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Štěnovický ANTI-COVID
tým opět zasahuje!
Více na straně 2.

zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Bezpečnost
pro
pěší
zajistí
v nepřehledném úseku na Losinské
chodník, nová dešťová kanalizace
pomůže zdivu Lidového domu od
vlhkosti

V průběhu srpna se soutěžily dvě veřejné zakázky – Chodník Losinská a
Přeložka dešťové kanalizace u Lidového domu. Zhotovitelem chodníku na
Losinské v úseku silnice od prodejny COOP ke křižovatce ulic Losinská a Na
Šancích bude stavební firma Stavitelství Kamínek, smluvní cena díla je
necelých 900 tis. Kč. Stavba by měla být zahájena v září, přičemž v říjnu se
počítá s jejím dokončením. Chodník, který bude v rámci akce zbudován, bude
pro bezpečnost provozu v tomto úseku krajské komunikace naprosto klíčový.
Přeložku dešťové kanalizace u Lidového domu bude realizovat firma Omega
C+M. Smluvní cena díla je v tomto případě přibližně 750 tis. Kč, dílo by mělo
být realizováno po dobu zhruba dvou měsíců.
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Cílem této investice je, aby byly dešťové vody vedeny co nejdále od
budovy Lidového domu, jehož zdivo je vlivem vlhka značně poškozeno.
Po realizaci této akce by mělo být v následujících letech přistoupeno
k postupné revitalizaci Lidového domu.
Petr Slavík

Realizace veřejného osvětlení ve Smrkové
Začátkem září byla zemními pracemi zahájena montáž veřejného osvětlení
v ulici Smrková. Tato akce navazuje na investici z minulého roku, kdy
bylo veřejné osvětlení zavedeno do ulic Vřesová a Jedlová. Zhotovitelem
akce, která obec vyjde na necelých 400 tis. Kč, je B. Bukovský.
Jan Polívka

Štěnovický ANTI-COVID tým opět zasahuje a nabízí
svou pomoc!
Poté, co byl zrušen nouzový stav, se mnozí domnívali, že to nejhorší máme
s koronavirem za sebou. Avšak poslední dny ukazují, že vyhráno ještě
zdaleka není. Je načase obnovit disciplínu a držet se vládních
nařízení (ať už je pokládáme za sebevíc hloupé). Rovněž je namístě
oprostit se od všelijakých konspiračních teorií a začít se chovat opět
zodpovědně. To je klíč k tomu, abychom to zvládli. Vážení senioři, obec
se opět po několika týdnech nabízí s pomocí a zajištěním nákupu
přímo k Vám domů. Obraťte se na obec, tel.: 377 916 202 vždy v
pondělí, středu a pátek od 8 do 11 hodin. Moc Vás žádáme, buďte
zodpovědní k sobě i ke svému okolí!
OÚ
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Obec se dohodla na spolupráci se Zásilkovnou
Koncem srpna schválilo zastupitelstvo obce uzavření smlouvy se
společností Zásilkovna na umístění tzv. Z-BOXU. Jedná se o zařízení,
které je určeno k výdeji i podávání zásilek prostřednictvím mobilní
aplikace. Z-BOX, který bude umístěn u vchodu obecního úřadu na
Štěnovickém náměstí, bude možné využívat nepřetržitě. V současné době
brání instalaci zařízení už jen drobné technikálie.
Jan Polívka

Kompenzace v souvislosti s epidemiologickou situací
V průběhu nouzového stavu, který byl letos vyhlášen v souvislosti
s výskytem koronaviru, vynaložila obec na nákup a zajištění ochranných
pomůcek téměř 130 tis. Kč. Přehled nákladů, které obec vynaložila, byly
na výzvu předloženy Ministerstvu financí, které přislíbilo kompenzaci
těchto výdajů. Vzhledem k vyplácení kompenzačního bonusu
podnikatelům, dojde ke značnému snížení letošních daňových výnosů
místních samospráv. Tyto ztráty však byly státem obci částečně
kompenzovány neinvestičním příspěvkem ve výši zhruba 2,7 mil. Kč.
V současné době se také spekuluje o dopadu zrušení superhrubé mzdy na
rozpočty měst a obcí, přičemž Sdružení místních samospráv předpokládá
trvalý pokles na straně rozpočtových příjmů měst a obcí -10 % každý rok
(zrušení superhrubé mzdy znamená výpadek 70 mld. Kč ze státního
rozpočtu). Zda se tato predikce naplní, nebo nakonec ministryně financí
předloží návrh, kterým bude výpadek ze státního rozpočtu nahrazen, to se
teprve ukáže.
Jan Polívka
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Hubení plevele na atletické dráze u školy
Koncem srpna proběhlo na atletické dráze sportovního hřiště u školy
ekologické hubení plevele. Dráha, která je využívána především žáky
místní školy, byla z velké části prorostlá plevelem a dráhu tak nebylo
možné plně užívat. Obec se rozhodla nepoužít na plevel klasické
prostředky jako například známý Roundup (který by navíc nepřinesl
takový efekt, a to ani z ekonomického hlediska). Cílem bylo naopak
přistoupit k celé věci zodpovědně s ohledem na životní prostředí. Proto
byla uzavřena smlouva se společností Greenroot, která se zabývá
ekologickým hubením plevele na bázi tlaku horké vody a páry. Hubení
plevele bude provedeno v několika aplikacích v celkové částce zhruba 80
tis. Kč.

Jan Polívka
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Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev
krajů 2020 a protiepidemická opatření
Volby byly vyhlášeny na dny 2. a 3. října, volební místnosti budou otevřeny
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místnost se
nachází na Obecním úřadě Štěnovice. Vzhledem k současné epidemiologické
situaci je důležité, aby voliči dbali na dodržování jasných pravidel:
1) před vstupem do místnosti k okrskové volební komisi a do volební
místnosti použije volič dezinfekci, která se bude nacházet u vstupu do
místnosti
2) volič přistoupí k okrskové volební komisi v roušce nebo jiném
ochranném prostředku, který zakrývá dýchací cesty, volič se zakrytým
obličejem také odvolí
3) volič také použije dezinfekci nacházející se za zástěnou
4) volič může z obličeje sejmout roušku až poté, co opustí volební místnost
OÚ

Usnesení č. 5/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 19. 8. 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. 11 z usnesení č. 3/2019, bod č. 17 z usnesení č. 6/2019, bod č. 6
z usnesení č. 1/2020.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020.
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3. Schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 5118/2019 ze dne 26. 9.
2019, jehož předmětem jsou vícenáklady ve výši 23 912,32 vč. DPH, které
byly vyčísleny v rámci realizace akce Bytový dům Skalní 457, Štěnovice –
oprava střechy objektu. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
tohoto dodatku.
4. Schvaluje umístění zařízení Z-BOX u Obecního úřadu Štěnovice na
Štěnovickém náměstí, přičemž schvaluje uzavření smlouvy pro umístění ZBOXU, na základě které bude Obec Štěnovice (pronajímatel) hradit
odměnu ve výši maximálně 1 000 Kč + aktuální sazba DPH (21 %)
společnosti Zásilkovna s.r.o. (nájemce). Smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 6 měsíců. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem této smlouvy.
5. Schvaluje odkup pozemků p.č. 764/115 o výměře 13 m2 (zahrada), p.č.
764/122 o výměře 10 m2 (zahrada), p.č. 764/123 o výměře 10 m2
(zahrada), p.č. 764/124 o výměře 14 m2 (zahrada), p.č. 764/131 o výměře
14 m2 (zahrada), p.č. 764/132 o výměře 10 m2 (zahrada), p.č. 764/133 o
výměře 11 m2 (zahrada), p.č. 764/134 o výměře 15 m2 (zahrada), p.č.
764/137 o výměře 55 m2 (zahrada), p.č. 764/140 o výměře 59 m2
(zahrada), p.č. 764/141 o výměře 86 m2 (zahrada), p.č. 764/142 o výměře
15 m2 (zahrada) v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Stavební společnosti obce
Štěnovice spol. s. r. o. za cenu 312 Kč, přičemž bude uzavřena kupní
smlouva mezi Obcí Štěnovice (kupující) a Stavební společností obce
Štěnovice s.r.o. (prodávající). Zápis vlastnického práva do KN bude
proveden na náklady prodávajícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
6. Schvaluje prodej pozemku p.č. 875/3 o výměře 35 m2 (ostatní plocha jiná plocha) v k.ú. Štěnovice za kupní cenu ve výši 5 240 Kč, přičemž bude
uzavřena kupní smlouva mezi Obcí Štěnovice (prodávající) a
STREICHER, spol. s.r.o. Plzeň (kupující). Zápis vlastnického práva do KN
bude proveden na náklady kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem kupní smlouvy.
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7. Schvaluje prodej části pozemku p.č. 764/5 o výměře 200 m2 (orná půda,
na pozemku se nachází regulační stanice plynu) v k.ú. Štěnovice za kupní
cenu ve výši 80 000 Kč a dále schvaluje zřízení věcného břemene chůze a
jízdy (jako přístupu k části pozemku p.č. 764/5 o výměře 200 m2 v k.ú.
Štěnovice) na části pozemku p.č. 764/5 o výměře 97 m2 (orná půda) v k.ú.
Štěnovice za jednorázový poplatek ve výši 7 760 Kč + aktuální sazba DPH
(21 %), přičemž bude uzavřena kupní smlouva mezi Obcí Štěnovice
(prodávající) a společností GasNet s.r.o. (kupující) a dále bude uzavřena
smlouva o zřízení věcného břemene chůze a jízdy mezi Obcí Štěnovice
(povinná) a společností GasNet s.r.o. (oprávněná). Zápis práv do KN bude
proveden na náklady kupujícího a oprávněné z VB. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene chůze a jízdy.
8. Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 574/7 o výměře 200 m2 (trvalý
travní porost) v k.ú. Štěnovice nacházející se u restauračního zařízení
Bowling a Pizzerie za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok, přičemž bude
uzavřena nájemní smlouva mezi Obcí Štěnovice (pronajímatel) a panem
Davidem Kulichem (nájemce) s platností od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní dobou. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem nájemní smlouvy.
9. Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 639/1 o výměře 81 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 Rudolfem Barákem (nájemce) s platností
od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.

Plánovaná odstávka elektřiny
16. září a 18. září proběhne ve Štěnovicích plánovaná odstávka
elektřiny. Více informací naleznete na internetových stránkách
obce v části Aktuality.
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Od 13. 9. se nepatrně mění jízdní řády autobusů. Více
informací naleznete na internetových stránkách obce
v části Jízdní řády.

V září jubilea oslaví:
Miloslav Šlouf, Na Tarase
Marie Balejová, Buková
Josef Schut, Farní
Věroslava Hecová, Krátká
Antonie Šestáková, V Podlesí
Josef Lodl, Akátová
Milan Brož, Akátová
Bohumíra Lindová, V Potocích

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

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

Z kultury:
Důležité upozornění
S ohledem na epidemiologickou situaci v souvislosti
s výskytem koronaviru upozorňujeme, že avizované
kulturní akce mohou být odloženy nebo zcela zrušeny.
Děkujeme za pochopení.
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Loučení s létem a ukončení celoprázdninové hry

Na konec prázdnin Kulturní komise OÚ Štěnovice připravila akci
Piknikokino, která se měla konat v neděli 30.8. u jezu. Kvůli nepřízni
počasí však akce bohužel musela být přesunuta do Lidového domu. I přes
rychlý přesun a provizorní podmínky se lidé nenechali odradit a přišli se
společně rozloučit s prázdninami u cyklu večerníčků a rodinné komedie
Jak dostat tatínka do polepšovny. Užily si to jak děti, které se tu mohly
vesele prohánět, házet si s balónky nebo si zahrát nějakou společenskou
hru, tak i rodiče, kteří si mohli v klidu posedět, popovídat si a něco
dobrého pojíst a popít. Věříme, že si to všichni báječně užili a podařilo se
nám i přes nepřízeň počasí založit novou tradici letního kina ve
Štěnovicích. Snad bude příště počasí přát a sejdeme se opět u jezu.
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S koncem prázdnin byla ukončena také celoprázdninová hra, do které se
zaregistrovalo neuvěřitelných 73 rodin. Účastníci dle svých časových
možností kdykoliv v období prázdnin mohli podle souřadnic hledat
nejvýznamnější místa ve Štěnovicích a jejich okolí. Zde se z informačních
tabulek dozvídali zajímavé informace a odpovídali na různé zvídavé
otázky. Odpovědi poté účastníci doplnili do hřebenovky a získali veselou
tajenku. S vyluštěnou tajenkou si mohli v neděli 30.8. přijít do Lidového
domu pro zaslouženou odměnu.
Moc všem děkujeme za velice pozitivní ohlasy, uvádíme zde jeden za
všechny: „Děkujeme za krásnou, poučnou a zábavnou hru, se kterou jste
měli jistě spousty práce. Moc se těšíme na další nějakou vaši supr akci.“
I my se moc těšíme!!!!! A byli bychom rádi, kdybyste nám Vaše náměty,
připomínky a vůbec cokoliv, co máte na srdci, sdělili na emailové adrese
akcestenovice@seznam.cz. Anebo se zde můžete zaregistrovat a budete
dostávat všechny zajímavé informace o kulturních akcích ve Štěnovicích
přímo do emailu.
Přejeme všem klidný začátek školního roku a krásný podzim.
Vaše Kulturní komise

Vítání malých štěnovických občánků 2020
V sobotu 24. října 2020 od 14:00 a 15:00 proběhne každoroční
Vítání malých občánků
Na všechny děti, jejich mámy a táty a ostatní rodinné příslušníky se těšíme
tentokrát v sále Lidového domu ve Štěnovicích.
Za kulturní komisi Pavla Varáčková a Jiří Albrecht
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Štěnovická Regata 5. 9. 2020
V sobotu 5. 9. 2020 se sešlo u bývalého štěnovického plynovodu šest
plavidel, aby udělalo radost sobě samotným, tzn. účastníkům a zároveň
zpříjemnilo část sobotního odpoledne veřejnosti. Před vlastním spuštěním
plavidel na vodu směr jez došlo k představení jednotlivých posádek,
jejichž motivy vycházely z pohádkových a filmových postav, venkovských
motivů či filmového vozidla VW Brouk – Herbie.
Harry Potter – šestičlenná posádka tvořena prof. Brumbálem, Draco
Malfoyem, Ronem Weasley a rozdvojenou Hermionou Grangerovou se
vydali na cestu hledat svého kamaráda Harryho Pottera. Na cestě je
doprovázel šestý člen posádky „plyšový“ medvěd Ozzy, pravidelný
účastník Regaty.
Trosečníci z Čižic – plavidlo bylo tvořeno tříčlennou posádkou, kteří byli
na plovoucím ostrově a poprali se i s neprostupnou mlhou, která se na řece
v průběhu akce vytvořila.
Čarodějnické doupě – plavidlo bylo tvořeno tříčlennou posádkou
Čarodějem, čarodějnicí a malé víly. Návštěvníci mohli po celou dobu
plavby ochutnávat jejich vynikající guláš z žabích stehýnek, hadích ocásků
a tajné ingredience (Chlup z nosu).
Herbie – plavidlo ve tvaru známého vozidla Herbie (VW Brouk) z roku
1967, které bylo zrenovováno ve Štěnovicích v roce 2020 a rovněž byla
vytvořena úprava k pohybu po vodní hladině.
Plovoucí Hrad – plavidlo, na kterém byla hradní věž a čtyřčlenná posádka
ve složení Kat, Leontýnka a dva Rytíři.
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Vidláci – pravidelně největším plavidlem byl nákladní vůz Vidláků ze
Štěnovic, kteří si vezli na korbě čtyři krávy a vydali se hledat tu pátou,
která se jim zaběhla. Vozidlo splňovalo všechna technická specifika, takže
prošli i STK. Jen emise výfukových plynů nebyly úplně v pořádku a
způsobovaly tak rozsáhlou mlhu nad vodní hladinou.

Na závěr, před splutím jezu, se podrobili dechové zkoušce na přítomnost
alkoholu, až se mi z toho zkroutil mikrofon.
Po zdolání jezu, kde letos bylo méně vody z důvodu nemoci několika členů
Vodní záchranné služby, došlo k předání drobných odměn v podobě láhve
rumu a voucheru do Pizzerie Bowling pro dospělé osazenstvo plavidla a každé
dítě bylo odměněno několika sladkostmi.
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Na závěr příspěvku si dovolíme poděkovat všem účastníkům Štěnovické
Regaty 2020, a to jak posádkám, tak i veřejnosti. Děkujeme také Vodní
záchranné službě Klatovy, Cyrilu Hromníkovi za přípravu odměn pro děti,
Davidu Kulichovi za poskytnutí voucheru Pizzerie Bowling Štěnovice, vedení
obce a paní J. Ottové za fotografie.
Přejeme pohodový zbytek roku
Pavel Barák. a Cyril Hromník
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Zpráva pro ženy:
6. 8. proběhlo opět sezení v hasičárně. Pro velké teplo se nás sešlo málo,
ale přesto jsme se domluvily na výlet do zámku v Lužanech. Na
občerstvení přinesly paní Bébrová a Hamerlíková koláče, jeden se
švestkami a druhý s rybízem. Paní Olivková přinesla cuketové řízečky,
Knížková sýrovou roládu a Javůrková štrúdl. Na závěr proběhla jako vždy
tombola. 13. 8. jsme navštívily Lidový dům, který je po rekonstrukci
znovu otevřen – sešlo se nás dvanáct u dobré večeře. Na jídle jsme si
pochutnaly, obsluha výborná a večeře zde budeme opakovat. Každému
doporučujeme návštěvu Lidového domu.
Zdeňka Šestáková

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Novinky ze školy
Březnové zápisy v minulém školním roce potvrdili trend růstu počtu dětí,
proto jsme požádali ministerstvo školství o navýšení kapacity školy na 550
žáků. Zvyšující se počet tříd je také příčinou nedostatku prostor vhodných
pro kmenové učebny. Během prázdnin a koronavirové přestávky jsme tedy
vybudovali dvě nové učebny jazyků z bývalého kabinetu a skladu knih. Již
nevyhovující učebnu fyziky s kabinetem jsme přestavěli na dvě
multifunkční učebny přírodních věd.
Na konci srpna začal všem učitelům přípravný týden. I letos se na dva dny
vydali všichni pedagogové školy na společné výjezdní zasedání. Tématem
setkání bylo zaměření se na podporující přístup k hodnocení žáků, úprava
obsahu tematických plánů nebo provozní a organizační záležitosti nového
školního roku.
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Jedna z nových učeben přírodních věd.
Letošní novinkou v oblasti primární prevence a rozvoje pozitivního a
bezpečného klimatu na naší škole je program plzeňského P centra. Účastnit
se ho budou žáci od 3. do 8. ročníku. Lektoři navážou aktivní součinnost
s třídními učiteli, žáky provedou programem zaměřeným na nácvik
spolupráce a budování pozitivního vztahu k sobě i okolí, mluvit se bude
také o prevenci vzniku závislostí. Preventivní program ve třídách jsme
nastavili celý první týden, kdy se všichni žáci po téměř půl roce opět
potkali ve školních lavicích.
Michal Zoubek
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Knihovna v MŠ
Citát: „Dům bez knih je jako tělo bez duše.“
S hrdostí tak mohu říci, že naše školka duši má! A to nemalou. Není
samozřejmostí, že součástí budovy MŠ by měla být i knihovna. Nemluvím
tady o knihovničkách v každé třídě, kde mají děti volně přístupné knihy, které
odpovídají danému věku, zájmu či potřeb dětí a třídy, o určeném místě, kde si
děti mohou knihu půjčit, „přečíst“ a zase vrátit, kde jsou jim nabízeny různé
typy knih a časopisů (různé vazby, velikosti, leporela, ilustrace, aj.). Tento typ
knihoven se u nás, stejně jako určitě i v jiných školkách, vyskytuje ve všech
šesti třídách. Ráda bych představila knihovnu pro personál školy.
Kdo prochází centrální šatnou v budově MŠ, si nemůže nevšimnout růžových
dveří s cedulí KNIHOVNA. Za nimi se totiž v nevelkém prostoru
nachází 1 287 knih a 34 šanonů s metodickými listy. Knihy jsou pro
přehlednost rozděleny do různých oblastí jako je próza, poezie nebo rozdělení
dle výchov (literární, tělesná, hudební, výtvarná, jazyková, pracovní) a zcela
speciální sekcí je odborná literatura, která obsahuje 352 knih. Velký dík patří
paní ředitelce, která neustále rozšiřuje nejen počty, ale i okruhy knih v
knihovně a neváhá investovat prostředky do vzdělávání a sebevzdělávání
všech zaměstnanců nákupem knih. Pečuje tak nejen o naše profesní
dovednosti a znalosti, ale i o psychické zdraví. Péče o knihy vyžaduje i
systematičnost a organizaci, a tu zajišťují naše dvě knihovnice.
Jako učitelka si tak mohu za těmito růžovými dveřmi vypůjčit knihu, která se
mi bude dobře předčítat dětem nebo mi vyhovuje k tematickému celku při
práci s dětmi, ale i knihu, které mi pomůže v řešení problému, ujasní mi
postup a pomůže v plánování a v neposlední řadě knihu, která mě
„namotivuje“ či povzbudí.
Lucie Miškovičová
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Skautský tábor plný kouzel 2. - 15. 8. 2020

Po příjezdu na skautskou louku v Hrádku u Sušice se děti po dvojicích
rozdělily do stanů a vyrobily si z dřevěných prkének cedule
s pojmenováním stanu (U dvou Hermionek, Bradavice, U sedmi viteálů,
Skřetí guláš, Soví hnízdo apod.). Hlavním tématem pro celotáborovou hru
se stala řada fantasy románů Harry Potter od britské spisovatelky J. K.
Rowlingové. Romány zachycují dobrodružství mladého čaroděje Harryho
Pottera a jeho přátel, Ronalda Weasleyho a Hermiony Grangerové, kteří
všichni studují na Škole čar a kouzel v Bradavicích. Po společné večeři
následoval zahajovací oheň, kde skautští vedoucí vysvětlili pravidla v
táboře a určily se první noční hlídky.
Každý den začal ráno sbíráním fazolek, při kterém bylo zapotřebí po
zaznění zvonu nasbírat co nejvíce kartiček s obrázky fazolek. Výsledky se
pak zapsaly do tabulky a na konci tábora se vyhodnotily.
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Následovala u skautských dětí oblíbená rozcvička a po ní snídaně. Ve
službě v kuchyni se pravidelně střídaly skupiny Myšky, Kojoti, Ledňáčci,
Delfíni, Raci, Lasičky a Netopýři. Po snídani si děti uklidily ve stanu a
převlékly se do skautského kroje. Následovalo bodování úklidu ve stanech
a po něm nástup se vztyčením vlajky ČR za zpěvu Junácké hymny,
informacemi o denním programu a rozdělení nočních hlídek. Pak
následoval 1. dopolední program, svačina, 2. dopolední program, oběd,
polední odpočinek, 1. odpolední program, svačina, 2. odpolední program,
večeře, nástup, zhodnocení dne, svěšení vlajky ČR, večerní program,
večerka a nástup hlídek na ostrahu tábora.

V průběhu celého tábora probíhala v několika etapách celotáborová hra,
která se nesla v duchu fantasy románu Harry Potter s cílem přemoci zlého
čaroděje Voldemorta. Skautské děti byly rozděleny do čtyř kouzelnických
kolejí a každá z nich měla název (Nebelvír, Zmijozel, Havraspár,
Mrzimor).
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V první etapě nazvané Nakupování v Příčné ulici každá z kolejí koupila za
vydělané peníze z prodeje dětmi vyráběných věcí (váčky na mince,
košťata, náhrdelníky, čarodějnické klobouky atd.), dále v kouzelnickém
knihkupectví knížku kouzel, kouzelnickou hůlku a klobouk, lektvary
(krásy, vytrvalosti, zapomnění, na spaní, neviditelnost, oslepnutí,
ohluchnutí). Ve druhé etapě s názvem Záchrana Hermiony, kamarádky
Harryho Pottera, bylo cílem zbavit se pomocí kouzel Baziliška, což je
stvoření podobné drakovi. Nejdříve ale musely pomoci Uršule, což je duch
studentky Havraspáru sídlící ve druhém patře dívčí umývárny, vylovit
knížku kouzel z potoka a následně ji probodnout a tím usmrtit Baziliška.
Třetí etapa nesla název Záchrana dušiček před Mozkomory, což jsou
tvorové, kteří vysávají pozitivní emoce a střeží kouzelnické vězení
Azkaban, kam se zavírají nebezpeční kouzelníci, kteří byli právoplatně
odsouzeni Ministerstvem kouzel. Jednalo se o noční etapu, kde měly
skautské děti za úkol zachránit dušičky, které byly označeny svítícími
kroužky, před Mozkomory. Svítící kroužky byly rozmístěny různě po lese
a děti je odnášely po jednom kusu ke své koleji z lesa. Práci jim ztěžovali
Mozkomoři, kteří je chytali. Vyhrála kolej s největším počtem dušiček.
Čtvrtá etapa se odehrávala v Zapovězeném lese. Děti se zde potkaly
s pavoučí maminkou, která jim poradila, jak se dostat na druhý konec lesa
přes její hladové pavoučí děti. Děti se snažily mezi pavouky proběhnout,
aby neskončily jako jejich večeře. Pátá etapa – Vrba Mlátička. Vrba
Mlátička je strom, který stojí na pozemcích bradavické školy. Kdykoli se k
Vrbě někdo přiblíží a nedotkne se správného místa na jejím kmeni, začne
sebou vrba házet na všechny strany. Děti měly za úkol projít kolem
Mlátičky, aniž by se jí dotkly. V šesté etapě s názvem Bludiště si děti
prošly obrovským bludištěm s nástrahami a nestvůrami s cílem dosáhnout
Ohnivého poháru uprostřed bludiště. Sedmá etapa se nesla v duchu hraní
Dámy a odemykání zámků. Kouzelnické koleje byly rozděleny na
polovinu. Dvě koleje proti sobě soutěžily v Dámě. Členové koleje si zvolili
kapitána, který podával instrukce, a ostatní tvořili figurky na šachovnici.
Mezitím se další dvě koleje zabývaly odemykáním zámků. Každé koleji
bylo přiděleno dvacet klíčů a tři zámky. Jejich cílem bylo nalézt mezi
dvaceti klíči tři správné a odemknout zámky.
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Osmá etapa se jmenovala Výprava za sedmi viteály, což jsou prvky černé
magie (prsten, korunka, medailonek, diadém, zub Baziliška, had Nagini,
pohár). Cílem bylo je zničit, aby došlo k oslabení Voldemorta.
Devátá etapa – Zabití Voldemorta pomocí kouzel a zničení všech viteálů.
Studenti kouzelnické školy útočili na Voldemorta kouzly a v momentě,
kdy Voldemort nebyl schopen reagovat protikouzlem, byl zničen.
Při dopoledních a odpoledních programech se jednotlivé družiny vzájemně
střídaly vždy pod vedením vedoucího a jejich náplní byly sporty jako
fotbal, lakros, vybíjená, softball, vyrábění mýdla, jízda na lanové dráze
mezi stromy, orientační běh, práce s mapou, stolní hry, plnění úkolů ze
skautské literatury Stezka a Nováček, drhání náramků, výroba luku a šípů
ze dřeva a provázku, výroba kravat z textilie, výroba lampiček ze skleniček
a KPZ, vaření oběda na ohni, výroba lodiček z kůry, tvoření z přírodnin,
zpívání v přírodě, práce s nožem, výroba zvířátek z brambor, Setonův
hrnec (vaření jídla pod zemí), výroba leporela a herbáře, stavba bunkru,
poznávačka v přírodě, oblíbená hra Casino s ruletou, kostkami a kartami,
hra Safari a spoustu dalších činností.
Jeden táborový den byl věnován činnostem, ve kterých děti změřily své
síly v těchto disciplínách: bahenní zápasy, střelba ze vzduchovky na dálku
10 m, střelba ze vzduchovky na vyhozený předmět do vzduchu, střelba
z luku, šplh na kůlech, chytání ryb, vylovení předmětů ve vodě.
Následující den pak bylo vyhlášení výsledků a 1. – 3. místo bylo
odměněno.
Kromě zahajovacího ohně se také konal slibový oheň, při kterém skládali
slib světlušky, vlčata, skautky a skauti. V průběhu tábora děti plnily
„odborky“: kuchař, zpěvák, ekolog, trosečník. Kuchař se měl rozvíjet
v běžných kuchařských dovednostech a ve schopnostech mít na starosti
vaření a zásobování na oddílových akcích. V neposlední řadě má za úkol
prohlubovat svůj zájem o obor a předvádět ostatním svoje kuchařské
umění. Zpěvák měl prokázat, že se hudbě aktivně věnuje, chce se
zdokonalovat ve hře na nástroj či zpěvu a že pro něj hudba představuje
podstatnou hodnotu, která se promítá nejen v jeho vlastním životě, ale i do
činnosti oddílu.
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Ekolog měl rozumět vztahům v přírodě, znát základní ekologické pojmy a
umět je vysvětlit ostatním. Vše, co zná, má umět pozorovat a ukázat na
konkrétních příkladech v přírodě. Své znalosti a porozumění umí uplatnit
v praxi. Trosečník si umí v přírodě vystačit s naprostým minimem věcí.
Umí si zajistit základní lidské potřeby – teplo, sucho, jídlo, pití – s
použitím toho, co najde v přírodě. Po jejich splnění odborek, jejichž plnění
bylo rozděleno do 4 etap, dostaly skautské děti nášivku na skautský kroj.
V průběhu tábora se plnily i skautské výzvy. Například „Noční bdění“,
které spočívá v tom, že je skaut vzbuzen náhodně v noci a nesmí jednu
hodinu usnout, v průběhu hodiny je kontrolován vedoucím, zda nespí.
Nebo „Ranní svítání“, které spočívá v tom, že je skaut vzbuzen brzy ráno a
musí dorazit do stanoveného termínu, kterým je východ slunce, na vrchol
blízkého kopce.
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Poslední večer byl zakončen táborovým ohněm, při kterém se vyhlásily
výsledky za ranní sbírání fazolek, úklid stanů a celotáborovou hru. Čas
mezi předáváním cen byl vyplněn zpěvem a hrou na kytaru.
Poděkování patří maminkám kuchařkám Markétě Protivínské, Petře
Trnkové, Šárce Sopkové, Laďce a Marušce Peškovým, Martině Šímové,
zdravotnici Pavlíně a všem rodičům skautských dětí, kteří pomohli při
bourání tábora.
Cyril Hromník

Sportovní střípky:
Informace z fotbalového oddílu TJ Sokol Štěnovice, z.s.:
Na konci srpna se rozběhly mistrovské soutěže všech našich kategorií.
Od letošního podzimu máme v oddíle dva nové týmy - mladší žáky a
hlavně i dlouhá léta chybějící tým dorostu. To znamená, že máme do
letošní sezóny přihlášeno celkem 7 týmů - mladší a starší přípravky,
mladší a starší žáky, dorost, muže a starou gardu. Všichni, a to hlavně
včetně hráčů, budeme rádi, pokud naše týmy podpoří při jejich
zápasech co nejvíce fanoušků.

Rekonstrukce šaten a nové vybavení šaten
V průběhu jara a léta proběhla rekonstrukce kabin fotbalového areálu TJ
Sokol Štěnovice. Primárním cílem a motivací bylo zajištění nové šatny pro
družstva dětí a mládeže. Celá akce se skládala ze dvou dílčích částí:
rekonstrukce šaten a vybavení šaten.
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Rekonstrukce šaten: byly vyměněny vchodové dveře do kabin domácích,
rozhodčích a hostů, okna ve sprchách domácích a hostů a okno v kabině
hostů. Byl pořízen skladový kontejner pro nářadí a pomůcky na údržbu
celého areálu. Dále byly opraveny vnitřní omítky v kabinách a
vymalováno. Proběhla kompletní rekonstrukce sprchového koutu u
rozhodčího a sprch domácích. Na tuto rekonstrukci jsme dostali účelovou
dotaci ve výši 161 547 Kč od Odboru kanceláře hejtmana Plzeňského
kraje. Na rekonstrukci byly dále využity i dotace od Obce Štěnovice na
provoz spolku a dále dar od firmy Streicher.
Vybavení šaten: šatny rozhodčích, domácích a mládeže byly vybaveny
novým nábytkem (lavice a věšákové soupravy). Nábytek z šatny domácích
byl renovován a přemístěn do šatny hostů. Všechny kategorie tak získaly
pěkné a důstojné podmínky pro svoji činnost. Na tuto akci jsme dostali
účelovou dotaci ve výši 100 000 Kč z Odboru školství, mládeže a sportu
Plzeňského kraje, zbytek byl hrazen z vlastních prostředků.
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Rádi bychom poděkovali za finanční podporu Plzeňskému kraji, Obci
Štěnovice a firmě Streicher. Je třeba také poděkovat všem členům, kteří se
na této rekonstrukci aktivně podíleli.
Petr Lodl

TJ Sokol Štěnovice, z.s. ze sociálních sítí
Dne 18. 8. 2020 navštívila fotbalový areál U jezu delegace z Plzeňského
kraje a Národní sportovní agentury v čele s předsedou Milanem Hniličkou
v rámci Roadshow Národní sportovní agentury. Se zástupci klubu
prodiskutovali fungování a finanční potřeby klubu na vesnické úrovni.
Petr Lodl
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Tenisový klub Štěnovice
Vás zve na

TENISOVÝ TURNAJ
Pro děti do 15ti let od 9:00 hodin
Pro dospělé od 13:00 hodin
KDE: tenisové kurty Štěnovice (areál ZŠ)
KDY: neděle 20.9.2020
Turnaj je pro klubové i neklubové hráče a bez startovného!
www.facebook.com/TenisStenovice/

www.tkstenovice.cz

autoři: Petra Jíšková, Cyril Hromník a Jakub Vojta
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Cestování v době koronaviru – rady a tipy na cestu
Cestování v době koronaviru je velmi specifické, jeho podmínky se mění
doslova každým dnem. Přináším proto několik osobních rad, zkušeností a tipů,
jak se dostat k moři a udělat rodině radost. Předchozí měsíc jsem psal o cestě
v době krize do Chorvatska, nyní se budeme věnovat cestě do Itálie, kterou
jsme podnikli 14 dní po příjezdu z Chorvatska, Nabízí se tak aktuální
koronavirové cestovatelské srovnání.

Ranní svítání v Caorle.

Cesta do Itálie…
Pro cestu doporučuji nejkratší trasu v délce 665 km. Trasa ze Štěnovic do
Caorle v Itálii trvá v noci jen osm hodin. Přes den počítejte s dobou kolem
deseti hodin. Cesta je o 100 km kratší než do Chorvatska, o kterém jsem psal
v minulém díle. Trasa přes Česko vede přes Dobřany – Chotěšov – Horšovský
Týn na hraniční přechod Folmava.
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Benátské kanály téměř bez turistů.

Ještě na českém území pár kilometrů před hranicemi doporučuji natankovat plnou
nádrž (Tank ONO, jen pár kilometrů před Babylonem). Cena pohonných hmot
v zahraničí (zvláště v Itálii) je vyšší než u nás. Z hraničního přechodu Folmava
doporučuji mezinárodní silnici č. 20, která vede z Folmavy přímo až do
rakouského Salzburgu. Trasa je Furth in Wald – Cham – Straubing – Laufen –
Salzburg. Silnice se nyní přes léto v některých úsecích opravují, ale objížďky jsou
krátké a rychlé. Navigace v autě mi přesto vnucovala pohodlnější cestu na
Mnichov, ale při zachování stejného času byla navrhovaná trasa o 154 km delší.
Doporučuji tedy držet se původního plánu a silnicí č. 20 projet celé Německo.
V Salzburgu projedete německo-rakouským přechodem a na nejbližší čerpací
stanici lze koupit desetidenní dálniční známku za 15 euro. Částku lze samozřejmě
uhradit českou platební kartou. Je třeba počítat s tím, že trasa Salzburg – Villach
vede přes několik alpských tunelů a Taurský tunel je zpoplatněný v částce 11,50
euro.
Lze sice objet přes hřebeny a průsmyk, ale my volili rychlejší a pohodlnější cestu,
kterou doporučujeme. Jedeme téměř stejnou cestou, jako před 14 dny do
Chorvatska. Villach – téměř po 500 km cesty ze Štěnovic na pomezí hranic
Rakouska se Slovinskem a Itálií nabízí přehlednou odbočku a postupné sjíždění
z alpských hor na italskou stranu k moři. Trasa Villach – Udine – Caorle v délce
200 km trvá přibližně 2,5 hodiny.
strana 32

ŠL č. 9 / září 2020

Proč Itálie a Caorle?
Sledujeme vládní semafor vydaný Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Itálie
svítí dlouhodobě zeleně (https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-zemi-podlemiry-rizika-nakazy/). Je pravdou, že Itálie byla nejvíce zasaženou zemí, ale
nyní je bezpečná a její přímořská letoviska jsou téměř prázdná. Přelidněné
blízké Benátky, které každý rok hlásí extrémní nápor turistů a usilují o
přísnější regulaci turistů, jsou nyní poloprázdné. Zažít Benátky (jen 65 km od
Caorle) bez turistů je jedinečná příležitost, která se nemusí už nikdy opakovat.
K ubytování doporučuji využít rezervační systém www.booking.com.
Překvapilo nás, že v přímém srovnání s Chorvatskem nenabízí Itálie tolik slev
a výhod na podporu cestovního ruchu. Zatímco v Chorvatsku klesly ceny o
30-40 %, Itálie si ceny držela stále stejné. Ale nevadí – jednodenní výlet do
romantických Benátek bez turistů vše pozitivně přebil.
A zase ta navigace… Pro cestu z Caorle do Benátek v délce 65 km nás
navigace stále vedla na zpoplatněnou dálnici E70 s mýtným. Ne že by nebylo
na mýtné, ale ten 65 km kousek za to nestojí a navíc už cesta italským
venkovem je zážitek!
Pro cestu z Benátek a návrat do vlasti doporučujeme využít opět stejnou trasu
přes placenou italskou dálnici A70 směrem na Caorle a pak zpět na rakouský
Villach. Z Benátek je to po této trase do Štěnovic jen 709 km. Navigace v autě
nám ale stále vnucovala trasu Benátky – Padova – Verona – Trento a dále přes
Mnichov. Protože jsme předchozí trasou na rakouský Villach už jeli a rádi
cestujeme, dali jsme na navigaci a jeli směrem na Mnichov přes Brennerský
průsmyk.
Chyba lávky! Čas příjezdu byl skoro stejný, ale o 130 km delší. Příště už
budeme vědět. Proti původní trase jsme platili vyšší poplatky za italské
dálniční mýtné. Pro přehled - těch 200 km z rakouského Villachu do Caorle
stálo 12,5 euro. Zpáteční delší cesta Benátky – Padova – Verona – Trento stála
22,5 euro. Ale tak nevadí… Jen rozdíl 709 km proti 840 km působí na
psychiku řidiče lépe.
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Tipy na cestu:
-

-

Rozhodně se vydejte trasou na rakouský Villach (cesta jako do
Chorvatska) a těsně před hranicemi do Slovinska odbočit na Itálii.
Cesta je o 130 km kratší a je díky kratší trase přes italské dálnici
levnější.
Netankovat pohonné hmoty v Itálii.
Zvolit noční tranzit, kdy jsou poloprázdné silnice a jede se plynule.
Těch 8 hodin lze zvládnout.

Benátky jen s minimem turistů.

Cesta tam přes rakouský Villach: středa 22:00 Štěnovice - čtvrtek 6:00 Caorle,
délka 665 km. Cesta zpět přes německý Mnichov: neděle 18:00 Benátky,
pondělí 7:00 Štěnovice (cestou byla tříhodinová pauza na spánek), délka 840
km.
Přímé srovnání mezi dovolenou v Chorvatsku a dovolenou v Itálii nám
ukázalo, že Chorvaté se opravdu snaží do země přilákat turisty. Ceny byly o
30-40% levnější a vstřícnost k turistům obrovská.
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Itálie nám ale umožnila neopakovatelnou prohlídku Benátek jen s minimem
turistů. Romantický ráz tohoto místa musím potvrdit. Benátky jsem navštívil
již devětkrát, ale až nyní mohu upřímně říci, že jsem si toto místo užil. Pokud
hledáte místo bez turistů, jeďte právě tam!
Radim Teodor Bílek

ŠTĚNOVICKÉ LISTY
MŮŽETE MÍT VE SCHRÁNCE
I VY!
Objednávky na doručování Štěnovických listů
do poštovní schránky se přijímají
na tel. č.: 377 916 202.
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