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Názor občanů na život v obci
Obec Štěnovice vyhlásila na březen a duben anketu. Její výsledky jsou pro
vedení obce jakýmsi zrcadlem a zároveň klíčovým podkladem pro tvorbu
strategického dokumentu, který se zabývá rozvojem obce v následujících
šesti letech. Ankety se zúčastnilo 192 respondentů, přičemž převažovaly
ženy. Většina respondentů byla ve věku 31 – 45 let, mezi účastníky ankety
byli převážně lidé s vysokoškolským vzděláním. Přes 90 % respondentů
uvedlo, že jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu.
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Rozvoj dopravní infrastruktury – aktuálně:
V rámci projektových příprav autobusových zastávek na Čižické (poblíž
Třešňové) započne obec jednání s vlastníky pozemků, které jsou záměrem
dotčeny. Zbudování zastávek v této lokalitě je jednou z priorit obce. Letos
bude zpracován projekt této dopravní stavby.
Obecní rozpočet letos počítá s revitalizací pozemních komunikací
v Modřínové a v části Borecké (slepá ul. – odbočka z Čižické).
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V květnu proběhlo poptávkové řízení, ve kterém předložila nejvýhodnější
nabídku firma EUROVIA Silba, a.s. Letos je v rozpočtu na opravu
obecních cest vyčleněno 600 tis. Kč.
Ještě do prázdnin by měla obec obdržet projektovou dokumentaci, která
řeší bezpečnost na místních komunikacích ve Farní a Luční ulici.
Bezpečnost by zde měly zvýšit tzv. zpomalovací polštáře. S jejich
výstavbou se počítá ještě letos.
Také letos se pokračuje na projektové přípravě cyklo-lávky přes Úhlavu.
Zároveň obec intenzivně jedná s vlastníky pozemků, přes které lávka
povede. Zamýšlenou stavbou lávky nejsou dotčeny jen soukromé
pozemky, ale také pozemky ve vlastnictví Povodí Vltavy, Státního
pozemkového úřadu nebo Města Plzně.
Obec dále usiluje o soukromé pozemky, které jsou historicky součástí
místních komunikací. O narovnání majetkoprávních vztahů jedná obec
v současné době s několika vlastníky.
Ve fázi projektu je stále dopravní řešení v ul. Ke Cvičišti, Na Průhonu a
V Podlesí (projekt je nyní upravován tak, aby vyhověl požadavkům
společnosti ČEZ). Rovněž se projektuje chodník propojující Liliovou ulici
s Kamenickou.
Jan Polívka

Rekonstrukce střechy malé a velké tělocvičny
Začátkem června byly zahájeny stavební práce na obou tělocvičnách
základní školy. Provedeno již bylo zateplení horní části štítu velké
tělocvičny. Cílem akce, která by měla být dokončena letos v srpnu, je
kompletní rekonstrukce střechy obou objektů.
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Obě tělocvičny tak budou zbaveny zátoků dešťových vod, s nimiž se
objekty dlouhodobě potýkaly. Zhotovitelem akce je stavební firma Martin
Hubka.

Součástí rekonstrukce je zateplení části štítu budovy.

Jan Polívka

Plánovaná odstávka elektřiny
V pátek 25. června se uskuteční plánovaná odstávka elektřiny. Odstávkou
bude postiženo několik chatových objektů, a také rodinných domů na
Čižické a Na Zbytkách. Specifikaci plánované odstávky naleznete na
webových stránkách´obce v části Aktuality.
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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.

V červnu jubilea oslaví:
Marie Janoušková, Ke Kukačce
Jaroslava Drymlová, Buková
Marie Šťastná, Jasanová
Stanislava Hajšmanová, Lipová
Libuše Čermáková, Čižická
Jaroslav Rádl, Na Šancích
Jaroslav Brož, Buková
Alena Píclová, Akátová
Milan Čech, Buková
Josef Kovář, Lipová
Anna Ličačenková, Liliová
Milan Lohr, Štěnovická
Milada Pytlíková, Buková
Růžena Cinková, Čižická

Marie Stuchlíková, V Potocích
Pavel Šilhánek, Mechová
Miroslav Čížek, Jasanová
Božena Melková, Čižická
Miluše Javůrková, Štěnovická
Zuzana Pergerová, Polní
Jan Medvec, Čižická
Anna Klokanová, V Potocích
Jiří Moravec, Buková
Zdeňka Knížková, Losinská
Jiřina Kepková, V Podlesí
Jana Špelinová, Spojová
Ladislav Knížek, Na Šancích
Jaroslav Kastner, Skalní

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)
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Výzva pro štěnovické fotografy!
Fotíte rádi? Víte o zajímavých historických, památných či „jen“ hezkých místech
ve Štěnovicích a chcete se o ně podělit s ostatními? Obec Štěnovice ve spolupráci
se společností Tuto studio s.r.o. připravuje novou mapu obce a právě Vaše
fotografie mohou tuto mapu doplňovat. Pokud Vás tato výzva oslovila, pošlete
fotografie ve formátu JPG, JPEG nebo TIF v co nejvyšší kvalitě a bez
zmenšování na email podatelna@stenovice.cz. Nejlepší fotografie se stanou
součástí mapy, která bude umístěna na veřejném prostranství obce. Ostatní
fotografie budou otištěny ve Štěnovických listech. Fotografie zasílejte do
20. 6. 2021.

Z kultury:
Oldřich Kestler Day
Akce tematicky odkazující na štěnovického občana a letce Oldřich Kestler
Day se uskuteční ve dnech 10. – 12. září 2021. Program akce bude
upřesněn.

Po stopách filmů a pohádek, veřejná galerie, keškování
a letní kino
K 31. květnu skončila akce Po stopách filmů a pohádek plná hádanek a
zábavných úkolů. Zaslouženou odměnu do svých schránek dostalo 85 dětí.
Věříme, že si hru všichni účastníci báječně užili a už se těší na další akce.
Děkujeme všem za pomoc s údržbou trasy, krásné fotky (o některé se s Vámi rádi
podělíme), tipy na filmy do letního kina a velice pozitivní ohlasy. S pohádkami a
filmy se sice loučíme, ale mnohé další akce už na nás čekají!
Koncem května jsme zahájili akci s názvem První veřejná galerie obrázků ve
Štěnovicích na téma „Léto a prázdniny“. Na tvorbě výstavy vznikající kolem
dětského hřiště u základní školy se můžete podílet i Vy, stačí do
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30. června odevzdat do připravených krabic u ZŠ a na obecním úřadě
obrázek dle vlastní fantazie ve formátu A4. Podrobnosti naleznete na
plakátech k akci. Přijďte se podívat, opravdu to stojí za to!!! Výstava bude
probíhat až do konce letních prázdnin. Všichni autoři obrázků se mohou při
uvedení jména a adresy těšit na malou odměnu ve své schránce.
Od 20. června 2021 poběží nová akce s názvem Prázdninové keškování
aneb objevování lokalit v okolí Štěnovic, kterou Kulturní komise připravila
ve spolupráci s manželi Ledererovými. Akce je určená pro všechny, kdo
rádi chodí do přírody a objevují nová místa. Kešky, tedy pouzdra s tužkou
a zápisníkem schovaná na určitém místě identifikovatelném pomocí
zeměpisných souřadnic, budou do konce září rozmístěny na zajímavých
místech kolem Štěnovic. Na plakátech po vsi či na FB Akce Štěnovice
najdete QR kód, který ukrývá informace k jednotlivým keškám. Vaším
úkolem je pomocí známých zeměpisných souřadnic hledané pouzdro
objevit, zapsat do něj své jméno a datum a zase ho skrýt na stejném místě.
Na účastníky, kteří se vyfotí u všech deseti kešek a fotky nám pošlou do
25. srpna 2021 na adresu akcestenovice@seznam.cz nebo na FB Akce
Štěnovice, čeká na konci prázdnin lákavá odměna. Více informací
naleznete na plakátu.
Prázdniny se blíží, a abychom je mohli společně pořádně přivítat, připravili
jsme opět velice úspěšnou akci Hravé piknikokino, tedy letní kino
spojené s piknikem a zábavnými hrami. Akce se koná v sobotu 3. července
2021 od 16 hodin na louce u jezu ve Štěnovicích a bude spojena
s předáním odměn za adventní hru Okénkový kalendář (konečně!!!).
Promítání filmu pro všechny generace začne cca od 21.00 hodin. Kdo bude
chtít, může s námi na louce přenocovat ve stanu. S sebou si přineste
vybavení na piknik (deku, jídlo, pití, hry atd.), účastníci hry soutěžní kartu
k okénkovému kalendáři, případně stan a spacák a hlavně dobrou náladu!!!
Vstup je zdarma. Při nepřízni počasí bude akce přesunuta do Lidového
domu. Podrobnosti najdete na plakátu.
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V případě dotazů, připomínek, námětů apod. jsme Vám rádi k dispozici na
e-mailu akcestenovice@seznam.cz nebo na FB Akce Štěnovice. Sledujte
facebookové stránky Kulturní komise, ať Vám nic neunikne.
Přejeme pohodové dny a úsměv ve tváři
Vaše Kulturní komise obce Štěnovice
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Poděkování Michalu Plzákovi
V pátek 28. května 2021 proběhla Noc kostelů, opět i ve Štěnovicích. Měli
jsme příležitost se zaposlouchat do krásných skladeb, vyslechnout
zajímavou přednášku, ale navíc bylo možné v letošním roce program
zkombinovat s návštěvou kaple sv. Vojtěcha v Nebílovském Borku (podle
pověsti se zde zastavil sv. Vojtěch při návratu z Říma do Čech a vkleče
vymodlil déšť. V kameni, na němž klečel, zůstaly důlky od jeho kolen.)
Velké díky jistě patří účinkujícím, návštěvníkům, ale hlavně Michalovi
Plzákovi, který pro nás vše zorganizoval. Proto bych mu ráda za všechny
poděkovala, za jeho nadšení, které do své práce vložil, za jeho čas a
energii, které do akce věnoval.
Ľudmila Trhlíková
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Dětské vyrábění jarního ptáčka
Moc děkuji za velkou účast na tvoření 1. 6. na Mezinárodní den dětí.
Myslím, že se to moc povedlo a všichni odcházeli šťastní a spokojení, jak
děti, tak rodiče. Mám velkou radost a už teď se těším na další setkání
(vyrábění).
Zuzana Vokůrková a pomocníci

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Dětský den
V úterý 1. června byl Mezinárodní den dětí, a to jsme nemohli nechat jen
tak. Dali jsme s druhou devítkou hlavy dohromady a na téma WESTERN
jsme vymysleli aktivity pro 1. stupeň.
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Veškeré rekvizity na
stanoviště jsme si museli
sehnat sami a každý jsme
si navíc přinesli nějaký
„kovbojský“
kostým.
Krásné kostýmy měla i
většina dětí. Při vytváření
aktivit jsme zavzpomínali
na naše dětství a na dětské
dny, které se již na této
škole pořádaly. Poté, co
jsme si všechno připravili,
jsme šli ,,přepadnout“
pana ředitele a paní
zástupkyni. Pozvali jsme
je, aby si také přišli
vyzkoušet
některé
z aktivit, což rádi udělali.
Pak už přišly na řadu děti,
které si užily lukostřelbu,
westernové
skládačky,
candy pong, slalom na
kole či chytání lahví na
prut. Navíc si mohly
vystřelit
z luku,
nerf
pistole
či
opravdové
airsoftové zbraně. Všichni byli moc šikovní a bylo hezké vidět, že je to
baví a že se snaží. I pro nás byl tento den zážitkem a byli jsme spokojení,
že to děti bavilo. Poznali jsme také, že práce s dětmi není vůbec
jednoduchá.
Eliška Štruncová, Klára Sedláčková,
Petra Burianová, Andrea Cinková, 9. B
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Aby bylo na Zemi milo

Po znovuotevření MŠ bylo hlavním cílem ve třídě Liščata poznávat
přirozeně i zprostředkovaně živou i neživou přírodu, těšit se z příjemných
zážitků při setkávání s přírodními krásami ve svém okolí a uvědomovat si
jejich křehkost a potřebu ochrany. Děti si osvojovaly především poznatky
o životě na Zemi. Byly vedeny k ochraně přírody a živých bytostí, ke
třídění odpadu, i k zamyšlení se co by se stalo, kdyby… V podtématu
„Na počátku kapička“ děti také získaly poznatky o koloběhu vody
v přírodě, proč je voda důležitá pro život, kde pomáhá a kde může škodit,
jak ji lidé, ale i my můžeme využívat a chránit. Zdokonalily si své
dovednosti při práci s různými materiály, experimentovaly při pokusech
s vodou. Byly vedeny k samostatnému vyhledávání informací v knihách a
encyklopediích a ke spolupráci při skupinových činnostech s didaktickými
pomůckami. Naše třída předškoláků se také zapojila do výtvarné přehlídky
s názvem „Mám rád(a) svoje město (vesnici).“
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Na základě prožitků z vycházek okolím MŠ děti výtvarně ztvárnily, jak
vypadá vesnice, ve které žijí. Co se jim na vesnici líbí, kam rády chodí, co
by ukázaly někomu, kdo by přijel na návštěvu. V závěru tohoto
tematického bloku jsme se společně zamýšleli a sdělovali si, co bychom
my mohli udělat pro to, aby v naší vesnici, ale i na Zemi bylo milo.
Lenka Brožíková,
Ilona Krastová

Jaro ve třídě Berušek
Letošní jaro bylo stejně „podivné“, jako to minulé, opět jsme se museli na
několik týdnů rozloučit... Naštěstí to netrvalo dlouho a naše školka se
znovu zaplnila dětmi. Nejen Berušky měly radost, že se opět setkávají se
svými kamarády a mohou zase BÝT SPOLU. Toto odloučení bylo na
dětech znát, vrátily se více neklidné, nesoustředěné, bylo třeba znovu
připomínat společná pravidla třídy.
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Pokud to počasí dovolí, trávíme nyní s dětmi co nejvíce času venku v
přírodě, což má nepochybně příznivý vliv na fyzické i psychické zdraví nás
všech. Pobyt v přírodě zlepšuje náladu, pozornost a posiluje schopnost
soustředění. Děti chodí rády nejen na procházky po okolí, ale milují i naši
školní zahradu. Na jaře tu přibyly nové prvky – lavičky k odpočinku ve
stínu stromů, houpačky i lanové a „pohyblivé žebříky“, kde děti mohou
rozvíjet své pohybové dovednosti. Při našich společných hrách a aktivitách
vycházíme především z toho, co je dětem blízké. Proto byl „Život na
louce“ jedním z našich jarních témat. Příroda nám poskytuje spoustu
námětů k učení a poznávání. Navazovali jsme na poznatky a zkušenosti
dětí, které se odrážely i při výtvarném a pracovním tvoření. Děti toto téma
velmi zajímalo, donášely z domova spoustu encyklopedií a knih k
prohlížení, rozhovorům, čtení pohádek,… Každodenní pobyt v přírodě je
pro děti nejen nevyčerpatelným zdrojem poznání, ale i místem, kde se
mohou sportovně vyžít, dá se říci, že je pro ně tou nejlepší „tělocvičnou“.
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Přírodu kolem nás během celého roku nejen pozorujeme v jejích
proměnách, ale učíme se tu i správně chovat a přírodu chránit. O to
smutnější je pohled, jak nám poslední dobou ten „náš les“ mizí přímo před
očima... A my všichni doufáme a věříme, že brzy bude všechno jako dřív a
uzdraví se nejen les...
Zdenka Kilbergerová

Sportovní střípky:
Fotbal:
Štěnovičtí fotbalisté oslaví v červnu 90 let
Fotbal ve Štěnovicích slaví v letošním roce jubileum, a to 90 let své
existence. Fotbalový oddíl naplánoval oslavy tohoto výročí na sobotu 26.
června. Vzhledem k poměrně složité situaci spojené s pandemií koronaviru
jsme se rozhodli oslavy tentokrát uspořádat pouze ve venkovním prostředí
na hřišti u jezu, přičemž jsme se zároveň rozhodli nezvat jiné (i třeba
věhlasné) soupeře k této oslavě. Tentokrát se do oslav zapojí pouze naši
fotbalisté, v případě dětí nebo mládeže se různých dovednostních soutěží
mohou zúčastnit i nečlenové oddílu. Tímto jsou noví mladí fotbalisté či
fotbalistky na tuto akci srdečně zváni. Fotbalové odpoledne začne v 15:00.
Vlastnímu zahájení oslav bude ještě od 14 hodin předcházet výroční
členská schůze, která proběhne rovněž na hřišti u jezu. Letos totiž nebylo
možné schůzi v obvyklém únorovém / březnovém termínu realizovat.
Po výroční schůzi a fotbalovém odpoledni bude následovat posezení
v prostředí areálu a ve venkovním přístřešku, dostatek občerstvení a
dobrého jídla bude zajištěn.
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Při příležitosti tohoto výročí fotbalový oddíl vydal sborník, který
kompletně mapuje historii kopané ve Štěnovicích. Velké díky patří paní
PhDr. Aleně Vlčkové, která pro nás tento sborník sestavila a zároveň nám
pomohla ho i vydat. Sborníky je možné si zakoupit buď v hospůdce u jezu
nebo v případě dostatku výtisků i na obecním úřadě, a to za cenu 75 Kč
(cena pokrývá pouze náklady na vydání sborníku, který obsahuje i barevné
fotografie).

90 let kopané ve Štěnovicích
Oslavy se budou konat v sobotu 26. června
na hřišti u jezu

1931 – 2021

14:00 Výroční schůze fotbalového oddílu
15:00 Fotbalová utkání a dovednostní soutěže
18:00 Volná zábava

Stejně jako v loňském roce, tak i v tom letošním byly fotbalové soutěže
díky pandemii koronaviru předčasně ukončeny. Ze soutěží se tím pádem
opět ani nepostupovalo, ani nesestupovalo. Jednotlivé týmy našeho oddílu
od začátku května již pravidelně trénují, i když zatím nemohou používat
sociální zázemí. Do příští sezóny přihlásíme do okresních soutěží mladší
přípravku, starší přípravku a mladší žáky. Do krajských soutěží muže
(1. B třída) a dorost (KSD). Stará garda bude hrát ligu starých gard.
Držíme i nadále vysoký počet družstev, celkem tedy bude působit
v soutěžích 6 týmů. Pro příští ročník nebudeme přihlašovat starší žáky,
protože prakticky nemáme hráče ročníku 2007. Do sezóny 2022/2023 by
měl být starších žáků opět dostatek.
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Pokud by měl někdo chuť a chtěl nám pomoci s trénováním, tak hledáme
buď trenéra, nebo asistenta trenéra k mladší přípravce (jedná se o úplně tu
nejmladší kategorii). V případě zájmu volejte 723 059 627.
Přejeme všem spoluobčanům klidné léto, užijte si (doufejme) krásné počasí
a věříme, že od srpna se zase pravidelně budeme setkávat na trénincích a
fotbalových utkáních na našem hřišti.
Petr Lodl

TJ Sokol Štěnovice
hledá trenéra fotbalu pro kategorii přípravka mladší od
podzimu 2021. Pomozte nám objevit a rozvinout nové
fotbalové talenty!

Sportovní jaro se blíží do finále
Sportovní jaro se blíží do finále, a pokud chcete soutěžit o sportovní ceny,
své
výkony
zadejte
do
formuláře
na
webové
stránce
www.stenovice.cz/sport/ do 18. června, kdy budou výsledky zpracovány a
vyhodnoceny. V průběhu května byly na webové stránce zveřejněny
podrobné tabulky pro hodnocení, a tak si každý může vyzkoušet, jakou
fyzickou kondici má a jakou známku by dostal z jednotlivých disciplín…
Luboš Šmídl
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Dračí jezdec (2. etapa) 15. 5. – 5. 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
přírodní rezervace Nový rybník nacházející se v katastrálním území obce
Úherce u Nýřan.
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Mokřad
vzniklý
po
zaplavení
propadliny po bývalém dolu dnes slouží
jako hnízdiště mnohým druhům
ptactva. Mokřad je biotop specifický
výskytem organismů vyžadujících ke
své existenci a prosperitě stálý
účinek povrchové vody nebo alespoň
velmi vysoké hladiny podzemní vody.
Vyskytuje se tu více jak 30 druhů
ptáků, jejichž život je spjatý s vodním
prostředím. Najdeme tu hojně racka chechtavého a mimo racků zde hnízdí
například i potápky černokrké, kachny divoké, poláci velcí, lysky
černé, labutě velké, motáci pochopi a v rákosinách desítky menších druhů
ptactva. Na podzim a z jara zde lze na tahu vidět například divoké
husy, lžičáky pestré, čírky obecné i modré, volavky bílé či popelavé,
nespočet bahňáků či orlovce
říčního, orla
mořského a kormorány.
Přirozená skladba ryb, vegetační kryt, dostatek potravy a atraktivní
mělčiny s otevřenou vodní hladinou jsou útočištěm pro několik desítek
vzácných i běžných druhů živočichů. Území je domovem i mnoha druhů
vzácného hmyzu či obojživelníků, jejichž kvákání nelze přeslechnout. Z
volně přístupné dvoupatrové vyhlídkové věže mohly skautské děti
společně s rodiči dobře pozorovat život v mokřadech. V jejím horním patře
jsou umístěny informační tabule s popisky a fotografiemi ptáků, které tu
lze spatřit. Jak řekly děti „rozhodně se vyplatilo mít s sebou dalekohled“.
Následující víkend se část skautských dětí rozhodla pro Sigmondovu
stezku, což je naučná stezka, provázející návštěvníky rekreační oblastí
Boleveckých rybníků na severním okraji Plzně. Byla věnována významné
osobnosti plzeňského lesnictví, Prof. Dr. Ing. Josefu Sigmondovi. Celkem
15 zastávek, rozložených na sedmikilometrové trase, seznamuje
návštěvníky s přírodopisnými i historicko-vlastivědnými zajímavostmi
bolevecké oblasti. Trasa začíná i končí na konečné stanici tramvaje č. 4
na Košutce. První zastávkou byl Šídlovský vrch, děti se na panelu naučné
stezky dočetly, že zde býval pískovcový lom s jezírkem, který byl po 2.
světové válce zasypán a dnes je jeho prostor patrný jen díky nerovnému
terénu. Zastávkou č. 2 se stalo místo nazvané U Ledárny.
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Na tomto místě stávala budova
sloužící jako sklad přírodního
ledu.
Rybník
přiléhající
k ledárně se napouštěl pouze na
zimu, led z něho se řezal a
ukládal se ve zmíněné ledárně a
poté se dodával plzeňským
hostincům. Po zbytek roku, kdy
nebylo co řezat, se pozemek
užíval jako louka. Místo
původní budovy je dnes cvičiště
pro organizaci dobrovolných hasičů z Bolevce, s některými se měly
možnost skautské děti seznámit a sdělit jim, jak si jejich práce váží.
Zastávkou č. 3 byla Petrovka, jak se děti dozvěděly, jedná se o mokřadní
ekosystém v nivě potoka a borový porost na svazích. Vyskytují se zde
vzácné i ohrožené druhy rostlin i zvířat. Zastávkou č. 4 se stala skála nad
cestou, na níž je umístěna Sigmondova deska obsahující údaje z života a
díla Prof. Josefa Sigmonda, jemuž je celá naučná stezka věnována.
Zastávkou č. 5 se stala Petrovská díra, jedná se o jeskyni vytvořenou vodní
erozí. Tato jeskyně je využívána jako provizorní přístřešek, ale v minulosti
prý sloužila tulákům a loupežníkům, což děti velmi zaujalo. Zastávku č. 6
představoval Okrouhlík - jedná se o skalnaté jádro, tvořené odolnějšími
horninami. V minulosti se „vyvýšené“ okrouhlíky využívaly k vybudování
pevností či hradů. Zastávka č. 7 se jmenuje U Četníka - údajně zde došlo
k vraždě četníka a na jeho památku je na strom upevněn dřevěný kříž.
Zastávka č. 8 je nazvána U Řezníka, skautské děti zde objevily kulturní
památky v podobě křížového kamene a božích muk. Renesanční boží
muka, jak se děti dozvěděly, mají podle tradice připomínat loupežnou
vraždu řezníka, který jel na trh do Plzně koupit dobytek. Zastávky č. 9
Americké borovice, č. 10 Smrk a kleč a č. 11 Buk a olše upozorňují na
pokusné plochy Josefa Sigmonda, na kterých kombinoval různé druhy
dřevin a sazenic. Zastávkou č. 12 byla Kolomazná pec, která se skautským
dětem moc líbila. Je to unikátní technická památka a je chráněna jako
kulturní památka. Kolomazná pec, neboli dehtářská pec, je důkazem
tradiční výroby dehtu a odvozených produktů.
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Z dehtu vyráběná kolomaz sloužila jako
konzervační a impregnační prostředek či
univerzální mazadlo. V blízkosti pece
nalezly děti veřejné ohniště, rozdělaly
oheň a opekly si buřty a klobásky, které si
na výpravu vzaly s sebou. Zastávkou č.
13 se stala přírodní rezervace Kamenný
rybník, která se nachází na západním i
severním břehu Kamenného rybníka a
chráněné
je
především
ojedinělé
vrchovištní
rašeliniště,
přecházející
v rašelinný les. Zastávkou č. 14 byl
Kamenný rybník zvaný také Kameňák,
který je součástí rybniční soustavy na
Boleveckém potoce a jeho přítocích.
Zajímavostí, kterou se děti dozvěděly, bylo, že rybník není s ohledem na
potřeby přírodní rezervace vypouštěn, rybáři na něm nedělají výlovy a
udržují v něm jezerní společenstvo ryb s vysokým podílem dravých ryb.
Zde děti typovaly jaké druhy a jak velké ryby se zde nacházejí. Finální
zastávkou č. 15 se stal Šídlovský rybník zvaný Šídlovák, který slouží
především k rekreaci. Pláže a dno rybníka je písečné a je obklopen
borovými lesy. Mezi jednotlivými zastávkami děti hrály různé doprovodné
hry, jako např. hod na cíl, schovávanou, oblíbenou hru Mafie, atd. Jsem
opět přesvědčen o tom, že si skautské děti spolu s rodiči a kamarády obě
návštěvy zajímavých míst druhé etapy odborky Dračí jezdec užily a těší se
na další zajímavá místa z blízkého okolí v podobě další etapy již výše
zmiňované odborky.
Cyril Hromník
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