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ZPRAVODAJ OBCE ŠTĚNOVICE
VYCHÁZÍ JEDNOU ZA MĚSÍC
ČERVENEC 2022

V obci se realizují další investice, probíhá i několik
oprav
červenci byly zahájeny stavební práce na místní
komunikaci v Luční a Farní ulici, kde by měli vzniknout tzv.
zpomalovací polštáře. Tyto retardéry, které budou
vystavěny ze žulových kostek, by měly zpomalit provoz a tím pomoci
k bezpečnosti chodců i obyvatel, kteří v uvedených částech obce bydlí.
Ve Farní ulici budou umístěny tři retardéry, v Luční ulici dva. Stavební
akce, kterou realizuje Stavitelství Kamínek, by měla obec vyjít n a
necelý 1 mil. Kč. Dílo by mělo být dokončeno nejpozději ke konci srpna.
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Rozpočet obce pro tento rok počítá také s realizací nových autobusových
zastávek u Třešňové ulice. Obousměrné zastávky by měly být zatím pouze
provizorní (avšak dostatečně funkční), neboť realizaci zcela kompletní
stavby zatím brání územní plán obce, jehož změna by měla být
jednoznačně předmětem následujícího volebního období. Provizorní
autobusové zastávky by měly být zrealizovány ještě letos.
Do konce prázdnin bude v rámci revitalizace veřejného prostranství
zrealizována druhá etapa výměny betonových obrubníků v prostoru před
hlavním vchodem základní školy. Dílo provede firma LK STAV za zhruba
200 tis. Kč a dokončeno bude do konce prázdnin. Tentýž zhotovitel
provede také montáž nového oplocení zahrady mateřské školy. Akce, která
vyjde obec přibližně na 300 tis. Kč, bude dokončena zhruba do poloviny
srpna.
Na dětské hřiště v Liliové ulici byly umístěny nové herní prvky, které
nahradily původní atrakce. Původní prvky (domeček se skluzavkou,
kolotoč, houpačky) byly nahrazeny prvky antivandal, které jsou maximálně
odolné vůči poničení. Původní prvky nevyhověly revizi, neboť jejich
technický stav nesplňoval bezpečností požadavky. Opravy atrakcí byly
navíc stále častější a nákladnější. Nové atrakce dodala a nainstalovala
firma Sport club zhruba za 170 tis. Kč. S obnovou dětského hřiště
v Liliové by mělo být počítáno i do budoucna – všechny herní prvky by
měly být postupně nahrazeny atrakcemi antivandal.
V rámci projektu Zahrada se pustilo vedení základní školy do úprav
pozemku, který je škole svěřen k užívání. Cílem ředitele školy je vytvořit
prostor s víceúčelovým využitím, a proto zde budou umístěny také dřevěné
přístřešky pro možnost venkovní výuky. Investorem přístřešků, které
vyjdou na pár set tisíc korun, bude obec. Altány jsou již ve výrobě a
k využití by měly být začátkem nového školního roku.
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V současné době probíhá oprava historického objektu na místním hřbitově.
Součástí prací, které provádí firma NH servis, je například kompletní
oprava omítky včetně říms, šambrán či soklu. V rámci stavebních prací
budou natřena okna, nátěru se dočkají také dveře či křížek. Opravy se
týkají také vnitřní omítky a podlahy. Za stavební úpravy obec zaplatí
necelých 150 tis. Kč.
Vedení obce dále připravuje výstavbu nové česlovny čističky odpadních
vod. V současné době se čeká na pravomocné povolení stavby
vodoprávním úřadem. Letošní rozpočet s touto akcí počítá, realizace by se
tak měla uskutečnit ještě letos.
Žádosti obce o nenárokovou dotaci na opravu silnice Na Šancích nebylo
vyhověno. Štěnovice se tak zařadily vedle mnoho dalších obcí, které se
svojí žádostí neuspěly (např. Dobřany, Všeruby…). I přesto vrcholí
projektové přípravy akce, přičemž se předpokládá, že bude stavba letos
zahájena. Rozhodující však bude cena, za kterou se podaří akci vysoutěžit.
V rozpočtu je na tuto akci vyčleněno zhruba 5 mil. Kč.
Jan Polívka

Usnesení č. 4/2022 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 22. 6. 2022
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozích
usnesení, přičemž nejsou splněny tyto body: bod č. 12 z usnesení č.
1/2019, bod č. 6 z usnesení č. 1/2020, bod č. 8 z usnesení č. 1/2021, bod
č. 11 z usnesení č. 2/2021, bod č. 6 z usnesení č. 1/2022, bod č. 2, bod č.
6 z usnesení č. 2/2022, bod č. 2, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 9 z usnesení č.
3/2022.
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2. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2021
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Štěnovice za rok 2021
s výhradou a přijímá následující opatření k nápravě chyb a nedostatků:
a) Nedostatek: Dne 29. 12. 2021 byl vystaven výdajový pokladní doklad č.
938 na částku 17 876,00 Kč, jehož obsahem byl odvod hotovosti na
bankovní účet. (Výdej byl zapsán v pokladní knize dne 30. 12.2021).
Pokladní doklad obsahoval pouze podpis pokladníka. Dle předložené
Směrnice k vedení pokladny č. 9/2019 bodu 2.5. výběry nebo odvody
finančních prostředků do příslušné banky se provádí ve dvou osobách
s platným podpisovým vzorem.
Opatření: Pravidelná kontrola pokladny (a to minimálně jednou měsíčně) se
zaměřením na podklady příjmových a výdajových dokladů a aktuální hotovosti.
Zodpovídá: starosta obce, pokladní
Termín: ihned, v pravidelných měsíčních intervalech
b) Nedostatek: Ke dni 31. 12. 2021 byl vyhotoven účetní doklad č. 35012,
jímž byl zaúčtován výpis č. 2021/12 účtu 214682959/0300. Účetní doklad
obsahoval účetní záznam vklad na účet MD 231 – Základní běžný účet
územních samosprávních celků a D účet 262 – Peníze na cestě ve výši
17 876,00 Kč. Kontrolou bankovního výpisu účtu 214682959/0300 bylo
zjištěno, že vklad na účet nebyl proveden.
Opatření: Pravidelná kontrola stavu bankovních účtů (a to minimálně jednou
měsíčně) na výši zůstatků jednotlivých účtů v účetnictví.
Zodpovídá: starosta obce, účetní
Termín: ihned, v pravidelných měsíčních intervalech
c) Nedostatek: Kontrolou bylo zjištěno, že neproběhla řádná inventarizace
následujících účtů např. v níže uvedených případech.
➢ účet 231 – Základní běžný účet územních samosprávných celků:
Obec měla na níže uvedených bankovních účtech k 31.12.2021
následující zůstatky:
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č. účtu 35023704/0600 částka 18 513 067,33 Kč
č. účtu 5207365309/0800 částka 217 110,46 Kč
č. účtu 214682959/0300 částka 5 862 584,55 Kč
č. účtu 151102522/0600 částka 4 938 516,84 Kč
č. účtu 2015197407/4300 částka 0,00 Kč
č. účtu 195240345/0600 částka 25 687 845,97 Kč
č. účtu 94-6710361/0710 částka 15 355 240,53 Kč
č. účtu 295635600/0300 částka 441 158,23 Kč
Zůstatky běžných účtů nesouhlasily se stavem účtu 231 uvedeným
v hlavní účetní knize k 31. 12. 2021 a zůstatkem vykázaným ve výkazu
FIN 2-12 M k 31.12.2021. Rozdíl ve výši 17 876,00 Kč byl zjištěn u
výpisu z banky č. 214682959/0300 (zůstatek na bankovním výpise činil
k 31.12.2021 částku 5 862 584,55 Kč) a jeho příslušným analytickým
účtem v hlavní účetní knize (zůstatek AÚ 231 13 k 31.12.2021 činil
částku 5 880 460,55 Kč).
➢ účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vykazoval zůstatek
20 074 551,52 Kč (podloženo pouze opisem z hlavní účetní knihy za
období 1-12/2021 bez další identifikace)
➢ účet 052 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek vykazoval zůstatek
13 700,00 Kč (zůstatek zapsaný na inventurním soupisu nebyl podložen).
➢ účet 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a
souborům hmotných movitých věcí vykazoval na AÚ 082 30 částku
95 348,00 Kč, dle přiloženého podkladu činily oprávky k příslušnému
účtu částku 104 173,01 Kč
➢ účet 311 – Odběratelé vykazoval zůstatek 113 124,50 Kč, zůstatek nebyl
podložen rozpisem jednotlivých pohledávek (podloženo pouze opisem
z hlavní účetní knihy za období 1-12/2021, jednotlivé pohledávky, které
vznikly před 1.1.2021 není možno jednoznačně určit).
➢ účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky vykazoval zůstatek 145 692,44
Kč. Doložen soupisem pohledávek byl pouze AÚ 377 07 ve výši
23 000,00 Kč. Zůstatek na ostatních AÚ příslušného SÚ ve výši
122 692,44 Kč byl podložen pouze opisy z hlavní účetní knihy za období
1 – 12/2021 bez další identifikace. (Jednotlivé pohledávky, které vznikly
před 1.1.2021, není možno jednoznačně určit).
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➢ účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky vykazoval zůstatek 14 412,00 Kč,
soupis nebyl doložen.
Opatření: Provádění řádné a úplné inventarizace (k datu 31. 12. daného roku), a
to jak fyzické, tak i dokladové.
Zodpovídá: starosta obce, jmenovaná inventarizační komise
Termín: při provedení inventarizace k datu 31. 12. 2022
Hlasování
PRO
6 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Brada, Růžička)

PROTI
2 (Steinbach, Laštovka)

3. Schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih k 31. 12.
2021.
Hlasování
PRO
ZDRŽEL SE
7 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Brada, Růžička, 1 (Steinbach)
Laštovka)
4. Schvaluje účetní závěrku Základní školy Štěnovice, okres Plzeň – jih k 31. 12.
2021.
Hlasování
PRO
ZDRŽEL SE
7 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Brada, Růžička, 1 (Steinbach)
Laštovka)
5. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Štěnovice, okres
Plzeň - jih za rok 2021, výsledek ve výši 138 571,30 Kč bude částečně převeden
do fondu rezerv 110 857,30 Kč a částečně do fondu odměn 27 714 Kč.
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Hlasování
PRO
8 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Brada, Růžička, Laštovka, Steinbach)
6. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Štěnovice, okres
Plzeň - jih za rok 2021, výsledek ve výši 18 853,67 Kč bude převeden do fondu
rezerv 18 853,67 Kč.
Hlasování
PRO
8 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Brada, Růžička, Laštovka, Steinbach)
7. Schvaluje navýšení příspěvku na provoz Základní škole Štěnovice, okres
Plzeň-jih o 700 tis. Kč z důvodu navýšení cen za energie. Zastupitelstvo obce
ukládá řediteli školy Mgr. Michalu Zoubkovi, aby předložil konečné vyúčtování
energií za rok 2022 neprodleně poté, co jej bude mít k dispozici.
Hlasování
PRO
8 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Brada, Růžička, Laštovka, Steinbach)
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.
Hlasování
PRO
ZDRŽEL SE
7 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Steinbach, Růžička, 1 (Brada)
Laštovka)
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9. Schvaluje Přílohu č. 1 ke smlouvě č. 1/7/2001 s platností od 1. 7. 2022 –
Směsný komunální odpad, kterou se navyšují ceny za likvidaci směsného
komunálního dopadu, dále ZO schvaluje Přílohu č. 2 smlouvy č. 1/7/2001
s platností od 1. 7. 2022 – Recyklovatelná složka komunálního odpadu, kterou se
navyšují ceny za likvidaci separovaného odpadu, dále ZO schvaluje Přílohu č. 18
Smlouvy o provozování sběrného dvora odpadů č. 102692 s platností od 1. 7.
2022, kterou se navyšují ceny za provoz sběrného dvora odpadů. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem uvedených příloh, které budou uzavřeny se
společností Západočeské komunální služby, a.s.

Hlasování
PRO
PROTI
6 (Slavík, Polívka, Šmídl, Brada, Růžička, 1 (Laštovka)
Albrecht)

ZDRŽEL SE
1 (Steinbach)

Zastupitelstvo obce je 11členné, ze zasedání byli omluveni pánové Hromník,
Kosnar a Jíška.
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V červenci jubilea oslaví:
Jaroslav Šesták, Štěnovické nám.
Věra Beková, Ke Kukačce
Božena Hodková, Akátová
Libuše Trojanová, Příčná
Václav Šipla, Losinská
Miroslav Duník, Čižická
Jiří Krpejš, Jasanová
Jan Klokan, V Potocích
Jarmila Pechová, Lipová
Jaroslav Rádl, V koutě
Hana Jirková, Fialková
Václava Landkamrová, Akátová

Helena Gergelová, Čižická
Bohuslava Šebová, Duhová
Václav Kokoška, Třešňová
Ludmila Marešová, Buková
Lubomír Štros, Čižická
Jitka Mišterová, Lipová
Ladislav Hubač, Čižická
Josef Hodek, Akátová
Josef Bek, Jasanová
Josef Ledvina, Akátová
Jaroslava Kotábová
Jaroslav Dryml, Buková

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Kultura
Výročí bitvy u Zborova
řed památníkem válečných obětí ve Štěnovicích jsme uctili české
vojáky, bojující u Zborova před 105 lety. Obec je s tímto
dějinným okamžikem propojena. Štěnovičtí muži rukovali
především k 35. pěšímu pluku Rakousko-Uherské armády v Plzni. Jelikož
přesně tento pluk bránil postavení ve směru postupu ČS legionářů, je velká
pravděpodobnost, že rakouské zákopy bránil některý místní občan.

P
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V řadách ČS střelecké brigády mohli být také štěnovičáci. Konkrétně
Jan Pešek a Vojtěch Trojan. J. Pešek se stal dobrovolníkem již v roce
1916. Jeho účast na bojišti je velmi pravděpodobná. V. Trojan vstoupil
do legií v březnu 1917. Existuje možnost, že se v červenci ještě
nacházel na výcviku, nicméně u bývalého R-U vojáka to
nepředpokládám. Tudíž i on měl šanci u Zborova být. Mezi dostupnými
seznamy padlých od Zborova jsme nikoho ze Štěnovic zatím nenašli.
Pietního setkání se zúčastnilo několik místních občanů, kteří si přišli
vyslechnout příběh zborovské bitvy. Dále místostarosta obce pan Jan
Polívka, člen zastupitelstva obce a skautský vedoucí pan Cyril Hromník, za
plzeňskou jednotu ČSOL pak br. Petr Maxim a v historické uniformě br.
Matěj Smutný plus já (zmíněné osoby jsou na fotografii). Přišel ještě
místní zastupitel pan Kamil Kosnar s rodinou. Všem tímto vyjadřuji
poděkování. Zvlášť pak mojí manželce Haně za pořízení fotografií.
Štěnovicemi to ovšem neskončilo. Společně s bratry z ČSOL jsme
navštívili ještě Čižice, Losinou a Útušice.
Martin Marek

Vítání občánků 2022
etošní vítání malých štěnovických občánků bylo kulturní komisí
organizováno opět venku v rozkvetlé rozlehlé farní zahradě pod
staletým ořešákem. Od loňského vítání se narodilo 19 krásných
dětí. Všichni si na tento den přáli slunečné počasí. Byli jsme
vyslyšeni a neuvěřitelných 36 stupňů ve stínu jsme zapíjeli litry studené vody
a šťávy.

L

Vaše kulturní komise
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V sále Lidového domu se uskutečnila
Pouťová zábava
předvečer pouti, tedy v pátek 10. června si mohli Štěnovičáci
opět zatančit v Lidovém domě na živou muziku, a to na
historicky první Pouťové zábavě. Po dvou letech bez plesů nám
zahrála a zazpívala kapela Metronom, kterou známe nejen ze štěnovických
plesů. Přestože tanečníků bylo o poznání méně, než bývá na Obecním
plese, kapelník Jiří Boubín rozjel takovou show, že se všichni, kteří v pátek
přišli, těší už na příští ročník. Tu další pouťovou plánujeme na sobotní
večer, kdy příští rok do Štěnovic zase přijede pouť.

V

Petra Šmídlová

STRANA 12

ČERVENEC 2022

Celodenní zájezd seniorů organizovaný KK obce Štěnovice

,,Na Zahradu Čech do Litoměřic‘‘

Z technických důvodů posunut na
neděli
V neděli 11. září 2022 v 6:30 h
ze Štěnovického náměstí.
Cíl: Litoměřice. Zahrada Čech.
Oběd: Individuální (buď na výstavišti Zahrada Čech nebo v historickém
centru)
Oběd nebude objednán pro celou skupinu.
Každý si může vybrat z menu v navštívené restauraci.
Návrat: V podvečerních hodinách.
Rezervace: albrechtjiri7@gmail.com nebo poštovní schránka:
Čižická č.p. 458
Prosím, uveďte kontakt pro zpětné potvrzení.
Příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč se hradí v autobusu.
Bezpečnost: Dle aktuálních epidemiologických podmínek v den odjezdu.

Na viděnou se těší Pavla Varáčková, Hana Hubačová
a Jiří Albrecht

STRANA 13

ČERVENEC 2022

Mateřská škola
Nevešlo se do červnového vydání ŠL:
Prázdnin se nemůžeme dočkat

oslední měsíc školního roku se děti těšily na pěší výlety na louku,
k řece, do lesa, kde plnily různé úkoly. Uspořádali jsme i
cyklovýlet, děti přijely do MŠ na kole s helmou a plné očekávání.
Prázdniny jsou za dveřmi, konečně ty velké, opravdové. Těšíme se úplně
všichni. Vyprázdní se školka, děti odjíždějí na prázdniny, je ticho, ticho,
ticho.

P
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S kolegyní se díváme na prázdnou třídu, zvednuté židličky, odsunutý
nábytek. Myslíme, jak je září daleko, ale už přemýšlíme, co pro ty nové
děti připravíme. Jak zařídit, aby se jim u nás líbilo? Aby se tu cítily
bezpečně. Ale i my učitelky, se snažíme pouštět práci na čas z hlavy,
vypínat telefon, nevyhledávat pracovní listy pro děti v PC, nepsat v duchu
přípravy. Prostě vypnout. Není to snadné. Když se to ale podaří, vracíme se
z prázdnin mnohem klidnější, natěšenější a odpočinutější. Tak kolegyně,
v září plné sil, na shledanou.
Dana Řeháková

Základní škola
Kola pro Afriku
a jaře jsme na naší ZŠ Štěnovice uspořádali sbírku kol pro
africkou Gambii. Díky pomoci rodičů žáků se nám podařilo
nashromáždit 47 kol v jakémkoliv stavu. Hlavní myšlenkou
projektu je usnadnit africkým dětem cestu do nejbližší školy, mnohdy
vzdálené i několik desítek kilometrů. Kola přivezená do Afriky usnadní
dětem zdolat obtížný přístup ke vzdělání; podpoří celkovou gramotnost
místních obyvatel… Gambijské děti se nerodí do blahobytu, ve kterém
žijeme my Evropané. Není výjimkou, že rodiče neposílají děti do školy.
Naopak malé negramotné děti pracují na polích (bez využití techniky),
starají se o domácí zvířata, pomáhají s drobnými domácími pracemi…
Cílovou skupinou podpory jsou MALÍ AFRIČÁNCI, nicméně do projektu
se zapojily i české věznice. Vězni se podílí na opravách kol před jejich
odesláním.

N
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Pomáhat potřebným přináší své plody na více stranách. Jedné straně
přiblíží a usnadní cestu za vzděláním, umožní pomoc těm nejzranitelnějším
a nejpotřebnějším v afrických končinách; druhé otevře oči, donutí
k zamyšlení…
Pokud se o myšlence projektu chcete dozvědět bližší informace, zde
uvádím www stránky:
https://www.kolaproafriku.cz/newsletter/3-mise-v-africke-gambii-10-21
„Svět je nebezpečné místo k životu, ne kvůli lidem, kteří jsou zlí, ale kvůli
lidem, kteří s tím nic nedělají“
Albert Einstein

Děkuji všem za Vaši podporu a vstřícný krok!
Martina Vinterová
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Skauti
Výprava na Pístov 13. - 15. 5. 2022

Š

těnovické skautské děti se v pátek 13. 5. 2022 v 16:40 hodin sešly
na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni, aby se společně vydaly na
výpravu na skautskou srubovou základnu do Pístova. Pístov je malá
vesnice, část městyse Chodová Planá v okrese Tachov. Nachází se asi 4 km
na severovýchod od Chodové Plané. Pístov je též slavnou poutní obcí, od
nejstarších dob sem mířila procesí poutníků. Od vlaku ke skautským
srubům bylo potřeba ujít ještě 5,5 km.
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Děti si celou dobu zpívaly, aby jim cesta “rychleji” utíkala. Skautská
základna "SRUBY PÍSTOV" se nachází deset kilometrů od Mariánských
Lázní, nedaleko malé vesničky Pístov, v krásném prostředí nad údolím
Kosího potoka. V lesnatém okolí je mnoho možností pro různé aktivity, od
turistiky, hraní her až po poznávání historie tohoto krásného kraje.
Nedaleko srubů najdete zbytky hradu z dvanáctého století, také jeskyně,
propadlá důlní díla, historické hornické městečko Michalovy Hory a v
dosahu je též jeden z nejstarších klášterů Teplá. Pístovské sruby jsou pro
svoji polohu a klidné prostředí v lese CHKO Slavkovský les atraktivní
základnou. Základnu tvoří tři sruby a to srub „U Zlatého klíče“, srub „U
vosího hnízda“ a srub „U zlatokopa Toma“, který slouží jako kantýna či
kuchyně pro přípravu jídla pro děti. Pod „Zlatým klíčem“ vedle „Vosího
hnízda“ se nachází prostor na postavení stanů. Mladší skautské děti se
ubytovaly do srubů a starší si ihned a rády postavily stany, protože je
v nich přes noc jejich slovy větší dobrodružství. Po ubytování se skautské
děti navečeřely a před večerkou si zahrály několik her v podobě vybíjené,
kopané a schovávané. Sobotní den začal po probuzení tradiční rozcvičkou,
následnou ranní hygienou a společnou snídaní. Sobotní dopoledne patřilo
olympijským hrám s Asterixem a Obelixem. Děti se rozdělily na dva týmy,
tým Asterixe a tým Obelixe, které spolu navzájem soupeřily. Mezi
neobvyklými disciplínami byla např. překážková dráha, nejpomalejší běh,
boj s šátkem v ruce a s šátkem přes oči, plavání na skateboardu,
přetahovaná, vytlačování z kruhu břichem či na jedné noze. Na sobotní
poledne a odpoledne byla naplánována pěší tura do okolí. Okolní kopce
jsou protkané starými štolami, které byly plné rud, minerálů a mramoru.
V lesích se těžilo dřevo, které se pálilo na uhlí. Postupně vysečené mýtiny
na jižních svazích se proměnily v pastviny pro dobytek. Navíc se zde
pěstoval chmel pro pivovary a odpradávna zde vyvěraly prameny
minerální vody.
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Cílem pochodu byla naučná stezka
Dolování v okolí Michalových hor, na které
se skauti seznamovali s historií těžby
surovin a starými štolami v okolí osady
Michalovy Hory v chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les. Dozvěděli se, že
místní rudná ložiska vydávala rudy bohaté
na stříbro, měď, nikl, kobalt i olovo.
Těžbou zůstal nejvíce poznamenaný
nedaleký Lazurový vrch, který je skrz
naskrz provrtán desítkami štol. Většina
z nich je již zasypána, avšak vytrvalý
pozorovatel jich ale ještě stále řadu ve
svazích hory objeví. Při nahlédnutí do nitra hory si děti uvědomovaly, v jak
stísněných podmínkách se těžba prováděla. Další informací bylo, že
Michalovy Hory nebyly proslulé jen kvůli dolování rud. Údajně zde kdysi
byly také lázně a ne ledajaké, jejich sláva začala o mnoho dříve, než vůbec
existovaly nedaleké Mariánské lázně. Postupem času však minerální
prameny ustoupily a lázně zanikly. Mezi nejzajímavější místa na trase
patřila určitě stará papírna s vysokým komínem, která vyráběla papír i pro
kancelář T. G. Masaryka. Přímo v těsném okolí Michalových hor vede
naučná stezka, která skautíky prostřednictvím informačních tabulí
s bohatou hornickou historií seznámila a zavedla je přímo k několika
štolám, konkrétně ke štole Sv. Michala a Sv. Barbory. Sv. Barbora je
patronkou horníků, v den jejího svátku 4. prosince nechávali horníci hořet
ve štolách přes noc kahany, na ochranu před smrtí a úrazy. Děti si též
všimly, že tyto staré štoly jsou významným zimovištěm pro netopýry.
Další zajímavostí bylo, že v jednom místě jsme se setkali s geologickými
průzkumníky, kteří hledali údajně několik desítek let štolu a v okamžiku
našeho setkání se k ní pomocí techniky prokopali, tzn. jsme se ocitli u
historické události.
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U samoty Tabákový mlýn na pravém břehu Kosího potoka pod Lazurovým
vrchem si děti všimly dvou statných líp velkolistých a dozvěděly se, že jejich
život je úzce provázen s historickou stavbou Tabákového mlýna a tvoří
společně neoddělitelnou součást zdejšího místa. Po návratu na skautskou
základnu „Sruby Pístov“ si skautské děti odpočinuly a následně se navečeřely.
Poté si ještě chvíli před večerkou společně vyprávěly o různých tématech se
svými družinovými vedoucími. I po nedělním probuzení následovala před
snídaní dětmi oblíbená rozcvička. Po snídani následovala celodružinová
obchodně-dobrodružná hra, v které se děti učily obchodovat, nakupovat,
prodávat a ukládat si v bance. Po obědě nastalo balení věcí včetně spacáků a
karimatek a celkový úklid srubů. Opět následoval 5,5 km dlouhý pochod na
nádraží a příjezd na plzeňské Hlavní nádraží v 16.49 hodin, kde již na své
ratolesti čekali rodiče. Skautské děti si prožily celý víkend za krásného počasí
v krásné přírodě, poznaly nová místa, získaly nové poznatky a užily si spoustu
legrace se svými družinovými kamarády.
Cyril Hromník

Obec Štěnovice Vám přeje pohodové léto
plné radosti a slunce!
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