Velkým hudebním zážitkem se stalo vystoupení ženského pěveckého sboru Carmina z Přeštic. Publikum
ve zcela zaplněném štěnovickém kostele právem nadšeně aplaudovalo po jednotlivých skladbách
a vynutilo si řadu přídavků. Přítomné potěšilo i malé občerstvení připravené v průjezdu fary. Děkujeme
účinkujícím i pořadatelům za krásný hudební zážitek.

V prosinci jubilea oslaví :

Marie Kábová ( V Potocích )

Helena Holmanová ( Čižická )

Václav Janda ( V Podlesí )

MUDr. Božena Kühnelová ( Jasanová )

Miloslava Laštovková ( Plzeňská )

Zdeňka Doležalová ( Příčná )

Václav Teřl ( Čižická )

Běluše Jandová ( V Podlesí )

Josef Bernášek ( Skalní )

Libuše Spillerová (Zahradní )

Ladislav Holman ( Čižická )

Všem jmenovaným přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti

Výstava 220 let školní výuky ve Štěnovicích
V obřadní síni obecního úřadu dnes končí výstava věnovaná historii štěnovického školství, kterou připravila
kronikářka obce pí. PhDr. Alena Vlčková. Všechny příznivce štěnovické historie jistě potěší sborníček
„Škola ve Štěnovicích“, který mapuje celou 220 let dlouhou historii školní výuky v naší obci a je možno si jej
na místě zakoupit. Víte kolik žáků měl v roce 1789 na starost jediný učitel Matěj Kugler ? Kde se učilo ?
A jaké předměty ? Čtení zajímavé i poučné zároveň, za kterým se skrývá řada hodin strávených
v archívech i obcházením pamětníků, kopírováním dokumentů a skenováním fotografií. Autorce děkujeme
a těšíme se, čím nás překvapí v příštím roce.
Půlnoční mše
Půlnoční mše vánoční přivádí rok co rok do kostelů i ty, kteří je celý rok míjí téměř bez povšimnutí. Patří
k tradici vánoc, že na „půlnoční“ se chodí. Nejinak tomu bude určitě i letos, neboť v našem kostele bude
půlnoční sloužit biskup plzeňský Mons. František Radkovský. Setkání s panem biskupem v tomto vánočním
čase si jistě naši občané nenechají ujít. Půlnoční mše vánoční začíná v 22.00 hod.
Betlémské světlo dorazí na štěnovickou faru na Štědrý den ve 12.00hod. do 13.00.hod.

My už třídit umíme!
Můžeme my, Štěnováci, říci s náležitou pýchou, protože ve stejnojmenné soutěži Plzeňského kraje
a Regionální rozvojové agentury sledující sběr separovaných odpadů jsme opět ( již potřetí !!!) v kategorii
obcí nad 1 000 obyvatel vyhráli !!!! a získali odměnu 35 000,-Kč.

Děkujeme našim občanům, množství vytříděného odpadu je dokladem pochopení problému ochrany
našeho životního prostředí.

Rádi bychom ještě napsali, že jsme mistry v soutěži „My už po svém psu uklidit umíme“. Bohužel tomu tak
není. Moc prosíme majitele psů: uklízejte po svém miláčkovi, vždyť už dávno nejsme ve středověku!
oú

Akce v lednu:

Cesty za poznáním.

Ve čtvrtek 8. ledna od 18.00 se koná další ze seriálu zeměpisně cestovatelských přednášek, tentokrát
nás Mgr. Hana Koukolíková pozve do Řecka. Navštívíme Athény, věštírnu v Delfách, kláštery v Meteoře
i sídlo řeckých bohů na Olympu.
Přijďte si poslechnout zajímavé vyprávění doplněné snímky z této nádherné cesty.
AK
9.1.2010 se koná výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů

15.1.2010 zve Myslivecké sdružení Štěnovice občany na Myslivecký ples.

Neděle 24.1.2010 Výstava makro fotografií Štěnovická příroda a foto z cest po Černé Hoře. MUDr.
Žďárský. Zahájení výstavy v 15.00.

Ceny vodného a stočného v obci Štěnovice v roce 2010

Pohyblivá složka vodného ( bez DPH) : 28.56 Kč/m3
Pohyblivá složka stočného (bez DPH) : 18,78 Kč/m3

Pevné složky vodného a stočného (bez DPH ):

Vodoměr

Pevné složky
vodné Kč/ks/rok

stočné Kč/ks/rok

1,5

830

680,4

2,5

830

680,4

Cena za svoz odpadů
se nemění, známku ( nálepku) si můžete po úhradě vyzvednout na OÚ Štěnovice v době od 18.1.2010 do
26.2.2010, ve stejné době je možné uhradit i poplatek za psa.
Při placení bankovním převodem na účet obce č. 350 23 704/0600 je z důvodu identifikace vaší platby
za komunální odpad nutné uvést variabilní symbol 1337+ číslo popisné ( např. 1337133), při placení
poplatku za psa var. symbol 1341+ číslo popisné( např. 1341133).
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Obecní úřad Útušice srdečně zve na vánoční pořad
O d
k o l e d y
hosty,

d o

N o v é h o

r o k u s Petrem

Jančaříkem a jeho

který se koná v neděli 27.12.2009 v 19 hodin v sále hostince v Útušicích.
Hosté : paní Dagmar Damková - fotbalová rozhodčí, pan Jaromír Konrády dudy
pan Karel Bobek - kastelán zámku Kozel
Vstup 120,- Kč v předprodeji - v pátek 18.12. od 17,00 - 19,00 hod.
v hostinci Útušice
vstup 130,- Kč na místě.
Po skončení pořadu - tradiční tanečky.

Hlas zvonů

Je prosinec, tedy Vánoce za dveřmi. Není jistě nutné vyjmenovávat vše, co k nim patří. Těšení, stromeček,
dárky, světýlka a – no přeci zvony, zvonky, zvonečky. A teď se nám nechtěně připomenou verše Jaroslava
Vrchlického: „ Hlas zvonů táhne nad závějí, kdes v dálce tiše zaniká.“ My ovšem spadneme do dnešního
světa a zjistíme, že na Vánoce bývají u nás závěje jen zřídka a ve Štěnovicích se navíc těžko může
táhnout hlas zvonů, protože prostě zvony nejsou. Ale bývaly. A zvonily. Však jsou ještě pamětníci, kteří
vzpomínají na paní Šloufovou, jinak známou pod přezdívkou Kmotra.Co ta se nazvonila jediným zvonem,
který nám v našem kostele zanechaly obě války. Zvonilo se „poledne“, v podvečer se dětem přikázalo „ať jsi

do klekání doma“, to je do podvečerního vyzvánění. Smutně se zvon ozval, oznamoval-li, že někdo ve vsi
odešel na věčnost. Toť vše historie nedávná. Jako už mnohokráte, zase musíme sdělit, že už nejsou v obci
pamětníci jiných zvonů než toho jediného, který je ve věži kostela do dnešních dnů. Občas i dnes, po
mnoha a mnoha letech, zazní z věžičky kostela jeho hlas, to když pan farář Martiš svolává na mši. Ale
bývaly jiné doby a s nimi i jiné zvony.
O vybudování kostela sv. Prokopa a kláštera trinitářů v letech 1747-1753 se zasloužila majitelka
štěnovického panství hraběnka Terezie Pöttingová. Co by to bylo za kostel bez zvonů. Paní hraběnka
zřejmě darovala našemu kostelu tři zvony. Pátrali jsme po osudech těchto zvonů v Západočeském muzeu
v Plzni, v odborné literatuře, v kronikách a knihách pamětních. Dva z těchto krásných a starých zvonů byly
v době I. světové války sejmuty a s největší pravděpodobností byly roztaveny a použity k výrobě válečného
materiálu. V kronikách se doslova uvádí:
„Ve čtvrtek dne 21. prosince 1916 v půl jedenácté posledně zazněly dva ze tří zdejších kostelních zvonů.
Menší, jehož se užívalo při pozdvihování a k sezvánění v rozměru 36cm a ve váze 26 kg a větší umíráček
v průměru 48 cm a ve váze 68 kg, načež byly sejmuty pro válečné účely.“
Zvláště cenný byl větší zvon, který podle všech znaků byl odlit již v roce 1510. Literatura uvádí, že autor
zvonu snad pocházel z Čížkova nebo ze Zdemyslic /Domyslic/. Podle fotografie to byl zvon krásně zdobený
po obvodu horní části s nápisem „ O Maria mater misericordiae…“ – Ó Maria matka milosrdenství. Byl tedy
asi zasvěcen Panně Marii. Na plášti zvonu je plzeňský znak a letopočet.
Druhý, menší zvon, byl mladší, z 2. poloviny 18. století, tedy z doby, kdy hraběnka Pöttingová kostel
dobudovala. Byl vyroben v dílně Jakuba Viléma Seitze. Zvonař Seitz pocházel z Prahy, zde se také vyučil
zvonařskému řemeslu a po několikaleté zkušenosti v evropských zvonařských dílnách se usadil v Plzni.
Převzal zde významnou zvonařskou dílnu po zemřelém zvonaři Josefu Pernerovi. Zvon ze Seitzovy
plzeňské dílny zavěšený ve štěnovickém kostele byl bohatěji vyzdoben než jeho „starší bratr“. Zdobení
zvonu již odpovídá pozdní barokní době nebo přesněji době nastupujícího rokoka. V horní části zvonu se
vinou dva reliéfní pásy s lasturami. Tvar lastur je doplněn různě zprohýbanými vlnovkami často tvarovanými
tak, že připomínají písmeno C nebo S. Uprostřed pláště zvonu vidíme obláčky nebe, k němuž andělé
vynášejí postavu asi nějakého světce. Celý výjev andělů je umístěn v nejširší dolní části zvonu.
Po dvaceti letech od konce I. světové války se kostel sv. Prokopa konečně dočkal nových zvonů.
Tentokrát byly kostelu věnovány rodinou Vykoukalovou a občany obce. Na Vánoce v roce 1927 zemřel
velkostatkář Josef Vykoukal, dědeček dnešního p. J.Vykoukala. K desátému výročí jeho úmrtí, v roce 1937,
se rozhodla rodina Vykoukalova připomenout zemřelého Josefa Vykoukala tím, že k uctění jeho památky
věnuje kostelu nový zvon. Velký zvon vážil 107 kg. Užší reliéfní pruh zdobil horní obvod zvonu, na plášti
zvonu byl zobrazen sv. Václav a sv. Josef. Dolní širší obvod zvonu nesl nápis: „Sv. Josefe a sv. Václave,
orodujte za nás.“ Za nápisem pokračovalo věnování: „Věnováno památce Josefa Vykoukala, V.Pretla
a B.Mrazíkové. 1937.“
Druhý, malý zvon umíráček, byl pořízen ze sbírky „ osadníků“. Vážil pouhých 20 kg, byl střídmějšího
zdobení. V horní části měl reliéfní pásek kolem obvodu. Na plášti zvonu byl vyobrazen Kristus na kříži a pod
křížem letopočet „1937“.
Oba zvony byly odlity ve zvonařské dílně v Chomutově mistrem zvonařem Richardem Heroldem. Cena
obou zvonů činila 3640 Kč. Slavnostně byly zvony vysvěceny 27. března 1938 jako připomínka dvacátého
výročí samostatnosti republiky. Kmotrami zvonů byly paní Berta Vykoukalová a paní Anna Vykoukalová.
Svěcení vykonal kanovník, arcibiskupský vikář a děkan v Rokycanech P. Hynek Zahradník. Na závěr
slavnosti poděkoval všem jménem kostela sv. Prokopa štěnovický farář Václav Bláha. Před zavěšením bylo
nutno udělat ještě úpravy ve věži a také se pořídily nové provazy ke zvonům. To vše si vyžádalo celkové
částky 320 korun.
Historie štěnovických zvonů, jak je vidět, byla dost zajímavá. Je ovšem otázkou, dosud nevyřešenou, co se
stalo se dvěma zvony Vykoukalovými po II. světové válce. S jistotou víme, že zvon, který zůstal ve věži
kostela, je velmi starý a pokud nám poslední fotografie dovolují soudit, je to zvon i velmi krásný. Lze říci, že
pochází z poloviny 18. století. Tedy je nejspíš spojen se jménem zakladatelky kostela a kláštera.
Z fotografií, které byly nedávno pořízeny, poznáme, jak nádherně je zvon zdobený. Na horním užším
obvodu zvonu je reliéfní pozdně barokní nebo už spíše rokokový pás různě stylizovaného tvaru lastury.
Vzájemně se tu proplétají pásky, závitnice, náznaky květů, lastur, vše opět směřuje k typickému znaku
vlnovky ve tvaru písmene S nebo C. Na plášti zvonu najdeme několik reliéfních obrazů. Jeden by mohl

představovat postavu sv. Floriána s andílkem. Druhý reliéf tvoří postava světce s křížem v napřažené pravé
ruce. Ta směřuje proti ďáblu u světcových nohou. Světec drží ďábla na řetězu v levé ruce. Podle legendy
o sv. Prokopu by se mohlo jednat právě o tohoto světce. Vždyť i náš kostel je sv.Prokopu zasvěcen. Třetí
reliéf zobrazuje Krista na kříži. Pod křížem klečí truchlící Panna Maria. Jedním slovem řečeno – krása, která
ale bohužel není zdola prostým okem vidět. Snad se zvon někdy dočká odborného restaurátorského
zásahu, možná se najde i přesný letopočet a identifikace postav na plášti zvonu bude upřesněna. Ještě tak
kdyby se objevila nějaká „Kmotra“, která by uměla náš zvon patřičně rozeznít. A potom už bychom si
k úplné spokojenosti přáli, aby nám nebe nadělilo na Vánoce sněhové závěje. Slova básníkova o zvonech
a tichých závějích by se naplnila.

PhDr.Alena Vlčková
kronikářka obce

Radostné prožití vánočních svátků,
mnoho zdraví, štěstí,
osobní pohody a elánu
v novém roce 2010
Vám přejí zastupitelé obce Štěnovice a obecní úřad.

