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VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
PLNÝ RADOSTI VÁM PŘEJE
OBEC ŠTĚNOVICE

Milí spoluobčané,
vzhledem k tomu, ţe se ani obecnímu úřadu koronavirus nevyhnul, vychází
prosincové číslo Štěnovických listů o pár dnů později. A ač nejsme
nikterak na vině, omlouváme se za toto zpoţdění s vírou v trpělivost a
laskavost našeho čtenáře. Děkujeme za pochopení.
OÚ Štěnovice

Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok 2022
15. prosince schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozpočet na
rok 2022 se schodkem 10 473 763 Kč. Rozpočtové příjmy jsou ve výši
45 308 301 Kč, výdaje ve výši 55 782 064 Kč.
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Rozpočet pro následující rok počítá s několika investicemi a opravami –
jejich přehled bude otištěn v lednovém čísle Štěnovických listů.
Jan Polívka,
místostarosta

Obec podala žádost o dotaci na opravu silnice
Na Šancích, další zkvalitňování místních komunikací se
připravuje
V prosinci podala obec ţádost o dotaci na opravu místní komunikace v
ulici Na Šancích. V rámci opravy, s jejíţ realizací se počítá pro příští rok,
dojde ke strţení stávajícího povrchu a následně dojde k pokládce nového
asfaltového koberce. Předpoklad celkových nákladů akce je zhruba 5,5 mil.
Kč. V případě, ţe na akci obec dotaci obdrţí, měla by veřejná podpora
pokrýt aţ 80 % z celkových nákladů. Případným poskytovatelem dotace
bude Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
V návaznosti na výše uvedené je třeba dodat, ţe k ţádosti o dotaci bylo
nutné připojit také strategický dokument, tzv. Program rozvoje obce na
období 2021 – 2027. Tento dokument, který vychází z výsledků ankety,
která proběhla mezi občany v první polovině tohoto roku, analyzuje
dosavadní stav obce, přičemţ navrhuje různá řešení v podobě oprav a
investic ve výhledu šesti let. Dokument je veřejnosti k nahlédnutí na
obecním úřadu. O zpracování tohoto strategického plánu se nejvýznamněji
zaslouţil pan doc. Jiří Tupa, kterému děkujeme za jeho nadšení pro věc a
dobrou spolupráci.

strana 2

ŠL č. 12 / prosinec 2021

A jak je to s přípravou dalších dlouho avizovaných oprav vybraných
komunikací? Letos na podzim se měla uskutečnit rozsáhlá oprava
komunikace na Borecké. Avšak vzhledem k nepříznivým klimatickým
podmínkám a nedostatečné kapacitě zhotovitele, byl s vybranou firmou
uzavřen smluvní dodatek, v němţ se zhotovitel zavázal k realizaci akce
v příštím roce.
Do příštího roku přechází také výstavba bezpečnostních polštářů pro místní
komunikace v ulici Farní a Luční. Bezpečnostní prvky měly být vystavěny
uţ letos, ale vzhledem k tomu, ţe stavbou dotčené komunikace nejsou
oficiálně komunikacemi, podstupuje v současné době obec úřední procesy
potřebné k nápravě tohoto stavu – bez toho totiţ nemůţe silniční úřad
stavbu povolit.
I nadále pokračují přípravy zbudování komunikace v ulicích Ke Cvičišti,
Na Průhonu a části ulice V Podlesí. Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, pro
komunikace je nejprve potřeba zkapacitnit dešťovou kanalizaci ústící do
Losinského potoka tak, aby byly silnice řádně odvodněny. Letos bylo na
kanalizaci vydáno územní rozhodnutí, následné stavební povolení vydá
přeštický vodoprávní úřad. Samotný projekt ke zbudování komunikací jiţ
existuje a bude v průběhu příštího roku připraven k nahlédnutí a vyjádření
vlastníkům dotčených nemovitostí. Vlastníci budou k nahlédnutí do
dokumentace vyzváni obcí.
Nezapomínáme však ani cestu v ulici K Hájovně, která by měla
v budoucnu projít kompletní rekonstrukcí. Pro příští rok počítá obecní
rozpočet s náklady na technickou studii dopravního řešení právě zmíněné
ulice s návazností na cestu v ulici Na Průhonu. Cílem technické studie je
najít nejlepší moţné řešení pro zbudování kvalitní a smysluplné dopravní
infrastruktury s ohledem na bezpečnost.
Jan Polívka
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Obecní
úřad
nadále
upřednostňuje
komunikaci před osobním jednáním

dálkovou

Epidemická situace není kdovíjak růţová. Čteme to všude, nepříliš
potěšující zprávy se na nás hrnou ze všech stran. Aby se lidstvo řádění
zákeřného viru zbavilo, bude zřejmě muset prokázat více chytrosti a
trpělivosti, neţ dosud. Zatím je však potřeba brát na zřetel nejrůznější
doporučení a řídit se jimi. Proto ţádáme občany, aby upřednostnili
telefonickou, emailovou či poštovní (DS) formu komunikace
s úřadem/úřady před osobní návštěvou.
Stále platí, ţe rádi pomůţeme občanům s registrací k očkování. Rádi
v rámci našich moţností poradíme a odkáţeme na kompetentní osoby či
instituce. V případě potřeby volejte na tel. číslo 377 916 202.
Jan Polívka

Uzavření obecního úřadu kolem Vánoc a po nich:
OÚ Štěnovice bude uzavřen od 23. 12. do 31. 12. 2021.

Provoz sběrného dvora ke konci roku 2021:
zavřeno
Vánoce (24. 12. – 26. 12.)
pondělí 27. 12.

zavřeno

středa 29. 12.

otevřeno

pátek 31. 12.

zavřeno

neděle 2. 1.

otevřeno
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Každoroční poplatky za svoz směsného odpadu
Zastupitelstvo 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
následujícího roku, nově jsou poplatníky všichni vlastníci nemovitostí (vč. chat)
v obci. Přehled ceny za svozy dle objemu a četnosti:
objem nádoby

četnost svozu

cena

110 l (plechová)

1 x týdně (52 svozů)

3146,-

110 l

kombinovaný (40 svozů)

2420,-

110 l

1 x 14 dnů (26 svozů)

1573,-

110 l

1 x měsíčně (12 svozů)

726,-

120 l (plastová)

1 x týdně

3432,-

120 l

kombinovaný

2640,-

120 l

1 x 14 dnů

1716,-

120 l

1 x měsíčně

792,-

240 l

1 x týdně

6864,-

240 l

kombinovaný

5280,-

240 l

1x 14

3432,-

kontejner 1100 l

1 x týdně

31460,-

kontejner 1100 l

1 x 14 dnů

15730,-
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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.

Usnesení č. 5/2021 ze zasedání zastupitelstva
obce Štěnovice ze dne 1. 12. 2021:
Zastupitelstvo obce:
1.
Schvaluje distanční účast Ing. Cyrila Hromníka a Jana Polívky
na 5. zasedání ZO Štěnovice dne 1. 12. 2021.

Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Hromník, Polívka, Kosnar, Šmídl, Steinbach, Laštovka,
Růţička, Brada, Jíška)

2.
Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozích
usnesení, přičemţ 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. 4. z usnesení č. 4/2021. Zastupitelstvo pověřuje místostarostu
Polívku, aby do příštího veřejného zasedání zpracoval návrhy pořízení změny ÚP
č. 4, ve 2 variantách – stávající pořizovatel a létající pořizovatel.
Hlasování
PRO

ZDRŢEL SE

9 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Steinbach, 1 (Polívka)
Laštovka, Růţička, Brada, Jíška)
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3.
Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2021 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 10/2021.
Hlasování

PRO

ZDRŢEL SE

8 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka, 2
Růţička, Brada, Jíška)
(Steinbach, Laštovka)

4.
Vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, čímţ se zároveň zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2020. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. Sazba za litr je 0,55 Kč,
minimální základ dílčího poplatku 30 l.

Hlasování
PRO

ZDRŢEL SE

9 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka, 1 (Jíška)
Růţička, Brada, Laštovka, Steinbach)
5.
Schvaluje přílohu č. 1 smlouvy č. 1/7/2001 platné od 1. 1. 2022 a
přílohu č. 2 smlouvy č. 1/7/2001 platné od 1. 1. 2022 – Západočeské
komunální sluţby, a.s., a dále schvaluje dohodu o poskytnutí jednorázové
slevy z ceny sluţby ve prospěch obce. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podpisem těchto příloh.
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Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka, Růţička, Brada,
Laštovka, Steinbach, Jíška)
6.
Schvaluje Základní škole Štěnovice, okres Plzeň-jih, předfinancování
projektu IROP „Nová informatika – nová příleţitost“ v rámci dotace IROP –
7. výzva MAS Aktivios, z.s., Infrastruktura do vzdělávání, ve výši 770 115,60
Kč. Zbylou část dotace ve výši 5 % (40 532,40 Kč) z celkových nákladů
uhradí základní škola ze svých zdrojů.
Hlasování

PRO
10 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka, Růţička, Brada,
Laštovka, Steinbach, Jíška)

7.
Schvaluje Základní 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 mládeţe a tělovýchovy.

Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka, Růţička, Brada,
Laštovka, Steinbach, Jíška)
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8.
Schvaluje ceny vodného (61,19 Kč/m3 bez DPH) a stočného (22,26
Kč/m3 bez DPH) pro rok 2022.

Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka, Růţička, Brada,
Laštovka, Steinbach, Jíška)

9.
Schvaluje odkup pozemků p.č. 931/2 o výměře 43 m2 a p.č. 931/3 o
výměře 57 m2 v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Petra Vítka, RČ:
640623/2371 za kupní cenu 165 000 Kč, přičemţ bude uzavřena kupní
smlouva mezi Obcí Štěnovice, IČ: 00257303 (kupující) a Petrem Vítkem,
RČ: 640623/2371 (prodávající). Zápis vlastnického práva do KN bude
proveden na náklady kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
PRO
8 (Albrecht, Hromník, Kosnar,
Růţička, Brada, Laštovka, Jíška)

ZDRŢEL SE
Polívka, 2 (Šmídl, Steinbach)

Schvaluje odkup části pozemku p.č. 881/1 (nově označeno jako p.č.
881/12) o výměře 33 m2 a části pozemku p.č. 881/2 (nově označeno jako
p.č. 881/12) o výměře 61 m2 v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Václava
Rataje, RČ: 730425/2076, za cenu 16 920 Kč, přičemţ bude uzavřena
kupní smlouva mezi Obcí Štěnovice, IČ: 00257303 (kupující) a Václavem
Ratajem, RČ: 730425/2076 (prodávající).

10.
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Zápis vlastnického práva do KN bude proveden na náklady kupujícího.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
Hlasování
PRO
10 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka, Růţička, Brada, Laštovka,
Steinbach, Jíška)

11.
Schvaluje podání ţádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – Místní
komunikace č DT 117d8210A, pro opravu místní komunikace v ul. Na Šancích
v úseku přibliţně od p.č. 1139/9 aţ na úroveň pozemku p.č. 1012/3 v k.ú.
Štěnovice.
Hlasování
PRO

ZDRŢEL SE

9 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka,
Růţička, Brada, Laštovka, Jíška)

1 (Steinbach)

12.
Pověřuje určené členy zastupitelstva Petra Slavíka (starostu) a Jana
Polívku (místostarostu) k provedení úkonů nutných pro legalizaci stavebních
úprav v bytovém domě Skalní č.p. 457, Štěnovice, a to u příslušného stavebního
úřadu.
Hlasování
PRO

ZDRŢEL SE

8 (Albrecht, Hromník, Kosnar, Šmídl, Polívka,
Růţička, Brada, Jíška)

2 (Steinbach, Laštovka)
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Zastupitelstvo obce je 11členné, ze zasedání byl omluven pan Petr Slavík.
Usnesení z druhého prosincového zasedání ZO bude uveřejněno v lednovém
čísle Štěnovických listů.

V prosinci jubilea oslaví:
Zdeněk Trojan, Buková
Jaroslav Krásný, K Hájovně
Miloslav Melichar, Na Šancích
Eva Trojanová, Buková
Vlastimil Šesták, V Podlesí
Helena Holmanová, Čiţická
Justina Greifová, Třešňová
Anna Medvecová, Čiţická
Miloslava Šloufová, Na Tarase
Josef Pech, K Hájovně
Zdeňka Pešková, K Pile
Běluše Jandová, V Podlesí

Josef Fajfrlík, Na Šancích
Libuše Spillerová, Zahradní
Jana Půlpánová, Akátová
Eva Smolková, Lipová
Jitka Tomešová, Čiţická
Josef Kuna, Čiţická
Jiří Karlach, Jedlová
Miroslav Ţďárský, Smrková
Jiří Landkamr, Akátová
Věra Trojanová, Čiţická
Zbyněk Beneš, Čiţická

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

DĚKUJEME!
Děkujeme členkám z kulturní komise obce za roznos dárků seniorům.
Jejich dlouholeté činnosti si velmi váţíme a děkujeme za ni. Totéţ platí i
pro ostatní členy kulturní komise, kteří po celý rok připravují nejrůznější
kulturní akce navzdory nemalým sloţitostem, která některá
protiepidemická opatření představují.
Vedení obce Štěnovice
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Kultura ve Štěnovicích
Prvního prosince odstartoval jiţ 3. ročník naší adventní hry pro celou
rodinu s názvem Okénkový kalendář. Do hry se letos zaregistrovalo přes
100 rodin, několik dětských skupin a opět se přidali i skauti. Děkujeme za
obrovský zájem a podporu 24 dobrovolníků a přejeme všem hodně radosti
při hledání rozsvícených čísel v oknech bytů a domů ve vánočně
vyzdobených ulicích Štěnovic.
Světýlka budou svítit aţ do 26. prosince. Poté mohou účastníci, kteří
naleznou všechna čísla, poslat do 10. ledna 2022 vyplněnou soutěţní kartu
s
poštovní
adresou
účastníka
na
e-mailovou
adresu
akcestenovice@seznam.cz a uţ se jen těšit na odměnu ve své poštovní
schránce.
V sobotu 5. prosince se měly konat tradiční vánoční trhy ve Štěnovicích.
Bohuţel musely být, stejně jako další obecní akce, zrušeny a byly
nahrazeny alespoň online trhy na facebookových stránkách Akce
Štěnovice. Nikdy to nenahradí kouzlo zpívajících a tančících dětí,
setkávání lidí u stánků a vůni svařáku a jiných dobrot. Přesto všem srdečně
děkujeme za obrovskou podporu a zcela nečekanou účast. Prodalo se
velikánské mnoţství výrobků místních lidiček a výrobků ze školky.
Nákupem výrobků jste přispěli na MŠ Štěnovice zcela nečekanou částkou
ve výši 12.200 Kč. Všem moc děkujeme za podporu a dětem ve školce
přejeme hodně radosti z nově zakoupených hraček.
Se zrušením trhů si také děti nemohly uţít tradiční malování perníčků ve
vánoční dílničce. Proto jsme téměř 600 ks perníčků spolu s krémem na
zdobení poslali do školy a školky, aby děti o tuto radost nepřišly. A na
dětech necháme, jak s perníčky naloţí – jestli si je sní, odnesou domů nebo
některé budou chtít darovat pro radost například seniorům nebo do nějaké
nemocnice.
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Během měsíce září a října byla moţnost
nakreslit obrázek do 2. ŠTĚNOVICKÉ
GALERIE, tentokrát na téma Kdybych
měl/a svůj ostrov, jakou by měl vlajku.
Opět se zapojily děti ze základní školy,
školní druţiny, mateřské školy, Štěnovic i
blízkého okolí a vznikly úţasné výtvory,
které jste si mohli prohlédnout vystavené
na plotě dětského hřiště u ZŠ. Celkem se nám sešlo 131 jedinečných
ostrovních vlajek a malovalo se na plátno i papír. Počasí si s obrázky
bohuţel pohrálo a některé byly zničeny, odlétly díky silnému větru, nebo
kvůli sluníčku úplně vybledly. Postupně obrázky sundáváme a galerii
necháme do jara odpočinout.Děkujeme všem, kteří se zapojili a přispěli
svými výtvory.
Na konci listopadu děti z 1.A spolu s paní
učitelkou
Kateřinou
Freislebenovou
nádherně ozdobily vánočními ozdobami
stromky před budovou základní školy.
Ve zdobení pokračovalo ještě 2. oddělení
školní druţiny a děti s paní vychovatelkou
Ivanou Medvecovou ozdobily stromek u
obecního úřadu. Děti si zdobení moc
uţily a ozdobené stromky pomáhají vykouzlit vánoční atmosféru v naší
obci.Děkujeme všem za spolupráci.
Adventní koncerty se letos s předstihem s ohledem na aktuální situaci
plánovaly a uskutečnily na farní zahradě. Věříme, ţe všichni, kdo přišli a
vydrţeli v chladném, ale naštěstí suchém počasí, si odnesli hezký
předvánoční záţitek z vystoupení přeštických ţen a štěnovických hudebně
nadaných dětí. Připojujeme fotografie z farní zahrady z koncertů
přeštického sboru Carmina v sobotu 27. listopadu a dětí ze ZUŠ J. S.
Bacha v neděli 5. prosince.Všem vystupujícím dětem a učitelům popřál i
Mikuláš.
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Na Štědrý den 24. prosince bude od 10 do 15 hodin ve vánočně
vyzdobeném kostele sv. Prokopa připraveno Betlémské světlo pro
každého. Na děti bude čekat Betlém a Štěnovický Ježíšek. Od 22 hodin
se zde bude konat Půlnoční mše svatá. Přejeme krásný předvánoční čas,
šťastné a veselé svátky s těmi nejbliţšími a do nového roku hlavně pevné
zdraví! Těšíme se na Vás v příštím roce.
Vaše Kulturní komise obce Štěnovice
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Čertovská nadílka ve škole
Na datum 3. prosince uspořádaly třídy 9. A a 9. B mimořádný den s
mikulášskou nadílkou. Všichni deváťáci přispěchali to ráno uţ v 7 hodin,
aby stihli nachystat masky a sladkosti. Kdyţ byli všichni připraveni, mohlo
se vyrazit za menšími dětmi.

Deváťáci navštívili všechny třídy na 1. stupni, rozdali spoluţákům drobné
bonbony a občas nechali čerty, aby děti trochu postrašili. Na oplátku si pro
anděly, čerty a Mikuláše připravili mladší ţáci básničky a písničky.
Nadílka pokračovala odpoledne i ve školních druţinách, kde měly děti opět
připravený přednes s mikulášskou tematikou.
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Za celý den patří velká pochvala všem deváťákům, kteří zajistilimladším
spoluţákům skvělou atmosféru a snaţili se, aby si všichni tento den uţili.
Menším dětem zase za přípravu písniček a básniček pro anděly, čerty a
Mikuláše.

Se začátkem adventního času proběhla také celoškolní výtvarná akce na
téma „Anděl“. Kaţdá třída pojala tvoření velice originálně. Na chodbách a
ve třídách jsou tak nyní k vidění andělé všech tvarů a podob z různých
materiálů. Některé třídy si pro výrobu zvolily dřevo, jiné papír, někde
vzniklo i několik postav najednou, jinde zase velká andělská křídla.
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Nyní
nastává
jedna
z nejkrásnějších částí celého
roku, během které není důleţité
spěchat, ale zastavit se, rozjímat
a věnovat společné chvíle svým
nejbliţším. Přejeme Vám krásný
adventní čas.

Martina Horová
a žákyně Natálie Jaklová,
Kateřina Velíšková
a Zuzana Havlová
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Novinky z mateřské školy

Ve školce se snaţíme rozvíjet děti všestranně tak,aby kaţdé z nich naplno
vyuţilo svůj potenciál, a k tomu nám pomáhá systém plánování činností
podle Gardnerovy teorie mnohočetných inteligencí (mezi kterépatří např.
jazyková, logicko-matematická, hudební, přírodní a v neposlední řadě
pohybová). Jsme si vědomi, ţe pohyb je pro děti přirozenou potřebou a
velmi úzce souvisí s jejich dalším rozvojem.
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Zařazujeme ho denně do našich činností, ať uţ formou pohybových her,
cvičení či překáţkových drah. Naše velká školní zahrada s nejrůznějšími
hracími prvkynám poskytuje dostatečný prostor pro hry, hraní fotbalu a
kopec vyuţíváme v zimě na bobování. Kdo z vás chodí pravidelně kolem,
si uţ moţná všiml, ţe na ní přibylo ještě další vybavení - 2 nové houpačky,
lanové dráhy, balanční lavičky a dokonce nám tu ‚‚vyrostly” dřevěné
hříbky a muchomůrka, které nám mohou poslouţit pro vyznačení slalomu
či jako stolek a ţidlička.
Nabídka činností v MŠ je velmi pestrá, ale po dlouhé době nejrůznějších
covidových omezení se mohla ještě rozšířit a ozvláštnit o poměrně dost
akcí.
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Letos uţ k nám do školky zavítalo několik divadélek, které hrály dětem
pohádky třeba ‚‚O zajíčkovi’’, ‚‚O papírovém drakovi’’ nebo ‚‚O zeleném
panáčkovi’’. Starší děti dokonce navštívily divadlo Alfa v Plzni, kde
zhlédly představení ‚‚Pohádky z Ošemetna’’. Do divadla jezdíme speciálně
přistavenými autobusy a právě cesta tímto dopravním prostředkem dětem
ještě umocnila celkový záţitek. Všechny třídy se byly také podívat na
výstavě králíků a drůbeţe, kterou pořádal místní spolek chovatelů. A také
se kaţdá třída zúčastnila projektového dne, kde se děti hravou formou
seznamovaly se zvířaty i zdravým ţivotním stylem.
Kateřina Synková,
Václava Volfová

Fotbal:
Fotbalové zhodnocení roku – 2. část
V minulém vydání Štěnovických listů jsme zhodnotili účinkování muţů,
dorostu a mladších ţáků v podzimní části soutěţního ročníku. Tentokrát se
zaměříme na kategorie mladší a starší přípravka a stará garda.
Mladší přípravkuběhem podzimní sezóny převzal od Stanislava
Protivínského Miloslav Matoušek, který zároveň hraje i za náš A-tým.
V týmu je celkem 25 dětí (!), které poctivě a s radostí chodí na tréninky.
Tréninky nejmladší kategorie mají velmi často formu her, zároveň jsou
zaměřené i na rychlost, postřeh a dovednosti s míčem. Na zápasy jezdí
pravidelně kolem 10 dětí, tým dokázal polovinu zápasů vyhrát. Během
zimy trénuje mladší přípravka v tělocvičně, zároveň se pravidelně účastní i
zimní halové ligy.
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Starší přípravku vede Vladimír Volf. Tým má momentálně celkem 13
hráčů (9 kluků a 4 děvčata). Děti odehrály celkem 9 zápasů a z toho 3
zápasy vyhrály a 6 zápasů prohrály. Starší přípravka je také přihlášena na
zimní halovou ligu, která probíhá ve třech termínech, a to formou
jednodenního turnaje. Zhodnocení sezóny trenérem Vladimírem Volfem se
dá pouţít prakticky pro všechny mládeţnické kategorie, jeho hodnocení
nejlepších střelců pak platí pro všechny naše týmy:„Nejlepší střelce asi
nelze ani určit, protoţe se vţdy na výsledcích podílí stejnou mírou. Někdo
pěknou a bezchybnou prací v obraně a někdo zase přímočarostí útočníka a
počtem vstřelených branek. Koneckonců na výsledcích aţ tak moc v těchto
kategoriích ani nesejde. Jde hlavně o to, aby to děti bavilo a přimělo je to k
pohybu. Nicméně i v některých situacích v zápasech jsou vidět pěkné
fotbalové situace, na kterých se dá dále stavět.“

Hráči starší přípravky poslouchají pokyny trenéra Volfa před zápasem v Kasejovicích
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Stále platí, ţe budeme rádi, pokud kdokoliv z širší veřejnosti bude mít
zájem pomoci trenérům přípravek s trénováním. I vzhledem k velkému
počtu dětí v jednotlivých kategoriích není v silách jednoho trenéra se plně
věnovat kaţdému hráči nebo hráčce při individuálních cvičeních.

Stará garda – vítěz Ligy starých gard Plzeň-jih

Velkého úspěchu dosáhla stará garda, které se poprvé v historii povedlo
vyhrát ligu starých gard Plzeň-jih. Tým okolo zkušených hráčů jako Aleš
Jindra, Tomáš Belan, Pavel Kopecký nebo Zdeněk Alblse v posledních
letech pohyboval pravidelně na čelních místech, nicméně nikdy nedokázal
celou soutěţ opanovat. Z celkem devíti zápasů garda 8x zvítězila a 1x
remizovala. Do střeleckých statistik se nejčastěji zapsali Pavel Cink a Petr
Lodl po 7 gólech a Pavel Kopecký se 6 góly.
Vzhledem k tomu, ţe se blíţí konec roku 2021, tak bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na chodu klubu i jednotlivých týmů přímo podílejí, dále i
těm, kteří náš klub ať uţ finančně nebo jinými způsoby podporují. Dík
patří i všem rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou dětí na zápasy. Bez
vás všech by štěnovický fotbal nemohl fungovat.
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Přejeme všem občanům Štěnovic pohodové Vánoce, šťastný nový rok a
hlavně pevné zdraví.
Petr Lodl

Národní házená:
Zhodnocení podzimní části NH Štěnovice. Naši nejmenší se poprvé

zúčastnili velkého opravdového turnaje, který se konal v Plzni Újezdě v
sobotu 23.10.2021. Turnaje se zúčastnilo celkem 6 druţstev. Naše druţstvo
vyhrálo z pěti zápasů čtyři a měli jednu prohru. Bohuţel rozhodovalo skóre
a tak nakonec obsadili krásné třetí místo a přivezli si bronzové medaile.
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Druţstvo ţen, které hraje oblastní přebor, se na podzim umístilo na
7. místě. Je to pro nás velký úspěch, jelikoţ všechny to hrajeme pro radost
a hlavně pro příjemný relax. Na jaře nás čekají další zápasy, tak doufáme
v podobný úspěch.
Oblastní přebor žen
družstvo

poč.zap

výhry remízy prohry

skóre

body

1

TJ Příchovice

10

10

0

0

242:130

20

2

TJ Plzeň-Újezd

11

8

0

3

178:101

16

3

TJ Božkov

10

7

0

3

213:171

14

4

TJ Přeštice B

10

7

0

3

228:178

14

5

TJ Sokol Kyšice

10

7

0

3

169:165

14

6

TJ Sokol Tymákov B

10

6

1

3

200:163

13

7

TJ Sokol Štěnovice

11

4

1

6

120:157

9

8

SKH Stupno

10

2

1

7

117:147

5

9

TJ Sokol Chudenice

10

1

2

7

154:218

4

10

TJ Plzeň-Litice

10

1

1

8

125:160

3

11

Sokol Dobřív

10

0

0

10

89:245

0

Tréninky dětí probíhají stále ve čtvrtek od 16:30 hod. momentálně
v tělocvičně a tréninky ţen v neděli dopoledne.
Vítáme kaţdé nové přírůstky, kdyby měl někdo zájem, tak nás neváhejte
kontaktovat.
Koncem listopadu se uskutečnilo čištění a údrţba hřiště a výměna
záchytných sítí.
Veronika Vařeková
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Oddílové Vánoce 10. - 11. 12. 2021
V pátek 10. 12. 2021 se
skautské děti sešly na
parkovišti v 18 hodin u
Boleveckého hřbitova a
odděleně po druţinách dle
aktuálních vládních nařízení
šly do nově zrekonstruované
plzeňské skautské klubovny
Senečák leţící u Seneckého
rybníka. V dopoledních
hodinách zde funguje Lesní
školka
Medvíďata,
odpoledne se zde konají
schůzky několika skautských
oddílů ze střediska Stopa a
Limba. Po ubytování po
malých
oddělených
skupinkách se skautské děti
sešly před budovou na
večerní procházku podél
Seneckého rybníka.
Po
návratu
z hodinové
procházky se opět rozdělily
do menších skupin a hrály
různé stolní hry, skládaly puzzle, stavěly ze stavebnic různé dopravní
prostředky, přiřazovaly zvířátka ke kontinentům, na kterých ţijí, atd. Před
večerkou si mladší děti promítly film Vinettou a Old Shatterhand - Poklad
na Stříbrném jezeře a starší děti si zahrály svou oblíbenou hru Městečko
Palermo. Sobotní ráno začalo osobní hygienou a následnou, opět po
skupinkách oddělenou, snídaní. Po snídani se skauti sešli před skautskou
klubovnou a zahráli si hru Divoká zvěř, při které 5 skautů představovalo
zvěř a zbytek skautů se proměnil v lovce.
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Lovci měli za úkol pomocí sněhové koule zasáhnout zvíře, pokud bylo
zvíře zasaţeno, hra pro něj skončila. Totéţ platilo pro lovce, pokud je zvíře
„dráplo“, lovec ve hře skončil. Další úkolem bylo postavit dětmi i
dospělými oblíbeného sněhuláka, pokud moţno co největšího. I tohoto
úkolu se děti zhostily na jedničku, jejich díla byla překrásná. Některé děti
postavily ze sněhu i koníka a medvěda. Po těchto aktivitách následovala
procházka ke Kolomazné peci, která se nachází v polesí Branty v Plzni –
Bolevci na severním okraji přírodní rezervace Kamenný rybník. Tato pec
je unikátní technická památka, je jedinou stojící v ČR a jednou
z nejzachovalejších svého druhu ve střední Evropě. Slouţila k výrobě
dehtu, na principu pomalého vysoušení dřeva bez přístupu vzduchu. Dehet
měl široké uplatnění při konzervaci nebo impregnaci. Z něj se vyráběla
kolomaz, která byla aţ do 19. století nejrozšířenějším mazadlem. Pec byla
postavena cca v polovině 18. století a byla vyuţívána do 2. poloviny 19.
století, kdy převáţila levnější průmyslová výroba dehtu. Po následném
odpočinku a svačině následovala další hra s názvem Jeţíšek a jeho
pomocníci. Hra spočívala v tom, ţe děti rozdělené do 6-ti skupin sbíraly
v lese „rozhozené“ lístečky s obrázky dárků, které si často k Vánocům
přejí (kolo, skateboard, mobil, notebook, chytré hodinky, herní konzole,
RC auto, hudební nástroj, atd.). S obrázkem přiběhly k Jeţíškovým
pomocníkům, kteří si konkrétní dárek zaznamenali a připsali bod skupině,
do které děcko patřilo. Dětem komplikovali situaci Santa Claus a Děda
Mráz, kteří bránili dětem se k lístečkům dostat. Vyhrála ta skupina, která
přinesla pomocníkům v daném časovém úseku nejvíce lístečků, tzn.,
získala nejvíce bodů. Po této hře následovala pěší klidná chůze k dětskému
fitness hřišti Sofronka, na kterém si skautské děti mohly vyzkoušet různá
cvičební zařízení. Po řádném procvičení se dostali skauti za úkol připravit
k opékání ohniště, které se v objektu nachází. Jak jistě tušíte, na tomto
místě proběhl oběd ve formě opékání špekáčků, jablíček, housek nebo
chleba. Po stravování v přírodě následovala hra zaměřená na lidové tradice
s názvem Zvídaví lidé. Skautské děti se opět rozdělily do několika skupin,
jednotlivec dané skupiny běţel k tzv. zvídavým lidem, kteří mu poloţili
otázku týkající se lidových tradic, dotazovaný běţel pro odpověď na
určené místo na hřišti, kde byly na zemi poloţeny různé odpovědi, musel
vybrat správnou, zapamatovat si ji a vrátit se k zvídavému.
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Pokud odpověděl správně, získal pro svou skupinu bod, skupina
s nejvyšším počtem bodů zvítězila. Po návratu z výletu následoval další
program zaměřený na rukodělné práce, a to vznikem několika stanovišť,
kterými děti postupně po malých skupinkách procházely a absolvovaly
dané úkoly. Na prvním stanovišti probíhala výroba obrázků, způsobem
nanášení roztaveného vosku pomocí ţehliček na papír. Na druhém
stanovišti se vyráběly vánoční papírové hvězdy v různých barevných
provedeních, které si děti různě ozdobily, např. hvězdičkou či kytičkou. Na
dalším stanovišti se vyráběla vánoční přáníčka z papíru, textilií a třpytek
pro rodiče, kamarády a příbuzné. Na posledním stanovišti se vyráběla
mýdla různých velikostí, tvarů a barev, k výrobě pouţívaly skautské děti
formy a ke ztuhnutí mýdlové hmoty vyuţily mrazák. Čas mezi skončením
výše uvedených rukodělných činností a následným jediným společným
programem v prostorách klubovny vyuţily děti balením spacáků,
karimatek a batohů s oblečením. Poté následovalo v respirátorech společné
zpívání vánočních koled za doprovodu kytary a flétny. Dále se hovořilo o
českých vánočních tradicích a významu Vánoc. Pak jiţ následovalo dlouho
očekávané rozbalování dárečků, které si děti připravily a to ve dvojím
provedení, s konkrétními jmenovkami pro své kamarády a jeden dárek bez
jmenovky. Dárky bez jmenovky byly rozdány dětem s nejmenším počtem
obdrţených dárků, nebo pro děti, které jsou v oddíle nové a proto nemají
ještě tolik kamarádů. Poté následoval společný úklid společenské
místnosti, chodeb, pokojů a kuchyně. Oddílové Vánoce byly zakončeny
okolo 18hodin příchodem rodičů, kteří si přišli vyzvednout své děti a
společným popřáním si krásných Vánoc a štěstím do nového roku 2022.
Cyril Hromník
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice přeje všem obyvatelům obce
Štěnovice krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, lásky, štěstí a
vzájemného lidského porozumění.
Cyril Hromník
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Orkán Sabine nás nechtěl pustit, přesto jsem do
Moldavska odletěl – 1. část
Je čtvrtek 21. října a venku řádí orkán. Ranvej praţského letiště je prázdná.
Letadlu, které vzlétá před námi na trase Praha – Amsterdam není povolen
odlet. Čekám, co bude s námi. Uţ dvě hodiny sedím v odletové hale,
sleduji naše letadlo a čekám na povolení k odletu. Po 150 minutách
zpoţdění letištní rozhlas hlásí „boardingtime“ – super, přece jenom
poletím! Let Praha – Kišiněv je krátký, trvá sotva 2 hodiny, ale dostat se do
oblak je trochu oříšek. Cítím, jak silné poryvy větru s naším letadlem hází
ze strany na stranu a vzlet se podobá spíše přetahované našeho kapitána
letadla s orkánem. Jsem neskutečně šťastný, ţe naše letadlo má štěstí a
můţe i po tak dlouhé době zpoţdění odletět. Co asi dělají cestující úplně
zrušeného letu před námi? Po chvíli se dostáváme do oblak, přesněji na
leteckou hladinu 10.000 metrů a nabíráme východní směr, směr
Moldavsko.Tato třímiliónová země je nejchudší v Evropě. V historii patřila
Rumunsku, poté Ukrajině, pak se stala součástí Sovětského svazu, aţ od
roku 1991 je nezávislá. Kišiněv, kam mířím, má necelých 700.000
obyvatel a stále se po rozpadu SSSR nevzpamatoval.
Po dvou hodinách přistáváme na malém letišti, které slouţí jako civilní, ale
i vojenské. Orkán je silnější neţ v Praze. S naším letadlem to dost slušně
hází. Létám pravidelně kaţdý měsíc, ale takto silné poryvy jsem ještě
nikdy nezaţil. Pamatuji si, jak to v Norsku při přistání s naším Boeingem
házelo, ale toto je opravdu hodně divoká situace i pro mě. Je to poprvé
v ţivotě, co se i já v letadle bojím. Uţ jsme skoro na dráze, kapitán stále
vyrovnává naše letadlo proti směru orkánu. Ještě dva metry před dotykem
s ranvejí to s námi hodí dva metry doleva. Cítím velmi tvrdý dosed nejprve
levých kol, po chvíli pravých kol, a jakmile se země dotknou i přední kola,
kapitán silně sešlápne brzdu. Uf…
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Ve svém poměrně krátkém ţivotě jsem navštívil 53 zemí světa – většinou
letadlem, ale takový strach jsem nikdy neměl. Jsem hrdý na kapitána
letadla, ţe let nebyl zrušen, ţe jsme i přes orkán jako jedni z mála odletěli a
vzdálenost 1.133 km na trase Praha – Kišiněv zvládli.
Je večer, protoţe je podzim, velmi rychle se setmělo a já hledám tu
správnou maršrutku. Čtyřicetiminutová cesta z letiště do centra hlavního
města stála 2 leva, tedy 1,8 koruny. Při těchto cenách si našinec můţe
dovolit vše. Třeba i koupit autobus. Teď ještě najít v centru města můj
hotel a vyrazit spát. Tedy abych nepředbíhal, ještě si kupuji láhev známého
a dobrého moldavského vína. Být v Moldavsku a nepít jejich kvalitní
Muškát je stejné barbarství, jako být v Paříţi a nevidět Eiffelovu věţ.
Opojen alkoholem po náročném dni usínám.

Moldavská maršrutka vás za 1,80 koruny sveze kamkoliv.

Jelikoţ jsem si díky levným cenám koupil ubytování v hotelu v centru
města, jsem asi 350 metrů od hlavního Kišiněvského náměstí
s Metropolitní katedrálou.
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Vyráţím tedy nejprve na kávu a croissant do kavárny (vzhledem k místním
cenám je radost chodit po kavárnách) a pak mířím ke katedrále. Tady právě
probíhá pravoslavná svatba. Díky milým lidem jsem vpuštěn dovnitř a
mám tu čest proţít svatbu s nimi. Pravoslavná svatba je pro mě záţitkem,
cítím své ojedinělé postavení a jsem vděčný přátelským pohledům rodiny.
Sleduji celý hodinový obřad, pořizuji fotky a to rodina ještě neví, ţe o nich
budu psát na facebookové stránky Štěnovického cestovatele, do
Štěnovických listů a kdo ví kam ještě… Ale proč ne, je-li někdo ke mně
milý, rád o něm něco hezkého napíšu.

Pravoslavná svatba v Metropolitní katedrále.

Protoţe orkán vymetl celou oblohu, je pohled vzhůru naprosto senzační.
Oteplilo se, obloha je naprosto modrá a vymetená. Mířím tedy do parku.
Kišiněv, i kdyţ je velmi chudý má jedno velké prvenství – je to
nejzelenější hlavní město Evropy. Dokonce předběhl města, jako jsou
Curych, Bern i Lucemburk. A je to pravda! Místní parky jsou skvostem pro
oko. Všudypřítomné velmi opečovávané parky doplňují nejrůznější
kavárničky a já mířím do Bonjour Café.
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Dávám si cappuccino a dva croissanty, platím za to vše asi 30 českých
korun. Za takovou cenu to chutná ještě lépe! Je tady opravdu hodně levně –
tedy, na naše středoevropské ceny přímo parádně. Dovedu si představit jet
sem s ţenou i dětmi a koupit dětem vše, co bych jim na očích viděl. Třeba
jednou ten čas přijde…
Mířím svou osamocenou cestou sám. Asi půl hodiny od parku se nachází
budova Moldavského parlamentu. Je pátek, vidím fotící se politiky na
schodech budovy. Vlastně celá ta budova je dost honosná, reprezentativní.
Vnímám, ţe chudé Moldavsko si neodpustilo vybudovat krásné vládní
budovy, mám z toho smíšené pocity. Po důkladném nafocení parlamentu si
to zamířím přímo k panu prezidentovi. Jeho sídlo je mnohem menší a
skromnější neţ parlament. I přesto vypadá luxusně a zvláštně. Je to vlastně
takový extra luxusní malý paneláček poblíţ hlavní cesty. Ještě nikdy jsem
nic takového neviděl.
Většinou znám ty různé hrady, jako je Praţský hrad, Edinburský hrad,
Bratislavský hrad, ale malý luxusní sedmipatrový paneláček? Proti gustu
ţádný dišputát!
Pokračování příště…
Radim Teodor Bílek
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