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Kancobraní se i přes „aprílové“ počasí vydařilo
V sobotu 28. září se na Štěnovickém náměstí uskutečnil druhý ročník
Kancobraní. Akce se těšila hojné účasti, a to i přes nevyzpytatelné počasí,
kdy sluneční paprsky nejednou vystřídal více či méně vydatný déšť.
V průběhu události se velké oblibě těšil také ze dřeva vytvořený kanec,
který byl hlavní cenou v soutěži „Hon na kance“ (lukostřelba), v níž
soutěžili dvojice v kombinaci dítě – dospělý. Soutěž připravila a v průběhu
Kancobraní koordinovala paní Hubačová. Kanec byl do vyhlášení
výsledků soutěže vystaven jako exemplář, který zaujal především vášnivé
fotografy. To zase gurmány, kterých není v naší obci málo, zaujal
kulinářský um šéfkuchaře Martina Havlíka. Kančí bůček na medu či kančí
ragů – i to mohli návštěvníci akce ochutnat. Po čem se však doslova
zaprášilo, byl kančí guláš, který připravila místní občanka paní Nekolná.
K mání nebyla dlouho ani vepřová kýta, kterou pro návštěvníky akce
připravili zástupci štěnovických fotbalistů. Zhýčkané chuťové pohárky
dokázalo příjemně zchladit výborné radobyčické pivo. Na své si přišli i
milovníci dobré kávy, kterou připravilo Orient coffe. Spokojenost vládla i
mezi jednotlivými farmáři a prodejci, o jejichž produkty byl nemalý zájem.
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V průběhu akce zněla po štěnovickém náměstí reprodukovaná hudba,
kterou sem tam přerušil vstup již zkušené moderátorky Petry Šmídlové,
která přítomné seznámila mimo jiné s regionálními prodejci, kteří
v krátkosti promluvili o svých produktech. Během akce se mohli
návštěvníci svézt povozem taženým statnými šumavskými kobylami.
Velký zájem registrovali i organizátoři dílničky (hlavním organizátorem
byla paní Vokůrková), kde si mohly děti vyrobit ze dřeva právě třeba
nějakého pěkného starého kňoura. Stylovým zpestřením Kancobraní bylo i
vystoupení Dětského folklorního souboru Jiskřička. Za organizátory akce
je třeba poděkovat všem zúčastněným, především pak těm, kteří pomohli
s výstavbou stanů, rozmístěním stolů, lavic a dopravních značek… Letošní
ročník se právě i díky dobrovolníkům vydařil a budeme-li živi a zdrávi, tak
další Kancobraní se uskuteční zase za dva roky!

Svůj kuchařský um předvedl ve Štěnovicích známý šéfkuchař Martin Havlík.
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Cenou pro vítěze soutěže byl dřevěný kanec.

Koňský povoz vystrojil Radek Ipser ze Železné Rudy.

Jan Polívka
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V říjnu jubilea oslaví:
Jiří Majer, V Podlesí
Vlastimil Peroutka, Buková
Bohumil Hájek, Lipová
Alena Zahradníková, Mechová
Jiří Vlček, V Podlesí
Miloslav Holoubek, Liliová
Ferdinand Balej, Buková
Zdeňka Kaprálová, Buková

Vlasta Kunová, Habrová
Anna Kurcová, Krátká
Daniela Tomášková, Akátová
Milada Skalová, K Hájovně
Václav Bébr, Na Šancích
Marie Kunešová, V Podlesí
Jiřina Jánská, Štěnovické nám.

(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Ohlédnutí za poslední schůzkou seniorů a pozvánka na
nové setkání
Bezpečnost seniorů je dnes skloňována ve všech médiích. I my jsme na posledním
setkání měli možnost vyslechnout 2 přednášky. Jedna byla na téma bezpečné
chování seniorů a druhá o nových změnách v sociálních dávkách a o tom, jak si o
sociální dávky požádat. Zaměstnanec krajského úřadu nás seznámil nejen se
všemi novinkami, ale také přidal vlastní postřehy a příklady z práce v právnické
poradně. 23 seniorek bylo obdarováno trhačkou, na které jsou všechna důležitá
telefonní čísla, která je dobré znát a mít při ruce při nenadálých situacích. Dalším
velmi vhodným dárkem byl reflexní pásek, který se dá připnout na rukáv či
nohavici. Nejen v podzimních měsících přispěje k bezpečnému pohybu na
komunikacích. Protože obě přednášky měly spád, byly velmi zajímavé a
obohatily nás o nové vědomosti, hned jsme požádali o možnost dalších přednášek.
O novinkách budeme informovat. Další setkání seniorů bude ve čtvrtek 31. října a
všechny vás zveme do Lidového domu,
začátek bude jako obvykle v 16 hodin.
Hana Hubačová a Pavla Varáčková
strana 4

ŠL č. 10 / říjen 2019

strana 5

ŠL č. 10 / říjen 2019

strana 6

ŠL č. 10 / říjen 2019

strana 7

ŠL č. 10 / říjen 2019

Kabát revival
V sobotu 26. října od 20 hodin zahraje v sále Lidového domu ve
Štěnovicích kapela Kabát revival + předkapela. Pořadatelem akce je
provozovatel restaurace Lidový dům pan David Kulich.

Taneční pro věčné začátečníky a mírně pokročilé
Kulturní komise OÚ pořádá v Lidovém domě ve Štěnovicích taneční
hodiny základů klasických tanců pod vedením 2 zkušených učitelů.
Trvání: od středy 6. 11. od 20:00 do 22:00 (6. 11. - 11. 12.)
Celkem 6 dvouhodinových lekcí.
Kontakt, informace a podrobnosti pro zájemce: albrechtjiri7@gmail.com

Přednášky s promítáním
Štěnovice a Honzík Treichlinger, terezínský Brundibár - Přednáška s
promítáním dokumentů kronikářky obce PhDr. Aleny Vlčkové se koná 23.
října 2019 v 17.00 ve Staré synagoze v Plzni.
Přednášku s promítáním k historii obce s názvem 9 x 9 aneb 1909 až 1989
připravila pro štěnovické občany kronikářka obce PhDr. Alena Vlčková.
Přednáška se koná ve čtvrtek 7. listopadu 2019 v 17.30 v obřadní síni OÚ.

Hubertská zábava
V sobotu 9. listopadu se v sále Lidového domu Štěnovice uskuteční
tradiční Hubertská zábava. Akce začíná ve 20 hodin. Pořadatelem zábavy
jsou štěnovičtí myslivci.
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Lampionový průvod
V sobotu 16. listopadu se od 17 hodin uskuteční tradiční Lampionový
průvod. Více informací naleznete v následujícím čísle Štěnovických listů.

Vánoční jarmark
V sobotu 30. listopadu 2019 se bude v ulici V Potocích 456 od 13-16
hodin opět konat tradiční Vánoční jarmark. Pro děti i dospělé bude
zajištěno bohaté občerstvení a doprovodný program. Kreativní dušičky,
které by se chtěly zúčastnit jarmarku a prodávat zde své výrobky, nechť se
ozvou do 10. 11. 2019 na tel. 776 088 970 nebo 603 193 761.
Budeme se na Vás těšit,
Vaši sousedé z Potoků

Advent 2019
První adventní neděli (tj. 1. 12. 2019) se na Štěnovickém náměstí uskuteční
tradiční Rozsvícení vánočního stromu. Podrobný program letošního
adventu ve Štěnovicích naleznete v následujícím čísle Štěnovických listů.

Zpráva pro ženy:
4. září jsme si udělaly výlet do města Sušice. Ráno jsme vyjely v 7 hodin
autobusem do Plzně, a pak vlakem do Sušice. Jely s námi tři nové ženy,
které byly už 21. srpna na posezení v hasičárně. V Sušici jsme navštívily
muzeum, kde byla výstava skla, starých věcí a krásný betlém s výkladem.
Byla to krásná podívaná. V muzeu byly k vidění i ukázky z výroby sirek.
Je to jak se ručně sirky vyráběly, až do té doby než SOLO Sušice zaniklo.
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Poté jsme šly na oběd a po
obědě jsme se šly podívat k řece
Otavě, kde jsme nastoupily na
autobus, který nás dovezl
k vlaku mířícího na Plzeň.
Počasí nám přálo, výlet se všem
velmi líbil a už se těšíme na
další!

Zdeňka Šestáková

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Poprvé do školy
Do lavic štěnovické základní školy zamířilo na začátku letošního školního
roku celkem 69 prvňáčků. Paní učitelky nachystaly pro tento velký den
v aule přivítání, kterého se účastnili také rodiče čerstvých školáků. Všem
prvňákům přejeme mnoho školních úspěchů a vytrvalost v získávání
nových vědomostí a dovedností.
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„Už tam budem?“
To není otázka na čtenáře, ale název soutěžního pořadu televize Déčko.
V polovině září byli do soutěže vybráni žáci 8. a 9. ročníku naší základní
školy. Tým štěnovických žáků „Neon“ soutěžil proti chotíkovskému
„Kryptonu“. Týmy plnily různé vědomostní i sportovní úkoly. Začínalo se
vesmírným kvízem, bylo potřeba sestavit vzduchový filtr, projít černou
dírou i poznat známou osobnost. Štěnovický Neon si vysoutěžil bonusové
kolo a dostal se až do finále. Na konci prošel závěrečnými otázkami a
mozkovým simulátorem. Štěnovickým žákům se podařilo zvítězit ve všech
disciplínách a odnést si hodnotné ceny.

Michal Zoubek
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Poprvé Medvídkem
S novým školním rokem přichází do školky děti, pro které je tato etapa
zcela nová. Děti, které dosud byly zvyklé na všudypřítomnost maminky či
tatínka se vyrovnávají s odloučením, s denním režimem MŠ, učí se
fungovat v kolektivu vrstevníků, setkávají se s novou autoritou v podobě
učitele a ocitají se v neznámém prostředí. I když jsou začátky těžké,
citlivým a individuálním přístupem se nám postupem času daří loučit se
s rodiči s úsměvem. Díky každodenním rituálům, které se opakují,
získávají děti větší důvěru a pocit bezpečí. S tím nám pomáhají i plyšoví
mazlíčci, které si s sebou děti hojně nosí.

strana 12

ŠL č. 10 / říjen 2019

První dny ve školce nás přivítal
medvídek Kulička, který nám pomáhal
s poznáváním školky i sebe navzájem,
překonat prvotní ostych a navodit
pocit bezpečí. Kulička se stal
plnohodnotným
členem
třídy
Medvídků a účastní se spousty
vzdělávacích aktivit. Nabídka je velice
pestrá a zaměřena na celkový rozvoj
dítěte. Nejvíce nás ale baví písně
spojené s tancem, pohybové básničky,
pohyb celkově a všemožné výtvarné
techniky, u kterých se krásně
uvolníme,
zasmějeme,
zažíváme
pohodu a tím utváříme pozitivní
klima, ve kterém se cítíme příjemně.
V září si ještě užíváme krásného
slunečného počasí, které nás nabíjí při
hrách na školní zahradě, kde
využíváme obrovské pískoviště, ve
kterém vznikají ty nejúžasnější
architektonické
skvosty,
altánek
s kuchyňkou, ze kterého se line vůně
pískových dobrot.
Když z nás zrovna nejsou architekti,
stavbyvedoucí nebo kuchaři, rozvíjíme
hrubou motoriku díky průlezkám,
klouzačkám, stromům, které nám
umožňují zdolávat nízko položené
větvičky a díky těmto možnostem se
stáváme obratnější a fyzicky zdatnější.
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Zároveň poznáváme okolí mateřské školy a krásy Štěnovic, když se
vydáváme pozorovat měnící se přírodu, která se pomalu barví do
příjemných podzimních barev.
Všechny začátky něčeho nového jsou vždy těžké, ale příjemným
prostředím, citlivým přístupem a hlavně pochopením, co naši maličtí
prožívají, si pomalu a jistě utváříme prostředí, ve kterém se cítíme dobře,
nebojíme se říci si o pomoc a těšíme se do něj. Jsme na začátku cesty, která
není vždy jen růžová, ale spolu zvládneme kdejaké překážky, které naše
vztahy ještě více upevní a vytvoří tak prostor pro celkový rozvoj našich
malých medvídků. Těším se na další společné zážitky, které spolu
v průběhu roku zažijeme.
Veronika Rendlová

Sportovní střípky:
Fotbal:
Stará garda skončila na druhém místě
Během září běžely naplno mistrovské soutěže všech kategorií. Muži hrající
1. B třídu svůj poslední zápas ve Vrhavči u Klatov vyhráli po penaltách a
tím pádem se posunuli na průběžné deváté místo v soutěži. V druhé
polovině podzimní části sezóny bude náš A-tým hrát především s týmy ze
spodních pater tabulky, tak pevně věříme, že své postavení v tabulce do
konce podzimu vylepšíme. Hlavním problémem našeho týmu je málo
vstřelených gólů, kdy jsme v sedmi zápasech vstřelili pouze 6 gólů.
Mládežnické týmy mají v probíhající sezóně zatím následující bilanci:
starší žáci (2 výhry, 1 remíza, 3 porážky), starší přípravka (4 výhry, 1 porážka) a
mladší přípravka (1 výhra, 4 porážky).
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Úspěšný tým starší přípravky pod vedením trenérů Václava Jandy
a Luboše Šmídla

Cenného úspěchu dosáhla stará garda, která skončila v lize starých gard
Plzeň-jih na celkovém druhém místě (z celkem deseti účastníků) hned za
týmem Přeštic. V nadstavbové části, kdy náš tým odehrál 6 utkání
s nejlepšími týmy soutěže, jsme dokázali 4x zvítězit, jednou jsme
remizovali a pouze jednou jsme odešli poraženi.
Všechny naše týmy ocení podporu fanoušků na svých - a to nejenom
domácích - zápasech.
Petr Lodl
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Strašidelný les 13. 9. 2019

V lese byla večer ta správná atmosféra…

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice si připravil na pátek 13. 9. 2019 od 19:30
hodin pro veřejnost akci s názvem Strašidelný les. Jednalo se o večerní stezku
lesem pro odvážné děti s rodiči a baterkou. Start v podobě registrace se konal
v parku Na Cvičišti. Chodilo se ve skupinách po deseti dětech s intervalem po
deseti minutách cestou K Lomu a cesta pokračovala lesem K Hájovně a
končila v místech přibližně u Tomáškovo hnoje. Děti po trase potkávaly
strašidelné a pohádkové bytosti. K prvnímu setkání došlo u lomu, kde se
vyskytoval vodník a chobotnice. Vodník si dětem stěžoval, že mu chobotnice
vzala všechnu vodu z rybníka. Úkolem dětí bylo z lomu v kelímkách nosit
vodníkovi vodu do lavoru, který představoval jeho rybník. Přenos vody jim
komplikovala chobotnice, která jim vodu vylévala a znemožňovala tak naplnit
rybník.
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Proto se děti musely několikrát pro vodu vracet do doby, než vodník řekl,
že má v rybníku dost vody. Další setkání bylo v okolí vybydleného domu,
v jehož blízkosti se vyskytovali skřeti, kteří bránili strašením dětí průchodu
na rozcestí a pokračování ve stezce. Po té následovalo setkání se
smutnou princeznou, které se rozsypaly korále. Princezna poprosila děti,
jestli by jí pomohly sesbírat a navléct korále, aby měla opět radost. Na
trase byli také upíři. Aby pustili skupinku dále, každé z dětí muselo sníst
stroužek česneku a dýchnout na upíra. Po tomto zásahu mohly děti v cestě
dál pokračovat. Čtvrté setkání bylo setkání s Hejkaly. Zde bylo cílem jít a
držet se provázku nataženého mezi několika stromy. V momentě, kdy se
hejkal dotkl dítěte, dítě muselo udělat pět dřepů, aby mohlo pokračovat dál
v trase. Na pátém stanovišti se opět objevili Skřeti, jeden z nich byl hodný
a druhý zlý. Před zlým skřetem se musely ukrývat pod ochranným pláštěm,
který dostaly od hodného skřeta.
strana 18

ŠL č. 10 / říjen 2019

Úkolem bylo nalézt náramek, který děti přinesly a darovaly hodnému
skřetovi a ten je pustil dál. Na šestém setkání se děti potkaly s čarodějem,
se kterým si děti zahrály známou a dětmi oblíbenou hru: ,,Cukr, káva,
limonáda, čaj, rum, bum“ podle pravidel tak, jak je známe. Na sedmém
stanovišti na děti čekaly Zlobři. Úkolem bylo co nejrychleji posbírat zlobří
kameny a při tom nebýt chycen zlobrem. Na dalším setkání děti spatřily
čerty. S nimi si museli zahrát hru skořápky. Hra spočívala v tom, že se
určily tři prázdné krabičky od sirek. V jedné z nich byl kamínek. Čerti na
začátku hry řekli, v jaké krabičce se kamínek nachází a začali krabičky
různě míchat. Dítě mělo za úkol nespustit oči z krabičky s kamínkem a po
domíchání krabiček určit, v jaké z nich se kamínek nachází. Na závěr
strašidelného lesa bylo setkání s čarodějem Gandalfem a drakem Šmakem.
Děti měly za úkol draka probudit. Jeho probuzení v reálu představovalo, že
drakovi začaly svítit oči a měly se ho zeptat, zda jim věnuje něco ze svého
pokladu. Zdálo se, že byl drak tento večer velmi dobře naladěn, protože
každému z dětí něco věnoval. Poté následovalo závěrečné rozloučení
s dětmi a rodiči. Věříme, že si děti i rodiče ze Strašidelného lesa odnesli
krásné zážitky a vzpomínky. Skautský oddíl Dráčata Štěnovice děkuje
dětem a rodičům za hojnou účast na tomto večeru. Děkujeme též majitelům
lesa, kteří nám umožnili tuto akci na svých pozemcích uskutečnit.
Cyril Hromník

Upozornění o konání posedové naháňky v polesí Vysoká
Dne 19. 10. 2019 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v katastrálním území Dobřany,
Šlovice u Plzně, Robčice u Štěnovic, Štěnovice, Čižice, Předenice, Lišice u
Dolní Lukavice, Chlumčany u Přeštic. Uživatelé honiteb v polesí Vysoká
upozorňují, že dne 19. října. 2019 od 9 do 15 hodin bude probíhat
posedová naháňka na lesních pozemcích. Z důvodu bezpečnosti
žádáme občany, aby se po dobu naháňky nezdržovali v prostorech lesa
Vysoká.
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Mapa honitby

Informace závěrem:
V úterý 29. 10. 2019 proběhne plánovaná odstávka elektřiny. Odstávka se
týká ulic Buková, Čižická, Jezerní, Modřínová, Pod Malincem, Smrková,
Třešňová, Vřesová, Na Zbytkách, Borecká a Hájová. Podrobnější
informace naleznete na www.stenovice.cz.
Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Čižická 133, 332 09
Štěnovice, okr. Plzeň – jih. E-mail: podatelna@stenovice.cz, www.stenovice.cz. Uzávěrka
zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci. Za obsah článků zodpovídají jednotliví autoři článků.
Evidenční číslo MK ČR E 12369. Náklad 500 ks. Vydáno 10. 10. 2019.
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