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ZPRAVODAJ OBCE ŠTĚNOVICE
VYCHÁZÍ JEDNOU ZA MĚSÍC
KVĚTEN 2022

U Lidového domu bylo otevřeno venkovní sezení,
obec zároveň hledá nového provozovatele restaurace
první polovině května byla zkolaudována venkovní terasa
obecního Lidového domu. Realizaci terasy, která obec vyšla
zhruba na 1 mil. Kč, provedla firma Štych. Od května tak mohou
návštěvníci restauračního zařízení využívat venkovní sezení, které je také
opatřeno pivovarskými slunečníky.
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Ačkoli stávající nájemce (provozovatel restaurace) v červenci tohoto roku
končí, věříme, že se navzdory nelehké době podaří sehnat nového nájemce
s minimálně stejným zápalem do práce v pohostinství, jako je tomu u toho
současného. Případní zájemci se mohou hlásit na tel. č. 377 916 202.

Terasa s venkovním sezením u Lidového domu.

Petr Slavík,
starosta

Workoutové hřiště u jezu
aké začátkem května bylo pokračováno v realizaci workoutového
hřiště u jezu. Jedná se o plac s cvičební sestavou, kterou může
pro posílení těla a ducha využívat široká veřejnost i sportovní
kluby v rámci svých tréninkových příprav.
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Cvičební sestava s pryžovým povrchem by měla být veřejnosti
zpřístupněna už do konce května. Pevně věříme, že si workout získá ve
Štěnovicích své příznivce podobně jako jiné sporty.
Jan Polívka,
místostarosta

Rekonstrukce střechy obecního úřadu
minulém čísle Štěnovických listů byli čtenáři informováni o
výběru dodavatele na akci Rekonstrukce střechy obecního
úřadu. Veřejná soutěž se zdařila až napodruhé, neboť první
výběrové řízení bylo zrušeno z důvodu odstoupení uchazeče s nejlepší
cenovou nabídkou. Z druhého výběrového řízení vzešla jako vítěz firma
PE-STAV s cenovou nabídkou přes 3,6 mil. Kč. O tom, zda bude
s vybraným uchazečem uzavřena smlouva o dílo, rozhodne zastupitelstvo
na svém nejbližším zasedání. Akce by měla být zrealizována letos.

V

Jan Polívka

Oprava místní komunikace na Borecké
etošní rozpočet obce počítal s opravou místní komunikace na
Borecké. Tuto akci zrealizovala firma Eurovia za zhruba
900 tis. Kč. V rámci akce došlo k úpravě povrchu na bázi
postřiku asfaltovou emulzí, součástí realizace bylo také zbudování
několika retardérů, které řidiče přinutí při průjezdu ulicí zpomalit.
Vozovka na Borecké je úzká, a proto žádáme řidiče, aby zde dbali zvýšené
opatrnosti a šířce vozovky uzpůsobili styl jízdy.
Petr Slavík
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Celostátní rušení malých
postihne i Štěnovice

stavebních

úřadů

a základě usnesení zastupitelstva, kterým bylo vedení obce
pověřeno k jednání s příslušným odborem Krajského úřadu
Plzeňského kraje o pokračování stavebního úřadu ve
Štěnovicích, navštívil starosta vedoucího odboru regionálního rozvoje pana
arch. Michalce. Ačkoli měla obec zájem o to, aby stavební úřad ve
Štěnovicích fungoval i nadále, z jednání jednoznačně vyplynulo, že bude
úřad v naší obci zrušen – stát by se tak mělo příští rok. Pod jaký stavební
úřad (kam) budou Štěnovice spadat, zatím není jasné, ve hře je hned
několik variant. Až bude o této věci známo více, budeme veřejnost patřičně
informovat.

N

Jan Polívka

Rekonstrukce místních komunikací Ke Cvičišti, Na
Průhonu, V Podlesí – setkání s občany
ačátkem května proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu
jednání
s vlastníky
nemovitostí
dotčených
záměrem
rekonstrukce místních komunikací v ulicích Ke Cvičišti, Na
Průhonu a V Podlesí. S návrhem dopravního řešení seznámil přítomné
projektant pan Bartoň. Účastníci setkání měli možnost návrh dopravního
řešení připomínkovat, čehož také využili. Na projektantovi nyní je, aby
vyhodnotil, jakým připomínkám je možné vyhovět, a jakým nikoli. O
úpravě záměru, který je ve fázi projektování, budou majitelé dotčených
nemovitostí informováni.
Petr Slavík
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Rozmohl se nám tady takový nešvar…
ro průměrného znalce české kinematografie není titulek tohoto
příspěvku žádnou neznámou. Méně známý je však kontext,
v jakém tuto hlášku zmiňujeme. Po léta se v obci potýkáme s tzv.
zápisovou turistikou. O co jde? Hlavním kritériem pro přijetí dětí do
štěnovické mateřské školy je jejich trvalý pobyt v obci. Stále častěji se tak
stává, že rodiče s trvalým pobytem (a skutečným bydlištěm) v okolních
obcích přihlásí svého potomka k trvalému pobytu ve Štěnovicích jen proto,
aby jejich dítě bylo do školky přijato. V okamžiku, kdy je dítě přijato,
přehlásí jej rodiče zpět k trvalému pobytu na původní adresu - nejčastěji
tedy na skutečné bydliště dítěte. Můžeme z toho vyčíst dvě věci: 1) Zákon
umožňuje, aby mělo dítě trvalý pobyt v místě, kde však není k trvalému
pobytu hlášen ani jeden jeho zákonný zástupce. 2) Někteří štěnovičtí
spoluobčané páchají dobrodiní pro své známé z okolních obcí, kteří
potřebují dostat dítě do školky. Zároveň však blokují školku pro děti, které
nejenže mají ve Štěnovicích dlouhodobě trvalý pobyt, ale Štěnovice jsou
pro ně také skutečným bydlištěm. Co s tím může dělat vedení obce, co
s tím může dělat školka? Zdá se, že nic. V zákoně není opora, kterou by
bylo možné tomuto účelovému konání zabránit. Změnou kritérií pro přijetí
si pomoci také nelze. I přesto jsme předali problém k přezkoumání
právníkovi v naději, že zákon v tomto směru není tak bezzubý, jak se zdá.
Rovněž v sobě chováme víru ve změnu postoje mnohých...

P

Jan Polívka
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Štěnovická škola štěnovickým dětem
první polovině května proběhlo setkání se starosty obcí, s nimiž
jsou dlouhodobě uzavřeny tzv. smlouvy o spádovosti. Těmito
smlouvami se obec (potažmo vedení základní školy) zavazuje
k přijetí dětí z okolí do štěnovické základní školy. Vzhledem k tomu, že je
kapacita štěnovické základky na svém stropu, upozornil starosta Slavík své
kolegy z okolních samospráv na to, že bude potřeba smlouvy vypovědět,
aby bylo v budoucnu zajištěno především přijetí štěnovických dětí.
Konečný verdikt musí v této věci vydat zastupitelstvo obce.

V

Jan Polívka

Usnesení č. 2/2022 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 13. 4. 2022
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozích
usnesení, přičemž nejsou splněny tyto body: bod č. 12 z usnesení č.
1/2019, bod č. 6 z usnesení č. 1/2020, bod č. 8 z usnesení č. 1/2021,
bod č. 11 z usnesení č. 2/2021, bod č. 6 z usnesení č. 1/2022, bod č.
12 z usnesení č. 1/2022 a bod č. 13 z usnesení č. 1/2022.
2. Schvaluje rozdělení práva k nemovité věci – domu č.p. 457, který je
součástí pozemku p.č. 934/4 v k.ú. a obci Štěnovice na vlastnické
právo k celkem 22 jednotkám a dále Zastupitelstvo obce schvaluje,
aby obec podle § 1200 zákona č. 89/2012 Sb.,
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občanského zákoníku jako jediný vlastník všech jednotek v domu
č.p. 457, který je součástí pozemku p.č. 934/4 v k.ú. a obci
Štěnovice schválilo založení společenství vlastníků jednotek
přijetím stanov. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu
obce zajištěním všech potřebných úkonů k naplnění tohoto
usnesení, zejména aby činili úkony směřující k založení a vzniku
(zápisu do veřejného rejstříku) společenství vlastníků pro dům č.p.
457 v k.ú. a obci Štěnovice.
Hlasování
PRO

PROTI

9 (Slavík, Polívka, Laštovka, Kosnar, Šmídl, Růžička,
Hromník, Jíška, Brada)

1 (Steinbach)

Albrecht nebyl na hlasování přítomen.
3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2022 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2022, ve kterém bude na pol. neinvestiční
přijaté transfery (příspěvek na VSS) částka 36 300 Kč.
Hlasování
PRO

ZDRŽEL SE

9 (Slavík, Polívka, Albrecht, Kosnar, Šmídl, Růžička,
Hromník, Jíška, Brada)

2 (Steinbach,
Laštovka)

4. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Štěnovice č. 1/2022 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Hlasování
PRO

ZDRŽEL SE

10 (Slavík, Polívka, Laštovka, Kosnar, Šmídl,
Růžička, Hromník, Jíška, Brada, Albrecht)

1 (Steinbach)
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5. Zrušuje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o regulaci
provozování loterií a jiných podobných her ze dne 27. 7. 2016.
Hlasování
PRO

ZDRŽEL SE

10 (Slavík, Polívka, Laštovka, Kosnar, Šmídl,
Růžička, Hromník, Jíška, Brada, Albrecht)

1 (Steinbach)

6. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p.č. 588/1 o výměře 1 780
m2 (trvalý travní porost), p.č. 588/27 o výměře 368 m2 (trvalý
travní porost) a p.č. 588/28 o výměře 347 m2 (trvalý travní porost)
v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce jednáním s vlastníkem pozemků a
následným uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu.
Hlasování
PRO
11 (Slavík, Polívka, Laštovka, Kosnar, Šmídl, Růžička, Hromník, Jíška,
Brada, Albrecht, Steinbach)
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V květnu jubilea oslaví
Zdenka Olivková, Duhová
Alena Cingrošová, Ke Mlýnu
Jaroslava Kubánková, K Pile
Miloslava Bébrová, Na Šancích
Vítězslav Vacík, Polní
Miloslav Bartoň, Třešňová
Marie Mitvalská, Jasanová
Stanislav Knížek, Losinská
Olga Menoušková, Losinská
Jan Loukota, V Potocích
Jiří Schütz, Akátová

Růžena Švantnerová, Modřínová
Jindřich Kašpar, Buková
Jiří Mareš, Akátová
Marie Černá, Jasanová
Barbora Kokošková, Třešňová
Eliška Martínková, Na Šancích
Václav Jirka, Fialková
Eva Kariková, Skalní
Jana Krásná, Luční
Vlasta Štrosová, Čižická
Milena Křiváčková, Jedlová

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Kultura
Kuřátkov 2022
průběhu měsíce března a dubna se naše obec zapojila do
celorepublikové velikonoční výzvy o titul Kuřátkov 2022,
organizované Domečkem Hořovice. Aktivně se do výzvy zapojilo
96 obcí ze 14 krajů. Do 18. dubna zasílali občané Štěnovic spolu s dětmi z
mateřské a základní školy fotky svých kuřátek, která se pečlivě zapisovala do
statistiky a následně zaslala k vyhodnocení.
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Kuřátky jsme vyzdobili např. svůj domov, školní družinu či plot před školou.
Spousta kuřátek se vylíhla i na velikonočních řemeslných trzích. Sešlo se nám
129 kuřátek a obsadili jsme krásné 41. místo. Děkujeme všem, kteří se
zúčastnili a společně s námi zdobili Štěnovice.

Kraslicovník
předvelikonočním čase jsme u obecního úřadu společně s vámi
ozdobili strom „Kraslicovník“ malovanými polystyrenovými
kraslicemi. Kraslice malovaly děti na velikonočních řemeslných
trzích a ve školní družině.

V
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Kreativitě se meze nekladly, a tak vznikla opravdu jedinečná díla malých
umělců. „Kraslicovník“ ozdobil a rozzářil prostranství před obecním
úřadem a doufáme, že jste si tvoření i výsledek užili tak jako my.

Otázky Tondy Procházky
rdečně Vás zveme na natáčení veřejné rozhlasové talkshow herce a
režiséra Antonína Procházky. Veřejná rozhlasová nahrávka se
uskuteční v pátek 27. 5. 2022 od 18 hodin v sále Lidového domu ve
Štěnovicích. Jako hosté se představí herečky Ivana Andrlová a Martina
Randová. Vstupenky zakoupíte v předprodeji na Obecním úřadě ve
Štěnovicích (v úředních hodinách), anebo na místě před začátkem akce.
Vstupné 70 Kč. Více informací a všechny aktuality naleznete na
facebookových stránkách „Akce Štěnovice“.

S

Kulturní komise obce Štěnovice

Noc kostelů 2022
pátek 10. června 2022 proběhne mezinárodní akce NOC
KOSTELŮ 2022. V letošním roce se k této akci opět již
tradičně připojí kostel svatého Prokopa ve Štěnovicích a
kaple sv. Vojtěcha na Planinách. Tato poutní kaple je jinak přístupná
pouze jednou v roce při pravidelné bohoslužbě. Letošní návštěvníci Noci
kostelů si mohou tuto kapli prohlédnout od 17:30 s možností
výkladu. Od 18:30 do ranních hodin bude pokračovat možnost nahlédnout
do osvícené kaple při zvuku varhanní hudby. Hlavní program ve
štěnovickém kostele sv. Prokopa začne v 19:00. V letošním roce se můžou
návštěvníci těšit na smíšené pěvecké sbory Schola u redemptoristů,
PročNe, talentovaného klavíristu Matěje Müllera či poutavou přednášku o
zakladatelích řádu Trinitářů.

V
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Celý večer bude ukončen malým občerstvením a časem na sousedské
setkání. Myslím si, že motto letošní Noci „celou NOC mu budu zpívat a
chválit ho“ bude ve Štěnovicích naplněno.
Michal Plzák

Dětský den 2022
o třech letech se v sobotu 4. června uskuteční Dětský den. Ten
letošní bude ale trochu jiný – pohádkový. Vy, a především Vaše děti,
se můžete těšit na odpoledne plné stanovišť s pohádkovými úkoly a
samozřejmě i na různá představení. Dětský den začíná jako vždy ve 13:00 na
fotbalovém hřišti ve Štěnovicích a pokračuje takto:

P

13:30 – 13:45 EGYPTSKÝ TANEC V PODÁNÍ SKUPINY MENHIR
13:45 – 14:15 VYSTOUPENÍ MAŽORETEK Z KOLOSEUM DANCE
TEAM
14:30 – 15:00 VYSTOUPENÍ A TANEČNÍ WORKSHOP SKUPINY
EQUET
15:30 – 16:00 VYSTOUPENÍ SKUPINY HISTORICKÉHO ŠERMU
MENHIR
16:15 – 16:30 KRÁLIČÍ HOP, ČSCH, z.s., ZO Štěnovice, chovatelský
kroužek
16:45 PŘEKVAPENÍ NA KONEC
17:00 ŘÁDĚNÍ V PĚNĚ (nezapomeňte na suché oblečení na převlečení)
Změny programu vyhrazeny. Pevně doufáme, že nám vyjde skvělé počasí a že
si spolu s dětmi užijeme báječné odpoledne. Kdo chce akci podpořit, může
jako dobrovolník i jako dárce (akcestenovice@seznam.cz). Těšíme se na vás.
Dobrou náladu s sebou a (kdo chce), kostým na sebe.

Kulturní komise obce Štěnovice
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Pouťová zábava
anečnice a tanečníci, pojďme si letošní pouť užít i na tanečním
parketu! Po dvou letech bez Obecního plesu nám zde zahraje
báječná skupina Mettronom. Těšit se můžete na klasické tance,
latinu i modernu. První ročník pouťové zábavy se uskuteční v předvečer
pouti, tedy v pátek 10. června od 20 h. v Lidovém domě. Vstupné
100,- Kč na místě.

T

Kulturní komise obce Štěnovice

Zpráva pro ženy
o měsíci jsme se opět sešly v hasičárně při malém občerstvení a
tombole a zároveň jsme si dělaly malou přípravu na Slet
čarodějnic. Také jsme plánovaly, kam v květnu vyrazíme na
výlet. Plány máme veliké, tak se uvidí, jak to všechno splníme a
uskutečníme. 30. dubna jsme se sešly po dvou letech V Potocích na Sletu
čarodějnic. Sešly (slétly) se starší, mladé i malé čarodějnice. Zazpívaly
jsme si, popovídaly a hlavně opekly buřty. Paní Zuzana Vokůrková
s malými čarodějkami vytvářela pěkné papírové čarodějnice. Děkujeme
všem zaměstnancům obecního úřadu za lavičky, které nám tam postavili.
Byl to moc pěkný den, takže Slet se vydařil. Vydržely jsme až do
večerních hodin, kdy jsme upálily papírovou čarodějnici, kterou vyrobila
paní Kučerová.

P

Zdeňka Šestáková
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Mateřská škola
Dny otevřených dveří v MŠ
tomto týdnu od 26. 4. do 29. 4. proběhly v MŠ Štěnovice Dny
otevřených dveří pro rodiče s dětmi. Mohli si prohlédnout prostory
školky, získat všechny potřebné informace k zápisu dětí, který se
koná od 6. 5. do 12. 5. 2022. Nejmenší návštěvníci se ujali hraček, kterými je
školka perfektně vybavena, a tak se rodiče mohli věnovat rozhovorům s
učitelkami, které byly plně k dispozici jejich dotazům. Seznámili se
s pedagogy a získali představu o chodu a režimu štěnovické školky.

V
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Dětem se v MŠ líbilo a hned si našly kamarády.
Doufáme, že všichni z rodičů se u nás
dozvěděli to, co je zajímalo a že jejich dítě
bude mít snazší nástup do školky. Vstup do
mateřské školy je pro dítě velkou změnou.
Děkujeme všem rodičům a jejich dětem za
návštěvu.

Těšíme se na vás i vaše děti.
Zuzana Sabóová

Základní škola
Jarní akce napříč školou
elá ZŠ si v týdnu od 21. do 25. března připomínala Světový den
vody. Jak oslavy probíhaly? Zapojily se všechny třídy
napříč 1. i 2. stupněm. Téma voda se tak objevilo v českém
jazyce, prvouce, vlastivědě, angličtině, výtvarné výchově, ale i ve fyzice
nebo chemii. Děti zpracovávaly výsledky výzkumů a měření, předváděly
pokusy mladším spolužákům, zabývaly se vizuálním zpracováním i
literární uměleckou tvorbou. Své práce vystavily ve společných prostorech
školy, aby si je mohli prohlédnout všichni spolužáci a návštěvníci školy.

C
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Další velice úspěšnou celoškolní akcí byly „Barevné dny“ v termínu
11.-13. dubna. Pondělí dostalo modrou, úterý žlutou a středa zelenou
barvu. Úkolem bylo získat co nejvíce bodů pro třídu. Jaká jsme si stanovili
pravidla? Za každý barevně sladěný kus oblečení či doplněk bylo možné
získat bod. Pokud se do barev oblékla i paní učitelka nebo pan učitel,
bodový zisk se násobil.
Jako nejbarevnější třída byla vyhlášena 1. A, na druhém místě se umístila
7. B, bronz získala 3. B. Na výherce barevného turnaje čekala sladká
odměna.
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Martina Horová

Skauti
Závod vlčat a světlušek 3. 4. 2022
kautský oddíl Dráčata Štěnovice se zúčastnil v neděli 3. 4. 2022
závodu ZVaS (Závod vlčat a světlušek) pořádaném oddílem Žlutý
útes, který patří do střediska Jožky Knappa, ve kterém mají
družiny vlčat a světlušek příležitost si vyzkoušet svoji šikovnost, obratnost
a fyzickou zdatnost.

S

STRANA 22

KVĚTEN 2022

Jožka Knapp (přezdívka Maate – v indiánském jazyce Bílý den, podle
hrdiny románu Jacka Londona Bílý den) se od vzniku Československé
republiky podílel na šíření skautingu v Plzni. Při velkém zatýkání členů
odboje byl 25. června 1944 gestapem zatčen a uvězněn v Malé pevnosti
v Terezíně, kde na následky vysílení a mučení 5. listopadu 1944 zemřel. Po
osvobození Československa byl Jožka Knapp vyznamenám in memoriam
Československým válečným křížem, dále Junáckým křížem a také medailí
Za věrnost. Registrace skautských oddílů proběhla v 9:00 hodin v okolí
Plzeňské cesty u kluboven střediska Jožky Knappa a oddílu Žlutý útes.
Úkolová, vědomostní a manuální náročnost byla odpovídající věku vlčat a
světlušek (tzn. 6-9 let). Trasa byla značena papírovými praporky a byla 10
kilometrů dlouhá. Doba na splnění všech úkolů byla stanovena na 240
minut. Děti byly vybaveny kartičkou, do které si samy zaznamenávaly, co
bylo potřeba, nebo zápisy tvořili skautští vedoucí z kontrolních stanovišť.
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Co se týče konkrétních úkolů, resp. disciplín, bylo jich celkem 9 a za
každou disciplínu získaly děti body z daného stanoviště a také body za
chování na daném stanovišti. První disciplínou byla první pomoc, při které
na stanovišti ležela živá figurína, která představovala konkrétní zranění,
úkolem dětí bylo poskytnout první pomoc v rámci svých schopností a sil
bez specializovaného vybavení. Tzn. zachovat základní životní funkce,
předejít zhoršení zdravotního stavu a vzniku komplikací u postiženého,
zajistit jeho bezpečí a zavolat zdravotnickou záchrannou službu. Druhou
disciplínou bylo třídění odpadu, což spočívalo v tom, že na malé ploše byly
volně rozhozeny různé druhy odpadu, a to papír, sklo, plasty, nápojové
kartony, kovy, bioodpad, nebezpečný odpad, elektrotechnické výrobky, a
úkolem skautů bylo je roztřídit a umístit je do správné popelnice či
kontejneru. Základem pro třídění byla barva kontejneru, která je funkční
jak z hlediska rychlé orientace, tak z hlediska mezinárodní komunikace.
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Třetí disciplínou byla logika, skautské děti zde pracovaly se skládací hrou
Tangram, která patří mezi logické hry. Působí jako stimulant důležitých
intelektuálních funkcí, učí zdravé rivalitě a trpělivosti. Hra spočívá ve
vytváření vzorců z dílků, které mají tvary základních geometrických tvarů.
Musím říci, že zde se děti trochu „potrápily“. Čtvrtou disciplínou bylo
vaření, což si děti užily, protože úkolem bylo připravit špíz z ovoce.
K dispozici měly mandarinku, jablko (musely zbavit jádřinců a bubáků),
pomeranč, meloun, hroznové víno, banán, kiwi, nůž, škrabku a dřevěnou
špejli. Pátou disciplínou byla příroda, zde musely skautské děti přiřadit
k obrázku rostliny (konvalinka, ostružník, bledule, šípek, růže, atd.)
správný název. Další, tj. šestou disciplínou, bylo táboření, zde děti
předvedly zjednodušenou stavbu rychlého obydlí z větví, mechu a listí.
Dále měly za úkol na mapce, kde byl znázorněn les, potok, louka, kopec,
navrhnout rozložení skautského tábora, tzn. umístění stanů, ohniště, latrín,
kuchyně, skladování potravin. Sedmou disciplínou byla orientace, tento
úkol představovala práce s buzolou a orientace v terénu. Musím říci, že
v této disciplíně štěnovické skautské děti znalostmi značně převyšovaly
ostatní oddíly a jejich družiny. Osmou disciplínou byla fyzická zdatnost, ta
spočívala v běhu se 1,5 l lahví do kopce, jejím předáním a opětovného
vrácení se na start této disciplíny ve formě válení sudů, v jedné části úseku
dokonce pod nataženou sítí bez dotknutí se této sítě. Závěrečnou devátou
disciplínou bylo vyhledávání informací v podobě cestování a prací
s cestovním řádem. Děti sestavovaly pravidelné odjezdy, časy, trasy, cílové
stanice. Po doběhnutí posledního družstva do cíle bylo provedeno
vyhodnocení dosažených výsledků jednotlivých družstev. Štěnovická
družina Kojoti získala 2. místo a družina Medvědi získala 3. místo
v chlapecké kategorii, družina Myšky získala 3. místo a družina Ledňáčci
skončila na 4. místě v dívčí kategorii.
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Opět věřím, že si skautské děti nedělní dopoledne a část odpoledne ve
sportovně dravém duchu za krásného počasí užily a našly nové kamarády a
nová přátelství mezi dalšími mimoštěnovickými skautskými družinami,
které se závodu zúčastnily.
Cyril Hromník

Národní házená
ružstvo žen je v první polovině oblastního přeboru. Zbývá
posledních 6 zápasů. Rozpis zápasů najdete na nástěnce NH.
Jste srdečně zváni a budeme rády za každou podporu. Stále naše
tři ženy hostují za 1. ligové družstvo Nezvěstic. Kdyby měla některá žena
zájem, určitě jí rády uvítáme, stále máme nedostatek útočnic.

D
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Družstvo přípravky se aktivně zapojilo do turnajů, které se konají v rámci
jarní soutěže. 30.4. se zúčastnili turnaje v Přešticích, odkud dovezli krásné
bronzové medaile. Další turnaj byl 8. 5. v Liticích, kde byli postaveni před
postupující „A“ družstva a tam skončili bohužel na 8. místě, ale i přesto
bojovali do poslední chvíle. V sobotu 28. 5. je čeká turnaj v Nýřanech.
Přišli k nám další tři dětičky a stále jsou vítány další.
Chtěli bychom udělat i domácí turnaj na našem hřišti v polovině června.
Vše je dost organizačně a časově náročné, ale s příslibem pomoci rodičů
našich dětiček věříme, že to zvládneme a vše klapne a povede se.
Veronika Vařeková

Pozvánka
TJ Sokol Štěnovice, z.s. oddíl kopané zve své členy na výroční
členskou schůzi, která se koná v sobotu 28. května 2022 od 14:00 na
fotbalovém hřišti u jezu. Po výroční schůzi bude od 16:00 následovat
mistrovský zápas mužů Štěnovice - Pačejov.
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Cestování

Jordánsko není jen Petra a Mrtvé moře

P

ři návštěvě Maroka mě zaujala informace naší průvodkyně: „Čím
dále pojedete k východu arabského světa, tím je umění mozaiky
jiné, krásnější.“

Další zájezd jsem zvolila Jordánsko. Navštívila jsem město Madabu. Je to
město zmíněné už v Bibli. Má zde velký vliv křesťanství. Křesťané a
muslimové tady žijí po staletí spolu a nemají vážnější problémy. Madaba je
známá svými mozaikami umístěnými především v kostelech.
Vcházím do jednoduchého kostela
sv. Jiří. Placení vstupného vypovídá
o tom, že uvidím něco výjimečného.
Kostel je bíle vymalován. Na
sloupech zavěšeny obrazy různých
rozměrů. Kresby na mě působí
nezaostřeně. Jaké je mé překvapení,
když obrazy prohlížím z bližší
vzdálenosti. Portréty svatých nejsou
malované,
ale
vyskládané
z přírodních kamínků. Kamínky
jsou
malé
štípané
hranoly.
Z nadhledu
vidím
čtverce,
obdélníky a trojúhelníky jemných
přírodních barev a odstínů. Dále si
všímám na podlaze stojících dřevěných stojanů.
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Ty jsou spojeny šňůrou, která je
navázána v horních koncích stojanu.
Je
jimi
ohraničena
plocha
neobvyklého tvaru, ale jinak není
chráněna. Na této ploše podlahy je
pravděpodobně nejznámější světově
proslulá Madabská mozaiková mapa.
Pochází ze 6. století n.l. a byla
objevená roku 1897. Původně se
skládala ze 2 milionů kamínků.
Dochovala se asi jedna třetina.
Plocha nepravidelného tvaru má
rozměr 8x5 m. Při malé nápovědě
v podobě
zmenšeného
pohledu
s popisky dokážu určit Nil, Sinaj,
Jeruzalém, Turecko a Středozemní
moře. Jména na mapě jsou napsána
řeckou abecedou, ale některá se dají i
rozluštit. Řecké nápisy proto, že tento
kostel byl postaven v 19. stol. na
místě dřívějšího byzantského kostela.
Velkým zážitkem pro mě byla ale
současnost. V ulicích starého města je
mnoho obchodů s obrazy. Obrazy
jsou vytvořeny z mozaiky, která je
vyskládaná také ze štípaných
kamenů. V některých obchodech
můžete navštívit i výrobní dílny.
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Ve městě jsou umělecké školy, ve
kterých se učí umění mozaiky.
Popíšu postup vzniku uměleckého
díla. Na plochu se dá fotografie ve
skutečné velikosti obrazu. Ta se
překryje průhlednou fólií a dále
mřížkovanou textilní tkaninou.
Umělec štípá z dlouhého pásu
materiálu malé hranolky různého
půdorysu. Ty potom lepí na tkaninu
dle prosvítajícího obrázku. Nafotila
jsem
počáteční
fázi
tvorby
mozaikového obrazu. (U ruky
postavy je nalepena první linie
mozaiky).
Jordánsko není jen Petra, Mrtvé moře, Ammán, ale nabízí i další umělecké
skvosty, které jinde neuvidíte.
Anna Koukolíková
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