č. 12 / prosinec 2018

zpravodaj obce Štěnovice

24 stran

zdarma

Předvánoční čas ve Štěnovicích
Předvánoční čas byl ve Štěnovicích zahájen Vánočním jarmarkem, který je již
tradiční akcí navozující tu správnou atmosféru svátků klidu a pohody. Pořadateli
jarmarku je rodina Tupova. Ta se mohla i letos těšit z velké účasti návštěvníků - ti
se na zahradu Tupových jen tak tak vešli (a malá zahrada to rozhodně není).
Stejně jako minulý rok, tak i letos byl finanční výtěžek z akce věnován dětem z
místní mateřské školy. Po jarmarku se mohli zúčastnění odebrat do štěnovického
kostela, kde se uskutečnil koncert vánočních písní v podání komorního sboru z
Tachova KOZTliveCZ. Víkendový program byl zakončen první adventní neděli
tradičním rozsvícením vánočního stromu. Mnozí se nenechali nepřízní počasí
odradit a dorazili i navzdory vydatnému dešti. Těmto návštěvníkům akce byly
odměnou vánoční písně v podání dětí ze štěnovické školy, po jejich vystoupení se
Štěnovickým náměstím rozezněly lesní rohy muzikantů z kvarteta Corni di
Classico. O slavnostní zakončení tradiční události se opět postaral Miroslav Ehm
se svým velkolepým ohňostrojem.
Vážení přátelé, přejeme Vám pohodové svátky vánoční, do příštího roku mnoho
zdaru a (vzdor neustálému spěchu) také schopnosti odpočívat. Vytrvale
unikejme ze spárů houževnatého doktora Chocholouška (ať už je náš
kondiciogram jakkoli nepříznivý) a zbytečně nepodléhejme tíze povinností, jež
jsou někdy jen povinnostmi domnělými… A buďme zdrávi!
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu se bude platit jednorázově na obecním
úřadě od 14. ledna 2019. Při placení poplatku v hotovosti bude na obecním
úřadě k převzetí v lednu a únoru známka s vyznačením četnosti svozu.
Od 1. března bude známka k převzetí pouze v sídle svozové firmy
(Západočeské komunální služby, a.s., Koterovská 522/168, 326 00
Plzeň 2 – Slovany). Další informace o poplatku za svoz komunálního odpadu
budou uvedeny v příštím čísle Štěnovických listů.

typ nádoby

četnost svozu

rok 2019

popelnice 110 l, 120 l

1 x týdně

2 650 Kč

kombinovaný

2 080 Kč

1 x 14 dnů

1 540 Kč

1 x měsíčně

870 Kč

1 x týdně

5 410 Kč

kombinovaný

4 290 Kč

1 x 14 dnů

3 260 Kč

1 x týdně

16 120 Kč

1 x 14 dnů

9 340 Kč

popelnice 240 l

kontejner 1100 l

Místní poplatek ze psů
Začátkem příštího roku se budou hradit také poplatky za psy (viz Obecně
závazná vyhláška č. 2/2015). Upozorňujeme, že držitel psa je povinen vznik
poplatkové povinnosti ohlásit na obecním úřadě do 15 dnů ode dne jejího
vzniku. Stejně tak je povinen oznámit zánik poplatkové povinnosti.

Uzavření obecního úřadu a sběrného dvora
Od čtvrtka 20. 12. 2018 do úterý 1. 1. 2019 bude obecní úřad uzavřen.
Sběrný dvůr bude uzavřen dne 24. 12., 26. 12 a 31. 12. 2019.
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Usnesení č. 6/2018 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice konaného dne 28. 11. 2018:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů z předchozích zasedání
zastupitelstva, načež konstatuje, že byly všechny úkoly splněny.
2. Stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění kompetenci starosty obce Petra Slavíka
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 400 000
Kč, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky
obce,
tedy
nedojde
k navýšení
celkových
výdajů
obce.
Částka se sčítá za všechna rozpočtová opatření starosty mezi jednotlivými
řádnými zasedáními zastupitelstva.
3. Schvaluje pro Základní školu Štěnovice, okres Plzeň – jih uvolnění
provozních prostředků na mzdy ve výši 150 000 Kč.
4. Schvaluje pro Základní školu Štěnovice, okres Plzeň – jih navýšení
příspěvku na provoz o 204 000 Kč (vyčíslené náklady na
mimořádný provoz MŠ v prostorách ZŠ), dále pak o 66 412 Kč
(které budou použity na mzdy).
5. Schvaluje pro Mateřskou školu Štěnovice, okres Plzeň – jih uvolnění
provozních prostředků na mzdy ve výši 281 184 Kč.
6. Schvaluje pro Mateřskou školu Štěnovice, okres Plzeň – jih navýšení
příspěvku na provoz o 84 579 Kč.
7. Schvaluje pořízení techniky pro správu veřejné zeleně (Stiga Park Pro
540 IX, 4WD včetně příslušenství) za cenu 339 940 Kč vč. DPH.
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8. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2018 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 9/2018.
9. Schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2019 ve výši 59,53
Kč za vodné a 19,67 Kč za stočné (ceny jsou uvedeny bez DPH).
10. Odkládá projednání složení přestupkové komise na následující veřejné
zasedání zastupitelstva.
11. Schvaluje předsedou kulturní komise člena zastupitelstva MUDr. Jiřího
Albrechta.
12. Schvaluje jako oddávající při svatebních obřadech členy zastupitelstva
MUDr. Jiřího Albrechta a Radima Růžičku.
13. Schvaluje poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost na území
Plzeňského kraje pro rok 2019 ve výši 136 686 Kč.
14. Schvaluje ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2019, načež
zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o
poplatku za komunální odpad, čímž se ruší Obecně závazná vyhláška č.
4/2017 o poplatku za komunální odpad.
15. Určuje jako zástupce v jednání s odborem výstavby a územního
plánování ve smyslu změn územního plánu obce Štěnovice místostarostu
obce Jana Polívku.
16. Schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem obrazů mezi obcí
Štěnovice (nájemce) a Západočeskou galerií v Plzni (pronajímatel) na dobu
1 rok za nájemné ve výši 2 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem nájemní smlouvy.
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V prosinci jubilea oslaví:
Zdeněk Trojan, Buková
Miloslav Melichar, Na Šancích
Eva Trojanová, Buková
Vlastimil Šesták, V Podlesí
Helena Holmanová, Čižická
Václav Knížek, Losinská
Anna Medvecová, Čižická
Běluše Jandová, V Podlesí
Libuše Spillerová, Zahradní
Jana Půlpánová, Akátová
Eva Smolková, Lipová
Jitka Tomešová, Čižická
Josef Kuna, Čižická
Jiří Karlach
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Jak jsme „hůlkovali“?
Dne 30. října jsme se sice v malém počtu, ale s dobrou náladou sešli na
procházku s hůlkami. Pavla Boušová nás zavedla na místa, která sice
máme za humny, ale určitě se tam často nedostaneme. První zastávka byla
u rozložitého dubu v zátočině za zámkem, který býval místem pro
vystoupení ochotnického spolku ve Štěnovicích a také místem, kde se
pořádaly různé významné oslavy v naší obci. Krajina tam má mystickou
atmosféru, takovou, která láká k posezení pod dubem a k poslouchání
starých bájí. Procházka dále vedla po břehu řeky Úslavy, kde jsme našli na
jednom stromě starý ohryz asi od bobra.
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Prošli jsme pod mostem a kolem rybníčku v Zámostí jsme vyšli na cestu,
kterou jsme se vrátili zpět do Štěnovic. Putování bylo krátké, ale
vzpomínky, které se vážou k různým místům, které během cesty vyprávěly
seniorky, jsou velkým pokladem, kterému v naší uspěchané době
nedáváme moc prostoru, což je velká škoda. Víte například, že ve
Štěnovicích se lidé scházeli pod lípami a četli si společně z knih? Na jaře
se těšíme na další „hůlkování“ se seniory a budou připravené nejen krátké
trasy, ale i náročnější pro zdatnější sportovce. Pavle děkujeme a přejeme jí
hodně úspěchů při výběru stejně krásných a zajímavých tras.

Ohlédnutí za 9. setkáním seniorů

Ve čtvrtek 20. listopadu proběhlo 9. setkání seniorů (spíše seniorek). Pan
starosta Slavík s místostarostou panem Polívkou zahájili několika slovy
naše setkání.
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Mile nás překvapila velká účast - přišlo 29 seniorek, aby si ve spolupráci
s paní Vokůrkovou a dětmi, které byly hlavními asistenty, vyrobily
papírového anděla. Poté již byla připravena paní Švecová s manželem se
svými vzpomínkami na Řím. Poutavé vyprávění s krásnými fotografiemi
nás uchvátilo, že jsme chvílemi měly pocit, že jsme se samy ocitly v Římě.
Poděkování patří manželům Švecovým, kteří na závěr měli připravenou
prezentaci s nočními fotografiemi Říma, která celou přednášku krásně
ukončila.

Pozvánka na 10. vánoční setkání seniorů
POZOR ZMĚNA TERMÍNU
Desáté setkání s vánoční atmosférou připravujeme na úterý 18. prosince
od 15 hodin. Těšte se na vystoupení místních Debrujářů s fyzikálním
pokusováním a další překvapení. Protože jsme oslovily všechny seniorky,
aby si přinesly malou ochutnávku vlastního cukroví, tak doufáme, že
posezení nad svařeným vínem (čajem) přispěje k atmosféře Vánoc. Přijďte
si mezi nás popovídat a posedět v klidu a za zvuků koled.
Hana Hubačová a Pavla Varáčková,
kulturní komise

NOVOROČNÍ POCHOD
ZE ŠTĚNOVIC DO ŠTĚNOVIC
1. ledna 2019 / 13:00 – 13:30 hod. / Start – Obecní úřad Štěnovice
Svařené víno U šesti dubů
Přijďte s námi příjemně zahájit rok 2019!
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MYSLIVECKÝ PLES
V sobotu 19. 1. 2019 se bude od 20 hodin v sále Lidového domu
ve Štěnovicích konat tradiční Myslivecký ples.
Zahraje kapela Asfalt.

Oznámení štěnovických chovatelů:
Vážení spoluobčané ČSCH Základní organizace ve Štěnovicích Vám
nabízí k pronájmu společenskou místnost s kuchyňkou a sociálním
zařízením pro pořádání rodinných oslav svátků, narozenin nebo přátelské
posezení s vlastní obsluhou. Pokud Vás nabídka oslovila, kontaktujte pana
Stanislava Menouška MT 605 120 435, email: menouskovi@seznam.cz.
Těšíme se na Vás!
Stanislav Menoušek,
ZO ČSCH předseda

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Krásy naší vlasti – projektový den
U příležitosti oslav stého výročí vzniku samostatného Československa
jsme na naší škole koncem října uspořádali projektový den. Zapojili se do
něj všichni žáci i učitelé. V projektu jsme si stanovili dva cíle. Jedním bylo
připomenout výjimečné okamžiky v historii naší země, připomenout
významné osobnosti našeho státu, a to nejen politiky, ale i umělce,
vynálezce, špičky nejrůznějších oborů.
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Dále jsme si připomínali krásy naší vlasti v oblastech historie, památek,
přírodního bohatství apod. Druhým, neméně důležitým cílem projektového
dne, bylo sdílení a společná práce věkově různorodých skupin. V každé
skupině byly děti od první do deváté třídy. Po vzájemném představení se
všichni pustili do práce. Žáci se učili, tvořili, poznávali, hledali, hráli si,
vařili..., ale hlavně si tento den náramně užili!

Mgr. Michal Zoubek,
ředitel školy
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Jak se máme v nové třídě mateřské školy
Myslím, že každý, kdo se pustil
do stavby či přestavby, se dříve či
později setkal s různě velkými
obtížemi. I nám se tato situace
nevyhnula a řekla bych, že to byly
opravdu nemalé problémy a
stresové situace, které muselo
řešit vedení obce, vedení MŠ,
učitelky, pomocný personál,
rodiče a děti. Ale …Výsledek
rekonstrukce z vnějšího pohledu a
názor na něj si může udělat každý
z Vás, ale já bych Vám chtěla říci
něco o prostorách uvnitř. Jako
učitelka působící v nově vzniklé
třídě Koťátek musím konstatovat,
že je nám tam báječně!!!
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Pan architekt nám nábytek a komplex třídy „předdefinoval,“ s tím jsme se
jako učitelky musely trochu poprat, protože chápeme, že ne každý z nás si
pamatuje z předškolních let denní režim a věci k němu potřebné, ale
naprosto vše do sebe začalo zapadat. Děti jsou nadšené z jednoho prostoru
(dost velkého na překážkové dráhy či jízdy s velkými auty nebo
projížďkou s kočárky). Samotný proces přípravy lehátek (odpočíváme ve
stejném prostoru) děti milují a s radostí a důležitostí nám pomáhají.
Začínáme využívat každou část třídy a všechno nové vybavení, k čemuž
musím dodat, že vstřícnost paní ředitelky opravdu nezná mezí, i když
financí z provozního rozpočtu, které lze poskytnout na konci kalendářního
roku za účelem dotvoření těchto nových prostor, není příliš. Venkovní
hřiště budeme častěji využívat i k vzdělávacím činnostem, ale v tomto
směru jsme závislí na počasí. Ale každý den před pobytem venku je hřiště
využíváno k dětským pohybovým hrám, k takovému našemu malému
„rozběhání.“Všechny přilehlé prostory třídy jako šatna, umývárna, toalety,
šatna učitelek, přípravná kuchyňka, sklad pomůcek a chodba byly dobře
navrženy, umístěny a nám teď slouží k naprosté spokojenosti.
Děkujeme!
Učitelky Koťátek a samotné děti „Koťátka“
Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka ve školce

Halloween je tu
Halloween je anglosaský lidový svátek, který připadá na 31.10. Naše třída
Klokánků ho oslavila, jak se patří. Děti se oblékly do strašidelných masek,
kostýmů, rodiče je nalíčili a děti vypadaly opravdu úžasně. Strašidla,
čarodějnice, pavouci, kosti, dýně, netopýři pak podnikali výpravu do všech
tříd ve školce, postrašili jak malé, tak velké. Paní učitelky pro všechna
strašidla připravily různé sportovní soutěže, hry a minidiskotéku. Velký
dík patří také maminkám, které dětem napekly dort, cukroví a mufinky s
danou tématikou. Moc jsme si na nich pochutnali.
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Já jsem malé strašidlo,
bu,bu,bu,bu,bu,
odněkud jsem přilétlo,
hu,hu,hu,hu,hu.
Mě se děti nebojí,
hu,hu,hu,hu,hu.

Dana Řeháková a Radka Kubalová,
učitelky ve školce

Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ OSMIČKY: Snídaně ve světle perestrojky
Konec šedesátých let dvacátého století rozhodně nebylo jednoduché
období pro socialistické Československo. Nejprve pod pásy tanků
varšavské smlouvy skončilo “pražské jaro”, aby po krátkém období
přešlapovaní odstartovala “normalizace”.
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Toto jediné slovo vyjadřuje
proces návratu společenských
poměrů
do
komunistického
absolutismu.
Přesně
dle
sovětského vzoru. Reformní
vedení KSČ nejprve vystřídala
husákovská
klika,
hluboce
oddaná Moskvě. Následně se
rozjela rozsáhlá očista státu.
Mělo odpadnout to špatné a
zůstat jen to dobré. Kádrové
komise rozhodovaly o dalších
osudech jednotlivců. Klíčovým
faktorem se stal negativní postoj
k vývoji z jara 1968 a souhlas se
vstupem vojsk. Nespolehlivé
čekal těžký život. Mnoho lidí
ztratilo práci. Armáda vyhodila
stovky kvalifikovaných vojáků. Akademici končili v kotelnách. Členská
základna KSČ prošla důkladným výplachem. Změny se promítaly do
zákonů, včetně ústavy. Nesouhlas byl tvrdě potlačován. Normalizace však
ve skutečnosti vedla k nenormálnosti. Život provázela omílaná klišé, jimž
věřil málokdo. Fízlování proniklo snad úplně všude. Tolik proklamovaná
socialistická morálka fakticky upadala. V ČSLA bujela mezi vojáky
základní služby šikana takových rozměrů, s níž si nedokázalo vedení státu
vůbec poradit. Vytvářel se dojem, že opozice neexistuje. K jejímu
vykořenění sloužily mocenské prostředky, především nesmlouvavá StB. V
mediálním prostoru se o ní mlčelo. Nečekané zveřejnění Charty 77 mělo
sílu kulového blesku. Mocenskou strukturu zachvátila vlna hysterie. Došlo
na podepisování antichart a organizaci monstrózních veřejných odsouzení.
Nechybělo zatýkání signatářů. Pracovní kolektivy, které dříve žádaly
provaz pro Miladu Horákovou, nyní psaly rozsáhlé manifestační dopisy.
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Propaganda vykreslovala lidi s jiným názorem jako pověstné „máničky“
topící se v alkoholu a beroucí drogy. Jenže vynaložené úsilí přineslo přesně
opačný efekt. Opozice označovaná jako „disent“ přežila. Postupně rostla.
A nebyli to jen chartisté. Nezastavila se ani publikační činnost tzv.
„samizdat“, či dovoz literatury ze zahraničí. Lidé poslouchali Svobodnou
Evropu, případně Hlas Ameriky. Moc tedy sáhla k dalšímu opatření. Akce
„Asanace“ měla pomocí nejrůznějších ústrků a otravování přimět
„podvratné živly“ k dobrovolnému vycestování. Několik občanů podlehlo.
Bez perspektivy na normální život raději odešli do exilu. Zdálo se, že není
naděje. Obrat přišel nečekaně. Seriál úmrtí sovětských vůdců na počátku
osmdesátých let přinesl zásadní změnu kremelské hierarchie. Vedení
nejmocnější socialistické země se ujal „mladý“ Michail Gorbačov. Záhy
přišel pokus o reformu komunistického systému známý jako „perestrojka“.
Normalizované Československo následovalo poslušně svůj vzor. Začala
kostrbatá přestavba a lidový humor doslat další zdroj inspirace.
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A přišla zásadní změna. Gustáva Husáka na postu generálního tajemníka
KSČ vystřídal Miloš Jakeš. Pro disidenty se však nezměnilo fakticky nic.
Ovšem ovzduší ve společnosti nabíralo nový směr. Rok osmičkových
výročí sebou přinesl napětí i jednu novinku. Příslušníky VB v bílých
přilbách s obušky a štíty. Propuštěním některých politických vězňů učinil
režim ústupek mezinárodnímu tlaku. Za této atmosféry zamířil na státní
návštěvu do ČSSR francouzský prezident Francois Mitterrand.
Komunistická garnitura o mezinárodní návštěvy velmi stála. Jejich
prostřednictvím se snažila rozmlžit viditelné postavení patolízalského
vazala Moskvy. Návštěvníci z nesocialistických zemí byli doslova terno.
Praha tak svoji náruč otevřela například řeckému předsedovi vlády
Andreasi Pappandreovi. Když nakonec v prosinci 1988 přicestoval
prezident Francouzské republiky, čekalo ho okázalé přivítání, včetně
rozsáhlého programu. Vždyť to byla historicky první návštěva
francouzského prezidenta v Československu. Sám se pak postaral, aby
dostala vpravdě neopakovatelný punc. Jako hlava suverénního státu pozval
na společnou snídani představitele československého disentu.
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Stalo se tak 9. prosince 1988 na půdě francouzského velvyslanectví v
malostranském Buquoyském paláci. Mezi pozvanými nechyběl
samozřejmě Václav Havel. Přišel také Jiří Dienstbier, Karel Srp, Miloš
Hájek, Václav Malý, Petr Uhl, Ladislav Lis a Rudolf Battěk. Původně
plánovaná půlhodina se protáhla na více než hodinu. Oficiální program tak
musel být přeplánován. Husák „obrazně“ čekal, až po Havlovi přijde na
řadu. Nomenklaturní struktuře nezbylo než tuhle hořkou pilulku spolknout.
Ačkoli Československá televize přešla událost taktickým mlčením, západní
media o tom psala. Dokonce stranický tisk Rudé Právo zmínku o setkání
zařadilo do své oficiální zprávy z tiskové konference. Mitterrand
legitimizoval před veřejností odpůrce moci, které byl sám hostem. Té již
zvonila hrana. Za dvanáct měsíců se zhroutila a Československo vyšlo
vstříc zásadní změně společenských poměrů.
Zdroj foto:

Martin Marek

france.cz
wikipedie.org
ct24.ceskatelevize.cz

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Automobilové
závody 10. 11. 2018 a Zpívánky 11. 11. 2018
V sobotu odpoledne se sešli skauti z družin Raci, Netopýři a Kojoti na
louce mezi ulicí Liliová a firmou Streicher. Děti měly za úkol si přinést
papírový karton či krabici větších rozměrů. Poté byly rozděleny do 6
skupin a každá skupina měla za úkol vyrobit papírový automobil takových
rozměrů, aby každý člen skupiny mohl model auta na sebe nasadit a
závodit s ním po vyznačené dráze. Závodní dráha byla definována lany
položenými na zem. Děti dostaly k dispozici lepenku, nožík, nůžky,
papírové talíře, barevný papír a fixy.
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Při tvorbě nebylo žádné omezení na velikost, tvar a typ vozidla. Dětem
bylo umožněno přenést jejich myšlenku a kreativitu do reálné podoby
v rámci výrobních možností. Závodili jednotlivci mezi sebou anebo jako
štafeta po skupinách. Po skončení závodů byli všichni skautští závodníci
odměněni čokoládovými medailemi, které připravila Bára. V neděli
odpoledne se sešly skautky z družin Ledňáčci, Lasičky a Myšky ve
skautské klubovně, kde měly hodinu na zkoušku zpěvu oblíbených
písniček dle vlastního výběru. Pak se přemístily na louku, kde si zahrály
zvukové hry. Děti utvořily dvojice, každá z dvojic se dohodla na písničce,
kterou bude zpívat a následně se náhodně rozmístila se zavázanýma očima
po louce. Po zaznění píšťalky se snažila zpěvem vybrané písničky najít
druhého partnera z dvojice. Po této hře se skautské děti přemístily zpět do
klubovny, kde každá družina rozdělená do menších skupin za doprovodu
hudebních nástrojů, kytary, trianglu, flétny, rolniček, zvukových dřívek,
xylofonu a afrického bubínku zazpívala dvě své oblíbené písničky.
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Po skončení pěvecké soutěže byla každá skautská zpěváčka odměněna
sladkým pečeným perníkem se šlehačkou, který upekly Petra a Lucka.
Ing. Cyril Hromník

Sportovní střípky:
Fotbal:
Tým mužů skončil po podzimu na dvanáctém místě
K osmé sezóně v řadě v 1. B třídě nastoupili muži s novým trenérem, kdy
mužstvo, které prošlo řadou změn, převzal Ivan Honzík. Šlo o velmi těžké
období, kdy jsme po odchodu několika opor museli sehnat nové hráče.
Rozhodli jsme se jít cestou, při které jsme vsadili především na vlastní
mladé odchovance.
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Za náš tým nastupovali dokonce tři hráči ve věku 15 až 16 let (Tomáš
Fink, Lukáš Sedláček a Lukáš France). Mladíci se během podzimní sezóny
předvedli ve výborném světle a dokonce sami vsítili 4 z našich 13 branek.
Do týmu se vrátili i další naši odchovanci, a to Radek Růt a Milan
Kokoška. Pozitivem je i poměrně slušná účast na trénincích našeho Atýmu. Z celkem třinácti utkání jsme 4x vyhráli, 1x remizovali a 8x
prohráli, což znamená, že jsme se umístili na celkovém 12. místě ze 14-ti
účastníků soutěže. Přes zimu se budeme snažit připravit tým na jarní část
sezóny tak, aby se nám povedlo soutěž zachránit.
Po odchodu silného ročníku 2003 jsme se v létě dohodli na sdruženém
startu v kategorii dorostu s týmem Černic. V Černicích nastupuje za místní
tým pět našich odchovanců, Jurij Pipaš je dokonce suverénně nejlepším
střelcem týmu, kdy vsítil během podzimní části soutěže celkem 18 branek.
Mimo těchto hráčů ještě další mladí kluci hrají již za náš A-tým, jak bylo
uvedeno výše.
Starší žáci po odchodu řady hráčů většinu ze svých utkání prohráli,
nicméně je třeba zdůraznit, že soutěž hrajeme tento rok hlavně s hráči, kteří
jsou o dva až tři roky mladší než hráči ostatních týmů. Kluci ale předvádí
velmi dobré výkony, někteří z nich jsou i v okresních výběrech, takže je
zde předpoklad, že v dalších sezónách budou výsledkově výrazně lepší.
Dva týmy máme v kategorii přípravek, a to mladší a starší přípravku.
Klukům v obou kategoriích se v soutěžích velmi daří. Nejlepšími střelci
starší přípravky jsou Jan Hrubý (22 gólů), Štěpán Sedláček (19) a Jakub
Šimsa (11). V mladší přípravce jsou nejlepší střelci Daniel Belan (35 gólů),
Yannick Dentel (27) a Šimon Jáchim (13). Chtěli bychom také poděkovat
paní Václavě Vysloužilové - Šmídlové za finanční dar na nákup sady dresů
pro tým mladší přípravky.
Stará garda skončila v sezóně 2018 na konečném 3. místě z celkem deseti
účastníků soutěže.

strana 19

ŠL č. 12 / prosinec 2018

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, sponzorům,
trenérům, rodičům našich mladých fotbalistů i všem ostatním, kteří se
kolem fotbalu pohybují a pomáhají nám, za jejich podporu a čas, který nám
během celého roku 2018 věnovali. Děkujeme a těšíme se opět na viděnou
po zimní pauze.

Tým starších žáků po závěrečném utkání podzimní sezóny.
Všem spoluobčanům zároveň přejeme pevné zdraví, klidné a příjemné
prožití vánočních svátků i šťastný a úspěšný rok 2019.
Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Jak jsme pluli Baltským mořem až do Finska
Náš cíl a plán je jednoduchý – dostat se s kamarádem Honzou z hlavního
města Švédska přes moře do hlavního města Finska. Chceme absolvovat 16
hodinovou plavbu na trase Stockholm-Helsinky, prohlédnout si Helsinky a
pak se vydat tou stejnou námořní trasou skrz Baltské moře zase zpět.
S kamarádem Honzou z Plzně cestuji moc rád. Už jsme spolu navštívili země,
jako jsou Švédsko, Arménie, Rumunsko, Dánsko, Gruzie a za dva měsíce (v
únoru 2019) náš čeká cesta do Ázerbájdžánu.

Úžina u Stockholmu, kterou se proplouvá do Baltského moře.

Ze Stockholmu vyplouváme odpoledne v 15:00 hodin. Na lodi zjišťujeme, že
zdejší obchod v mezinárodních vodách funguje bez DPH a tak si kupujeme
společně karton 24 plechovek finského piva Karhu (v překladu Medvěd) a
několik doutníků. Sedáme si na horní palubu lodě a za pohledu na širé moře
pokuřujeme doutníky a pijeme finské pivo. Nádhera… Večer, když nám je
zima, zalézáme do baru a za doprovodu živé hudby pokračujeme v boji
s Medvědem, tedy s pivem Karhu.
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Dali jsme si za cíl, že všech 24 plechovek do konce 16 hodinové plavby přes
Baltské moře zdoláme, a hlásím, že úkol jsme řádně splnili! Brzo ráno, tedy
v 07:00 hodin připlouváme do přístavu v Helsinkách.

Plachetnice u břehu Helsinek.

Navštěvujeme pravoslavný kostel, pořizujeme první fotografie, jíme sušené
maso, které si já i Honza pravidelně na své cesty doma sušíme a užíváme si
ranní klid města. Po asi půl hodině cesty pěšky dorážíme do centra Helsinek,
které je blízko moře. Společně s Honzou fotíme velké plachetnice, ale také i
vojenské fregaty a další zajímavé kousky. Honza jako vášnivý opravář
železničních vlaků chce vidět Helsinské vlakové nádraží a místní vlaky.
Jdeme tedy k hlavnímu vlakovému nádraží, vstupujeme do hlavní budovy, kde
nás překvapuje čistota společných prostor. Ne nadarmo se o skandinávských
zemích mluví jako o čistých zemích a je to skutečně tak! Od těchto končin se
máme skutečně ještě hodně co učit, je to dobrá zkušenost! Další zastávkou je
hlavní Helsinské náměstí, kde si s Honzou dáváme svačinu – tedy místní pivo
a sušené hovězí maso.
Odpoledne se jdeme ještě znovu podívat na plachetnice a vojenské fregaty a
v podvečer, tedy v 18:00 hodin, míříme k velkému přístavu, kde kotví velké
námořní a zaoceánské lodě.
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Cestou přes Baltské moře.

Čeká nás 16 hodin přes Baltské moře
zpět do hlavního města Švédska. Večer
a zejména v noci se kocháme sluncem.
Ačkoliv je podzim - září, slunce
absolutně vůbec nezapadá. V čase
00:00 hod až 01:00 hod, kdy má být
největší „tma“, je jen slabě šero a na
obloze červánky. Tento jev je pro
skandinávské země běžný, pro nás je to
zvláštní jev a velmi hezká podívaná.
Další ze zajímavostí je mapa naší
námořní trasy s uvedenými údaji o
podmořské hloubce. Je zajímavé, že po
celou dobu plavby bylo mořské dno
pouze v rozmezí 130-300 metrů
hloubky. Druhý den ráno připlouváme
ke břehům Švédska. Stockholmský
přístav není u moře, ale vede k němu
mnoho kilometrů dlouhý a úzký kanál
napříč nádhernou švédskou krajinou.
Teprve po 2 hodinách plavby se
dostáváme k velké vodní ploše tvořící
námořní přístav Stockholmu.
Je dopoledne, skoro poledne.

Náš 3 denní námořní výlet je u konce a
nás čekají 4 dny ve Švédsku. Budeme se účastnit oslav svatby švédského
prince Carla Philipa, ale o tom už bude další povídání…
Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel

POZOR: Změna v jízdních řádech autobusů:
Nový jízdní řád autobusových linek, který platí od 9. 12. 2018, je
ke zhlédnutí na internetových stránkách obce www.stenovice.cz nebo je
možné si jej vyzvednout v budově obecního úřadu.
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Výroční valná hromada hasičů:
V sobotu 5. 1. 2019 se od 15 hodin uskuteční v sále Lidového domu
výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů Štěnovice.
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