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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Prudký déšť rozvodnil Losinský potok, vítr vyvracel
stromy
V posledním červnovém týdnu zasáhl i naši obec přívalový déšť a silná
bouřka. Vydatný liják způsobil rozvodnění Losinského potoka. Voda
způsobila škody na obecním majetku a zasáhla také soukromá obydlí poblíž
potoka. Na některých místech zase způsobily silné nárazy větru vyvrácení
stromů nebo jejich výrazné poškození. O odklizení naplavenin z místních
komunikací a likvidaci vyvrácených nebo jinak poškozených dřevin se za
použití moderní techniky postarali štěnovičtí hasiči. Na likvidaci škod se také
podílela obecní pracovní četa, o vyčištění koryta potoka se postaralo Povodí
Vltavy. V reakci na tuto událost musí obec uvažovat nad dílčími opatřeními,
která mohou řádění velké vody V Potocích zmírnit. Skutečně koncepční řešení
tohoto problému však v mnohém přesahuje pravomoci obce. Tak například
obec nemůže ovlivnit dotační politiku státu a Evropské unie, která ornou půdu
dlouhodobě degraduje. Dotovány jsou velké agropodniky, jejichž cílem je
rychlý a co největší zisk bez ohledu na krajinu. Malí farmáři, kterým není stav
půdy lhostejný, jsou pochopitelně ignorováni. V důsledku dotačního byznysu
tak postrádá zemědělská půda významné krajinné prvky (remízky, vodoteče
apod.), nejsou střídány plodiny. Jedná se tak o systematickou (leč možná
zprvu nezamýšlenou) likvidaci odtokových poměrů.
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Vzhledem k „zelené“ panice, kterou někteří politici a aktivisté soustavně
vyvolávají, je tento trend zjevným paradoxem. Určitá naděje spočívá
v systémové změně, která by sice byla složitá, ale bez hrabivých politiků a
lobbistů poměrně reálná. Na celkovém úbytku orné půdy se samozřejmě
významnou měrou podílejí i neregulované výstavby velkých průmyslových
hal. Alespoň tento neblahý trend se snaží obec narušit skrze úpravu svého
územního plánu a domnívám se, že už jen takový počin je v tuto chvíli pro
životní prostředí prospěšnější, než obtěžování lidi tím, jak vysoká tráva jim
má růst na zahradě nebo jakým autem mají jezdit.
Jan Polívka,
místostarosta

Nové složení školské rady
V červnu proběhly ve štěnovické základce volby do školské rady. Volby se
měly uskutečnit již minulý rok, avšak pandemie koronaviru jejich konání
neumožnila. Pro tříleté funkční období bude šestičlenná rada působit v tomto
složení: Ing. Michal Križan (zvolen za zák. zástupce), doc. Ing. Jiří Tupa,
Ph.D. (zvolen za zák. zástupce), Mgr. Jana Vacátková (zvolena za pedagogy),
Mgr. Martina Horová (zvolena za pedagogy), Ing. Cyril Hromník (jmenován
dle zákona zřizovatelem) a Jan Polívka (jmenován dle zákona zřizovatelem).

Jan Polívka

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet obce za rok 2020
Na červnovém zasedání zastupitelstva byl schválen závěrečný účet obce za
minulý rok. Z dokumentu, který shrnuje celoroční hospodaření samosprávy,
mimo jiné vyplývá, že navzdory mimořádné situaci způsobené pandemií, bylo
v roce 2020 zrealizováno 11 z 16 plánovaných investic. Z pěti
nezrealizovaných investic byly čtyři v roce 2020 zahájeny, dokončit se je však
podaří až letos – jedná se o projekt na zpomalení dopravy některých místních
komunikací, projekt rekonstrukce dešťové kanalizace Na Šancích, změnu
územního plánu a kamerový systém obce.
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Nad rámec plánovaného byla v roce 2020 zpracována projektová
dokumentace rekonstrukce střech obou školních tělocvičen (letos se stavba
realizuje), dále došlo například k obložení stěn školní jídelny či instalaci
protipožárních dveří a ucpávek v hasičské zbrojnici. Za investiční akce obec
v minulém roce utratila zhruba 11,5 mil. Kč. Mimo investice byly provedeny
také významné opravy jako výměna topných těles v mateřské škole (cca 700
tis. Kč) a výměna střešní krytiny bytového domu v ul. Skalní (cca 3,5 mil.
Kč). V roce 2020 poskytla obec dotace v celkové výši 352 204 Kč, z toho
138 204 Kč byl příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost a zbylých
214 tis. Kč bylo rozděleno mezi neziskové organizace (především se jednalo o
místní spolky, mimo které obec podpořila také Hospic sv. Lazara,
Sjednocenou organizaci nevidomých, Linku bezpečí a Unii ROSKA, která
pomáhá lidem s roztroušenou sklerózou). Na účtech měla obec k datu 31. 12.
2020 přes 71 mil. Kč.
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta

Usnesení č. 2/2021 zastupitelstva obce Štěnovice ze dne
23. 6. 2021:
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.
2. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2020
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Štěnovice za rok 2020
bez výhrad.
Hlasování
8 pro
Slavík, Polívka, Kosnar,
2 proti
Steinbach, Laštovka
Šmídl, Růžička, Albrecht,
Jíška, Brada
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3. Schvaluje účetní závěrku obce Štěnovice k 31. 12. 2020.
Hlasování
8 pro
Slavík, Polívka, Kosnar, 2 proti
Steinbach, Laštovka
Šmídl, Růžička, Albrecht,
Jíška, Brada
4. Schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň - jih k 31. 12.
2020.
Hlasování
8 pro
Slavík, Polívka, Kosnar, 2
Steinbach, Laštovka
Šmídl, Růžička, Albrecht, se zdrželi
Jíška, Brada
5. Schvaluje účetní závěrku Základní školy Štěnovice, okres Plzeň - jih k 31. 12.
2020.
Hlasování
8 pro
Slavík, Polívka, Kosnar, 2
Steinbach, Laštovka
Šmídl, Růžička, Albrecht, se zdrželi
Jíška, Brada
6. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Štěnovice, okres
Plzeň - jih za rok 2020, výsledek ve výši 3 800,26 Kč bude převeden do fondu
rezerv.
Hlasování
8 pro
Slavík, Polívka, Kosnar, 2
Steinbach, Laštovka
Šmídl, Růžička, Albrecht, se zdrželi
Jíška, Brada
7. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Štěnovice, okres
Plzeň - jih za rok 2020, výsledek ve výši 48 722,53 Kč bude převeden do fondu
rezerv.
Hlasování
8 pro
Slavík, Polívka, Kosnar,
2
Steinbach, Laštovka
Šmídl, Růžička, Albrecht, se zdrželi
Jíška, Brada
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8. Schvaluje odkup pozemků p.č. 370 o výměře 494 m2 a p.č. 373 o výměře 282
m2 v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví JUDr. Vladimíra Fencla, RČ: 820825/2052 za
cenu 2 817 600 Kč, přičemž bude uzavřena kupní smlouva mezi Obcí Štěnovice,
IČ: 00257303 (kupující) a JUDr. Vladimírem Fenclem, RČ: 820825/2052
(prodávající). Zápis vlastnického práva do KN bude proveden na náklady
kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy a
smlouvy o úschovně kupní ceny a listin.
Hlasování
7 pro
Slavík, Polívka, Kosnar, 3 proti
Steinbach, Laštovka,
Albrecht
Šmídl, Růžička, Jíška,
Brada

9. Schvaluje odkup pozemků p.č. 932/3 o výměře 1 074 m2 a p.č. 934/21 o
výměře 3 128 m2 v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Petra Vítka, RČ: 640623/2371 za
cenu 6 933 300 Kč, přičemž bude uzavřena kupní smlouva mezi Obcí Štěnovice,
IČ: 00257303 (kupující) a Petrem Vítkem, RČ: 640623/2371 (prodávající). Zápis
vlastnického práva do KN bude proveden na náklady kupujícího. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy a smlouvy o úschovně kupní
ceny a listin.
Hlasování
9 pro
Slavík, Polívka, Kosnar, 1
Laštovka
Šmídl, Růžička, Albrecht, se zdržel
Jíška, Brada, Steinbach

10. Schvaluje odkup části pozemku p.č. 404/1 (nově označeno jako p.č.
404/4) o výměře 44 m2 v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Anny Bartovské,
RČ: 455428/026 za cenu 7 920 Kč, přičemž bude uzavřena kupní smlouva
mezi Obcí Štěnovice, IČ: 00257303 (kupující) a Annou Bartovskou, RČ:
455428/026 (prodávající). Zápis vlastnického práva do KN bude proveden
na náklady kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
Hlasování
9 pro
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11. Schvaluje odkup částí pozemku p.č. 884/143 (nově označeno jako p.č.
884/214 o výměře 23 m2 a p.č. 884/216 o výměře 5 m2) v k.ú. Štěnovice ve
vlastnictví GasNet s.r.o., IČ: 27295567 zastoupena na základě plné moci
GridServices s.r.o., IČ: 27935311 za cenu 13 440 Kč Kč, přičemž bude uzavřena
kupní smlouva mezi Obcí Štěnovice, IČ: 00257303 (kupující) a společností
GasNet s.r.o., IČ: 27295567 zastoupena na základě plné moci GridServices s.r.o.,
IČ: 27935311 (prodávající). Zápis vlastnického práva do KN bude proveden na
náklady kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
Hlasování
9 pro
Slavík, Polívka, Kosnar, 1
Laštovka
Šmídl, Růžička, Albrecht, se zdržel
Jíška, Brada, Steinbach
12. Schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 691/5 o výměře 1 295 m2 a části
pozemku p.č. 691/6 o výměře 585 m2 v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Statutárního
města Plzeň, IČ: 00075370 bezplatně za účelem projektové přípravy, vybudování
a užívání stavby „Cyklostezka Úhlava, napojení Štěnovic“ na dobu určitou max.
do 31. 12. 2025, přičemž bude uzavřena smlouva o výpůjčce nemovitých věcí
mezi Statutárním městem Plzeň, IČ: 00075370 (půjčitel) a Obcí Štěnovice, IČ:
00257303 (vypůjčitel). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
výpůjčce nemovitých věcí.
Hlasování
9 pro
Slavík, Polívka, Kosnar,
1 proti
Steinbach
Šmídl, Růžička, Albrecht,
Jíška, Brada, Laštovka

13. Schvaluje výpůjčku části pozemku p.č. 591 o výměře 6 m2 v k.ú. Štěnovice
ve vlastnictví Statutárního města Plzeň, IČ: 00075370 bezplatně za účelem
umístění sochy sv. Jana Nepomuckého na dobu určitou 10 let s možností
prodloužení o dalších 12 měsíců, přičemž bude uzavřena smlouva o výpůjčce
nemovitých věcí mezi Statutárním městem Plzeň, IČ: 00075370 (půjčitel) a Obcí
Štěnovice, IČ: 00257303 (vypůjčitel). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí.
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Hlasování
10 pro

Slavík, Polívka, Kosnar, Šmídl,
Růžička, Albrecht, Jíška, Brada,
Steinbach, Laštovka

14. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2021 a schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2021.
Hlasování
8 pro
Slavík, Polívka,
1
Steinbach 1
Laštovka
Kosnar, Šmídl,
se
zdržel
proti
Růžička, Albrecht,
Jíška, Brada, Steinbach
15. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 135 000 Kč spolku TJ Sokol Štěnovice,
z.s., IČ: 18239218, přičemž bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace mezi Obcí Štěnovice, IČ: 00257303 (poskytovatel) a TJ Sokol Štěnovice,
z.s., IČ: 18239218 (příjemce). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
10 pro
Slavík, Polívka, Kosnar, Šmídl,
Růžička, Albrecht, Jíška, Brada,
Steinbach, Laštovka
Zastupitelstvo obce Štěnovice čítá 11 členů, jeden se z jednání omluvil Ing. Cyril Hromník.

Defibrilátor v budově OÚ Štěnovice
V budově obecního úřadu byl umístěn box s
defibrilátorem AED PHILIPS. V případě potřeby lze bílou skříňku
s defibrilátorem bez obtíží otevřít.
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Skříňka s AED
defibrilátorem
Vstup do
knihovny

Chodba OÚ

Pošta

Oprava ČOV
V prvním červencovém týdnu bylo v rámci plánované opravy čistírny
odpadních vod předáno staveniště. Součástí akce, která by měla obec vyjít
zhruba na 1,5 mil. Kč, je také vnější oprava čerpací stanice V Potocích.

Instalace stínícího systému na budově školy
Koncem června byla dokončena montáž venkovních rolet a žaluzií před
okny nástavby základní školy (tentokráte se jedná o nástavbu nad
jídelnou). Realizaci provedla firma BORDER Plzeň, náklady na akci
budou činit zhruba 300 tis. Kč.
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Rekonstrukce střechy obecních budov
Obec již obdržela projektovou dokumentaci na rekonstrukci střechy
Lidového domu a obecního úřadu. V případě Liďáku by se mělo dílo
zrealizovat ještě letos. Obec vypíše na výběr zhotovitele veřejnou soutěž.
Jan Polívka

V červenci jubilea oslaví:
Jaroslav Šesták, Štěnovické nám.
Ladislav Cink, Lipová
Věra Beková, Ke Kukačce
Božena Hodková, Akátová
Libuše Trojanová, Příčná
Václav Šipla, Losinská
Květuše Finková, Buková
Miroslav Duník, Čižická
Jiří Krpejš, Jasanová
Jan Klokan, V Potocích
Jarmila Pechová, Lipová
Karel Trojan, Čižická

Jaroslav Dryml, Buková
Jaroslav Rádl, V Koutě
Helena Gergelová, Čižická
Bohuslava Šebová, Duhová
Václav Kokoška, Třešňová
Ludmila Marešová, Buková
Lubomír Štros, Čižická
Jitka Mišterová, Lipová
Ladislav Hubač, Čižická
Josef Hodek, Akátová
Josef Bek, Jasanová
Josef Ledvina, Akátová

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)
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Z kultury:
Štěnovická galerie
Během celého měsíce června byla možnost nakreslit obrázek na téma Léto
a prázdniny. Zúčastnily se děti ze Základní školy, školní družiny, Štěnovic
i blízkého okolí a vznikla tak první veřejná galerie obrázků ve Štěnovicích.
Sešlo se nám 153 originálních uměleckých děl, které byly postupně
umisťovány na oplocení dětského hřiště u ZŠ. Tuto jedinečnou výstavu si
můžete prohlédnout až do konce letních prázdnin. Děkujeme všem, kteří se
zapojili a přispěli svými výtvory.

Kulturní komise obce Štěnovice
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Hravé piknikokino

V sobotu 3. července se konala akce s názvem „Hravé piknikokino“. Cílem
akce bylo se setkat, posedět a popovídat si u dobrého jídla a pití, hrát
s dětmi hry a dívat se na ně, jak se šťastně smějí a užívají si s kamarády na
čerstvém vzduchu. Děti měly možnost namalovat obrázky do Štěnovické
galerie a dostat za ně malý dáreček. Součástí odpoledne bylo také
(konečně!!!) předání odměn za Adventní okénkový kalendář. Vrcholem
programu bylo promítání filmu Vesničko má středisková. Některé děti
využily tmu k pozorování světlušek a hrám s baterkami. I přes nádherné,
slunečné počasí půda zůstala po vydatných deštích promáčená a večer se
tak rychle ochladilo.
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Kvůli podcenění přípravy proto
bohužel muselo mnoho účastníků
odejít dříve domů do tepla a
sucha. I přesto věříme, že si to
všichni moc užili. Děkujeme všem,
kdo se na realizaci této akce podíleli,
zejména TJ Sokol Štěnovice a
společnosti Mezado. Další společné
setkání plánujeme na 28. srpna,
tak si poznamenejte tento termín
do svého kalendáře.

Kulturní komise
obce Štěnovice

Prázdninové keškování
Od 20. června běží hra “Prázdninové keškování”, tak kdo ještě
nevyzkoušel, může si jít vyhledat jednu či více z deseti kešek, které jsou
rozmístěné v okolí Štěnovic. Kešky budou ukryté až do konce září
a můžete si tak kdykoliv zpříjemnit letní čas hledáním. Kdo se podepíše ve
všech deseti keškách a napíše na akcestenovice@seznam.cz nebo na FB
Akce Štěnovice svoji adresu se jménem, může se těšit na odměnu, kterou
dostane přímo do své poštovní schránky. Vše potřebné k nalezení kešky
najdete pomocí QR kódu, který naleznete na plakátech v obci, na
webových stránkách obce či na výše zmíněném FB. Kešky jsou vždy na
místech, kde lze přírodu obdivovat i bez cest do zahraničí. Možná i vy
objevíte kout, kde jste ještě nebyli, a je to přímo za humny.
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Sbírka pro Moravu
Po ničivém tornádu na Moravě nás napadlo uspořádat ve spolupráci s
Honzou Peškem z Mezada akci na pomoc zasaženým obcím. Společně s
místním obecním úřadem, školou a školkou jsme vyhlásili materiální
sbírku. Během 24 hodin se vybralo tak obrovské množství věcí, že jsme
museli sbírku omezit jen na stavební materiál. Již v úterý 29. června odešla
první várka s lopatami, košťaty, hráběmi, nářadím, plachtami, kýbly atd. V
pátek jsme převezli zbytek stavebního materiálu, potraviny a hygienu do
plzeňské Skupovky a odsud vše zamířilo v sobotu přímo do Mikulčic.
Řidič poté se slzami v očích napsal, že “tohle zná jen z televize… Torza
stromů, občas nějaký kus rozstřílené stavby, prach, špína… lidé jako
mravenečci - nosí, uklízí, podávají, skládají… Ale měli hroznou radost z
koleček, košťat a lopat, ty prý moc potřebují.” Oblečení bude následovat
ihned, jakmile se uvolní sběrná centra v místech neštěstí. Děkujeme za
spolupráci všem dárcům, ZŠ, MŠ, obecnímu úřadu a “rychlé rotě”, je to to
nejmenší, co jsme pro lidi v rozbořených obcích mohli udělat. Přejeme
Vám krásné léto plné nezapomenutelných zážitků.
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Kulturní komise
obce Štěnovice
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Celodenní zájezd seniorů organizovaný
Kulturní komisí obce Štěnovice

,,OPĚT DO LITOMĚŘIC‘‘
Odjezd: V pátek 10. září v 6:30 ze Štěnovického náměstí.
Cíl: Litoměřice. Zahrada Čech (10. 9. - 15. 9. 2021).
Další podrobnosti budou v srpnových Štěnovických listech
Přihlášky: albrechtjiri7@gmail.com
Zájezd se bude konat za dodržení všech aktuálních
epidemiologických opatření.
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Vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 neskončil
podepsáním moskevských protokolů. Smlouva o dočasném pobytu
sovětských vojsk legalizovala setrvání cizí armády na našem území.
Dočasnost se protáhla na více než dvacet let. Jaké bylo soužití s okupanty?
Co znamenala jejich přítomnost pro společenský vývoj? Kdo co platil?
Některé odpovědi na tyto otázky přinese beseda pod názvem "Od invaze k
okupaci” vedená soukromým historikem Martinem Markem. Vzhledem k
tomu, že část svého života strávil v oblastech, kde byly umístěny sovětské
posádky, přidá též své osobní zkušenosti. Symbolicky tomu tak bude
v předvečer výročí nešťastných událostí ze srpna 1968. Beseda se
koná 20. 8. 2021 od 17:00 v obřadní síni Obecního úřadu ve Štěnovicích.

Spolek Osvěta Štěnovice z.s. vydává o historii obce sborník č. 18.
Ve stručnosti je zachycena historie Štěnovic od počátku 14. století do roku
1948. Možnost objednání sborníku na tel. čísle 733 220 679.
Alena Vlčková: Panství a velkostatek Štěnovice
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V sobotu 4. září se na Úhlavě ve Štěnovicích
uskuteční tradiční

R E G A T A
Bližší informace o a akci a registraci plavidel naleznete
v srpnovém čísle Štěnovických listů.
Akci pořádají:
Obec Štěnovice / VZS Klatovy / Dobrovolníci

Zpráva pro ženy
Rok 2021 jsme po dlouhé pauze zahájily 9. června výletem do Přeštic.
Prohlédly jsme si farmářské trhy na náměstí, navštívily obchody a nakonec
poseděly v cukrárně. V podvečer jsme se vracely domů v dobré náladě.
Domluvily jsme se, že se sejdeme 16. června v hasičárně. V tento den jsme
se sešly v počtu 13 žen. Povídaly jsme si o tom, co bychom rády podnikly.
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Domluvily jsme se, že 25. června navštívíme místní Lidový dům, kde se
sejdeme na večeři. Další naše setkání proběhne 7. července opět
v hasičárně a 14. července opět navštívíme Přeštice. Po naplánování těchto
akcí jsme poseděly nad malým občerstvením, které připravily Miluška
Bébrová - ovocný koláč, Zdeňka Olivková - bramboráčky a Slávka Šebová
- větrníčky. Na závěr proběhla naše oblíbená tombola a poté jsme se
rozešly k domovu. Již se těšíme na naše další setkání.
Zdeňka Šestáková

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Příroda v popředí zájmu
Škola Štěnovice se neustále proměňuje
v duchu svého motta „Škola blízká
přírodě“.
V polovině června jsme uspořádali
brigádu, kde jsme společnými silami
s dětmi, rodiči a učiteli zasázeli mnoho
keřů a trvalek. Nyní jsou zde záhony
levandulí, vřesů, tavolníků, nejrůznější
keře, které oddělují školní zahradu od
okolí. Máme radost, že se původní
plocha bez zeleně proměňuje v místo
pro výuku a setkávání. Zároveň
zvyšujeme příležitosti pro druhovou
rozmanitost fauny na pozemcích školy.
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Velký dík patří všem zúčastněným, kteří i přes veliké vedro přiložili ruku
k dílu. Našel se i čas na „pokřtění“ ohniště, kde si účastníci brigády mohli
opéci buřty či se jinak občerstvit. Děti byly pyšné na lavičky, které pod
vedením pana učitele Kotála vyrobily. Myslím, že výsledek stojí za to.
Michal Zoubek

Cvičná evakuace dětí a zaměstnanců z mateřské školy

Koncem června jsme v mateřské škole přistoupili k provedení cvičné
evakuace všech osob.
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Touto formou jsme se snažili prověřit účinnost opatření uvedených
v evakuačním plánu a zajistit, aby byl každý účastník školky perfektně
připraven na jakoukoli mimořádnou událost. Cvičná evakuace byla
v našem případě dobře naplánovaná. Děti byly připravené na „bojovku“
zkombinovanou s přespolním během, samozřejmě přizpůsobeným jejich
věku, dospělí si připomněli umístění nouzových cest, shromaždiště a
všechny specifické postupy při zajišťování všeobecné bezpečnosti.
Evakuace proběhla hladce podle plánu. Všichni zaměstnanci a děti se
setkali v bodě shromaždiště – na kopci na zahradě mateřské školy, nikdo
nechyběl. Provedenou akci jsme vyhodnotili a zapsali, za jakou dobu se
všichni dostali od vyhlášení evakuace z objektu na kopec. Připravenost
všech na mimořádné události je na místě, i když doufáme, že skutečnou
evakuaci mateřská škola nikdy nezažije.
Jitka Adamová

Sportovní střípky:
Fotbal:
Štěnovický fotbal oslavil 90 let
V sobotu 26. června oslavili štěnovičtí fotbalisté výročí 90 let od svého
založení. Vlastním oslavám předcházela výroční členská schůze, která se
letos nemohla z důvodu koronavirových omezení konat v obvyklém
termínu na začátku jara. Během slavnostního odpoledne jsme nejdříve
uspořádali dovednostní soutěže jak pro děti a mládež, tak i pro dospělé.
Součástí těchto soutěží bylo trefování otvorů v brance, slalom, nožičky,
házení autů nebo přesnost kopání na cíl. Do soutěží se zapojili i nečlenové
oddílu, což nám udělalo radost. Vyhodnocení dovednostních soutěží jsme
rozdělili na dvě kategorie, a to děti a pak muži včetně dorostu. Vítězové
v jednotlivých kategoriích dostali poukázky na nákup sportovního zboží.
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V podvečer pak následovalo fotbalové utkání, do kterého se zapojili
dorostenci, muži i stará garda. Po vlastním sportovním odpoledni pak
následovalo posezení v areálu, kdy bylo možné se po dlouhé době setkat ve
větším množství a probrat společně nejenom ty fotbalové záležitosti.
V úterý 6. července zahájil tým mužů přípravu na novou sezónu. Všechny
fanoušky už dopředu zveme na následující utkání na hřišti u jezu:
-

přátelské utkání v sobotu 31. července od 16:00 proti TJ Jikev
(tým hrající 1. B třídu na Nymbursku),
mistrovské utkání v sobotu v sobotu 7. srpna od 16:00 proti Vrhavči.

Přejeme všem krásné léto a budeme rádi, pokud nás přijdete podpořit
během našich fotbalových zápasů.

Momentka z dovednostních soutěží.
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Vyhlášení vítězů dovednostních soutěží.
strana 25

ŠL č. 7 / červenec 2021

Bývalí hráči a funkcionáři.

Společné posezení spojené s grilováním.

Petr Lodl
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Dračí jezdec (3. etapa) 5. 6. – 20. 6. 2021
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice se
rozhodl splnit odborku ,,Dračí
jezdec“. Cílem odborky je navštívit
deset vybraných zajímavých míst z
okolí. Na místa je možné vypravit se
s rodinou či kamarády dle věku a
covidové situace. Jako dopravní
prostředek se doporučuje co nejvíce
použít své nohy, tzn. jít pěšky nebo
jet na kole. V případě, že skaut
pojede s rodiči autem, doporučuje se
udělat si alespoň malý výlet do okolí
místa. Na každém místě je potřeba
zjistit informace a splnit úkol - vždy
si na místě vyfotit selfie tak, aby
bylo poznat, kde dotyčný byl. Selfie
se následně poslalo na oddílový
mail s fotkou splněného úkolu.
Jako další zajímavé místo si většina skautských
dětí s rodiči vybrala návštěvu kulturní památky
České republiky v podobě zříceniny hradu Vlčtejn,
nazývaného také Vildštejn. Svou plochou se
nevelká zřícenina nachází asi v polovině trasy
mezi Plzní a Nepomukem, severovýchodně od
městečka Blovice. Jedná se o menší gotický hrad
ze 13. století, dnes schovaný mezi vzrostlými
stromy. Dochoval se 20 metrů dlouhý a přes 9
metrů široký obdélníkový palác a část obvodové
hradby.
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Její provedení ukazuje společnými prvky na stejného stavitele, který
vybudoval severně od Vlčtejna hrad Radyni. Pod palácem bývaly
hospodářské budovy a dvojí násep s příkopem. Děti se dozvěděly
z informační tabule o historii tohoto hradu a měly odpovědět na otázku, na
jaké účely byl využit materiál, který byl v roce 1824 z části hradu
rozebrán. Děti také zaujala legenda, které vypráví, že vlk zachránil malého
synka hradního pána, který zůstal o mrazivé noci sám v lese a vlk synka
hřál vlastním tělem.
Další část víkendu věnovaly
skautské
děti
návštěvě
rozhledny Kožich, která se
nachází jižně od Plzně a
severovýchodně
od
obce
Renče, část Libákovice. Na
vrchu Kožich stávala kdysi
pouze
dřevěná
rozhledna
sloužící zeměměřičům, později
jako armádní pozorovatelna
s vojenským
bunkrem
a
odpalovacími
rampami.
Současná 35 metrů vysoká
kovová
rozhledna
byla
postavena až roku 2007. Slouží
jako
vysílač
mobilního
operátora a její součástí je i
volně přístupná vyhlídková
plošina. Z rozhledny je krásný
kruhový výhled na Šumavu,
Český les, Plzeň, Radyni, Blovice, vrcholky Brd i Zelenou horu u
Nepomuku. Zde měly za úkoly děti spočítat, kolik schodů vede na
vyhlídkovou plošinu. Místem prochází naučná stezka Čertovo Břemeno,
pojmenovaná podle nedalekého buližníkového hřbetu, který jak řekly děti
„stojí za to také navštívit“.
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Následující víkend patřil pro většinu skautských dětí k návštěvě
Šlovického vrchu, Ostré hůrky, Rotundy sv. Petra a Pavla a hradiště Stará
Plzeň. První zastávkou byl Šlovický vrch nedaleko Dobřan, který býval až
do roku 1989 vojenským výcvikovým prostorem. Po odchodu vojáků se
ukázalo, že se tanky rozbrázděná půda, mělké tůně, travnaté remízky a
lesíky staly domovem pro spoustu vzácných živočichů a rostlin. Tato
oblast byla zařazena na seznam evropsky významných lokalit Natura 2000.
Děti se dozvěděly, že se v kalužích na rozježděných cestách rozmnožuje
jedna z našich nejvzácnějších žab, kuňka žlutobřichá. Ve vodě tu rejdí i
zvláštní živočich připomínající trilobity, listonoh letní, spolu s dalším
drobným korýšem, žábronožkou letní. Od roku 2018 se tu nachází přírodní
rezervace s divokými koňmi. Druhou zajímavostí vrchu se pro děti a rodiče
stala nedávno postavená kamenná mohyla ve tvaru jehlanu. Kamenná
mohyla je 8 metrů vysoká, má dvě terasy a nabízí krásný výhled na jižní
Plzeňsko.
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Zde měly skautské děti za úkol si zapsat alespoň tři názvy míst (vsi,
vrcholky, rybníky, atd.), které z vyhlídky spatřily. Druhou zastávkou se
stala Ostrá hůrka, skalní věž mezi Plzní a Starým Plzencem, která je 20
metrů vysoká. Tvoří jej velmi stará a tvrdá černo-oranžová usazená
hornina jménem buližník, se kterou se kolem Plzně můžeme setkat velmi
často. Do první poloviny 20. století zde býval lom, kámen z něho se těžil
pro stavební účely. Naštěstí se s těžbou včas přestalo a nad lomem zůstala
zachovalá krásná ostrá skalka. Poté skalku využívala armáda jako vojenské
cvičiště. Díky tomu je okolí plné hlubokých vyježděných cest s tůňkami,
travnatých luk a křovinatých remízků, jak řekly děti „to je pravý ráj pro
různé druhy obojživelníků a jiných živočichů“. Dnes dělá skalka radost
hlavně horolezcům. Děti měly za úkol zjistit, jaké živočichy je možné
v okolí Ostré hůrky potkat.
Třetí víkendovou zastávkou se stala románská Rotunda sv. Petra a Pavla
stojící na kopci Hůrka nad Starým Plzencem. Pochází z 10. století a patří
k nejstarším dochovaným církevním stavbám svého druhu v Česku.
Rotunda byla součástí přemyslovského hradiště, takzvané Staré Plzně.
Není celoročně volně přístupná, otevírá se např. v době výročních
bohoslužeb, ke svatebním obřadům či koncertům. Kromě rotundy se
z bývalého plzeňského hradiště dochovaly ještě základy kostela sv.
Vavřince a kostela sv. Kříže. Je odsud krásný výhled na Starý Plzenec a
hrad Radyni. Celé území je Národní kulturní památkou a prochází jím dvě
naučné stezky. Zde měly děti za úkol najít v základech kostela sv.
Vavřince na kamenech několik obrázků středověké výzbroje.
Jsem opět přesvědčen o tom, že si skautské děti spolu s rodiči a kamarády
další návštěvy zajímavých míst třetí etapy odborky Dračí jezdec užily a
těší se na další zajímavá místa, která v rámci skautského oddílu anebo
v rámci svých skautských družin navštíví.
Cyril Hromník
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Upozornění závěrem

!
Do 16. července je uzavřena
OBECNÍ KNIHOVNA
Změna jízdního řádu autobusů
Od 13. června se mění jízdní řád autobusů. Informace ke změně
jízdního řádu naleznete na webových stránkách obce v části
Aktuality.

Upozornění pro občany: Stav lesních cest
V době těžebních činností ve štěnovických lesích je potřeba dbát při
návštěvě lesa zvýšené opatrnosti a předejít tak případným zraněním
či jiným nepříjemnostem. Lesní cesty totiž nejsou v důsledku
průjezdu těžké techniky v dobrém stavu.

strana 31

ŠL č. 7 / červenec 2021

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 14. 7. 2021.

strana 32

ŠL č. 7 / červenec 2021

