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Zastupitelstvo vydalo dlouho očekávanou
Změnu č. 3 územního plánu Štěnovice:
Vážení spoluobčané,
v říjnu schválilo zastupitelstvo na svém čtvrtém letošním zasedání
třetí změnu územního plánu obce. Změna byla pořizována téměř pět let.
Standardně bývají změny územního plánu pořízeny o poznání rychleji,
avšak v případě naší obce hrál velkou roli neobvyklý rozsah zadání. Nyní
bych se pokusil o stručnou rekapitulaci, která čtenáře uvede do základních
souvislostí.
Územní plán obce (klíčový dokument, kterým samospráva ovlivňuje
výstavbu na svém území) byl vydán v roce 2008. V roce 2011 byla
pořízena první změna územního plánu. Od roku 2013 byla pořizována
druhá změna územního plánu, která však byla zastupitelstvem zastavena
(tj. ukončena) v první polovině roku 2016. Důvodů pro definitivní
zastavení pořizování druhé změny ÚP bylo více.
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Za všechny lze uvést potřebu tehdy nového vedení obce řádně zanalyzovat
dosud platnou územně-plánovací dokumentaci a následně navrhnout řešení
problematických částí území. Koncem roku 2016 tak bylo zastupitelstvem
schváleno zadání třetí změny územního plánu. Pro její zpracování byl
vybrán Atelier M.A.A.T. pod vedením architekta Martina Jirovského.
A co se třetí změnou územního plánu mění?
Výstavba v rámci velkých rozvojových ploch je podmíněna územní studií.
Tím je zaručeno, že obec nebude developery obejita, přičemž získává
důležitý nástroj pro ovlivňování výstavby v daných lokalitách už v jejím
prvopočátku. Podmínka územní studie se týká např. rozvojových ploch o
několika hektarech, které se nacházejí vedle stávajícího logistického centra
ProLogis a Maurice Ward. Tato lokalita je určena částečně k bydlení,
částečně k výrobě. Pro tuto část území nově platí, že plocha pro bydlení
může být zastavěna pouze do 30 %, a to jen venkovskou zástavbou
s návazností na plochy veřejné zeleně a plochy lesní. V ploše pro výrobu
nesmí vzniknout stavby přesahující rozlohu 2,5 tis. m2, výstavba je dále
podmíněna koeficientem zeleně min. 30 % a odkanalizování a zásobování
pitnou vodou by mělo být řešeno v rámci lokality.
Změna územního plánu nově vymezuje plochu pro výstavbu (potažmo
rozšíření) vodojemu, dále počítá s výstavbou vodovodního přivaděče
Černice – Štěnovice a počítá s případným rozšířením areálu místní
čističky.
Novou změnou územního plánu se také vymezuje trasa mezinárodní
cyklotrasy Plzeň – Regensburg. Cyklostezka je vymezena jako veřejně
prospěšná stavba a její součástí je také lávka přes Úhlavu (nad jezem).
Lávka je mimo jiné v současné době projektována.
V průběhu pořizování třetí změny územního plánu se obec také zabývala
odtokovými poměry a záchytem srážkových vod v krajině. Nově tak
územní plán počítá s výstavbou retence pro Losinský potok.
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Ideu zadržování dešťových vod v krajině je však nutné dále rozvíjet, v prvé
řadě však musí vzniknout vpravdě smysluplná koncepce s minimálně
regionálním přesahem.
Pro celé území obce nově platí plošný zákaz výstavby ubytoven, a to
v reakci na pokusy některých pochybných subjektů připravených využít
kdejaké dotační příležitosti bez ohledu na obec, na její bezpečnost a
charakter jejího území. Ať už se bude tato teze jevit jakkoli předsudečně,
představa, že ubytovnu ve vlastnictví osoby (či osob) s pochybnou
minulostí obývá parta lidí, kteří tráví volný čas jakoukoli neškodnou
aktivitou, se začíná ukazovat jako naprosto naivní. Proti postranním
úmyslům některých investorů je tak nutné zvolit efektivní obranu a územní
plán ji naštěstí umožňuje.
Celkem se třetí změna územního plánu dotkla 34 lokalit, a protože po
dobu, kdy byla tato změna pořizována, vznikly další podněty k řešení, bude
se jimi obec zabývat v rámci dalších změn ÚP. Další změny územního
plánu by však měly být pořizovány (na rozdíl od třetí změny ÚP) ve
zrychleném řízení.
Jan Polívka,
místostarosta

Část obce bude monitorována kamerami
Obec se již od roku 2015 zabývá zřízením kamerového systému. Ovšem až
po pečlivém zvážení umístění zařízení uzavřela obec smlouvu s firmou
Mraknet na instalaci pěti kamer určených k monitoringu veřejného
prostranství včetně místního hřbitova. Instalace kamerového systému se
záznamovým zařízením vyjde obec zhruba na 160 tis. Kč. Záznamové
zařízení je dimenzováno tak, aby bylo možné přidat v budoucnu další
kamery, které pomohou policii s vyšetřováním případného vandalismu a
jiných trestných činů ve veřejném prostoru.
Jan Polívka
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Výměna střešního pláště Lidového domu
V současné době probíhá rekonstrukce střechy Lidového domu. Tato
stavební akce je součástí postupné revitalizace Liďáku, který je zásadním
objektem pro konání mnoha kulturních akcí v obci. Zhotovitelem díla je
firma Martin Hubka. Dílo bude dokončeno letos a obec za jeho zhotovení
zaplatí přes 3 mil. Kč.
Jan Polívka

Změna vyhlášky o poplatcích za popelnice
Obec se chystá k vydání nové obecně závazné vyhlášky o poplatcích za
svoz směsného odpadu. Podle nové vyhlášky se stanou poplatníky i
obyvatelé chat. Poplatkovou povinnost budou muset splnit vlastníci
nemovitostí bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Vyhláška bude platit
od 1. ledna 2022.
Obecní úřad Štěnovice

Usnesení č. 4/2021 zastupitelstva obce Štěnovice ze dne
25. 10. 2021:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozích usnesení,
přičemž nejsou splněny tyto body: bod č. 12 z usnesení č. 1/2019, bod č. 6
z usnesení č. 1/2020, bod č. 8 z usnesení č. 1/2021, bod č. 11 z usnesení č. 2/2021.
2.
I.
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Ověřuje ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že Změna č. 3 územního plánu Štěnovice není
v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
ŠL č. 11 / listopad 2021

II.

Rozhoduje o námitkách podaných a uplatněných k návrhu Změny č. 3
územního plánu Štěnovice:
1) Po veřejném projednání:
a) Zastupitelstvo obce Štěnovice vyhovuje námitce č. 3
b) Zastupitelstvo obce Štěnovice vyhovuje částečně námitkám
č. 2, 4, 5, 6, 7
c) Zastupitelstvo obce Štěnovice nevyhovuje námitce č. 1
2) Po opakovaném veřejném projednání:
- Zastupitelstvo obce Štěnovice nevyhovuje námitkám č. 1a, 1b,
2, 3
3) Mimo stanovenou lhůtu:
- Zastupitelstvo obce Štěnovice vyhovuje námitce a žádosti
p. Miroslava Tomeše

III.

Bere na vědomí vyhodnocení uplatněných připomínek k návrhu Změny
č. 3 územního plánu Štěnovice a sdělení pořizovatele, že nebyly řešeny
žádné rozpory podle § 4 odst. 8 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů ani podle § 136 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve
znění pozdějších předpisů.

IV. Vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za
použití ust. § 43 odst. 4 a § 55 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171
až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentace a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy Změnu č. 3
územního plánu Štěnovice.
V.
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Bere na vědomí vyhotovení úplného znění územního plánu Štěnovice po
vydání změny č. 3 územního plánu Štěnovice.
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VI. Zastupitelstvo obce dále pověřuje určeného člena zastupitelstva Jana
Polívku k zahájení úkonu k pořízení změny č. 4 územního plánu
Štěnovice, jejíž součástí bude změna pozemků p.č. 771/1 a 772/10 v k.ú.
Štěnovice z plochy dopravní infrastruktury (DI) na plochu bydlení (BI), a
to ve zkráceném řízení.

Hlasování
8 pro

Slavík, Polívka, 1 proti
Albrecht, Šmídl,
Růžička, Jíška,
Hromník, Brada

Steinbach

3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a schvaluje rozpočtové opatření č.
8/2021. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu či místostarostu informovat
zastupitele o stavu kotlů a postupu využití částky 305 000 Kč na § 3612, pol.
5171.

Hlasování
8 pro

Slavík, Polívka, 1 proti
Albrecht, Šmídl,
Růžička, Jíška,
Hromník, Brada

Steinbach

Zasedání po omluvě opustil pan Růžička.
4. Odkládá projednání návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na příští nejbližší zasedání
zastupitelstva.

Hlasování o odkladu
8 pro
Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Jíška, Hromník,
Brada, Steinbach
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5. Schvaluje přílohu č. 2 smlouvy č. 1/7/2001 platné od 1. 9. 2021 –
recyklovatelná složka komunálního odpadu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem této přílohy.

Hlasování
8 pro

Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Jíška, Hromník,
Brada, Steinbach

6. Schvaluje Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň-jih čerpání finančních
prostředků ve výši 98 257 Kč z investičního fondu na rozšíření stávajícího
systému IP CCTV – kamerové zabezpečení.

Hlasování
8 pro

Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Jíška, Hromník,
Brada, Steinbach

7. Schvaluje Mateřské škole Štěnovice, okres Plzeň-jih úhradu nákladů
souvisejících se stravováním zaměstnanců z provozního příspěvku od
zřizovatele se zpětnou platností od 1. 1. 2021 v souladu se stanoviskem
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy.

Hlasování
8 pro

Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Jíška, Hromník,
Brada, Steinbach

8. Bere na vědomí Informaci starosty k převodu vlastnictví bytových jednotek BD
v ul. Skalní, čp. 457 v k.ú. Štěnovice.
.
Zastupitelstvo obce Štěnovice čítá 11 členů, dva se z jednání omluvili Ing. Kamil Kosnar a David Laštovka, později zasedání opustil Radim Růžička.
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V listopadu jubilea oslaví
Anna Šťovíčková, Krátká
Jaroslav Kuna, Farní
Jitka Nohovcová, Habrová
Milan Hajžman, Na Šancích
Jindřiška Šimrová, Akátová
Václav Chaluš, V Potocích
Jiří Řehořek, V Potocích

Jan Soukup Čižická
Ludmila Doubková, Šeříková
Irena Nováková, Luční
Jan Jíška, Jasanová
Margita Krejčová, Buková
Stanislav Procházka, V Podlesí
Stanislav Menoušek, Losinská

VŠEM JUBILANTŮM GRATULUJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Kultura ve Štěnovicích
V pátek 22. října se konalo setkání seniorů. Jako hlavní bod programu
vystoupil pan Beny Kula se svým hudebním pořadem. Večer rychle utíkal
a mnohé seniorky zavzpomínaly nejen na staré písničky, ale i na společné
vystupování se štěnovickým souborem žen. Jezdívaly po celém okrese se
svým hudebním i tanečním programem rozdávat radost. Těšíme se, že si
akci, co nejdříve zopakujeme, jak situace dovolí.
V sobotu 6. listopadu se mělo v Lidovém domě konat Štěnovické kino. Z
důvodu nepříznivé epidemické situace však obec (jako pořadatel)
s platností od 1. listopadu ruší všechny kulturní akce konající se
vnitřních prostorách. Opatření platí do odvolání.
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Prosíme, dodržujte všechna opatření a doporučení, ať se nám společně
podaří situaci brzy zvládnout. Všichni pevně věříme, že si všechny vnitřní
akce co nejdříve vynahradíme. Venkovní akce zůstávají prozatím
zachovány.
Koncem října byl ukončen příjem obrázků do Štěnovické galerie na téma
„Kdybych měl/a svůj ostrov, jakou by měl vlajku“. Sešlo se neuvěřitelných
131 obrázků, za které všem malým i velkým umělcům moc děkujeme.
Prohlédnout si je nadále můžete na plotu dětského hřiště u ZŠ. Bohužel
silný vítr s výstavou pořádně zamával. Všechny obrázky, které jsme našli a
které hodní a všímaví lidé posbírali a odevzdali, jsme znovu pověsili.
Děkujeme!
Na říjen byla plánována Drakiáda, kterou se bohužel zatím nepodařilo
uskutečnit. Nejdříve s námi „nehrálo“ počasí, a když se konečně blížil
vytoužený přiměřený vítr, skolila pořadatelský tým viróza. Moc se
omlouváme a pevně věříme, že nám to počasí ještě dovolí. A kdyby ne
letos, tak co třeba na jaře? Hlavně když bude foukat.

Blíží se adventní čas
Všechny Vás srdečně zveme na slavnostní adventní vyvrcholení roku
2021. Doufáme, že nám okolnosti a počasí dovolí uvítat s celými rodinami
a hlavně s dětmi nastávající čas českých Vánoc.
Ještě do 15. listopadu se na e-mailové adrese akcestenovice@seznam.cz
mohou hlásit dobrovolníci, kteří si chtějí v rámci tradiční hry Okénkový
adventní kalendář umístit do svého okna rozsvícené číslo.
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A zároveň se již mohou na stejné adrese registrovat soutěžící a už potřetí si
vychutnávat vánoční atmosféru při hledání rozsvícených čísel v oknech
štěnovických domů a bytů. Více informací na přiloženém plakátu. Těšíme
se na Vás!
V sobotu 27. listopadu od 17 hodin se na farní zahradě bude konat
Adventní koncert pod ořešákem s ženským pěveckým sborem Carmina
z Přeštic. Pod vedením Jany Valentové zazpívá a zahraje směs známých
vánočních skladeb a písní. Nikola Kalinová (klavír); Marta Fornouzová a
Jana Duchková (kytary); Viktor Duchek (basová kytara) a Jaroslav
Kopejtko (fagot). Vstupné dobrovolné.
Den poté, na první adventní neděli 28. listopadu od 17 hodin na
Štěnovickém náměstí proběhne slavnostní rozsvěcení vánočního stromu.
S krátkým programem vystoupí děti ze ZŠ (ZUŠ J.S. Bacha) pod vedením
zkušených pedagogů. Studentská skupina Foamies vystoupí s hezkým
vánočním okénkem a možná nás i rozezpívá.
V sobotu 4. prosince od 13hodin se v ulici V Potocích 456 uskuteční
již 6. ročník tradičních Vánočních trhů. Těšit se můžete na více než 15
stánků místních prodejců, bohatý doprovodný program, teplé i studené
občerstvení, dětskou dílničku a mnohem více. Výtěžek z občerstvení,
tomboly a některých stánků bude opět věnován Mateřské škole ve
Štěnovicích. Více informací naleznete na přiloženém plakátě.
V neděli 5. prosince se na farní zahradě od 17 hodin uskuteční Dětský
adventní koncert ZUŠ J. S. Bacha pod ořešákem. Vstupné dobrovolné.
Na Štědrý den 24. prosince bude od 10 do 15 hodin v kostele sv. Prokopa
připraveno Betlémské světlo pro každého. Od 22 hodin se zde bude konat
Půlnoční mše svatá.
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V pátek 31. prosince se od 13 hodin bude na náměstí konat Silvestrovské
setkání s předáním odměn za Okénkový kalendář.
Níže naleznete přehlednou tabulku „Listopad a Advent ve Štěnovicích“,
aby Vám nic neuteklo.

Přejeme krásný zbytek podzimu a nádherný adventní čas.
Vaše Kulturní komise obce Štěnovice
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Konání kulturních akcí záleží na aktuální epidemické situaci.
Za organizaci odpovídá pořadatel.

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Podzimní dny ve škole
Již potřetí se ve škole konalo
Jabkobraní, oblíbená akce
dětí, rodičů, zaměstnanců i
přátel školy. Zájemců o
aktivity spojené s jablky
dorazilo
opravdu
hojné
množství. Děti mohly soutěžit
v různých
disciplínách,
vyrobit si podzimní dekorace
a hrát si s kamarády. Sladké
pohoštění přichystali žáci a
paní učitelky 3. tříd. Kdo si chtěl raději vychutnat vůni rozdělaného ohně,
mohl si opékat špekáček. Někteří si domů odnesli část úrody jablek a
všichni i zážitek ze společných aktivit a setkání.
Martina Horová
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Jak se do výuky zapojují odborníci z praxe
Díky projektu Šablony II se
děti ze základní školy mohou
účastnit různých besed a
výletů s odborníky z běžné
praxe. Všechny ročníky tak
měly
možnost
navštívit
zdarma například plzeňskou
zoologickou zahradu, setkat
se s člověkem, který se
aktivně stará o zvířata a může
dětem předat cenné poznatky
a znalosti, které se v knihách a encyklopediích nedočtou.
V rámci projektu vyjely obě 9. třídy na exkurzi do Atom muzea Míšov
v Brdech. Jedná se o jediný veřejnosti přístupný areál tohoto druhu na
světě. V bývalém Československu to byla nejutajovanější a nejstřeženější
lokalita. V podzemním betonovém bunkru se skladovaly jaderné zbraně,
které by svou silou dokázaly zničit polovinu našeho kontinentu.
Nejprve si průvodce pro děti
připravil informace o vývoji po 2.
světové válce v Československu i ve
světě. Potom bylo možné projít si
celé technické zázemí areálu, osahat
si dobové artefakty, vidět maketu
reálné jaderné pumy (její fungování
bylo podrobně vysvětleno). Téma
přesáhlo ale i k mírovému využívání
jaderné energie.
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Zde pan průvodce připojoval i vlastní zážitky a zkušenosti z doby, kdy
pracoval v závodě Škoda na výrobě jaderného reaktoru pro elektrárnu
Temelín.
Martina Horová
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Podzimní aktivity v MŠ

V naší mateřské škole nás podzim inspiruje ke spoustě zajímavých
aktivit. Nejraději využíváme pobyt v blízkém lese, kde děti poznávají
podle listů a plodů listnaté či jehličnaté stromy, brodí se barevným
listím i přesto, že těžební společnosti tyto toulky přírodou návštěvníkům
lesa značně znepříjemnily. Dále děti sbírají spoustu přírodnin k dalšímu
zkoumání a tvoření ve škole. V „lesním koutku" vše pozorujeme či
rozlišujeme hmatem a lupou.
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Dětem se líbí hry s kaštánky, počítaly je, vytvářely siluety postavy či s
nimi vyťukávaly rytmus k písním. Hrajeme si na lesní zvířátka,
prohlubujeme znalosti o jejich životě z encyklopedií a knih. Ze
stavebnic děti stavěly les se zvířátky. Průběžně sledujeme reakce dětí a
jejich zapojení do činností. Děti jsou aktivní, činnosti je baví, mají
zájem o další poznatky, samy se vyptávají. Rozvíjíme jazykové i
základní poznatky o přírodě, jejich změnách a vlivu člověka na přírodu.
Děti se samy učí přemýšlet, jak se zvířátka zachovají v určité situaci, a
jak by jim člověk mohl pomoci. Jako učitelky se snažíme dětem
některé poznatky hned nesdělovat, ale otázkami je vedeme k
vlastnímu přemýšlení. Výtvarné práce na základě citových prožitků zdobí
prostory v naší mateřské škole.
Iveta Divišová

Kestler Day 2021
Na začátku září se uskutečnil dlouho připravovaný Kestler day. V průběhu
jediného dne si Štěnovice připomněly život stíhacího letce Oldřicha Kestlera.
Na občany čekal atraktivní program. Kulaté výročí – osmdesát let – od smrti
O.Kestlera v kabině stíhačky Hawker Hurricane, bylo ústředním motivem celé
akce. Sál Lidového domu zaplnila výstava věnovaná našim letcům. Soukromý
historik PhDr. Daniel Švec představil velké množství artefaktů, jako originální
vybavení pilotů RAF, uniformy, modely a nepřeberné množství tiskovin.
Zájemcům podával zasvěcený výklad v replice historické uniformy ČS
letectva. Specializovanou expozici modelů předvedl místní občan Ing. Kamil
Kosnar. Památce O. Kestlera se dlouhodobě věnuje, proto měl na místě
kolekci strojů, spojených s jeho službou v Československu i válečnou anabází.
Nad výstavu dobového tisku byly promítány bokorysy letadel Oldřicha
Kestlera, které zajistil další místní občan, pan Martin Marek.
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Pokud návštěvník zamířil z Lidového domu do ulice V Potocích, přenesl se
mezi vojenská ležení hned několika armád. Své zázemí představily kluby
věnující se armádě Britského impéria z let druhé světové války, německého
Wehrmachtu a US army, včetně ukázky historické techniky. Kontrast k
vybavení starému desítky let poskytl stan nadšenců, věnujících se moderní
britské armádě. Zde byly k vidění zbraně či balistická ochrana soudobých
vojáků. Doslova pastva pro zvědavé oči dětských návštěvníků. Po druhé
hodině odpolední proběhla na Štěnovickém náměstí dynamická ukázka,
věnovaná osvobození zajatého pilota RAF z rukou Němců jednotkou
britských commandos. Roli zajatce si střihnul místostarosta obce pan Jan
Polívka. Střelba, technika, akce jak z válečného filmu, to vše doslova zaplnilo
náměstí. Přihlížejícím se naskytl pohled na skvěle sehranou scénu, jejíž finále
korunoval příjezdem obrněný vůz US army. Po tuhém boji se podařilo zajatce
osvobodit. Diváci nešetřili potleskem pro účinkující. Následoval krátký pietní
akt věnovaný Oldřichu Kestlerovi. Zástupci obce společně s přítomnými
reprezentanty ČSOL a Českého svazu letectví položili k pomníku válečných
obětí před obecním úřadem květiny a věnce. Tím oficiální program letošního
Kestler day skončil. Mnoho lidí však následně zamířilo do Lidového domu k
prohlídce výstavy věnované letcům z Československa.

Martin Marek

Horká chvilka Oldřicha Kestlera
Oldřich Kestler byl bezpochyby talentovaným letcem. Zvládal pilotáž
stíhaček bombardérů či pozorovacích letadel. Měl ovšem stejně velký
talent pro lehkomyslné jednání. Po svém přijedu do Velké Británie vstoupil
prakticky ihned do služeb RAF. Prodělal přeškolení na britskou techniku a
9. října 1940 dorazil v osm hodin večer na nádraží skotského Drem, aby
společně s kamarádem Otakarem Hrubým nastoupili službu u známé 111.
perutě, nazývané „Treble one“. Jenže už o tři dny později zahájila peruť
stěnování na základnu Croydon. Piloti museli přeletět stroji na nové
působiště.
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V inventáři perutě se v té době také nacházel cvičný Miles Magister I,
výrobního čísla P6460. Jednalo se o jednoplošník pro dvoučlennou
osádku. Peruť ho používala především jako kurýrní. Ačkoli s ním ani
Kestler ani Hrubý neměli možnost ještě letět, O. Kestlera popadla touha
vyzkoušet, co tento okřídlený kousek umí. Při určování letadel k přeletu
neváhal velitele perutě mystifikovat, že s ním létali v průběhu výcviku.
Tak se stalo, že dvojice Hrubý-Kestler dostala za úkol přelet Magistera.
Otakar Hrubý to ve svých vzpomínkách později okomentoval slovy, cituji:
„…já s tou cholerou Kestlerovou letím ještě víc na sever, do Aberdeenu.
Kestler starýmu nalhal, že jsme létali Magistera, což není pravda,a starý
nám ho na zítra dal.“Navzdory tomu se rozhodl svého kolegu u velitele
neshodit.13.10.1940 po 6:30 Hrubý s Kestlerem nasedli do cvičeného
letadla a odstartovali směrem na Abedreen, kde byla plánovaná zastávka na
doplnění paliva. Na první pohled jednoduchý úkol ovšem znamenal
nutnost seznámit se s řízením doslova za letu. Zatímco pro Kestlera
dobrodružné povahy to bylo vcelku zábavné, O. Hrubý byl přece jen
odpovědnější. Nakonec úspěšně odstartovali. Nabrali správný směr. Za
Queensferryse ovšem dostali mezi kopci do velmi špatného počasí.
Viditelnost klesla na minimum. Rozhodli se proto vrátit zpět nad moře, což
se jim nakonec povedlo. Jenže neplánovaná otočka a nezkušenost
s Magistrem vyvolala u letců obavy ohledně dostatku paliva. Jakmile
spatřili, že se přibližují k základně Montrose, bez váhání šli na přistání. Na
základně doplnili palivo. Kromě toho se posilnili odloženou snídaní. Po
zhruba hodinové zastávce opět vzlétli. Tentokrát doletěli až do cíle, kde
přistáli před polednem. Celkový čas letu byl zapsán jako jedna hodina a
dvacet minut. Vše tedy dobře dopadlo. Pro Oldřicha Kestlera to znamenalo
další zářez na pomyslné pažbě.
Martin Marek
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Fotbal:
Fotbalové zhodnocení roku – 1. část

Tým mužů před domácím zápasem proti týmu z Chanovic
Od konce srpna až do začátku listopadu stihly odehrát naše týmy
v jednotlivých kategoriích – i přes různá covidová opatření - všechny
plánované zápasy. Do soutěží bylo přihlášeno celkem 6 týmů – muži a
dorost hrají krajské soutěže (1.B třídu resp. krajskou soutěž dorostu),
mladší žáci, starší a mladší přípravka hrají okresní soutěže, stará garda
hrála ligu starých gard Plzeň-jih. V listopadovém čísle listů zhodnotíme
kategorie mužů, dorostu a mladších žáků, v prosincovém čísle poté mladší
přípravku, starší přípravku a také starou gardu.
Muži působí v 1.B třídě již jedenáctou sezónu. Trenér Ivan Honzík měl
k dispozici celkem 19 hráčů, a to včetně dvou gólmanů.
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Jak již bylo uvedeno v loňském zhodnocení sezóny, tým byl během
posledního roku a půl výrazně přebudováván, do týmu jsou postupně
zapojováni mladí hráči. Muži jsou po odehrané podzimní polovině soutěže
na průběžném 11. místě s celkovým ziskem 13 bodů (4 výhry, 1 remíza, 8
proher). Nejlepšími střelci týmu byli Václav Týml (7 gólů), Jan Fiala (4),
Filip Pelouch (3), zároveň bych vyzdvihnul i dva góly Lukáše Sedláčka,
který ještě stále hraje i za náš dorostenecký tým. V jarní části sezóny se
budeme chtít hlavně vyhnout bojům o záchranu v soutěži.

Dorostenci před domácím zápasem proti týmu z Kozolup.
Dorostenci pod vedením trenérů Pavla Kopeckého, Miloše Šilhánka a
Josefa Brejchy jsou po podzimní části soutěže na celkovém sedmém místě
v krajské soutěži dorostu (bilance 5 výher, 1 remíza, 5 proher). Jedná se o
kategorii, které jsme v posledních dvou letech věnovali hodně úsilí, aby se
nám ji povedlo ve Štěnovicích obnovit. Výkony většiny hráčů nám dávají
důvod k mírnému optimismu do budoucnosti s ohledem na A-tým.
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Zároveň si i uvědomujeme, že po sezóně v této kategorii končí pět hráčů a
my budeme muset hledat další cesty, jak tuto, pro další rozvoj klubu
klíčovou kategorii, udržet. Nejlepšími střelci byli: Patrik Šilhánek (11
gólů), Štefan France (3), Václav Fink, Jan Ťoupalík a David Fictum po
dvou gólech. Před sezónou jsme se dohodli s týmem Předenic na
sdruženém startu v kategorii mužů. Pro nás bylo hlavním benefitem to, že
za tým Předenic, který hraje okresní přebor, mohli nastupovat naši
dorostenci. Pro ně je to velmi cenná první zkušenost s dospělým fotbalem.

Tým mladších žáků.
Mladší žáci pod vedením trenérů Luboše Šmídla a Václava Jandy jsou po
podzimní části soutěže na třetím místě, když dokázali pětkrát zvítězit a
třikrát odešli poraženi. Mimochodem před naším týmem jsou na prvních
dvou místech pouze sdružené týmy – tabulku vede Chotěšov spojený se
Stodem a na druhém místě je Spálené Poříčí spojené s Kasejovicemi.
Nejlepšími střelci týmu jsou Daniel Belan a Yannick Dentel (5 gólů),
Konstantin Novotný (4).
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Jde o tým se silným ročníkem 2009, přičemž minimálně 3 hráči z této
kategorie hrají pravidelně za okresní výběrový tým.
Po konci sezóny jsme na hřišti i v areálu udělali dvě brigády. Během těchto
brigád jsme provedli údržbu hlavní travnaté plochy, úklid okolí hřiště,
uklizení střechy kabin, vyvázání sítě za brankou a vyčistili jsme hráčské
kabiny.
Ve druhé části hodnocení v dalším čísle Štěnovických listů se zaměříme na
sportovní hodnocení kategorií mladší a starší přípravka, stará garda +
zhodnotíme investiční akce, které se nám během letošní roku podařilo
realizovat.
Petr Lodl

Účast skautského oddílu Dráčata Štěnovice na závodech
Stopou bratra Šiwy 9. 10. 2021
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice se zúčastnil v sobotu 9. 10. 2021 závodu
„Stopou bratra Šiwy“ pořádaném na památku skauta Jana Krause – Šiwy,
v kterém mají družiny skautů a skautek i vlčat a světlušek příležitost si
vyzkoušet svojí šikovnost, obratnost a fyzickou zdatnost. Bratr Šiwo byl
pražským rodákem, kde ve 20. letech 20. století začal skautovat, a to v 30.
oddílu. Po příchodu do Plzně, kde získal místo jako chemik ve Škodovce,
založil 2. oddíl Stopa, který – už jako středisko funguje dosud. Bratr Šiwo
byl vynikajícím organizátorem četných skautských akcí – koloběžkové
závody, cyklistické akce, tábory, byl výchovným zpravodajem, také
organizátorem a zakladatelem západočeských Lesních škol (spolu
s Františkem Alexandrem Elstnerem a Karlem Kulhánkem), které sám po
dobu svého skautského působení vedl.
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Skoro symbolicky zemřel v době konání 1. Lesní školy po polistopadové
obnově Junáka 28. 7. 1990 v Plzni, ve věku nedožitých 84 let. Pozůstalost
bratra Šiwy je uložena ve skautském archivu ve Františkánské ulici v Plzni.
Registrace skautských oddílů proběhla v 9:00 hodin v okolí Seneckého
rybníka u kluboven střediska Stopa a Limba, k registraci bylo nutné doložit
test na Covid . Úkolová, vědomostní a manuální náročnost byla rozdělena
dle věku, tzn. do skupin vlčata a světlušky (6-9 let) v jedné kategorii a
skauti a skautky (10 a více let) v kategorii druhé. Trasa pro vlčata a
světlušky byla značena papírovými tlapkami a byla 4 kilometry dlouhá,
skauti a skautky se orientovali podle mapy a kompasu (buzoly). Doba na
splnění všech úkolů byla stanovena na 180 minut. Děti byly vybaveny
kartičkou, do které si samy zaznamenávaly, co bylo potřeba, nebo zápisy
tvořili skautští vedoucí z kontrolních stanovišť. Co se týče konkrétních
úkolů, patřilo mezi ně např. po krátké ukázce popsat zpaměti detailně
obrázek, ruční výroba z papíru dle předlohy, zatloukání hřebíků až po
hlavičku do dřevěného hranolu, zavázat tkaničky u bot poslepu na dvě
kličky v časovém limitu 2 minut, poslepu rozvázat uzel a znovu zavázat,
střelba ze vzduchovky na cíl ze vzdálenosti 10-ti metrů na kovové figurky,
skok přes švihadlo, navlékání nitě na jehlu, krájení mrkve, každý člen
hlídky měl za úkol srazit 3 kuželky ze vzdálenosti 5-ti metrů, přiřazení
stromu na obrázku k reálnému plodu, hledání rozdílů na 2 obrázcích, dále
se zavázanýma očima nahmatat rukama v dřevěné bedně danou věc a
identifikovat ji. Mezi úkoly pro skauty bylo třeba rozdělání ohně
z vlastnoručně nasekaných dřívek a kůry z břízy s přepálením provázku
nad ohništěm, uzlování (uvázání jednotlivých uzlů), výroba 20 ks pokrmu
„jednohubky“ z rohlíku, sýru, salámu a okurky v časovém limitu 5 minut.
Dalším úkolem bylo rozluštění šifer, složení papírového puzzle, v dalším
úkolu bylo definováno zranění a skauti měli za úkol vybrat prostředky
k ošetření daného zranění. Úkol předávání vzkazu spočíval v tom, že na
startu závodu si skauti přečetli vzkaz, který si museli po celou dobu závodu
pamatovat a v cíli vzkaz napsat na papír.
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Po doběhnutí posledního družstva do cíle bylo provedeno vyhodnocení
dosažených výsledků jednotlivých družstev. Štěnovická družina Lasičky
(složení: Vydra, Veverka, Sýkora a Nina) získala 1. místo, družina
Ledňáčků (složení: Opička, Sluníčko, Myška a Lvice) získala 2. místo,
družina Netopýrů (složení: Pelé, Kuba, Indián a Šíp) získala 3. místo a
družina Raků skončila na 4. místě (složení: Tygr, Had, Yetti a List).
V současné době se skautské děti intenzivně připravují na další závody,
které jsou naplánovány na duben 2022.

Cyril Hromník
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Ze Štěnovic až k Černobylskému reaktoru – 2. díl
Město Pripjať působí velmi ponuře. Zatímco je téměř modře vymetená
obloha, u místních paneláků je šero. Jsou totiž téměř do celé své výšky
zarostlé stromy a dole je tak minimum světla. Spolu s rozbitými okny a
trávou, která pomalu pohlcuje chodníky, působí celé místo ponuře. Když
zná člověk historii (má ji načtenou z knih nebo viděl dokumenty o
Černobylu), přichází k vám ten realistický pocit z tragédie, která je
skutečná, opravdu se stala a ovlivnila stovky tisíc životů.

Budovy v Pripjati přerůstají stromy, chodníky postupně mizí a příroda si
bere celé město zpět.
Po asi dvouhodinovém pobytu na sídlišti uprostřed Pripjati míříme k místu,
kde jsou odložení a vystavení roboti z roku 1986.
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Černobylská jaderná havárie měla tu smůlu, že byla svou velikostí a
rozměrem ojedinělá a že nebyly v tehdejší době s takovou havárií
zkušenosti. Roboti tak působí archaicky a při pohledu, s jakou technikou
člověk odklízel vymrštěné jaderné palivo (přímo v bezprostředním okolí
bylo z reaktoru vymrštěno přes 600tun jaderného paliva), se nám tají dech.
K robotickým vozítkům máme zakázáno se přibližovat. Jsme ve
vzdálenosti asi 5 metrů – jsou i po těch 35 letech stále radioaktivní.

Originály robotů, kteří sbírali vymrštěný radioaktivní materiál.
I po 35 letech jsou stále radioaktivní.
Téměř celý den potkáváme toulající se psy. Jak jsem již psal minulý měsíc
– bezprostředně po hromadné evakuaci lidí byla zvířata vybita, aby
nepřenášela radiaci dál. Ovšem nepodařilo se vybít všechna zvířata, a tak
nyní po 35 letech, tady žije spousta psů, koní, vlků, kteří člověka neznají.
Přišlo mi zvláštní, že psi nebyli agresivní, ale stále měli tu „psí povahu“ se
k člověku přiblížit, nechat se pohladit a vyžebrat něco k snědku. Bohužel
to nešlo – ačkoliv vypadali zdravě, byli silně radioaktivní.

strana 30

ŠL č. 11 / listopad 2021

Zkoušel jsem dozimetrem měřit okolí, vlastně celý den jsem si hrál
s dozimetrem a zkoušel co je a co není radioaktivní, kde jsou nejsilnější
radiační hotspoty (místa s extrémním zdrojem radiace) a co je relativně
„zdravé“. Překvapilo mě, že v houbách jsem příliš radiace nenašel. U
kořenů stromů bylo radiace mnohem více. Nejvíce radiace obsahoval
železobeton (například schodiště) a extrémy (radiační hotspoty) jsem
zaznamenal v železných poklopech kanálů, které vyzařovaly hodnoty
vysloveně nebezpečné. Překvapilo mě, že v haldě suti a stavebního odpadu
jsem našel polystyrény, které byly radiací také velmi nasáklé a dozimetr
mě hlasitým pískáním upozorňoval, abych místo okamžitě opustil.
Pokládal jsem polystyrén vždy za izolační materiál, ale co se týče radiace,
tak se chová jako houba a je radiací přímo nasáklý.

Měření radiace při průchodu check pointem a opouštění první zóny
(10 km od černobylského reaktoru).
Dostáváme se pomalu k závěru dne. Projíždíme zpátky ze zóny 1, což je
okruh 10 km od reaktoru do zóny 2, což je okruh 30 km od reaktoru. Je
tady bezpečněji, radiace je na první pohled nižší. Jde to poznat na zelených
stromech (v 1. pásmu do 10 km, byly stromy rezivé a jakoby oranžové).
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Tady jsou stromy zelené, tráva zelená, jen vše bez člověka. Check-point
z oblasti 1 do oblasti 2 je poměrně přísný. Naše celá 10členná výprava
musí vystoupit z minibusu. Jsme nuceni projít přes zařízení na snímání
tělesné radiace a celé naše auto je téměř 10 minut kontrolované dvěma
vojáky s dozimetry. Zaměřují se na podvozek auta, pneumatiky a nástupní
prahy. Dozvídám se, že v deštivém počasí jsou tady stále zaznamenávány
problémy a nezřídka se stává, že pro 10člennou výpravu je z důvodu
radiace přivolán náhradní vůz. Pokud by k tomu došlo,je celé auto
dekontaminováno a my bychom si museli dát jodovou tabletu rozpuštěnou
ve sklenici vody. Stále mám z místa nepříjemné pocity, ale pocit
adrenalinu převládá.

Poslední snímek před opuštěním uzavřené černobylské oblasti.
Za další půlhodinu přejíždíme z 2. pásma, tedy okruhu 30 km od reaktoru
přes další check point, kde je již opravdu mnoho vojáků, je tady ostnatý
plot a po překonání tohoto check pointu jsme zpátky v bezpečné zóně.

strana 32

ŠL č. 11 / listopad 2021

Pořizuji si poslední fotky s tanky a obrněnými vojenskými vozy,
schovávám si speciální povolení ke vstupu do pasu na památku a míříme
1,5hodinovou cestou zpátky do Kyjeva.
Druhý den pak společně s Honzou navštěvujeme Muzeum Černobylu,
které je na okraji Kyjeva. Místní lidí pořádně ani neví, kde muzeum hledat.
Je to pro ně smutné místo, které nemají potřebu vyhledávat a já je chápu. A
mají pravdu! Vstupné do Muzea Černobylu stojí pár korun, ovšem je
opravdu ponurné, smutné a plné fotografií, které byly pořízené
bezprostředně po černobylské jaderné havárii. Vidím speciální vak
odstíněný olovem na transport miminek, spoustu dozimetrů z tehdejší
doby, na zdi je promítán dokument z havárie. Je to opravdu smutné místo.

Muzeum černobylské jaderné havárie v Kyjevě.
Tím naše výprava končí. Čeká nás ještě pobyt v Kyjevě, který bude určitě
veselejší. Čeká nás krásné počasí a druhý den letadlo, které nás zaveze
zpátky do Čech k našim rodinám. Nevím, jak kolega Honza, ale já si
uvědomuji sílu, kterou je schopno jádro vytvořit.
strana 33

ŠL č. 11 / listopad 2021

I přestože jsem názoru, že jedna jaderná elektrárna je lepší než pět
uhelných elektráren, uvědomuji si, že stále tady máme slabý článek řetězu,
a to je člověk. Jaderná katastrofa se totiž nemusela vůbec stát, kdyby se
dodržovaly bezpečnostní předpisy a zkouška reaktoru probíhala v souladu
se stanoveným zadáním. Ale to by byl zase další článek, se kterým nechci
zatěžovat. Děkuji, že jste cestopis dočetli až sem a nezapomeňte, že člověk
může spoustu věcí dokázat, rozvinout a přivést k dokonalosti, ale také
spoustu věcí zničit. Do uzavřené Černobylské oblasti se příroda a život
v plné síle vrátí až za 22 tisíc let.
Radim Teodor Bílek
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