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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Únorové měření stavu vnitřního ovzduší školky
prokázalo, že koncentrace škodlivin nepřekračují
zákonem stanovené limity
V rámci průběžného monitoringu stavu vnitřního ovzduší Mateřské školy ve
Štěnovicích bylo 6. února provedeno další měření, které bylo tentokrát zajištěno
Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem. Měření, které provedl ZÚ na
podnět Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje, proběhlo ve třídě Klokánci
v 1. patře budovy a ve třídách Medvídci a Štěňátka nacházející se v přízemí
objektu. Výsledky měření prokázaly, že aldehydy, styreny a suma xyleny jsou
pod zákonem stanovenými limity. Ve třídě Medvídci byl zjištěn vyšší výskyt
naftalenu, jehož koncentrace však nepředstavuje pro děti vážnější zdravotní
rizika. Přesto byla na doporučení hygieniků přijata opatření, která by měla vést
k podstatnému snížení naměřené koncentrace naftalenu. Mimo jiné byla pořízena
další čistička vzduchu s uhlíkovým filtrem a tzv. HEPA filtrem, která
jednoznačně zvyšuje účinnost čištění vzdušiny, což ostatně potvrzují i výsledky
posledních měření.
Poté, co se vedení obce a mateřské školy seznámilo s výsledky únorového měření,
požádal starosta Petr Slavík doktora Svatopluka Krýsla z hygienické laboratoře
Labtech s.r.o. o stanovisko ke zjištěným hodnotám.
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Doktor Krýsl (dříve také dlouholetý pracovník KHS PK), který nejprve
porovnal výsledky z únorového měření s výsledky z předchozích měření,
popisuje aktuální stav vnitřního ovzduší školky takto: „…došlo k podstatnému
snížení u polyaromatických uhlovodíků, které jsou spojeny většinou
s respirabilní frakcí prachu, který čistička účinně odstraňuje (podobně účinně
odstraňuje i bakterie i viry).“ Pan Krýsl z hygienické laboratoře se dále
vyjádřil k aktuální koncentraci kyslíkatých látek: „Co se týká kyslíkatých látek
typu formaldehydu, acetaldehydu a acetonu, jejichž zdroje jsou v použitých
dřevotřískových materiálech a podlahovinách, je situace víceméně stejná, ale
určitě ne alarmující“. Ve srovnání s dalšími pětadvaceti školkami (pět z nich
jsou plzeňské školky) nedosahuje koncentrace kyslíkatých látek ve vnitřním
ovzduší štěnovické mateřinky ani běžného průměru, což vyplývá z dat
Státního zdravotního ústavu. K výskytu kyslíkatých látek ještě Krýsl dodává:
„Jsou nacházeny všude i ve venkovním prostředí a pro aceton a acetaldehyd
jsou názory o jejich nebezpečnosti dosti sporné, protože se normálně vyskytují
v těle člověka při jeho běžném metabolismu“. Další měření proběhne
v březnu.
Pozn.: Protokol z měření je k dispozici na obecním úřadě v kanceláři starosty
či místostarosty, v ředitelně MŠ nebo na Krajské hygienické stanici PK v
Plzni.
Jan Polívka

Mimořádné opatření:
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1
písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a
odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým
koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
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I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:  osobní přítomnost žáků
a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a
školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů,  osobní přítomnost studentů na studiu na
vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.
II. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání. Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem
epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě. Předmětem
opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před
výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech
typech škol Str. 2 z 2 představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem
k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru. Opatření se zaměřuje na
všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů. Toto
opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České
republiky. Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní
zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve
výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto
mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch,
MHA ministr zdravotnictví

Zrušení obecního plesu – vrácení vstupného
Vzhledem k tomu, že vláda s platností od 18:00 hodin 10. 3. 2020 do
odvolání zakázala všechny akce nad 100 lidí, je obecní bál, který se měl
konat 21. 3. 2020, zrušen. Veškeré vstupné bude po předložení
zakoupených vstupenek navráceno.
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Rekultivace zeleně před školou byla zahájena
V době jarních prázdnin byla
zahájena rekultivace zeleně
před
hlavním
vchodem
základní
školy.
Realizaci
záměru odstartovaly zemní
práce, kdy byla pomocí
stavební techniky odstraněna
část stávající zeleně (živelně
rostoucích křovin) nacházející
se na středových ostrůvcích
velkého placu. Následně došlo
k částečné likvidaci stávajících obrubníků, které vystřídaly nové betonové
obruby. Poté, co bude povrch středových ostrůvků patřičně upraven, budou
instalovány lavičky, o jejichž podobě však ještě není definitivně
rozhodnuto. V rámci realizace tohoto záměru bude podél schodů, které se
nacházejí ve spodní části plochy poblíž silnice na Čižické, zbudován
bezbariérový nájezd, který by měl posloužit především maminkám
s kočárky. V konečné fázi by měla být plocha opatřena novou zelení,
zejména listnatými stromy.
Jan Polívka

Výměna střešní krytiny bytového domu v ulici Skalní
V dubnu budou zahájeny stavební práce v rámci výměny střešní krytiny bytového
domu v ulici Skalní, jehož je obec vlastníkem. V průběhu stavebních prací jejichž zhotovitelem bude firma SILBA Elstav s.r.o. - tak může být pohyb osob
v budově a jejím blízkém okolí značně omezen. Omezení se mohou týkat i
parkovací plochy před bytovým domem. V rámci akce budou vyměněna také
střešní okna. Provedeny budou také další dílčí stavební práce. Akce vyjde obec
zhruba na 3 mil. Kč a měla by být dokončena v květnu.
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Projektová dokumentace lávky přes řeku
V únoru podala obec na Plzeňský kraj žádost o dotaci na projektovou
dokumentaci lávky přes Úhlavu nad jezem. Lávka by měla být pro pěší i pro
cyklisty s návazností na plánovanou cyklostezku z Plzně do Přeštic a dále.
Projektová dokumentace lávky bude zpracována letos.

V únoru proběhlo jednání o mostu u zámku
V souvislosti s řešením bezpečnosti dopravy proběhlo v únoru jednání mezi
obcí a zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Předmětem jednání
byl technický stav mostu přes řeku a bezpečnost provozu na mostě zejména
s ohledem na chodce. V dohledné době by tak měl Plzeňský kraj zajistit revizi
mostu, z níž vyplynou možná řešení současné (spíše neuspokojivé) situace.

Veřejná zakázka na nákup hasičského vozidla
První týden v březnu byla vyhlášena veřejná zakázka v podlimitním řízení na
nákup hasičského dopravního automobilu, které bude sloužit jako zásahové
vozidlo. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 2,5 mil. Kč.
(jp)

Usnesení č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 26. 2. 2020
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. 10 z usnesení č. 3/2019, bod č. 11 z usnesení č. 3/2019, bod č. 5
z usnesení č. 4/2019, bod č. 17 z usnesení č. 6/2019 a bod č. 20 z usnesení č.
6/2019.
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2. Stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 12, čímž
zároveň dochází ke zřízení pracovní pozice „Investiční referent“.
3. Schvaluje měsíční odměny členů zastupitelstva v souladu s Nařízením vlády o
výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ze dne 9. 12.
2019 takto – předseda výboru zastupitelstva či komise: 3 611 Kč, člen výboru
zastupitelstva či komise: 3 010 Kč, neuvolněný člen zastupitelstva: 1 805 Kč.
Odměny se navyšují od 1. března 2020.
4. Schvaluje navýšení ceny za svoz separovaného odpadu pro rok 2020 o částku 1
500 Kč/t (papír a lepenka – sběrný dvůr), zastupitelstvo zároveň schvaluje
dotřiďovací poplatek za plast ve výši 2 363 Kč/měsíc. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem dodatku, který bude uzavřen mezi obcí Štěnovice a
svozovou společností Západočeské komunální služby a.s.
5. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2019 a schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2020.
6. Schvaluje prodej částí pozemků p.č. 560/2 o výměře 18 m2 (zahrada) a p.č.
565/2 o výměře 70 m2 (jiná plocha – ostatní plocha), ul. Jasanová v k.ú.
Štěnovice panu Oblukovi za kupní cenu 750 Kč/m2, načež bude uzavřena kupní
smlouva mezi obcí Štěnovice (prodávající) a panem Oblukem (kupující). Poplatek
za vklad vlastnického práva do KN bude uhrazen kupujícím. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.
7. Schvaluje snížení nájemného na 5 000 Kč/měsíc na pronájem restauračního
zařízení Lidový dům Štěnovice, ul. Spojová 194, Štěnovice, načež bude mezi obcí
Štěnovice (pronajímatel) a panem Kulichem (nájemce) uzavřen dodatek
k nájemní smlouvě ze dne 22. 12. 2014. Dále je nájemce povinen zajišťovat a
hradit běžnou údržbu a opravy předmětu nájmu do částky 10 000 Kč. Tyto změny
budou platné od 1. 3. 2020. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
dodatku k nájemní smlouvě.
8. Schvaluje odkup podílu o velikosti 4/6 pozemku p.č. 1106/2 o celkové výměře
124 m2 (ostatní komunikace-ostatní plocha) v k.ú. Štěnovice za kupní cenu ve
výši 200 Kč/m2, načež bude uzavřena kupní smlouva mezi obcí Štěnovice
(kupující) a panem Alblem (prodávající).
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Poplatek za vklad vlastnického práva do KN bude uhrazen kupujícím.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
9. Schvaluje odkup podílu o velikosti 4/6 pozemku p.č. 1193/18 o celkové výměře
28 m2 (koryto vodního toku přirozené nebo upravené – vodní plocha) v k.ú.
Štěnovice za kupní cenu ve výši 50 Kč/m2, načež bude uzavřena kupní smlouva
mezi obcí Štěnovice (kupující) a panem Alblem (prodávající). Poplatek za vklad
vlastnického práva do KN bude uhrazen kupujícím. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
10. Schvaluje uzavření pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group na dobu 4 roky, přičemž roční pojistné činí 135 294
Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem pojistné smlouvy č.
8603487917.
(jp)

V březnu jubilea oslaví:
Růžena Majerová, V Podlesí
Marie Lauberová, Dobřanská
Vladimír Tomášek, Losinská
Václav Novák, Luční
Miloslav Švantner, Modřínová
Vojtěch Rádl, V Potocích
Jaroslav Chouň, Čižická
Jana Marešková, Buková
Jaroslav Trojan, Příčná
Jaroslav Skala, K Hájovně
Libuše Kastnerová, Skalní
Růžena Maříková, Čižická
Zdeňka Šlajsová, V Potocích

Marie Kašparová, Buková
Zdenka Černá, Buková
Libuše Prokešová, Na Šancích
Jan Křiváček, Jedlová
Jaroslava Benedová, Čižická
Emilie Marková, Losinská
Marie Grebeňová, Jetelová
Božena Taflíková, Na Šancích
Marie Kašparová, Ke Cvičišti
Blažena Kunová, Čižická
Josef Vaněček, Na Šancích
Jiří Kestler, Losinská
Jana Kučerová, Buková

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)
strana 7

ŠL č. 3 / březen 2020

Z kultury:
Se spacákem do školy

V pátek 21. února se těsně před 18tou hodinou začala chodba před
tělocvičnou ZŠ plnit dětmi se spacáky. Rodiče předali své děti a někteří
využili nabídky Kulturního výboru a přišli na divadelní představení
„Nebezpečně sexy“ v Lidovém domě a jiní si jen užili volný večer. Po
ubytování dětí po obvodu celé tělocvičny nastala chvíle pro hry. Program
zahájil pan ředitel Zoubek, který na kytaru zahrál písničky hlavně o
zvířátkách, a děti se přidaly se zpěvem.
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Děvčata z 9. třídy měla připravené různé soutěže, např. poznávání věcí po
čichu, vázání veverčích ocásků a různé Kimovky. Ale i některé děti si
přinesly své vlastní hry a dokázaly se společně zabavit. Čas rychle běžel a
menší děti začínaly být ospalé. Nastal čas na hygienu a společné čtení na
dobrou noc. Jak se v tělocvičně zhasla světla, ihned tmu prozářilo mnoho
baterek, ale kdo by odolal pustit si svůj světelný kužel na strop či propátrat
s ním temné kouty. Postupně však dětské hlásky slábly a ve 24 hodin byli
vzhůru již jen dospělí. Ráno bylo strašně brzo, neboť některé děti začaly
chodit na toaletu již před šestou hodinou. Po ranní hygieně a snídani zbyl
ještě čas na hry. Pak jen sbalit spacáky a ahoj školo.
Děkujeme všem za hladký průběh akce, které se zúčastnilo celkem 52 dětí
a 4 rodiče. Úspěšnou akci budeme v průběhu roku ještě opakovat, proto
sledujte Štěnovické listy, kde dáme všem včas vědět.
Hana Hubačová
KK OÚ Štěnovice pořádá zájezd pro seniory do divadla v
Měšťanské Besedě
Odjezd: V pondělí 18. 5. 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 a vstupenku obdržíte do ruky. Prosím o zpětný kontakt.
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Přednášky s promítáním
Přednáška s promítáním, kronikářka obce PhDr. Alena Vlčková: Židovské
osobnosti a ves Štěnovice, dne 12. března 2020 v 17.00, Stará synagoga Plzeň
Přednáška s promítáním, kronikářka obce PhDr. Alena Vlčková: Historie
dvou synagog – Štěnovice a Přeštice, dne 24. března 2020 v 17.00 Kulturní a
komunitní centrum Přeštice
Osvěta Štěnovice zve občany na cestopisnou přednášku doplněnou promítáním.
Dne 26. března 2020 v 17.30 v salonku restaurace Modrý klokan přiblíží Josef a
Ivana Šloufovi putování po španělské Svatojakubské cestě, tentokrát Baskickem

V sobotu 14. března 2020 se bude od 14 hodin
konat v sále Lidového domu ve Štěnovicích
MAŠKARNÍ CANDRBÁL PRO DĚTI
Akci pořádá oddíl místních házenkářek ve
spolupráci s oddílem kopané.
Pro děti jsou připravené soutěže, tombola a
spousta dobrot!
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Taneční pro věčné začátečníky a mírně pokročilé
Kulturní komise OÚ pořádá OPĚT v Lidovém domě ve Štěnovicích
taneční hodiny základů klasických tanců pod vedením 2 zkušených učitelů.
Trvání: od čtvrtka 16. 4. od 20:00 do 22:00 (16. 4. - 21. 5.).
Celkem 6 dvouhodinových lekcí.
Kontakt, informace a podrobnosti pro zájemce:
albrechtjiri7@gmail.com
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Respekt a dobré vztahy – základ naší školy
Den před vydáním pololetního výpisu vysvědčení jsme se zaměřili na
připomínku skutečných základů našeho školního společenství – vztahy.
Celý tematický den s názvem „Společně dokážeme víc“ jsme pracovali,
hráli si a tvořili. Připomněli jsme si přístup 4P – pozdrav, popros, pomoz,
poděkuj. Každý, kdo se podílí na školním životě, všechny děti i dospělí
včetně provozních zaměstnanců, si vymaloval svůj dílek puzzle do
společné mozaiky, kterou instalujeme u vstupu v pavilonu šaten.
Následující den si děti užívaly pololetní prázdniny, ale pedagogové
pracovali ve workshopu na dalším směřování školy a školní vizi, která se
do budoucna stane důležitým rozhodovacím kritériem i kritériem kvality.
Pro učitele byl tento den i vzácnou příležitostí společného sdílení, prostor
pro diskusi a možnost spolupráce na koncepčních dokumentech. V tomto
školním roce nás čeká ještě společné vzdělávání v oblastech informační a
čtenářské gramotnosti, které jsou cílem našeho dalšího rozvoje. Koncem
března (středa 25. 3. od 15 hodin) pozveme k diskusi nad stanovenými
kroky i rodiče, školskou radu a zástupce zřizovatele, abychom šli ruku
v ruce poptávce a vnímání dalších partnerů.
A jak tedy zní naše vize na nejbližší roky? „Vytváříme podmínky a
příležitosti pro maximální rozvoj každého dítěte“. Podmínkami je myšleno
klima školy, bezpečí, nastavení vztahů a pravidel. Patří sem samozřejmě i
zázemí školy a materiální vybavení. Příležitosti potom vnímáme jako naši
odbornost oborovou, didaktickou či práci na dokumentech jako školní
vzdělávací program či rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání pedagogů apod.
Maximální rozvoj můžeme chápat jako individualizaci úkolů, přístupu i
podporující hodnocení.
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Jsme si vědomi, že tato jednoduše znějící vize je náročnou výzvou pro
každého z nás.

Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Čističky vzduchu v MŠ Štěnovice
Od srpna 2019 do půlky února 2020 využívá MŠ Štěnovice již 10 čističek
vzduchu. Poslední přístroj byl pořízen do odloučeného pracoviště v ZŠ
Štěnovice.
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Na doporučení odborníků se zřizovatel
a školka rozhodli pro přístroje značky
PHILIPS. Pro děti je velmi atraktivní
snímač kvality vzduchu, který se
rozsvítí automaticky barvou, která
odpovídá kvalitě okolního ovzduší.
Společně s dětmi tak sledujeme, jak
přístroje pracují a reagují na okolí.
Přirovnáváme je k semaforu a děti už
dobře ví, že při prudkém zvíření
vzduchu (třeba při rychlé pohybové hře,
nebo při manipulaci s peřinkami) se
rozsvítí červená barva a po následném
zklidnění se rozsvítí modrá a modrá je
dobrá (kvalita vzduchu je OK). Barvy
nejsou okamžitě jednoznačné, ale
objevují se různé odstíny modré a
červené. Ovládací panel přístroje
umožňuje přepínat nastavení automatického režimu na: znečištění,
alergeny nebo bakterie a viry. Režim „Znečištění“ dokáže efektivně
odstraňovat poletující nečistoty na úrovni PM2.5., režim „Alergeny“
odstraňuje běžné alergeny, jako jsou pyl a chlupy zvířat a režim „Bakterie
a viry“ je speciálně navržený proti bakteriím a virům jako jsou
staphylococcus albus a H1N1.
Součástí přístroje je dětská pojistka, časovač, změna rychlosti nebo Wi-Fi
připojení. Údržba přístroje spočívá v péči o tři typy filtrů. Čistička sama
hlásí, kdy a co je potřeba vyčistit či vyměnit.
Děti i učitelky si rychle na přístroje zvykly ve třídách i ložnicích (hernách).
Nutno říci, že i samotný design přístroje je velmi snadno „začlenitelný“ do
prostředí MŠ.
Lucie Miškovičová
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Vitamíny v mateřské škole
Mateřská škola pořídila odšťavňovač
ovoce a zeleniny a děti si již
pochutnávají na čistých fresh šťávách
z jablek, pomerančů, mandarinek,
mrkve, okurek a dalších. Nejen v
chřipkovém období určitě všem přijde
vhod množství vitamínů v těchto
zdravých koktejlech.
Monika Pechová

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Střediskové hory v Železné Rudě 8. 2. 2020
V sobotu 8. 2. 2020 se konaly střediskové hory v Železné Rudě,
střediskové proto, že se jich zúčastnilo pět oddílů z jednoho střediska
s dětmi do věku 13 let, tzn. benjamínci, světlušky a vlčata, konkrétně
štěnovická Dráčata a čtyři plzeňské oddíly Severka, Jižní kříž, Vločka a
Hiawatha. Sraz Dráčat s boby byl v 7:35 hodin na dobřanském nádraží, kde
jsme se ve vlaku připojili k plzeňským oddílům a nechali se odvézt do
stanice Železná Ruda centrum. Skautské děti měly za úkol mít s sebou
teplé oblečení, boty na sníh, čepici, dvoje rukavice a náhradní ponožky.
Hlavním tématem byla výprava na Severní pól, který se nachází
uprostřed Severního ledového oceánu. Toto území je trvale pokryté
vrstvou mořského ledu o tloušťce kolem dvou až tří metrů. Žije zde polární
liška, lední medvěd, polární vlk, tuleni a lachtani a tak se podle nich
pojmenovala jednotlivá soutěžící družstva (lišky, medvědi, vlci, tuleni a
lachtani), do kterých byly děti spravedlivě rozděleny.
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Každý tým měl svého trenéra v podobě zkušeného skautského vedoucího,
který týmu radil, povzbuzoval, dodával optimismus a sportovně-bojovného
ducha a evidoval výsledky svého týmu. Skautské děti soutěžily v sedmi 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.
Druhou byl štafetový sjezd, kdy byli jednotlivci každého týmu na bobech
rozmístěni po délce celého kopce a vzdálenost mezi nimi byla přibližně 15
metrů. Jejich úkolem bylo předávání si štafetového kolíku, což spočívalo
v tom, že první závodník na startu sjel s kolíkem v ruce ke
druhému závodníkovi stejného týmu, kterému předal kolík a ten dále
pokračoval k dalšímu následujícímu. Když dostal kolík poslední závodník
na trati, sjel na bobech k trenérovi, který představoval cíl, plácnul ho,
předal mu štafetový kolík a vrátil se zpět na start.
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Třetí disciplínou byl sjezd ve
dvojici k trenérovi, který stál
opět pod kopcem, plácnout
ho a co nejrychleji se vrátit
ve dvojici zpět, načež
pokračovala další dvojice
z týmu. Čtvrtá disciplína
spočívala ve sjezdu dvou
závodníků na dvou bobech
vzájemně spojených jako
vagonky u vláčku. Pátou
disciplínou bylo házení sněhových koulí na cíl. Cíle byly rozmístěny ve
vzdálenostech 5 – 20 metrů od startovní čáry. Šestá disciplína byla kreativního
charakteru, kdy měly jednotlivé týmy postavit ze sněhu ne sněhuláka, ale
polárního medvěda. Příjemným překvapením bylo, že se týmy navzájem
nekopírovaly, protože jednotlivé týmy postavily ze sněhu medvěda v různých
polohách - ve stoje, v lehu na zádech, v lehu na břichu, v sedu a ležícího na
boku. Jeden z týmů vytvořil medvěda dokonce i s malým medvídkem a jiný
tým medvěda i s iglú. Poslední disciplínou byla hra, ve které se tým vydal na
expedici. Každý tým byl tvořen slepcem, který měl zavázané oči a měl svého
navigátora, němým členem, který nesměl po celou dobu mluvit, další dva
z týmu se drželi u sebe jako siamská dvojčata a další dva táhli zraněného člena
na bobech. Děti měly za úkol jít po stopách, které představovaly papírové
stopy na sněhu rozmístěné po celé délce trasy a cílem bylo ujít trasu v co
nejkratším časovém intervalu. Po skončení výše uvedených disciplín byl
časový prostor pro odpočinek a svačinu. Po pauze bylo provedeno
vyhodnocení a děti byly odměněny drobnými cenami a diplomem. Následně
měly skautské děti samozřejmě příležitost si užít zimních radovánek dle své
představy, ať už ve formě stavění sněhuláků, házení sněhových koulí či
vlastních bobových závodů. Společný odjezd z vlakového nádraží ze Železné
Rudy centrum byl v 16:35 hodin a příjezd na dobřanské nádraží v 18:05 hodin,
kde již čekali na své děti rodiče. Pevně věřím tomu, že si celé sobotní slunečné
dopoledne a odpoledne skautské děti ve zdraví, radosti a v soutěžněpřátelském duchu užily a našly nová a trvalá přátelství mezi dětmi z dalších
plzeňských oddílů.
Cyril Hromník
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Absolutní rodák!
13. února 2020 se narodil štěnovický občan přímo v naší obci! Naposledy se
tak stalo před šedesáti lety. Tímto novým „absolutním rodákem“ je Matěj
Sklenář. Domácí porod však nebyl plánován, a tak je o to větší radostí, že vše
proběhlo bez významných komplikací a že bylo celé „překvapení“ završeno
šťastným koncem. Inu, malý občánek usoudil, že dlouhého čekání už bylo
dost. Nakonec i cesta do porodnice se může lehce protáhnout… Nebylo tak
nejmenšího důvodu k dalšímu otálení. S rozhodnutím našeho občánka se
bravurně popasovali oba jeho rodiče, kterým tímto gratulujeme. „Absolutnímu
rodákovi“ pak přejeme do života mnoho lásky, zdraví a (pokud možno) více
trpělivosti.
(jp)

Obec Štěnovice hledá provozovatele restauračního
zařízení Lidový dům Štěnovice:
Obec Štěnovice hledá nájemce (provozovatele) restauračního zařízení Lidový
dům Štěnovice (ul. Spojová 194, k.ú. Štěnovice – objekt je ve vlastnictví obce).
Předmětem pronájmu jsou prostory restauračního zařízení spolu s kuchyní s
příslušným vybavením a skladovacími prostory. Objekt je zcela zařízen pro
okamžité provozování restaurace. Pronájem bude sjednán na dobu
neurčitou od 1. 6. 2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 5 tis.
Kč za měsíc (bez energií a služeb). Příjem jednotlivých nabídek bude ukončen
dne 30. 4. 2020 v 11:30 hodin. Úplné znění výběrového řízení s podrobnějšími
informacemi je k nalezení na internetových stránkách obce:
www.stenovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/
Případně je možné kontaktovat starostu či místostarostu obce Štěnovice na tel.:
377 916 202, 606 665 782.
Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Čižická 133, 332 09
Štěnovice, okr. Plzeň – jih. E-mail: podatelna@stenovice.cz, www.stenovice.cz. Uzávěrka
zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci. Za obsah článků zodpovídají jednotliví autoři článků.
Evidenční číslo MK ČR E 12369. Náklad 500 ks. Vydáno 10. 3. 2020.
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