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ZPRAVODAJ OBCE ŠTĚNOVICE
VYCHÁZÍ JEDNOU ZA MĚSÍC
ŘÍJEN A LISTOPAD 2022

Výsledky komunálních voleb 2022 v obci Štěnovice
SRDCEM PRO ŠTENOVICE – 24,69 % - 3 mandáty
VOLBA PRO OBEC – 20,82 % - 2 mandáty
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ – 16,06 % - 2 mandáty
NEZÁVISLÍ – 12,25 % - 1 mandát
PRO ŠTĚNOVICE – 10,98 % - 1 mandát
Sdružení nezávislých kandidátů a SNK ED – 8,08 % -1 mandát
ROZUMNÍ – 7,12 % - 1 mandát
Volební účast: 59,19 %
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Složení a funkce nového zastupitelstva
Jan Polívka – starosta
David Laštovka – místostarosta
JUDr. Ing. Pavel Cink LL.M., MBA – předseda kontrolního výboru
Ing. Michal Ulč – člen kontrolního výboru
Jan Jíška – člen kontrolního výboru
Ing. Luboš Šmídl Ph. D. – předseda finančního výboru
Ing. Kamil Kosnar – člen finančního výboru
Ing. Michal Jarolím – člen finančního výboru
MUDr. Jiří Albrecht – předseda kulturní komise
Mgr. Jitka Hněvsová
Ing. Cyril Hromník

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice, konaného dne 17. 10. 2022
Zastupitelstvo obce:
1. deklaruje budoucí uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci pro
volební období 2022 - 2026 (dále jen „memorandum“), jehož předmětem
bude:
a) programové prohlášení, jež specifikuje priority pro dané volební období
b) specifikace kompetencí starosty a místostarosty obce pro dané volební
období
c) specifikace způsobu komunikace úřadu se členy zastupitelstva obce pro
dané volební období
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Součástí memoranda bude rovněž ustanovení, které upřesní, z jakých
důvodů a za jakých podmínek lze od memoranda odstoupit. Memorandum
bude veřejným dokumentem a bude stvrzeno podpisy všech členů
zastupitelstva obce Štěnovice do 30 kalendářních dnů od data konání
ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Štěnovice, tzn. od 17. října 2022.
2. schvaluje jednoho místostarostu.
3. v souladu s §84 odst. 2 písm. K) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
4. volí starostou obce Štěnovice pana Jana Polívku.
5. volí místostarostou obce Štěnovice pana Davida Laštovku.
6. zřizuje finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné.
7. volí předsedou finančního výboru pana Luboše Šmídla.
8. volí předsedou kontrolního výboru pana Pavla Cinka.
9. volí členy finančního výboru pana Michala Jarolíma
a pana Kamila Kosnara.
10. volí členy kontrolního výboru pana Jana Jíšku a pana Michala Ulče.
11. v souladu s § 153 zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, o odměnách za výkon funkce členům
zastupitelstev, v platném znění, stanoví odměnu za výkon předsedy výboru
ve výši 3 611 Kč měsíčně, za funkci neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1 805 Kč měsíčně a členům výborů 3 010 Kč měsíčně.
Odměny budou poskytovány od 1. 11. 2022.
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V říjnu a listopadu oslavili jubilea:
Jiří Majer, V Podlesí
Alena Zahradníková, Mechová
Miloslav Holoubek, Liliová
Zdeňka Kaprálová, Buková
Milada Skalová, K Hájovně
Václav Bébr, Na Šancích
Marie Kunešová, V Podlesí
Jiřina Jánská, Štěnovické nám.
Petr Šeba, Polní
Jaroslav Kuna, Farní
Jitka Nohovcová, Habrová

Milan Hajžman, Na Šancích
Jindřiška Šimrová, Akátová
Václav Chaluš, V Potocích
Vlasta Kašparová, Akátová
Jiří Řehořek, Štěnovice
Jan Soukup, Čižická
Ludmila Doubková, Šeříková
Jan Jíška, Jasanová
Margita Krejčová, Buková

Stanislav Procházka, V Podlesí
Stanislav Menoušek, Losinská

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Kulturní okénko
Malování na faře
V pátek 21. října se farní kuchyně opět změnila ve výtvarný ateliér. S
trochou trpělivosti a s nápadem vznikly v kurzu pod vedením Zuzany
Vokůrkové, po pár hodinách velmi pěkné naivní obrázky. Na rozměr
plátna byly předem vyrobeny vkusné dřevěné rámečky. Uvidíme, co
umělecký zápal zúčastněných vytvoří příště.
Jiří Albrecht
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Výroba skřítků
Dne 5. 11. 2022 proběhla na štěnovické faře krásná akce s tématem tvoření
skřítků. Sešli jsme se v hojném počtu a faru jsme opouštěli v počtu více jak
dvojnásobném, jelikož s každým z nás šel domů minimálně jeden skřítek,
který nám posvítil na cestu. Doufáme, že má Váš skřítek již doma své
místo a že Vám dělá radost, stejně jako nám ji děláte Vy. Všem bychom
Vám tímto krátkým příspěvkem chtěli moc poděkovat za úžasnou
atmosféru a budeme se zase těšit příště na dalším setkání!
Zuzana Vokůrková a Anna Kroupová

Tvořila se originální dílka
Tvoření pod vedením Světly Dvořákové bylo tentokrát praktickou ukázkou
a cvičením Tiffany techniky, která spočívá ve spojování malých kousků
barevných sklíček pomocí cínu. Tímto způsobem se dají vyrobit nejen
malé ozdoby například závěsný andělíček, ale i velké skleněné dekorace,
lampy, mozaiky nebo obrazy. Pro začátečníky je dobré začít s menším
předmětem-ozdobou, na které se zdokonalí ve správné technice spojování
kousků skla. Hotová skleněná dílka vypadají velmi originálně.
Jiří Albrecht

Vysvěcení kaple
Vysvěcení kaple Všech svatých na štěnovickém hřbitově 2. listopadu bylo
symbolické. Po mnoha desetiletích je místo pohřbívání duchovně
dokončeno. Vysvěcením v tento památný den jsme si připomněli všechny
zemřelé a trpící. Kdysi nevzhledné neudržované malé obecní stavení
(opuštěná hrobka) u vstupní brány, které místní chybně označovali za
márnici se stalo důstojným pietním místem. Obecní kaple je vybavena
jednoduchým dubovým křížem ze starého dřeva. Kdokoliv si může uvnitř
zapálit svíčku, zanechat květinu, přání nebo se jen zastavit. Kaple může být
také využita při smutečním obřadu.
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Vznikem pietního místa se celý hřbitov zklidnil a stal se uceleným
prostorem, který přirozeně navazuje na parkovou farní zahradu.
Jiří Albrecht

Taneční kurzy jsou v plném proudu
Tanečníci z jarního kurzu chtěli před plesovou sezónou opakování, nové
páry se přidaly. Tentokrát se tanečního kurzu účastní 20 párů. Pro mnohé
je inspirací taneční soutěž StarDance, při které i často velmi nezkušení
účastníci předvádějí díky velké snaze a dobrému vedení až nevídané
pokroky. Znatelné zlepšení je vidět už i po dvou hodinách tance ve
Štěnovicích. Nohy se tolik nepletou, snažíme se udržet taneční tempo.
Zkušený taneční pár nám neúnavně vysvětluje, jak na to, kterou nohou
začít, jak se vzájemně při tanci držet. Některé taneční kroky jsou zpočátku
poněkud záludné a hned se vše nezdaří. Během kurzu však vládne velmi
dobrá nálada. Za každý malý pokrok jsme totiž pochváleni.
Jiří Albrecht

Oznámení tenisového klubu Štěnovice
Podzimní brigáda a zazimování kurtů
Vážení sportovci a přátelé TK, v sobotu 26. 11. 2022 se v čase od 9:30
hodin bude konat podzimní brigáda na tenisových kurtech. Je potřeba
připravit kurty na zimní odpočinek a uklidit okolí kurtů. Budeme se na Vás
těšit.
Cyril Hromník
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DĚKUJEME SKUPINĚ ČEZ JAKO PARTNEROVI
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ROCE 2022
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice na závodech

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice se zúčastnil v sobotu 8. 10. 2022 závodu
„Stopou bratra Šiwy“, pořádaném na památku skauta
Jana Krause –
Šiwy, ve kterém mají družiny skautů a skautek i vlčat a světlušek
příležitost si vyzkoušet svoji šikovnost, obratnost a fyzickou zdatnost.
Bratr Šiwo byl pražským rodákem, který ve 20. letech 20. století začal
skautovat, a to v 30. oddílu. Po příchodu do Plzně, kde získal místo jako
chemik ve Škodovce, založil 2. oddíl Stopa, který už jako středisko funguje
dodnes. Bratr Šiwo byl vynikajícím organizátorem četných skautských
akcí – koloběžkové závody, cyklistické akce, tábory, byl výchovným
zpravodajem, také organizátorem a zakladatelem západočeských Lesních
škol (spolu s Františkem Alexandrem Elstnerem a Karlem Kulhánkem),
které sám po dobu svého skautského působení vedl. Skoro symbolicky
zemřel v době konání 1. Lesní školy, a to po polistopadové obnově Junáka
28. 7. 1990 v Plzni ve věku nedožitých 84 let. Pozůstalost bratra Šiwy je
uložena ve skautském archivu ve Františkánské ulici v Plzni. Registrace
skautských oddílů proběhla v 9:00 hodin v okolí Seneckého rybníka u
kluboven střediska Stopa a Limba. K registraci bylo nutné sestavit
čtyřčlenné hlídky (týmy). Světlušky a vlčata měla mít s sebou jídlo a pití
na celý den, skautský kroj či oddílové tričko a šátek, sportovní oblečení a
obuv, bloček papíru, tužku a nějakou tu motivaci. Skauti potřebovali navíc
do týmu ještě: dřevo, chrastí, busolu či GPS a březovou kůru o velikosti
dlaně rádce. Úkolová, vědomostní a manuální náročnost byla rozdělena dle
věku, tzn. do hlídek vlčata a světlušky (6-9 let) v jedné kategorii a skauti a
skautky (10 a více let) v kategorii druhé. Trasa pro vlčata a světlušky byla
značena papírovými tlapičkami o rozměrech 2x2 cm a byla 4 kilometry
dlouhá, skauti a skautky se orientovali podle mapy a kompasu (buzoly) či
GPS.
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Doba na splnění všech úkolů byla
stanovena na 180 minut. Děti byly
vybaveny kartičkou, do které si samy
zaznamenávaly, co bylo potřeba, nebo
zápisy tvořili skautští vedoucí
z kontrolních stanovišť.
Na
stanovištích získávají hlídky kladné
body. Vítězí hlídka s nejvyšším
počtem bodů. V případě rovnosti bodů vítězí hlídka s nižším věkovým
průměrem členů. Co se týče konkrétních úkolů, patřilo mezi ně pro vlčata a
světlušky např. po krátké ukázce popsat zpaměti detailně obrázek, ruční
výroba z papíru dle předlohy, zatloukání hřebíků až po hlavičku do
dřevěného hranolu, zavázat tkaničky u bot poslepu na dvě kličky
v časovém limitu 2 minut, poslepu rozvázat uzel a znovu zavázat, střelba
ze vzduchovky na cíl ze vzdálenosti deseti metrů na kovové figurky, skok
přes švihadlo, prolézání mezi provazy uvázanými mezi stromy, navlékání
nitě na jehlu, krájení mrkve, každý člen hlídky měl za úkol srazit 3 kuželky
ze vzdálenosti 5-ti metrů, přiřazení stromu na obrázku k reálnému plodu,
hledání rozdílů na 2 obrázcích, dále se zavázanýma očima nahmatat
rukama v dřevěné bedně danou věc a identifikovat ji. Mezi úkoly pro
skauty bylo třeba rozdělání ohně z vlastnoručně nasekaných dřívek a kůry
z břízy s přepálením provázku nad ohništěm, uzlování, vázání šestice
základních uzlů, a to v podobě ambulančního uzlu, dračí smyčky, lodní
smyčky, rybářské spojky, škotové spojky a zkracovačky. Následovala
střelba ze vzduchovky na cíl ze vzdálenosti deseti metrů na kovové
figurky, každý z hlídky měl 3 rány. Pro fyzickou zdatnost či obratnost si
skauti vyzkoušeli prolézání mezi provazy uvázanými mezi stromy. Pro
ověření znalosti přírody, jim byly do sluchátek pouštěny zvuky zvířat,
ptáků, hmyzu a úkolem bylo poznat, o jaký konkrétní druh zvířete se jedná.
Dalším úkolem v rámci týmové aktivity na logické myšlení bylo rozluštění
šifer a vyřešení hlavolamů.
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Následoval též úkol, ve kterém bylo definováno zranění a skauti měli za
úkol vybrat prostředky k ošetření daného zranění. Oblíbenou disciplínou se
stala činnost, při které pracuje družina jako tým, kdy dva skauti ze skupiny
měli zavázané oči a ostatní ze skupiny dostali šest destiček z kartonu.
Z kartonů stavěli cestičku, po které museli všichni jít, jak ti, co měli
zavázané oči, tak i ti co ne. Cílem bylo, že nikdo nesměl šlápnout mimo
karton. Úkol předávání vzkazu spočíval v tom, že si na startu závodu skauti
přečetli vzkaz, který si museli po celou dobu závodu pamatovat a v cíli
vzkaz napsat na papír. Po doběhnutí posledního družstva do cíle bylo
provedeno vyhodnocení dosažených výsledků jednotlivých družstev.
Štěnovická družina Kojoti získala 1. místo, družina Koaly získala 2. místo,
družina Delfíni získala 3. místo. Důležitost celé akce za krásného počasí
vidím opět v tom, že se skautské děti potkaly se skauty z jiných oddílů a
změřily své síly v různých disciplínách jako je uzlování, zapalování ohně,
logické myšlení, zručnost či obratnost, a hlavně navázaly nová a pevná
přátelství. V současné době se skautské děti intenzivně připravují na další
závody, které jsou naplánovány na duben 2023.

Štěnovičtí fotbalisté mají nové webové stránky
Fotbalisté TJ Sokol Štěnovice mají vytvořené nové webové stránky. Staré
a již neudržované stránky byly nahrazeny novými, které najdete na odkazu
http://www.tjsokolstenovice.cz/. Mimo vlastních webových stránek máme
zřízený nově i Facebookový profil. Obě platformy budou sloužit jednak
pro lepší prezentaci oddílu, zároveň by to měly být i komunikační kanály
se širší veřejností. Na stránkách najdete veškeré aktuální informace o dění
v klubu, aktualitách ze zápasů, fotografie, informace o jednotlivých týmech
a jejich výsledcích, dále i kontakty na trenéry a členy výboru. Během
listopadu se postupně dohrává podzimní část fotbalových soutěží. Celou
podzimní sezónu budeme bilancovat až v prosincových Štěnovických
listech. Zatím alespoň přikládáme týmové fotky tří našich nejmladších
týmů – mladší a starší přípravky a mladších žáků.
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Tým mladší přípravky pod vedením Miloslava Matouška

Tým starší přípravky pod vedením Vladimíra Volfa
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Tým mladších žáků pod vedením Luboše Šmídla a Václava Jandy

Petr Lodl

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Řekni mi Kubíčku, co to máš v košíčku?
Jednou z odlišností zahrad MŠ a ZŠ je skladba dřevin. Zatímco na zahradě
ve školce jsme pod smrky a borovicemi pozorovali klouzky, hřiby, ryzce
nebo muchomůrky, na školní zahradě před budovou ZŠ se začala nádherně
vybarvovat jablíčka. Takže po vyčerpání tématu hub jsme se i my ve školce
vrhli na jablkobraní. Konkrétně ve třídě Medvídci jsme jablka využili ke
grafomotorickým cvičením, k motivovanému cvičení nebo třeba k
vyjádření pocitů (komu bych jablíčko dal …), ale také k obtiskávání nebo
výrobě věnečku. Nelze opomenout, že i jablíčka se objevila ve společném
zpěvu (Měla babka čtyři jabka, Pod naším okýnkem, …), ale i
v rozhovorech na téma vitamínů a zdravého stravování.
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A právě poslední zmiňované nás přivedlo na myšlenku vyzkoušet si
společně něco dobrého a zdravého, uvařit jablečnou přesnídávku.
Abychom naplnili slovo společně, bylo nejprve potřeba donést z domova
jedno jablíčko, aby ta dobrota byla opravdu od každého kamaráda. Pak
jsme ovoce porovnávali, třídili a těšili se na společné „vaření.“ V pátek
jsme jablka omyli, oloupali a děti samy příborovým nožem nakrájely. Pak
jsme požádali o spolupráci paní kuchařky, které pod dohledem dětí (každý
si v kuchařské čepici a zástěře vyzkoušel míchání s vařečkou) ve školkové
kuchyni jablka svařily. Po tepelné úpravě jsme přesnídávku nalili do
skleniček, ozdobili a HURÁ, máme společnou odměnu! Děti si skleničky
odnesly domů a tam už bylo na každém z nich, jak s obsahem naloží. Ale
my učitelky doufáme, že si děti užily nejen proces výroby, ale i samotnou
ochutnávku (moc se nám totiž povedla).
Lucie Miškovičová
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