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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Anketa - názor občanů na rozvoj obce Štěnovice
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si obrátit se na Vás se žádostí o spolupráci. Svým názorem
vyjádřeným v dotazníku můžete ovlivnit, jak a jakým směrem se bude obec
v budoucnosti rozvíjet.
Cíl ankety
Vaše názory budou po vyhodnocení zapracovány do rozvojového dokumentu
obce. Tento dokument je důležitý pro všechny samosprávy, neboť otevírá cestu
k dalším dotačním zdrojům, které mohou být účelněji využity. Dokument však
zejména monitoruje stav obce, zdůrazňuje pozitivní i negativní faktory, které mají
(nebo budou mít) na kvalitu života v obci nezanedbatelný vliv.

Zásady vyplnění
Anketní lístek je možné vyplnit elektronicky (https://www.stenovice.cz/anketa/ níže na této stránce naleznete odkaz na el. dotazník) nebo v listinné podobě
(anketní lístek je vložen v únorovém vydání Štěnovických listů). Anketní lístek si
pozorně přečtěte a označte/zakřížkujte Vámi zvolené odpovědi. U otázek, kde
není uvedena odpověď, doplňte stručně Váš názor na danou oblast.
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Odevzdání dotazníku
Ať už zvolíte jakoukoli variantu vyplnění dotazníku (elektronickou či listinou), je
nutné dotazník odevzdat do 12. dubna 2021 do 10 hodin. Dotazník v listinné
podobě vhoďte do schránky ve vestibulu v přízemí obecního úřadu. Anketa
poběží od 12. března do 12. dubna 2021.
Děkujeme za spolupráci. Po skončení ankety budete informováni o jejích
výsledcích.
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta

Obec pracuje na přípravě a realizaci investic
Projektová dokumentace pro provádění stavby v rámci záměru výstavby
lávky přes Úhlavu je zpracovávána, zpracovatelem projektu je společnost
STATICITY. V rámci záměru nyní jedná obec o majetkovém vypořádání
s vlastníky pozemků, které jsou záměrem dotčeny.

Snímek z vizualizace lávky přes Úhlavu.
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Majetkovými vztahy se obec zabývá také v rámci projektové přípravy
výstavby nového vodojemu. Projektová dokumentace vodojemu je
v současné době zpracovávána, jejím zpracovatelem je Vodohospodářský
podnik.
Obec dále čeká na odevzdání projektové dokumentace rekonstrukce
střechy Lidového domu a obecního úřadu. Na těchto projektech pracuje
projekční kancelář A.D.S. Rokycany.
Mezi dalšími projekty, které byly začátkem roku zadány, jsou například
řešení bezpečnosti dopravy v ulici Farní (a případně dalších místních
komunikací), dále jsou zadány úpravy projektu dopravního řešení ulic Ke
Cvičišti – Na Průhonu – V Podlesí tak, aby byla dokumentace v souladu
s požadavky dotčených orgánů.
V lednu proběhla soutěž na zhotovitele rekonstrukce střešních krytin obou
školních tělocvičen. 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.
Jan Polívka

Poděkování zaměstnancům obce
Zejména na jaře minulého roku se velmi často skloňoval pojem „první linie“.
Děkovalo se mnohým – lékařům, prodavačkám, pošťákům, kurýrům a dalším.
O významnosti těchto profesí a služeb netřeba debatovat. Rovněž jsme
přesvědčeni, že si poděkování zaslouží i zaměstnanci obce, kteří pracují vzdor
krizové situaci na 100 %. Dík patří úředníkům, kteří se v plném nasazení
věnují záležitostem občanů jako obvykle. Velký dík patří také zaměstnancům
pracovní čety (zejména nyní v době zimní údržby), knihovnici, údržbáři,
uklízečce... Děkujeme!
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Očkování jako jediná naděje?
Vážení spoluobčané,
doba, ve které žijeme, je vskutku mimořádná. V přetížených nemocnicích se
mohou zdravotníci přetrhnout, jinde se pohrdá nejen vládními opatřeními, ale
především zdravým selským rozumem. To vše v zájmu vlastního blaha. Roli
hraje jistě sobeckost a samolibost, což jsou člověku vrozené vlastnosti, jejichž
vliv lze účinně tlumit jen za předpokladu průměrné schopnosti sebereflexe
každého jednotlivce. Je to ale ještě o něco složitější. Na výsluní se totiž
vyhřívají nejrůznější dezinformace a konspirační (čti fantazijní) teorie, a to je
v době krize teprve problém. Nutno uznat, že primitivní hesla typu COVID
NEEXISTUJE se z veřejného prostoru pomalu vytrácí. Fakta jsou totiž jasná a
pod jejich tíhou nelze něco tak hloupého dále tvrdit. Nyní jsou tak
konstruovány lži poněkud sofistikovanější. Šíření nepravd se přičítá
především nejrůznějším alternativním webům. Avšak nízkorozpočtové
zpravodajské portály jsou čile následovány médii hlavního proudu (chcete-li
mainstreamem). Mediální prostor reaguje na senzacechtivost čtenářů, diváků a
posluchačů se stále větší bezohledností, a tak není nouze o zprávy, kde
nejrůznější bylinkáři a léčitelé takřka démonizují očkování. Jsme tak svědky
střetu racionality podpořené vědou se šarlatánstvím založeném na
zkušenostech moderních šamanů. I zde jsou však klíčová data, která
jednoznačně dokazují efektivitu vakcinace, jejíž výsledkem je ústup
agresivního viru. Není tajemstvím, že premiantem v disciplíně očkování je
Izrael, odkud lze čerpat relevantní informace a statistiky. A tak netřeba vést
další diskuze o tom, zda je vakcinace účinná, protože její efektivita (ač
není stoprocentní) je zřejmá. Mám za to, že není ani vhodná doba na
veřejné polemiky o vedlejších účincích jednotlivých proti-covidových
vakcín (to ale neznamená nebýt obezřetný, u straších osob je zcela na místě
konzultovat vakcinaci s praktickým lékařem, který disponuje znalostí
zdravotního stavu svých pacientů). Na debaty odborníků s pseudoodborníky bude ještě času dost. Na záchranu životů je ale času žalostně málo!
Co je tedy potřeba vědět? Že účinnost vakcín není 100 % a že riziko
vedlejších účinků skutečně existuje podobně, jako je tomu u jiných
očkovacích látek (např. u povinné vakcinace malých dětí). V současné době
však není jiné naděje.
Jan Polívka
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Respirátory seniorům a poděkování
V únoru a začátkem března byly do některých štěnovických domácností
(seniorům) distribuovány respirátory. O jejich distribuci se postaraly
členky kulturní komise Mgr. Hana Hubačová a Bc. Radka Tupová.
Respirátory darovali místní občané/podnikatelé Petr Bednář a Martin
Marek, kterým tímto děkujeme. Děkujeme rovněž reklamnímu studiu
TUTO za pokrytí nákladů na tisk letáků, jejichž předmětem je pomoc
seniorům s registrací k očkování.
Vedení Obce Štěnovice

Poplatky za pronájem hrobového místa budou hrazeny
v dubnu
Obecní úřad Štěnovice bude od dubna 2021 uzavírat 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
Od 27. 3. do 9. 4. 2021 je možné vyplnit
elektronický formulář – více na www.scitani.cz.
Od 17. 4. do 11. 5. 2021 je možné vyplnit a
odevzdat listinný formulář. Distribuci formulářů
zajistí sčítací komisaři. Pro Štěnovice jsou to
tyto osoby: Václav Bouček a Ladislava
Chromčíková.

strana 8

ŠL č. 2 a 3 únor/březen 2021

V únoru jubilea oslavili:
Vojtěch Mařík, K Lomu
Jaroslava Kosnarová, Na Šancích
Jaroslava Melicharová, Na Šancích
Milada Kocová, Liliová
Dobroslav Šťovíček, Krátká
Naděžda Škardová, K Hájovně
Milada Krásná, Ke Cvičišti
Marie Brožová, Buková

Anna Knížková, Losinská
Libuše Ratajová, Jetelová
Josef Sak, Lipová
Marie Kestlerová, Losinská
Václav Kastner, Čižická
Václav Balada, Buková
Jana Šebová, V Potocích

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

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

Jedno z březnových jubileí je obzvlášť speciální: Náš
spoluobčan pan Jaroslav Trojan oslavil 10. března neuvěřitelné
sté narozeniny! Panu Trojanovi i ostatním jubilantům přejeme
hodně zdraví a vitality do dalších let!
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Upozorňujeme, že za správnost seznamu jubilantů OÚ Štěnovice neručí. Správnost
seznamu jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)

Současný provoz Obecní knihovny
Knihovna funguje i nyní v obvyklé provozní době. Stačí zavolat na telefonní
číslo: 377 917 204 a domluvit se na době Vaší návštěvy. Potom už můžete knihy
v klidu vrátit a vypůjčit si nové. V knihovně jsou dodržována všechna opatření,
např. dezinfekce či respirátor. Více na http://www.knihovna-stenovice.cz/
Těším se na vaši návštěvu.
Vlasta Švecová, knihovnice

Z kultury:
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VZPOMÍNKOVÁ AKCE NA ÚČASTNÍKA „BITVY O
BRITÁNII“,
NOSITELE
ČESKOSLOVENSKÉHO
VÁLEČNÉHO KŘÍŽE 1939 A BRITSKÉ MEDAILE THE
1939 – 1945 STAR, PLUKOVNÍKA „IN MEMORIAM“.
Letos tomu bude 80 let od úmrtí štěnovického
občana Oldřicha Kestlera, který tragicky zahynul za
druhé světové války ve službách RAF.
V rámci
tohoto
výročí
připravuje
obec
vzpomínkovou akci, jejíž součástí by měly být
dobové vojenské kempy, ukázka techniky,
rekonstrukce bitvy, přednášky, výstavky aj. V rámci
akce je také připravována modelářská soutěž.
Akce by se měla uskutečnit ve druhé polovině června. Zda se tak
skutečně stane, ukáže až vývoj pandemie v následujících týdnech.
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Sněhulákiáda
Lednové počasí nás inspirovalo k vyhlášení soutěže o NEJ… sněhuláka.
Do 5. 2. mohli zájemci posílat své výtvory – a že se jich sešlo!!! 42
sněhuláků od téměř 70 dětských účastníků! A protože byly jeden
zajímavější než druhý, zaslouží si všichni účastníci diplom a zaslouženou
odměnu. Na obrázky v lepší kvalitě se můžete podívat na webu obce.
Vaše Kulturní komise při OÚ Štěnovice
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Jak si zlepšit náladu a také kondici teď v zimě?
Na začátku bychom měli promyslet jak na to… Naštěstí hned v dosahu je
docela rozlehlý les, a tak nic nebrání nápady probírat při pohodové
procházce na lesní cestě nebo na cestě okolo řeky. Prodiskutovat to lze
předem důkladně u dobrého piva či dvojky vína. Samozřejmě s mírou. Ač
se to nezdá, pravidelná chůze v přírodě je tím nejlepším způsobem, jak
posilovat. Pro větší posilování stačí lehké sportovní hole do rukou. Je to
fuška! Tělo s nimi dostane zabrat a nečekaně rychle se posilují svaly na
horní polovině těla. Kdo se nebojí na běžky (či sněžnice), i ty jsou pro
kondici výbornou volbou. A co běhání? V zimních měsících není příliš
zdravé, jestliže je teplota okolo nuly a pod nulou. Pro průdušky mnohých
je teplota příliš nízká a hrozí nachlazení. Při běhu totiž mnoho lidí dýchá
ústy a ne nosem, který z části ohřívá vdechovaný vzduch. Doporučit lze
indiánský běh, kdy chvíli lehce běžíte, pak jdete a pak opět běžíte.
Středoameričtí indiáni se takto pohybovali na velké vzdálenosti. Jestliže
jste do teď posedávali na gauči, u počítače a jste rozlámaní, začněte zvolna
dvakrát týdně a další týden třeba třikrát týdně s pravidelnou sportovní
aktivitou, která vás zahřeje a udělá radost. Určitě za měsíc nepřestávejte a
vydržte. Pak se vám třeba podaří být 5krát týdně hodinu venku a bude vás
to stále bavit. A jak je možné, že při pohybu hned nehubnete to, co během
vánočního ,,gaučingu“ přibylo? Každý jsme originál a reagujeme na zátěž
různě. Někdo nosí více svalů, někdo více tuku a někdo takzvaně chrastí.
Když budete chtít při sportovní aktivitě hubnout, pamatujte na to, že první
jeden až dva týdny při lehčím stravování nikdo nezhubne. Tělo se jen
nenápadně zbaví přebytečné vody a bude vás ponoukat najíst se více
hlavně večer. Kdo odolá, začne časem slavit úspěch při ranním vážení.
Vodítkem pro oznámkování stavu těla může být jednoduchý výpočet BMI
- váha se vydělí výškou uvedenou v metrech na druhou (18,5
podváha/podvýživa; 18,5 - 24,99 ideální váha; 25 - 29,99 nadváha; 30 34,99 mírná obezita; 35 - 39,99 střední obezita ;> 40 morbidní obezita).
Divná čísla, že?
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Když jste okolo 25 a cítíte se unaveni, přestože jste jinak zdraví,
nehubněte, ale zařaďte pravidelné cvičení. Večer příliš nevečeřte a otevřete
si nějakou knížku, která vás baví. Nezapomínejte na ovoce a zeleninu. Jste
s BMI okolo 30 a více? Nezoufejte, že norma je tak přísná. U nás má
takové vysoké číslo přibližně ¼ z nás, nejste výjimkou. Zkuste se s tím
číslem poprat a sundat nějaké to kilíčko tuku větším pravidelným
pohybem. Budete se cítit lépe, méně se budete zadýchávat a potit. Zásadně
snížíte náchylnost k celé armádě neduhů. A navíc během dne toho více
stihnete, protože se méně unavíte. Pravděpodobně se dožijete i výrazně
vyššího věku. Nezapomeňte během dne pít vodu, neslazené minerálky, čaj.
Vyhýbejte se sladkým džusům, nápojům slazeným cukrem a umělými
sladidly. Pamatujte na to, že v alkoholu je velké množství energie, proto jej
konzumujte s mírou. Ledviny, játra a pot si se spoustou škodlivin poradí.
Stav těla a pravidelný pohyb zásadně ovlivňují kvalitu spánku, dobrou
náladu a odolnost proti stresu.

Jiří Albrecht
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Štěnovičtí chovatelé:
Vážení přátelé, chovatelé,
problematický podzim znamenal zrušení mnoha výstav drobného
zvířectva. Vstup do roku 2021 ovlivňuje nouzový stav zase tak zásadně, že
se nekonají výstavy, konference či jiné chovatelské akce. Situace zatím
naznačuje, že letošní rok nebude jednoduchý. Srovnání hodnot a změna
priorit by mohly napomoci i vzájemné komunikaci a vztahům mezi lidmi.
Spolková činnost je založena na vztazích mezi lidmi, kteří mají stejnou
zálibu. Věříme, že přibude více toho, co naše chovatele spojuje než
rozděluje.
Chovatelství pochopitelně žije dál, rodí se nám mláďata králíků, holubů,
drůbeže a morčat. To je pro každého chovatele největší radost. Nejen pro
chovatele, ale pro naše děti a vnoučata, neboť čekají, až jim do ručiček
položíme mládě, se kterým se mohou potěšit. Jejich rozzářené oči, to je pro
chovatele největší odměna.
Zakončíme to refrénem z písně chovatelů:
Já jsem duší chovatel,
nadšenec a zvířat kamarád,
věřte nebo nevěřte,
chovatelem já jsem tuze rád.
Opatrujme sebe a zvířata.
CHOVU ZDAR !
Stanislav Menoušek

strana 20

ŠL č. 2 a 3 únor/březen 2021

Ze základní školy ve Štěnovicích:
První vysvědčení nejmenších školáků
Na základní škole ve Štěnovicích se snažíme kromě přístupu k výuce
čtenářské gramotnosti pracovat i na zkvalitnění forem hodnocení. Úpravy
postupně promítáme do školního řádu. Společně usilujeme o to, aby se
hodnocení proměnilo z pouhé informativní podoby na hodnocení
motivující, formující a zohledňující individualitu žáků.
Přestože se v současné době většina žáků učí prostřednictvím distanční
výuky, žáci prvních tříd zažili na konci ledna velkou radost, když dostali
své první pololetní vysvědčení. Konec prvního pololetí jsme zároveň
uzavřeli slavnostním pasováním prvňáků na opravdové pisatele, čímž se
mnohým z nich splnila touha psát konečně perem. Žáci byli hodnoceni
nejen klasicky známkami, ale také slovním hodnocením, ve kterém byly
oceněny jejich pokroky, k nimž od září postupně dospěli. Součástí tohoto
hodnocení byla také doporučení, na které oblasti je vhodné se zaměřit a jak
zlepšit práci ve vyučování. Hodnocení tak přineslo žákům i jejich rodičům
pozitivní zpětnou vazbu. Na podzim se nejmenší školáci učili několik
týdnů z domova a bylo potřeba, aby jim rodiče se školní přípravou
pomohli. O to větší význam má nyní pozitivní zpětná vazba ve formě
slovního hodnocení.
Veronika Růžičková

Ukázka slovního hodnocení vybrané žákyně 1. třídy
Milá XY,
blahopřeji Ti k samým jedničkám. Musím pochválit Tvoji velkou snahu a
aktivitu. V hodinách jsi pracovitá. Udělala jsi obrovský pokrok ve čtení, už
seš mnohem jistější a přečteš celé věty.
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Tvoje psaní je úhledné, tvary písmen jsou přesné. Jsi samostatná. V
matematice se velmi snažíš, úkoly řešíš svědomitě. Také si zasloužíš velkou
pochvalu za zvládnutí distanční výuky, i přesto, že ses učila doma, byla jsi
aktivní a výborně ses zapojovala. Tvoje rodina Ti v tom velmi pomohla,
takže velké poděkování patří i jí. Jsi kamarádská, milá, pohodová, umíš se
chovat ke spolužákům i dospělým. Máme Tě moc rádi.
Přeji Ti mnoho dalších úspěchů a radosti z učení.

Výzvy příštího školního roku
Je tomu něco málo přes měsíc, kdy ministerstvo školství zveřejnilo novou
podobu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –
základního dokumentu, od kterého se odvíjí školní vzdělávací programy
základních škol.
Hlavní změnou je přístup dokumentu k obsahu vzdělávací oblasti
Informatika. Ta se nově rozděluje do čtyř oblastí: Data, informace a
modelování, Algoritmizace a programování, Informační systémy a
Digitální technologie. Změnou je také zařazení informatiky již od čtvrté
třídy. Ačkoli provedení změny je možné odložit až o tři roky, rozhodli
jsme se přijmout výzvu a připravit podmínky školy na zahájení podle
nových pravidel už od příštího školního roku. To bude mít nemalé nároky
na vybavení. V předchozích dvou letech se nám sice podařilo kompletně
obnovit počítačové vybavení obou učeben informatiky, přesto nyní
budeme muset investovat do robotických stavebnic, 3D tisku a další
techniky potřebné k naplnění nových výstupů, a také do dalšího vzdělávání
pedagogů.
Ještě důležitější změnou, kterou připravujeme od příštího školního roku na
druhém stupni je zavedení nového předmětu v oblasti etické výchovy.
K této změně přistupujeme v souladu s novou vizí školy a s ohledem na
důležitost nastavení vztahů a celého klimatu školy. Dáváme tak nově
třídním učitelům prostor pro práci s kolektivem třídy.
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Společně pak budeme vytvářet obsahovou náplň zaměřenou na vztahy ve
třídě, komunikaci, utváření hodnot, rozvoj sociálních dovedností atd.
Jaké důsledky bude mít na další vzdělávání dětí v příštím roce
dlouhotrvající absence prezenční výuky, nedostatek sociálních kontaktů se
spolužáky i učiteli, odlišné domácí zázemí a podmínky se neodvažuji ani
předvídat. Věřím však týmu pedagogů štěnovické školy, že společně vše
zvládneme.
Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Punčocháče, ponožky, oblečeme na nožky!
Ještě v období Vánoc jsme se v naší Mateřské škole domnívali, že si
budeme muset na zimní radovánky jen hrát – vyrobit koule z papíru, bruslit
a klouzat se na koberci, nasadit plastové lyžičky a představovat si, jaké by
to bylo, kdyby sníh napadl …Paní Zima nás ale nenechala jen u
fantazírování a už teď umožnila dětem načerpat nové a další zimní zážitky
a prožitky, z kterých děti budou v budoucnu čerpat jako ze svých
předchozích znalostí a zkušeností. To je velmi důležité, protože jen stěží
vysvětlíte dítěti, jaký zvuk dělá sníh pod nohama, že je rozdíl sjet kopec na
čerstvém či promrzlém sněhu, a to nemluvím o kouli ze sněhu, protože tu z
papíru lze vyrobit mnohem snáze než v malých rukavicích umačkat tu
opravdovou sněhovou. Ale být venku a hrát si se sněhem je něco úplně
jiného, než být o pár minut dříve v šatně... V létě převlékneme kraťásky
nebo sukýnku, nasadíme sandály a venku jsme za pár minut. Teď?! Trocha
matematiky – aktuálně 144 dětí v MŠ, to znamená 288 rukávů, 288
nohavic a 288 nožiček čekající na boty, 144 zapínacích zipů na bundě, a to
nejhorší 1440 prstíků pro prstové rukavice!!! Každé palčáky jsou
vysvobozením pro dítě i učitelku. Chtěla bych se ale vrátit na začátek
článku, abych zdůvodnila, proč je důležité toto vše podstupovat – dětský
smích a radost jsou něco, za co i to nekonečné oblékání stojí.
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A abychom mohli ocenit tu rychlost a lehkost letního oblékání, zákonitě
musíme projít fází zimních vrstev. „Punčocháče, ponožky, oblečeme na
nožky. Ještě tričko, mikinu, vyzrajeme na zimu!“

Lucie Miškovičová

Karneval u koťátek
Celé dva týdny se učitelky s dětmi připravovaly na tradiční karneval. Třída
se jako mávnutím kouzelného proutku proměnila v pohádkový svět.
Společně jsme ji vyzdobily barevnými klauny, pohádkovými postavičkami
a vším, co ke karnevalu patří. S dětmi jsme si povídaly, jak to na karnevalu
vypadá, co se tam dělá a samozřejmě o maskách, které bezesporu ke
karnevalu patří.
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Děti se naučily pohybovou hru „Na krále“, „Na ježibabku“, tvořily
princeznovské koruny, masky na obličej, klauny a šaškovské čepice. Dne
26. 2. 2021 vypukl konečně ten pravý maškarní rej. Děti a učitelky se
proměnily v pohádkové bytosti, zvířátka a další postavy kouzelného světa
dětských pohádek. Po svačince se děti mohly v rytmu pohádkových
písniček předvést ve svých „rolích“. Na řadu přišlo i plnění různých úkolů,
které všechny děti bravurně zvládly. Náš karneval jsme zakončily pestrým
občerstvením, které dětem připravily naše nápadité kuchařky. Děti byly
nadšené a pro nás učitelky bylo největší odměnou vidět jejich radost a
smích. Všem rodičům chceme poděkovat za přispění do karnevalové
tomboly a přípravu krásných masek. Jak to dětem slušelo, můžete vidět ve
fotogalerii naší mateřské školy.
Iveta Divišová
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Lednové hrátky se sněhem
Vzhledem k přetrvávající situaci i v lednu
2021, která stále neumožňovala skautskou
činnost tak, jak jsme zvyklí a tak, jak
bychom si přáli, probíhala aktivita s názvem
,,Hrátky se sněhem“ distanční formou za
dodržování vládních nařízení. Jelikož po
několika letech paní Zima natřásla sněhové
polštáře a děti se tak konečně dočkaly
třpytivé bílé nadílky, která měla delšího
trvání, snažily se skautské děti této situace
kreativně využít. Skautské děti bobovaly na
každém zasněženém kopečku, který byl
v blízkosti jejich bydliště, stavěly sněhová
zvířátka, iglú, hrady a stavby různých tvarů
a rozměrů. Otiskovaly svá těla do sněhu,
válely sudy, dělaly andělíčky, kreslily do
sněhu a trochu se i proběhly v rámci
zlepšení fyzické kondice. Sníh, nabraný do
malého kyblíku, posloužil jako materiál ke
stavbě velikého sněhuláka. Malí umělečtí
sochaři nelenili a nadšeně se pustili do díla.
Práce to byla náramná: uválet pořádnou
kouli, na ni druhou, třetí, místo rukou
klacíky, oči z kaštanů či kamínků a na závěr
stylový mrkvový nos. Snad to nebyl jediný
letošní sníh a budou si moci takhle hrát
častěji. Věřím, že i v této neveselé době plné
různých omezení si děti sněhové radovánky
maximálně užívaly v kruhu svých sourozenců, rodinných příslušníků a
kamarádů.
Cyril Hromník
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Krásné Velikonoce,
hodně štěstí a zdraví přeje
Obec Štěnovice
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