ŠTĚNOVICKÉ LISTY
MŮŽETE MÍT VE SCHRÁNCE I VY!
Objednávejte na tel. č.: 377 916 202.

č. 10 / říjen 2020

zpravodaj obce Štěnovice

16 stran

zdarma

KRAJSKÉ VOLBY 2020: Výsledky ve Štěnovicích
Počet hlasů

Poměr v %

ODS s podp.TOP 09 a nez.star.

183

24,76

STAN, Zelení, PRO PLZEŇ

151

20,43

ANO 2011

124

16,77

Česká pirátská strana

106

14,34

Svoboda a př. demokracie (SPD)

46

6,22

KDU-ČSL, ADS A NESTRANÍCI

38

5,14

Ostatní politické strany a seskupení

91

12,31

Strana

Počet zapsaných voličů – 1611
Počet vydaných obálek – 744
Počet odevzdaných platných hlasů – 739
Volební účast – 46,18 %
strana 1

ŠL č. 10 / říjen 2020

Informace
situací

související

s aktuální

epidemiologickou

Vážení spoluobčané, o koronaviru už toho bylo napsáno tolik… Všude se
to zprávami o zákeřném viru jen hemží, lidé jsou z toho otrávení a vítají
jakoukoli informaci, která se ani okrajově o nynější epidemii nezmiňuje.
Ani ve Štěnovických listech jsme nechtěli s koronavirem dále obtěžovat,
neboť máme za to, že jsme spoluobčany už dostatečně informovali a že
jsou si dobře vědomi nabídkou pomoci (stále platné), kterou v tomto směru
obec nabízí. Také ale víme, že se v té změti informací na ledasco
zapomene. Pokládáme tak za užitečné připomenout, že
OBEC JE PŘIPRAVENA POMOCI seniorům a dalším občanům,
které lze považovat za součást rizikové skupiny, zajištěním nákupu
potravin, hygienických potřeb a léků. Nákup můžete objednat
telefonicky na tel. čísle: 377 916 202 vždy v pondělí a ve středu od
8 do 11 hodin.
A protože se ve druhé vlně, kterou nyní procházíme, nebojuje s takovým
odhodláním jako v té první pro častou bagatelizaci problému a zabýváním
se teoriemi o spiknutí té či oné zájmové skupiny, dovolujeme si
podotknout: Na dohady o tom, kde je vlastně pravda, a zda virus skutečně
pochází z čínských laboratoří, z Kremlu, či je to produkt americké
CIA (a nebo všechno dohromady), bude času dost. Životy se však zpětně
nezachrání. Nosit roušku je tak to nejmenší, co můžeme jeden pro druhého
udělat.
Jan Polívka

Změna úředních hodin obecního úřadu
V souladu s vládním nařízením bude od 12. října obecní úřad zpřístupněn
veřejnosti jen v pondělí a středu vždy od 10 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin.
Další informace k přijatým krizovým opatřením naleznete na internetových
stránkách vlada.cz.
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Kulturní akce s ohledem na výskyt koronaviru
V souladu s vládním nařízením bylo zrušeno Vítání občánků, které se mělo
uskutečnit v sobotu 24. října v sále Lidového domu. O osudu dalších
tradičních akcí (např. Lampionový průvod, Rozsvícení vánočního stromu
na Štěnovickém náměstí aj.) se rozhodne v závislosti na vývoji situace.

Chodník na Losinské
V říjnu byla zahájena realizace chodníku na Losinské. V rámci stavby bude
řešeno také patřičné odvodnění komunikace včetně svodů dešťových vod
přilehlých rodinných domů. Stavba by měla být hotova do konce října.
Upozornění pro řidiče: Po dobu stavby platí v dotčeném úseku krajské
komunikace omezení silničního provozu úpravou přednosti protijedoucích
vozidel.

Jan Polívka
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Veřejné osvětlení ve Smrkové
Koncem září byla dokončena instalace veřejného osvětlení v ulici
Smrková, kam bylo umístěno pět lamp. Zhotovitelem akce, která vyšla
obec na necelých 400 tis. Kč, byl Bohuslav Bukovský.

Z-BOX od Zásilkovny
Začátkem října byl před obecním úřadem u vchodu ze Štěnovického
náměstí umístěn tzv. Z-BOX pro ukládání a výdej zboží prostřednictvím
společnosti Zásilkovna. Z-BOX však ještě nebyl zprovozněn. Mělo by se
tak stát do konce října. O jeho zprovoznění budou občané informováni
prostřednictvím rozhlasu a internetových stránek obce.

Platební terminál na obecním úřadu
V současné době obec jedná o umístění platebního terminálu pro obecní
úřad. Úhradu poplatků by tak mohli občané nově provést bez ohledu na to,
zda mají k dispozici potřebnou hotovost. Tomuto trendu v současné době
napomáhá i aktuální epidemiologická situace. O zřízení platebního
terminálu budou občané dále informováni.

V říjnu jubilea oslaví:
Jiří Majer, V Podlesí
Vlastimil Peroutka, Buková
Bohumil Hájek, Lipová
Alena Zahradníková, Mechová
Miloslav Holoubek, Liliová
Zdeňka Kaprálová, Buková

Vlasta Kunová, Habrová
Daniela Tomášková, Akátová
Milada Skalová, K Hájovně
Václav Bébr, Na Šancích
Marie Kunešová, V Podlesí
Jiřina Jánská, Štěnovické nám.

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)
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Z kultury:
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KK OÚ Štěnovice informuje, že odložený zájezd pro seniory
do divadla
v Měšťanské Besedě má prosincový termín daný posunutím organizátorem
z důvodu jarního uzavření Měšťanské Besedy.
Odjezd: V neděli 13. 12. 2020 v 18:30
ze Štěnovického náměstí
Slavné představení:

Římské noci

Hrají: Simona Stašová, Oldřich Vízner
Dojemný životní příběh dvou slavných lidí se Simonou Stašovou a Oldřichem
Víznerem v hlavních rolích. Hra plná emocí a vášní, smíchu i pláče a velkých
zvratů vypráví příběh italské herečky Anny Magnani a amerického dramatika
Tennessee Williamse o jejich přátelství, láskách, radostech, vrcholech i pádech.
Kontakt: albrechtjiri7@gmail.com; schránka Čižická 458
Po rezervaci vstupenky (1. nebo 2. řada) zaplatíte příspěvek na dopravu 200 Kč,
vstupenku obdržíte předem. V případě jakýchkoliv změn ohledně organizace,
konání představení a možných opatření vás budeme předem včas
informovat. Prosíme o zpětný kontakt.
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Upozornění: Všechny kulturní akce, které jsou v tomto čísle
Štěnovických listů avizovány, mohou být zrušeny v závislosti na vývoj
epidemiologické situace.

Zpráva pro ženy:
26. srpna jsme navštívily Zámek Lužany. Sešlo se nás deset, načež jsme se
vydaly autobusem do Přeštic a pak do Lužan. Zámek je hezký a prohlídka
s komentářem průvodkyně se také moc povedla. Následně jsme si prošly
park, kde se vyskytují pávi, a kde se nachází nejrůznější zeleň. Poté jsme
zamířily zpět do Přeštic, kde jsme také poobědvaly. Po obědě jsme si ještě
prošly Přeštice a vydaly se autobusem domů. Jelikož nám počasí opravdu
přálo, všem se výlet líbil.
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15. září jsme zasedly v místní hasičárně, kde se nás sešlo opět deset.
Povídaly jsme si o výletě do Lužan a věděly, že letos již žádné výlety
neproběhnou. Koronavirus zase řádí… Domluveny jsou opět obědy
v Lidovém domě a my doufáme, že je nebudeme muset zrušit. Na setkání
v hasičárně jsme si daly malé občerstvení a jako vždy proběhla tombola.
Poté jsme si ještě povídaly a následně vyrazily k domovu. Kdy se sejdeme
příště, to se uvidí podle situace.
Zdeňka Šestáková

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Jak vypadalo září u nás ve třídě Koťátek?
Tak se pojďme podívat. Děti se postupně adaptovaly na nové prostředí. Ne
všechny děti však zvládnou přechod z maminčiny náruče do školkovského
prostředí bez problémů. V téhle době Covidu to měli noví „žáčci“ ztížené
měřením teploty a kapičkou dezinfekce hned u dveří. Ale děti si zvykly a
už berou automaticky, že tyto rituály patří k příchodu do školky.
Rodičům doporučujeme zbytečně neprodlužovat ranní loučení. „Rozlučte
se krátce, někdy totiž loučení představuje větší problém pro rodiče než pro
dítě, proto je zbytečně nestresujte. Buďte dítěti oporou a poskytněte mu
pocit bezpečí. Každý den si s dítětem povídejte, jak bude den probíhat,
kdo a kdy si pro něj do školky přijde (po obědě, po odpočinku). Buďte
citliví a trpěliví. Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového
se naučilo. Ujistěte dítě, že je do školky neodkládáte. Vysvětlete mu, že
je máte rádi a že nechodí do školky proto, že na ně nemáte čas nebo že s
ním nechcete být doma. Každý má svět povinností - vy práci, vaše dítě
školku. Dohodnutý čas ve školce je třeba dodržovat, aby dítě mělo jistotu,
že jej rodiče ve školce nezapomenou.
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V prvních týdnech jsme ve třídě vytvářeli a opakovali pravidla, jak se
máme chovat ve školce, co se může a co se naopak nesmí. Postupně, jak
se příroda oblékla do pestrobarevného podzimního kabátku, stejně tak
pestrými
se
staly
naše
aktivity
v
mateřské
školce.
Hrajeme pohybové hry, učíme se básničky a písničky věnovanému
tématu a povídáme si o houbách. Děti tvořily ve třídě lesík se zvířátky,
třídili jsme houby do košíků podle barev. Barvili jsme a lepili
muchomůrky, hříbky a společně jsme vytvořili nástěnku. A pak jsme si
vyšli do opravdového lesa s pohádkovým námětem "houba Nosál" - děti
se staly součástí děje a aktivně se zapojily ve všech vzdělávacích
oblastech.
Zuzana Sabóová,
Iveta Divišová
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Pozvánka do obecní knihovny
Přišel podzim. Zároveň s ním sychravé počasí, dlouhé večery a letos také
stále se prodlužující karantenní opatření. Správný čas na dobrou knihu. A
takovou knihu si můžete bezpečně půjčit v naší knihovně. V prostorách
knihovny se nosí roušky, používají antiseptické ubrousky a u dveří je k
dispozici dezinfekce na ruce. Vrácené knihy jdou do „karantény", tzn. že
jsou půjčovány dalšímu čtenáři až po několika dnech.
I v této nelehké době stále nakupujeme nové knihy. Detektivky, romány
dobrodružné i romantické, historické i současné. Nechybí ani knížky pro
děti. V posledních dnech přibyly tituly českých autorů, např. V.
Vondrušky, J. Bauera, H. Třeštíkové, H. Pavlovské či D. Kovářové. Ze
zahraničních autorů W. Smith, M. Cole, D. Gabaldon, P. May nebo
D. Dán. Obecní knihovna zatím stále funguje v nezměněné provozní době.
Aktuální informace naleznete na
http://www.knihovna-stenovice.cz

webových

stránkách

knihovny

Budu se těšit na Vaši návštěvu,
Vlasta Švecová

Sportovní střípky:
Fotbal:
Začátkem září se rozběhly mistrovské soutěže
Po téměř devíti měsících se koncem srpna a začátkem září opět rozběhly
mistrovské soutěže všech fotbalových týmů našeho oddílu. Během dlouhé
pauzy jsme dávali dohromady nové týmy, zároveň bylo potřeba i nadále
doplňovat A-tým mužů, který v posledních třech letech prochází generační
obměnou.
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Tým mladších žáků pod vedením trenérů Václava Jandy a Luboše Šmídla.

Do soutěží máme přihlášeno historicky nejvíc týmů, a to celkem sedm.
V letošní sezóně přibyly nově i týmy mladších žáků a dorostu. Právě dorost je
klíčovou kategorií, ze které by hráči měli postupně doplňovat tým mužů.
Muži první polovinu podzimní části 1. B třídy odehráli nepříliš přesvědčivě,
mají na kontě pouze jedno vítězství a jednu remízu z celkem sedmi zápasů. Je
ale třeba zmínit, že doposud potkávali především týmy ze špičky tabulky a
tým ještě čeká šest zápasů, kde věříme, že se nám ještě podaří získat
dostatečný počet bodů pro klidné přezimování v soutěži. A-tým je výrazně
obměněn, v týmu je řada hráčů kolem dvaceti let, pravidelně již nastupují i
naši dorostenci. Jsme moc rádi, že se nám před uzávěrkou přestupních termínů
na konci září podařilo získat našeho odchovance Vaška Týmla a z Předenic
Honzu Fialu. Oba dva jsou hráči, kteří jsou schopni dávat góly, tak doufáme,
že náš tým výrazně pozvednou.
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U mládežnických kategorií (mladší a starší přípravka, mladší a starší žáci,
dorost) je hlavní důraz veden na to, aby kluky (a případně i holky) sport bavil,
aby se naučili respektu ke spoluhráčům, trenérům, soupeři i rozhodčím, aby
vždy podporovali své spoluhráče a zároveň i aby hráli (nejenom ve sportu)
vždy fair play. Výsledky u mládežnických kategorií nedáváme na první místo
– na druhou stranu je třeba zmínit, že většině kategorií se opravdu daří a hrají
výborný fotbal.

Stará garda stejně jako v posledních letech hraje výborně a většinu svých
zápasů vyhrála. Liga starých gard se ale nehraje pod oficiální hlavičkou
Fotbalové asociace ČR, a proto pravděpodobně letos nebude z důvodu
koronavirových opatření dohrána.
Fanoušky na zápasy momentálně zvát nemůžeme, tak nám alespoň držte
palce. Přejeme všem spoluobčanům pevné zdraví.
Petr Lodl

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Strašidelný les 12. 9. 2020
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice si připravil na sobotu 12. 9. 2020 od
19:30 hodin pro veřejnost akci s názvem Strašidelný les. Jednalo se o
večerní stezku lesem pro odvážné děti s rodiči a baterkou. Start v podobě
registrace se konal v parku Na Cvičišti. Chodilo se ve skupinách po deseti
až třinácti dětech s intervalem po deseti minutách cestou K Lomu, cesta
pokračovala lesem a končila opět na Cvičišti. Děti po trase potkávaly
strašidelné a pohádkové bytosti z příběhu Harryho Pottera. První setkání
nastalo před lomem, kde se vyskytoval Chloupek. Prvním úkolem bylo
postupně odemknout malý, střední a velký zámek pomocí správného klíče.
Správný klíč bylo nutné nalézt mezi ,,milionem’’ dalších klíčů. Tento úkol
byl časově limitován a děti musely při hledání klíčů zpívat.
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Nad celou akcí dozoroval již zmíněný Chloupek, který byl zpěvem dětí
uspáván a nebránil dětem zámky správnými klíči odemknout. Další setkání
bylo mezi lomem a ,,vybydleným domem“ v podobě Vrby Mlátičky. V této
části byli do průběhu zapojeni i rodiče, protože měli na relativně malém
území za úkol proběhnout tak, aby se jich Vrba Mlátička nedotkla svými
pařáty. Dalším stanovištěm byl autobus Harryho Pottera. Autobus
představovala v reálné podobě kárka, do které se děti posadily a rodiče
měli za úkol je převést přes překážky v podobě kořenů, klacíků, děr, jam a
větví. Čtvrté setkání bylo setkání s pavouky. Zde bylo cílem prolézt sítěmi
nataženými mezi stromy tak, aby je matka pavoučice společně s pavoučími
mláďátky nechytla. V případě úspěšného útěku jim pavoučice za odměnu
prozradila kouzlo, které použily při setkání s obrem. Na pátém stanovišti je
čekal obr, který spal. Byla možnost obra v tichosti obejít anebo v případě
probuzení obra musely děti použít kouzlo, které se dozvěděly na
předchozím stanovišti od pavoučice. Důležité bylo, aby kouzlo řekla celá
skupina najednou a hlasitě, což mělo za následek, že to bralo obrovi energii
a obr usnul a nechal pokračovat děti dál v cestě. Na šestém setkání se děti
potkaly s mozkomory, kteří střežili dušičky.
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Děti měly za úkol sbírat tyto dušičky, které byly ve formě malých koulí, a
přemisťovat je z místa na místo. Mezitím byly děti chytány mozkomory.
Když se jich mozkomor dotknul, musely se děti vrátit na místo, kde
dušičku sebraly, a zopakovat celou akci znova. Na sedmém stanovišti na
děti čekal Bazilišek. Úkolem bylo projít kolem něho v tichosti tak, aby se
nevzbudil, protože když se tak stalo, Bazilišek děti uhranul až
,,zkameněly’’. Rodiče je pak museli přenést na začátek sedmého stanoviště
a opakovat akci. Po setkání s Baziliškem následoval cíl v podobě nalezení
pokladu, ze kterého si každé dítě za svou účast a nebojácnost odneslo něco
na památku domů. Poté následovalo závěrečné rozloučení s dětmi a rodiči.
Věříme, že si děti i rodiče ze Strašidelného lesa odnesli krásné zážitky a
vzpomínky. Skautský oddíl Dráčata Štěnovice děkuje dětem a rodičům za
hojnou účast na tomto večeru. Děkujeme též majitelům lesa, kteří nám
umožnili tuto akci na svých pozemcích uskutečnit, a štěnovickým
myslivcům.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Debrujáři ze Štěnovic se připojili k výzvě „Postav
kuličkovou dráhu“
První schůzka Debrujářů v novém
školním roce (a věříme, že ne
poslední) se nesla ve znamení
soutěže vyhlášené na Debrujárském
webu – „Postav co nejdelší
kuličkovou dráhu“ pomocí pravítka
a kolíčků. Nejdříve si každý
vyzkoušel postavit svoji vlastní
dráhu. Pravítko o délce 30 cm nám
nedělalo problémy. Tak jsme
zkusili delší – metrovou laťku a po
vychytání drobných problémů
nakonec i laťku dlouhou 220 cm.
Sláva, podařilo se. Vše jsme
zdokumentovali
a
pošleme
organizátorům výzvy. Také Matěj
s Filipem se pokusili překonat náš
rekord v délce, což se jim podařilo, ale jejich dráha postavená z dřevěných
špalíčků nesplňuje kritéria soutěže. To ovšem neubralo nic na radosti, když
vše fungovalo, jak mělo. Závěrem jsme vyzkoušeli výrobu papírových
kluzáků a provedli společný let.
Hana Hubačová

Pro zasmání:
„Drahá, vyzvedl jsem dítě ze školky.“ „Paráda. A jak ho pojmenujeme?
Protože to naše chodí už do druhé třídy.“
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Ona: „Franto! Teď tady proběhla myš!“
On: „No a co?“
Ona: „Okamžitě volej na recepci a řekni jim to! Ty umíš líp anglicky...“
On: „Helou. Recepčn?“
Recepce: „Hello, yes – this is reception.“
On: „Du jů nou Tom end Džery?“
Recepce: „Ehmmm..., yes, I know them...“
On: „Džery is hír!“

„Co to máš na tváři?“

„To je jizva z fronty.“
„Wow! Ty jsi voják?“
„Ne! Já byl v Kauflandu...“
Pán jede tramvají se psem a vedle sedí elegantní paní.
Ta po chvíli povídá: „Jděte s tím psem pryč, už cítím, jak po mně skáčou
blechy.“
„Azore! Jdeme pryč, paní má blechy.“
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