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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Nadšence sychravé počasí neodradilo. Štěnovice mají
za sebou další povedený ročník tradiční regaty!
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V sobotu 2. září se v odpoledních hodinách na Úhlavě uskutečnila tradiční
soutěž netradičních plavidel zvaná Štěnovická regata. Navzdory nepřízni
počasí se akce těšila hojné účasti diváků i soutěžících, což mohlo být
překvapením i pro zaryté optimisty. Do neklidného říčního toku se vydalo
třináct plavidel, mezi kterými mohl divák spatřit nejrozmanitější posádky,
v jejichž čele stáli například pravěcí lovci, Monty Jack z Rychlé roty nebo
nemilosrdní piráti plující na palubě Černé perly. Mezi soutěžícími byli
zástupci snad všech věkových kategorií, což bylo potřeba (i vzhledem
k sychravému a chladnému klimatu) náležitě ocenit. Z toho důvodu čekaly
na zúčastněné „vodáky“ v cíli závodu ceny, které byly rozděleny
s ohledem na věk každého jednotlivce. Dospělí byli potěšeni lahví rumu,
děti nejrůznějšími cukrovinkami. Poděkování patří organizátorům akce i
všem zúčastněným. Podrobnější reportáž o akci přinese říjnové vydání
Štěnovických listů. Uvedené fotografie pořídil pan Luboš Šmídl.
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Kuchaři, soutěžte o nejlepší amatérský kančí guláš!
Jak již bylo v předchozím vydání Štěnovických listů avizováno, v neděli 1.
října se od 13 hodin uskuteční akce s názvem Štěnovické kancobraní.
V rámci akce se mohou osoby soutěživého ducha zapojit do amatérské
degustační soutěže o nejlepší kančí guláš!
Potřebné ingredience:
- tým s originálním jménem (alespoň dvě osoby), který se přihlásí do 19.
září na Obecním úřadě Štěnovice
- kančí maso dodané organizátorem akce
- další přísady na uvaření alespoň 3 l guláše dle vlastního originálního
receptu
Nejlepší guláš bude vyhodnocen samotnými návštěvníky a dle zásluhy také
ohodnocen zajímavými cenami. Neváhejte a přijďte změřit síly ve svém
kulinářském umění!
V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailové adrese:
podatelna@stenovice.cz

Hledáme dobrovolníky:
Obecní úřad Štěnovice hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do
organizace místních kulturních akcí a pomoci při jejich koordinaci
po dobu jejich průběhu. V případě zájmu nás kontaktujte na emailové
adrese: podatelna@stenovice.cz, nebo se hlaste přímo na obecním úřadě.
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Usnesení č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice
konaného dne 23. 8. 2017
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 6/2016, 1/2017
a 3/2017. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 10 z programu zasedání č. 6/2016, bod č.
16 z programu zasedání č. 6/2016, bod č. 8 z programu zasedání č. 1/2017, bod č. 11
z programu zasedání č. 3/2017 a bod č. 18 z programu zasedání č. 3/2017.
2. Schvaluje uzavření dohody o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a
provozovatelem pro výpočet přiměřeného zisku z použitého kapitálu podle položky č.
2 části II. výměru se společností Vodárna Plzeň, a.s.. Dohoda se uzavírá na období od
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem dohody.
3. Neschvaluje záměr pana Tykvarta vybudovat na pozemku p.č. 884/2 v k.ú.
Štěnovice trafostanici v rámci záměru výstavby obytné lokality. Dále trvá na dodržení
stávajícího platného územního plánu a přeložky dešťové kanalizace na náklady
investora.
4. Neschvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského
obvodu MŠ Štěnovice mezi obcí Štěnovice a obcí Štěnovický Borek.
5. Neschvaluje prodej části pozemků p.č. 1158/3 a 1158/9, k.ú. Štěnovice ve
vlastnictví obce panu Novákovi.
6. Bere na vědomí informaci o vypsání veřejné zakázky na stavební práce akce
„Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění rozšíření potřebné kapacity
MŠ Štěnovice“ a určuje výběrovou komisi v tomto složení: Ing. Michal Ulč, Ing.
Michal Cvikl, Jan Polívka, načež pověřuje starostu výběrem zhotovitele a pověřuje jej
případným uzavřením smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.
7. Schvaluje vyvázání části pozemku p.č. 639 o výměře 494 m2, k.ú. Štěnovice ze
zástavy z důvodu záměru prodeje uvedené části pozemku.
8. Bere na vědomí informaci starosty o odložení plánovaných stavebních úprav a
modernizace kuchyně a jídelny ZŠ z důvodu nedodání projektové dokumentace.
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Upozornění pro majitele hrobů
Vyzýváme majitele hrobů místního hřbitova, aby o plánovaném zahájení
kamenických prací informovali Obecní úřad Štěnovice. Dále vlastníky
hrobů opět upozorňujeme, aby dbali na stav pomníků. Některé náhrobky
jsou nakloněny tak, že ohrožují okolní hroby i bezpečnost návštěvníků
hřbitova. Za stav pomníků odpovídají jednotliví majitelé hrobů.

Porušení zákona o odpadech:
Začátkem září se za kontejnery tříděného odpadu v Jasanové ulici vyskytly
pohozené textilie, krabice, televize… Tento „smíšený odpad“ (viz fotografie
níže) pochází zřejmě od jednoho pachatele. Zda byla dotyčná osoba při
smyslech nebo se pachatele jal nezkrotný záchvat zuřivosti vůči odpadovému
hospodářství obce s možností využití sběrného dvora (pozn. pro občany
Štěnovic bezplatně), není jasné. Spekulace nad duševním zdravím jedince,
jenž škodí svému okolí tímto a podobným způsobem, přenechme odborníkům.
Jisté je, že zakládání „černé skládky“ je – jak sám název napovídá - ilegálním
ukládáním odpadu. Jedná se tedy o porušení zákona o odpadech (zákon č.
185/2001 Sb.). Věcí by se tak měla zabývat policie.
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Upozornění:
Žádáme návštěvníky dětského hřiště u základní školy
v ulici Liliová, aby nevstupovali do oploceného
prostoru se psy a dbali tak dodržování provozního
řádu.

Referent a asistent OÚ
V červnu tohoto roku se navýšil počet zaměstnanců obecního úřadu o
jednu osobu, která zaujala pozici referenta a asistenta pro záležitosti správy
majetku a vedení běžné administrativy včetně podatelny. Kompletní
organizační struktura obecního úřadu je ke zhlédnutí na internetových
stránkách obce.

V září jubilea oslaví:
Anna Teřlová, Čižická
Marie Balejová, Buková
Václav Perger, Polní
Marie Machovská, Liliová
Věroslava Hecová, Krátká
Eva Hájková, Čižická
Antonie Šestáková, V Podlesí
Milan Brož, Akátová
Alena Vargasová, Štěnovické náměstí
Jaromír Šimr, Akátová
Alice Lehrová, Liliová
Růžena Ledvinová, Akátová
Jaroslav Pouch, Farní
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Helena Lindaurová, Štěnovická
Stanislav Suchý, Jasanová
Jiřina Marešová, Akátová

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

Z kultury:
Klub „Setkávání seniorů“
Na konci srpna se v Lidovém domě uskutečnilo první setkání seniorů. Nestačili jste se
první schůzky našeho klubu zúčastnit? Nevadí, na první schůzku bude navazovat
druhá a to ve čtvrtek 12. 10. 2017 od 16ti do 18ti hodin v přísálí Lidového domu ve
Štěnovicích. Co máte čekat? První schůzka byla nazvána „Setkání nejen nad knihou“
a zúčastnilo se 19 žen z řad seniorů. Pan starosta Slavík s místostarostou panem
Polívkou setkání zahájili a poslechli si spolu s ostatními povídku z knihy „To by se
zvěrolékaři stát nemělo“ v podání paní Machovské, které touto cestou děkujeme za
krásné čtení a za vtipně zvolenou kapitolu o paměti a zapomínání. Paní Varáčková
seznámila ženy s kulturními akcemi na příští měsíc a pak se již zábava rozproudila
nad malým občerstvením. Zároveň jsme při rozhovorech získávali informace o
tématech, která by seniory zajímala. Druhá schůzka má v programu povídání o
návštěvě Petrohradu v podání paní Švecové a bude doplněna promítanými obrázky.
Dále vyzýváme všechny účastníky, aby nám pomohli sesbírat staré nepoužívané
optické brýle, které budou dále využity na charitativní účely.
Za organizátory zve na další setkání paní Hubačová a paní Varáčková. Přijďte mezi
nás!

25. Haydnovy hudební slavnosti
Organizační team Haydnovy hudební slavnosti vás zve v neděli 10. 9. 18.00 do
Štěnovic. V kostele sv. Prokopa proběhne komorní koncert ve složení: KOUZELNÁ
FLÉTNA - JAN OSTRÝ, příčná flétna. Členové Škampova kvarteta HELENA
JIŘÍKOVSKÁ, housle MARTIN STUPKA, viola LUKÁŠ POLÁK, violoncello [W.
A. Mozart, J. J. Ryba, F. Schubert, J. Haydn].
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Zpráva ředitele školy k novému školnímu roku
Jako každým rokem i letos je škola připravena po generálním úklidu
zahájit nový školní rok. Zatímco si žáci a učitelé užívali zasloužené dny
volna, škola využila volné dny bez výuky k drobným i větším opravám, na
které nebyl čas během roku. Takže se malovalo, natíralo, smýčilo, uklízelo,
sekalo, montovalo, stěhovalo, rozebíralo, odváželo, přiváželo a tak pořád
dokola. Během prázdnin má škola vymalované třídy a šatny, uklizené
všechny učebny, kabinety, toalety i prostory před učebnami, natřené
všechny tabule, umytá okna, zakoupený a nastěhovaný nový nábytek pro
žáky. Je doplněn i sklad čistících prostředků důležitých pro úklid,
nakoupené nové učební pomůcky pro žáky a učitele.
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Ve velké tělocvičně došlo k rekonstrukci stropního osvětlení a elektrorozvodů
svítidel včetně následné revize osvětlení. Čeká nás ještě oprava podlahy v
nové tělocvičně. Rekonstrukce školní jídelny se z technických důvodů
odkládá, v rámci modernizace kuchyně by měla proběhnout také výstavba
multifunkční třídy.
I v letošním školním roce otevíráme opět tři první třídy. Budeme mít 18
kmenových tříd a počet dětí 430. Přestože v posledních letech stále roste
celkový počet žáků, počet žáků na druhém stupni klesá. Důvodem je
paradoxně velmi dobrá úroveň vzdělání žáků naší školy. Po páté třídě odchází
stále více žáků na víceletá gymnázia v Plzni a také školy se sportovním
zaměřením. Velký zájem je stále o umístění dětí prvního stupně do šesti
oddělení školních družin.
V letošním roce zajišťuje chod školy 26 vyučujících, 6 vychovatelek školní
družiny, 2 asistenti pedagoga, 6 zaměstnanců školní kuchyně a 8 provozních
zaměstnanců.
Škola děkuje všem provozním zaměstnancům za úspěšné zvládnutí
generálního úklidu.
Přejeme žákům i rodičům úspěšný školní rok 2017/2018, vyučujícím pevné
nervy a hodně pracovních úspěchů.
autor: Mgr. Petr Liška,
ředitel ZŠ Štěnovice

Sportovní střípky:
Tenis:
TK Štěnovice, z.s. informuje
Vedení TK Štěnovice plánuje na konci měsíce září turnaj členů tenisového
klubu, který má v současné době 31 členů všech věkových kategorií a
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tenisových dovedností. O konkrétním termínu budou všichni členové
informováni. Další noví zájemci o tenis jsou samozřejmě v klubu vítáni.
autor: Ing. Cyril Hromník

Fotbal:
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Skautský tábor Hrádek u Sušice 4. - 12. 8. 2017
Skautský oddíl Dráčata
Štěnovice realizoval pro
děti tábor v Hrádku u
Sušice v termínu 4. - 12. 8.
2017. Protože se nesl
v indiánském duchu, byl
nazván Indiánský tábor.
Plánem do budoucna je
nazývat skautský tábor
dle tématu, ve kterém
bude veden.
Tábora se zúčastnili družiny raků, lasiček, netopýrů a ledňáčků,
neúčastnili se pouze veverčata a to z důvodu nízkého věku (5 let).
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Každý den začínal budíčkem a
následnou hrou lovem bizonů, jejímž
smyslem bylo nasbírat co nejvíce obrázků
s motivem bizona rozmístěných po celém
areálu tábora (na konci byl nejúspěšnější
„lovec“ odměněn). Dále se pokračovalo
rozcvičkou, ranní hygienou, snídaní,
úklidem stanů, kontrolou a následným
vyhodnocením úklidu. Ranní nástup ve skautském kroji začínal vztyčením
státní vlajky ČR, informacemi o denním programu, rozdělením služeb
v kuchyni a nočních hlídek.
Den na skautském táboře se skládal z 1. dopoledního programu,
svačiny, 2. dopoledního programu, oběda, poledního klidu, 1. odpoledního
programu, svačiny, 2. odpoledního programu, večeře, večerního nástupu,
zhodnocení průběhu dne, stažení státní vlajky, večerního programu,
večerní hygieny, vyhlášení večerky, nástupu a střídání nočních hlídek
tábora.
Každý den byla určena družina, která se starala o chod tábora
(dřevo, voda, toalety, mytí nádobí, služba v kuchyni). Po pátečním příjezdu
se děti seznámily s tábořištěm a pravidly tábora, poté se ubytovaly ve
stanech, vybalily věci a vyrobily si indiánská trička.
Sobotní den se nesl v duchu lovení ryb z potoka, střelby z luku,
stopovačky „postřeleného“ zvířete a vyráběly se dřevěné cedule s názvy
stanů, které si děti samy navrhly (např. Na Divokém západě či Medvědí
jeskyně,atd.)
V neděli si děti vytvářely obrázky malováním pusou, nohama,
nosem a učily se rozdělávat oheň s přepálením provázku a učily se vařit na
ohni.
V pondělí nás čekal celodenní výlet na Svatobor podle mapy
spojené s návštěvou hasičského sboru v Sušici. Byl to jediný den, kdy se
celý skautský tábor setkal s civilizací. Ostatní dny děti strávily v přírodě.
Úterní den začal rukodělnými pracemi a následnou stavbou
přístřešků v lese s pomocí plachty a provázku. Další částí dne byly hry na
vodorovných sítích a vysokých lanech. Některé děti již ve výše
zmiňovaném
přístřešku
přespaly
do
druhého
dne.
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Ve středu se konala už od dopoledních hodin sportovní olympiáda,
která obsahovala dlouhý běh na 1200 m, běh na 50 m, hod a vrh do dálky,
přetahovanou, štafetu, střelbu ze vzduchovky, skok do dálky). Po
olympiádě bylo oficiální vyhlášení výsledků a děti byly odměněny
medailemi. Dále byli soubojové hry mezi dívkami a chlapci v bariballu či
much-mochwa.
Večerní program se skládal z přípravy slibového ohně a následného
skládání slibu.
Čtvrteční program byl sestaven z ručních prací, vyřezávaní holí a
výrobou amuletů. Odpoledne se hrál lakros. Večerní program byl ve stylu
„Saloon“. Hrály se hry (např. kostky, black jack, doubble). Za výhru se
dostávaly kovové mince, které bylo možné směnit za dobroty.
Páteční dopoledne bylo deštivé, a proto děti hrály stolní hry ve
velkém stanu. Po změně počasí se hrál lesní minigolf (dráhu si děti
vytvořily z přírodnin). V odpoledních hodinách se hrála hra, ve které se
bojovalo o totemy, přepadával dostavník a hledal poklad.
V sobotu po budíčku, rozcvičce a nástupu se očekával příjezd
rodičů a s jejich pomocí se tábor boural.
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Děkujeme všem rodičům, kteří nám pomohli s bouráním a
demontáží tábora. Zvláštní poděkování patří paní Sopkové a Peškové za
práci v kuchyni a paní Šefrhansové za lékařský dozor.
autor: Ing. Cyril Hromník
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice děkuje panu Ing. Michalovi Ulčovi a
štěnovickým dobrovolným hasičům za zprostředkování exkurze u
hasičského záchranného sboru Sušice. Je naší milou povinností vyřídit
přátelské pozdravy od sušických hasičů našim štěnovickým hasičům.

Štěnovická pátračka
Skautský oddíl Dráčata zve děti s rodiči na pátrací hru po Štěnovicích,
která se uskuteční v neděli 10. září, start je plánován mezi 14. a 15. hod. na
Cvičišti. Konec akce je v 17 h. Mimo samotnou hru se děti mohou těšit na
doprovodné disciplíny - lanové překážky, rukodělku. Účastnický poplatek
je 30 Kč za dítě (slouží na pokrytí nákladů akce a drobných odměn).
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Hra je určena pro děti ve věku cca 5 - 12 let, případně jejich mladší
sourozence. Sebou si vezměte svačinu a pití, hodit se bude i podložka na
psaní. Těšíme se na všechny detektivy!
autor: Ing. Cyril Hromník
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Macao, aneb Las Vegas na čínský způsob

Zvláštní správní oblast Čínské lidové republiky Macao.
Naše cesta je tentokrát opravdu hodně dlouhá. Letíme skrz sedm časových
pásem trasou Praha – Amsterdam – Hong Kong a pak lodí do zvláštní správní
oblasti Čínské lidové republiky zvané Macao. Toto město, přesněji stát ve
státě se nachází při ústí Perlové řeky a Jihočínského moře, přibližně 60 km
západně od Hong Kongu. Mnoho z nás Evropanů zná italské San Marino či
francouzské Monaco, což jsou zvláštní správní oblasti. V této politice vzniklo
také Macao, které původně připadalo Číně. Později, pod vlivem portugalských
obchodníků a mořeplavců se osamostatnilo a dlouho žilo svým vlastním
životem včetně autonomní politiky. V současné době, tedy od r. 1999 je
Macao společně s Hong Kongem součástí Čínské lidové republiky. Ta tiše
uplatňuje heslo „Jedna země, dva systémy.“ Tedy Macao i Hong Kong mají
vysoký stupeň autonomie. I přes potřebná víza do Čínské lidové republiky
návštěvníci těchto dvou autonomních oblastí víza nepotřebují, což je jejich
turistická a obchodní výhoda. Silná ekonomika a demokracie je značně
odlišná od zbytku komunistické Čínské lidové republiky, a právě proto
dochází k postupnému vládnímu utahování politiky.
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Tento proces probíhá od roku 1999 a směřuje k postupnému sjednocování do
jednotné Číny. Zatímco Hong Kong plní roli ekonomického vůdce regionu,
Macao má pověst evropského Monte Carla či amerického Las Vegas. Ano,
hráči automatů, milovníci kasin, luxusních aut a hazardních her jej budou jistě
znát. Macao je známé jako noční město žijící z peněz hráčů celého světa.
Naše cesta ovšem putovala trochu jiným směrem – náš cíl byl klid, relax a
odpočinek v budhistických a taoistických chrámech. Loď z Hong Kongu nás
vysadila v přístavu, ze kterého vedla cesta plná asijských turistů do centra
města. Prošli jsme tedy kolem mrakodrapů, poté okolo ekonomického centra s
kasiny a postupně jsme směřovali dál, až na samotný okraj města. Právě tady
bylo několik menších chrámů, jen s minimem turistů, s vůní hořících vonných
tyčí a s červenými koi kapry a želvami. Jakoby se čas tady zastavil.

strana 20

ŠL č. 9 / září 2017

Měli jsme štěstí, masová turistika a čínští bohatí turisté směřovali do centra
města, zatímco budhistické kláštery a chrámy zely prázdnotou. Nás asi nejvíce
zaujaly dvoumetrové vonné tyče o průměru 30-40 cm, které dokáží doutnat
mnoho hodin až dní. Z některých chrámů se ozývala tichá hudba, jinde zase
emotivní modlitby, na mnohých místech lidé obětovali květiny a plody
nejrůznějšího a pro nás velmi exotického ovoce. Lidé byli zdvořilí, tiší, slušní.
Se vším co jsme potřebovali, nám rádi pomohli. V těchto chrámech jsme
mohli přebývat v tichosti i několik hodin. K jídlu nám posloužily místní
obchůdky a krámky, kde místní prodávali rýži a nudle, většinou se zeleninou.
Ale při troše štěstí se dalo najít i krámky s masem. Velmi oblíbené jídlo pak
byly vařené hovězí dršťky, které nerozkrájené plavaly v hrncích s horkou
polévkou.
V jednom hrnci bylo i více než 20 těchto velkých drštěk a závan (tedy spíše
smrad, milovníci snad odpustí) se táhl i několik ulic dál. Najít jídlo tak nebyl
žádný problém - ovšem konzumovat jej – to už byla věc druhá… Vylovenou
dršťku z horké polévky nám stařičká Číňanka ochotně nůžkami nastříhala na
menší kousky a s milým úsměvem ve tváři podávala. Cena za takové jídlo
byla velmi nízká, avšak chuť pro běžného Evropana přímo nechutná… Místní
mají rádi nudle, rýži i tyto polévky neochucené a tzv. s originální chutí. Kdo
máte rádi „čínu“, věřte, že v Číně chutná čína úplně jinak! Naše známé čínské
řetězce Panda a jiné čínské jídlo do značné míry ochucují dle chuti Evropanů.
Ale co… Na každém putování a poznávání je krásné to, že se musíte smířit
s tím, co máte. Takže vám časem nepřipadá zvláštní skoro nic. Po vydatných
gastronomických zážitcích opět putujeme do chrámů, kde vládne klid a vnitřní
mír. Macao je pro Číňany a turisty zdejšího regionu společně s Hong Kongem
velmi drahá destinace. Pro člověka z Evropy jsou ceny na stejné cenové
hladině, některé zboží je mírně levnější než u nás.
Chcete-li zažít klid, zastavení a odpočinutí si od velmi rušné Evropy,
doporučuji navštívit Čínskou lidovou republiku, kde čas běží jiným tempem.
Něco jiného jsou továrny, výrobní procesy a samotný průmysl. Ovšem tato
oblast je známá právě pro své kontrasty. Na jednu stranu ekonomický růst a
obchodní tempo, na druhou stranu klid a mír v taoistických a budhistických
chrámech na periferiích měst.
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V centrech měst můžete potkat luxusní auta, zatímco v běžných čtvrtích
s obytnými domy se lidé projíždějí na starých, zrezivělých kolech či pro nás v
exotických drožkách. Na jednu stranu se zde smog a ekologie vůbec neřeší, na
druhou stranu je ráno možné vidět lidi, kteří uklízejí a zametají spadané listí a
udržují parky v naprostém, až perfekcionistickém pořádku. Čínská lidová
republika je země mnoha kontrastů a přejete-li si zažít něco neobyčejného,
navštivte právě Macao. Tato samostatná autonomní oblast vás přivítá
bezvízovým stykem a atmosférou v chrámech, kterou nikde jinde nezažijete.
Spojíte-li návštěvu Macaa s Hong Kongem (dřívější cestopis), uděláte si
zajímavou relaxačně-poznávací cestu, která vás naplní pohodou a klidem
nejen na duši.

autor: Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel
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