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Provoz školní kuchyně a jídelny byl zahájen
V úterý 3. září byla slavnostně uvedena do provozu jídelna a kuchyně
štěnovické základní školy. Slavnostního otevření se (včetně části veřejnosti
a vedení obce) zúčastnili také zástupci z odboru školství při Krajském
úřadu Plzeňského kraje, přítomen byl dále ředitel školy pan Zoubek,
projektant pan Jaroš, zástupce zhotovitele atd. Kuchyně byla vybavena
novým gastro-zařízením včetně potřebného příslušenství. V rámci
samotných stavebních prací došlo mimo jiné k dispoziční úpravě kuchyně,
dále došlo k instalaci nové vzduchotechnické jednotky, rozvodů vody a
odpadů, rozvodů elektřiny. V rámci akce byla kuchyně nově obložena,
v kuchyni i jídelně došlo k pokládce nové podlahové krytiny. V jídelně
přispěly k výraznému zlepšení akustiky speciální akustické podhledy. Do
jídelny i zázemí personálu kuchyně byl dodán nový nábytek včetně
jídelních stolů a židlí. V rámci akce došlo také k demontáži stávajícího
odlučovače tuků, následně byl osazen nový. Uvedené bylo provedeno
v rámci druhé etapy akce v návaznosti na první etapu, která byla
zrealizována v minulém roce. Realizace stavby probíhala i letos v době
letních prázdnin. V průběhu října by měly být na okna z jižní strany jídelny
nainstalovány venkovní žaluzie.
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Další fotografie ze školní kuchyně a jídelny pro rekonstrukci jsou k nalezení na
www.stenovice.cz.

Po kompletním dokončení díla budou známy celkové náklady stavby, která
je zhruba ze 70 % dotována Ministerstvem financí ČR.

O prázdninách proběhla montáž zastínění učebnového
pavilonu základní školy
Z důvodu dlouhodobě nevyhovujícího stavu vnitřního klimatu tříd
v nástavbě učebnového pavilonu základní školy došlo o prázdninách k
instalaci rolet a žaluzií na jižní straně nástavby. Zastínění tříd bylo
provedeno za zhruba 440 tis. Kč firmou BORDER Plzeň CZ, s.r.o.
Jan Polívka
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Veřejné projednání návrhu změny č. 3 územního plánu
Štěnovice
V úterý 8. října 2019 se v 9:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přeštice
(Husova ul. 465, 1. patro, dv.č. 204) uskuteční veřejné projednání návrhu
změny č. 3 územního plánu Štěnovice.

Štěnovičtí občané jsou třetí nejlepší třídiči v Plzeňském
kraji:
Obec Štěnovice se umístila za rok 2018 na 3. místě v krajské soutěži „My už
třídit umíme“ v kategorii obcí od 1 001 obyvatel. Za toto umístění obci náleží
odměna ve výši 10 tis. Kč. Cenu převzali starosta obce Petr Slavík a
místostarosta obce Jan Polívka. Dík za toto ocenění patří především občanům.
Na druhé příčce se umístila Kdyně, vítězem se stala Železná Ruda .
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Poznámka redakce:
Na základě žádosti o vyjádření ze str. 5 obdrželo vedení obce
tuto reakci Římskokatolické farnosti Plzeň-Bory.
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Usnesení č. 4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 4. 9. 2019:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru k plnění předchozích usnesení.
Nejsou splněny úkoly vyplývající z bodů č. 11 a 12 z usnesení č. 1/2019, dále
č. 5, 6, 7 z usnesení č. 2/2019 a č. 10, č. 11 usnesení č. 3/2019.
2. Schvaluje žádost o doplnění zápisu ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice č. 2/2019 ze dne 6. 5. 2019 v bodě č. 20 „Diskuze“ (doplnění
výroku pana Tomáše). Ze strany vedení obce nebylo na výrok pana Tomáše
reagováno, neboť se jedná o pracovněprávní vztah, o jehož podrobnostech
(které jsou ve své podstatě osobními údaji) nemůže zaměstnavatel informovat
veřejnost.
3. Schvaluje navýšení provozního příspěvku pro Základní školu Štěnovice,
okres Plzeň – jih ve výši 176 000 Kč.
4. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2019 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 8/2019.
5. Odkládá projednání záměru prodeje části pozemků p.č. 560/2 o výměře 18
m2 a 565/2 o výměře 70 m2 v k.ú. Štěnovice na následující veřejné zasedání
zastupitelstva obce.
6. Schvaluje zřízení bezúplatné služebnosti užívacího práva (věcné
břemeno) k nemovitosti p.č. 895 v k.ú. Štěnovice a k nemovitosti - budovy
požární zbrojnice dosud bez čp./če. nacházející se na pozemcích p.č. 895,
293/31, 293/39, 293/47, 1151/24 a 293/40 v k.ú. Štěnovice pro
oprávněného Sbor dobrovolných hasičů ve Štěnovicích v neomezeném
rozsahu na dobu neurčitou počínaje právními účinky vkladu do KN.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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7. Schvaluje na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu „Bytový
dům Skalní 457, Štěnovice – oprava střechy objektu“ uzavření smlouvy se
společností Silba Elstav, s.r.o., přičemž cena díla činí 2 630 559 Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným
zhotovitelem.
8. Schvaluje odkup kontejneru Abroll za kupní cenu 21 987 Kč vč. DPH.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě budoucí
kupní a podpisem kupní smlouvy.
(jp)

V září jubilea oslaví:
Miloslav Šlouf, Na Tarase
Marie Balejová, Buková
Josef Schut, Farní
Václav Perger, Polní
Marie Machovská, Liliová
Věroslava Hecová, Krátká
Antonie Šestáková, V Podlesí
Josef Lodl, Akátová

Milan Brož, Akátová
Jaromír Šimr, Akátová
Alice Lehrová, Liliová
Růžena Ledvinová, Akátová
Jaroslav Pouch, Farní
Helena Lindaurová, Štěnovická
František Čihák, Skalní
Jiřina Marešová, Akátová
(jp)

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

Ve středu 18. 9. 2019 bude od 7:30 do 15:30 hod. přerušena dodávka
elektřiny. Odstávka se týká těchto ulic: Akátová, Čižická, Farní,
Habrová, Jasanová, Ke Kukačce, Kostelní, Krátká, Liliová, Lipová,
Selská, Štěnovická, Štěnovické náměstí, Zahradní. Identifikace odstávkou
postižených objektů je uvedena na internetových stránkách obce
Štěnovice. Z důvodu odstávky elektřiny bude Obecní úřad Štěnovice dne
18. 9. 2019 uzavřen.
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Upozornění o konání posedové naháňky v polesí Vysoká
Dne 19. 10. 2019 od 9:00 hod. do 15:00 hod. v katastrálním území
Dobřany, Šlovice u Plzně, Robčice u Štěnovic, Štěnovice, Čižice,
Předenice, Lišice u Dolní Lukavice, Chlumčany u Přeštic. Uživatelé
honiteb v polesí Vysoká upozorňují, že dne 19. října. 2019 od 9 do 15
hodin bude probíhat posedová naháňka na lesních pozemcích. Z
důvodu bezpečnosti žádáme občany, aby se po dobu naháňky
nezdržovali v prostorech lesa Vysoká.

Mapa honitby

Děkujeme za pochopení.
Myslivecké sdružení Štěnovice, z.s.
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Z kultury:
Štěnovická Regata 7. září 2019

V sobotu 7. 9. 2019 se i přes sychravé počasí sešlo u bývalého štěnovického
plynovodu 7 plavidel, aby udělalo radost sobě samotným, tzn. účastníkům a
zároveň zpříjemnilo část sobotního odpoledne veřejnosti. Před vlastním
spuštěním plavidel na vodu směr jez došlo k představení jednotlivých
posádek, jejichž motivy vycházely z pohádkových a filmových postav,
sportovních a kulturních motivů či dobrodružných a vojenských námětů:
Hobiti – šestičlenná posádka tvořena čarodějem Gandalfem, trapaslíky Dorim,
Kilim, Balinem, Bifurem a hobitem Bilbem Pytlíkem se vydali na cestu za
soubojem s drakem Šmakem, který trpaslíky připravil o poklad a území. Na
cestě je doprovázel „plyšový“ medvěd Ozzy, pravidelný účastník Regaty.
Diskotéka – plavidlo bylo tvořeno šestičlennou posádkou obsahující taneční
parket a reprodukovanou hudbu v rytmu disco. Během plavby bylo
vyžadováno moderátorem i veřejností, aby probíhal na plavidle tanec a
rozvlnili tak celou Úhlavu.
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Vojenské plavidlo – plavidlo bylo
tvořeno tříčlennou posádkou: kapitánem,
plukovníkem
a
vojínem
s tajným
Projektem X, kde probíhal výzkum a test
jaderné ponorky.
Slavoj Čižice – plavidlo ve tvaru
fotbalového hřiště s obrovským míčem
bylo tvořeno tříčlennou posádkou, která
zastupovala slavný a úspěšný fotbalový
tým Slavoj Čižice. Během plavby
probíhalo live utkání, ve kterém padlo
osm gólů ve prospěch tohoto týmu a ani
jedna žlutá karta.
Táborníci – plavidlo, které tvořil stan a
trojčlenná posádka. Jednalo se o partu
táborníků, která tráví volný čas v přírodě.
V*E*S*H 3066 – plavidlo největších rozměrů ve stylu legendárního a
úspěšného amerického seriálu M*A*S*H z prostředí mobilní vojenské
nemocnice uprostřed války v Koreji. Posádka byla tvořena devíti členy.
Nechyběli zde ,,zástupci“ postav jako Dr. Pierce, Dr. Frank Burns, Klinger
tradičně v dámském oblečení, Radar a další.
Jak vycvičit draka – plavidlo bylo tvořeno pěti členy s nádherným modelem
draka, který vypadal jako živý, vycházejícím z mýtického světa vikingů, kde
se mladý vikinský teenager Škyťák snaží dodržet tradice svého kmene a stát se
přemožitelem draků. Dále mu společnost dělali Kliďas, Astrid, Hedr a Rafan.
Po oficiálním představení jednotlivých posádek všichni účastníci Regaty
spustili svá plavidla na vodu. Za asistence vodních záchranářů z Klatov se
během cca 30 minut doplavili k štěnovickému jezu. U jezu byla jako každý
rok možnost volby, buď plavbu zakončit, nebo sjet jez. Variantu pokračovat
přes jez využila všechna plavidla, ale z důvodu menšího množství či průtoku
vody v řece Úhlavě byla většina posádek, co se týče počtu členů, redukována.
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Musíme říci, že co se týče
konstrukčního řešení plavidel, je
úroveň zpracování rok od roku
„vyšší a vyšší“, protože jez zdolala
bez problémů všechna plavidla.
Udělalo nám radost, že se vyplňuje
předpověď vyšší účasti dětí a
teenagerů na Štěnovické Regatě
netradičních plavidel. Po ukotvení
plavidel na břehu řeky Úhlavy se
shromáždily jednotlivé posádky
nad jezem, kde došlo k předání
drobných odměn v podobě láhve rumu a voucheru do Pizzerie Bowling pro
dospělé osazenstvo plavidla a každé děcko bylo odměněno několika
sladkostmi.
Na závěr příspěvku si dovolíme poděkovat všem účastníkům Štěnovické
Regaty 2019, máme na mysli posádky i veřejnost, dále děkuji Vodní
záchranné službě Klatovy, paní E. Špicarové za pomoc s registrací posádek,
plavidel a nákupem odměn, panu D. Kulichovi za poskytnutí voucheru, vedení
obce a vodním záchranářům za podporu a paní J. Ottové za fotografie.

Další fotografie z Regaty naleznete na
www.stenovice.cz/fotogalerie

Cyril Hromník a Pavel Barák
foto: Jiřina Ottová

Zpráva pro ženy:

Koncem prázdnin 21. srpna jsme se sešly opět v hasičárně, kde jsme probraly,
co jsme o prázdninách dělaly, a kam opět vyrazíme. Paní Bébrová přinesla
napečené zákusky, paní Olivková chuťovky. Pak jsme si udělaly malé
občerstvení a domlouvaly se, kam si uděláme výlet. 4. září tak navštívíme
město Sušice, 3. října pak Mariánské Lázně, kam pojedeme vlakem z Plzně,
kam nás dopraví autobus. Kdo bude mít z žen zájem, může se k nám přidat.
Na závěr setkání byla jako vždy naše oblíbená tombola. Na závěr jsme si
popovídaly. Těšíme se na další setkání.
Zdeňka Šestáková
strana 12

ŠL č. 9 / září 2019

strana 13

ŠL č. 9 / září 2019

strana 14

ŠL č. 9 / září 2019

strana 15

ŠL č. 9 / září 2019

15. 9. neděle
18.00, Štěnovice, kostel sv. Prokopa

HUDBA ITALSKÝCH A NĚMECKÝCH MISTRŮ
ALENA TICHÁ, VĚRA BARTONÍČKOVÁ

(G. F. Händel, D. Buxtehude, D. Scarlati, J. S. Bach)

vstupné 150 Kč/200 Kč

Kronikářka obce PhDr. Alena Vlčková zve ty, kteří mají zájem o historii,
na komentovanou prohlídku židovského hřbitova ve Štěnovicích.
Prohlídka hřbitova se uskuteční v neděli 22. září 2019 v 15: 30.

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Slavnostní předání kuchyně a jídelny ZŠ
V úterý 2. září proběhlo v naší štěnovické základní škole slavnostní
předání rekonstruované kuchyně a jídelny školy za přítomnosti vedení
obce, ředitele školy, projektanta, zástupců realizátora stavby,
subdodavatelů, zástupců odboru školství Plzeňského kraje
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a obce s rozšířenou působností, a také za nemalého zájmu veřejnosti,
rodičů, učitelů a žáků školy.
Pan starosta nejprve přítomné seznámil se základními parametry projektu a
následně si všichni přítomní mohli prohlédnout zařízení i zázemí kuchyně
a její technické vymoženosti. Zazněla také chvála na moderně laděný
interiér stavby.

Škola se dále může po prázdninách pochlubit dokončenou přestavbou
pavilonu šaten a novým nábytkem v relaxační (interaktivní) třídě.

K výraznému zlepšení teplotní pohody přispěla instalace zastínění jižně
orientované nástavby učebnového pavilonu, kde jsou z kapacitních důvodů
nově umístěny kmenové učebny.

Michal Zoubek
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Adaptační kurz pro pedagogy
Letos začala příprava na nový
školní rok netradičně. Všichni
pedagogové v přípravném týdnu
vycestovali mimo půdu školy, aby
společně pracovali na přípravě
ročních úkolů a zároveň podpořili
vzájemnou spolupráci.
Výjezdní zasedání splnilo svůj
účel. Všichni se lépe poznali včetně
nových tváří v učitelském týmu.
Protože nám přálo počasí, část
aktivit jsme mohli realizovat i
v přírodě.
V programu
zbyl
samozřejmě prostor i pro méně
formální činnosti a zábavu.
Michal Zoubek

Sportovní střípky:
Fotbal:
Fotbalová sezóna 2019/2020 začíná
Na konci srpna a na začátku září postupně začínají mistrovské soutěže všem
kategoriím. V průběhu letní pauzy byla provedena renovace trávníku na našem
hlavním hřišti. Hřiště bylo propískováno, provzdušněno a doseto novou trávou.
Obě travnatá hřiště včetně okolí pak byla po celé léto udržována panem Václavem
Baladou, za což mu patří velké poděkování.
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A-tým mužů, který začíná soutěže vždy jako první náš tým, má odehrána již dvě
utkání. V obou zápasech se nám podařilo zvítězit, a to vždy shodným výsledkem
1:0 (v Chanovicích a doma s týmem z Dobřan). Za tyto výsledky jsme moc rádi,
na druhou stranu víme, že do sezóny vstupujeme s omlazeným týmem a před
námi je ještě mnoho velmi těžkých utkání.
Starší a mladší přípravky měly poslední týden v srpnu celotýdenní přípravný
kemp na hřišti u jezu. Kluci měli každý den vždy dva tréninkové bloky –
dopolední a odpolední trénink, v poledne měli vždy společný oběd v Lidovém
domě. Tato akce se konala již podruhé a setkala se s pozitivním ohlasem, a to jak
u samotných mladých hráčů, tak i u rodičů. Velký dík patří Lubošovi Šmídlovi za
organizaci a všem trenérům (S. Protivínskému, J. Sedláčkovi, V. Jandovi, T.
Belanovi a A. Jindrovi) za jejich čas, který během týdne klukům při trénování
věnovali.

Momentka z přípravného kempu přípravek.
Petr Lodl
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Všichni fanoušci našeho oddílu jsou srdečně zváni na naše utkání.
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Skautský tábor 4. - 17. 8. 2019

Po příjezdu na skautskou louku v Hrádku u Sušice se děti po dvojicích
rozdělily do stanů a vyrobily si z dřevěných prkének cedule
s pojmenováním stanu (U draka Šmaka, U dvou elfů, Skřeti, U hobitů,
Šmakova jeskyně apod.). Hlavním tématem pro celotáborovou hru se stal
pohádkový příběh Hobit aneb Cesta tam a zase zpátky od anglického
spisovatele J. R. R. Tolkiena o velké cestě družiny trpaslíků pod vedením
Thorina Pavézy, hobita Bilba Pytlíka a dobráckého čaroděje Gandalfa za
získáním zpět pokladu, o který trpaslíky před mnoha lety připravil drak
Šmak. Po společné večeři následoval zahajovací oheň, kde skautští vedoucí
vysvětlili pravidla v táboře a určily se první noční hlídky.
Každý den začal ráno sbíráním zlata a drahokamů, při kterém bylo
zapotřebí po zaznění zvonu nasbírat co nejvíce kartiček s obrázky zlata či
drahokamů.
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Výsledky se pak zapsaly do tabulky a na konci tábora se vyhodnotily.
Následovala u skautských dětí oblíbená rozcvička a po ní snídaně. Ve
službě v kuchyni se pravidelně střídaly skupiny Myšky, Kojoti, Ledňáčci,
Raci, Lasičky a Netopýři. Po snídani si děti uklidily ve stanu a převlékly se
do skautského kroje. Následovalo bodování úklidu ve stanech a po něm
nástup se vztyčením vlajky ČR za zpěvu Junácké hymny, informacemi o
denním programu a rozdělení nočních hlídek. Pak následoval 1. dopolední
program, svačina, 2. dopolední program, oběd, polední odpočinek, 1.
odpolední program, svačina, 2. odpolední program, večeře, nástup,
zhodnocení dne, svěšení vlajky ČR, večerní program, večerka a nástup
hlídek na ostrahu tábora.
V průběhu celého tábora probíhala v několika etapách celotáborová hra,
která se nesla v duchu výprav družin trpaslíků za uloupeným pokladem.
Skautské děti byly rozděleny do šesti trpasličích družin a každá z nich si
dala název (Pytlíci, Bralové, Knoflíci, Rohlíci, Tlapkové a Sáčci).
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V první etapě každá z družin bojovala se zlobry, kteří hlídali své zlobří
kameny, úkolem bylo je co nejrychleji posbírat a nebýt chycen zlobrem,
výsledky družin se mezi sebou porovnávaly.

Ve druhé etapě bylo cílem co nejrychleji přeskládat věž ze zlobřích
kamenů a ochránit je tak před jejich řáděním. Ve třetí etapě s názvem Zpěv
v roklince měly družiny za úkol vyrobit si jednoduché hudební nástroje a
nacvičit si píseň na oslavu poražení zlobrů. Každá družina musela vyrobit
dechový a strunný nástroj. Čtvrtá etapa byla večerní hra s názvem Hádanky
ve tmě – Cesta za Glumem. Každý trpaslík z družiny dal Glumovi jednu
hádanku, Glum na oplátku také a vyhodnocoval se počet uhádnutých a
neuhádnutých hádanek. Pátá etapa - Útěk před Glumem. Glum nedodržel
slovo a chtěl trpaslíky sežrat. Družiny před ním poslepu utíkaly v bludišti
vytvořeném v bukovém lese mezi stromy, měřil se čas ,,vybloudění” z
bludiště.
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V šesté etapě s názvem Vlci se
trpaslíci bránili na dřevěné
konstrukci před skřety, kteří
nosili pod kontrukci polena na
podpal, protože chtěli trpaslíky
usmažit. Počítal se počet
nanošených polen skřety do
příletu orla, což znamenalo
konec hry a následné počítání
nanošených
polen
pod
konstrukci. Cílem bylo mít co
nejméně polen. Trpaslíci se
bránili
hadrovkami,
které
střílely na skřety. Pokud jim
došly, museli si pro ně slézt z
konstrukce, ale nesměli se
nechat
roztrhat
vrkem
(vlkopes). Sedmá etapa nesla
název
Řeka
zapomnění.
Družiny měly za úkol přejít
vratkou kládu přes řeku, vyrobit
nosítka pro Bombura (starý a
tlustý trpaslík) a donést ho do tábora. Osmá etapa se jmenovala Mouchy a
pavouci. Dvě trpasličí družiny se snažily odnosit z Elfí hostiny co nejvíce
piškotů a odnášely je po jednom kusu. Práci jim ztěžovali pavouci, kteří je
chytali, namotávali do pavučin a ukládali do spižírny k pozdější
konzumaci. Vyhrála družina s největší zásobou nesnězených piškotů.
Devátá etapa se udála V říši krále elfů. Trpaslíci se v časovém limitu
museli schovat v táboře a po zaznění zvonu se je elfové snažili najít.
Vyhrála skupina, kde nejvíce trpaslíků zůstalo schovaných bez nalezení
elfem. Desátá etapa se jmenovala Osvobozené sudy. V každé družině se
určil jeden z trapaslíků a ten měl za úkol vlézt si do sudu a zůstat v něm.
Ostatní z družiny měli za úkol dokutálet sud s trpaslíkem uvnitř na určité
místo. Vyhrála skupina, která hru splnila v co nejkratším časovém
intervalu.
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Jedenáctá etapa bylo Plavení se na voru z PETek v tůňce. Každá družina
dostala k dispozici 30 PET lahví. Z těch měli za úkol uvázat funčkní vor,
na němž se měl každý z družiny 5 minut udržet se zapálenou svíčkou v
ruce. Tato etapa představovala dle knihy plavení trpaslíků na vorech do
Jezerního města.
Dvanáctá etapa s názvem Drak Šmak byla večerní hra, kdy se trpaslíci v
noci přikradli pod horu a drakovi Šmakovi sebrali část pokladu. Třináctá a
zárověň závěrečná etapa bylo zabití draka Šmaka. Trpaslíci se vydali na
výpravu do okolí s cílem nalézt draka a zabít ho oštěpem či hadrovými
koulemi. Výsledekem bylo, že drak Šmak odletěl z hory a trpaslíci získali
zpět svůj poklad a území.
Při dopoledních a odpoledních programech se jednotlivé družiny vzájemně
střídaly vždy pod vedením vedoucího a jejich náplní byly sporty jako
fotbal, lakros, vybíjená, softball, vyrábění jitrocelového sirupu, lezení na
lanech ve výšce 8 metrů s jištěním a helmou, jízda na lanové dráze mezi
stromy, orientační běh, práce s mapou, stolní hry, plnění úkolů ze skautské
literatury Stezka a Nováček, drhání náramků, výroba sekyrky z kamene a
dřeva, výroba družinových šátků a triček, výroba mozaikových skleniček
na svíčky a KPZ, vaření oběda na ohni, výroba lodiček z kůry, tvoření
z přírodnin, zpívání v přírodě, práce s nožem, Setonův hrnec (vaření jídla
pod zemí), pastelo hrátky s razítky, výroba leporela a herbáře, stavba
bunkru, poznávačka v přírodě, oblíbená hra Casino s ruletou, kostkami a
kartami, hra Safari a spoustu dalších činností.
Jeden táborový den byl věnován trpasličí olympiádě, ve které děti změřily
své síly v těchto disciplínách: vrh kladivem, kamenem a kládou,
překážková dráha, střelba ze vzduchovky na dálku 10 m, střelba z luku,
stoj na kůlech, šplh na laně, vylovení předmětů ve vodě a vykopání
diamantů ze země. Následující den pak bylo vyhlášení výsledků a 1. – 3.
místo bylo odměněno.
V druhém týdnu skautského tábora se konal celodenní výlet na zříceninu
hradu Rabí, kde proběhla prohlídka hradu a návštěva sokolnické show.
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Poté si děti koupily pod hradem různé předměty na památku a vrátili se
zpět do tábora.
Kromě zahajovacího ohně se také konal slibový oheň, při kterém skládali
slib světlušky, vlčata, skautky a skauti.
V průběhu tábora děti plnily „odborky“: hvězdář, přítel zvířat, divadelník,
uzlař a rukodělkář. Hvězdář se seznámil se základy astronomie, planetami,
souhvězdími, stavěl jednoduchý hvězdářský dalekohled a sestrojil sluneční
hodiny. Rukodělkář se učil různé techniky vyrábění a vytvářel předměty z
keramiky. Přítel zvířat se zajímal o zvířata v blízkosti tábora, učil se
identifikovat stopy zvířat a stavěl budku pro ptáky. Uzlař se učil různé
techniky vázání uzlů a sestrojil funkční houpačku.
Divadelník vytvářel loutky a secvičil divadelní hru Tři bratři, kterou jistě
znáte z filmu pánů Svěráků. Po jejich splnění odborek, jejichž plnění bylo
rozděleno do 4 etap, dostaly děti nášivku na skautský kroj.
V průběhu tábora se plnily i skautské výzvy. Například „Noční bdění“,
které spočívá v tom, že je skaut vzbuzen náhodně v noci a nesmí jednu
hodinu usnout, v průběhu hodiny je kontrolován vedoucím, zda nespí.
Nebo „Ranní svítání“, které spočívá v tom, že je skaut vzbuzen brzy ráno a
musí dorazit do stanoveného termínu, kterým je východ slunce, na vrchol
blízkého kopce.
Poslední večer byl zakončen táborovým ohněm, při kterém se vyhlásily
výsledky za ranní sbírání zlata a drahokamů, úklid stanů a celotáborovou
hru. Čas mezi předáváním cen byl vyplněn zpěvem a hrou na kytaru.
Poděkování patří maminkám kuchařkám Markétě Protivínské, Petře
Trnkové a Šárce Sopkové, zdravotnici Pavlíně a všem rodičům skautských
dětí, kteří pomohli při bourání tábora.
Cyril Hromník
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Nabídka pracovního místa
Obec Štěnovice hledá pracovníka na pozici
„Údržba zeleně a veřejných prostor“
Místo výkonu práce: Štěnovice
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny
bezúhonnost, pracovní flexibilitu

„B“

(popř.

skupiny

„T“),

Nabízíme: dobré platové ohodnocení, příspěvek na stravování, pracovní
pomůcky zdarma, 5 týdnů dovolené
Písemné přihlášky zasílejte na adresu úřadu: Obecní úřad Štěnovice,
Čižická 133, 332 09 Štěnovice (popř. email: podatelna@stenovice.cz)
nebo navštivte obecní úřad osobně
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