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ZPRAVODAJ OBCE ŠTĚNOVICE
VYCHÁZÍ JEDNOU ZA MĚSÍC
ÚNOR 2022

Cesta k cíli

V

ážení spoluobčané, dovolte mi na úvod únorového čísla naší
tiskoviny krátké shrnutí toho, co se za poslední měsíc událo
v oblasti přípravy plánovaných oprav a investic.

V lednu bylo pokračováno na přípravě několika záměrů, které by měla
obec letos zrealizovat. Aktuálně tak běží výběrové řízení na zhotovitele
rekonstrukce střechy obecního úřadu. Ke zdárnému konci se blíží
poptávková řízení na dodavatele workoutového hřiště u jezu, antivandal
herních prvků na dětské hřiště v Liliové či rozšíření kamerového systému
obce.
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Obec také poptala několik firem pro výměnu oplocení mateřské školy.
Dále se pracuje na legalizaci místních komunikací v Luční a Farní, kde by
letos měly být zbudovány zpomalovací prvky. Mezitím pracují vybraní
projektanti na zadaných zakázkách, které se týkají rozvoje dopravní,
sportovní i vodohospodářské infrastruktury. V současné době se vedení
obce zabývá také renovací vozového parku údržby zeleně. Letošní plán
investic, jehož kompletní přehled byl otištěn v lednovém čísle
Štěnovických listů, je postupně plněn tak, aby bylo dosaženo (pokud
možno) všech vytýčených cílů.
Jan Polívka,
místostarosta

Nejistá sezóna 3
čkoli se nepřeme s cenzory jako za bývalého režimu slavní
Cimrmanové, jistotu v oblasti kultury nikdo z nás nemá.
Tradiční akce se ruší, v lepších případech odkládají. Tři roky po
sobě se díváme do kalendáře s určitou nedůvěrou a doufáme, že se nějaká
z plánovaných kulturních akcí přeci jen uskuteční. Přestože byl pro letošek
opět zrušen obecní ples, který se měl uskutečnit začátkem března, věříme,
že u ostatních kulturních akcí už nebude takového nekompromisního
rozhodnutí zapotřebí. Proto je již stanoven datum některých akcí, jako jsou
například Jarní slavnosti s ochutnávkou vín. Tato akce by se měla
uskutečnit v sobotu 21. května. V pátek 27. května se chystá kulturní
komise obce uspořádat Otázky Tondy Procházky. Dětský den je plánován
na 4. června.

A
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Nezapomnělo se ani na Kancobraní, které by se mělo letos uskutečnit
v sobotu 1. října. Mezitím se připravují další kulturní akce a jejich termíny
se postupně upřesňují. A kdyby to letos přeci jen zase nevyšlo, tak
pamatujme, že „když je člověk na něco krátkej, tak by si z toho měl dělat
alespoň srandu. To platí o smrti i o politice“.
Jan Polívka

Poplatky za svoz směsného odpadu
astupitelstvo obce vydalo novou obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci s platností od 1. 1. 2022. Nově se
stanovuje sazba za litr, která je 0,55 Kč a minimální základ dílčího
poplatku činí 30 l. Poplatkovou povinnost je třeba splnit do konce února
následujícího roku, nově jsou poplatníky všichni vlastníci
nemovitostí (vč. chat) v obci. Přehled ceny za svozy dle objemu a četnosti
naleznete na internetových stránkách obce (obecní úřad – aktuality).

Z

Pro úhradu poplatků se preferují bezhotovostní platby na bankovní
účet obce, č. 35023704/0600, VS: číslo popisné, nebo lze na místě využít
možnosti platby kartou.
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V únoru jubilea oslaví:
Dobroslav Šťovíček, Krátká
Vojtěch Mařík, K Lomu
Naděžda Škardová, K Hájovně
Jaroslava Melicharová,
Na Šancích
Marie Brožová, Buková
Anna Knížková, Losinská
Libuše Ratajová, Jetelová
Jaroslava Kosnarová, Na Šancích

Milada Kocová, Liliová
Václav Kastner, Čižická
Václav Balada, Buková
Josef Sak, Lipová
Milada Krásná, Ke Cvičišti
Marie Kestlerová, Losinská
Jana Šebová, V Potocích
Jaroslav Nový, Jasanová

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

Kultura
Sněhulkiáda 2022
něhulkiáda 2022 aneb soutěž o nej… sněhuláka již skončila, a i
když nám v lednu i únoru počasí moc nepřálo a sněhu bylo jako
šafránu, sešlo se nám velké množství jedinečných a originálních
sněhuláků od 76 účastníků. Mimo sněhu byli vyrobeni např. z papíru,
Lega, těsta, vlny, vaty, keramiky nebo korálků. Do tvoření se zapojili nejen
děti a občané Štěnovic, ale i děti ze školní družiny.

S
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Pro každého z účastníků je připravena malá odměna a diplom, které
dostanou do svých poštovních schránek.
Bohužel nebylo z kapacitních důvodů možné všechny sněhuláky zveřejnit
v Listech, moc se všem omlouváme. Ale tyto i všechny ostatní sněhuláky
si můžete ve vyšší kvalitě prohlédnout na Facebooku Akce Štěnovice,
v albu SNĚHULÁKIÁDA 2022.
Děkujeme všem účastníkům za krásné sněhuláčky, kteří udělali radost
nejen jim, ale i nám všem, a věříme, že se stanou inspirací pro mnoho
dalších malých i velkých dětí.
Sněhulákiáda bohužel končí, ale můžete se zúčastnit naší nové hry
Štěnovická ZOO.
Přejeme příjemnou zábavu a krásný zbytek zimy.
Kulturní komise
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Taneční pro věčné začátečníky a mírně pokročilé
ulturní komise obce pořádá v Lidovém domě taneční hodiny
základů klasických tanců pod vedením dvou zkušených učitelů.
Trvání: od čtvrtka 31. 3. do čtvrtka 12. 5. (o Velikonocích
14. 4. - pauza) od 19:00 do 21:00. Celkem bude šest dvouhodinových
lekcí. Kontakt, přihlášky, informace a podrobnosti pro zájemce:
albrechtjiri7@gmail.com.

K

Jiří Albrecht

Štěnovice podporují
Fond ohrožených dětí - Klokánek
V Liliové ulici naproti dětskému hřišti byly na neurčito umístěny
dva kontejnery na sběr textilu, obuvi a hraček na podporu
Fondu ohrožených dětí – Klokánek.
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Mateřská škola

Leden u Berušek
rvní lednové dny byly naplněné vzpomínkami na nedávno prožité
vánoční svátky. Připomněli jsme si biblický příběh Tří králů,
odstrojením stromečku ve třídě jsme se rozloučili s vánočním
obdobím a těšili se, co dalšího nám zima přinese… Společně jsme
poznávali, že zima je nádherná doba, která se hodí pro sportování, hry,
dovádění, ale i zkoumání vlastností sněhu a ledu. Jen doufáme, že měsíc
únor nám nadělí sněhu více a pořádně si ho ještě užijeme.

P
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Také v samotné třídě Berušek vládla „Paní Zima“ (zimní výzdoba, výtvory
dětí, .. ) Tento zimní čas je obdobím klidu a odpočinku nejen pro přírodu,
ale i pro lesní zvířátka a ptáky. Při každodenních činnostech a hrách jsme
se seznamovali se způsobem jejich života, poznávali jejich zvuky, stopy,
zamýšleli se nad tím, jak a proč je třeba se o ně v tomto ročním období
postarat. (vycházka ke krmelci, přikrmování do krmítek, ….) K získávání
nových poznatků a zkušeností nám pomáhaly knihy, encyklopedie,
obrázkové materiály, písničky, básničky, hry, výtvarné a pracovní tvoření a
každodenní vycházky do přírody. Mnoho zajímavého se děti dozvěděly
také o krajinách věčného sněhu a ledu, o zvířatech a lidech, kteří tam žijí.
V naší předškolní třídě je každoročně leden také dobou, kdy s dětmi
provádíme jednoduché testy školní zralosti, které nám napoví, zda je dítě
již zralé na školu nebo bude třeba ještě na jednotlivých dovednostech
zapracovat, případně o rok školní docházku odložit.
O znalostech, dovednostech a celkové zralosti dítěte následně hovoříme s
rodiči na konzultačních hodinách, o které je každý rok velký zájem.
Doufáme, že také letos budou naše děti dobře připravené na školní
docházku a povinnosti, které je čekají. Spousta z nich se už teď do školy
moc těší. A to je dobré znamení.

Zdeňka Kilbergerová
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Skauti

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Výprava na sníh 29. 1. 2022
sobotu 29. 1. 2022 se konaly oddílové hory v Železné Rudě s
dětmi do věku 13 let, tzn. benjamínci, světlušky a vlčata.
Původně mělo jít o střediskovou akci, ale kvůli početním
covidovým opatřením jel náš štěnovický oddíl Dráčata samostatně, tzn. bez
plzeňských skautských oddílů. Akce sice byla určena pro věkem mladší
skautské děti, ale pokud někdo ze starších rád bobuje, mohl se přidat. Sraz
Dráčat s boby byl v 9:40 hodin na dobřanském nádraží, kde jsme nastoupili
do vlaku a nechali se odvézt do stanice Železná Ruda – město, žst.. Horské
město Železná Ruda leží v nadmořské výšce 754 m, v údolí říčky Řezné
a ze všech stran je lemováno horskými vrcholy. Svojí polohou vytváří
Železná Ruda ideální podmínky jak pro zimní a letní turistiku, tak i pro
relaxaci. Město se nachází na hranici Národního parku Šumava a svoje
jméno Železná Ruda získalo díky těžbě stejnojmenné suroviny v první
polovině 16. století. V 17. století se ovšem průmysl města přeorientoval
na sklářství. Německý název města Markt Eisenstein pochází ze
středověkého statutu obce, která byla městysem a měla tzv. právo trhu,
proto tedy Markt v názvu. Skautské děti měly za úkol mít s sebou teplé
oblečení, dobré boty do sněhu, čepici, dvoje rukavice, náhradní ponožky,
boby, jídlo a pití na celý den a respirátor. Po vystoupení z vlaku se skauti
přemístili na zasněžený kopec ideální na bobování a sáňkování, který
sousedí s lyžařským areálem “Nad Nádražím”.

V
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Na začátku si na zahřátí kromě horkého čaje děti zahrály Eskymáckou
honičku, pro kterou je nutné si ve sněhu udělat cupitáním sněžnou stopu.
Záleží na kreativitě hráčů, jak si cestičku ušlapají, ideálně s propletenci a
když se cestičky spojí, hra na principu honičky může začít. Při této hře
není možné si cestičky zkracovat a přeskakovat z jedné do druhé, aby hráč
unikl chytači. Po této hře byly skautské děti spravedlivě rozděleny do čtyř
týmů. Každý tým měl svého vedoucího v podobě Modrovločky, Sýkory,
Tygra a Fénixe, který týmu radil, povzbuzoval, dodával optimismus a
sportovně-bojovného ducha a evidoval výsledky svého týmu. Skautské děti
soutěžily v pěti po sobě jdoucích disciplínách. První disciplínou byl sjezd
jednotlivce na bobech k trenérovi, který stál pod kopcem a hlídal moment,
kdy k němu závodník přijede, aby dal rukou znamení, že může další z
týmu pokračovat.
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Druhou disciplínou byl sjezd dvou závodníků na dvou bobech vzájemně
spojených jako vagonky u vláčku, které vezly svého závodníka k trenérovi,
který stál opět pod kopcem, plácnout ho a co nejrychleji se vrátit ve dvojici
zpět, načež pokračovala další dvojice z týmu. Třetí disciplína spočívala ve
sjezdu dvojice bobů, kdy jednotlivé boby z dvojice vezly dvojici
závodníků a tato dvojice bobů byla vzájemně spojena jako vagonky u
vláčku. Čtvrtou disciplínou byl sjezd ve čtveřici do vláčku spojených bobů,
kdy jednotlivé boby měly své závodníky a společně se vezly k trenérovi,
který stál opět pod kopcem, cílem bylo plácnout ho a co nejrychleji se
společně vrátit ve čtveřici zpět na start. Pátá disciplína spočívala ve sjezdu
jednotlivých závodníků na bobech v poloze na břiše. Po radovánkách na
bobech se konala hra, ve které byla využita ohromná koule sněhu o
velikosti lidského iglů. Úkolem dětí bylo na kouli vylézt a co nejdéle se na
ní udržet.
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Pohybem dětí na kouli se z koule začal stávat ledovec a to znamenalo
zvýšenou fyzickou náročnost se na kouli udržet. Po skončení výše
uvedených disciplín a her byl časový prostor pro odpočinek a
svačinu. Po pauze bylo provedeno vyhodnocení a děti byly odměněny
drobnými cenami. Následně měly skautské děti samozřejmě příležitost si
užít zimních radovánek dle své představy, ať už ve formě stavění
sněhuláků, iglů, házení sněhových koulí či vlastních bobových závodů.
Společný odjezd z vlakového nádraží ze Železné Rudy – město, žst. byl v
16:35 hodin a příjezd na dobřanské nádraží v 18:04 hodin, kde již čekali na
své děti rodiče. Pevně věřím tomu, že si část sobotního dopoledne a
odpoledne skautské děti ve zdraví, radosti a v soutěžně přátelském duchu
užily a zároveň si užily i pobyt na čerstvém vzduchu v krásné přírodě.

Cyril Hromník

Cestovatel
Štědrý den byl trochu jiný – v Jordánsku bylo 23 °C

e Štědrý den 24. 12. 2021 a my brzy ráno v 7:15 hodin odlétáme
z Vídně do Jordánska. Místo pohádek se naše děti dívají z okénka
letadla a pozorují mraky, vrcholky Alp, Středozemní moře a pak
nadšeně křičí „poušť“! Nevím, čím je Sinajský poloostrov pro děti tak
přitažlivý, ale je to tak.

J
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Po čtyřech hodinách přistáváme v jordánském letovisku Aqaba u Rudého
moře. Jsme v samém cípu, kde se o kousek moře dělí Egypt (letovisko
Taba), Izrael (letovisko Eilat), Jordánsko (letovisko Aqaba) a Saudská
Arábie. Před 2 lety jsme v těchto místech s dětmi už byli, ale byli jsme o 5
km dál v Izraeli a pak na výletě o 10 km dál v Egyptě. Tentokrát přechod
hranic z pandemických opatření nebyl možný (skončili bychom
v karanténě) a s tím jsme počítali. Rozhodli jsme se tedy zůstat v jedné
zemi a projet půjčeným autem celé Jordánsko.

Štědrý den v poledne: cesta z letiště Aqaba do hotelu.

Přibližně ve 12:15 hodin místního času jsme přistáli. V Aqabě panovalo
krásných 23 stupňů, bylo jasno a svítilo slunce. Exotický to Štědrý den! I
když jsme celá rodina očkováni, na letišti jsme byli podrobeni PCR testu.
Vyzvedli jsme si auto a vyrazili na hotel v centru letoviska. Aqaba je staré
přístavní město, které bylo osídleno již 4.000 let př. n. l. Dokonce i v Bibli
v 1. knize Královské, verš 9:26, je o něm zmínka.
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Na hotelu jsme si po 4,5 hodinové cestě autem ze Štěnovic do Vídně a 4,5
hodinovém letu Vídeň-Aqaba odpočinuli a k večeru jsme si vyšli na
štědrovečerní procházku kolem moře. Večer jsme tradičně zakončili
Štědrovečerní večeří v luxusní restauraci. Čekal nás štědrovečerní stůl plný
místních ryb, škeblí (slávek), kalamár, krevet, salátů, vína a arabského
chleba. Takto přejedení jsme dlouho nebyli!
Druhý den, na Boží hod Vánoční, jsme vyrazili autem na výlet k Saudské
Arábii. Přibližně 25 km dlouhá cesta kolem pobřeží Rudého moře z Aqaby
až přímo k hraničnímu přechodu by běžně trvala cca 45 minut, ale my jsme
s dětmi zastavovali skoro každých 5 km a pozorovali azurově zbarvené
moře, vybírali jsme si osamělé pláže ke koupání a pořizovali rodinné
netradiční vánoční fotografie. Z poměrně krátkého výletu jsme měli
půldenní cestu zakončenou v místní restauraci s arabským jídlem.
Odpoledne pak následoval odpočinek na hotelu a koupání v moři. Teplota
moře byla na příjemné úrovni 22-23 stupňů.
Druhý svátek vánoční, na Štěpána, jsme vyrazili autem na celodenní cestu
do Wadi Rum. Jedná se o Národní park v poušti, který je pro svou
„marsovskou krajinu“ oblíbený u mnoho světových režisérů a bylo zde
natáčeno mnoho filmů jako Star Wars, Marťan, Prométheus, Transformers
a mnoho dalších. Americký režisér Ridley Scott se sem vracel točit filmy a
my máme také chuť se vrátit! Cestou potkáváme divoké velbloudy.
Zastavuji auto, s dětmi pomalu vystupujeme ven. Manželka zděšeně sedí
v autě a pokřikuje na nás, abychom se vrátili. Mám radost z našich dětí,
které se nebojí. Po chvíli si jednoho velblouda hladíme. Děti učím, že je
třeba dělat pomalé pohyby, nepřibližovat se ke zvířeti zezadu a chovat se
k nim uctivě.
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Pouštní údolí WadiRum - místo, kde se natáčely scifi filmy Transformers,
Star Wars, Prométheus, Marťan a další.

Cestou ještě zastavujeme u datlových palem, které rostou u silnice a jsou
obsypány sladkými datlemi. Trháme si datle z palmy a zkoušíme, jak
chutnají, když jsou čerstvě utržené. Jsem rád, že mohu předávat dětem
zkušenosti, učit je hrou a společně objevovat svět. K večeru se vracíme na
hotel, následuje opět odpočinek v moři a večer tradiční arabský kebab, pita
a arabský jogurtový nápoj Ayran, který si pokaždé na Blízkém východě
kupuji.
Další den zvažuji možnost potápění. Rudé moře je jedna z nejlepších
potápěčských lokalit na světě. Na hotelu mi nabízí potápění v přepočtu za
5.000 Kč. Uf… V centru Aqaby jsou potápěčská centra, kde za potápění
chtějí poloviční částku, tedy cca 2.500 Kč. Protože si z pamatuji, že jsme
cestou k Saudské Arábii potkali mnoho potápěčů a že jsme viděli spoustu
zajímavých míst, napadla mě myšlenka vzít si auto a zajet si přímo na
místo.
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Zatímco žena seděla se strachem v autě, my jsme se divokých velbloudů nebáli.

U pláže potkávám nadšeného a zkušeného instruktora. Nebyl to žádný
obchodník, žádný muslim toužící po mé peněžence, ale vášnivý potápěč.
Domlouvám se s ním, že mu dám v přepočtu cca 1.000 Kč a on mě vezme
na individuální potápění. Domlouváme se, že mě vezme k potopenému
tanku, ze kterého během desítek let vznikl krásný útes s obrovským
množstvím živočichů. Tank je v hloubce cca 8 metrů a můžeme pak spolu
ještě obdivovat jiné přirozené útesové korály, ale do více než 10 metrů mi
nedovolí sestoupit. Plácneme si a po chvilce na sebe soukám neopren,
těžkou bombu, dlouhé ploutve. Žena fotí a děti mají z táty – hrdiny –
velkou radost a respekt. I já mám z tak levného a chytrého potápění radost.
Jsem rád, že mohu podpořit tohoto nadšence, který mi v angličtině
vysvětluje kde, a co najdeme, kde co žije, a jak sem chodí téměř každý
den. Líbí se mi jeho přístup a jemu se líbí, že jsme obyčejní lidé.
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Jeden z nejhezčích pořízených podvodních snímků. Perutýn je invazní a zdejší
přemnožená ryba.
Jsme poslední den v Aqabě, s dětmi jsme si zašli na arabskou baklavu – což jsou
malé a sladké ořechové dezerty, nejčastěji z pistácií a listového těsta. Plánujeme
trasu Aqaba - skalní město Petra - Mrtvé moře a celou cestu zakončit v Ammánu,
hlavním městě odkud po 8 denní cestě odletíme. Je to okruh celým Jordánskem,
cestou bude samozřejmě mnoho dalších zajímavých zastavení. Každopádně dnes
nás čeká cca 200 km pouští, polopouští a skrz vysoké hory. Dojedeme do Petry?
Dozvíte se příště!
Radim Teodor Bílek

Kronikářka obce informuje
Pro kronikářské účely prosím všechny oficiálně existující spolky a společenské
organizace ve Štěnovicích o sdělení přesného názvu spolku nebo společenské
organizace. Informaci sdělte na adresu: vlckova272@seznam.cz
Alena Vlčková
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Můžeš vyhrát atraktivní ceny, jen postav éro a zkus to. Je to jednoduché. Vyber si letadlo
našeho pilota O. Kestlera. Postav ho, nabarvi a zaregistruj se do soutěže. Zaregistrovat se
můžeš na info@investicnimedaile.cz nebo přímo na škole. Přijď s ním na soutěžní
výstavu do liďáku a drž si palce. Pravidla soutěže a informace o cenách na:
martinmarek.eu/soutěž
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Uzávěrka zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci.
Za obsah článků zodpovídají jej jednotliví autoři.
Evidenční číslo MK ČR E 12369. Náklad 500 ks.
Vydáno 15. 2. 2022.

STRANA 20

ÚNOR 2022

