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Revitalizace lokality u jezu
dubnu proběhne předání staveniště pro zbudování
workoutového hřiště u jezu. Akci, která obec vyjde na 700 tis.
Kč, provede firma Clean4you, s.r.o. (Workoutland), která se
specializuje na kovovýrobu a dodává a montuje workoutová hřiště po celé
republice. Na tuto akci obdržela obec dotaci z Plzeňského kraje ve výši
250 tis. Kč.
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Letos pokračuje projekční kancelář STATICITY v projektových pracích na
cyklo a pěší lávce přes Úhlavu (nad jezem). Projekt pro stavební povolení
byl dokončen minulý rok, letos se projektuje prováděcí dokumentace. Obci
se podařilo zajistit souhlas všech vlastníků pozemků, které by měly být
stavbou lávky dotčeny – Povodí Vltavy, Státní pozemkový úřad, Město
Plzeň a pan Vykoukal. Stavební povolení na lávku by mělo být ještě letos.
Na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby získala obec
dotaci z Plzeňského kraje ve výši 140 tis. Kč. Nutno podotknout, že
součástí výstavby lávky bude také revitalizace břehu řeky s cílem
zkvalitnění (především) letního pobytu u řeky.
Jan Polívka,
místostarosta

Obec zhotovitele na rekonstrukci střechy úřadu
zatím nevybrala
ak už byl čtenář v předchozích číslech Štěnovických listů
informován, na letošní rok plánuje obec rekonstrukci střechy
obecního úřadu. Na tuto akci obec vyčlenila 3,5 mil. Kč. V březnu
tak byla vypsána veřejná soutěž na výběr zhotovitele. Soutěže se zúčastnili
tři uchazeči a kritériu nejnižší cenová nabídka nejlépe vyhověla firma Ryta.
Vybraný uchazeč však musel ze soutěže pro nedostatek zaměstnanců
odstoupit, což není vzhledem k situaci na východě Evropy kdovíjak
překvapivé. Obec proto vypsala nové výběrové řízení, které je v režimu
otevřené soutěže (stejně jako v předešlém případě). Firmy mohou podávat
cenové nabídky do 25. dubna.
Jan Polívka
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Na nesrovnalosti v účetnictví reagovalo vedení obce
ukončením pracovního poměru s účetní, následně
bylo podáno trestní oznámení
dubnu provedl ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského
kraje kontrolu hospodaření obce za období celého roku 2021,
mezitím provedlo vedení obce vnitřní kontrolu účetnictví k dubnu
2022. Na základě obou kontrol byla zjištěna nesrovnalost
v účetnictví samosprávy v celkové výši 101 754 Kč. Neprodleně po tomto
zjištění přijala obec potřebná opatření, která vedla k ukončení pracovního
poměru s dosavadní účetní. V zájmu řádného prošetření věci podalo vedení
obce trestní oznámení.
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta

V

Autobusy - změna
Z důvodu uzavírky Tyršova mostu v Plzni pojede linka 450421 ve směru z Plzně dle
objížďkového jízdního řádu. Spoje pojedou mimo zastávku Radobyčická
přes Americkou ulici a po Klatovské třídě na Chodské náměstí a na zastávku Bory.
Z Bor po silnici I/27 do Útušic a dále po stávající trase.
Na Borech odbavuje spoj na stanovišti č. 1, viz přílohu. Ve směru do centra Plzně
jede spoj po stávající trase, pouze projíždí zastávku Gigant. Kvůli několika uzavírkám
v Doudlevcích může na spojích do Plzně docházet ke zpoždění cca 5 minut.
Uzavírka je plánována do cca září/října. Jízdní řád a leták se zobrazením dopravního
uzlu naleznete v aktualitách na webu obce.
POVED, s.r.o.
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Nové oplocení mateřské školy - příprava
ně i uvnitř areálu mateřské školy došlo v březnu ke kácení
několika vzrostlých, leč suchých a nahnutých stromů, které už
téměř zasahovaly do vzdušného vedení elektřiny. Stromy
v havarijním stavu bylo potřeba odstranit také z hlediska zajištění
bezpečného pohybu osob na zahradě místní mateřinky a okolí, dalším
důvodem je výměna oplocení zahrady školky (vč. montáže podhrabových
desek). Rizikové kácení provedla firma Profi tree work. Před realizací
výměny oplocení školky je také zapotřebí přeložit plynovodní přípojku pro
školku, neboť se pilíř s uzávěrem plynu nachází pod úrovní chodníku
v Šeříkové.

V

Petr Slavík,
starosta

Silniční most přes Úhlavu bude kulturní památkou
inisterstvo kultury ČR vydalo 10. 3. 2022 rozhodnutí, na
základě kterého bude silniční most u zámku prohlášen kulturní
památkou. Ačkoli obec nebyla účastníkem řízení - neboť most
je ve vlastnictví Plzeňského kraje (mezi dotčenými pak bylo
Povodí Vltavy) - snažila se svým dopisem adresovaným památkářům
upozornit na špatný technický stav mostu. Cílem dopisu, jehož signatářem byl
starosta Štěnovic, dále starosta Štěnovického Borku a Čižic, rovněž bylo, aby
památkáři při svém rozhodování neopomněli zvážit bezpečnostní hledisko,
které je pro občany zcela klíčové. K dopisu ministerstvo opravdu
přihlédlo a připustilo možnost rekonstrukce této stavby z počátku 20.
století, kterou realizovala plzeňská stavební společnost Müller a Kapsa.
V jakém rozsahu by mohla být rekonstrukce provedena zatím není známo.
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Obec se bude tímto tématem ve spolupráci se Správou a údržbou silnic PK
a památkáři teprve zabývat. Silniční most však nebude zdaleka jedinou
kulturní památkou ve Štěnovicích. Památkově chráněnými stavbami jsou
také Kostel trinitářů s kostelem sv. Prokopa, Zámek Štěnovice s parkem,
dům čp. 4, Panský dvůr nebo Židovský hřbitov.
Jan Polívka

Výměna šoupat a hydrantů Na Šancích
etos je počítáno s opravou komunikace Na Šancích, v rámci
které má dojít k odfrézování stávajícího asfaltového povrchu,
který bude nahrazen novým asfaltovým kobercem. Před
zahájením prací na samotné vozovce však bylo zapotřebí uskutečnit
výměnu šoupat na stávajících vodovodních přípojkách a výměnu hydrantů.
Akci provedl provozovatel štěnovické vodohospodářské infrastruktury,
kterým je plzeňská vodárna.

L

Petr Slavík

Obec nakoupí nové parkové lavičky
bec objednala několik venkovních laviček, které postupně
nahradí stávající mobiliář. Lavičky budou odolné vůči
vandalismu a budou stabilně připevněné k zemi. S nákupem
laviček počítá i letošní rozpočet, kterým je na tento záměr vyčleněno 300
tis. Kč. Lavičky dodá firma Streetpark za necelých 200 tis. Kč.
Jan Polívka
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Umístění válečných uprchlíků z Ukrajiny
oncem února, kdy byla zahájena ruská okupace Ukrajiny,
připravila obec za významné spolupráce s kulturní komisí a
dobrovolníky dva obecní byty pro umístění ukrajinských
válečných uprchlíků. Byty, které jsou součástí domova pro seniory na
Štěnovickém náměstí, bylo potřeba vyklidit a vymalovat. K vybavení bytů
přispěla také místní firma Streicher. Oba bytové prostory jsou již obsazeny,
novými obyvateli obecní budovy je tak paní se dvěma dětmi a paní
s jedním dítětem (z oblasti Poltavy a z oblasti Doněcka). Na přípravu bytů
pro ukrajinské uprchlíky obec vynaložila 40 837 Kč. Děkujeme všem, kdo
se na zprovoznění bytů podíleli finančně i vlastníma rukama.

K

Jan Polívka

Sbírka pro ukrajinské matky s dětmi: Zprovoznění
dvou garsonek v domově pro seniory (DPS) pro
ukrajinské matky
ulturní komise OÚ iniciovala zprovoznění malých prázdných a
vybydlených bytů v DPS. Společnost Streicher a Petr Bednář
poskytla finanční dar. Společnost Streicher darovala menší
zařizovací předměty a úklidové prostředky. Děkujeme. Nejdříve bylo nutné
odstranit staré tapety a vymalovat. Obec našla v krátkém čase malířskou
firmu a zakoupila ledničky, vařiče a válendy; provedla kontrolu funkčnosti
instalací... Kulturní komise zorganizovala brigádu na důkladné uklizení,
vyčištění obou bytů a uspořádala sbírku pro celkem 3 matky s dětmi. Byla
to velmi tvrdá práce, která je však vidět. Ruce (a záda) dostaly zabrat.
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Provedli jsme i drobné údržbářské práce včetně instalace záclon. Chci
všem, kteří přišli pomoci, poděkovat za to, že si našli čas. Tvrdě pracovali
a podařilo se jim vdechnout život oběma malým bytům. Osobně se
účastnili: Radka Tupová, Světla Dvořáková, Ivana Medvecová, Radim
Růžička, Cyril Hromník, Hana Hubačová, Jiří Albrecht. Při transportu
darovaného nábytku vydatně pomáhali Jan Jíška a Jiří Albrecht. Nábytek
darovali paní Finková, Dvořáková a štěnovická fara. Do sbírky přinesly
ženy ze Štěnovic a okolí velké množství potřebných užitných předmětů,
předmětů osobní hygieny, textilu a trvanlivých potravin, kterými hodně
pomohly. Děkujeme. Zda se provizorně ubytují v DPS nebo na faře další
ukrajinští uprchlíci ve Štěnovicích, ukáží příští válečné týdny. My všichni,
co jsme se podíleli na přípravě krátkodobého bydlení, doufáme, že snad
tato Ukrajinu devastující a zcela zbytečná válka mezi 2 kdysi bratrskými
národy v dohledné době skončí. Přestanou být zabíjeni civilisté. Mámy
s dětmi se pak budou moci vrátit domů. Snad se budou mít kam vrátit. Přáli
bychom jim to. Do té doby se jim budeme snažit být oporou.
Jiří Albrecht

V dubnu jubilea oslaví
Václav Sedláček, Jasanová
Jiřina Baladová, Buková
Magdalena Bromová, Pod
Bažantnicí
Alena Loukotová, V Potocích
Karel Pešek, K Pile
Ludmila Filípková, Hájová
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Věra Bradová, Akátová
Günter Šporer, Buková
Anna Kašparová, V Potocích
Anna Rádlová, Na Šancích
Jaroslav Šlajs, V Potocích
Jana Karlachová, Jedlová
František Šimek, Čižická

DUBEN 2022

Miloslava Tupá, Jasanová
Josef Lindaur, Buková
Marie Rádlová, Jasanová
Jaroslav Dědič, Liliová

Jaroslava Šporerová, Buková
Věnceslava Špalková, Skalní
Anna Bartovská, Čižická
Miroslava Pavlíková, Ke Mlýnu
Jaroslav Albl, V Potocích

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

Kultura

Velikonoční řemeslné trhy
Milí sousedé, přátelé, kamarádi,
většinou se děkuje až na konci příspěvků, ale tentokrát musíme udělat
výjimku!
Chtěli bychom opravdu z celého srdce poděkovat všem, kteří svou
podporou a účastí přispěli k úspěšnému uskutečnění Velikonočních
řemeslných trhů v sobotu 9. dubna na farní zahradě.
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I přesto, že nám nejen počasí vehementně házelo klacky pod nohy a ve
středu večer jsme měli sto chutí akci zrušit, jsme se „zakousli“ a rozhodli
se, že to prostě dotáhneme. Po třech měsících příprav a zapojení
obrovského množství lidí, kteří do toho dali velký, co velký,
obrovitanánský kus práce a času, jsme to už jednoduše nemohli vzdát. A
tak jsme se modlili za alespoň trochu lepší počasí a vše raději pojistili
zajištěním stanů a svařáku...
I samotný den konání byl od začátku plný překvapení – ráno jsme se
probudili do bílého rána, kdyby se jednalo o vánoční trhy, člověk by
radostí poskočil. Jenže na Velikonoce je radost trošku menší… A když do
toho celý den fouká ledový vítr, člověku to na optimismu nepřidá.
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Přesto se ráno na farní zahradě
sešla
obrovská
banda
dobrovolníků a pomocníků,
kteří
během
několika
hodin připravili trhy jako
z katalogu.
Nadšení
i
nervozita by se daly krájet,
ještě ve 13:05 h jsme trnuli,
jestli vůbec někdo v tomhle
příšerném počasí přijde. A světe div se, přišlo Vás opravdu neuvěřitelné
množství! Strašně moc Vám děkujeme, že jste nás nevyměnili za teplý gauč a
ocenili tak naše úsilí, moc si toho vážíme a dává nám to energii na přípravy
dalších akcí – a že jich je a bude!
A ještě jeden veliký dík, tedy vlastně dva – v první řadě všem holčinám, které
napekly a donesly dobroty do stánku s občerstvením. Jistě nám dáte za pravdu,
že až oči přecházely a chuťové buňky skákaly tři metry vysoko! A druhý dík
patří všem, kdo svou účastí v tvořivých dílničkách a nákupem občerstvení
přispěl na dobrou věc – vybralo se nádherných 17 172 Kč, 3 EUR a 1 čínská
mince pro štěstí – tu si s dovolením necháme jako památku na tuhle úžasnou
akci. O tom, do jaké konkrétní dobročinné organizace budou peníze směřovat,
Vás budeme informovat na facebooku „Akce Štěnovice“ a v příštích Listech.
Věříme, že jste si trhy užili, dali si něco dobrého, koupili si něco krásného,
vytvořili něco svého, pokochali se vystoupením dětí a potkali mnoho milých
lidí. Prostě, že jste si to užili alespoň tak, jako my.
Nebudeme za pomoc s přípravami a realizací děkovat jmenovitě, protože Vás
bylo strašně moc, ale o to víc Vám patří náš srdečný dík a obdiv, bylo nám ctí,
jste nejlepší!
Kulturní komise
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Velikonoční Kuřátkov 2022
průběhu měsíce března se naše obec zapojila do
celorepublikové velikonoční výzvy o titul Kuřátkov 2022,
organizované Domečkem Hořovice. Kuřátka se líhnou
v mateřské škole, ve školní družině, ve spoustě domácností a dokonce i na
velikonočních trzích. Popusťte uzdu své fantazii a pojďte s námi vyzdobit
naši obec kuřátky. Kreativitě se meze nekladou.

V

Fotky kuřátek můžete posílat do 20. dubna 2022 na
vyzdobimestenovice@centrum.cz. Těšíme se na vaše výtvory.

e-mail

Kulturní komise

Hudbou za mír
Kulturní komise obce Štěnovice
Vás všechny zve na koncert, který
bude procházkou barokní hudební
Evropou.
Zazní
díla,
která
vyvolávají v posluchačích po
několikáté století optimistickou
náladu. Zastavení se u takové
hudby je pozitivní pro liskou duši a
možností
společného
sdílení
poklidné
příjemné
atmosféry.
Slavní autoři - G. F. Händel, L.
Marchand, G. Ph. Telemann, A. V.
Michna, B. Černohorský a české lidové písně z barokních kancionálů,
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barokní italské árie s koncertantním violoncellem- nás provedou slunnou
Itálií, žoviální Francií, pečlivým Německem a po chytlavě zpěvných
Čechách. I lidové písně jsou stále živé a veselé. Soubor Musica ad
Gaudium má ke Štěnovicím blízko, neboť manželé Tichých zde na kraji
lesa pravidelně přebývají každý volný víkend.
Jiří Albrecht

Mateřská škola
Nové záhonky ve školce
ima už je definitivně za námi a s nastupujícím jarem se všude
kolem nás probouzí příroda a lidé začínají připravovat zahrádky,
aby na podzim sklidili bohatou úrodu. Těchto změn si s dětmi
všímáme a napadlo nás, že by bylo dobré mít takovou malou “zahrádku” i
u nás. Proto jsme nachystali rovnou dva vyvýšené záhonky, kde bychom
chtěli začít pěstovat nejrůznější plodiny. Děti si tak v praxi vyzkouší péči o
malé rostlinky, a zjistí, jak dlouho trvá, než vyroste třeba hrášek, ředkvičky
či uzrají jahody. Nic z toho by ale nešlo zrealizovat bez spolupráce s rodiči
A. Masnicové, T. Vlacha, T. Pietera a sponzorského daru Zahradního
centra Přeštice, vlastněného společností Rašelina Soběslav a.s., kteří nám
poskytli zahradní substrát, ve kterém budeme naše rostlinky pěstovat.
Ještě jednou bychom rádi touto formou všem poděkovali za spolupráci.

Z

V. Volfová,
K. Synková
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Zpráva pro ženy
o delší odmlce jsme se sešly 10. 3. 2022 v hasičárně, kde jsme
oslavily svátek žen MDŽ. Povídaly jsme si, co se za tu dobu co
jsme se neviděly, událo. Zavzpomínaly jsme na kamarádky, které
nám během krátké doby odešly. Také jsme si plánovaly výlety a
konstatovaly, že po delší době opět bude Slet čarodejnic V Potocích. O
malé občerstvení se postarala paní Javůrková. Slíbily jsme si, že obnovíme
večeře v Lidovém domě. Na závěr našeho setkání proběhla jako obvykle
tombola. 24. 3. 2022 pořádala Kulturní komise při OÚ Štěnovice setkání
seniorů. Po přivítání nám předal pan starosta Slavík a pan místostarosta
Polívka kytičku k svátku žen. Popovídali jsme si s nimi o tom, co vše pro
nás ještě v obci udělají. Zajímavá byla i vsuvka od paní Vokůrkové, která
vede kroužek šikovných rukou. Dětičky z tohoto kroužku nám přinesly
slepičky. Při tomto setkání jsme dostaly i malé občerstvení. Za organizaci,
a také za to, jak jsme byly spokojené, musíme poděkovat Haně Hubačové a
Pavle Varáčkové.

P

Zdeňka Šestáková

CHOVATELÉ - Co Čech to chovatel

V

letošním roce si spolek ČSCH Štěnovice připomíná 55. výročí
od založení místní organizace svazu československých
chovatelů drobného zvířectva.
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Přípravný výbor za vedení přítele Karla Černého a Josefa Krásného svolal
do Lidového domu ve Štěnovicích 38 zakládajících členů. Z 38
zakládajících členů bylo 26 ze Štěnovic, 7 členů z Předenic, 4 členové z
Útušic a 1 z Nebílov. Dnes registrované chovatele spočítáme na jedné ruce.
Přesto by mohl být počet chovatelů vyšší, mnozí totiž zůstávají
neregistrovaní. Chovatelství je krásný koníček, ale je to jenom práce,
jenom a jenom práce " PRO RADOST, KRÁSU A UŽITEK ".
Loňská říjnová jednodenní výstava králíků a holubů byla zahájena startem
poštovních holubů a ukázkou Králičího Hopu . Na základě zájmu o Králičí
Hop byl založen v únoru 2022 Chovatelský kroužek mladých chovatelů
ČSCH se zaměřením na Králičí Hop , pod vedením přítele Menouška a
Ivany Rollingerové. V pátek 25. 2. jsme pro Základní školu ve
Štěnovicích zorganizovali a předvedli ukázku v Králičím Hopu za
přítomnosti cca 400 žáků. Při této příležitosti jsme rozdali přihlášky - tak
přijďte mezi nás.
Co říci závěrem? Přejeme Vám po celý rok dobrou náladu . Vztahy mezi
lidmi musíme kultivovat , bez korektních vztahů se pracuje velmi obtížně .
Stanislav Menoušek
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Tenisový klub Štěnovice z.s. informuje – Zahájení
další hrací sezóny
dravíme všechny příznivce sportu a zvláště tenisu. Tenis patří k
velmi oblíbeným sportům s významnou společenskou aktivitou,
navazování nových kontaktů při sportovním vyžití nebo
relaxováním s přáteli po celodenním vypětí. Cílem našeho tenisového
klubu je co největší využití celého tenisového areálu, ať už z řad dětí,
mládeže a dospělých. Tenisový klub Štěnovice nabízí všem členům, ale i
široké veřejnosti možnost sportovního vyžití. Nabízíme i možnost
registrovat se a stát se členy klubu, což Vám přináší řadu výhod, anebo je
možno kurty si pronajmout. TK disponuje i tenisovou školičkou pro děti i
dospělé pod vedením zkušených trenérek. Každé dítě a každý dospělý si
může přijít zahrát v rámci svých možností a dovedností na dvou funkčních
tenisových kurtech. Tenisti, využijte krásného počasí a přijďte si zahrát.
Rezervace můžete po řádné registraci provádět na webových stránkách
online (www.tkstenovice.cz), případně nás kontaktovat na tel. 774 900
587. Pokud situace umožní, rádi bychom realizovali na podzim další
tenisový turnaj pro děti a dospělé. O konkrétním termínu Vás budeme
informovat. Těšíme se na shledání na kurtech.

Z

Cyril Hromník
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Skauti
Hravé odpoledne s maskami 12. 3. 2022
sobotu 12. 3. 2022 se sešly skautské děti v 14:00 hodin u ZŠ
Štěnovice u zadního vchodu z ulice K Lomu. S sebou měly mít
boty do tělocvičny, svačinu, pití a masku, ideálně vyrobenou a
vymyšlenou samotným dítětem. Cílem akce, která probíhala v prostorách
tělocvičny ZŠ, bylo kromě soutěží v maskách, si také zdravě zasportovat.
O moderování celé akce se postarala družina Lasiček, které si zvolily
podobu Elfů. Elfové se jako hlavní či vedlejší postavy objevují
v Tolkienově fantasy příbězích týkajících se Středozemě. Elfové jsou
Tolkienem popisováni jako nejsličnější a nejmoudřejší ze všech, stárnou
jen velice pomalu a až na případy násilného zabití jsou nesmrtelní. Všichni
elfové byli charakterističtí výbornou zručností a jedinečně vyvinutými
smysly, především pak svým zrakem a sluchem, byli též fyzicky zdatní.
Kromě sličných rysů byl pro elfy typický vysoký vzrůst a rovné či vlnité
vlasy. Víme, že Tolkienovi elfové skutečně měli špičaté uši jen díky
dopisu, který Tolkien poslal ilustrátorům Hobita, ve kterém se psalo
že Bilbovy uši mají být pouze lehce špičaté a elfí jsou špičatější a více do
tvaru listu než lidské. Začátek programu byl v duchu her, jejichž součástí
byly nafukovací balonky. Hry byly zaměřeny na spolupráci ve dvojici, kdy
měla dvojice za úkol udržet nafukovací balonek mezi čely. Pokud balonek
spadl, byla dvojice vyřazena. Dále měla dvojice za úkol pinkat do balonku
s cílem udržet balonek co nejdéle ve vzduchu. Pokud spadl, byla dvojice
opět vyřazena. Při další hře s názvem “Toulavý klobouk” hudba hrála
nějaký rychlý tanec, při kterém se páry musí držet (polka, valčík,
foxtrot ap.). Skautský vedoucí během hry posadil některému z chlapců na
hlavu klobouk.

V
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Tanečník se ho ale snažil co nejrychleji zbavit, proto jej rychle dal na hlavu
dalšímu tanečníkovi. Klobouk se samozřejmě nesmí dlouho držet v ruce
(limit do 5 vteřin) a musí neustále kolovat. Čas od času hudba přestane hrát
a ten pár, který má klobouk, je vyřazen. Obdobně je vyřazen ten pár,
kterému klobouk spadne na zem (popřípadě oba páry - předávající i
přebírající, pokud není jednoznačné, kdo klobouk upustil). Tančí se tak
dlouho, až zůstane jediný pár. Další částí společného odpoledne byla
schopnost odprezentovat svoji masku (např. Čertík, Pennywise či Harry
Potter) nebo masky skupiny, které spolu tematicky souvisely (např.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký). Následovala hra “Lovci a Medvědi”, kdy
lovec má jeden život a medvěd má životů neomezeně. V momentě, že
medvěd uloví lovce dotykem ruky, stává se lovec medvědem.
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Hra končí, když je uloven poslední lovec. Poté následovala hra, při které
byly opět skautské děti rozděleny do skupin dle masek, které spolu alespoň
trochu tématicky souvisely (např. Čert, Mikuláš a Anděl, Princezna, Rytíř a
Drak či Superman, Batmann a Zorro) a výsledkem této hry byla dětmi
během 15-ti minut secvičená a následně zahraná scénka na základě
několika předem dohodnutých slov a masek konkrétní skupiny. V další
části programu probíhaly disciplíny zaměřené na zručnost, a to v podobě
zavěšení sladkostí na lano natažené napříč tělocvičnou, které později se
zavázanýma očima děti odstřihovaly pomocí malých dětských nůžek. Další
hrou bylo zvedání předmětu ve formě bonbónu ze země pomocí nasávání
brčkem. Poté se od zručnosti přešlo ke sportovním výkonům.
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Děti se rozdělily do skupin a v těch se střídaly v lezení po žebřinách či
běhu v překážkové dráze. Následně měli skautští vedoucí možnost
ohodnotit nejsympatičtější nebo nejpovedenější masku, a to formou
rozdání bonbónů jednotlivcům v masce. Před samotným závěrem v 17:00
hodin proběhlo vyhodnocení nejúspěšnějších masek na základě součtu
bonbónů rozdaných skautskými vedoucími. Nejúspěšnější masky byly
odměněny, ale nezapomnělo se ani na ostatní a všichni odcházeli se
sladkou odměnou domů. Zvláštní poděkování patří také družině Lasiček,
jejichž příprava na akci byla dokonalá. Skautský oddíl tímto děkuje ZŠ
Štěnovice za umožnění pronájmu tělocvičny pro účel této skautské akce.
Další skautskou akcí budou závody vlčat a světlušek, ale o tom příště…
Cyril Hromník

Cestovatel
Skalní město Petra jako sedmý div světa
íříme z jordánské Aqaby, která je na pobřeží Rudého moře,
do 150 km vzdáleného skalního města Petra. Vyjíždíme
s dětmi hned brzo ráno, protože máme v plánu projít celé
skalní město a večer se pak ještě přesunout dalších 200 km k Mrtvému
moři. Dnešní den bude opravdu náročný. Čeká nás Rudé moře, poušť,
hory, Petra, další hory, Mrtvé moře. Do Petry přijíždíme v cca 13 hodin.
Stíháme rychlý oběd, procházíme branou do skalního města. Jedná se o
velký komplex.

M
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Odhadem procházka na celý den, tedy zvolíte-li střední a nenáročnou
variantu. Děti si skalní město náležitě užívají. Lezou do všech vytesaných
místností, já fotím, žena mapuje zásoby jídla a hlavně pití, vypadá to na
skvěle sehraný tým. Asi po 2 hodinách, možná i 3 hodinách docházíme
k cíli, teď nás čeká procházka stejným směrem zpět. K večeru přicházíme
k autu. Jsme šíleně unaveni a uchozeni. Procházka cca 15 kilometrů se dá
zvládnout, ale v horku a skalnatém terénu a navíc rodinným tempem s 6 a
8 letými dětmi je to náročný proces. Každopádně my jsme ho zvládli,
nasedáme unaveni a hladoví do auta a míříme k Mrtvému moři. Asi tak po
třech hodinách jízdy přes hory přijíždíme už za tmy k Mrtvému moři.
Chce se mi spát, cestou jsme nepotkali ani jednu restauraci a děti jsou
hladové. Hledáme náš rezervovaný hotel, parkujeme, ubytováváme se a
z posledních sil se jdeme do hotelové restaurace najíst. Je nám jasné, že
hotelová restaurace je nejdražší možná večeře, ale jsme tak unaveni a
hladoví, že je nám to jedno.

Petra je obrovské skalní město a projít ho nejkratší trasou trvá téměř půl dne.
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Další den se budíme brzo ráno, zjišťujeme, že jsme cca 300 metrů od pláže
Mrtvého moře. Jsme rádi, že recenze portálu www.booking.com nelhaly a
že se jedná o vskutku výborný hotel s dobrou polohou k pláži. Zdejší
podloží je totiž nestabilní, každým rokem klesá hladina Mrtvého moře o 70
cm a dochází k propadům země. Náš hotel je jen pár stovek metrů od
hranic s Izraelem, a tak procházka po pláži moře není možná. Naše pláž je
bedlivě hlídaná, v dálce vidím řeku Jordán a ostnatý drát. Nicméně zjistil
jsem, že personál hotelu se každé 2 hodiny mění, a tak využívám situace
v době střídání a utíkám k řece Jordán. Je tady krásná příroda, pobřeží
lemují červené kaluže, kameny mají různobarevnou barvu a později si na
internetu čtu, že je tady spousta minerálů. Některé minerály dokonce
nenajdete nikde jinde na světě než právě tady. Teplota Mrtvého moře dva
dny před Silvestrem je relativně stejná jako vzduch, tedy cca 24 stupňů.
Odpoledne nás děti tahají z pláže na hotel.
Mají tam totiž vyhřívaný bazén, tobogán, venkovní vířivku a my se marně
snažíme dětem vysvětlit, že Mrtvé moře je jediné na světě, že jeho slaná
voda pomáhá na spoustu nemocí apod. Prostě tobogán je tobogán…
Líbí se nám, že i těch 300 metrů mezi pláží a hotelem neustále pendluje
hotelové auto a sváží hosty z a na pláž. Je to sice kousek, ale pochopil
jsem, že se sem jezdí léčit hodně nemocných lidí, a tak místní hotely jsou
svými službami na tyto potřeby připravené. Vše je samozřejmě v rámci
ceny za ubytování. Další den jdeme opět na pláž Mrtvého moře, ale voda
naše děti opět nezajímá. K Jordánu se totiž přišlo napít stádo velbloudů a
pro naše děti (upřímně tedy i pro nás) je to zážitek. Zatímco já se snažím o
hezké snímky velbloudů u Jordánu, děti běží k nim a chtějí je vyplašit.
Máme z toho oba s manželkou strach, ale po týdnu v Jordánsku jsme už na
divoké velbloudy zvyklí a trochu jsme otupěli. Dětem radím jen jedno
pravidlo – nepřibližovat se k velbloudům zezadu, aby je velbloud nekopl.
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Nebojácné a zvídavě děti ze Štěnovic honí divoké velbloudy.

Taky se snažím, aby se přibližovaly k velbloudům pomalu, ale je to marný,
je to marný, je to marný… Takže nám po pláži běhají velbloudi, za nimi
děti, za dětmi občas my. No, je to legrace, někdy i nervy, ale máme situaci
pod kontrolou.
V hotelu a u Mrtvého moře trávíme celkem tři dny. Je tady krásně. Tedy, je
to měsíční krajina s mořem bez života, ale ten klid, léčebné účinky a relax
na lehátku na pláži, je prostě fajn.
Po třech dnech pobytu opět nasedáme do auta a míříme 50 km k našemu
poslednímu cíli. Míříme do hlavního města Ammán. Naschvál jsme zvolili
přílet na jednu stranu Jordánska a odlet z druhé strany Jordánska.
V Ammánu máme v plánu nákupy, opět ochutnat místní jídlo, projít si
památky a strávit tady Silvestr. Ten je tady podstatně klidnější než
v Evropě. Muslimové totiž neslaví ani Vánoce, ani Silvestr, a tak se hodinu
před půlnocí děje normální a běžný život.
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Je to zvláštní, ale ten klid a pohoda má také své kouzlo. Obchody a služby
jsou tady normálně otevřené, a i druhý den se zde funguje zcela běžně.
Nakupuji si tady arabský oblek, šátek na hlavu, vypadám jak Jásir Arafat.
Manželka si kupuje tradiční muslimské šaty a k tomu asi 5 šátků. Byly tak
krásné, a tak levné…
Celou Vánoční cestu do Jordánska hodnotíme pozitivně. Vzpomínám si, že
před lety jsme jako rodina procestovali Maroko a byla to spíše expedice.
Ujeli jsme 2.000 km, každou noc jsme spali v jiné části země a jiném
hotelu, byla to poznávačka se vším všudy. Jordánsko jsme zvolili přesně
v poměru 50 na 50. Tedy poznávaní, ale zároveň koupání, a to jak
v Rudém moři, tak v Mrtvém moři.

Obchod s kořením v hlavním městě Ammán.
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Dosáhli jsme tak kompromisu, protože já bych nejraději ujel tisíce
kilometrů
a
fotil
a
psal
příspěvky
na
www.facebook.com/stenovicky.cestovatel a žena by se nejraději plácla
na pláži a odpočívala. Proto je dobré volit v životě společné cesty, jako
rodina fungovat a učit děti hrou.
A tak končí naše velké rodinné putování. Míříme letadlem zpátky do
Vídně, čeká nás noční tranzit z vídeňského letiště zpátky do Štěnovic. Je
neděle 2. ledna 2022 a my ve tři brzo ráno přijíždíme domů do naší Lipové
ulice. Žena a děti se těší do postele a já se těším na další cestu. Přesně za
měsíc, 5. února odlétám na Ukrajinu.

Radim Teodor Bílek

Poplatky za psa a popelnice někteří dosud neuhradili
Psi: Držitel psa je povinen vznik poplatkové povinnosti ohlásit na obecním
úřadě do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejně tak je povinen oznámit zánik
poplatkové povinnosti. Úplné znění vyhlášek obce naleznete na webu
obce: stenovice.cz / obecní úřad / platné vyhlášky a nařízení obce.
Popelnice: 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).
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.
JP
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