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ZPRAVODAJ OBCE ŠTĚNOVICE
VYCHÁZÍ JEDNOU ZA MĚSÍC
BŘEZEN 2022

Pomoc válečným uprchlíkům
Vážení spoluobčané,
staré klišé se proměnilo v pokorné konstatování: Mír a bezpečnost nejsou
samozřejmostí. Ačkoli to může znít cynicky, zvykli jsme si, že se válečné
vřavy konají daleko od hranic naší země. Hrozbu války v blízkosti České
republiky si připouštěl jen málokdo z nás – pocit vlastní neohroženosti byl
chvílemi až opojný. Ve čtvrtek 24. února jsme prozřeli, některé naše
představy o životě a budoucnosti vzaly za své. Osud válkou zmítané
Ukrajiny je nejasný. Co je však nad slunce jasné? Lidé zasažení hrůzami
války potřebují naši pomoc.
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Z Ukrajiny putuje do střední Evropy mnoho lidí s cílem uniknout smrti.
Jako obec cítíme povinnost nabídnout těmto válečným uprchlíkům (jedná
se v drtivé většině o ženy s dětmi) azyl. Zároveň však nestavíme vzdušné
zámky, neslibujeme nesplnitelné a nepodnikáme nic na úkor našich
spoluobčanů. Koordinovaně tak obec spolu s kulturní komisí a firmou
Streicher připravuje volné obecní prostory k ubytování několika
ukrajinských uprchlíků. Prostory k ubytování nabízí také místní fara.
Přestože získají lidé prchající z Ukrajiny roční vízum, počítejme s tím, že
jejich ubytování tuto dobu přesáhne. Soužití s novými „spoluobčany“
nemusí být vždy jednoduché, rovněž komunikace mezi námi Štěnovičáky
není pokaždé zdobena úsměvy a vzájemným pochopením. To je zkrátka
život lidského společenství. Více teď netřeba dodávat, neboť se zdá, že
jsme jako národ naléhavost situace pochopili a svoji pomoci-schopnost
prokázali (a stále prokazujeme).
Děkujeme Vám za spolupráci.
Jan Polívka,
místostarosta

Sbírka pro Ukrajinu
bec Štěnovice zřídila ve spolupráci s Diecézní charitou Plzeň
sbírku materiální pomoci Ukrajině. Sbírka bude probíhat
každou sobotu od 10 do 12 hodin a poběží do odvolání.
Místem sbírky je hlavní vchod do sálu Lidového domu. Více informací
naleznete na internetových stránkách obce v rubrice Pomoc Ukrajině.

O

JP
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Po „prvním kole“ sbírky odvezli vybrané věci charitě štěnovičtí hasiči.
Na snímku Jan Jíška – šéf hasičů.

Obec navázala spolupráci se židovskou obcí
očátkem března přivítali na obecním úřadě starosta Petr Slavík a
místostarosta Jan Polívka zástupce Židovské obce Plzeň. Velmi
konstruktivnímu jednání byl přítomen také předseda židovské obce
pan Jiří Löwy, místopředseda Roman Štix a Karel Žáček – tajemník
židovské obce. Obě strany se dohodly na vzájemné spolupráci, která by měla
vést k realizaci památníku věnovanému obětem holocaustu - oběťmi
nacistických vyhlazovacích táborů byli také štěnovičtí občané židovského
původu. Nový památník by měl vzniknout Na Šancích, o jeho podobě budou
vedena další jednání.
JP
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O čem se jednalo

V

únoru a počátkem března vedli starosta a místostarosta obce
několik jednání. Uvedena jsou některá z nich:

Představitelé obce jednali s majitelem a správcem logistického areálu
ProLogis. Předmětem jednání byl počet zaměstnanců výrobních hal
v souvislosti s kapacitou kanalizace a čistírny odpadních vod. Zájmem
obce je, aby počet zaměstnanců v areálu nepřekročil povolený limit a
nedošlo tak k přetížení ČOV. Zároveň je nutné dbát na stav retenční nádrže
s potenciálně negativním dopadem na množství vody v Losinském potoce.
Obec zahájila spolupráci s firmou Streicher ve věci vybavení volných
prostor určených k ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny. Spolupráce
byla ujednána na setkání vedení obce a firmy, která je stabilním a
spolehlivým zaměstnavatelem také mnoha štěnovických občanů.
Spolupráce spočívá v dodávce některého potřebného vybavení ubytovacích
prostor.
V průběhu února a počátkem března vedla obec několik jednání
s investorem obytné zóny, která má vzniknout nad Bukovou ulicí (za
řadovými domy v Liliové). V rámci lokality o 15 stavebních parcelách
zbuduje investor veškerou potřebnou infrastrukturu, kterou následně předá
do vlastnictví obce. S investorem obec jednala o dispozicích obytné
lokality zejména v oblasti dopravního řešení. Po obou stranách vozovky
tak budou zbudovány chodníky o patřičné šíři, součástí zóny bude také
veřejné osvětlení. V návaznosti na tuto lokalitu se plánuje propojení ulice
Liliové s ulicí Kamenickou chodníkem s osvětlením.
JP
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Redukce a kácení stromů
ačátkem března došlo na žádost obce k několika prořezům a
kácení stromů. V rámci redukce dřevin došlo také k vykácení
několika vzrostlých a suchých topolů poblíž silnice II/180
směrem na Dobřany. Hlavním cílem této akce byla především bezpečnost
pěších a vozidel projíždějících daným úsekem a ochrana přilehlých budov.

Z

JP

Stavební akce
současné době obec očekává uzavření několika smluv o dílo,
jejichž předmětem jsou stavební akce. Jednou z takových akcí je
zbudování workoutového hřiště u jezu poblíž fotbalového
areálu. Tato akce by měla obec vyjít zhruba na 700 tis. Kč. Na zbudování
záměru požádala obec o dotaci Plzeňský kraj.

V

Další chystanou akcí je oprava bývalé márnice místního hřbitova. Realizaci
by měla za zhruba 150 tis. Kč provést firma Houdek.
JP

Obec jako žadatel o dotace
ro letošní rok obec požádala o několik dotací. V současné
době je tak vyhodnocována Plzeňským krajem žádost o finanční
dotaci na zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby cyklo-lávky přes Úhlavu. Projekt by měl obec vyjít na
přibližně 300 tis. Kč.
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Další žádost o dotaci podala obec na Národní sportovní agenturu, která by
se měla významnou měrou podílet na loňské rekonstrukci střech obou
tělocvičen. Dotace v režimu ex-post by měla pokrýt zhruba 70 %
z celkových nákladů akce. Obec vloni na rekonstrukci střech obou
tělocvičen vynaložila kolem 2,5 mil. Kč.
Koncem minulého roku podala obec žádost o dotaci Ministerstvu pro
místní rozvoj na rekonstrukci asfaltové komunikace Na Šancích. Rozpočet
obce počítá s tím, že celá akce vyjde zhruba na 5 mil. Kč. Dotace z MMR
ČR by měla pokrýt 80 % z celkových nákladů akce.
JP

Usnesení č. 1/2022 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 23. 2. 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.
2. Schvaluje Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské
infrastruktury
a
Aktualizaci
plánu
financování
obnovy
vodohospodářské infrastruktury na roky 2022 – 2031 v souladu se
zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o vodovodech a kanalizacích ve
znění pozdějších předpisů).
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Hlasování
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

8 (Albrecht, Brada,
Polívka, Slavík, Šmídl,
Hromník, Růžička,
Jíška)

1 (Steinbach)

1 (Laštovka)

3. Schvaluje Statut fondu pro financování obnovy vodovodu a kanalizace
a dále schvaluje převod částky ve výši 4 665 000 Kč na bankovní účet
č. 151102522/0600 vedený u Moneta Money Bank, a.s., který je zřízen
právě pro tvorbu fondu pro financování obnovy vodovodu a
kanalizace. Převod bude zrealizován do 15 dnů od přijetí tohoto
usnesení.

Hlasování
PRO

PROTI

8 (Albrecht, Brada, Polívka, Slavík, Šmídl,
Hromník, Růžička, Jíška)

2 (Steinbach, Laštovka)

4. Schvaluje doplnění bodu č. 7 usnesení č. 1/2016 ze zasedání
zastupitelstva obce Štěnovice konaného dne 24. 2. 2016 v tomto znění:
Od nájemného za pronájem sálu Lidového domu Štěnovice mohou být
osvobozeny akce konané za dobročinným účelem.

Hlasování
PRO

PROTI

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

1 (Steinbach)
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5. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2021 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2022.

Hlasování
PRO

PROTI

8 (Albrecht, Brada, Polívka, Slavík, Šmídl,
Hromník, Růžička, Jíška)

2 (Steinbach, Laštovka)

6. Schvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 971/3 o výměře 21 895 m2 a
pozemku p.č. 971/4 o výměře 19 545 m2, orná půda ve vl. Statutární
město Plzeň v k.ú. Štěnovice, přičemž obec deklaruje ochotu převzetí
závazku pachtu zřízeného ve prospěch Pláňské zemědělské s.r.o.
Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce dalším jednáním
o záměru odkupu pozemku s jeho vlastníkem.

Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Brada, Polívka, Slavík, Šmídl, Hromník, Růžička, Jíška,
Steinbach, Laštovka)
7. Schvaluje odkup části pozemku p.č. 404/3 (nově označeno jako p.č.
404/5) o výměře 40 m2 v k.ú. Štěnovice ve vl. Jana Volfa, RČ:
810720/2081 za kupní cenu celkem 7 200 Kč, přičemž bude uzavřena
kupní smlouva mezi obcí Štěnovice, IČ: 00257303 (kupující) a Janem
Volfem, RČ: 810720/2081 (prodávající). Vklad vl. práva do KN bude
proveden na náklady kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.

Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Brada, Polívka, Slavík, Šmídl, Hromník, Růžička, Jíška,
Steinbach, Laštovka)
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8. Schvaluje výpůjčku pozemků p.č. 894/10 o výměře 1 207 m2, p.č.
894/17 o výměře 38 m2, p.č. 894/7 o výměře 4 292 m2 a p.č. 894/15 o
výměře 1 004 m2 v k.ú. Štěnovice pro příspěvkovou organizaci, kterou
je Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih, IČ: 70922799. Mezi obcí
a příspěvkovou organizací bude uzavřena smlouva o výpůjčce, která
nahradí stávající smlouvu o výpůjčce ze dne 1. 12. 2011.

Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Brada, Polívka, Slavík, Šmídl, Hromník, Růžička, Jíška,
Steinbach, Laštovka)
9. Schvaluje a vydává zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci
Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih, IČ: 7092279 s platností od
1. 3. 2022, která nahrazuje zřizovací listinu ze dne 6. 6. 2001.
Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih, IČ: 70922799 je zřízena na
dobu neurčitou.

Hlasování
PRO

ZDRŽEL SE

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

1 (Steinbach)

10. Schvaluje dodatek č. 7 ke smlouvě č. 3591000791 se společností
Západočeské komunální služby, a.s., kterým se zvyšují ceny za svoz a
likvidaci odpadů ve sběrném dvoře. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem dodatku od 1. 1. 2022.

Hlasování
PRO

PROTI

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

1 (Laštovka)
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11. Schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 145 464 Kč
určené k zajištění dopravní obslužnosti v rámci Plzeňského kraje pro
rok 2022. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.

Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Brada, Polívka, Slavík, Šmídl, Hromník, Růžička, Jíška,
Steinbach, Laštovka)
12. Pověřuje starostu a místostarostu obce k neprodlenému zahájení
příslušných úkonů s cílem zachování Stavebního úřadu Štěnovice.

Hlasování
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

7 (Albrecht, Brada,
Polívka, Slavík, Šmídl,
Růžička, Jíška)

2 (Steinbach, Laštovka)

1 (Hromník)

13. Bere na vědomí záměr umístění pamětní desky na pomník padlým,
zemřelým a nezvěstným vojínům při příležitosti 15. výročí od úmrtí
Nikolaje Martynova. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu
obce jednáním v této věci.

Zastupitelstvo obce je 11členné, ze zasedání byl omluven pan Kosnar.
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V březnu jubilea oslaví:
Růžena Majerová, V Podlesí
Marie Lauberová, Dobřanská
Vladimír Tomášek, Losinská
Marie Mazancová, Lipová
Vojtěch Rádl, V Potocích
Jaroslav Chouň, Čižická
Jana Marešková, Buková
Jaroslav Skala, K Hájovně
Libuše Kastnerová, Skalní
Růžena Maříková, Čižická
Zdeňka Šlajsová, V Potocích
Marie Kašparová, Buková
Zdenka Černá, Buková

Libuše Prokešová, Na Šancích
Jaroslava Herinková, Habrová
Jan Křiváček, Jedlová
Jaroslava Benedová, Čižická
Emilie Marková, Losinská
Marie Grebeňová, Jetelová
Marie Faiferlíková
Božena Taflíková, Na Šancích
Marie Kašparová, Ke Cvičišti
Josef Vaněček, Na Šancích
Jiří Kestler, Losinská
Oldřich Doležal, Příčná
Jana Kučerová, Buková

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu jubilantů závisí
na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Kultura
ěhem měsíce února pokračovala soutěž o NEJ sněhuláky na
facebookové stránce Akce Štěnovice a účast soutěžících i
hlasujících byla opravdu hojná. Celkem se sešlo 54 úžasných
fotek a všichni sněhuláci byli skutečně originální a povedení. Autory tří
sněhuláků s největším počtem hlasů jsme odměnili speciální cenou.
Děkujeme všem, kteří se zapojili a srdečně gratulujeme výhercům.

B

1. místo: Jakub a Tomáš Kolenovi + Štefánek Kanda
2. místo: Anička a Janička Chodorovy
3. místo: Honzík Lahoda
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Již od 5. února běží hra pro
malé i velké s názvem
„Štěnovická ZOO“. Dosud
se zaregistrovalo téměř
60 rodin, které luští, hledají,
hádají, prochází se po
Štěnovicích
a
malují
obrázky do Štěnovické
galerie. Zúčastnit se můžete
až do 20. března 2022.
Budeme se těšit na Vaše
tajenky a obrázky.
V nejbližší době pro Vás připravujeme mnoho dalších akcí, např.
Velikonoční trhy, Jarní slavnosti, Dětský den a mnohé další.
V souvislosti s těmito i jinými akcemi hledáme dobrovolníky a
účastníky, kteří by nám pomohli s jejich organizací. Podrobnosti naleznete
na přiložených plakátech. Děkujeme a těšíme se na Vás.
Sledujte facebookové stránky Akce Štěnovice a obecní nástěnky, ať Vám
nic neunikne.
Přejeme krásný začátek jara.
Kulturní komise obce Štěnovice
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Taneční pro věčné začátečníky a mírně pokročilé
Kulturní komise OÚ pořádá v Lidovém domě taneční
hodiny základů klasických tanců pod vedením dvou
zkušených učitelů. Taneční kurz se přiblížil. Přihlásilo se
již více tancechtivých párů. Kdo má ještě chuť, může se
přihlásit. Trvání: od čtvrtka 31. 3. do čt vrtka 12. 5.
(o Velikonocích 14. 4. - pauza) od 19:00 do 21:00. Celkem šest
dvouhodinových lekcí. Kontakt, přihlášky, informace a podrobnosti pro
zájemce: albrechtjiri7@gmail.com.
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Mateřská škola
Zlatí olympionici z Liščat

Č

tyři roky uplynuly a už je tu zas, zimní olympiády čas. To jsme si
ve třídě Liščata říkali, když nastalo zahájení XXIV. olympijských
her v čínském Pekingu.

Díky konání ZOH se děti seznamovaly v oblasti sportu s novými pojmy.
Vedli jsme společné rozhovory o tom, co je olympiáda, jaké jsou její
symboly, zimní sporty a disciplíny, které jsme poznávali díky
piktogramům, co znamená hrát fair play.
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Děti si také chtěly uspořádat olympijské hry. Společně začaly vyrábět
olympijské symboly (olympijskou pochodeň, oheň, vlajky, maskota, …).
Procvičovaly si grafomotorické dovednosti pěticí barevných kruhů a
naučily se, jakou barvu má který kontinent. Z papíru jsme společně
zhotovili domečky a vytvořili tak olympijskou vesnici. Každý si vytvořil
olympijskou čelenku po vzoru našeho českého olympijského týmu a
startovní číslo.
Všechny děti se zapojily do práce s atlasem světa, kde jsme společně
vyhledávali státy a vlajky – odkud jsou sportovci na ZOH a vlajky kreslili.
Před zahájením té „naší“ olympiády jsme museli trénovat prostřednictvím
průpravných cvičení (procvičovali jsme různé části těla, rovnováhu,
koordinaci). Také jsme připravovali jednotlivá „sportoviště“.
Konečně jsme mohli zahájit ZOH v Liščatech (venku bohužel sníh nebyl,
tak bez sněhu a uvnitř). „Zapálili“ jsme olympijský oheň, utvořili průvod,
nesli olympijskou vlajku, a za naší vlajkonoškou Klárkou za doprovodu
olympijské hymny a slibu sportovců mohly hry začít.
Děti se samy každý den střídaly v různých sportech (biatlon –
improvizované dřevěné lyže a „střelba z malorážky“ na terč, lední hokej,
rychlobruslení a krasobruslení i v páru – s igelitovými taškami na nohách,
curling). Všechny děti se s nadšením ve svých čelenkách s českou vlajkou
(získávají povědomí o vlastenectví – češství) a startovním číslem zapojily.
Po skončení her získaly za svoje skvělé sportovní výkony a fair play hru
zlaté medaile.
Většina dětí doma se svými rodiči dění olympijských her v televizi
sledovala. Každý den jsme vedli ve školce rozhovory o tom, jak si vedou
naši sportovci, jaký sport se jim líbí a proč.

STRANA 19

BŘEZEN 2022

Chlapci dokonce sdělovali, že je škoda, že naši hokejisté jsou bez medaile.
Některé děti přinášely noviny, vystřihovaly aktuální zprávy. Před
ukončením her nakreslily vlajku ČR, vystříhaly a nalepily na ni naše
medailistky
Ester
Ledeckou
a
Martinu
Sáblíkovou.
Pierre de Coubertin by byl jistě rád, že i děti v mateřinkách pořádají
olympijské hry.
Ilona Krastová,
Lenka Brožíková
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Základní škola
Hop
pátek 25. února se ve škole odehrála ukázka králičího hopu.
Jedná se o relativně mladý sport, kde králík překonává pod
vedením svého lidského vodiče různé překážky. Letos se
odehrálo už 10. mistrovství ČR v tomto sportu. Děkujeme chovatelům ze
Štěnovic a děvčatům, které se již sportu věnují, za zajímavé povídání a
ukázky. Věříme, že děti naší školy rozšíří členskou základnu a králičí
kamarády si pořídí.
Michal Zoubek

V
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Lyžařský kurz 8. ročníků
28. 2. – 4. 3. 2022
áci si z důvodu nepříznivé epidemiologické situace museli na svůj
lyžařský výcvik rok počkat a o to více si ho užili. Azurové nebe a
manšestr na Špičáku byl jako na objednávku. Již ve středu se
začátečníci zlepšili natolik, že byli schopni zdolat celou Špičáckou
sjezdovku. Celý týden žáky kromě lyžování provázely hry a
soutěže. Zahráli si turnaj v deskových hrách, poměřili si své síly v ping-pongu
a zúčastnili se také fotografické soutěže. Poslední večer žáci secvičili scénky,
které hodnotila zkušená porota v čele s panem učitelem Holečkem. Došlo také
na vyhlášení a odměnu jezdců, kteří udělali největší lyžařský pokrok.

Ž

Pavlína Housarová
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Národní házená
ružstvo žen se připravuje na nadcházející jarní sezonu, která
začíná první víkend v dubnu. Tréninky žen probíhají zatím
v neděli dopoledne v tělocvičně ZŠ. Tréninky dětí jsou stále ve
čtvrtek od 16:30 hod. také v tělocvičně ZŠ. Děti budou mít jarní soutěž
formou turnajů s ostatními družstvy z oblasti.

D

ROZLOSOVÁNÍ JARO 2022 – ŽENY

Veronika Vařeková
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Skauti
Výprava na Javornou 18. 2. - 20. 2. 2022
pátek 18. 2. 2022 se sešli skauti z oddílu Dráčata Štěnovice s
batohy, běžkami a boby v 17:40 hodin na dobřanském nádraží, kde
nastoupili do vlaku a nechali se odvézt do stanice Klatovy, kde byl
přestup na autobus do Javorné. Javorná je vesnice, část obce Čachrov v okrese
Klatovy. Nachází se deset kilometrů severovýchodně od Železné Rudy, nad
údolím říčky Ostružná v nadmořské výšce 842 metrů.

V
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Po příjezdu do Javorné se skauti ubytovali na skautské základně Bílý Orel.
Základna se nachází v atraktivním prostředí CHKO Šumava, v osadě Šukačka,
1,5 km stranou od hlavní silnice mezi obcemi Čachrov a Javorná v nadmořské
výšce 900 m n. m.
Po večeři začali hrát hru Živé pexeso, při níž se vyberou dva hráči pexesa a
jdou někam, odkud neuvidí ostatní (ideálně za dveře), ostatní jsou kartičky
pexesa, které utvoří dvojice. Je lepší, když to nejsou nejlepší kamarádi, je to
moc okaté. Každá dvojice si vymyslí krátkou scénku, může to být zvuk nebo
udělají dřep, zazpívají první slova známé písničky, napodobí zvíře, řeknou
hlášku z filmu (fantazii se meze nekladou). Důležité je, aby oba z té dvojice
udělali opravdu to samé. Potom se zamíchají a rozestaví stejně jako pexeso do
řad a sloupců. Přijdou hráči, střihnou si, a kdo vyhraje, ten první "otáčí"
kartičku a hledá dvojici.
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Pexesová kartička po vyvolání předvede to, co si s partnerem připravila.
Vyhrává hráč, který získá nejvíce dvojic. Poslední "neotočené" kartičky jdou
za dveře a hra pokračuje.
Po hře následovalo promítání filmu na motivy knihy, kterou napsal Jules
Verne “Cesta do středu Země”. Děj filmu resp. knihy je o tom, že profesor
Otto Lidenbrock objeví starou knihu, která skrývá zašifrovaný rukopis psaný
runami. Runy nejsou jen znaky nebo písmo. Jsou to pradávné symboly, které v
sobě mají kouzlo, neskutečnou moc. Jejich síla je natolik veliká, že nám k
vytvoření kouzla většinou stačí jedna runa. V tomto případě se jedná o popis
cesty vedoucí do středu Země. Profesor se na tuto cestu vydává se svým
synovcem Axelem a průvodcem Hansem. Do hlubin Země sestupují po jícnu
sopky, objevují podzemní moře, prochází geologickými obdobími a sledují
vývoj života v oblastech, o jejichž existenci mnoho vědců pochybuje. Pozorují
boj nebezpečných pravěkých oblud a jejich zkušenost se střetává s mnoha
vědeckými teoriemi o nemožnosti života pod zemí.
Nachází vzácné prehistorické pohřebiště, které skrývá mnoho přelomových
objevů. Několikrát se ocitají v nebezpečí života, díky hrůzné bouři, nedostatku
vody a nebezpečným živočichům. Zpět na zem se dostávají díky výbuchu
sopky, která je dopravila zpátky s valící se lávou. Středu Země nedosáhli, ale
jejich cesta přesvědčila skeptické vědce o možnosti života pod povrchem
Země.
Po filmu již následovala pouze večerka a všem prospěšný spánek s hezkými
sladkými sny. Sobotní ráno začalo oblíbenou rozcvičkou na sněhu a po snídani
ze skautské děti rozdělily na dvě skupiny. První ze skupin šla na běžky, aby
absolvovala 17 km dlouhou tůru vedoucí přes Pancíř a Můstek zpět do
Javorné. Z vrcholu Pancíře (1214 m n.m.) se otevírá jeden z nejkrásnějších
výhledů na Šumavě. Otevře se nám pohled na Šumavu a daleko do Bavorska.
Jako na dlani máme dominantu Železnorudska – německý Velký Javor s
typickou radarovou stanicí a vysílačem a horskou chatou Arberschutzhaus. Za
jasného počasí se nabízí nezapomenutelný pohled na Alpy.
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Z Pancíře vede červené značení k Tomandlovu Křížku a již hřebenovkou
k vrcholu Můstku. Ten svou nadmořskou výškou 1235 m tvoří nejvyšší vrchol
Pancířského hřbetu. Dříve tudy také vedla jedna z nejstarších Českých
obchodních cest do Bavorska a také zde ještě do nedávna stávala turistická
chata, dnes bohužel vyhořelá. Musím zmínit, že na Pancíři si skauti dopřáli v
rámci odpočinku a obědu velmi chutné lívance a palačinky, o kterých někteří
mluvili ještě v neděli při návratu vlakem zpět. Druhá skupina měla v plánu
výlet po okolí, jemuž předcházelo rozdělení do skupin, které spolu navzájem
soutěžily celé sobotní dopoledne i odpoledne. Cílem soutěží bylo získat co
nejvíce legendárních “retro” Céček. Skautské děti se rozdělily do 5 skupin, dle
značek nakreslených na čele a každá skupina měla svého vedoucího, který dle
vítězství v jednotlivých hrách a soutěžích shromažďoval Céčka.
První hrou byla klasická hra na sílu, na dech a na přetahování hráčů z jednoho
týmu do druhého s názvem Hutututu. Hra tedy většinou vypadá tak, že jeden
se nadechne, vběhne do území protivníka, dělá hutututu, snaží se letmo
dotknout několika protihráčů a pak rychle zdrhne zpátky. Jeho soupeři,
zejména ti, kterých se dotknul, se ho snaží chytit a udržet na území, dokud se
nenadechne.
Další hrou byl běh od pomyslné startovní čáry k označenému stromu a zpět.
Následovala hra se stejným úkolem, ale soutěžící měl míč mezi nohami. Část
trasy, po které skauti šli, byla již v minulosti nazývána Zlatá
stezka (německy Goldener Steig). Jedná se o souhrnný název pro systém
severo-jižních středověkých obchodních cest, které překračovaly šumavské
hvozdy a spojovaly Čechy s Podunajím. Stezka byla v průběhu staletí
nazývána „pasovská“, „prachatická“, „česká“ či „solná“. Název Zlatá
stezka se objevil až počátkem 16. století, jako výraz mimořádné výnosnosti
obchodu, který po ní probíhal. Další zastávkou výpravy byl Čachrov.
Čachrov (německy Tschachrau,
dříve Czachrau)
je městys v okrese
Klatovy v Plzeňském kraji, zhruba 15 km jižně od Klatov.
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Leží
v Šumavském
podhůří (podcelek Svatoborská
vrchovina,
okrsek Velhartická
hornatina),
na rozvodí mezi Strážovským
potokem (povodí Úhlavy) a říčkou Ostružnou (povodí Otavy). Čachrovským
sedlem skrze městys probíhá silnice spojující Klatovy a Železnou Rudu.
Dominantní památkou je barokní kostel sv. Anny. K původní kapli z let
1698-1701 byla podle plánů Antonína Gilmettiho přistavěna západní část
kostela s průčelím a dvěma charakteristickými věžemi s cibulovitou bání.
Věže jsou celé pokryté šindelem. Přistavěná část lodi je širší a vytváří tak
půdorys ve tvaru kříže.
V Čachrově si skautíci udělali malou přestávku, aby si odpočinuli, nasvačili se
a načerpali sílu na další pochod. Po odpočinku následovala hra najít v
Čachrově následující místa a věci jako kamenictví, pension, kontejner na
plasty, červené auto, památný strom, křížek, rybníček, ceduli parkoviště, číslo
popisné 6 a lavičku. Trasa dále vedla k zaniklé obci Zhůří ležící uvnitř
Národního parku Šumava.
Dne 5. května 1945 se obec stala dějištěm bojů mezi postupujícími
americkými jednotkami 90. pěší divize a bránícími se německými okupanty,
zejména důstojnickými kadety a příslušníky Hitlerjugend, při kterých padlo 10
amerických vojáků v německé léčce a 24 německých vojáků v následných
bojích. Následně byla obec postižena v roce 1946 odsunem všech obyvatel,
jelikož byli německé národnosti, a v roce 1952 se stala součástí vojenského
prostoru Dobrá Voda, což definitivně přispělo k jejímu definitivnímu
vysídlení od civilního obyvatelstva. Na místě bývalého kostela vznikla v roce
1999 nová kaplička Nejsvětější Trojice. V roce 2012 začala výstavba tzv.
Kříže smíření, připomínajícího jak tragické osudy padlých amerických vojáků,
tak vyhnaných německých obyvatel.
Následovala hra, při které byli kladeny “lišácky” různé otázky a nesmělo se
odpovídat slovy ANO a NE, jinak soutěžící získal trestné body.
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U Staré Vápenky, která se nachází v nejvyšší nadmořské výšce na Šumavě v
kraji kdysi bohatých selských dvorů a kde se nachází také nádherná a úspěšná
ekofarma, si skautské děti opět odpočinuly. Cesta pokračovala ke Srubu
Javorná, kde se nabízí ubytování a dovolená v přirozeném prostředí horských
apartmánů. Po příchodu na základnu Bílý Orel se děti převlékly a navečeřely.
Poté následoval večerní program v podobě nejdříve zpívání písniček ze
skautského sborníku za doprovodu kytary a pak vyhlášení a odměnění
vítězných skupin dopoledních a odpoledních soutěží. Závěrem sobotního
večera byla skauty oblíbená hra Palermo.

Nedělní ráno začalo snídaní a následným přesunem na zasněženou louku vedle
základny. Dopolední hraní začalo opět rozdělením do 4 skupin a prvním
úkolem bylo postavení si v rámci skupiny několika sněhových hradů, které
byly následným bojem sněhovými koulemi demolovány.
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Pak skupiny zápasily v přetahování lanem a před obědem si ještě užily volné
bobování. Po obědě následovaly dvě hry, a to Mrkací vrah, kdy jednoho hráče
předem určíme jako vraha, to samozřejmě nikdo jiný neví. Všichni hráči se
poté posadí do kruhu a hra začíná. Vrah zabíjí tak, že na někoho mrkne
(jedním okem nebo oběma, dle dohody). Háček je v tom, že vrahova oběť se
přitom musí na vraha dívat. Jakmile je někdo tímto způsobem připraven o
život, vstane a kruh opustí. Jestliže někdo zjistí, kdo je vrah (kromě oběti), tak
zvedne ruku, čímž dá najevo, že zná vraha. Pak si jen dává pozor, aby se jeho
zrak nestřetl s vrahovým. Hra končí, jakmile všichni v kruhu znají vraha.
Nikdo kromě vraha nesmí při hře na nikoho mrknout. Dále byla na programu
hra Zelená karta, v které hráči usilují o získání Amerického občanství (zelené
karty).
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Dvojice hraje manželský pár,
který se chce přistěhovat do
Ameriky - jdou každý zvlášť
před
zkušební
komisi,
odpovídají
na
předem
neznámé otázky. Hlavním
úkolem dvojice je se připravit
na záludné otázky komise.
Vzhledem k tomu, že jsou
manželský pár, musí o sobě
vědět
všechno
od
nejoblíbenější barvy, přes věk až po otázky vyloženě "na tělo".
Po těchto hrách již následovalo balení osobních věcí a společný úklid
základny Bílý Orel. Odjezd byl opět kombinací autobusem do Klatov a
následně vlakem do Dobřan. Příjezd na dobřanské nádraží byl v 17:05 hodin,
kde již čekali na své děti rodiče. Opět věřím tomu, že si víkendovou
výpravnou akci na Javornou v krásném prostředí a za krásného počasí
skautské děti ve zdraví, radosti a v soutěžně přátelském duchu užily a již nyní
se těší na další společné akce.

Cyril Hromník
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