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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Na Štěnovickém kancobraní představili své produkty
regionální farmáři, návštěvníci mohli ochutnat také
speciality z kančího masa
Poslední zářijový týden vrcholily přípravy prvního (či spíše nultého)
ročníku Štěnovického kancobraní, které se uskutečnilo v neděli 1. října na
Štěnovickém náměstí. Přestože byly předpovědi počasí zpočátku spíše
příznivé, první říjnový den se nakonec do babího léta „nevešel“. Sychravě
šedivé počasí se mohlo zprvu mnohým jevit jako nepřekonatelná překážka,
která měla být rozhodujícím faktorem při volbě mezi návštěvou kulturní
akce a pohodlím domova. Tyto předpoklady se však ukázaly jako mylné.
Mnohé napověděla už ranní hojná účast dobrovolníků, kteří neváhali
pomoci se stavbou stanů, prodejních stánků apod. Ze všech pomocníků
čišela pohoda a nic nenapovídalo tomu, že by se Štěnovické kancobraní
nemělo povést. A opravdu, povedlo se! Ještě před zahájením proběhla
odevzdání a následná evidence pěti soutěžních kančích gulášů z kuchyně
nadšených amatérských kuchařů. Jejich kulinářské dovednosti hodnotila
řádnou degustací pětičlenná porota složená z náhodně vybraných
návštěvníků akce. Přestože byly výsledky hodnocení těsné, vítěz může být
vždy jen jeden.
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Cenu za první místo (obecní odznáček s vařečkou a dárkové balení Koření od
Antonína) si tak odnesla rodina Váverkova. Vítězi tímto gratulujeme a všem
zbylým soutěžícím děkujeme za účast – koneckonců ani ti neodcházeli s
prázdnou. Poté už se obrátila pozornost návštěvníků na kuchařskou show
v podání profesionálního kuchaře a gastro-odborníka pana Martina Havlíka.
Jeho kančí rillettes zjevně potěšilo chuťové pohárky i těch nejmlsnějších
účastníků události. Během odpoledne došlo ještě k jednomu kuchařskému
vystoupení pana Havlíka. Tentokrát za doprovodu libé vůně flambovaných
jablek prolínající se s nezaměnitelným aroma medu a pálenky. Program akce
byl obohacen o taneční vystoupení folklorního souboru Jiskřička. Včetně
uvedeného si mohli návštěvníci akce zakoupit také zemědělské produkty od
regionálních farmářů, mezi kterými se například představili Zelinářství
Kreysa, Farma u Řeky s kozími sýry nejrůznějších příchutí, k mání byly také
pohádkově sladké dezerty a zákusky od Cukrárny u Samků, lahodná káva
z plzeňské pražírny či poctivé pivo z nedalekých Radobyčic. Pečivo si mohli
návštěvníci zakoupit od místního prodejce paní Nekolné.
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V průběhu odpoledne se po části obce proháněl koňský povoz tažený dvěma
statnými hřebci vytrénovanými neutěšeným terénem šumavských lesů. Jak již
bylo výše zmíněno, akce by se bez pomoci dobrovolníků neobešla. Dík tak patří
všem, kteří si „ukrojili“ ze svého volného času a podíleli se na přípravě akce a
jejím hladkém průběhu. Děkujeme též Mysliveckému sdružení Štěnovice, z.s. za
dodání kančího masa pro kulinářskou show Martina Havlíka a soutěžící.
Poděkování si zaslouží také ti, kteří se nenechali odradit nepřízní počasí a strávili
příjemný nedělní čas na našem náměstíčku.
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Kančí ragů na červeném víně
podle Martina Havlíka:
Suroviny na 4 porce (přibližně):
600g libové maso z divočáka (krk, plec
nebo kýta)
80g slanina,
150g karotka
100g řapíkatý celer
150g žampiony
70g sterilované stříbrné cibulky
0,7 - 1L suché červené víno
2 ks perník na strouhání
50g rajčatový protlak
podle potřeby olej, sůl, pepř a máslo, popř.
vývar
Postup:
Maso nakrájíme na cca 3cm kostky, naložíme do poloviny červeného vína a
necháme přes noc v lednici odležet. Poté ho i s vínem vložíme do vroucí osolené
vody a vaříme pod poklicí do měkka. Mezitím si nakrájíme očištěnou karotku,
žampiony a řapíkatý celer na kousky o velikosti malého sousta a postupně vše
opečeme na oleji nebo na rozpuštěné slanině, zarestujeme protlak vše a vložíme
do omáčky. Omáčku přivedeme k varu, zahustíme perníkem namočeným ve víně
nebo vývaru, dochutíme a necháme pár minut provařit. Nakonec zjemníme
kouskem másla a podáváme se světlým pečivem, perníkovými nebo žemlovými
knedlíky.

Perníkové knedlíky
Suroviny na 4 porce (přibližně) : 1 ks veka chlebíčková, 1 ks perníku na
strouhání 1 ks, 0,2L mléka, 3 vejce, sůl

strana 4

ŠL č. 10 / říjen 2017

Postup:
veku nakrájíme na kostky a navlhčíme ji mlékem, přidáme vejce rozšlehaná se
špetkou soli a vmícháme na 1 cm kostky krájený perník. Tvarujeme menší
knedlíčky (o průměru 5-6 cm) a vaříme je cca 30 minut v páře. Aby dobře drželi
tvar, můžeme je před vařením zabalit do potravinové folie.

Další recepty od profesionálního kuchaře Martina Havlíka budou
zveřejněny v následujícím čísle zpravodaje.

Ukliďme Štěnovice
V sobotu 23. 9. se letos podruhé uskutečnila akce „Ukliďme Štěnovice“,
která proběhla opět v rámci celostátní ekologické iniciativy „Ukliďme
Česko“. V 9 hodin se na Štěnovickém náměstí sešlo několik dobrovolníků,
kdy každý z nich obdržel tři velké igelitové pytle. Jednotlivé skupinky
kultivovali veřejné prostranství v lokalitě lesíku v ulici Farní směrem
k jezu, Na Šancích a podél silnice v ulici Čižická. Všem dobrovolníkům
děkujeme!

Opakovaná výzva pejskařům:
Někteří občané opakovaných výzev nedbají a stále navštěvují dětská
hřiště se svými čtyřnohými miláčky. I přes časté ignorování nařízení o
zákazu vstupu psů na dětská hřiště (povětšinou visí zákazové cedule
poblíž vstupu do areálu) věříme, že si tuto výtku vezmou dotyční
k srdci a upustí od své bezohlednosti.

Modernizace školní kuchyně se odkládá
Z důvodu pozdního dodání projektové dokumentace došlo k pozastavení
připravovaného záměru modernizace školní kuchyně. Z uvedené skutečnosti
vyplývá nemožnost splnit všechny termíny, které jsou v rámci poskytnuté
dotace stanoveny.
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V současnosti probíhá jednání s poskytovatelem dotace, kterým je
Ministerstvo financí ČR. Již nyní lze však předpokládat, že se realizace
stavební akce pouze přeloží a k jejímu uskutečnění dojde v následujícím
roce.

Usnesení č. 5/2017 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice konaného dne 27. 9. 2017
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č.
6/2016, 1/2017 a 3/2017. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 10 z programu
zasedání č. 6/2016, bod č. 16 z programu zasedání č. 6/2016, bod č. 8
z programu zasedání č. 1/2017, bod č. 13 a bod č. 18 z programu zasedání
č. 3/2017.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 7/2017 v pravomoci starosty obce.
3. Schvaluje uzavření smlouvy o překlenovacím úvěru ve výši 25 880 639,
16 Kč s bankou Česká spořitelna, a.s. a přistupuje na její nabídku
financování projektu Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem
zajištění rozšíření potřebné kapacity MŠ Štěnovice.
4. Schvaluje provedení modernizace obecního rozhlasu firmou Sovt-radio,
s.r.o. v částce ve výši 633 132, 50 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
5. Jmenuje Mgr. Annu Koukolíkovou a Jana Polívku členy školské rady při
Základní škole Štěnovice.
6. Schvaluje vypracování projektové dokumentace akce „Rekonstrukce
kanalizace v ulici Habrová“ společností JS Projekt, s.r.o. za částku ve výši
62 073 Kč vč. DPH.
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V říjnu jubilea oslaví:
Jiří Majer, V Podlesí
Bohumil Hájek, Lipová
Jiří Vlček, V Podlesí
Miloslav Holoubek, Liliová
Ferdinand Balej, Buková
Jaruše Korbelová, V Potocích
Zdeňka Kaprálová, Buková
Vlasta Kunová, Habrová
Anna Kurcová, Krátká
Daniela Tomášková, Akátová
Milada Skalová, K Hájovně
Václav Bébr, Na Šancích
Marie Kunešová, V Podlesí
Jiřina Jánská, Štěnovické náměstí
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Hubertská zábava
V sobotu 11. listopadu se od 20 hodin v sále Lidového domu uskuteční
tradiční Hubertská zábava. Na akci zve Myslivecké sdružení Štěnovice. Bližší
informace v příštím čísle Štěnovických listů.

strana 7

ŠL č. 10 / říjen 2017

Lampionový průvod
Štěnovičtí hasiči Vás srdečně zvou na tradiční Lampionový průvod, který se
uskuteční v sobotu 18. listopadu. Průvod vyjde tradičně ze Štěnovického
náměstí v 17 hodin. Bližší informace v příštím čísle Štěnovických listů

Vepřobraní aneb zabijačka bez prasátka
V neděli 19. listopadu se uskuteční akce s názvem Vepřobraní aneb zabijačka
bez prasátka. Akce proběhne na Štěnovickém náměstí. Není pořádáno
Obecním úřadem Štěnovice, akci pořádají Uzeniny Libor Novák.
Bližší informace o uvedených akcích v příštím čísle Štěnovických listů.

Taneční kurz pro dospělé začátečníky a mírně pokročilé v
Lidovém domě ve Štěnovicích
Kulturní komise OÚ bude pořádat v případě zájmu taneční kurz pro dospělé
pod vedením ředitelky ZŠ Tyršova Plzeň- Černice Mgr. Věry Šimečkové a
jejího tanečního partnera Tomáše Urbana. Oba zkušení učitelé nás provedou a
pokusí naučit základní kroky běžných klasických a latinskoamerických tanců.
Začátek: středa 18. 10. 2017 od 19.00 do 21:00 v Lidovém domě. Délka
kurzu: 6 dvouhodinových lekcí. Podrobnosti a kontakt na
mailu: albrechtjiri7@gmail.com. Těšíme se na každý taneční pár!

Vánoční jarmark
V sobotu 2. 12. 2017 se bude v ulici V Potocích 456 od 13-16 hodin opět
konat Vánoční jarmark. Pro děti i dospělé bude zajištěno
bohaté občerstvení a doprovodný program. Kreativní dušičky, které by se
chtěly zúčastnit jarmarku a prodávat zde své výrobky, nechť se ozvou do 15.
11. 2017 na tel. 776 088 970 nebo 603 193 761.
Budeme se na Vás těšit,
Vaši sousedé z Potoků
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Český svaz chovatelů ZO Štěnovice, z.s.:
Ve dnech 18. - 19. 8 a 25. - 26. 8. 2017 byla v zoologické a botanické
zahradě netradiční výstava pod názvem „CO JE ČESKÉ, TO JE HEZKÉ“.
Zoologická a botanická zahrada města Plzeň ve spolupráci s Oblastní
organizací ČSCH Plzeň připravila netradiční výstavu drobného zvířectva
králíků, holubů a drůbeže v expozici hospodářského statku Lüfnerka . Sám
název nám napověděl, že byli převážně vystaveny česká plemena králíků,
holubů a drůbeže. Celou akci můžeme hodnotit jako zdařilou a
pokračování bude v roce 2018.
Kalendář výstav 2017 : ZO DOLNÍ LUKAVICE pořádá výstavu K,H,D 7.
října od 8 do 17 hodin.
ZO PŘEŠTICE pořádá výstavu K,H,D 21. - 22. října ve svém
chovatelském areálu v Přešticích.
ZO NEZVĚSTICE pořádá výstavu K,H,D 21. - 22. října v chovatelském
areálu v Nezvěsticích. Všechny jmenované ZO ČSCH zvou veřejnost k
návštěvě nebo zakoupení chovných zvířat. Občerstvení zajištěno.
Listopadové výstavy
4. 11. 2017 ZO NEZVĚSTICE pořádá celostátní výstavu mastných
plemen králíků, na které budou vystavovat králíky chovatelé z celé české
republiky.
4. - 5.11 2017 NÝŘANY pořádají místní výstavu K,H,D. 25. 11. 2017
NEZVĚSTICE pořádají speciální výstavu vlašek a wyandotek , 24. - 26.
11. 2017 PLZEŇ - DOUBRAVKA pořádá krajskou výstavu okrasného
ptactva.
autor: Stanislav Menoušek

strana 10

ŠL č. 10 / říjen 2017

Ze základní školy ve Štěnovicích:
První zvonění
Dne 4. 9. 2017 bylo před ZŠ
Štěnovice velice rušno. Desítky
prvňáčků čekaly, až poprvé
usednou do školních lavic a stanou
se z nich skuteční školáci. Některé
děti se těšily více, některé méně.
Všem novým školákům byli oporou
rodiče, ale i prarodiče, kteří tímto
způsobem zavzpomínali na své
první školní kroky. Prvňáčkům a
všem ostatním žákům přejeme mnoho školních úspěchů a ať si po celý
školní rok zachovají úsměv na tváři.
autor: Mgr. Martina Kadaníková,
učitelka základní školy ve Štěnovicích
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Dny vědy a techniky – 1. schůzka Debrujářů

V pátek proběhla první schůzka Debrujářů. V Plzni začaly Dny vědy a
techniky, takže téma schůzky bylo jasné – navštívit veletrh nápadů a získat
tipy na další schůzky. Protože jely obě skupiny a bylo nás 30 - většinou
nových Debrujářů, dostali jsme rozlišovací vestičky a hurá na autobus. Na
zastávce nás čekalo překvapení, neboť přijel malý autobus a byl značně
obsazený. Přesto nás pan řidič v pořádku do Plzně dovezl. Pěšky jsme
dorazili až před muzeum, kde stály první stánky.
Pokusů a možností tvoření svých vlastních fyzikálních hraček byla spousta.
Největší zájem byl o rakety na pohon voda-vzduch, ale i pokusy s tekutým
dusíkem nás velice zaujaly. Další zastávka byla na Náměstí Republiky, kde
jsme navštívili stánky Církevního gymnázia a Debrujářů ze Stříbra a Domu
robotiky. Stále bylo co zkoušet a zkoumat. Čas byl však neúprosný a my
jsme museli pomýšlet na návrat.
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Skupinka dětí ve vestičkách a ověšená balonky budila údiv, ale my měli
napilno, abychom si vypověděli, co všechno jsme viděli nebo vyzkoušeli.
Některé materiály jsme dovezli domů a při dalších schůzkách se k nim
určitě vrátíme.
autor: Mgr. Hubačová Hana,
učitelka základní školy ve Štěnovicích

Rakety a větrníčky
Návštěvou Dnů vědy a
techniky v Plzni jsme se
nechali inspirovat i na další
schůzce
štěnovických
debrujářů. Malí debrujáři
začali vyrábět raketu na
vzduchový pohon, se kterou
se na příští schůzce zapojí do
závodů o nejdelší dolet.
Každý si vyrobil svoji raketu
a vyzdobil si ji podle své fantazie. Při čekání, až zaschne lepidlo, jsme si
udělali malé větrníčky, s kterými jsme se krásně proběhli. Na konci
schůzky jsme zhotovili i „brčkové rakety“ z papíru, které jsme odpalovali
pomocí brček.
Ještě jsme se seznámili s projektem Arboj, při kterém zkoumáme přírůstky
na kmenu vybraného stromu během celého roku.
V našem klubu „malých“ debrujářů jsme totiž všichni úplně noví. Prohlédli
jsme si naše sledované stromy – jabloň a višeň, vyfotografovali jsme
dendrometry (přístroje k měření obvodu kmenu) a naše setkání bylo u
konce.
autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka základní školy ve Štěnovicích
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Změny v předškolním vzdělávání - rozšíření povinnosti
(před)školní docházky pro děti od 5 let věku
Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla
s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání. Plnit povinnost
předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let,
od počátku školního roku. Toto vzdělávání je bezplatné, má formu
pravidelné denní docházky v pracovních dnech a stanovuje se v rozsahu 4
hodin denně. Jednotný čas začátku povinného vzdělávání je v mateřské
škole ve Štěnovicích určen každý den na 8:00 hod. Povinnost navštěvovat
školku není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v
souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.
Proč vlastně ministerstvo školství přistoupilo k této změně? Za
vznikem povinnosti předškolního vzdělávání stojí myšlenka pomoci těm
dětem, kterým v jejich přirozeném sociálním prostředí chybí podněty a
nastupují pak do školy se značným handicapem. Na školu jsou pak
připraveny hůře než jejich vrstevníci a těžko pak jejich náskok dohánějí.
Ministerstvo školství počítá také s tím, že by se tímto opatřením mohl
snížit počet odkladů školní docházky. Takto bude podle názoru
ministerstva zajištěn stejný start vzdělávání všem dětem, i těm ze sociálně
znevýhodněných rodin. Je poukazováno i na fakt, že k zavedení povinné
předškolní docházky přistupují i jiné evropské státy.
Zákonní zástupci dětí, které docházejí k povinnému předškolnímu
vzdělávání, jsou též nově povinni omlouvat písemně nepřítomnost dítěte ve
školce a to nejpozději do 48 hodin od počátku jeho absence v mateřské
škole.
autor: Mgr. Jitka Adamová,
ředitelka mateřské školy ve Štěnovicích
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Začátek školního roku 2017/2018 v MŠ Štěnovice
4. 9. 2017 jsme se všichni sešli
v uklizených
a
připravených
prostorech školy. Pro provozní
personál byly prázdniny především
dobou velkého úklidu, oprav a revizí,
pro pedagogy dobou příprav nového
školního vzdělávacího programu,
výzdob tříd, přípravou dokumentů,
samostudia …, ale především jsou
prázdniny pro všechny dobou
odpočinku a času k nasbírání nových
sil a chutí do nového školního roku.
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A už je to tady! Děti přišly natěšené a dychtivé po nových zážitcích a
prožitcích. Jen někteří „tříleťáčci“ si brzy uvědomili, že to vše nové je
spojené i s prvním odloučením od rodiny … Ale každý z nás v MŠ se snaží
dětem čas v mateřské škole zpříjemnit a být nápomocen při individuální
adaptaci.
autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka mateřské školy ve Štěnovicích

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Štěnovická pátračka 10. 9. 2017
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
připravil pro děti ve věku 5 – 12 let s
rodiči pátrací soutěž, která se tématicky
týkala historie i současnosti obce
Štěnovice.
Akce měla začátek i konec v parku Na
Cvičišti a vlastní pátrací akce probíhala
v ulicích Ke Cvičišti, Příčná, V Podlesí,
K Hájovně,
Losinská,
V Potocích,
Žulová, K Pile, Na Šancích, Ke Mlýnu,
Plzeňská, Spojová a Čižická.
Po oficiální registraci mezi 14 a 15
hodinou, dostal každý účastník formulář
s úkoly resp. otázkami, křížovku a mapu
části obce, které se pátrací akce týkala.
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Úkoly byly rozděleny na „ty“ do tajenky (např. „Čí památce je věnován
pomníček na rohu ul. Losinská, K Hájovně a V Podlesí?“ nebo „Kolik schodů
spojuje ulici V Potocích s ulicí Na Šancích?“ nebo „Jaké zvíře je ve znaku
obce Štěnovice? Můžeš jej spatřit třeba na budově Sboru dobrovolných
hasičů“). Pro starší nebo zvídavější, byly úkoly rozšířeny o dalších šest otázek
(např. „V jakých ulicích můžeš ve Štěnovicích ještě najít žulovou dlažbu?“
nebo „Zakresli do mapy dům s co nejnižším číslem popisným, který dnes
potkáš“). Zároveň bylo nutné se seznámit s pravidly hry.

V území vyznačeném na mapě bylo nutné zjistit odpovědi na všechny
otázky a doplnit je do křížovky. Bylo doporučeno nepoužívat internet ani
mapy v mobilu a užít si tak vycházku naší obcí bez pomoci moderních
technologií. Na splnění úkolů měl každý účastník Štěnovické pátračky 120
minut. Za správně vyplněnou křížovku čekala na dětského účastníka
pátračky malá odměna.
Mimo soutěž byly pro děti připraveny v Tee-pee ruční kreativní práce a
mezi stromy byly nataženy vertikálně i horizontálně sítě na lezení.
Nejmenší si mohli zaházet tenisovým míčkem do ,,tlamy“ ručně
vyrobených zvířat, vyzkoušet si hry zručnosti nebo seskládat obrovské
dřevěné puzzle. Mezi dětmi a rodiči byly oblíbené hry k udržení
rovnováhy, které spočívaly v přelezení dřevěné klády nebo nataženou
gumou mezi stromy.
Štěnovické pátračky se zúčastnilo 82 dětí s rodiči, tímto děkujeme
veřejnosti za účast.
autor: Ing. Cyril Hromník
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice děkuje spolku
JMK Racing, konkrétně panu Janu Kasíkovi, Jiřímu
Kasíkovi, Davidu Mundilovi a Vlastimilovi
Hrdličkovi, že si na skautské děti našli čas a povídali
si s nimi o RC modelech aut, technických
parametrech, vybavení a údržbě, zavodní dráze a
závodění. Následně realizovali před očima dětí
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závod aut v měřítku 1:10. Po závodu rychlých aut byla auta vystřídána
terénními auty, která nejsou tak rychlá, ale dokážou zdolávat náročný terén
s překážkami. Myslím si, že vím, co si budou přát děti k Vánocům.
autor: Ing. Cyril Hromník

Sportovní střípky:
Tenis:
TK Štěnovice z.s. informuje
V neděli 24. 9. 2017 se uskutečnil i přes nepříznivé počasí 1. tenisový
turnaj pro členy a veřejnost. Akce se zúčastnily 4 děti a 9 dospělých hráčů.
Každý si zahrál v rámci svých možností a dovedností. Všechny děti byly
odměněny čokoládovou medailí a diplomem. Tímto děkuji za organizaci a
přípravu odměn své kolegyni Petře Jíškové.
autor: Ing. Cyril Hromník

Fotbal:
Omlazený tým mužů vstoupil do nové sezóny
Na konci srpna začala všem našim kategoriím podzimní část sezóny
2017/2018. Po loňských záchranářských bojích všichni věříme, že A-tým se
v letošní sezóně bude pohybovat v klidnějších vodách tabulky 1. B třídy. Muži
v dosavadních pěti utkáních 1x zvítězili, 3x remizovali a 1x prohráli. Bohužel
ve všech remízových utkáních jsme následné pokutové kopy prohráli, takže po
pátém kole jsme zatím na osmém místě z celkem čtrnácti týmů. Mužstvo
prošlo před letošní sezónou poměrně velkou obměnou, kdy se do týmu zapojili
čtyři nový hráči, přičemž všem je méně než 20 let.
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Vašek Týml a Pavel Štěrba jsou naši odchovanci, Oliver Kastelic a Tomáš
Helus k nám přišli ze Stoda, respektive Dobřan.
Náš tým patřil v minulých ročnících k mužstvům s nejvyšším věkovým
průměrem, takže trend omlazování našeho týmu je z pohledu budoucnosti
nezbytný. Myslím, že první kola ukázala, že všichni výše uvedení hráči budou
pro náš tým velkým přínosem. Mimo to působení ve štěnovickém dresu
ukončila i po mnoha sezónách naše brankářská jednička Vašek Stuchl.
Naštěstí se nám povedlo velmi rychle sehnat náhradu, a to Standu Protivínského,
který se k nám do Štěnovic přistěhoval. Standa má mnoho zkušeností z vyšších
fotbalových soutěží, takže na brankářském postu bychom měli mít v současnosti
velmi zkušeného brankáře. Obvyklým podzimním cílem pro nás byl vždy před
začátkem soutěže zisk minimálně 20-ti bodů z podzimní části soutěže. Tento cíl
platí i pro tuto sezónu.
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Starší žáci zatím prožívají tak trochu smolnou podzimní sezónu, kdy
všechny čtyři zápasy prohráli, i když většinou těsným rozdílem (o gól nebo
o dvě branky). Na druhou stranu u kluků je potenciál na lepší výsledky,
takže věříme, že v následujících zápasech se dočkáme prvních bodů.
Starší přípravka zatím třikrát prohrála a jednou vyhrála. Vliv na jejich
výsledky má to, že soutěž hrajeme bez kluků z nejstaršího ročníku 2007,
kteří díky svému talentu a šikovnosti hrají již za žáky.
Garda na podzim zatím jednou vyhrála a dvakrát prohrála. Nicméně díky
úspěšné jarní části soutěže se držíme stále v horní polovině tabulky.
Všem fanouškům děkujeme za podporu a těšíme se na jejich přízeň i
v říjnových utkáních.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu
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Hasičské okénko:
Memoriál Josefa Duchka
Druhou sobotu v září se konala na školním hřišti tradiční noční hasičská
soutěž – Memoriál Josefa Duchka. Letošního ročníku se zúčastnilo 15
družstev mužů a 5 družstev žen. I přes počáteční technické problémy
s časomírou se soutěž vydařila. Návštěvníci viděli řadu špičkových
výkonů. Nejlepší družstvo mužské kategorie předvedlo krásný čas 17:17.
Hasiči z Robčic si proto zaslouženě odvezli pohár a cenu za první místo.
První místo v kategorii ženy obsadilo družstvo žen z Útušic dosaženým
časem 24:79.
KATEGORIE MUŽI
Startovní
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Družstvo
Tymákov
Dnešice
Štěnovický Borek "A"
Losiná
Libákovice
Letiny
Šťáhlavice
Robčice
Chlum
Zálesí
Štěnovický Borek "B"
Chlumčany
Příšov
Útušice
Štěnovice

Dosažený
čas
21:43
23:26
N
24:71
27:95
24:02
37:67
19:02
20:55
N
27:82
23:17
18:43
N
N

Finálový
Umístění
čas
18:74
4.
19:19
5.
--12.
--8.
--10.
--7.
--11.
17:17
1.
17:81
2.
--12.
--9.
24:32
6.
17:97
3.
--12.
--12.
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KATEGORIE ŽENY
Startovní
číslo
1
2
3
4
5

Družstvo
Letiny
Útušice
Chlum
Štěnovický Borek
Šťáhlavice

Dosažený
čas
29:75
22:10
22:57
22:78
24:37

Finálový
čas
24:06
24:79
28:04
38:03
33:23

Umístění
4.
1.
2.
3.
5.

autor: SDH Štěnovice

Zápisky z cest:
„Cyklodovolená“ v Provence I. část
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Možná to znáte, stále schůzky, kancelář, počítač a neustálý kolotoč
termínů a povinností. Pak zatoužíte po aktivní dovolené jako já letos na jaře.
V květnu tohoto roku jsem byla na cyklodovolené v Provence. Nebyla to
žádná hurá akce, ale zájezd s aktivní náplní organizovaný odborníky.
Provence je velmi romantická rovinatá část Jižní Francie, která se rozkládá
kolem ústí řeky Rhôny. Je velmi rozmanitá a překvapilo mě, jak velmi málo
tuto oblast znám, i když jsem si myslela pravý opak. Historie oblasti je spjatá
se zemědělstvím, ale také římskými legiemi, jejichž vliv potkáte téměř na
každém kroku. Je protkaná akvadukty, římskými arénami a amfiteátry, ze
kterých dýchá historie i současnost.
Jeden z našich prvních výletů vedl do Národního parku Camarque (čti
Kamark). Je to velmi zvláštní oblast, která je z velké části pokrytá rozsáhlými
vodními plochami, tzv. etangy. Jde o sladkovodní plochy napájené z rozsáhlé
delty řeky Rhôny a zároveň osolené vodou prosakující z písčin Středozemního
moře. Víte například, že se v této oblasti pěstuje rýže? Opravdu.
Rovinatá oblast je protkaná důmyslným systémem kanálů přivádějícím říční
vodu na rozsáhlá pole. Nejprve se pole zaplaví vodou a pak se do nich nasází
rýže. Rýže vypěstovaná v této oblasti je trochu větší než známe rýži
kupovanou. Zrno je trochu delší a barevné. Zrna nejsou jen bílá, ale také
červená a černá.
Samozřejmě se zde pěstuje také réva. Zdejší víno pochází z tradičních
velmi starých odrůd, které odolaly i zkáze veškeré révy ve Francii révokazem.
Ano, zdejší réva byla zachráněna díky prosolenému podloží, které zřejmě
révokaz nesnesl. Odtud se pak rozšířily podnože starých odrůd do celé
Francie, aby byly obnoveny vinice do původního rozsahu. Réva je zde o
poznání nižší, než je k vidění u nás, kvůli strojovému ošetření a česání hroznů.
Vinaři v této oblasti jsou velmi vynalézaví. Například v oblasti Châteauneuf
du Pape je půda pokrytá velkými oblázky nebo opukou, které přes den
akumulují teplo ze slunce a za chladných nocí ohřívají keříky révy a chrání je
před omrznutím.
Zemědělci zde pěstují také chřest (francouzsky asparagus),
světoznámou levanduli, mateřídoušku, ale i klasické obilniny jako je pšenice.
Ale už zpátky k našemu výletu do národního parku.
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První část cesty byla velmi snadná. Jeli jsme po úzké asfaltové silnici
kolem Etange de Vaccarés, velké vodní plochy, na které se pohupovala celá
řada druhů kachen, fregatky, ibisi, labutě a hlavně velká hejna plameňáků.
Nad hlavami nám létali racci a albatrosi. Cesta byla velmi příjemná a rychle
ubíhala.
Pak se asfaltová silnice prudce stočila na západ v místě zvaném La
Paradies a změnila se v prašnou cestu plnou kamení a velkých výtluků.
Stromy a keře se téměř ztratily a my se ocitli mezi otevřenými vodními
plochami. Najednou jsme pocítili silné poryvy větru, který Francouzi nazývají
mange-fange (čti manž-fanž), tzv. vysoušeč louží. Opíral se do nás zpředu a
také z boku a bylo velmi obtížné jet i dýchat.
Bylo to vysilující a krásné zároveň. Cesta byla občas zavátá silnou
vrstvou písku, kterou jsme přecházeli pěšky. Minuli jsme maják Phare de la
Gacholle a šťastně dojeli do prvního cíle naší cesty, města Les Saintes Maries
de la Mer, kde jsme si dali oběd. Ochutnali jsme guláš z camarqueského býka
doplněný přílohou z místní barevné rýže. Bylo to velmi dobré a poměrně
rychlé.
Nevím, jak znalí jste koloritu stravování ve Francii, ale musím říci, že
pro Francouze je oběd rituál, obřad na několik hodin. Pokud nedorazíte včas,
nedostanete nic. Pokud přijdete nejpozději do půl druhé, má se za to, že máte
volné celé odpoledne a oběd trvající dvě až tři hodiny není pro vás problém.
Překonali jsme přívoz a projížděli oblastí plnou pastvin
s camarqueskými černými býky, camarqueskými bílými koni a okolními poli
nebo vinicemi. Byla to velmi příjemná cesta až do plánovaného cíle, vinařství
u města Montcalm, kde byla připravená ochutnávka vín.
Cestou zpět jsme ještě krátce navštívili krásné opevněné město Aigues
Mortes. Jeho historické centrum je uzavřené vysokou pevností s řadou věží.
Celé opevnění, které měří asi 1 km, můžete obejít po jejím vrcholu asi za
hodinu a mezitím si prohlédnout vnitřní i vnější část města, bašty včleněné do
opevnění a dohlédnout i na vzdálené saliny, kde se těží sůl přirozeným
odpařováním mořské vody. Voda je zbarvená od temně modré, čerstvě
napuštěné, až po fialovou, přirozeně zbarvenou pomnoženými buchankami.
Vodní plochy jsou lemované velkými kopci bílé soli a technickým zařízením
na další zpracování.
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Sůl je v této oblasti zajímavou obchodní komoditou už od nepaměti
pro její vysokou kvalitu. Velmi dobrým suvenýrem je mořská sůl smíchaná
s nejrůznějšími bylinkami, které se zde pěstují, tymiánem, bazalkou ap.
Další výlet, který bych vám chtěla přiblížit, začal v pohoří tzv. Malých
Alpiček „Chaine des Alpilles“.
Autobus nás provezl údolími plnými ovocných stromů: višní,
meruněk, broskvoní, olivovníků a mandloní až do malé horské vesničky
Aureille, odkud jsme už vyrazili na různě dlouhé trasy po vlastní ose. Vybrali
jsme si tu nejobtížnější s největším počtem vyhlídek vedoucí přes sedla
Malých Alpiček až do známého města Arles.
Silnice se z horské vesničky hned klikatila do kopce mezi hory a všude
se linula příjemná rozmanitá vůně kvetoucích keřů a květin. Projeli jsme první
sedlo a sjeli do dlouhého údolí, kde bylo ukryté vinařství Vallongue. Téměř na
konci tohoto údolí sevřeného okolními borovými lesy jsme uhnuli na kamenný
můstek Romanin a pokračovali nejprve lesem, pak mezi vinohrady, sady
s olivovníky a mandloněmi. Kolem se tyčily hory, nad hlavami nám létal
větroň, bylo krásně slunečno a teplo.
Cesta vedla mezi usedlostmi pod horami a směřovala do města St.
Remy, kde jsme se totálně zamotali. Sjeli jsme příliš brzy do města, a pak
v centru a jednosměrných ulicích marně hledali odbočku na doporučenou
vedlejší silnici. Je neuvěřitelné, že nám nikdo z místních nebyl schopen
poradit, nevyznali se v mapě vlastního města a neustále nás směřovali na
hlavní tah. Nakonec jsme zariskovali a správnou cestu z města našli sami, ale
museli jsme obětovat oběd, abychom stihli čas srazu ve vzdáleném Arles.
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Byla jsem šťastná, když nám správný směr posvětil i cyklista, který jel
proti nám. Byl to starší pán, Holanďan, který se do těchto míst často vrací a
má je velmi rád. Říkal, že cesta je velmi náročná, ale nádherná.
Měl pravdu, silnice prudce odbočila doleva a my supěli do kopce
v tom vedru kolem polí s mateřídouškou a potili se. Přišla první i druhá krize,
únava a hlad se nedají ošálit. Pomohla nám sušenka a pevná vůle. Silnice se
zvedala a přecházela z jednoho kopce na druhý a směřovala stále strmě
vzhůru. Sedlo bylo v nedohlednu.

Najednou jsme tam byli, obklopily nás krásné bělostné skály plné
dutin, také s průzory do údolí, bělostné vysoké sloupy a krásné oblé kameny
kolem cesty. Byl odtud skvostný výhled do údolí plný zeleně a z ní vystupující
hory a skály vystupující z porostu. Silnice začala prudce klesat. Sjížděli jsme
kolem těch krásných skal tak rychle, že jsme je nestihli důkladně sledovat,
museli jsme se soustředit na sjezd. Jak říkala naše průvodkyně Veronika:
„Zapomenete se a skončíte ve fenyklu v příkopu“. Projeli jsme pod skalním
městem Les Baux de Provence, které se vypíná na vysoké skále. Uličky jsou
velmi úzké a půvabné. Bohužel nebylo příliš času, spěchali jsme dále a s koly
byl vstup zakázán.

autor: Ing. Michaela Ledvinová

strana 27

ŠL č. 10 / říjen 2017

Druhé setkání seniorů
Nezapomeňte, že ve čtvrtek 12. 10. 2017 od 16:00 do 18:00h se koná
druhé setkání seniorů v přísálí Lidového domu. Přijďte si popovídat a
poslechnout přednášku paní Švecové o návštěvě Petrohradu. Kdo má doma
již nepotřebné dioptrické brýle, přineste je s sebou, ještě je někdo může
využít.
Těšíme se na Vás, za OÚ Štěnovice Hana Hubačová a Pavla Varáčková

Štěnovická regata 2. 9. 2017

V sobotu 2. 9. 2017 se i přes sychravé počasí sešlo u štěnovického
plynojemu 13 plavidel, aby udělalo radost sobě samotným, tzn. účastníkům
a zároveň zpříjemnilo část sobotního odpoledne veřejnosti.
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Před vlastním spuštěním plavidel na vodu směr jez došlo k představení
jednotlivých posádek, jejichž motivy vycházely z pohádkových a
filmových postav, sportovních motivů, různých kultur či dopravních
prostředků:

Reggae - děvčata prezentovala reggae styl s tradičními symboly, jako jsou
rasta copánky a čepice, na konstrukci jejich plavidla nechyběla vlajka
s jamajským reggae zpěvákem Bobem Marleyem představitelem
rastafariánské víry, konstrukce plavidla byla obalena „v menším, než
větším množství“ textilií ve tvaru konopí.
Mexičani – posádku tvořil Mexičan s kytarou oblečený v ponču
doprovázen malou mexickou dívkou s velkým sombrérem na hlavě,
připravující si pokrm v kotlíku umístěném v pramici.
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PETnorka – kreativní chlapci využili prázdné PET lahve, polystyren a v
kombinaci se dřevem vyrobili velmi zajímavé plavidlo, připomínající
“něco” mezi raketou a ponorkou.
Rychlá rota – „jak ze studia Walta Disneye“, plavidlo ve tvaru rakety se
znakem pohádkové RYCHLÉ ROTY v personálním složením v podobě
Gedžitky, Monty Jacka, Chipa a Dalea.
Tour de Čižice – loďka, v které posádku tvořila dvojice cyklistů
odpočívajících po namáhavém závodu.
Cesta do pravěku – tato posádka byla složena ze skupiny lovců, mamuta a
mobilního ohniště, které bylo v závěsu plavidla. Pro zajímavost, členem
této posádky byl nejmladší účastník tohoto ročníku Štěnovické regaty.
Osobně si myslím, že toto plavidlo si zaslouženě získalo velké pozornosti.
Primátor Dietrich – podle názvu plavidlo s politickými ambicemi, ovšem
předloha byla čistě literární, konkrétně od spisovatele Svatopluka Čecha a
jeho humoristickosatirické „broučkiády“.
Maskáči – člun maskovaný listnatými větvemi, přepravující osoby též
maskované a oblečené v ”dress code” army (způsob oblékaní v tomto
případě – vojenský styl, maskáče).
Orient Express – co se týče rozměrů, nejdelší plavidlo na trati, tvořené
mašinkou s komínem, ze kterého se kouřilo, obsluhou v podobě strojvůdce
a topiče, poštovním, lůžkovým a jídelním vagónkem s kuchařem a
samozřejmě s cestujícími. Zajímavostí tohoto plavidla bylo, že převáželo
nejvíce osob a živého pejska.
Indiáni – kánoe Sioux s posádkou svobodných a mírumilovných Indiánů
kmene Sioux, což je severoamerický indiánský národ, k posádce patřil, na
přídi ležící „plyšový“ medvěd Ozzy.
Piráti a princezny - toto plavidlo se skládalo ze dvou člunů s pirátskými
vlajkami, posádka byla tvořená krásnými malými princeznami a drsnými
piráty v dobových kostýmech s truhlou plnou zlatého pokladu.
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Černá perla – dřevěný pirátský koráb, zmenšená kopie z filmové série
„Piráti z Karibiku“ se čtyřčlennou posádkou, kormidlem a majestátním
stožárem s plachtou.
Hradní střela – plavidlo, jako by vyjelo z barrandovských filmových
ateliérů, resp. z filmu Ať žijí duchové, posádku tvořila část hrdinů známé
dětské hudební komedie a to v podobě rytíře Viléma Brtníka z Brtníku a
jeho dcery Leontýnky.

Po oficiálním představení jednotlivých posádek všichni účastníci Regaty
spustili svá plavidla na vodu. Za asistence vodních záchranářů se během
cca. 30 minut doplavili k štěnovickému jezu. U jezu byla jako každý rok
možnost volby, buď plavbu zakončit, nebo sjet jez. Variantu pokračovat
přes jez využila všechna plavidla. Musím říci, že co se týče konstrukčního
řešení plavidel, je úroveň zpracování rok od roku „vyšší a vyšší“, protože
tentokrát zdolala jez bez problémů a vcelku všechna plavidla.
strana 31

ŠL č. 10 / říjen 2017

Co se týče budoucnosti Štěnovické regaty, jsem optimista, protože součástí
posádky každého plavidla byly děti, což v minulosti vždy nebývalo.
Po ukotvení plavidel na břehu řeky Úhlavy, se shromáždily
jednotlivé posádky nad jezem, kde došlo k předání drobných odměn
v podobě láhve rumu a voucheru v dané hodnotě pro dospělé osazenstvo
plavidla a každé děcko bylo odměněno několika sladkostmi.
Na závěr příspěvku si dovolím poděkovat všem účastníkům
Štěnovické Regaty 2017, mám na mysli posádky i veřejnost, dále děkuji
panu P. Barákovi za moderování a pomoci při koordinaci celé akce, paní P.
Varáčkové z obecního úřadu za pomoc s registrací posádek, plavidel a
nákupem odměn, panu D. Kulichovi za poskytnutí voucheru, vedení obce
za podporu a slečně T. Volfové za fotografie.
autor: Ing. Cyril Hromník
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