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Obec realizuje plánované opravy a investice
Obec letos plánuje opravu areálu čistírny odpadních vod, na jejíž realizaci je
vyčleněn necelý 1 mil. Kč. Po konzultaci s provozovatelem zařízení, kterým je
plzeňská vodárna, dojde k opravě několika budov, které jsou součástí areálu ČOV
(provozní budova, dmýchána, česlovna…). V rámci akce dojde rovněž k výměně
stávajícího oplocení. O dotaci na plánovanou opravu ČOV požádala obec
Plzeňský kraj, přičemž dotace by mohla pokrýt až 70 % celkových nákladů.
V plánu letošních investic je rekonstrukce střešních krytin obou školních
tělocvičen. Do obou tělocvičen dlouhodobě zatéká, objekty rovněž postrádají
střešní izolaci. V lednu tak proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby,
kritériu nejnižší cenová nabídka nejlépe vyhověla firma Martin Hubka s celkovou
cenou díla 2,3 mil. Kč. Stavba by měla být zahájena letos v červnu. I v tomto
případě usiluje obec o dotaci, o kterou požádala Národní sportovní agenturu.
Dotace by mohla v tomto případě pokrýt zhruba 50 % celkových nákladů.
Obec se intenzivně zabývá záměrem zbudování autobusových zastávek na
Čižické (u nové zástavby Pod Malincem a v Třešňové ulici). Samospráva tak
reaguje na potřebu bezpečnosti a také dostupnosti autobusových spojů adekvátní
k velikosti obce. Letos bude záměr zpracován projekčně.
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Poplatky za pronájem hrobového místa
Obecní úřad Štěnovice uzavírá od dubna nové smlouvy o pronájmu
hrobových míst a budou přijímány platby za pronájem hrobového místa na
hřbitově ve Štěnovicích. Prosíme nájemce hrobových míst, aby si předem
ověřili číslo hrobu, popřípadě předložili původní nájemní smlouvu z r.
2016. Tento údaj je nutný pro přesnou identifikaci hrobového místa.
Obecní úřad Štěnovice

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - aktualizace
Do 11. 5. 2021 je možné vyplnit
elektronický formulář sčítání – více na
www.scitani.cz. Od 17. 4. do 11. 5. 2021 je
možné také vyplnit a odevzdat listinný
formulář. Distribuci formulářů zajistí sčítací
komisaři. Pro Štěnovice jsou to tyto osoby:
Václav Bouček a Ladislava Chromčíková.

Výsledky ankety
12. dubna byla ukončena anketa, jejíž výsledky budou klíčovým
podkladem pro zpracování rozvojového plánu obce na následujících
několik let. O výsledcích ankety bude veřejnost informována v některém
z dalších vydání Štěnovických listů.
Jan Polívka
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního
prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Štěnovice může v roce 2020 pochlubit
sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o
hmotnosti 14,84 t. Na každého obyvatele tak připadá 6,87 kg vysloužilých
spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových
plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení
životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil
kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo za rok 2020 k úspoře produkce
CO2 o 177,10 tun. Víte, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 69 ks.
Nebylo nutné vytěžit 8 700,18 litrů ropy. Představte si, že z tohoto
množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy
do Brna po dálnici D1 a to 326krát.
Došlo také k úspoře 89 561,42 kWh energie. Asi stejné množství, jako
kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 89562krát.
Podařilo se recyklovat 8 536,15 kg železa. Toto množství recyklovaného
železa by bylo možné použít pro výrobu 350 ks nových praček, bez
nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 301,29 kg mědi, což
by postačilo pro ražbu 53563 1€ mincí, nebo 372,19 kg hliníku, který by
stačil na výrobu 24813 plechovek o objemu 0,33 l.
Elektrowin
.
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Sportování na jaře
Kdy začít sportovat? Kdykoliv!
Pokud jste nestihli začít v zimě a zdálo se vám, že bylo chladno, foukalo,
pršelo, sněžilo…Začněte teď na jaře, kdy můžete být na čerstvém vzduchu.
Dny se prodlužují a počasí nám přecejen některé dny přeje a slunce příjemně
hřeje.
Po dlouhém chladném období podzimu, zimy a předjaří si můžete začít užívat
delší procházky, indiánský běh, běhání, cyklistiku. Kdo je nadaný, může
zkusit bruslení, fotbal, tenis a jiné kolektivní a individuální sporty. Jaro přináší
mnohem víc než jen běžné oblíbené sporty. Nabízí širokou plejádu
pohybových aktivit, které jsou v jiných ročních obdobích skoro nemožné.
Můžeme například vyrazit na hory: Hory jsou skvělým místem, kde propojíte
poznávání krásné jarní horské přírody a sportování. Aktivity na horách uvolní
adrenalin a pomůžou od stresu, který nás každodenně obklopuje. Občas je
dobré opustit aspoň na den náš domov a relaxovat jinde. Určitě vás napadnou
myšlenky, na které byste doma nepřišli, a na některé nepříjemnosti trochu
zapomenete. Kratší procházky na Šumavě, v Českém lese nebo v Brdech
zvládne i začátečník. I taková chůze stojí za to, je to nejpřirozenější pohyb.
Někdo se může bát, že při procházce upadne. Někomu se může zdát pěší výlet
málo náročný. Určitě si vezměte s sebou sportovní hole, které vám pomohou
před uklouznutím a výrazně pomohou s fyzickou kondicí. A navíc – zrychlí
hubnutí uložených tukových zásob z dlouhých zimních večerů.
Snížení nadváhy či obezity a lepší tělesná kondice vás pomohou ochránit před
celou řadou neduhů.
Při sportování a po sportu nezapomeňte na pravidelný pitný režim. Nepijte
slazené nápoje. Alkohol – i pivo - konzumujte s mírou.

Jiří Albrecht
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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
Věra Bradová, Akátová
Günter Šporer, Buková
Anna Kašparová, V Potocích
Anna Rádlová, Na Šancích

Jaroslav Šlajs, V Potocích
Jana Karlachová, Jedlová
Miloslava Tupá, Jasanová
Josef Lindaur, Buková
Marie Rádlová, Jasanová
Jaroslav Dědič, Liliová
Jaroslava Šporerová, Buková
Anna Bartovská, Čižická
Miroslava Pavlíková, Ke Mlýnu
Jaroslav Albl, V Potocích

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

Z kultury:
Akce ve Štěnovicích
Rádi bychom Vám sdělili, že jsme založili novou facebookovou stránku
Akce Štěnovice, kde můžete sledovat aktuálně probíhající aktivity a včas
se tak dozvědět o kulturním dění v naší obci. Přidejte se k nám, ať už Vám
nic neunikne.
Od 27. února do 28. března 2021 probíhala soutěž O poklad štěnovického
kance. Jednalo se o naučnou zábavnou procházku lesem pro celou rodinu s
veselými hádankami na téma příroda. Na trase bylo rozmístěno 25
záludných hádanek, které po správném vyřešení prozradily tajenku.
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Všichni úspěšní dětští řešitelé - a že jich
bylo!!! (tajenku správně uhodlo 115 dětí!!!)
- dostali do poštovní schránky sladkost a
odznáček nebo magnetku se štěnovickým
kancem.
V předvelikonočním čase jste jistě
zaznamenali výzvu Štěnovický inspiromat
pro dobrou náladu. Na virtuální nástěnku
https://cs.padlet.com/hubacovah1/inspirace
mohl každý přidat svůj výrobek či inspiraci
na velikonoční tvoření. Mile nás překvapil
tak velký ohlas a věříme, že inspirace
pomohla v dalším tvoření. Celkem zde bylo
zveřejněno 40 příspěvků. Na naší nové
facebookové stránce Akce Štěnovice byla
vyhlášena soutěž „O nejolajkovanější inspiraci“. Jejím vítězem jsou čtyři
dekorace. Žádáme autory o přihlášení se o odměnu, buď na e-mail
akcestenovice@seznam.cz nebo na FB Akce Štěnovice.

V průběhu měsíce března se naše obec zapojila do celorepublikové
velikonoční výzvy o titul Kraslicov 2021, organizované Domečkem
Hořovice. Celkem se do výzvy zapojilo 170 obcí ze 14 krajů.
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Do 5. dubna zasílali občané Štěnovic spolu s dětmi z mateřské a základní
školy fotky svých kraslic, které se pečlivě zapisovaly do statistiky a
následně zaslaly k vyhodnocení. Kraslicemi jsme vyzdobili např. svůj
domov, plot před školkou a školou, strom u OÚ a prostředí, ve kterém
žijeme. Sešlo se nám 224 úžasných kraslic, každá jiná a originální. Máme
velkou radost, že jste se zapojili a výsledkem je krásně vyzdobená obec.
Každý, kdo se zúčastnil, dostal pamětní list a 14. dubna bude vyhlášena
obec, která získá titul Kraslicov 2021. Držme si palce.
Děkujeme všem za podporu, obrovskou účast, úžasné náměty a velice
pozitivní zpětnou vazbu!!! Už nyní Kulturní komise připravuje další
bezkontaktní hru (od poloviny dubna do poloviny května - viz plakát),
máme se všichni na co těšit.
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Výzva - Darujte srdce pro sestry
“Darujte srdce pro sestry” je výzva FN Plzeň u příležitosti Mezinárodního
dne sester 12. května, ke které se obec Štěnovice spolu s MŠ a ZŠ
připojila.
Chcete poděkovat sestrám za jejich práci? Vytvořte srdce z jakéhokoliv
materiálu, třeba i doplňte o vzkaz a odevzdejte do 27. 4. do připravených
krabic, které jsou umístěny na obecním úřadě a před budovou základní a
mateřské školy. Všechna odevzdaná srdce budou společně zaslána do FN
Plzeň a předána zdravotním sestrám.
Pojďte s námi darovat i to vaše srdce a vykouzlit tak úsměv v jejich
tvářích.

zdroj: www.fnplzen.cz
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Český rozhlas Plzeň a Hrajeme na přání pro starší
spoluobčany
Jak jsme objevily Český rozhlas Plzeň? Ne, že bychom nevěděly, že
stanice Český rozhlas existuje, ale teprve po oslovení paní redaktorkou
Blažkovou, která se ptala na naše akce, pořádané kulturní komisí, jsme se
začaly o stanici více zajímat. Dva rozhovory na téma “O poklad
štěnovického kance” a “Kraslicov 2021” již v rozhlase zazněly a pokud si
budete chtít záznam rozhovorů pustit, určitě je najdete v archivu rozhlasu.
A rozhovor byl ten startovací prvek, kdy jsme si poprvé podrobně
prohlédly stránky Českého rozhlasu Plzeň a objevily plno možností. Stále
jsme přemýšlely, jak se v této komplikované době bezkontaktně spojit se
seniory naší obce a podpořit je v běžném životě. Objevily jsme pořad
“Hrajeme na přání”. V sobotu 3. dubna jsme daly zahrát všem starším
spoluobčanům naší obce a popřály jsme jim krásné svátky. Určitě to
nebylo poslední přání, které budeme posílat. Tak pokud tuto stanici nemáte
naladěnou (frekvence 91,0 FM), tak to určitě udělejte co nejdříve. Najdete
zde pořady ze všech oborů od vědy a techniky přes četbu na pokračování
až po oddechové pořady. Pokud máte možnost pustit si rádio na počítači
(ale i v chytrém telefonu to jde), pak nebudete vědět, co si dříve pustit.
Najednou jsme objevily krásu četby na pokračování, kterou jsme v dětství
milovaly, a možnost si vybrat opravdu to, co nás zajímá.
Hana Hubačová
Ivana Medvecová
Radka Tupová

strana 12

ŠL č. 4 / duben 2021

Rozhovor: Znovuobjevený Oldřich Kestler
Při průjezdem malebné obce Štěnovice na jižním Plzeňsku si lze přímo
v jejím středu všimnout důstojného památníku. Stojí před budovou
obecního úřadu a je věnován obětem světových válek. Místním připomíná
spoluobčany, jejichž život ukončil některý ze dvou světových konfliktů
dvacátého století. Společně se jmény padlých Vojáků z Velké Války na
kolemjdoucí shlížejí též jména zavražděných židovských občanů. V jejich
společnosti se nachází ještě jedna pamětní deska. Zdobí jí známý znak
československých letců. Okřídlený meč na lipovém věnci se státním
znakem. Nese jméno stíhacího pilota Oldřicha Kestlera. Svůj mladý život
položil za věc svobody v roce 1941. Bohužel postupem let jeho životní
příběh z obecného povědomí poněkud vyprchal, avšak z veřejného
prostoru zcela nezmizel. Především díky štěnovickým kronikářům.
Nejprve o něm psal pan docent Vojtěch Laštovka. Následně ho do svých
článků a sborníků zařadila paní PhDr. Alena Vlčková. V druhé dekádě
nového milénia se situace začala výrazně měnit. Oldřich Kestler se dočkal
svého obrazného „znovuobjevení“. Tím, kdo ho vrátil na pomyslný
žebříček zájmu veřejnosti, se stal štěnovický občan a dlouholetý zastupitel,
pan inženýr Kamil Kosnar. A protože mě jako novousedlíka celá věc
upoutala, využil jsem příležitosti k rozhovoru s panem Kosnarem právě na
toto téma.
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Oldřich Kestler u zádě stíhačky HawkerHuricane v době služby u 605. perutě
RAF (1)

Kdy jste se začal o Oldřicha Kestlera hlouběji zajímat?
Se jménem Oldřich Kestler jsem se setkal již v dětství. Poprvé jsem ho určitě
zaregistroval na pomníku padlým a obětem obou válek a také jsem ve čtvrté
třídě základní školy denně chodil kolem pamětní desky Oldy Kestlera
v přízemí školy (dnes Obecního úřadu), která často poutala mou pozornost.
Počítal jsem, kolik mu bylo let, když padl a bylo mi to líto.
V mládí jsem se věnoval modelářství, vždy mě zajímala historie. Když jsem
kolem 40ti let hledal další formu odreagování hlavy od svého zaměstnání,
rozhodl jsem se oprášit právě modelářství. A vzhledem k tomu, že mě nedávno
předtím zaujala pasáž týkající se právě Oldy Kestlera ve sborníku z roku 2013
naší kronikářky PhDr. Aleny Vlčkové, rozhodl jsem se, že postavím model
letadla, ve kterém v Anglii létal. A tím odstartovala i moje nesmírně zajímavá
historická pátračka ohledně příběhu Oldy Kestlera.
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Co pro Vás bylo na jeho životním příběhu přitažlivé?
Samozřejmě na prvním místě určitě odvaha, se kterou se vydal v červnu 1939
ilegálně opustit Protektorát s odhodláním bojovat proti nacistickému
Německu. Nemyslím tím jen hrdost, čest a bojové odhodlání vojáka mocněné
frustrací z mnichovské zrady. Myslím tím i vědomí, že jeho odchod do
zahraničí může vážně ohrozit jeho rodiče a sourozence, což se nakonec
bohužel i stalo. To, co musel tedy zvažovat a k čemu se nakonec rozhodl,
odvahu rozhodně chtělo. Myslím, že v dnešní době by něco takového málokdo
dokázal!

Kamil Kosnar se svými modely, inspirovanými mimo jiné osudem Oldřicha
Kestlera (2)

Jaké zdroje informací jste ke svému bádání využil?
Jak jsem již uvedl, nejprve jsem se věnoval letadlu. Informace ze sborníku od
paní kronikářky odstartovaly pátrání po dalších důležitých skutečnostech, a to
zejména na internetu.
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Tak jsem si potvrdil typ letadla, ve kterém letěl Oldřich Kestler naposledy –
Hawker Huriccane Mk IIa. Důležitá byla informace o výrobním čísle letadla –
to mě dovedlo k výpisu dodávek výrobce letadla pro RAF. Odtud zjištěný rok
výroby letadla (dle výrobního čísla) je klíčový pro provedení kamufláže
letadla. To jsem se dopátral v tehdejších předpisech britského ministerstva
války… a dále samozřejmě přes číslo 605. perutě RAF (kde Oldřich Kestler
před smrtí sloužil), kódové označení perutě „UP“, které muselo být na trupu
letadla – to vše proto, aby model byl věrohodný.
A v souvislosti s tímto pátráním jsem začal získávat i další informace o
Oldřichovi Kestlerovi samotném. Nicméně naprosto zásadní byly informace
včetně fotografií z publikací Západočeského aeroklubu, které mi věnoval
bývalý místostarosta obce Oldřich Havlíček, který se o svého jmenovce
v minulosti zajímal též. Na základě těchto informací jsem mohl pátrat dál, jak
na internetu v článcích o vzpomínkách dalších československých pilotů v RAF,
tak i v knihách. Například mi dalo práci sehnat po antikvariátech knihu od
Viléma Bufka – „Bombardér T-2999 se odmlčel“, ve které je zajímavá pasáž
týkající se pobytu Oldy Kestlera v r. 1940 v marocké Casablance po pádu
Francie. Důležitou informací bylo jméno lodi, na které odplul s ostatními
piloty a vojáky do Anglie – no a díky jménu lodi se mi podařilo na internetu
objevit i její fotografii…
Když jste shromáždil potřebná data, co jste s nimi udělal?
Vše, co se mi podařilo dát dohromady, jsem soustředil do uceleného článku.
Tento článek vyšel přílohou Štěnovických listů, tuším v květnu 2015, bohužel
to bylo ale redakcí trochu ukvapené. Otiskla se totiž narychlo pouze moje
pracovní verze článku i s několika vnořenými odkazy na zdroje a bez
připravených skenů fotografií Oldřicha Kestlera a fotografií dokončeného
modelu Huriccane Mk IIa výrobního čísla Z 2318 s vybádanou kamufláží.
Napravit se to podařilo následující rok, kdy bylo 75. výročí smrti Oldy
Kestlera a pod záštitou obce se zorganizovala o víkendu 8. 4. vzpomínková
akce na něj, včetně pietního aktu. Součástí této akce byly i přednášky v aule
základní školy – jedna pro žáky a druhá pro občany.
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Pro tuto příležitost jsem si připravil prezentaci mapující životní příběh Oldy
Kestlera a myslím, že to posluchače zaujalo včetně zmiňovaného modelu
letadla.

Informační panel připravený Kamilem Kosnarem v budově Obecního úřadu
Štěnovice (3)

Jaký měla tato vaše inciativa v obci ohlas?
Domnívám se, že kladný. Upřímně jsem čekal větší účast občanů na
vzpomínkové akci jako celku, i vzhledem k přítomnosti historických vozidel i
veteránských organizací. Ale naše doba je zřejmě už taková, bohužel lhostejná
k podobným osudům… Radost jsem měl ze žáků ve škole, tak doufám, že nejen
pro ně, ale i pro mnoho občanů přestal být Oldřich Kestler jen jménem na
památníku. A také obec se s jeho památkou, podle mého názoru, více
ztotožnila.
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Kamil Kosnar připomíná O. Kestlera na pietním aktu v roce 2016 (4)

Pokud se ohlédnete zpět a zhodnotíte, kolik času a úsilí jste věnoval
oživení památky O. Kestlera pro Štěnovice věnoval, myslíte, že se to
vyplatilo?
Rozhodně ano. Zmiňované vzpomínkové akce si dokonce všiml regionální tisk.
Vzniklo několik článků publikovaných ve Štěnovických listech či na internetu.
Začalo se o Oldřichu Kestlerovi více mluvit na sociálních sítích, a právě díky
Tobě vznikla nová verze článku obohacená o další „střípky“ z působení
Oldřicha Kestlera ve Francii a v Anglii. Velice přínosný byl překlad tohoto
článku do angličtiny a jeho publikace na odborných webech věnujících se
památce a odkazu československých pilotů bojujících za naši vlast nejen
v řadách RAF.
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Nikdo z nich – ať to byli piloti nebo vojáci bojující na západní či východní
frontě – si nezaslouží, aby upadli v zapomnění. Právě díky jejich přičinění a
obětem si můžeme dnes užívat naši svobodu a mluvit mezi sebou česky!

Zástavy při vzpomínkové akci za O. Kestlera před pomníkem válečných obětí ve
Štěnovicích v roce 2016 (5)

Děkuji za čas věnovaný našemu rozhovoru a jako štěnovický občan též za
velmi záslužný počin, díky němuž jsem se také já dozvěděl spoustu nových
věcí.
Martin Marek
Fotografie:
*1-Ladislav Vitík, „LETECTVÍ A MĚSTO PLZEŇ“, 3. část, obrazová příloha
*2- Kamil Kosnar © 2021
*3-5 – Obec Štěnovice © 2016
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Nová krmítka ve školce

Letošní zima byla celkem bohatá na sníh a děti ze školky si ho na zahradě
náramně užily, mohly jezdit na lopatách, stavět sněhuláky, sněhová iglú nebo
tvořit andělíčky. Horší už to bylo s našimi ptačími kamarády, kteří v našich
krajích přezimují, a na školní zahradu pravidelně přilétají. Proto jsme se jim
rozhodli pomoci přežít dlouhou zimu. Možná se ptáte jak? Pořídili jsme jim
dvě nová krmítka. Jedno z nich nám zadarmo vyrobil i poslal pan Petr
František Coufal. A tak jsme se rozhodli mu alespoň písemně poděkovat a
poslat fotku dětí u krmítka.
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Všichni ve školce z krmítka měli velkou radost – vypadá totiž jako malá
dřevěná chaloupka, která má uprostřed praktický průhledný zásobník na
semínka, jenž nám umožní vidět, jak rychle ubývají zásoby. To druhé je
menší, průhledné válcovité se dvěma malými bidýlky. Tento druh
zásobníkových krmítek kvůli jejich hygieničnosti doporučuje ČSO (Česká
společnost ornitologická). Z okna naší třídy na něj máme pěkný výhled, a tak
můžeme ptáčky pozorovat, aniž bychom je při jídle rušili. Díky pozorování se
děti snadno naučily poznávat jeho nejčastější návštěvníky. Také jsme si
pověděli o tom, že ne vše co chutná lidem, je vhodné krmení pro divoce žijící
zvířata. A že semínka by se neměla jen doplňovat, ale je nutné i krmítko
pravidelně čistit.
Máme to štěstí, že naše školka je blízko lesa a na zahradě je mnoho vzrostlých
jehličnanů, které poskytují potravu i veverce, kterou jsme s dětmi pojmenovali
Madlenka. Při pobytu na zahradě ji často pozorujeme, s jakou lehkostí
přeskakuje ze stromu na strom a pod nimi na zemi nacházíme hromádky
okousaných šišek a poloviny vlašských ořechů. Je možné, že příští zimu
překvapíme i ji.
Krmení ptáčků je užitečná zábava, protože pomáhá dětem vybudovat kladný
vztah k přírodě. Přejeme krásné jaro plné ptačího zpěvu.
Václava Volfová
Kateřina Synková

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Agenti 1. 3. - 5. 4. 2021
Vzhledem k situaci v březnu 2021, která neumožňovala skautskou činnost
tak, jak jsme zvyklí a tak, jak bychom si přáli, probíhala další aktivita
s názvem ,,Agenti“ opět distanční formou za dodržování vládních nařízení.
Vlčata a světlušky v tomto případě potřebovaly pomoc od rodičů nebo
svých starších sourozenců. Skauti a skautky tuto aktivitu zvládali sami bez
jakékoli pomoci.
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Smyslem této aktivity bylo najít identitu Big Bosse - šéfa gangsterů. Vše
bylo možné zvládnout za jedno odpoledne, ale lepší bylo si ji rozdělit na
dvě části - identifikaci a následné nalezení Big Bosse. Mezi oběma částmi
tak vznikl dostatečný čas na zpracování identifikačních znaků Big Bosse,
poskládání jeho podoby a dotvoření celkové vizáže.
Skautské děti se spolu
s rodiči staly agenty na
stopě zločineckých gangů.
Jejich úkolem bylo odhalit
kápa každého gangu a na
závěr určit Big Bosse a jeho
jméno. Dále se měly vydat
dle
zadaných
GPS
souřadnic na místo, kde si
gangy nejčastěji vyřizují
své účty. Úkolem bylo najít
celkem
20
gangsterů
(Bitkař Biff, Samotář Sam,
Míša Myšák, Thong-su, Tonda Krasavec, J. T., Terry Kudla, Májkl
Dlouhán, Bob Drtič, Malý Jan, Viní Vé, Ráďa, Drtič, Pěstič, Al Salieri,
Vinčenzo, Džej Džej, Khrysa Khárl, Klaudius Silas a Bartoloměj) ze šesti
různých gangů (Naklepávači, Sametoví Šampónci, Smrdutý hyeny, Supí
fašírky, Zavšivení holomci a Masaři). Podle identifikačních znaků obličeje,
jimiž byly – Fousy – Nosy – Oči – Pusy – Uši – Vlasy (od každého znaku
existovalo šest variant) a podle částečného popisu od informátorů určit
kápa každého gangu. Stačilo vždy porovnat dva identifikační znaky
každého gangstera s údaji od informátora. K tomu sloužila tzv. záznamová
tabulka, která obsahovala jména gangů, identifikační znaky obličejů a
identifikační znaky kápa gangu podle informátora. Tuto tabulku měl každý
agent k dispozici. Pro zjednodušení a představu - tabulka obsahovala
jednoho již identifikovaného gangstera, aby děti a rodiče věděli, do čeho
jdou.
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Vytištěnou tabulku bylo možné
použít k záznamu vybraných
znaků jednotlivých gangsterů jednotlivé identifikační znaky
obličeje gangsterů sloužily pro
jednodušší
identifikaci
jednotlivých kápů při běhání
mezi gangstery a bylo možné si
z nich i poskládat přibližnou
podobu Big Bosse. Než se
skautské děti vydaly k odhalení
jeho
identity,
dostaly
identifikační znaky Big Bosse,
kterými byly - Pusa jako kápo
od Zavšivených holomků, Nos
jako Viní Vé, Oči jako Májkl
Dlouhán, Uši jako Drtič, Vlasy
jako Bitkař Biff, Fousy jako
kápo
od
Sametových
Šampónků.
Po
krátké
konstruktivní
rozvaze,
jak
dosáhnout úspěšného výsledku,
se začal měřit čas. Zapojila se
celá rodina a čas se stopl v okamžiku, kdy byla známa jména všech 6 kápů.
U každého gangstera byla kromě jeho jména k nalezení i část souřadnice,
ale pozor, pouze GPS souřadnice od kápů gangů. Ta skautské děti agenty
přivedla na místo, kde právě probíhala schůzka za účasti Big Bosse. Po
identifikaci Big Bosse bylo nutné ho vyfotit a foto s jménem, v tomto
případě Sanchez, poslat do centrály. Navíc se do centrály poslal i čas, jak
dlouho identifikace kápů a samotného Big Bosse trvala. Existovala též
informace, že o zneškodnění Big Bosse se nemají děti pokoušet samy,
protože je Big Boss Sanchez extrémně nebezpečný. Centrála vyslala
komando k zajištění Big Bosse a zajistila i jeho majetek.

strana 23

ŠL č. 4 / duben 2021

Následně z centrály „přišla“ informace v podobě mapky s několika
fotografiemi, podle kterých bylo možné identifikovat cestu k ukrytému
lupu Big Bosse Sancheze. Děti pracovaly s mapou a fotografiemi, až došly
k místu, kde našly ukrytý lup a vyzvedly si odměnu za identifikaci Big
Bosse. Jsem opět přesvědčen o tom, že skautské děti spolu s rodiči si
hledání Big Bosse a pobytu na čerstvém vzduchu v přírodě v okolí
Štěnovic užily a zanechalo to v nich krásné a zdravé vzpomínky.
Cyril Hromník

Sportovní střípky:
Fotbal:
Dohrání fotbalové sezóny je stále s otazníkem
V polovině října minulého roku byly z důvodu covidových opatření
přerušeny veškeré sportovní soutěže včetně těch fotbalových. Pro nás to
znamenalo postupné omezení sportovní činnosti, v letošním roce bylo
možné trénovat pouze individuálně. V současné chvíli vláda zvažuje
opětovné postupné rozvolnění jak společenského, tak i sportovního života.
Jakmile by došlo k opětovnému restartu soutěží, dostaly by týmy dva týdny
na „rozkoukání se“ a poté by byly znovu zahájeny mistrovské soutěže. Už
teď víme, že soutěže musí být dohrány nejpozději do 30. června a pro
uznání regulérnosti soutěží je třeba odehrát minimálně polovinu všech
plánovaných zápasů (tzn. minimálně původně plánovanou podzimní část
soutěže). Pak by se normálně postupovalo a sestupovalo mezi jednotlivými
soutěžemi. Pokud se nestihne odehrát alespoň polovina plánovaných
zápasů, tak by byla sezóna - stejně jako ta loňská - anulována.
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Poslední měsíce jsme alespoň dokázali využít na údržbu areálu u jezu, kdy
jsme provedli jak na konci podzimu, tak i na začátku jara údržbu
travnatých ploch, uklidili jsme okolí obou hřišť, kabin i přístřešku a k tomu
jsme i ořezali přerostlé a suché větve, které zasahovaly do hřiště. Všichni
pevně věříme, že se na hřiště u jezu co nejdříve vrátí sportovní život.
TJ Sokol Štěnovice ve spolupráci s Obcí Štěnovice připravil “Sportovní
jaro 2021” s cílem motivovat všechny občany ke zlepšení fyzické kondice.
Jedná se o komplexní soubor pěti disciplín, technicky jednoduché cviky,
které zvládne každý. Soutěžit se bude o hodnotné sportovní ceny ve třech
kategoriích: děti 6 - 14 let (výdrž ve visu na hrazdě, leh-sed, kliky,
běh 6 minut, dřepy čelem ke zdi), dívky a ženy 15 a více let (výdrž ve
shybu na hrazdě, leh-sed, předklon, běh 12 minut, dřepy čelem ke zdi) a
chlapci a muži 15 a více let (shyby na hrazdě, leh-sed, kliky, běh 12 minut,
dřepy čelem ke zdi). Správné provedení disciplín a další informace jsou na
webové stránce www.stenovice.cz/sport/. Podrobné hodnocení
jednotlivých disciplín bude zveřejněno v průběhu května. Hodnocení je
velmi přísné a vychází z norem a hodnocení kontrolních testů přezkoušení
fyzické zdatnosti vojáků a vojákyň v kurzech základní přípravy (a vychází
z Army testu organizace Asociace pro podporu aktivní zálohy, tímto
děkujeme panu Cimburkovi za poskytnutí podkladů pro hodnocení). Proto
dovolte na tomto místě citát Svatopluka Čecha: “Sláb jenom ten, kdo v
sebe ztratil víru, a malý ten, kdo zná jen malý cíl.”
Test je hodnocen podle kategorií a podle věku, proto každý má prostor pro
své zlepšení: sportovci se mohou snažit trojku či dvojku vylepšit na
jedničku, nesportovci z pětky či čtyřky to vytáhnout třeba na pěknou
trojku!
Přejeme všem občanům pevné zdraví a věříme, že se brzy budeme opět
moci potkat při zápasech a trénincích našich týmů, případně při
vyhodnocení disciplín Sportovního jara.
Petr Lodl
Luboš Šmídl
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Tenisový klub Štěnovice z.s. informuje
Zdravíme všechny příznivce sportu a zvláště tenisu. Tenisový klub
Štěnovice z.s. vznikl za účelem zlepšení kvality tenisových kurtů v areálu
základní školy a nabízí všem členům (ale i široké veřejnosti) možnost
sportovního vyžití. Každé dítě a dospělý si tak může přijít zahrát tenis v
rámci svých možností a dovedností. TK disponuje dvěma funkčními
tenisovými kurty se zcela novými sítěmi a tenisovou školičkou, která je
pod vedením zkušených trenérů určena pro děti i dospělé. Dovolujeme si
Vás také informovat o existenci rezervačního systému, který najdete na
našich webových stránkách: www.tkstenovice.cz v záložce Rezervace.
Zadáním rezervace hráč automaticky akceptuje hrací řád, který najdete
také na našich stránkách, stejně jako přihlášku a další informace, případně
nás můžete kontaktovat na tel. 774 900 587.
Těšíme se na shledání na kurtech s prosbou o dodržování aktuálních
vládních nařízení v souvislosti s COVID-19.
Cyril Hromník
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ŠTĚNOVICKÁ KNIHOVNA
je od 12. dubna 2021 opět
otevřena pro veřejnost.
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