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Součástí vozovky ve Farní ulici se stanou retardéry
Jak už byl čtenář v předchozích vydáních Štěnovických listů informován, plán
investic pro tento rok se postupně naplňuje. Značnou část letošních „úkolů“
tvoří projektové dokumentace, na některé z nich by se mělo navázat realizací
ještě tento rok. Takovým projektem je i řešení bezpečnosti dopravy ve Farní
ulici, kde byla před lety zbudována nová komunikace asfaltového povrchu.
Jelikož vozovka postrádá potřebnou šíři, není její součástí chodník. To se však
ukazuje jako problematické, neboť komunikace je hojně využívána pěšími. Ve
Farní by tak měly vzniknout retardéry, které by měly (co do bezpečnosti)
částečně kompenzovat chybějící chodníky. Spolu s Farní by měla být řešena i
ulice Luční. Akce je nyní ve fázi projektu, který je projednáván s dotčenými
orgány. Na projektovou přípravu včetně realizace má obec vyčleněno 500 tis.
Kč.
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta

Centrum obce budou monitorovat kamery
Rozpočet obce počítá s instalací kamer, které budou sledovat okolí
autobusových zastávek na Čižické. Monitorováno bude také Štěnovické
náměstí a místní hřbitov.
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Monitorovací technika by měla odradit od případného výtržnictví, krádeží a
jiné kriminální činnosti. V případě potřeby bude možno kamerový systém
rozšířit. Na instalaci zařízení obec vyčlenila kolem 60 tis. Kč. Při této
příležitosti se kamerového systému dočkají i obě školská zařízení. Dodání a
instalace kamer však půjdou k tíži rozpočtů těchto příspěvkových organizací.

Jan Polívka

Poplatky za pronájem hrobového místa
Obecní úřad Štěnovice uzavírá od dubna nové smlouvy o pronájmu
hrobových míst a budou přijímány platby za pronájem hrobového místa na
hřbitově ve Štěnovicích. Prosíme nájemce hrobových míst, aby si předem
ověřili číslo hrobu, popřípadě předložili původní nájemní smlouvu
z r. 2016. Tento údaj je nutný pro přesnou identifikaci hrobového místa.
Obecní úřad Štěnovice

Pořizování změny územního plánu vrcholí
Třetí změna územního plánu obce se táhne již pátým rokem. Tato
skutečnost může v mnohých vyvolávat skepsi a nedůvěru k úřednímu
aparátu. Zákonné procesy pořizování změny územního plánu jsou však
neúprosné. Zcela klíčovým faktorem pro to, jak dlouho bude proces změny
trvat, je rozsah zadání. A to je vskutku široké! Třetí změnou územního
plánu Štěnovic se mění, zpřesňuje a upravuje přes 30 různých lokalit. I zde
proto platí nepříliš populární přímá úměra, tj. čím více změn, tím více je
veřejný zájem konfrontován se zájmy soukromými. A protože jsou
Štěnovice mimořádně atraktivní lokalitou (už jen pro svoji polohu), je tlak
nejrůznějších investorů a developerů samozřejmostí. I proto muselo být
veřejné projednávání změny územního plánu opakováno.
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Bylo nezbytné důkladně vypořádat množství připomínek a námitek - a
nutno dodat, že v naprosté většině k nespokojenosti stěžovatelů.
Proč je tato změna tak rozsáhlá? Vedení samosprávy si je od počátku
vědomo závažných a často složitých témat, s nimiž se musí obec
vypořádat. Výstavba dalších obytných lokalit, výstavba v plochách pro
výrobu a skladování, stav infrastruktury, hrozba výstavby ubytoven a
podobných zařízení. Hledání řešení těchto úkolů nikdy nebylo, není a
nebude snadné. Vždy zde zazní nějaké to „ale“. Otázka však je, jak hlasité
ono „ale“ bude. To ukáže až čas. Pakliže zastupitelstvo schválí třetí změnu
územního plánu, udá tím směr, který by měl být respektován napříč
zdejším politickým spektrem.
Jak tedy na výše uvedená témata změna územního plánu reaguje?
Výstavba v lokalitách pro bydlení bude regulována, podmíněna
zpracováním územní studie. Rozlehlá plocha (orné půdy) určená
k výstavbě objektů pro výrobu a skladování, která sousedí s průmyslovou
zónou směrem na Černice, bude nově určena k zástavbě daleko menšími
objekty, nikoli průmyslovými halami. Investor bude muset splnit určitý
koeficient výsadby zeleně, odkanalizování lokality bude řešeno samostatně
bez napojení na obecní ČOV. A ubytovny? Jejich výstavba se s platností
pro celé katastrální území zakazuje.
Pořizování třetí změny ÚP jde do finále. Zpracovatel, kterým je
Ateliér M.A.A.T., už by měl provést jen dílčí úpravy. Poté bude dokument
předložen k projednání místnímu zastupitelstvu.
Jan Polívka

Silniční úřad dal zapravdu vlastníkovi lomu
Obec prohrála několikaletý spor o existenci cesty kolem lomu Kavex směrem
na Borky. Spor o status pozemku vedla obec s jeho vlastníkem, který je
zároveň majitelem přilehlého lomu. Celá pře spočívala v rozdílném pohledu
na účel pozemku. Obec s odkazem na historický stav tvrdila, že pozemek je
cestou.
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Své tvrzení obec podkládala nejrůznějšími archiváliemi, které měly tuto
argumentaci podpořit. Cílem obce bylo zachování přístupu do lesa pro
veřejnost. Názor protistrany byl logicky opačný. Příslušný úřad, který o věci
rozhodoval, dal majiteli zapravdu. Přestože s rozhodnutím silničního
správního úřadu v Přešticích nesouhlasíme, jsme povinni jej respektovat.
Můžeme si jen klást otázku, proč obec kdysi (na počátku 90. let) k lomu
přilehlý pozemek prodala...
Petr Slavík
Jan Polívka

Usnesení č. 1/2021 zastupitelstva obce Štěnovice ze dne
28. 4. 2021
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. 17 z usnesení č. 6/2019, bod č. 6 z usnesení č. 1/2020.
2. Schvaluje:
a) navýšení cen za svoz a likvidaci recyklovatelné složky komunálního
odpadu dle kalkulace předložené společností Západočeské komunální
služby, a.s. s platností od 1. 2. 2021. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem přílohy č. 2 smlouvy č. 1/7/2021 recyklovatelné
složky komunálního odpadu
b) navýšení cen za provoz sběrného dvora odpadů dle kalkulace
předložené společností Západočeské komunální služby a.s. s platností
od 1. 2. 2021. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem přílohy
č. 16 smlouvy o provozování sběrného dvora odpadů č. 102692
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c) navýšení cen za přepravu, pronájem kontejnerů a odstraňování
biologicky rozložitelného odpadu a objemného odpadu dle kalkulace
předložené společností Západočeské komunální služby, a.s. s platností
od 1. 2. 2021. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dodatku
č. 6 ke smlouvě o poskytování služeb č. 3591000791
d) dohodu se společností Západočeské komunální služby a.s. o výběru
poplatků a předávání dokladů, přičemž pověřuje starostu podpisem
této dohody.
3. Schvaluje poskytnutí příspěvku Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve
výši 142 626 Kč pro rok 2021, přičemž pověřuje starostu podpisem smlouvy o
poskytnutí účelové dotace.
4. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2021.
5. Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 639/1 o výměře 70 m2 (manipulační
plocha – ostatní plocha) v k.ú. Štěnovice za nájemné ve výši 200 Kč/m2/rok,
přičemž bude uzavřena nájemní smlouva mezi Obcí Štěnovice (pronajímatel)
a panem Janem Jíškou (nájemce) s platností od 1. 5. 2021 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
nájemní smlouvy.
6. Schvaluje na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Štěnovice a
panem Petrem Vlachem dne 20. 1. 2020 prodloužení pronájmu, jehož
předmětem je budova nacházející se na části pozemku p.č. 648 o výměře 146
m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v areálu bývalého pivovaru v k.ú. Štěnovice.
Nájem se prodlužuje na dobu neurčitou s výpovědní dobou tři měsíce, ostatní
smluvní ustanovení zůstávají beze změny. Tato změna smlouvy bude
provedena smluvním dodatkem č. 1. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem tohoto dodatku.
7. Schvaluje prominutí měsíčního nájemného ve výši 5 000 Kč za období
duben až červenec 2021 pro Markétu Marimonovou (nájemce), která užívá
prostory restauračního zařízení Lidový dům Štěnovice, čp. 194,
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na pozemku p.č. 89 v k.ú. Štěnovice pro účely provozu pohostinství na
základě nájemní smlouvy ze dne 2. 7. 2020. Tato změna bude provedena
smluvním dodatkem č. 2. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
tohoto dodatku.
8. Schvaluje odkup pozemku p.č. 212/3 o výměře 135 m2 (trvalý travní
porost) a pozemku p.č. 1009/5 o výměře 44 m2 (trvalý travní porost) v k.ú.
Štěnovice za celkovou kupní cenu po zaokrouhlení ve výši 23 522 Kč od
vlastníka pozemku, jímž je Statutární město Plzeň. Kupní cena bude uhrazena
před podpisem kupní smlouvy kupujícím. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem kupní smlouvy.
9. Schvaluje na základě technické studie akce Stavební úpravy mostu ev.
č. 18025–1-Štěnovice (most přes řeku Úhlavu, ul. Plzeňská), 11/2020,
vypracované společností Woring s.r.o., Na Roudné 1604/93, 301 00 Plzeň,
IČO: 29159342, DIČ: CZ29159342, variantu III a pokračování
projektových příprav. Záměr bude spolufinancován obcí ve výši 10 %
z celkových nákladů akce. Zastupitelstvo dále pověřuje starostu obce jednáním
o doplnění chodníku z varianty II.
10. Schvaluje na základě technické studie akce III/18025 Štěnovice, vjezdová
brána, 04/2020, vypracované společností U-PROJEKT DOS s.r.o., Krátká
768, 330 12 Horní Bříza, IČO: 04349521, variantu 3. Záměr bude financován
Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje.
11. Schvaluje umístění komunikačního zařízení společnosti Mraknet, s.r.o. na
část budovy základní školy (na pozemku p.č. 884/11 v k.ú. Štěnovice) za
částku 1 Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Spotřeba
elektřiny bude hrazena základní škole dle podružného měření. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
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K 31. květnu 2021 končí svoji praxi zubařka paní MUDr. Jiřina Jánská.
Za dlouholetou službu veřejnosti děkujeme.

V květnu jubilea oslaví:
Zdenka Olivková, Duhová
Alena Cingrošová, Ke Mlýnu
Jaroslava Kubánková, K Pile
Miloslava Bébrová, Na Šancích
Vítězslav Vacík, Polní
Miloslav Bartoň, Třešňová
Marie Mitvalská, Jasanová
Stanislav Knížek, Losinská
Jaroslav Kubánek, K Pile
Olga Menoušková, Losinská
Jan Loukota, V Potocích

Jiří Schütz, Akátová
Růžena Švantnerová, Modřínová
Jindřich Kašpar, Buková
Jiří Mareš, Akátová
Marie Černá, Jasanová
Barbora Kokošková, Třešňová
Eliška Martínková, Na Šancích
Eva Kariková, Skalní
Jana Krásná, Luční
Vlasta Štrosová, Čižická
Milena Křiváčková, Jedlová

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

Z kultury:
Po stopách filmů a pohádek
Právě probíhající akce kulturní komise „Po stopách filmů a pohádek“ si
žije od 17. dubna vlastním životem. Při hře účastníci hádají odpovědi na
celkem 20 + 25 otázek a plní různé zábavné úkoly.
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Jedním z mnoha úkolů je přinést jakýkoliv nalezený kamínek do cíle hry a
zde ho umístit na studnu u obecního úřadu. Vy se můžete podívat na
měnící se obrazce z donesených kamenů a také na domečky pro skřítky,
které děti samy v rámci hry postavily. Všechny fotografie najdete na
facebookové stránce AKCE ŠTĚNOVICE.
K 6. květnu se této hry zúčastnilo již 71 dětí, které dostaly po vyluštění
tajenky do schránky malou odměnu. Snažíme se udržovat celou trasu
kompletní pro obě kategorie, ale některé otázky někomu vadily natolik, že
jsme je museli i třikrát vyměňovat. Naštěstí je mezi námi i hodně lidí, kteří
poničené otázky znovu připevňují a hlásí nám, co je kde třeba opravit.
Vážíme si všech, kteří nám pomáhají, a moc jim za to děkujeme!!!
Kulturní komise se na základě velice pozitivních ohlasů rozhodla hru
prodloužit, obě trasy si tak můžete projít až do 31. května. Po vyluštění
nám zašlete znění tajenky a odpověď na ni opět na
akcestenovice@seznam.cz. Také nám můžete posílat Vaše přání,
připomínky či náměty. Těšíme se na Vaše zprávy!
Kulturní komise obce Štěnovice

Darujte srdce pro sestry
V průběhu měsíce dubna se obec Štěnovice spolu s MŠ a ZŠ zapojila do
výzvy FN Plzeň “Darujte srdce pro sestry” u příležitosti Mezinárodního
dne sester 12. května. Ve Fakultní nemocnici Plzeň pracuje 1600
všeobecných, dětských a praktických sester a porodních asistentek a my
jim s Vaší pomocí chceme poděkovat za jejich péči, laskavost a obětavost,
se kterou se denně starají o pacienty. Sešlo se nám úžasných 374 srdcí ze
všech možných materiálů a tvořilo se napříč všemi generacemi. Od malých
dětí v mateřské školce (78 srdíček), přes děti na základní škole a ve školní
družině (celkem 226 srdíček) až po seniory, pro které byl připraven do
obálek materiál a návod na propletené srdíčko. Z rozdaných obálek se nám
vrátila téměř polovina.
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Hotová srdce byla předána osobně ve FN Plzeň a věříme, že vykouzlí
sestřičkám úsměv na tváři. Děkujeme všem, kteří se zapojili, a těšíme se na
další společné výzvy. Na fotky vyrobených srdíček se můžete podívat v
albu “Srdce pro sestry” na FB stránce: Akce Štěnovice.

Hrajeme na přání
Zveme Vás k poslechu pořadu “Hrajeme na přání” na stanici Českého
rozhlasu Plzeň. Ve středu 12. května ve 12:04 hodin uslyšíte písničku,
kterou Vám kulturní komise posílá jako poděkování pro všechny, kteří se
zapojili do výzvy FN Plzeň “Darujte srdce pro sestry”. Zároveň je tento den
také Mezinárodním dnem sester, proto poděkování písničkou patří i všem
sestřičkám (nejen v Plzni) za jejich obětavou práci.

Kulturní komise obce Štěnovice
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Noc kostelů 2021 v pátek 28. května 2021
Noc kostelů bude probíhat dle aktuálních epidemiologických nařízení.
Kostel sv. Prokopa ve Štěnovicích
19:00 - Mše svatá, celebruje P. Robert Jasiulewicz; hudební doprovod
Lenka Vašková
20:00 - Studentská vokální skupina The Foamies
20:45 - Přednáška o zakladatelce a donátorce štěnovického kostela,
kronikářka Alena Vlčková
21:00 - Hudební pásmo ,,Naši svatí pomocníci“ u příležitosti 300 let
blahořečení Jana Nepomuckého a roku sv. Josefa, slovem provází
P. Robert Jasiulewicz; hudba, zpěv Jana a Petra Boučkovy
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21:30 - Závěr: Sousedské setkání v zahradě
Kaple sv. Vojtěcha na Planinách v Nebílovském Borku
Návštěva kaple bude možná od 17:30 – 18:30. Kaple bude následně jen
k nahlédnutí.

Proč se očkovat? Aby se svět vrátil k normálu.
Očkování je nejefektivnějším způsobem, jak zvládnout pandemii
onemocnění covid-19, se kterou se více než rok potýká celý svět. Jen
v České republice zemřelo za poslední rok více než 27 000 lidí s touto
nemocí. „Očkování v nás vzbudilo velké očekávání.
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Pro mě a věřím, že i pro většinu z vás, je očkování nadějí a velmi důležitou
cestou k návratu do normálního, svobodného života, na který jsme byli
zvyklí. Zajít si s přáteli do restaurace, jet na víkend na hory, v létě na
dovolenou, ale i se normálně společně stýkat a navštěvovat. To určitě chybí
nám všem,“ říká hejtmanka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová.
Právě očkování chrání před těžkým průběhem onemocnění a ztrátou života.
V České republice jsou k dispozici zatím vakcíny čtyř výrobců –
Comirnaty od společnosti Pfizer/ BionTech, Moderna, AstraZeneca a
Johnson (od konce dubna). Všechny vakcíny dostupné na českém trhu mají
vysokou účinnost, jsou schváleny Evropskou lékovou agenturou (EMA)i
českým Státním ústavem pro kontrolu léčiv. V našem kraji očkují Fakultní
nemocnice v Plzni, nemocnice zřizované Plzeňským krajem,
Velkokapacitní očkovací centrum v Plzni na Skvrňanech i další
nemocniční a zdravotnická zařízení.
Nyní již vakcíny prokazují první úspěchy poklesem počtu těžkých případů
a úmrtí u očkovaných skupin obyvatel. Připraví totiž imunitní systém
očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat koronavirus (SARS Cov-2) a
bránit se proti němu připravenými protilátkami dřív, než virus stihne
vyvolat příznaky onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat onemocnění
covid-19, protože neobsahují živý virus.
Plzeňský kraj více než rok pomáhá svým občanům vyrovnat se situací,
která je pro všechny nová. Na webu kraje jsou všechny informace týkající
se epidemie, očkování i statistických dat přehledně uvedené. Kraj také ve
spolupráci s dalšími partnery (Mezigenerační centrum Totem a Plzeňský
Prazdroj) zřídil informační linky, na které mohou senioři požádat o pomoc
s registrací k očkování. Díky spolupráci s družstevními prodejnami COOP
Plzeňský kraj zahájil informační kampaň k očkování i v odlehlejších
částech regionu a od poloviny dubna rozšířil kampaň i do dalších médií,
např. netradičně do Šlágr TV či do iVysílání České televize. Cílem
informační kampaně je poskytnou ucelené, aktuální a ověřené informace
všem občanům.
TZ PK
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Jak se zaregistrovat k očkování?
K získání termínu očkování jsou nutné dva kroky.
KROK 1 – REGISTRACE DO SYSTÉMU
•
•

Na adrese registrace.mzcr.cz musíte vyplnit internetový
registrační formulář, zadejte číslo mobilního telefonu a odešlete.
Následně Vám přijde SMS s kódem PIN 1.
Po zadání PIN 1 se zobrazí jiný formulář – vyplňte požadované
údaje a preferované místo očkování a odešlete formulář.

KROK 2 – REZERVACE TERMÍNU
•

•

Čekejte na SMS s druhým PIN kódem – obratem přijde jen tehdy,
jsou-li volné termíny. Nepřijde-li PIN2 obratem, čekejte na "zvací"
SMS.
S
její
pomocí
se
lze
přihlásit
na https://reservatic.com/ockovani a termín zarezervovat.
Po obdržení SMS s PIN 2 rezervujte termín, zadejte přesný termín
očkování vč. hodiny a potvrďte.

Potvrzení o termínu očkování je možné stáhnout ve formátu PDF, přijde
také na uvedený mail. Termín druhé dávky se vytvoří automaticky. Více
informací je dostupných na www.plzensky-kraj.cz.

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Ohlédnutí za zápisem do prvních tříd
V dubnu zapsala štěnovická škola na osm desítek budoucích školáků. To je
nejvyšší počet prvňáčků za moderní historii zdejší školy.
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Ať už je za tímto růstem stále rozvíjející se nová výstavba, velikost
spádového území či neskromně znějící dobrý zvuk pedagogické práce,
přinášejí vysoké počty zapsaných dětí také potíže.
Tím nejpalčivějším problémem jsou limity budovy školy. Prakticky jsou
vyčerpány kapacity tříd. Pro příští školní rok musíme upravit tři třídy
školní družiny pro prvňáčky. Z téměř všech větších původních skladů a
kabinetů budujeme učebny – v loňském roce učebnu přírodních věd a dvě
jazykové učebny, letos přírodovědnou laboratoř z kabinetu přírodopisu.
Na hraně je také vytíženost odborných učeben, tělocvičen, kapacita šaten a
školní jídelny. To přináší nutnost pečlivé přípravy rozvrhů a rovnoměrné
vytížení jídelny ve všech možných časech výdeje jídla.
Rostoucí počet tříd, ve školním roce 2021/2022 jich bude dvacet pět,
znamená také navýšení počtu pedagogů na čtyřicet šest (z toho třicet sedm
učitelek a učitelů).
Tento rostoucí trend je bohužel do budoucna neudržitelný a v současné
chvíli společně se zřizovatelem hledáme řešení, jak zajistit školské služby i
budoucím zájemcům.
Michal Zoubek

Duben ve škole
Začátek dubna se ve škole nesl ještě v duchu distančního vzdělávání. Děti
už zvládaly připojování do on-line hodin na jedničku. Mohly se tak pouštět
do různých zábavných aktivit. Třeťáci se v rámci výuky naučili, co
znamená slovo autoportrét, seznámili se s autoportréty některých slavných
malířů. Dalším krokem byla jejich vlastní tvorba. Každý na čtvrtku
namaloval, jak vidí sám sebe, do obrázku se snažil promítnout svoji náladu
a pocity. Výsledný autoportrét potom posadil před kameru, aby si jej
ostatní mohli dobře prohlédnout.
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V polovině dubna se mohli do školních lavic vrátit žáci 1. stupně základní
školy. Každá třída pojala svůj návrat osobitě a originálně. Někteří si
povídali o zážitcích v kroužku důvěry, jiní hráli kolektivní hry, další se
věnovali tvořivým aktivitám. Třída 3. B si pod vedením paní učitelky
Housarové připravila týdenní projekt na téma „Jsem rád, že jsi můj
spolužák“. Děti si sdělovaly, proč si jeden druhého váží a po čem se jim v
měsících distančního vyučování nejvíce stýskalo. Vzájemně se snažily
najít na sobě hezké vlastnosti. Projekt byl završen tvůrčí aktivitou, při které
si děti psaly na trička milé vzkazy. I v nepříznivé době dokázala třída
vytvořit příjemnou atmosféru. Vyrobené tričko bude pro děti milou
vzpomínkou na kamarády a jejich návrat do školy.
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Martina Horová

Ze mateřské školy ve Štěnovicích:
Téma: „Každé zvířátko má svoje mláďátko“
Konečně jsme se zase všichni společně sešli ve školce. A protože je jaro,
věnovali jsme se u Klokánků domácím zvířátkům a jejich mláďátkům,
která se právě v tomto období rodí. Dětem je toto téma velmi blízké,
protože zvířátka a domácí mazlíčky mají doma, u prarodičů nebo se s nimi
setkávají ve svém okolí. Naučili jsme se pojmenovat členy zvířecích rodin,
povídali si o tom, proč domácí zvířátka chováme a jak se o ně starat.
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Toto téma jsme zapojili i do různých her, výtvarných činností…. Děti
přinesly z domova krásné tematické knihy a plyšáčky, se kterými jsme
zažili spoustu legrace, například při hře „Na schovávanou“. A protože bylo
krásné počasí, udělali jsme si výlet za koníky, oslíky a ovečkami. A jako
překvapení na nás čekala dvě roztomilá jehňátka. Dále jsme pokračovali do
lesa, kdy cestou děti plnily různé zajímavé úkoly – udělat z přírodnin lesní
strašidélka, šipky se směrem našeho výletu, spočítat, kolik zvířátek během
výletu viděly… A také se mám poštěstilo vidět těžbu dřeva, což zaujalo
mimo kluků i holčičky. Jaro si ve školce prostě užíváme naplno.

Radka Kubalová

Sportovní jaro
V minulém čísle jsme Vás informovali o sportovním testu - komplexní
soubor pěti disciplín, technicky jednoduché cviky, které zvládne každý a
pro které stačí pouze hrazda a místo pro běh. Výkony jsou hodnoceny
stupnicí jako ve škole, a každý má příležitost se zlepšovat.
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Nyní přinášíme tabulky hodnocení disciplín pro jednotlivé kategorie. Zde
uvádíme potřebné výkony pouze pro známku “výborně”, podrobné tabulky
najdete na stránkách www.stenovice.cz/sport/.
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Pokud svůj výkon zaregistruje ve formuláři na výše uvedené webové
stránce, můžete dostat (pokud budete souhlasit) Vaše vyhodnocení přímo
na e-mail. Současně se tím zapojíte do soutěže o věcné sportovní ceny - v
každé kategorii kromě nejlepších výkonů bude také náhodně vybrán jeden
sportovec.
Správné provedení jednotlivých disciplín a další informace jsou na webové
stránce www.stenovice.cz/sport/. Držíme palce!
Luboš Šmídl

Sborník ze štěnovické historie č. 17, autorkou kronikářka obce Alena
Vlčková, pod názvem TJ Sokol Štěnovice oddíl kopané, právě vyšel
tiskem. Vydal oddíl kopané a sborník je možno získat u členů
představenstva oddílu kopané.
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Dračí jezdec (1. etapa) 1. 5. – 30. 5. 2021
Skautský
oddíl
Dráčata
Štěnovice se rozhodl splnit
odborku ,,Dračí jezdec“. Cílem
odborky je navštívit deset
vybraných zajímavých míst z
okolí. Na místa je možné
vypravit se s rodinou či
kamarády dle věku a covidové
situace.
Jako
dopravní
prostředek se doporučuje co
nejvíce použít své nohy, tzn. jít
pěšky nebo jet na kole.
V případě, že skaut pojede
s rodiči autem, doporučuje se
udělat si alespoň malý výlet do
okolí místa. Na každém místě
je potřeba zjistit informace a
splnit úkol - vždy si na místě
vyfotit selfie tak, aby bylo
poznat, kde dotyčný byl. Selfie
se následně poslalo na oddílový mail s fotkou splněného úkolu.
Jako první zajímavé místo si většina skautských dětí s rodiči vybrala
návštěvu bývalého žulového lomu nad Čižicemi. Lomy v Čižicích se
využívaly spolu se štěnovickými na těžbu granodioritu. Děti zjistily, že
žula byla a je používána jako stavební kámen. Vyrábějí se z ní hlavně
dlažební kostky a desky – např. i obrubníky a chodníky v Plzni jsou ze
žuly z této lokality. Úkolem pro děti v tomto případě bylo určit, jaké dva
vysoké stromy rostou vedle sebe na břehu čižického lomu. Děti splnily
svůj úkol, když odpověděly, že se jedná o olše.
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Dalším místem byla návštěva kaple a studánky sv. Barbory. V lese Lipí na
cestě ze Štěnovického Borku do Nebílovského Borku stával kdysi dřevěný
sloupek s obrázkem sv. Panny Barbory. Pod sloupkem tekl pramen čisté
vody, který napájel studánku. Lidé věřili, že je voda ve studánce zázračná.
Proto sem přicházeli nemocní z okolí, kteří vodu popíjeli a otírali si s ní
bolavá místa. Doufali v uzdravení. Jednou z nich byla i Anna Štolcbartová,
která oslepla, a když se jí podařilo uzdravit, nechala zde v roce 1859
postavit jako poděkování sv. Barboře tuto kapličku. Dnes je místo jedním
ze zastavení na Naučné stezce Nebílovy. Zde měly děti za úkol kapličku
ručně nakreslit a poslat foto na oddílový mail. Dále děti pokračovaly na
kole dle orientačního plánu této naučné stezky, která je cca 6 km dlouhá.
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Děti se projely kolem nádherného barokního zámku Nebílovy, před kterým
si udělaly krátkou zastávku. Další zastávkou byly Prusiny – jedná se o část
Nebílov, kde se nalézá fara, hřbitov, kostel sv. Jakuba Většího a stará škola
z roku 1868. Na Prusinách je krásný výhled na Přešticko a vrch Vysoká.
Skautské děti pokračovaly polní cestou a dojely na rozcestí se sloupem
Nejsvětější Trojice s malou výklenkovou kaplí. Sloup byl postaven
v polovině 18. století hrabětem Heřmanem Černínem z Chudenic. Poté se
děti vydaly zpět k Nebílovům, které jsou kromě zámku známé také díky
rozlehlým jablečným sadům. O historii místních sadů se děti dozvěděly na
poslední zastávce naučné stezky zvané Rajč.
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Následující víkend použila většina skautských dětí resp. jejich rodičů k
návštěvě dalších zajímavých míst dopravní prostředek v podobě auta.
Cílem návštěvy byla Mariina skála. Mariina skála se nachází nedaleko
Milínova v přírodním parku Kornatický potok. Už v 19. století zde majitel
panství Kristián Valdštejn nechal postavit dřevěný vyhlídkový altán. Altán
byl v roce 1953 bohužel stržen vichřicí a k jeho obnově došlo až nyní.
Kolem vyhlídky se nachází spousta krásné přírody, v letních měsících je
možné spojit vycházku s hledáním hub nebo koupáním v nedalekém
Kornatickém rybníku. Úkolem pro skautské děti bylo zjistit, jaký letopočet
je napsaný na skále a co znamená. Správnou odpovědí bylo, že na
buližníkové skále je vytesáno datum vzniku samostatné republiky 28. října
1918. Protože se v blízkosti této vyhlídky nachází zřícenina Lopata, bylo
ihned zřejmé, co bude dalším cílem trasy. Zřícenina hradu Lopata je
schovaná v lesích asi 2,5 kilometru od zámku Kozel. Její jméno vzniklo
pravděpodobně podle tvaru buližníkové skály, na které byl hrad postaven.
Hrad byl založen kolem poloviny 14. století pány z Litic. O sto let později
se majitelem stal Habart z Lopaty, loupeživý rytíř a nepřítel husitů. Habart
bojoval proti kališníkům a loupil a plenil v širokém okolí. Proto husité
přitáhli v roce 1432 k Lopatě a začali hrad dobývat pomocí dělostřelby.
Pevný hrad byl ale úspěšně hájen. Obléhání trvalo několik měsíců, až
strádající obránci sami hrad v noci zapálili a pokusili se o útěk. Většina
jich byla pochytána, ovšem Habartovi se podařilo uprchnout a zmizet.
Vítězové hrad zbořili, aby se nemohl stát znovu opěrným bodem katolíků.
Vyhořelý hrad pak již nebyl obnoven a prakticky zanikl. Na vrcholu skály
stojí za povšimnutí kámen s vyobrazením, který vypovídá o tom, jak hrad
asi vypadl. Úkolem pro skautské děti bylo zkusit odhadnout, jak je hluboká
cisterna na vodu, která byla na hradě vyhloubena, aniž by do ní skaut vlezl.
Děti tipovaly hloubku cisterny cca mezi 250 – 300 cm.
Jsem opět přesvědčen o tom, že si skautské děti spolu s rodiči a kamarády
oba víkendy první etapy odborky Dračí jezdec užily, ať již formou na
kolech či autem, a těší se na další návštěvu zajímavých míst z blízkého
okolí v podobě další etapy již výše zmiňované odborky.
Cyril Hromník
strana 23

ŠL č. 5 / květen 2021

Hliníkové plechovky patří
do žlutých kontejnerů
Od 1. 1. 2021 se ve Štěnovicích vhazují
hliníkové plechovky do žlutých nádob na plasty.
Před vhozením do kontejneru plechovku zmáčkněte.
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