-

rosty obce Dušana Krňoula. Spolu s rodiči se přišlo na „Vítání občánků“ podívat i
mnoho babiček a dědečků. Během celého
slavnostního aktu zaplňovaly obřadní síň
krásné tóny varhan. Vykouzlila je žákyně
9. třídy ZŠ Nezvěstice Tereza Kepková.
Každá maminka dostala od místostarosty
obce malou kytičku, každý malý občánek
dostal od Občanské komise krásnou plyšovou upomínku na tento slavnostní den
a již tradičně se pohoupal v krásně vyřezávané kolébce, do které ho uložila členka

ČK Miroslava Bendová.
Hřejivou básničkou a hrou na ﬂétnu doplnily celý program děti ze ZŠ Šťáhlavy
Dominik Paul, Karolína Bendová, Kateřina Kudrová, Anežka Mahdalíková, Linda
Tafatová.
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.
Dagmar Špalová

NOC KOSTELŮ 2018
V pátek 25. května 2018 se v našem kostele
sv. Vojtěcha a přilehlých zahradách konal
již čtvrtý ročník akce Noc kostelů. Nový
majitel šťáhlavského zámku pan Bohumil
Doubek zapůjčil zámeckou zahradu a díky
většímu prostoru nemusely být letos dílny
pro děti odděleně v Infocentru. V nich si
děti vyzkoušely svoji zručnost a tvůrčí kreativitu. Zároveň se na horní zahradě mohly
děti projet na koních chovatelů z Losiné.
V kostele vystoupily děti ze Základní
školy ve Šťáhlavech s pásmem básniček
a písniček za doprovodu Petra Fremra, které
s nimi secvičila paní Markéta Dobrá. Dětem se vystoupení moc povedlo a sklidily
zasloužený aplaus. Po krátké pauze vystoupil Dětský sbor Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni, který pod vedením
sbormistra Zdeňka Vimra a klavírním doprovodem jeho manželky Evy Vimrové,
předvedl nádherné vystoupení. Opravdu
skvělý zážitek.

Následovala delší přestávka, ve které na
zámecké zahradě předvedli své umění tři
vynikající skupiny umělců z Plzně, orientální tanečnice ze skupiny Pala Miraja,
udatní bojovníci s meči ze skupiny SHŠ
Lorika a ohnivá show skupiny Hellﬁre.
Závěr noci kostelů patřil Nicol Krpejšové,
Petře Krejskové a Robertu Obermeyerovi, členům sboru Nová česká Píseň pana
Zdeňka Vimra, kteří za klavírního doprovodu Evy Vimrové
a kytarového doprovodu Petra Fremra
úžasně zazpívali ﬁlmové a muzikálové
melodie.
Děkuji SDH Šťáhlavy za pomoc, ve
čtvrtek večer na zámecké zahradě v té
největší průtrži mračen stavěli stany, v
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pátek stěhovali stoly a lavice, zajišťovali občerstvení, řídili dopravu a starali se
o bezpečnost na ulici.
Velké díky patří panu faráři Frantovi, kostelníku panu Štětinovi, Romanu Pešírovi,
zaměstnancům obce, všem dámám, které vymyslely a uskutečnily dětské dílny,
i těm, které napekly výborné moučníky
a samozřejmě hlavně všem účinkujícím.
Petra Brůhová

NOC KOSTELŮ 2018
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DEN DĚTÍ VE ŠŤÁHLAVECH – UDÁLOST SEZÓNY!
Proč takové troufalé označení? Nejen proto, že se podařilo udělat krásné odpoledne
137 dětem a jejich rodičům, ale i proto, že
se povedlo spojit deset šťáhlavských spolků, které v neděli 3. 6. odpoledne táhly za
jeden provaz. Červený kříž, hasiči, házená, Dřevěná kavárna, myslivci, pionýři,
rybáři, včelaři, volejbal a zahrádkáři – ti
všichni vytvořili v centru obce 25 stanovišť, kde děti plnily úkoly na rozvoj motoriky a dovedností.
Díky větší propagaci (součástí byl i transparent na Infocentru a speciální rozhlasová pozvánka – děkuji, pane starosto, za
vaši ochotu) se na startu setkal dav natěše-

ných dětí ve věku od dvou do šestnácti let.
Rodiče si s dětmi mohli vytvořit vlastní
trasu a vyhnout se tak obsazeným stanovištím. Mé poděkování patří členům celého
organizačního týmu za to, jak měli úkoly
precizně vymyšlené a připravené a jak se
dokázali i při takové účasti plně věnovat
každému dítěti s úsměvem. Napsal jsem
jim: „Byli jste trpěliví, laskaví a hraví,
dokázali jste dítěti úkol dobře vysvětlit,
ochotně ho provázet při plnění, pochválit i
poučit. Jste profíci a jsem šťastný, že jsem
s vámi mohl spolupracovat. Naše snaha
měla smysl.“
Další poděkování patří hasičům, kteří se
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podíleli na chodu Rozpustilého dovádiště – vystavovatelům veteránů, obsluze
skákacího hradu, bagříku na hraní, občerstvení a grilu, DJ Perymu a průvodkyním
v Kouzelném obchůdku, kde si děti „kupovaly“ za získané bodíky ceny. Děkuji
spolkům za dary a obci za dotaci, díky
které se mohlo rozdat tolika dětem tolik
odměn za jejich odpolední boj.
Byla to krásná neděle, kdy to v obci žilo.
Radost byla všudypřítomná a je na co
vzpomínat. Díky za vaši účast i za případné podněty, jak akci pro případný druhý
ročník vylepšit.
Kubaryba Šedivý

DEN DĚTÍ VE ŠŤÁHLAVECH – UDÁLOST SEZÓNY!
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NAŠI JUBILANTI
Občanská komise tímto gratuluje níže uvedeným občankám a občanům, přeje pevné zdraví a vše dobré do dalších let.
Šťáhlavy
Slavíková Vlasta 93 | Klímová Hana 80 | Berčíková Růžena 83
Šťáhlavice
Fialová Libuše 88 | Levá Stanislava 85 | Šmolíková Marie 85
Mgr. Dagmar Špalová
6

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.

BESEDA S HEREČKOU NAĎOU KONVALINKOVOU
Ve středu 16. 5. 2018 se v Infocentru konala velmi úsměvná beseda. Jakmile se paní
Naďa objevila na podiu, bylo to, jako by do
sálku vplulo slunce. Vskutku, naše známá
a oblíbená herečka Naďa Konvalinková,
oblečená v černých rozevlátých šatech
s nonšalantně naaranžovanou červenou
přízdobou, zaujala od první vteřiny. Krásná,
vtipná, citlivá, pozitivně naladěná, udržovala dobrou náladu po celý podvečer. Paní
moderátorka měla připraveny otázky z publika a provázela tak herečku celým pořadem
ve formě dialogu. Paní Naďa vzpomínala na
své dětství, na začátky v plzeňském DJKT,
kam přišla z Prahy přivábena paní Janou
Hlaváčovou. Pohovořila též o působení
v divadle na Vinohradech, o natáčení ﬁlmů,
o množství významných kolegů, z nichž
někteří byli jejími učiteli. U každého tématu pak uvedla nějakou směšnou historku,
zejména se nám líbily taškařice kolegů za

oponou. Vyprávěla i o dabingu a zajímavostech této práce. Mimo jiné prozradila
též něco ze soukromí, o manželství s Oldřichem Kaiserem a o dceři Karolíně, o zálibě
ve vaření a požitku z dobrého jídla. Vážnější
téma probrala v přečtení dopisů opuštěných
dětí. Je totiž zakladatelkou nadace Rozum
a cit. V této souvislosti se pak dostala i do
úvah o důležitosti pomoci lidem zvládat
potíže racionálně, zároveň s vnímavostí
a nebát se budoucnosti... V neposlední řadě
se Paní Konvalinková zmínila i o dlouholetém přátelství s další vynikající herečkou
Květou Fialovou. Když barvitě líčila společné zážitky po cestě na nákupech v tehdejším východním bloku, otřásal se sál smíchy.
Tato úžasná žena se zářivým úsměvem vyzařovala mnoho energie a optimismu, takže
nás všechny pozitivně naladila a rozesmála.
Setkání s touto okouzlující herečkou, která
si stále udržuje mladistvý půvab, bylo pro

občany Šťáhlav opravdu obohacující a velmi cenné.
Alena Hankerová

KVĚTNOVÉ UDÁLOSTI V ZŠ ŠŤÁHLAVY
Předposlední měsíc školního roku jsme ve
škole začali vyráběním dárků a přáníček
pro maminky ke Dni matek. Krásné slunečné počasí nás provázelo od prvních květnových dnů a také v pondělí 14. 5., kdy se
sedm našich žáků v Plzni zúčastnilo Okresního ﬁnále ve fotbale. Konal se zde již 21.
ročník velmi známého Mc Donald´s Cupu.
Letošní účast přinesla našim sportovcům
krásné 3. místo. Gratulujeme!
Druhý den 15. 5. se vydali žáci 4. a 5. ročníku do Blovic, kde prokazovali nejen vědo-

mosti v dopravním testu, ale také praktické
dovednosti a zručnost při jízdě na kole na
dopravním hřišti. Někteří žáci 5. ročníku
po splnění dopravního testu získali Dětský
řidičský průkaz. Žáci 4. ročníku se na dopravní hřiště podívají ještě příští školní rok.
Naši prvňáčci si jako svůj první školní výlet
vybrali pěší výlet na Radyni a statečně šlapali do kopce opět za velmi pěkného počasí.
Prohlídka hradu byla spojena i s prohlídkou
jeho okolí, kde pro děti byla připravena
i střelba z luku.

V týdnu od 21. 5. do 24. 5. se postupně
celá škola zúčastnila exkurze u Hasičského záchranného sboru v Plzni. Měli jsme
možnost si prohlédnout celý areál a zvláště zajímavou hasičskou techniku. Na závěr
exkurze žáci zahrnuli hasiče řadou otázek
a dozvěděli se mnoho užitečných informací
o tomto důležitém povolání.
Květen rychle uběhl a žáky čeká už jen červen – poslední měsíc tohoto školního roku.
Za ZŠ Šťáhlavy Mgr. Alena Löffelmannová
a Jitka Čimerová

SDH ŠŤÁHLAVICE SLAVÍ 120 LET!
V sobotu 23.června 2018 pořádá SDH
Šťáhlavice 19. ročník soutěže v hasičském
sportu. Než zazní výstřel startovní pistole
k prvnímu útoku na terče, oslavíme krátkou
důstojnou vzpomínkou 120. výročí založení našeho sboru. Připravujeme na 12:30
slavnostní průvod z louky, provázený živou
kapelou a koněspřežím vezoucí historickou
stříkačku, na náves Šťáhlavic k památníku
padlých hrdinů. Zde v krátkosti projdeme

naši 120 letou historii a ceremoniál zakončíme položením věnce k pomníku. Akci pořádáme ve stejném scénáři, jako naši předchůdci před 70 lety, kdy SDH Šťáhlavice
slavil 50. výročí vzniku.
Od 13:15 začne na louce klasická hasičská
dvoukolová soutěž, okořeněná, jak už u nás
bývá zvykem i doplňkovou soutěží, provázená celým odpolednem hudbou lidové kapely, stánky s gastronomickými pochoutka7

mi, fotopointem připomínající naše výročí
a po vyhlášení výsledků soutěžních družstev a předání hodnotných cen se od 20
hodin uskuteční na louce pod širým nebem
zábava s rockovou skupinou Sifon.
Zveme nejen příznivce hasičského sportu, ale i pamětníky, spoluobčany, gurmány
a tanečníky. Na viděnou v sobotu 23. 6. ve
Šťáhlavicích se těší
Eva Bezděkovská

VARHANNÍ SBÍRKA: AKTUALITY
Naše varhanní sbírka slaví své první narozeniny. Díky ní získaly Šťáhlavy krásné
kulturní akce a ona zas díky vám získala tolik příspěvků, že se blížíme k oslavě
šestimístné sumy. Jak jsem však již několikrát uvedl, připomínám, že se jedná
o dlouhodobý boj. Každý měsíc se posouvá přípravná fáze a řešení dalšího zdroje
ﬁnancování náročné opravy. Jednal jsem
již čtyřikrát s Plzeňským biskupstvím
(dvakrát s panem biskupem, dvakrát
s hlavní manažerkou projektů, s paní
Ing. Ivou Fictumovou), další schůzka je
domluvena v půlce června). Pan biskup
je naší snaze nakloněný a nabízí pomoc
nejen ﬁnanční (prostřednictvím Fondu
solidarity), ale i personální při přípravě
žádosti o grant, i „nasazením“ diecézního organologa pana Ing. Jiřího Reindla.
Ten zorganizoval letos v březnu schůzku
u varhan s odborníkem, který nyní vypracovává závazné stanovisko a plán oprav
včetně rozpočtu. To je nutné při přípravě
žádosti o dotaci a zároveň nám vytváří
časový prostor pro získání dalších peněz
do sbírky. Neboť - čím více budeme mít
na spoluúčast, o to více můžeme Plzeňský
kraj v dotaci žádat. Až bude dokument
zpracován, seznámím vás s ním.
Zároveň jsme rozběhli další vlnu podpory:
s pěti studenty kvint Církevního gymnázia
(pod vedením sextánky - Šťáhlavanky Elišky Lucákové) jsme se zapojili do soutěže vyhlášené Ministerstvem pro místní
rozvoj „Navrhni projekt“. Cílem bylo seznámit žáky s fungováním EU. Soutěžící
měli najít ve svém okolí problematiku,
které by šlo pomoci evropskými penězi.
Zatímco týmy z jiných škol vymýšlely,
jak pomoci své škole (vybavením odborné učebny, vytvořením sportoviště apod.),
my jsme se (jak již tušíte) zaměřili na
naše varhany. Momentálně není vypsán
projekt, který by se dal jednoduše použít

na jejich opravu. Zaměřili jsme se tedy na
fond podporující česko-bavorskou spolupráci. Naplánovali jsme sérii výměnných
pobytů žáků CG (a případně i „šťáhlavských“), žáků ZUŠ Dobřany a ZUŠ Starý
Plzenec (v těchto dvou blízkých městech
rovněž bojují o záchranu varhan), která by
každé pololetí roků 2019 a 2020 obsahovala koncerty u nás a v Bavorsku. Pokaždé by se dobrovolné vstupné věnovalo
sbírce na opravu tamních varhan. EU by
hradila dopravu, ubytování, stravu, technické zajištění koncertů (nejen nazvučení
a osvícení, ale i tvorbu záznamu), vstupy
na památky, tisk plakátů, propagaci …
Ale součástí by byla i síť informačních
tabulí (před kostely, kde by se koncerty konaly), které by turisty seznamovaly
s varhanní tématikou; dále také soutěžní
fotovýstava (s případnou dražbou); vznik
webových stránek a vytvoření minivideodokumentů o varhanách. Nejen že by se
při realizaci děti učily němčině a poznávaly jinou kulturu, ale zároveň by pro veřejnost vznikla řada zajímavých koncertů,
díky publicitě by se přivedla větší pozornost širší veřejnosti a určitě by se i lépe
hledali sponzoři (jak u nás, tak v Německu). Kromě popisu projektu jsme museli
vytvořit detailní rozpočet, časový harmonogram realizace, SWOT analýzu, sociologický výzkum… V Plzeňském kraji
jsme vyhráli postup do souboje s ﬁnalisty
z Jihočeského kraje. V Českých Budějovicích jsme vybojovali 2. místo a hlavně
jsme získali dobrý posudek, se kterým
jsme následně šli na Plzeňské biskupství:
„Reálnost projektu kladně zhodnotili jak
plzeňští, tak českobudějovičtí specialisté
(Centrum pro regionální rozvoj ČR, Krajský úřad Plzeňského kraje), kteří spravují
a hodnotí reálné projektové žádosti právě
v rámci programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Ba-

sbírky
VÝTĚŽEKveřejné
Dne 25. 5. 2018 se ve Šťáhlavech v
kostele sv. Vojtěcha konala akce „Noc
kostelů“. V rámci této akce se vybralo veřejnou sbírkou na opravu varhan
6.200,-Kč. Pořadatel sbírky, Obec
Šťáhlavy, děkuje všem, kteří na sbírku
přispěli. Na opravu varhan je možné
i nadále přispívat na bankovní účet:
90034-725700389/0800.
Vlasta Brůžková, matrikářka
vorsko Cíl EÚS 2014-2020. Projekt jako
takový obsahuje všechny povinné části.
Studenti nalezli reálný zdroj ﬁnancování, promysleli možné aktivity, jejich harmonogram a potřebný rozpočet projektu,
zhodnotili udržitelnost a případná rizika
spojená s realizací. Po úpravách s odborníkem na projektové žádosti v rámci přeshraniční spolupráce má projekt velkou
šanci uspět a dotaci z Evropského fondu
pro regionální rozvoj získat.“
Panu biskupovi se nápad rovněž líbil a má
chuť nám pomoci s jeho realizací. V těchto týdnech hledáme s paní Ing. Fictumovou možnosti, jak projekt ve skromnější
variantě realizovat. Nabízí se možnost
využít pro rok 2019 Českoněmecký fond
budoucnosti. Žádost se podává začátkem
podzimu, máme tedy před sebou na léto
hodně práce a málo času.
Jak vidíte, často na naše varhany myslím
a hledám možnosti, jak jim pomoci. Byla
by škoda kvůli lhostejnosti, plísni a červotoči přijít o takový klenot, který v obci
máme. Nejsme na boj o jejich záchranu
sami. Zvládneme to, jen to chce trpělivost. Díky za podporu.
Kubaryba (Jakub Šedivý)

KOZELSKÉ OKÉNKO – ČERVEN 2018
Svatební sezóna je v plném proudu.
V zámeckém parku nám právě dokvétají
rododendrony, stejně tak liliovník tulipánokvětý, který letos vykvetl o něco dříve.
Také už začaly naplno kvést i růže, kterých je plno nejen v zámeckých sklenících, ale také ve výsadbách kolem zámku
- hlavně pak v okolí zámecké terasy, která
je na jižní straně zámku. Svoji krásu již
projevují také pivoňky a zanedlouho to
budou i mečíky. Ze všech těchto květin
i keřů naše zahradnice vždy vykouzlí
úžasné vazby, kterými zdobíme zámeckou kapli v době svateb.
Výstava graﬁčky Aleny Antonové končí
24. 6. 2018, máte tedy poslední šanci ji
navštívit a prohlédnout si tak její dílo.
Připravujeme se na novou výstavu v rámci tématu Šlechta českých zemí v evropské diplomacii 2018. Výstava nese název

Šlechtici – diplomaté – zednáři a potrvá
od 14. 7. 2018 do 28. 10. 2018. Budou
vystaveny exempláře nejen z našich expozic, ale také zapůjčené od soukromých
sběratelů.
Rádi bychom Vás pozvali na divadelní
představení, a to Strašidlo Cantervillské, které se bude konat na nádvoří zámku, v sobotu 14. 7. 2018, od 21:00 hod.
Ze známých herců a zpěvaček se představí například Martin Zounar, Bára Štěpánová, Martin Pošta nebo třeba vokální trio
Přelet MS. Vstupenky je možné zakoupit
již nyní v kanceláři správy zámku.
Jako každý rok, ve druhé polovině června začnou v Jízdárně zámku již tradiční
promoce.
Kateřina Karez,
pracovník vztahů k veřejnosti
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Jsme stabilní ﬁrma, která působí v ČR více než 20 let.
Jsme přední výrobce dřevěných montovaných
rodinných domů značky OKAL.
Hledáme následující profese s okamžitým nástupem:

PRACOVNÍKY
DO VÝROBY

Vyučení v oboru truhlář, tesař,
zedník výhodou, není podmínkou

NABÍZÍME:
• dlouhodobá perspektiva zaměstnání
• měsíční mzda + výkonnostní prémie
• 180 Kč průměrná hodinová mzda
• 13. a 14. plat (Vánoce/dovolená)
• hrubá mzda od 28 000 Kč
• příspěvek na dopravu
• 5 týdnů dovolené

DFH Haus CZ s.r.o. | Žákava 162 | 332 04 Žákava
tel.: 377 882 424 | www.dfh-haus.cz
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MÁJOVÁ HÁZENÁ SE HLÁSÍ
Mimořádně hezké počasí, jež se rozprostřelo nad naší českou kotlinou, dříve kolorovaly nejen zvuky motorových sekaček
a pil našich přičinlivých spoluobčanů, ale
i tradiční venkovní házenkářské zápasy,
které se zájmem sledovaly stovky diváků
(někdy i nad tisíc). To je bohužel už minulostí, neboť náš sport se podle světového
trendu přesunul do tělocvičen a hal. Takže
na venkovním hřišti je možné sehrát jen
tu nejnižší soutěž, která ovšem vzhledem
k tradici do Šťáhlav rozhodně nepatří. Kdybyste se ovšem chtěli pokochat, jak to dříve
na šťáhlavském hřišti chodilo, podívejte se
na jedinečné video z archivu České televize
https://www.facebook.com/hanballstahlavy/videos/2489057877987005/. Květen je
také měsíc, kdy takřka všechny házenkářské
soutěže končí, takže můžeme rekapitulovat.
Starší dorost
Družstvo hrálo nejvyšší republikovou soutěž a v ní se udrželo, což je velký úspěch
tohoto mladého týmu. Vždyť skončit na
desátém místě v republice je jistě obrovský úspěch, na který musí být hrdý každý
Šťáhlavák. Tým dokázal v jarních domácích
utkáních porazit družstva ze spodní poloviny tabulky a tím zachovat pro další ročník
prvoligovou příslušnost. Z družstva odchází
do mužů Dolák, Kesl, Vicari, ostatní hráči
mohou ještě v této věkové kategorii pokračovat. S nedostatkem hráčů se potýkal tým
po celou jarní část soutěže, kdy pro různá
zranění a podobně museli nastupovat dorostenci mladší, ještě že se termíny utkání dorostů lišily. Trenér družstva Kreč se svými
asistenty, Nolčem a Fialou a vedoucím týmu
Schejbalem se svým družstvem ve třech
květnových utkáních sice dvakrát prohráli
a doma porazili Kopřivnici, ale na umístění
to už nemělo vliv. 1. května odjeli chlapci
k odloženému utkání na půdu vedoucího
družstva tabulky Zubří. Ani naši nedokáza-

li lídra soutěže ohrozit a po poločase 18:13
podlehli 39:22. 5. máje pak v domácím prostředí zdolali hoši svého souseda v žebříčku
Kopřivnici 29:26, když v půli vedli jasně
15:10. 12. tohoto měsíce si pak v okleštěné sestavě (mladší dorost hrál v Lounech)
zajeli pro porážku do Nového Veselí 34:21.
Při hodnocení soutěže je třeba vyzdvihnout
ještě L. Nolče, který se stal králem střelců
první dorostenecké ligy nástřelem 209 branek. V týmu nastupovali: brankáři Hrubý,
Dolák, Kopic. V poli: Nolč 209, Kesl 111,
Havlíček O. 68, Šimek 44, Kojan 35, Sedláček 27, Havlíček 25, Klička 19, Vicari 11,
Průcha 5, Brůha 5, Tyml 3, Hrubý 2, Čechura 2, Krásný 1, Basl 1, Karban 1.
Mladší dorost
Naši mladší dorostenci měli slibně našlápnuto k postupu do první ligy své kategorie.
Ale květnové zápasy udělaly týmu obrat.
Nejprve sice dali v naší hale příděl vedoucímu týmu soutěže Náchodu 39:29, když
poločasové skore 21:13 vůbec neukazovalo,
že je to souboj o první místo. Ale v odloženém utkání v Úvalech u Prahy podlehl náš
tým svému soupeři ze čtvrtého místa v tabulce divokým poměrem 37:36. V půli naši
svého soka přehrávali 21:18, ale závěr utkání v rozžhavené plátěné hale vyzněl pro domácí. Tento zápas rozhodl, že z postupu už
nic nebude. 12. 5. pak hoši sehráli poslední
utkání v Lounech, kterým podlehli 39:21,
poločas 21:15. A tak naše družstvo obsadilo
v soutěži třetí pozici. 1. Náchod, 2. Sokol
Vršovice, 3. Šťáhlavy, 4. Úvaly. Také v tomto družstvu zůstává kostra týmu pohromadě,
do staršího dorostu odchází Kojan, Klička
a Průcha, takže třeba příště... V sezoně 2017
- 2018 nastupovali tito hráči: v brance Kopic, v poli Sedláček 162(branky), Havlíček
M. 140, Nosek 99, Kojan 52, Průcha 36,
Brůha 32, Tyml 31, Jung 26, Karban 20,
Klička 14, Čechura 13, Sklenář 9, Basl 7,

Hadáček 6, Pytlík 1. Trenéři Sedláček, Průcha, Sklenář.
Starší a mladší žáci
Tyto kategorie vedou trenéři Jirmář, Votýpka, Drohobeckij. Soutěž se hraje společně
s jihočeským krajem, kde je ostatně jako
v kraji plzeňském nedostatek družstev. Výsledky má na starosti plzeňské vedení, kam
se posílají zápisy z utkání. Bohužel předávání na web krajského svazu házené trochu
vázne, tak se podrobné výsledky dozvíme
snad v příštím čísle. Jisté je, že jak v kategorii mladších i starších žáků obsadila naše
družstva v plzeňské oblasti druhá místa, za
Talentem Plzeň. Blahopřejeme. Podrobnější informace můžeme očekávat i z oblasti
našich nejmladších házenkářů, minižáků,
které vedou M. Nolč a A. Pavlíček a kategorie přípravky pod vedením T. Fridricha
a T. Cetkovského.
Ročník 2017-2018 můžeme hodnotit jako
úspěšný. Výbor odboru pracuje velmi dobře, nebyly shledány žádné větší nedostatky
v činnosti. Zlepšila se i práce ve vybírání
vstupného na jednotlivá utkání, zásluhou
P. Schejbalové. Též se můžeme pochlubit,
že se podařilo získat pro naši činnost další trenéry, kromě vrátivšího se M. Šedivce
je to i J. Král, zatím první z nových obyvatel šťáhlavského satelitu, který se zapojil
do naší práce. Věříme, že nebude poslední,
rádi uvítáme všechny zájemce o náš sport.
V měsíci červnu si kromě několika dohrávek v žákovských soutěžích od házené
odpočineme. Ale na závěr června, 23., se
uskuteční další velká akce, Memoriál Jana
Jirmáře, mladších žáků. Tohoto turnaje se
zúčastní deset celků této věkové třídy celé
republiky. Věříme, že naše náročné fanoušky přiláká i tato zajímavá akce.
Za VV házené Sokola Šťáhlavy J. Sklenář

DALŠÍ 60LETÉ VÝROČÍ V NAŠÍ HÁZENÉ
Po několika letech tu máme opět jedno nevšední výročí. Letos je to již šedesát let, co
se partě šťáhlavských kluků podařila unikátní a málo vídaná věc. Během dvou sezon
postoupit z krajského přeboru až do tehdy
nejvyšší soutěže československé první ligy.
V letech 1955 ÷ 1956 se kolem trenére Václava Vyskočila začalo tvořit nové družstvo.
Ke stávajícím hráčům se ze Škody Plzeň
postupně vrátili bratři Míra a Václav Maříkové, Míra Moulis a Jarda Pakšteﬂ. Začalo
se tvrdě a intenzivně trénovat a spřádat plány na pozvednutí slávy šťáhlavské házené.
V první sezoně se podařilo vyhrát krajský
přebor a přes kvaliﬁkace postoupit do druhé ligy. Druhou ligu v následující sezoně
jako nováček k překvapení všech družstev
vyhráli a opět přes kvaliﬁkace postoupit do
první ligy v roce 1958. V této soutěži působili naši kluci dvě sezony až do jara 1960,
kdy sestoupili. V této soutěži sehráli mnoho kvalitních zápasů. Ty nejznámější jsou

asi zápas s nerozhodným výsledkem
sehraným s mistrovskou Duklou Praha
a vítězstvím nad tehdy druhým nejlepším
československým
družstvem Škodou
Plzeň. Těmito výkony
se jim podařilo dostat
Šťáhlavy do podvědomí sportovních diváků. Za to vše jim patří
obdiv a dík. Škoda, že
od té doby se šťáhlavským hochům něco
z leva: Brožík Jiří, Kotora Jaroslav, Pakštefl Jaroslav, Kasal Jaroslav, Mařík Václav, Říha Karel
podobného nepoved- Stojící
a Roch Václav
lo. Věřme, že našim Klečící z leva: Bystřický Václav, Tolar Jaroslav, Mařík Miroslav a Šampalík Alois
mladým a úspěšným Chybí: Moulis Miroslav, Čapek Karel, Růžička
z roku 1958 před podzimním utkáním s týházenkářům se něco
mem Gottwaldova.
takového v budoucnu podaří.
Jiří Brožík
Na přiloženém snímku je družstvo Šťáhlav
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MLADÍ VOLEJBALISTÉ SK ŠŤÁHLAVY MAJÍ ZA SEBOU REPUBLIKOVÁ
FINÁLE BAREVNÉHO MINIVOLEJBALU V PRAZE A JINDŘICHOVĚ HRADCI
Volejbalová sezona spěje do svého ﬁniše a na programu jsou závěrečné vrcholné akce, republiková ﬁnále v barevném
minivolejbalu. Barevný minivolejbal je
pojem, který již osm let znají tisícovky
dětí, trenérů, rodičů a všech, kteří se
kolem volejbalu pohybují. Od podzimu
probíhají krajská kola, aby se ti nejlepší
ze svých kategorií mohli potkat na celostátních festivalech. Letos Český volejbalový svaz pořádá tři celostátní festivaly (Praha, Jindřichův Hradec a Ostrava).

PRAHA, 26. – 27.5.
O víkendu 26. - 27. 5. 2018 proběhl
první a pravděpodobně největší letošní
festival v Praze ve sportovním areálu
Podvinný mlýn. Mezi tisícovkou dětí
z celé ČR bojovali i hráčky a hráči SK
Šťáhlavy v zelené, červené a oranžové
kategorii.
Za celý víkend odehráli mladí volejbalisté každý 12 utkání a opět nechybělo
již tradiční propojení s jejich dospělými
vzory. Během soboty přišly mezi děti
reprezentantky ČR a tak byl dostatek
prostoru na focení, podepisování nebo
prostě jen na krátké povídání. Po skončení prvního hracího dne se všichni
přesunuli do vedlejší haly, aby shlédli
utkání European Golden League žen ČR
– Slovensko. Ve fantastické atmosféře
aplaudovala hala plná budoucích nadějí jasné výhře domácích 3:0. Na toto
utkání navazovala mužská reprezentace
utkáním se Španělskem. Opět skvělá
kulisa a vítězství domácích.
Po dni stráveném takřka od svítání do
tmy ve sportovním areálu na Podvinném
mlýně se vracela naše výprava do dočasného tábora na ZŠ v Bohnicích unavená, ale plná dojmů, emocí a zážitků.
V neděli pak druhá část volejbalového
maratonu pokračovala ve stejném duchu. Jen s tím rozdílem, že mezi nás
přišli na návštěvu členové mužské reprezentace.
Úderem 16. hodiny vše končilo. Odehrály se stovky zápasů, zažili jsme
krásné emoce po vítězných zápasech
i zklamání i slzičky z porážek. Vznikla
nová kamarádství, uskutečnila se setkání s modlami, které děti vídaly jen na
televizní obrazovce či na internetu. Naši
svěřenci opět utužili partu, když pospolu žili nonstop od pátku do neděle.
A snad si kromě diplomů za velmi slušná umístění a medailí přivezli i krásné
emoce, vzpomínky, zážitky na celý život. A hlavně vášeň a další motivaci pro
svůj sport.

JINDŘICHŮV HRADEC, 2. – 3.6.
Ta byla patrná již v týdnu na trénincích, protože hned další víkend jsme
vyráželi na další festival do Jindřichova
Hradce. Expedice měla tak trochu ná-

dech romantiky, v pátek jsme vyráželi
ze Šťáhlav přes Rožmitál, směr Tábor,
přes Žďákovský most jsme přejížděli
Orlickou přehradu a jako základní tábor nakonec zvolili stanování v kempu
Jindřiš, který se nachází poblíž Jindřichova Hradce na rozhraní turistické
oblasti Jindřichohradecko – Česká Kanada. Stejný nápad dostala i výprava ze
severočeského Varnsdorfu, a tak létaly
volejbalové míče již v předvečer turnaje
v kempu.
V sobotu ráno se již dle osvědčeného
modelu rozběhl kolotoč zápasů v základních skupinách, naši borci měli svá
družstva tentokrát v červené kategorii.
Sluníčko opět pražilo, a tak k tričkám od
volejbalového svazu, která opět proměnila čtyřicet hřišť v louku plnou poletujících pestrobarevných motýlků, přibyly
jako nutná výbava i sluneční brýle, kšilty a čepice. Před polednem za dětmi zavítaly opět reprezentantky ČR, které se
chystaly na podvečerní zápas s Běloruskem, opět v rámci European Golden League. Krásný dárek připravila speciálně
šťáhlavským dětem smečařka Andrea
Kossányiová, která jim věnovala dres
s podpisy celého reprezentačního týmu.
Odpolední program jsme završili boje
ve skupinách vítěznou „bitvou o kemp“,
neboť ironie osudu svedla proti sobě
v červené kategorii Šťáhlavy a Varnsdorf. Poté jsme se přesunuli do jindřichohradecké sportovní haly na zápas
žen ČR – Bělorusko. Ve velkém časovém předstihu, a tak mohly děti získat
unikátní zážitek ze zákulisí mezinárodního volejbalového zápasu, od rozcvičení obou reprezentací, natočení předzápasových rozhovorů, přípravy a porady
rozhodčích, generálky nástupu obou
týmů, držení vlajek při státních hymnách a spousty dalších detailů.
Krásný zápas, jednoznačné vítězství
naší reprezentace a potvrzení postupu
na Final Four ženské European Golden
League , které se uskuteční v Maďarsku.
Po skončení utkání obsypaly všechny
děti palubovku a trenéři je nemohli dostat zpět.
Šťáhlavská výprava se vrátila do kempu
v Jindřiši a naši hráči si pinkali až do
tmy….
A místo pohádky před spaním si ve stanu vyžádali pustit medailonek Plzeňačky v reprezentačním dresu, nahrávačky
Kateřiny Valkové.
V neděli zase časný budíček, přesun do
venkovního sportovního areálu v Jindřichově Hradci a opět volejbal od snídaně
až do odpoledne.
Opět krásný zážitek, výborně zorganizovaná akce a nutno smeknout před
touto myšlenkou a formátem Českého
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volejbalového svazu. Propojení vrcholných reprezentačních akcí a minivolejbalových festivalů je zcela unikátní
a jedinečné.
Do Šťáhlav se naše výprava vrátila opět
v neděli večer, unavená, ale plná zážitků
na celý život!
SK Šťáhlavy a naší obec na republikových ﬁnále v Praze a Jindřichově Hradci
skvěle reprezentovali Anežka Treﬁlová,
Linda Tafatová, Martina Peroutková,
Linda Fišerová, Barbora Knížáková, Julie Vanišová, Daniel Gerhart, Jan Jiřík,
Anežka Lucáková, Eva Šímová, Adéla
Dobrá, Barbora Navrátilová, Petra Stráská, Ema Nováková a Karolína Bendová.

CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ
OSTRAVA, 23. – 24.6.
SK Šťáhlavy vyrazí i na třetí republikový festival do Ostravy. A tak, potkáte-li v pátek 22.6. na trase Plzeň – Ostrava v pendolinu či RegioJet vlaku
natěšené minivolejbalisty, tak to jsou naši.
V Ostravě letos poprvé dojde na spojení barevný minivolejbal a světová série
FIVB plážového volejbalu. Další skvělá
zkušenost pro děti vidět na vlastní oči
zápasy plážového volejbalu v ženském
i mužském podání té nejvyšší úrovně!
Plážový volejbal se letos vrací v podobě turnaje světové série FIVB do České republiky! Dosud byl turnaj Světové
série v plážovém volejbalu v České republice pouze v Praze.
A to jen pro muže, nebo pouze pro ženy.
Letos se nejlepší plážoví volejbalisté
utkají od 20. do 24. června v Ostravě.
A rovnou se představí muži i ženy.
Půjde o 4 hvězdičkový turnaj – FIVB
BVB WORLD TOUR 4 STAR – což
znamená, že je to druhá nejvyšší kategorie turnajů.
Tento turnaj se hraje o 150 tisíc dolarů
v každé kategorii, což je zárukou, že do
Ostravy prize money přilákají světovou
špičku. Akce se bude konat na čtyřech
kurtech, které vyrostou přímo v areálu
Dolních Vítkovic, místě, kde se každoročně konají velké kulturní i sportovní
akce.
Kontrast letního sportu a chladného industriálního prostředí je světovým unikátem již nyní vzbuzující zájem. Turnaje se zúčastní ti nejlepší světoví hráči
v 32 mužských a 32 ženských týmech.
Na závěr je potřeba poděkovat všem
trenérům, trenérkám a organizačním
pracovníkům týmu SK Šťáhlavy za
vše, co pro děti dělají. Výše uvedené
akce vyžadují obrovskou energii a čas
na přípravu z hlediska organizace, logistiky a veškerého zajištění tak, aby
vše klaplo, jak má a děti měly ony
krásné zážitky na celý život!
Za SK Šťáhlavy Jan Tafat

SPORT
VÝLETY NA CELOSTÁTNÍ KOLA MINIVOLEJBALU V BARVÁCH
A nyní přímo pohledem hráče červeného minivolejbalu…
PRAHA 25. - 27. 5.
Do Prahy jsme odjížděli společně s kamarády a s nejlepšími trenéry v pátek 25. 5.
V Praze jsme přespali ve školní tělocvičně.
V sobotu jsme se už na hřišti, co nejvíc to
šlo, snažili dostat k těm nejlepším místům
v tabulce. Tak to šlo celý den.
Večer, po skončení základní skupiny, jsme
šli fandit našim reprezentantkám, které
hrály proti slovenským reprezentantkám.
Češky nakonec vyhrály. Po reprezentačním
zápase jsme šli na večeři. A po večeři jsme
se šli dívat na reprezentaci kluků. Češi po
velkém boji nakonec nad Španěly vyhráli.
Po dlouhém dni jsme se vrátili zpátky do
školní tělocvičny.
V neděli jsme se opět na hřišti snažili, co
nejvíc to šlo. Když skončily všechny zápasy tak tu bylo veliké vyhlášení. Šťáhlavy
zelení červení a oranžoví obsadili druhá,
třetí a čtvrtá místa ve skupinách. Do Šťáhlav jsme se tedy vraceli s velikou únavou
a s dobrými výsledky.

JINDŘICHŮV HRADEC 1. - 3. 6.
V pátek jsme se s kamarády a nejlepšími
trenéry vydali do kempu Jindřiš u Jindřichova Hradce, kde jsme také přespali. V sobotu

do sportovní haly, kde hrály Češky proti
Běloruskám. Češky nakonec vyhrály. Po
reprezentačním zápase jsme jeli zpátky do
kempu. V neděli ráno jsme opět nastoupi-

Cenné selfie. Reprezentant Šťáhlav Daniel Gerhart s hvězdami reprezentace ČR Adamem Zajíčkem a Andreou Kossányiovou.

jsme autem přejeli do Jindřichova Hradce
na velikánské volejbalové hřiště. A od 9
hodin už to šlo od zápasu k zápasu. Po 13.
hodině odpoledne jsme měli pauzu na oběd.
K obědu nám na hřišti dali bramborový salát s kuřecím řízkem.
Odpoledne jsme zase strávili na hřišti. Když
se dohrála sobotní skupina, tak nám na hřišti uvařili večeři. Po večeři jsme šli přímo
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li na hřiště. Jak čas plynul, tak se pomalu
dohrávaly všechny zápasy. Nakonec přišel
okamžik, na který jsme čekali, bylo tu vyhlašování. Naše dvě družstva obsadila 3.
a 4. místo ve skupině C a celkem 14. a 15.
místo ze zhruba 50 družstev. Takže jsme se
zpátky do Štáhlav vraceli s velkým úspěchem.
Daniel Gerhart, SK Šťáhlavy

SPORT
POSLEDNÍ LETOŠNÍ SOUTĚŽNÍ UTKÁNÍ MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽÁKŮ
V sobotu 19. 5. sehráli mladší žáci svůj Pavel 4, Toﬂ Jakub 3, Holý Kryštof 2, a Lokomotiva České Budějovice. V prvposlední soutěžní turnaj ve sportovní hale. Kasal Michal 2. Poslední zápas s HBC ním utkání jsme se utkali s Lokomotivou
Turnaje se bohužel nezúčastnilo družstvo Strakonice ukázal, že bez hráčů ročníku České Budějovice. Úplně jiné utkání než
HBC Strakonice. Prvním soupeřem byl 2003 Jana Noska a Jáchyma Sklenáře, před týdnem. Kluci hráli v sestavě (poTalent Plzeň „A“. Kluci předvedli výbor- byla soutěž starších žáků nad naše mož- čet vstřelených gólů): Brankář 1 Čimera
ný výkon a po pěkné hře zvítězili 12:4. nosti. Příležitost hrát dostali mladší hráči Tomáš, 2 Votýpka Jan, 3 Nosek Jan (12),
V sezoně se to povedlo poprvé. Ve dru- a budeme věřit, že v příštím roce prokáží 4 Tůma Matěj, 5 Sklenář Jáchym (5),
hém utkání s Talentem „B“, se po drama- svoji připravenost. Prohráli jsme 12: 21. 9 Kudra Jaroslav (2), 10 Jirmář Jan, 12
tickém začátku také kluci prosadili a zví- Na gólech našeho družstva se podíleli: Hadáček Pavel (2), 13 Toﬂ Jakub (1), 15
tězili 14:10. V průběhu turnaje
Holý Kryštof (3), 16 Kasal Mibyly vyhlášeny výsledky za celé
chal (2). Vítězství 27:21 (14:8)
soutěžní období. Naši kluci vynás posunulo do ﬁnále. Kluci
bojovali stříbrné medaile za drupředváděli hezkou házenou,
hé místo v krajské soutěži. Velká
a kdyby nedělali zbytečné chygratulace.
by, pak by byla spokojenost
Další sobotu 26. 5. jsme pořádai u trenérů.Finále jsme překvali turnaj starších žáků společné
pivě nehráli s Talentem Plzeň.
soutěže plzeňského a jihočeskéTen svůj úvodní zápas prohrál
ho kraje. Soupeři nám postupně
s Jiskrou Třeboň o jednu branbyli Jiskra Třeboň, Lokomotiva
ku 22:21. V zápase o třetí místo
České Budějovice a HBC Straporazili Budějovice Talent Plkonice. V prvním zápase proti
zeň 34:27.
Třeboni kluci předvedli solidní
Ve ﬁnálovém utkání proti dovýkon. První poločas jsme vymácímu týmu Jiskra Třeboň
hráli 8:7. Po zlepšeném výkonu
nastoupili naši kluci ve stejné
ve druhém poločase jsme zvítěsestavě. Hned od začátku bylo
zili 17:14. Branky našeho kojasné, že kluci nenechají nic na
lektivu stříleli: Kudra Jaroslav
náhodě. Hráli hezkou házenou,
kolektiv s pohárem pro vítěze společné ligy jihočeského a plzeňského kraje.
2, Jirmář Jan 2, Hadáček Pavel Vítězný
proměňovali šance a na gólech
Stojící z leva: trenér družstva Petr Jirmář, Holý Kryštof, Votýpka Jan, Kasal Michal, Sklenář Jáchym,
2, Toﬂ Jakub 2, Holý Kryštof Hadáček Pavel, Nosek Jan, vedoucí družstva Votýpka Karel
se podílel celý kolektiv. Sestava
7, Kasal Michal 3. Druhý zápas klečící z leva: Jirmář Jan, Tůma Matěj, Kudra Jaroslav, Tofl Jakub, ležící brankář Čimera Tomáš. a branky: Čimera Tomáš, Voproti Lokomotivě České Budějovice byl Votýpka Jan 1, Pytlík Radek 2, Hadáček týpka Jan 2, Nosek Jan 12, Tůma Matěj
náročnější. Především díky neproměňo- Pavel 3, Holý Kryštof 5, Kasal Michal 1.
2, Sklenář Jáchym 4, Kudra Jaroslav, Jirvání i těch vyložených brankových pří- Také v soutěži starších žáků plzeňského mář Jan 3, Hadáček Pavel 2, Toﬂ Jakub 4,
ležitostí jsme prohráli první poločas 7:9. kraje naši kluci vybojovali stříbrné me- Holý Kryštof 5, Kasal Michal 1. Za vítězI ve druhém poločase jsme bojovali, ale daile za druhé místo. Gratulujeme.
ství ve ﬁnálovém utkání 35:21 byli kluci
branku soupeře naše střely míjely. Pod V neděli 3. 6. se starší žáci zúčastnili play vyhlášeni vítězi společné jihozápadní ligy
konečný výsledek 14:20 se podepsalo off turnaje v Třeboni. Turnaj byl zajiš- a převzali od pořadatelů pohár pro vítězi pět neproměněných 7m hodů. Branky těn grantem a organizoval jej Jihočeský ný kolektiv. Krásný závěr soutěže starších
našeho družstva stříleli: Pytlík Radek 1, svaz házené. Turnaje se zúčastnili Talent žáků. Velká gratulace a děkujeme.
Kudra Jaroslav 1, Jirmář Jan 1, Hadáček Plzeň, Sokol Šťáhlavy, Jiskra Třeboň
Votýpka Karel, vedoucí družstva

JIŽ 3. ROČNÍK ATLETICKÉ OLYMPIÁDY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ JE MINULOSTÍ,
PUTOVNÍ POHÁR SE PŘESTĚHOVAL DO TYMÁKOVA
Sportovní komise při OÚ Šťáhlavy společně se ZŠ Šťáhlavy uspořádaly již 3.
ročník olympiády žáků 1. stupně ZŠ v atletickém víceboji. Akce se konala v pátek
8. června v naší sportovní hale za účasti
reprezentantů naší ZŠ, ZŠ Nezvěstice, ZŠ
Starý Plzenec a ZŠ Tymákov. Každá třída z 1. – 5. ročníku nominovala 3 dívky a
3 chlapce, kteří sbírali body v celkem šesti disciplínách pro svoje školy. Atmosféra
v hale byla vynikající, sportovci se navzájem povzbuzovali a vytvořili si báječnou
kulisu.
Začínalo se sprinty na 35 metrů, poté se
sportovci střídali na stanovištích pro hod
raketkami či pěnovými oštěpy, skoku dalekém, člunkovém běhu se sbíráním míčků
a přeskocích snožmo bokem na 1 minutu.
Celý program vyvrcholil smíšenými štafetami, kde se rozhodovalo o celkovém pořadí
a kde se v elektrizující atmosféře bojovalo

doslova o každý metr. Nejlepší formu si letos přivezli sportovci ze ZŠ Tymákov a po
zásluze zvítězili a odvezli si putovní pohár,
který tak po vítězstvích naší ZŠ v prvních
dvou ročnících poprvé opustil území Šťáhlav. Stříbrná příčka patří ZŠ Starý Plzenec a
bronz zůstal doma ve Šťáhlavech.
Jako každý ročník zavítal mezi celkem
120 závodníků a spoustu dalších příznivců v hledišti známý sportovec, tentokráte cyklista František Raboň. Dnes
již bývalý profesionální silniční cyklista,
který závodil za World Tour tým Omega
Pharma-Quick Step. Je mistrem Evropy
v kategorii do 23 let z roku 2005. Čtyřikrát startoval na etapovém závodě Giro
d‘Italia (2006, 2007, 2008, 2011). Zhlédl
část atletického víceboje, zavzpomínal na
svoji profesionální cyklistickou kariéru
a odpovídal na rozmanité dotazy všech závodníků.
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Rádi zprostředkováváme našim sportujícím dětem tato jedinečná setkání s osobnostmi nejrůznějších sportů (vzpomeňme
na reprezentanta v běžeckém lyžování
Jana Šraila či fotbalovou legendu Pavla
Horvátha v minulých ročnících). Budeme
moc rádi, pokud se tato setkání stanou dětem inspirací a motivací věnovat se jakémukoliv sportu s oddaností a láskou.
Letošní ročník olympiády si všichni moc
užili, od našich hostů z Tymákova, Starého Plzence a Nezvěstic jsme slyšeli slova uznání a chvály, jakou báječnou akci
dokážeme ve spolupráci více organizací
společnými silami ve Šťáhlavech uspořádat. Olympiáda budiž i inspirací pro mládežnické trenéry, kteří se dětem ve věku
1. stupně ZŠ věnují, a to jaké složky všeobecného pohybového rozvoje dětí v tomto
období pilovat.
dokončení na následující straně

SPORT
JIŽ 3. ROČNÍK ATLETICKÉ OLYMPIÁDY ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ JE MINULOSTÍ,
PUTOVNÍ POHÁR SE PŘESTĚHOVAL DO TYMÁKOVA
dokončení z předešlé strany

Děkujeme týmu Sportovní komise při OÚ
a ZŠ Šťáhlavy za hlavní organizaci akce,
OÚ Šťáhlavy za podporu sportování dětí v
obci a řadě rodičů šťáhlavských dětí, kteří

dorazili a nezištně a spontánně se zapojili
do pomoci organizátorům u jednotlivých
disciplín. Byli jste všichni skvělí a příští
rok s Vámi opět počítáme!
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Gratulace do Tymákova, nutno sportovně
uznat, že pohár je letos v dobrých rukou a
ať žije olympiáda 2019!
Za Sportovní komisi při OÚ Šťáhlavy
Jan Tafat

PŘIJMEME 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

Starší manželé koupí byt 1+2, ev. 1+3 s balkónem, lodžií,
v klidné lokalitě.
Solidní jednání, nejraději bez RK.
Tel.: 776370739.
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