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Uteklo to!
Vážený čtenáři,
jak se říká, uteklo to jako voda. Rok 2021 je nenávratně pryč, i když
dopad některých našich rozhodnutí, která jsme vloni učinili, bude
znatelný možná i po několik let a třeba ještě déle. Jak víme, lidský tvor
není schopen jen správných rozhodnutí a mnohdy se vydáme
nesprávnou cestou. Inu, i to je součástí naší nedokonalosti, kterou
nezbývá než smířlivě přijmout, a přece jsme povoláni vyzvat ji každého
dne na souboj, ať už je poměr sil jakkoli nerovný. Příležitostně se ale
napětí mezi dokonalostí a nedokonalostí vyhýbáme a boj uvnitř sebe
samé/ho/ jaksi odkládáme – to když se kocháme chybami druhých a u
sebe je neshledáváme. Přitom nám uniká zajímavý paradox: Čím více si
budeme vědomi vlastních chyb, tím větší je naděje na dokonalost
lidského společenství. Platí to snad ve všech oblastech života člověka.
Avšak slova by to byla vskutku prázdná, pakliže bychom nezačali u
sebe (nyní mám na mysli vedení obce). Totiž pokud bychom byli bez
chyb, splnili bychom plán oprav a investic minulého roku beze zbytku.
A to se nám nepodařilo. Zkrátka bilance minulého roku, kterou v naší
tiskovině každoročně publikujeme, musí být úplná (tzn. pravdivá). Ale
pravdivosti bilance by také nebylo, kdybychom opomněli to, co se
naopak vydařilo. A protože je stále na čem pracovat, seznámíme vás
také s plány pro letošní rok. Lednové číslo Štěnovických listů (které
prošly lehkou grafickou úpravou) je na informace vcelku hutným
kouskem a já pevně doufám, že stravitelným.
Jan Polívka,
místostarosta
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Bilancování a výhled od budoucna…

V

roce 2021 měla obec naplánováno několik investičních i
neinvestičních akcí. Které byly zrealizovány, a které se
naopak nepodařilo vloni dokončit, uvádíme níže. Začněme
nejprve těmi nedokončenými:

Projektová dokumentace bus-zastávky u Třešňové – Projekt dosud
nebyl zcela dokončen, neboť záměr plnohodnotné autobusové zastávky
naproti vjezdu do Třešňové ulice není z hlediska úřadu územního
plánování možný. Proto je v současné době projekt upravován tak, aby
mohly u Třešňové vzniknout alespoň provizorní zastávky. Mezitím se
bude obec zabývat změnou územního plánu ve zkráceném řízení, aby
mohl být záměr plnohodnotných autobusových zastávek zrealizován. Na
projekt měla obec vloni vyčleněno 250 tis. Kč.
Projektová dokumentace provádění stavby lávky přes Úhlavu
(U jezu) – Projekt pro provádění stavby dosud nebyl dokončen,
neboť pro chybějící stanoviska některých úřadů nemohla být
kompletována dokladová část dokumentace pro stavební povolení.
K nápravě dojde letos. Na projekt měla obec vloni vyčleněno 300 tis.
Kč.
Projektová dokumentace chodníku Liliová-Kamenická (vč. inž. sítí) –
Projekt propojení chodníku z Liliové ulice do Kamenické dosud nebyl
dokončen z důvodu pokračujícího jednání o sdružené investici a řešení
majetkových vztahů s firmou Streicher. Dále byla řešena problematika
napojení chodníku vč. sítí (zejména vodovodu) na připravovanou zónu
pro bydlení, kterou se chystá zbudovat soukromý investor. Na projektu,
na který měla obec vloni vyčleněno 350 tis. Kč.
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Projektová dokumentace rozšíření a modernizace vodojemu – Jelikož se
stávající vodojem může stát pro obec velmi problematickým, přistoupila
obec k projektování nového vodojemu s moderními technologiemi a
potřebnou kapacitou. Je však zapotřebí zachovat stejnou vrstevnici, na
které se nachází současný vodojem, což je z hlediska vlastnictví
využitelných pozemků komplikované. Projekční práce tak byly
pozastaveny a vedení obce jedná s vlastníky o podmínkách odkupu
potřebných pozemků pro výstavbu vodojemu. Na projekt měla obec vloni
vyčleněno 370 tis. Kč.
Řešení bezpečnosti dopravy v ul. Farní a Luční – Stavební akce nebyla
zrealizována, přestože je projekčně připravena. V průběhu minulého roku
se totiž ukázalo, že obě silnice, které mají být zbezpečněné tzv.
zpomalovacími polštáři, nejsou oficiálně (tzn. katastrálně) silnicemi. Obec
pracuje na nápravě tohoto stavu a k realizaci akce by tak mělo dojít letos.
Vloni bylo na akci vyčleněno 500 tis. Kč.
Oprava povrchů místní komunikace na Borecké (od řadových domů dále) –
Na realizaci akce byla vloni uzavřena smlouva o dílo s firmou Eurovia,
avšak vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a nadměrné
vytíženosti zhotovitele nebylo dílo provedeno. Mezi smluvními stranami
byl proto uzavřen dodatek, jehož předmětem je posunutí realizace díla na
letošní rok. Vloni měla obec na opravu cesty vyčleněno 600 tis. Kč.
Tolik výčet a odůvodnění toho, co se nepodařilo vloni zrealizovat. Nyní
přehled plánovaných oprav a investic, které vloni naopak uskutečněny
byly:
I vloni obec zadala několik projekčních prací. Byla například upravena
projektová dokumentace dopravního řešení Ke Cvičišti, Na Průhonu a
V Podlesí. Úprava PD vyšla obec zhruba na 15 tis. Kč.
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Mnohé se však může ještě změnit, protože o projektu je stále jednáno se
zástupci společnosti ČEZ, od které dosud obec neobdržela souhlasné
stanovisko.
S výše uvedenou akcí úzce souvisí projekt dešťové kanalizace ústící do
koryta Losinského potoka. Projekt stupně DÚR byl letos zpracován a
předložen stavebnímu úřadu, který pro projekt vydal územní rozhodnutí.
Za projekt obec zaplatila zhruba 70 tis. Kč, letos bude navázáno
dokumentací stupně DSP.
Zpracován byl také projekt rekonstrukce střechy Lidového domu. Na
projekt bylo ještě vloni navázáno samotnou realizací. Projekt vyšel obec na
zhruba 60 tis. Kč.
Vloni byla obci dodána také projektová dokumentace pro rekonstrukci
střechy obecního úřadu. Obec za PD zaplatila necelých 80 tis. Kč. Na
projekt bude letos navázáno realizací.
Obec v minulém roce zadala také projektovou dokumentaci pro výstavbu
nové česlovny v areálu ČOV, neboť bylo shledáno, že stávající česlovna je
staticky nevyhovující. Projekt, jehož předmětem je mimo výstavby nové
česlovny také odstranění stávající budovy, vyšel obec na více než 100 tis.
Kč. Na akci by mělo být letos navázáno realizací.
Za zhotovení kompletní dokumentace třetí změny územního plánu
v několika pare zaplatila obec zhruba 100 tis. Kč. Změna byla vydána
zastupitelstvem 25. 10. 2021.
Podle plánu byly zrealizovány také stavební a montáží akce. Jednoznačně
nenákladnější byly rekonstrukce střechy obou školních tělocvičen a střechy
Lidového domu. Za stavební práce na střeše školních tělocvičen obec
zaplatila necelých 2,5 mil. Kč. V rámci akce byla řešena výměna střešní
krytiny, a také tepelná izolace obou sportovních objektů.
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Rekonstrukce střechy Lidového domu spočívající zejména ve výměně
krytiny vyšla obec na 3,5 mil Kč. Zhotovitelem obou akcí byla firma
Martin Hubka.

Výměna střešního pláště byla na budově Lidového domu provedena v celém rozsahu.

V minulém roce byla také opravena místní komunikace v ulici Modřínová
a Borecká (slepá ulice z Čižické ke kontejnerům). Dílo provedla firma
Eurovia za necelých 400 tis. Kč. V rámci oprav došlo k pokládce nového
povrchu v podobě asfaltové emulze.
Minulý rok byly zahájeny zemní a zámečnické práce na zbudování nové
pozinkované venkovní terasy k restauraci Lidový dům. Akce, která je ještě
letos dokončována, vyjde obec na zhruba 1 mil. Kč.
V roce 2021 byly na nástavby učebnového pavilon školy (učebna hudebny
aj.) instalovány venkovní rolety a žaluzie. Akci zhotovila firma Border
Plzeň za necelých 300 tis. Kč.
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Vloni byla také provedena rozsáhlá oprava objektů areálu ČOV včetně
výměny oplocení a opravy čerpací stanice V Potocích. Akce spočívala ve
výměně krytiny objektů, v opravě fasády budov, výměně oken a dveří.
Provedena byla také úprava okolního terénu. Zhotovitel díla, kterým byla
firma Ondřej Štolle, inkasoval za akci zhruba 1,3 mil. Kč.

Provozní budova ČOV po opravě.

Opomenuta nebyla ani bezpečnost na veřejném prostranství. Obec pořídila
za zhruba 170 tis. Kč kamerový systém, který dodala firma Mraknet.
Kamery monitorují autobusovou zastávku na Čižické vč. blízkého okolí,
dále Štěnovické náměstí, silniční průtah na Čižické a místní hřbitov.
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Letos počítá obecní rozpočet s rozšířením kamerového systému o další
zařízení, neboť se kamery koncem minulého roku osvědčily, když se s jejich
pomocí podařilo policii dopadnout několik místních vandalů.
V průběhu loňského roku byla provedena také rozsáhlá údržba hřiště národní
házené. Při údržbě došlo například k propískování hřiště s umělým povrchem,
provedena byla také výměna záchytných sítí. Za údržbu obec zaplatila
přibližně 150 tis. Kč.
Rozpočet minulého roku počítal také s výměnou kotle obecního úřadu.
Původní dvacet let starý kotel byl vyměněn, nainstalován a zprovozněn firmou
GASPEMA za zhruba 200 tis. Kč. Stejná firma provedla také výměnu sedmi
bytových kotlů v bytovém domě ve Skalní ulici. Výměna vyšla obec na
necelých 450 tis. Kč.
Nad rámec plánu pro rok 2021 byla provedena rekonstrukce sociálního
zařízení v přízemí hlavního učebnového pavilonu základní školy, kde byla
zbudována bezbariérová toaleta. Akce vyšla obec na necelých 200 tis. Kč.
Rozpočet na odkup pozemků byl minulý rok významně překročen, neboť obec
využila příležitosti k odkupu rozlehlých pozemků pro bydlení poblíž bývalé
odchovny prasat. Dalšími významnými pozemky určenými k bydlení, které se
obci podařilo získat, jsou parcely na Štěnovickém náměstí vedle prodejny
potravin. Na nákup nemovitostí měla obec vyčleněno 1,5 mil. Kč. Vzhledem
k výše uvedeným skutečnostem utratila obec za nákup nemovitostí necelých
10 mil. Kč.
Sečteno podtrženo:
Rozpočet na opravy a investice pro rok 2021 činil zhruba 16,5 mil. Kč.
Skutečnost k 31. 12. 2021 činí zhruba 20,2 mil. Kč. Rozpočtové náklady jsou
kryty finančními prostředky na účtech obce. Na účtech obec disponuje celkem
více než 70 mil. Kč.
Jan Polívka
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15. prosince 2021 schválilo zastupitelstvo na svém
zasedání rozpočet na rok 2022. Rozpočet počítá
s těmito opravami a investicemi:
akce
Rekonstrukce střechy OÚ
Realizace provizorních bus-zastávek u Třešňové
Modernizace bus-zastávky na Čižické
Herní prvky na dětské hřiště u ZŠ (antivandal)
Zakoupení pevných parkových laviček
Zbudování nové česlovny ČOV
Zakoupení nákladního vozidla pro správu zeleně
Zbudování workoutového hřiště u jezu
Úprava PD rekonstrukce domova pro seniory
Úprava PD sociálního zařízení školky
Studie rekonstrukce sportovního hřiště u školy
Studie dopravního řešení ul. K Hájovně
Odkup pozemků
PD dešťové kanalizace v pivovaru
PD rozšíření dešťové kanalizace Na Šancích (DSP)
PD řešení nástaveb základní školy
Výměna obrub na veřejném prostranství před ZŠ
PD rekonstrukce lávky V Potocích vč. řešení okolí
Oprava povrchu komunikace Na Šancích
Oprava povrchu komunikace na Borecké
Výměna oplocení mateřské školy
Přeložka plynové přípojky pro mateřskou školu
PD provádění stavby – lávka přes Úhlavu (U jezu)
Rozšíření kamerového systému obce
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rozpočet
2022
500 000 Kč
600 000 Kč
750 000 Kč
150 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
000 000 Kč
700 000 Kč
300 000 Kč
80 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč
500 000 Kč
150 000 Kč
85 000 Kč
200 000 Kč
160 000 Kč
500 000 Kč
700 000 Kč
700 000 Kč
300 000 Kč
80 000 Kč
300 000 Kč
200 000 Kč
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akce
Výměna vrat od dílny v areálu pivovaru
Datové úložiště pro OÚ
Zbudování oplocení s vraty pod Lidovým domem
PD chodníku Liliová – Kamenická (vč. inž. sítí)
PD propojení dešťové kanalizace na Čižické
Odvodnění chodníku u kostela v ul. Farní
Oprava bývalé márnice na hřbitově
Řešení bezpečnosti dopravy v ul. Farní a Luční
Revize PD skautské klubovny vč. inženýringu

rozpočet
2022
80 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
400 000 Kč
50 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
1 200 000 Kč
50 000 Kč
JP

Poplatky za svoz směsného odpadu
astupitelstvo obce vydalo novou obecně závaznou vyhlášku č.
1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci s platností od 1. 1. 2022. Nově se stanovuje
sazba za litr, která je 0,55 Kč a minimální základ dílčího poplatku činí 30 l.
Poplatkovou povinnost je třeba splnit do konce února tohoto roku, nově
jsou poplatníky všichni vlastníci nemovitostí (vč. chat) v obci. Přehled
ceny za svozy dle objemu a četnosti naleznete na internetových stránkách
obce (obecní úřad – aktuality).

Z

Pro úhradu poplatků se preferují bezhotovostní platby na bankovní
účet obce, č. 35023704/0600, VS: číslo popisné nebo lze na místě využít
možnosti platby kartou.
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Usnesení č. 6/2021 zastupitelstva obce Štěnovice
ze dne 15. 12. 2021:
Zastupitelstvo obce:
Schvaluje distanční účast Cyrila Hromníka a Jana Polívky na
6. zasedání ZO Štěnovice dne 15. 12. 2021.
Hlasování
1.

PRO
9 (Albrecht, Brada, Hromník, Kosnar, Laštovka, Polívka, Slavík,
Steinbach, Šmídl)
2.

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, bod č. 9, 10, 11 a 12 z usnesení č.
5/2021.

3.

Bere na vědomí RO č. 10/2021, které bylo provedeno v pravomoci
starosty obce a schvaluje posunutí číselné řady, kdy se mění označení
rozpočtového opatření, jež bylo schváleno ZO dne 1. 12. 2021 z RO č.
10/2021 na RO č. 11/2021.

Hlasování
PRO
9 (Albrecht, Brada, Hromník, Kosnar, Laštovka, Polívka, Slavík,
Steinbach, Šmídl)
4.

Ruší usnesení č. 11 z usnesení č. 3/2014 zastupitelstva obce Štěnovice
ze dne 17. 9. 2014, kterým měl být zřízen fond pro plnění plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací.
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Hlasování
PRO

PROTI

ZDRŽEL SE

6 (Albrecht, Brada,
Kosnar, Polívka,
Slavík, Šmídl)

1 (Steinbach)

2 (Hromník, Laštovka)

5.

Schvaluje rozpočet obce Štěnovice pro 2022 jako schodkový, kdy
schodek činí 10.473.763,00 Kč, načež je kryt finančními prostředky na
účtu obce. Rozpočtové příjmy činí 45.308.301,00 Kč, rozpočtové
výdaje činí 55.782.064,00 Kč, potřeba financování (8115) činí
10.473.763,00 Kč.

Hlasování
PRO

PROTI

7 (Albrecht, Brada,
1 (Steinbach)
Hromník, Kosnar,
Polívka, Slavík, Šmídl)
6.

ZDRŽEL SE
1 (Laštovka)

Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Štěnovice na roky 2023 –
2024.

Hlasování
PRO

PROTI

7 (Albrecht, Brada,
1 (Steinbach)
Hromník, Kosnar,
Polívka, Slavík, Šmídl)
7.

ZDRŽEL SE
1 (Laštovka)

Schvaluje rozpočet Mateřské školy Štěnovice na rok 2022 a dále
schvaluje pro Mateřskou školu Štěnovice na rok 2022 příspěvek na
provoz ve výši 3.150.000 Kč.
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Hlasování
PRO
9 (Albrecht, Brada, Hromník, Kosnar, Laštovka, Polívka, Slavík,
Steinbach, Šmídl)
8.

Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Štěnovice na
roky 2023 – 2024.

Hlasování
PRO
9 (Albrecht, Brada, Hromník, Kosnar, Laštovka, Polívka, Slavík,
Steinbach, Šmídl)
9.

Schvaluje rozpočet Základní školy Štěnovice na rok 2022 a dále
schvaluje pro Základní školu Štěnovice na rok 2022 příspěvek na
provoz ve výši 7.818.000 Kč.

Hlasování
PRO
9 (Albrecht, Brada, Hromník, Kosnar, Laštovka, Polívka, Slavík,
Steinbach, Šmídl)
10. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Štěnovice na
roky 2023 – 2024.
Hlasování
PRO
9 (Albrecht, Brada, Hromník, Kosnar, Laštovka, Polívka, Slavík,
Steinbach, Šmídl)
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11. Schvaluje Program rozvoje obce Štěnovice na období 2021 - 2027.
Hlasování
ZDRŽEL SE

PRO

8 (Albrecht, Brada, Hromník, Kosnar, Laštovka, 1 (Steinbach)
Polívka, Slavík, Šmídl)
Zastupitelstvo obce je 11členné, ze zasedání byli omluveni pánové
Jíška a Růžička.

V lednu jubilea oslaví:
Štefan Jurista, Lipová
Marie Duníková, Čižická
Božena Virtová, Smrková
Bohumil Šimek, Krátká
Věra Míková, Pod Bažantnicí
Ludmila Bartoňová, Třešňová
Jaroslav Laštovka, Plzeňská
Jana Pytlíková, Příčná
Boris Ličačenko, Liliová

Ivo Vaicenbacher, Akátová
Vladislav Kučera, Buková
Jiří Zahradník, Mechová
Jaroslava Vacíková, Polní
Václav Burda, Štěnovická
Jiří Růžička, Farní
Věra Fialová, Třešňová
Marie Kastnerová, Čižická

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Zbývá jen vzpomínka na: „Úsměv, prosím.“
Za Jaroslavem Kubánkem
en obtížně bychom spočítali všechny ty, kteří slyšeli: „Úsměv,
prosím.“ Dnes nám ale příliš do usmívání není, protože ten, kdo se
na nás s prosbou o úsměv obracel, právě odešel do nenávratna.
Není ve vsi rodina, kde bychom nenašli obrázek pořízený fotografem
Jaroslavem Kubánkem. Bez jeho přítomnosti se neobešla škola, vítání
občánků, koncerty Haydnovek a vůbec všechny události, které tradičně
patří k obci, jako byly průvody, sešlosti v Liďáku, sportovní a kulturní
akce. Vždy pohotově fotograficky zdokumentoval nenadálé a mimořádné
události. Pan Kubánek sice nebyl štěnovickým rodákem, ale každý rodácký
sraz ho vítal jako svého Štěnovičáka a nikdo nepochyboval o tom, že Jarda
Kubánek patří mezi rodáky. Všichni, kdo jsme se s panem Kubánkem
potkávali, máme v paměti navždy uloženou fotografii člověka, který ve vsi
bude chybět. Teď už nám pan Kubánek z dálky nekonečna jen posílá
vzkaz: „Úsměv, prosím.“

J

Alena Vlčková

Kultura
ilí kulturní příznivci, vítáme Vás v novém roce a pevně
věříme, že Vám budeme moci nabídnout mnoho zajímavých
kulturních akcí a snad se u nich budeme konečně setkávat i
osobně. Zatím nám však situace stále není příliš nakloněna a musíme
prozatím zůstat u venkovních a bezkontaktních akcí. Ale i tak se budeme
snažit, abychom si to všichni užili.
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V prosinci proběhl již 3. ročník naší adventní hry pro celou rodinu s
názvem Okénkový kalendář. Do hry se zaregistrovalo úžasných 108
rodin, několik dětských skupin a opět se přidali i skauti.
Děkujeme za obrovský zájem, velice pozitivní ohlasy, a hlavně za podporu
24 dobrovolníků, kteří svá okna vyzdobili svítícími číslicemi. Všem
„svítícím“ i hledajícím účastníkům patří náš srdečný dík. Účastníci, kteří
nalezli všechna čísla (nebo alespoň většinu), mohou poslat do 15. ledna
2022 vyplněnou soutěžní kartu s poštovní adresou účastníka/ů a počtem
hledajících dětí na e-mailovou adresu akcestenovice@seznam.cz a už se
jen těšit na drobnou odměnu ve své poštovní schránce.
Jak jsme již psali v minulém vydání
Listů, nemohly se konat tradiční vánoční
trhy v Potocích, jejichž součástí je vždy i
malování perníčků ve vánoční dílničce.
Proto bylo téměř 600 ks perníčků spolu
s krémem a pytlíčky na zdobení předáno
do školy a školky. Děti si zdobení moc
užily, a ještě tak šířily radost dál – např.
děti z třídy Štěňátka poslaly přání a
ozdobené perníčky zdravotníkům z
I. interní kliniky FN na Lochotíně.
Na leden a únor jsme si pro Vás připravili 2. ročník Sněhulákiády, která
se loni těšila nečekaně velké účasti. Vytvořte originálního sněhuláka největšího, nejmenšího, nejzajímavějšího, nejvtipnějšího … prostě jakkoliv
výjimečného a z jakéhokoliv materiálu a pošlete jeho fotku do 13. února
2022 na adresu akcestenovice@seznam.cz. Vybrané fotky budou se
souhlasem autorů zveřejněny v únorovém a březnovém vydání
Štěnovických listů a na FB Akce Štěnovice. Na všechny soutěžící čeká
drobná odměna. Více informací naleznete na přiloženém plakátu.
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V naději, že se epidemická situace již brzy zlepší a budeme moci pořádat
ještě více akcí, bychom rádi oslovili případné zájemce, kteří by rádi
rozšířili náš tým nebo prostě jen občas rádi vypomohli s pořádáním akcí
pro malé i velké, mladší i starší, aby se nám ozvali na e-mail
akcestenovice@seznam.cz nebo na FB Akce Štěnovice.
Těšíme se na Vás při letošních akcích a přejeme krásnou a pohodovou
zimu.
Kulturní komise obce Štěnovice
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Každý člověk se může ocitnout v nesnázích a je třeba
mu podat pomocnou ruku
Tříkrálová sbírka
(www.trikralovasbirka.cz)
rostředky jsou používány na: charitní pečovatelskou službu,
podporu provozu Domovů pro seniory, podporu domovůchráněné bydlení, podporu Tísňové péče, podporu domovů pro
matky s dětmi v tísni, podporu azylových domovů (i nízkoprahových
denních center, azylových nocleháren, terénního programu)…

P

Na Tříkrálovou sbírku organizovanou Charitou Česká republika můžete
přispět několika způsoby:
• navštíví vás nebo potkáte Tři krále a přispějete do kasičky s logem
Charity Česká republika
• přispět můžete do statických kasiček,
které naleznete na úřadech, v kostelech či obchodech
• můžete darovat prostřednictvím Online koledy
• můžete zaslat dárcovskou sms
Štěnovičtí přispěli vloni a přispívají do této sbírky (a nejenom do ní) i
letos.
Přispěvovatelům, a zvláště dobrovolníkům pracujícím v sociálních
službách, patří poděkování!

Jiří Albrecht
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Chovatelé
Pětapadesátileté výročí chovatelů ve Štěnovicích

B

ylo to dne 5. ledna 1957 , kdy svolal přípravný výbor za vedením
přítele Karla Černého a přítele Josefa Krásného 38 zakládajících
členů na první schůzku do Lidového domu ve Štěnovicích. Z 38
zakládajících členů bylo 26 ze Štěnovic, 7 členů z Předenic, 4 členové z
Útušic a 1 z Nebílov. Zakládající členové si uložili za cíl, že se budou věnovat
společné chovatelské činnosti. Navzájem si budou nápomocni při chovu
různých plemen králíků, holubů, drůbeže, nutrií , ovcí a koz . Ze svého středu
si zvolili první šetičlenný výbor ve složení : předseda př. J. Krásný,
místopředseda př. K Černý , jednatel př. F. Hudeček, pokladník př.
A. Lauber , hospodář př. L. Cink , všichni ze Štěnovic. Revizní komise pod
vedením př. J. Motlíka z Předenic se členy př. Vl. Kutka a V. Fremr.
20. ledna 1957 na schůzi Místní organizace dodatečně zvolili vedoucího
odboru ovcí a koz př. A. Smolka, králíků př. J. Krásného, drůbeže př. J.
Kastnera, holubů př. Jar. Suchého, nutrií př. Jar. Teřsteka. Vše pod heslem
„Pro krásu, radost i užitek“. Chovatelé pořádali stolní oceňování zvířat,
výstavy zvířat , ale také plesy a zájezdy zaměřené na chovatelství. Byla to
záslužná činnost a propagace jak chovatelství, tak obce Štěnovic.
Na závěr z první stránky KRONIKY:
František Branislav
Domove , dej nám slova vroucná a čistá srdce , pevná , bez pochyb.
Otevři cestu do budoucna, po které půjdem alejemi lip.
Stanislav Menoušek
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Mateřská škola
Prosincové těšení

a prosinec se děti těší snad nejvíc z celého roku. Jiné to není ani
u nás u Klokánků. Blížil se čas, kdy nás navštíví Mikuláš, anděl
a čertíci. Vyrobili jsme si společně peklo, kde si děti moc rády
hrály. Také jsme měli u Klokánků „Čertovský rej“ plný soutěží a
čertovského dovádění. A když přišel čas, kdy nás Mikuláš, andělé a
čertíci navštívili, děti se moc tešily. (i když některé s obavami, jestli
toho jeho občasného zlobení nebylo někdy příliš) Mikuláš měl nicméně pro
každého připravený dáreček.

N
STRANA 20

LEDEN 2022

A teď už zbýval jen čas těšení se na
Ježíška a na Vánoce. Místo pekla jsme
si postavili nebe s Ježíškem, Josefem,
Marií a andílky. Aby nám čas rychleji
utíkal, měli jsme i adventní kalendář
s dárečky a každý den jsme si pečlivě
odškrtávali. Ještě je třeba překvapit
rodiče „vánoční videobesídkou“ se
spoustou básniček a písniček. A aby
měli rodiče radost, vyrobily pro ně děti
také dárečky. A za odměnu k nám do
školky přiletěl Ježíšek, který nadělil
spoustu dárečků pod ozdobený
stromeček.
A teď už se jen rozloučit a těšit se na Vánoce s rodinou. Takže zase na
shledanou v novém roce 2022.
Radka Kubalová
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Základní škola
Ze školy až na zámek
těnovický barokní zámek pochází z první poloviny 18. století a pro
místní je již nedílnou součástí zástavby kolem řeky Úhlavy.
V současné době je v soukromém vlastnictví a veřejnosti
nepřístupný. Děti ze základní školy ale dostaly pozvání pana majitele Pavla
Šindeláře, a tak se mohly projít celým areálem.

Š

Prohlédly si zámecký
park
se
sochami
barokních
světců,
podívaly se ale i do
interiéru zámku. Tam
se zábavnou formou
seznámily
s historií
celého objektu
a
mohly si prohlédnout
vystavené exponáty.
Kdo dával pozor,
získal za projevené
vědomosti dokonce čokoládový zámecký zlaťák. Panu Pavlu Šindelářovi
patří velké poděkování za to, že nechal děti poznat zase o kousek více
místní historie.

Martina Horová
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Skauti
Divadlo v Lidovém domě Štěnovice 17. 11. 2021

V

e středu 17. 11. 2021 se skautské děti sešly v sále Lidového domu
Štěnovice, aby si v termínu 14:00 – 17:00 hodin zahrály divadlo,
na které se po jednotlivých družinách připravovaly v rámci
několika skautských schůzek.

Družina Ledňáčci si připravila divadlo na téma rodina, děti a volný čas. Pokud
chcete vaši rodinu obohatit o zajímavé zážitky a vnést do života dětí zajímavé
postřehy, je nutné naučit se žít trochu aktivnější život i ve volném čase. Děj
začal tím, že děti tráví veškerý volný čas hraním her na mobilu či PC a neumí
si představit, že lze volný čas využít mnohem lépe i s případným
dobrodružstvím. V tomto příběhu celá rodina odjela stanovat do lesa, což
dětem na začátku připadalo jako strašná nuda. Po příjezdu do lesa tatínek
naučil děti stavět stan, připravit tábořiště, pozorovat přírodu, pít ze studánky.
Výsledkem příběhu bylo, že po týdnu stanování si děti na mobil ani
nevzpomněly a nejraději by zůstaly v lese, protože měly pocit, že je v něm
možné prožít ještě mnoho dalších příhod a dobrodružství.
Družina Medvědi si společně s družinou Kojoti připravila divadelní příběh o
Mauglím. Děti se inspirovaly literární postavou z Knihy džunglí anglického
spisovatele Rudyarda Kiplinga. Mauglí je indický chlapec, který se ztratí
rodičům a žije v džungli mezi divokými zvířaty. Stará se o něj vlčí rodina a na
Poradní skále, kde se scházejí obyvatelé pralesa, nachází věrné přátele.
Medvěd Balú, černý pardál Baghíra a vůdce vlčí směčky Akéla se za
Mauglího postaví, když o jeho vydání žádá zlý tygr Šer Chán. Mauglí se stane
uznávaným členem zvířecího společenství v džungli, ale s přibývajícími lety
se musí vyrovnat s prostou skutečností, že je vlastně pořád člověk.
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Družina Delfíni si připravila divadelní scénku na motivy pohádky o perníkové
chaloupce. Nešlo ale o ledajakou chaloupku, nýbrž o disco perníkovou
chaloupku, ve které bydlela moderní čarodějnice se svojí kočkou - v podání
Lišky a Médi. Roli nahněvané macechy si vybrala Kočka a skromného
manžela tatínka jí dělala Pony. V hlavní roli si zahrály holky Sova, jako
Jeníček, a Hvězda, jako Mařenka. Příběhem celou dobu provázela v roli
vypravěče Vlčice. Skautská děvčata si přinesla - i sama vyrobila rekvizity
(například již zmíněnou disco chaloupku z kartonu, pomalovanou temperami,
napečené perníčky, či ručně vyrobené jahody). Nechyběly samozřejmě ani
kostýmy. Skautky si přípravu, nacvičování scénky a její samotné představení
moc užily.
Družina Myšky si připravila divadelní vystoupení jako část příběhu z fantasy
filmů Harry Potter resp. z románů britské spisovatelky J. K. Rowlingové.
Romány zachycují dobrodružství mladého kouzelníka, Harryho Pottera, a jeho
přátel, Ronalda Weasleyho a Hermiony Grangerové, kteří všichni studují
na Škole čar a kouzel v Bradavicích. Hlavním tématem příběhu je Harryho
souboj s černokněžníkem Tomem Rojvolem Raddlem (v originále Tom
Marvolo Riddle), známým spíše jako Lord Voldemort, jehož cílem je dosažení
vlastní nesmrtelnosti, dobytí kouzelnického světa, podmanění nekouzelníků
(mudlů) a zničení všech, kdo mu stojí v cestě, zejména pak samotného
Harryho Pottera.
Družina Lasičky si připravila divadelní scénku na téma v zdravém těle zdravý
duch a správná životospráva. Určitě znáte staré známé “ve zdravém těle zdravý
duch“. Když onemocní tělo, onemocní i duše. Platí to však i obráceně. Často
se stává, že vám něco nebo někdo ublíží, zklame vás. Následuje přirozená
reakce – hněv. Na dotyčného člověka, situaci, instituci, případně samého sebe.
Do svého nitra zkrátka vpustíte proud negativní energie a pocitů, který se
neodrazí jen na vaší psychické nepohodě, ale z pravidla se příznaky projeví i
navenek. Existuje 6 základních pocitů, které dokáží nabourat zdraví a
imunitu. Jde o zlobu, strach, nenávist, křivdu, trápení se a lítost.
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Vaši celkovou auru ovlivňuje i to, co vaše tělo přijímá. Každý lidský orgán
má kromě fyzického rozměru a funkce i rozměr duchovní. Ten se
projevuje zejména reakcí na jeden ze zmíněných šesti pocitů či emocí.

Na jevišti sálu Lidového domu se odehrává divadlo v podání místních skautů.

Družina Raci si připravila divadelní výstoupení na motivy písně Ivana Mládka
a Banjo Bandu Jožin z bažin, píseň hraje na koncertech v ČR i známá
metalová skupina Metallica. Skladba je parodií na pohádky, kde
hrdinný rytíř zbaví vzdálené království hrozného netvora a za odměnu dostane
princeznu a půl království. V tomto případě píseň pojednává
o lidožroutu Jožinovi, který sídlí v bažinách u města Vizovice a „žere
hlavně Pražáky“. U slivovice předseda místního JZD prohlásí, že ten, kdo je
zbaví netvora, dostane za ženu předsedovu dceru a půl JZD. Hrdina písně pak
použije jako zbraň práškovací letadlo a netvora prodá do zoo.
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Skautští chlapci si rozebrali jednotlivé postavy z textu písně, k nim si za
značného přispění skautských maminek připravili kostými včetně
práškovacího letadla. Skaut Yetti, který hrál Jožina, si užil reálného
popráškování v podobě mouky.
Družina Netopýři si připravila scénku na motivy poslední divadelní hry
České nebe z repertoáru Divadla Járy Cimrmana s podtitulem Cimrmanův
dramatický kšaft. Autory jsou Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak. Jako
spoluautor je uváděn také fiktivní český vynálezce, filosof a dramatik Jára
Cimrman. Hra popisuje zasedání české nebeské komise v době první světové
války. Řídícím je svatý Václav, který se rozhodl komisi rozšířit ze tří členů
(Svatý Václav, Komenský, Praotec Čech) na šest. Postupně mezi sebe
přijmou K. H. Borovského, J. Husa a Babičku Boženy Němcové. Musí se
rozhodnout, jaký zaujmou postoj k B. Smetanovi, K. Sabinovi, ale také k
českým vojákům, kteří dezertovali z rakouské armády k československým
legiím.
Musím jednoznačně konstatovat, že přístup skautských dětí k jednotlivým
divadelním rolím byl velice zodpovědný a nedivil bych se, že někdo z nich je
budoucí herec či režisér. Důležité však je, že si děti vše užily a uměly se
navzájem zasmát a pochválit.
Cyril Hromník
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Cestovatel
Orkán Sabine nás nechtěl pustit, přesto jsem do
Moldavska odletěl – 2. část
(pokračování z prosincového vydání Štěnovických listů)

O

dpoledne mířím do pizzerie. Je fajn dát si velkou pizzu, colu,
strávit v pizzerii skoro dvě hodiny a nechat tam v přepočtu 80
českých korun. Opět myslím na svou manželku, která mě teď
při čtení těchto řádků jistě proklíná!

K večeru mířím na další památky, opět do mého oblíbeného obchodu
s moldavským vínem a zpátky na hotel. Večer si píšu s rodinou, píši online
živý cestopis na facebookové stránky Štěnovický cestovatel a opojen
muškátem si spokojeně usínám.
Další den ráno mířím opět do parku do Cafe Bonjour na kávu a dva croissanty.
Pak vyrážím na dlouhou, téměř 4hodinovou procházku městem, kde zacházím
do mnoha pravoslavných chrámů a kostelů. Užívám si čas samoty, vnímám
pulzující město, fotím pro mě zajímavá architektonická místa. Nacházím
pánský obchod s košilemi, saky a klasickou plesovou módou. Kupuji si tři
košile, jednoho motýlka a spokojeně odcházím brázdit ulicemi dál. Za tři
krásné košile s motýlkem jsem utratil necelých 500 českých korun. Ženo má,
odpusť, příště jedeš se mnou – slibuji!
Pro milovníky trolejbusů a autobusů a vím, že jich mezi přáteli nemám málo,
jsem nafotil pár snímků. Systém je stejný jako ve starém Rusku. Nastoupíte do
autobusu (který nejezdí podle jízdního řádu) a po rozjetí se na vás vrhne „bus
bába“ se strojkem na lístky.
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Opět platí stejný systém jako první den – ať jedete kamkoliv a je jedno, jestli
jedete 5 minut nebo dvě hodiny, stále platíte 2 leva. Tedy v přepočtu 1,80
české koruny.

Bonjour Cafe uprostřed parku (centrum města).

Vozový park MHD jako by se o 35 let vrátil zpět
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Večer vsázím na osvědčenou klasiku – navštěvuji pizzerii, ve které jsem byl
včera moc spokojený, poté mířím do obchodu s moldavskými víny a kupuji
opět muškát. Moldavské víno je hodně sladké a hodně silné, má výraznou
chuť obohacenou přírodním siřičitanem. Večer jsem v telefonickém kontaktu
s rodinou a spokojeně usínám.
Ráno vycházím z hotelu a všímám si množství lidí, kteří jdou vždy jedním
směrem. Chvíli uvažuji, co s novým dnem, protože všechny památky v malém
Kišiněvu jsem již viděl, a tak mířím s davem neznámo kam. Asi po půlhodině
mě dav zavede na velkou tržnici. Na začátku tržnice babičky prodávají
květiny. Vně tržnice se dají koupit opravdu bizarnosti – od motorových olejů
k čerstvé zelenině, až po dálkové ovládače. Jako bych se propadl zpátky do
90. let. Z kazeťáku hraje DJ BoBo, chybí mi tady už jen Kelly Family.
Připomíná mi to ty staré časy, kdy jsme jezdívali na trhy do Polského Těšína a
Tereza Pergnerová uváděla hudební pořad Eso.

Městská tržnice - čerstvé ovoce a zelenina v obrovském množství.

STRANA 29

LEDEN 2022

Po tomto zážitku mířím na oběd, poté mě napadá myšlenka dojít z centra a širšího
centra až na okraj města do panelákové výstavby, kterou jsem viděl z maršrutky,
když jsem jel z letiště. Asi po hodině chůze jsem se k těmto místům skutečně
dostal. Vypadá to tady jako v Plzni na Lochotíně. Velké panelákové domy s
večerkami kolem. Mám z tohoto místa radost i smíšené pocity zároveň. Připadám
si, jako bych byl doma, a přesto minimálně o 35 let zpět, v časech po čerstvém
pádu komunismu. Vnímám, jak složitá cesta vede k plnohodnotné demokracii.
Uvědomuji si, že jsme jako Česko ušli velký kus cesty a že jsou stále v Evropě
státy, které dnes žijí jako my před 35 lety. Celý tento den uvažuji silně o politice,
o bohatství a chudobě a v souvislosti s mou předchozí cestou do ukrajinského
Černobylu o pomíjivosti bytí. To je přesně ten čas, který je sice melancholický,
ale vlastně velmi hezký.
Další den už není tak zajímavý, mířím z hotelu na letiště. Ještě mě čeká 1.133 km
cesty zpět západním směrem a shledání s rodinou. Další cesta – za měsíc bude již
s rodinou. To se chystáme se ženou a dvěma malými dětmi projet autem celé
Jordánsko. Sledujte, zda naše cesta vyjde. Covid je sice neřád, ale touha po
dobrodružství je velká!

Budova moldavského parlamentu.

Radim Teodor Bílek
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