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Zhodnocení volebního období 2018 – 2022
Vážený čtenáři,
volební období 2018 – 2022 se chýlí nenávratně ke svému konci,
a proto je na místě informovat Vás prostřednictvím Štěnovických listů
o všem podstatném, co bylo v uplynulém období zrealizováno,
co se realizuje, co se připravuje a na co by mělo budoucí zastupitelstvo
obce navázat. Po volbách, které se uskuteční 23. a 24. září, dozná složení
místního zastupitelstva několika změn už jen proto, že někteří současní
zastupitelé v letošních volbách nekandidují.

STRANA 1

ZÁŘÍ 2022

Rok 2019

V roce 2019 bylo v obci zrealizováno několik projektů. Nejvýznamnějším
z nich je bezpochyby druhá etapa stavebních úprav kuchyně a jídelny
v základní škole.
Akce s názvem Rozvoj a obnova materiálně technické základny
ZŠ Štěnovice, jejímž cílem byla především modernizace kuchyně a jídelny,
byla zahájena už v roce 2018. Akce, jejímž zhotovitelem je firma
Stavební montáže, byla rozdělena s ohledem na její rozsah do dvou etap.
V první etapě došlo ke stavebním úpravám v zázemí a přípravně kuchyně
v 1. NP budovy, též došlo ke zbudování výdeje jídel pro externí strávníky.
V rámci první etapy došlo též ke zbudování třídy víceúčelového využití.
Pořízeno bylo též nové gastro-vybavení školní kuchyně, které nahradí
staré původní. Akce pokračovala v roce 2019 druhou etapou, v rámci
které došlo ke stavebním úpravám ve 2. NP budovy (jídelna a kuchyně).
Po dokončení stavební části byl do zrekonstruovaných prostor dodán nový
nábytek. Na realizaci akce (to jest na stavbu a dodávku gastro-zařízení
a nábytku) obec celkem vynaložila zhruba 15 mil. Kč, část z celkových
nákladů (zhruba 8,9 mil. Kč) byla pokryta dotací z Ministerstva financí
ČR.
Nad rámec uvedeného byla koncem roku 2018 zbudována rampa
pro výdej jídel pro externí strávníky. Zhotovitelem byla firma SIVRES,
realizace obec stála zhruba 360 tis. Kč.

STRANA 2

ZÁŘÍ 2022

Pro rok 2019 si obec vyčlenila na opravu povrchů místních komunikací
1 mil. Kč. V červnu téhož roku se tak uskutečnila pokládka nového
povrchu v ulici Vřesová a Jedlová, kde byl po patřičné úpravě podkladních
vrstev vozovky proveden postřik asfaltové emulze. Realizaci provedla
firma EUROVIA za cca 500 tis. Kč. Před realizací povrchů komunikací
v ulicích Jedlová a Vřesová byla v obou ulicích provedena montáž
veřejného osvětlení. V Jedlové bylo na stávající betonový sloup umístěno
nové svítidlo, ve Vřesové byly vztyčeny čtyři nové stožáry, na které
byly lampy instalovány. Na montáž veřejného osvětlení v těchto ulicích
vynaložila obec zhruba 330 tis. Kč.
V srpnu roku 2019 bylo na nástavbě učebnového pavilonu školy
instalováno zastínění formou kombinace venkovních rolet a žaluzií.
Montáž včetně ovládání vyšla obec zhruba na 400 tis. Kč.
Realizace byla provedena firmou BORDER Plzeň.
V návaznosti na řešení dopravní infrastruktury se ve spolupráci
s Útušicemi, PČR a SÚS PK podařilo prosadit omezení průjezdu tranzitní
nákladní dopravy obcí prostřednictvím umístění svislého dopravního
značení „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou
„TRANZIT“. DIO bylo zpracováno D-Projektem. Konečný verdikt
vydal Krajský úřad Plzeňského kraje.
Obec se i v roce 2019 zabývala možností zbudování vodovodního
přivaděče přímo z Plzně. Nad možným napojením na stávající
infrastrukturu na plzeňském katastru visí mnoho otazníků.

STRANA 3

ZÁŘÍ 2022

Vedení obce tak absolvovalo v červenci 2019 jednání s technickým
náměstkem primátora města, načež bylo přislíbeno, že varianty prověří
vedení města u příslušných odborů.
I v roce 2019 se obec zabývala majetkoprávními vztahy. V průběhu roku
se podařilo bezúplatně získat pozemek pod částí objektu hasičské
zbrojnice. Pozemek, na němž se nachází budova, byl ve vlastnictví
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pozemky pod objektem hasičské
zbrojnice jsou už tak kompletně ve vlastnictví obce. Během roku
bylo jednáno i o dalších pozemcích nacházejících se na katastru obce.

Rok 2020
Pro rok 2020 měla obec na investice vyčleněno 14,3 mil. Kč,
z toho proinvestováno bylo 11, 4 mil. Kč. Zhruba 4 mil. Kč
pak byly vynaloženy na dvě velké opravy – výměna střešní krytiny
bytového domu ve Skalní vyšla obec na 3,4 mil. Kč (akci provedla SILBA
Elstav) a výměna topných těles ve stávající budově mateřské školy vyšla
obec na zhruba 700 tis. Kč (akci provedla firma SIVRES).
V roce 2020 byla provedena rekonstrukce vozovky v ulici Ke Mlýnu.
Pro finální povrch byly použity žulové dlažební kostky, aby vzhled místní
komunikace zapadl do této historické části obce. Na akci bylo vyčleněno
700 tis. Kč, ve skutečnosti vyšla akce na 950 tis. Kč. Akci zrealizovala
firma Stavland.
V roce 2020 byl zbudován na jedné straně krajské silnice na Losinské
chodník, který propojuje chodník vedoucí od křížku a od požární zbrojnice.
Jako součást dopravního řešení jsou dvě místa pro přecházení. Na akci
bylo vyčleněno 1,1 mil. Kč, zrealizovat se ji však podařilo za 920 tis. Kč.
Akce byla zrealizována firmou Stavitelství Kamínek.
STRANA 4

ZÁŘÍ 2022

V rámci rozvoje dopravní infrastruktury obce byl v roce 2020 zrealizován
první stupeň projektové dokumentace lávky přes Úhlavu (nad jezem) spolu
s napojením
na
plánovanou
trasu
mezinárodní
cyklostezky
(měla by vést pod Vysokou). Na dokumentaci bylo vyčleněno 1,1 mil. Kč,
ve skutečnosti obec vydala o necelých 20 tis. Kč více. Projektovou
dokumentaci zpracovává společnost STATICITY.
V roce 2020 byla také zpracována studie nového přemostění Úhlavy
u zámku na Plzeňské. Studie se zabývala dopravním řešením komplexně,
tedy včetně chodníků. Jelikož je most součástí krajské silnice, hlavním
investorem byla krajská správa a údržba silnic.
Obec se jako přidružený investor na nákladech na dokumentaci menšinově
podílela (stejně by tomu bylo i v případě samotné realizace,
se kterou bylo počítáno). Projektová příprava však byla definitivně
ukončena po rozhodnutí Ministerstva kultury, které uznalo most památkou.
V roce 2020 došlo k přeložení vedení dešťové kanalizace
u Lidového domu. Akce byla realizována s výhledem celkové sanace
Lidového domu (především sálu). Na stavbu obec vyčlenila 750 tis. Kč,
ve skutečnosti obec na akci vynaložila zhruba o 100 tis. Kč méně.
Zhotovitelem díla byla firma OMEGA C&M.
V roce 2020 bylo 100 tis. Kč vyčleněno na projektovou dokumentaci
rekonstrukce sociálních zařízení stávající budovy mateřské školy.
Na projektovou dokumentaci, kterou zpracovala projekční kancelář BRM,
obec vynaložila 95 tis. Kč.
Po vzoru roku 2019 bylo i v roce 2020 zrealizováno zastínění
(kombinace venkovních rolet a venkovních žaluzií) nástavby
základní školy.

STRANA 5

ZÁŘÍ 2022

Nástavba se skládá mimo jiné z učebny fyziky a dvou počítačových
učeben. Na akci bylo rozpočtováno 600 tis. Kč, realizace však obec stála
zhruba o polovinu méně.
Součástí běžné infrastruktury obce je také veřejné osvětlení.
V obci jsou však místa, která tuto infrastrukturu postrádají. V roce 2020
bylo veřejné osvětlení nově zbudováno ve Smrkové ulici. Předpokládaná
cena díla byla 400 tis. Kč, ve skutečnosti obec vynaložila 380 tis. Kč.
Zhotovitelem díla byl Bohuslav Bukovský.
I v roce 2020 se počítalo s odkupy nemovitostí. Čtyřmilionový rozpočet,
který měla obec na odkup nemovitostí vyčleněn, nebyl zdaleka vyčerpán.
Obec totiž počítala s odkupem objektu ve vlastnictví místních chovatelů
(v návaznosti na dříve sjednané předkupní právo, které bylo ve prospěch
obce pro objekt chovatelny zřízeno). V roce 2020 však spolek místních
chovatelů k prodeji nemovitosti nepřistoupil (nestalo se tak dosud).
V roce 2020 tak bylo na odkup nemovitostí vynaloženo 640 tis. Kč,
kdy obec odkoupila část spolupodílu dvou pozemků Mezi ploty, dále obec
odkoupila například pozemek pod místní komunikací na Plzeňské
či pozemky v Třešňové, které jsou součástí biokoridoru.
V roce 2020 bylo zrealizováno rozšíření sběrného dvora odpadů
ve Skladové ulici. Součástí akce bylo zejména významné rozšíření areálu
dvora tak, aby vznikla plně dostačující manipulační plocha, kterou ocení
především řidiči s přívěsy. Plocha sběrného dvora je asfaltového povrchu.
V rámci akce bylo zbudováno také veřejné osvětlení, instalován byl nový
kamerový systém. Rozsáhlý stavební zásah do stávajícího areálu sběrného
dvora odhalil jeho nedostatky (např. nedostatečné odizolování budovy
pro umístění kontejnerů či zcela nevyhovující konstrukce stávající
vozovky). Akce se tak neobešla bez značných víceprací. Předpokládané
náklady díla činily 2 mil. Kč, na akci obec ve skutečnosti vynaložila
3,1 mil. Kč. Zhotovitelem díla byla firma W&W stavby.
STRANA 6

ZÁŘÍ 2022

Pro rok 2020 počítal rozpočet obce s nákupem dopravního automobilu
pro výjezdovou jednotku štěnovických hasičů. Pořízen byl tak požární
technikou vybavený Mercedes Benz, který byl sestaven a dodán
společností THT Polička. Dodavatel nejlépe vyhověl kritériu veřejné
soutěže, kterým byla nejnižší cenová nabídka. Na nákup vozidla
bylo vyčleněno 2,5 mil Kč, ve skutečnosti obec na nákup
vozidla vynaložila 2,9 mil. Kč.

Nové výjezdové vozidlo hasičů.

STRANA 7

ZÁŘÍ 2022

Nad rámec původního investičního plánu bylo v roce 2020 zrealizováno
několik další akcí:
S ohledem na havarijní stav střešní krytiny obou školních tělocvičen obec
zadala zpracování projektové dokumentace, jejichž předmětem je náprava
tohoto stavu. Obec vyšla projektová dokumentace na 41 tis. Kč,
zpracovatelem byla projekční kancelář A.D.S. Rokycany.
Po modernizaci kuchyně a jídelny školy, která se uskutečnila v roce 2018
a 2019, byla po dohodě s vedením školy provedena montáž laminátového
obložení stěn stravovacích prostor. Na montáž obložení praktické
i estetické funkce, vynaložila obec 56 tis. Kč. Dílo provedla firma Lédl.
Pro účely kolaudace požární zbrojnice (současná zbrojnice stojí několik
desetiletí) muselo být v objektu provedeno protipožární opatření
dle aktuálních norem. Instalovány tak byly troje protipožární dveře, dveřní
zavírače a protipožární ucpávky. Protipožární opatření vyšlo obec
na necelých 100 tis. Kč.
S ohledem na rostoucí administrativní zátěž úřadu a z toho plynoucí vyšší
potřebu archivace dokumentů byl na půdě obecního úřadu zbudován další
obecní archiv. Realizace archivu vyšla obec na necelých 90 tis. Kč.
V roce 2020 naopak nebylo zrealizováno pět plánovaných investic,
a to zejména z kapacitních důvodů (ať už ze strany obce jakožto
zadavatele, nebo ze strany potenciálních dodavatelů):
Rozpočet roku 2020 počítal s projektovou dokumentací a případnou
realizací zpomalovacích prvků na některých místních komunikacích.
Na tento záměr bylo vyčleněno 400 tis. Kč.

STRANA 8

ZÁŘÍ 2022

V rámci narovnání majetkoprávních vztahů měla obec vynaložit 70 tis. Kč
na přesun části oplocení areálu bývalého pivovaru. Obec však záměr
přehodnotila a věc řeší úřední cestou.
Pro rok 2020 byla vyčleněna mimořádná částka na kulturu,
neboť se počítalo s velkolepými oslavami 75. výročí konce druhé světové
války. Akce se však nemohla vzhledem k pandemické situaci uskutečnit.
V březnu roku 2020, tj. po vypuknutí covidové pandemie, se obec zaměřila
na materiální pomoc občanům. Jak si jistě vzpomínáte, k dostání nebyly
roušky, ani dezinfekce.
Zaměstnanci obce tak šili roušky, které pak dobrovolníci roznášeli
do poštovních schránek. Na výrobu dezinfekce obec nakoupila potřebné
suroviny, a poté byla dezinfekce distribuována na všechna frekventovaná
místa v obci. Někteří z občanů také využili nabídnuté pomoci ve formě
zajištění nákupu a jeho dovozu domů. Tuto službu pomáhala zajišťovat
pracovní četa.

Rok 2021
Přehled plánovaných oprav a investic, které byly v roce 2021
zrealizovány:
I v roce 2021 zadala obec několik projekčních prací. Byla například
upravena projektová dokumentace dopravního řešení Ke Cvičišti,
Na Průhonu a V Podlesí. Úprava PD vyšla obec zhruba na 15 tis. Kč.
S touto akcí úzce souvisí projekt dešťové kanalizace ústící do koryta
Losinského potoka. Projekt stupně DÚR byl zpracován a předložen
stavebnímu úřadu, který pro projekt vydal územní rozhodnutí.

STRANA 9

ZÁŘÍ 2022

Zpracován byl také projekt rekonstrukce střechy Lidového domu.
Na projekt bylo ještě vloni navázáno samotnou realizací. Projekt vyšel
obec na zhruba 60 tis. Kč.
V roce 2021 byla obci dodána také projektová dokumentace
pro rekonstrukci střechy obecního úřadu. Obec za PD zaplatila necelých
80 tis. Kč. Na projekt mělo být v roce 2022 navázáno realizací, bohužel
se však nepodařilo vybrat zhotovitele.
Obec v minulém roce zadala také projektovou dokumentaci pro výstavbu
nové česlovny v areálu ČOV, neboť bylo shledáno, že stávající česlovna
je staticky nevyhovující.
Projekt, jehož předmětem je mimo výstavby nové česlovny také odstranění
stávající budovy, vyšel obec na více než 100 tis. Kč. Na akci se letos
navazuje realizací.
Za zhotovení kompletní dokumentace třetí změny územního plánu
v několika pare zaplatila obec zhruba 100 tis. Kč. Změna byla vydána
zastupitelstvem 25. 10. 2021. Změna č. 3 územního plánu zakazuje
výstavbu ubytoven na celém území obce a zároveň významně reguluje
další výstavbu (zejména pro plochy výroby a pro bydlení).
Podle plánu byly zrealizovány také stavební a montáží akce. Jednoznačně
nenákladnější byly rekonstrukce střechy obou školních tělocvičen a střechy
Lidového domu. Za stavební práce na střeše školních tělocvičen obec
zaplatila necelých 2,5 mil. Kč. V rámci akce byla řešena výměna střešní
krytiny a také tepelná izolace obou sportovních objektů. Rekonstrukce
střechy Lidového domu spočívající zejména ve výměně krytiny vyšla obec
na 3,5 mil Kč. Zhotovitelem obou akcí byla firma Martin Hubka.

STRANA 10
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V minulém roce byla také opravena místní komunikace v ulici Modřínová
a Borecká (slepá ulice z Čižické ke kontejnerům). Dílo provedla firma
Eurovia za necelých 400 tis. Kč. V rámci oprav došlo k pokládce nového
povrchu v podobě asfaltové emulze.
Minulý rok byly zahájeny zemní a zámečnické práce na zbudování nové
pozinkované
venkovní
terasy
k restauraci
Lidový
dům.
Akce, která byla ještě letos dokončována, vyšla obec na zhruba 1 mil. Kč.
V roce 2021 byly na nástavby učebnového pavilonu u školy
(učebna hudebny aj.) instalovány venkovní rolety a žaluzie. Akci zhotovila
firma Border Plzeň za necelých 300 tis. Kč.
Vloni byla také provedena rozsáhlá oprava objektů areálu ČOV včetně
výměny oplocení a opravy čerpací stanice V Potocích. Akce spočívala
ve výměně krytiny objektů, v opravě fasády budov, výměně oken a dveří.
Provedena byla také úprava okolního terénu. Zhotovitel díla,
kterým byla firma Ondřej Štolle, inkasoval za akci zhruba 1,3 mil. Kč.
Opomenuta nebyla ani bezpečnost na veřejném prostranství. Obec pořídila
za zhruba 170 tis. Kč kamerový systém, který dodala firma Mraknet.
Kamery monitorují autobusovou zastávku na Čižické vč. blízkého okolí,
dále Štěnovické náměstí, silniční průtah na Čižické a místní hřbitov.
V průběhu loňského roku byla provedena také rozsáhlá údržba hřiště
národní házené. Při údržbě došlo například k propískování hřiště s umělým
povrchem, provedena byla také výměna záchytných sítí. Za údržbu obec
zaplatila přibližně 150 tis. Kč.

STRANA 11
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Rozpočet minulého roku počítal také s výměnou kotle obecního úřadu.
Původní dvacet let starý kotel byl vyměněn, nainstalován a zprovozněn
firmou GASPEMA za zhruba 200 tis. Kč. Stejná firma provedla
také výměnu sedmi bytových kotlů v bytovém domě ve Skalní ulici.
Výměna vyšla obec na necelých 450 tis. Kč.
Nad rámec plánu pro rok 2021 byla provedena rekonstrukce sociálního
zařízení v přízemí hlavního učebnového pavilonu základní školy,
kde byla zbudována bezbariérová toaleta. Akce vyšla obec na necelých
200 tis. Kč.
Rozpočet na odkup pozemků byl minulý rok významně překročen,
neboť obec využila příležitosti k odkupu rozlehlých pozemků pro bydlení
poblíž bývalé odchovny prasat. Dalšími významnými pozemky určenými
k bydlení, které se obci podařilo získat, jsou parcely na Štěnovickém
náměstí vedle prodejny potravin. Na nákup nemovitostí měla obec
vyčleněno 1,5 mil. Kč. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem utratila
obec za nákup nemovitostí necelých 10 mil. Kč.

Rok 2022
Letos bylo několik akcí zrealizováno, jiné se realizují:
Zhruba 600 tis. Kč zaplatila obec firmě Stavitelství Kamínek za realizaci
provizorních autobusových zastávek veřejné dopravy u Třešňové ulice
(zastávky nesou název Modřínová). Zastávky s nástupištěm z betonových
panelů je možné využívat od 12. září. Zastávka, jež bude sloužit i pro noční
linku N92, bude ve směru na Plzeň opatřena moderní čekárnou.

STRANA 12
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Firma Stavitelství Kamínek zajišťovala také výstavbu několika
zpomalovacích retardérů (tzv. polštářů) v ulici Farní a ulici Luční.
Výstavba zpomalovacích prvků ze žulových kostek vyšla obec
na necelý 1 mil. Kč.
V rámci oprav místních komunikací byl letos zbudován nový povrch cesty
na Borecké a v Modřínové ulici. Oprava byla zrealizována postřikem
asfaltové emulze a obec vyšla zhruba na 600 tis. Kč. Akci realizovala firma
Eurovia.
Od 12. září probíhá oprava místní komunikace v ulici Na Šancích,
jejíž zhotovitelem je firma Roadfin. V rámci stavby dojde k opravě
stávajících kanalizačních šachet, položen bude následně nový asfaltový
koberec. Za akci, která bude dokončena v říjnu, by měla obec zaplatit
zhruba 5,5 mil. Kč. Akce měla být původně spolufinancována prostředky
Ministerstva pro místní rozvoj, žádost o dotaci však nebyla úspěšná.
Letos byla také provedena montáž nového oplocení zahrady mateřské
školy. Akci provedla firma LK-stav a obec za její realizaci zaplatila
přes 300 tis. Kč. Stejná firma provedla také výměnu betonových obrubníků
na rozsáhlém prostoru před základní školou. Za realizaci výměny
obrubníků firma inkasovala 190 tis. Kč.
V září započala firma Hubka stavební práce na nové česlovně místní
čističky. Původní budova česlovny bude zbourána a nahradí ji nová budova
vhodná pro současné technologie hrubého předčištění. Za stavbu,
která by měla být dokončena v listopadu, zaplatí obec zhruba 1,2 mil. Kč.
Stavební úpravy se dočkala historická stavba na místním hřbitově.
Za opravu, kterou měla na starosti firma NH servis, zaplatila obec
190 tis. Kč. V rámci stavebních prací byla opravena fasáda budovy,
oplechování střechy, dveře, okna ad.
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V rámci koncepce rozvoje sportu v obci bylo u fotbalového areálu
zbudováno workoutové hřiště. Sestava pro posílení celého těla vyšla obec
na 700 tis. Kč. Sestavu dodala a naistalovala firma Clean4you.
Novými herními prvky bylo opatřeno dětské hřiště v Liliové ulici,
kam byly dodány atrakce antivandal, které jsou také bezpečnější. Na hřišti
je tak nový kolotoč, domeček se skluzavkou a nové houpačky.
Za nové herní prvky obec zaplatila 200 tis. Kč. Zhotovitelem akce
byla firma Sportclub.

Co je také v plánu a co se například připravuje:

• Lávka pro pěší a cyklisty přes Úhlavu u jezu. V současné době
je vydáno stavební povolení.
• Projektová dokumentace chodníku Liliová-Kamenická
(vč. inž. sítí). Projekt propojení chodníku z Liliové ulice
do Kamenické dosud nebyl dokončen z důvodu pokračujícího
jednání o sdružené investici a řešení majetkových vztahů
s firmou Streicher. Dále byla řešena problematika napojení
chodníku vč. sítí (zejména vodovodu) na připravovanou zónu
pro bydlení, kterou se chystá zbudovat soukromý investor.
• Studie víceúčelového hřiště u školy, která je zpracovávána
letos, by měla ukázat, jakým směrem se v obnově sportoviště
vydat. Hřiště by mělo plně vyhovět současným nárokům
pohybových aktivit. Proto je cílem zbudovat víceúčelový areál,
který bude sloužit nejen školní výuce tělesné výchovy,
ale také široké veřejnosti.
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• Projektová dokumentace rozšíření a modernizace vodojemu.
Jelikož se stávající vodojem může stát pro obec velmi
problematickým, přistoupila obec k projektování nového vodojemu
s moderními
technologiemi
a
potřebnou
kapacitou.
Je však zapotřebí zachovat stejnou vrstevnici, na které se nachází
současný vodojem, což je z hlediska vlastnictví využitelných
pozemků komplikované. Projekční práce tak byly pozastaveny
a vedení obce jedná s vlastníky o podmínkách odkupu potřebných
pozemků pro výstavbu vodojemu.
• Projektová dokumentace rekonstrukce místní komunikace
v ul. Ke Cvičišti, Na Průhonu, V Podlesí. Projekt je v současné
době dokončován s předpokladem realizace v příštích dvou letech.
• Rozšíření kamerového systému obce. V obci bylo v roce 2021
nainstalováno několik kamer, které monitorují veřejné prostranství.
V letošním plánu investic je rozšíření kamerového systému,
o čemž v současné době stávající vedení obce jedná s dodavatelem.
• Generální oprava multikáry pro správu a údržbu zeleně.
V současné době probíhá oprava stávající multikáry M25.
Z technického hlediska se jeví oprava současného stroje výhodnější
než nákup nového vozidla.
• Úprava projektové dokumentace rekonstrukce domova
pro seniory. V současné době se zpracovává změna projektu tak,
aby byla budova současného domova pro seniory využitelná
i jako lékařské zařízení s více zaměřeními.
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Několik čísel závěrem
Zůstatek na bankovních účtech
obce k 31. 10. 2018 (celkem)
Zůstatek na bankovních účtech
obce k 31. 8. 2022 (celkem)
Proinvestováno
od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2022 (celkem)
Přijaté dotace
od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2022 (celkem)
Poskytnuté dotace
od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2022 (celkem)

55 093 814,19 Kč
83 033 044,51 Kč
přes 41 mil. Kč
38,3 mil. Kč
zhruba 1,5 mil. Kč

Pozn. Obec poskytuje dotace především místním organizacím.

Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Zastupitelstvo ve volebním období 2018 - 2022
Pro volební období 2018 – 2022 byli do zastupitelstva obce zvoleni tito
kandidáti:
MUDr. Jiří Albrecht (NEZÁVISLÍ), Josef Brada (VOLBA PRO OBEC),
Mgr. Jitka Hněvsová (ZMĚNA PRO OBEC), Ing. Cyril Hromník
(ZMĚNA PRO OBEC), Jan Jíška (STAN), Ing. Kamil Kosnar (SNK-ED),
Jan Polívka (STAN), Radim Růžička (NEZÁVISLÍ), Petr Slavík (VOLBA
PRO OBEC), Ing. Luboš Šmídl (VOLBA PRO OBEC),
PhDr. Alena Vlčková (ROZUMNÍ)
V průběhu volebního období rezignovala na mandát člena zastupitelstva
PhDr. Alena Vlčková (ROZUMNÍ), jejíž místo zaujal druhý náhradník
z kandidátky ROZUMNÍ pan David Laštovka. V průběhu volebního
období také rezignovala na svůj mandát zastupitelky Mgr. Jitka Hněvsová
(ZMĚNA PRO OBEC), kterou vystřídal druhý náhradník z kandidátky
ZMĚNA PRO OBEC Ing. Pavel Steinbach.

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční v pátek 23. září 2022
(volební místnosti se otevřou ve 14 hodin a uzavřou se ve 22 hodin)
a v sobotu 24. září 2022 (volební místnosti se otevřou v 8 hodin a uzavřou
se ve 14 hodin). Ve Štěnovicích se bude volit opět v 1. patře obecního
úřadu.
Letos proběhnou ve Štěnovicích i volby do Senátu. První kolo senátních
voleb proběhne 23. září 2022(od 14 do 22 hodin) a 24. září 2022
(od 8 do 14 hodin). Případné druhé kolo se bude konat v pátek 30. září
(od 14 hodin do 22 hodin) a v sobotu 1. října (od 8 hodin do 14 hodin).
STRANA 17

ZÁŘÍ 2022

V rámci 17. ročníku krajské soutěže „My už třídit umíme!“ se naše
obec umístila na třetím místě v kategorii nad 1 001 obyvatel.
Druhé místo obsadilo město Stod, vítězem v této kategorii
je město Železná Ruda.

Starosta Petr Slavík s diplomem. Za třetí místo obdrží obec
dar ve výši 10 000 Kč.
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Kultura
Malování na faře 9. září
arní kuchyně byla úplně plná tvůrčí energie. Vlastní nápady,více
nebo méně abstraktní obrázky, byly hezkou relaxací pro ženy,
které se opět sešly, aby si pod vedením Zuzany Vokůrkové
nakreslily něco, čím vyjádří svoje pocity, lásku k životu a stráví spolu pár
společných hodin.

F

Jiří Albrecht
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Taneční pro věčné začátečníky
a mírně pokročilé
Kulturní komise OÚ opět pořádá v Lidovém domě taneční kurz
základů klasických tanců pod vedením 2 zkušených učitelů.
Celkem 6 dvouhodinových lekcí.
Trvání: od čtvrtka 3. 11. do čtvrtka 15. 12. 2022
od 19:00 do 21:00 (17. 11. je státní svátek).
Taneční kurz se opět přiblížil. Kdo má chuť, může se přihlásit.
Kontakt, přihlášky, informace a podrobnosti pro zájemce:
albrechtjiri7@gmail.com

Poděkování za úklid historického stavení na hřbitově
ád bych poděkoval paní Aleně Píclové, Milušce Javůrkové
a Miladě Krásné za úklid interiéru a oken malého historického
stavení po stavbě. Po mnoha letech bude tento malý domek,
který sváděl k odkládání nepotřebných věcí, upraven pietně. Pietní úprava
bude dokončena u příležitosti letošního svátku Všech svatých.

R

Jiří Albrecht
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V září jubilea oslaví
Miloslav Šlouf, Na Tarase
Marie Balejová, Buková
Josef Schut, Farní
Karel Železný, Buková
Antonie Šestáková, V Podlesí
Josef Lodl, Akátová
Milan Brož, Akátová
Jiří Sloup, Zahradní
Josef Tafat, Jasanová

Bohumíra Lindaurová,
V Potocích
Jaromír Šimr, Akátová
Alice Lehrová, Liliová
Marcela Žďárská, Smrková
Růžena Ledvinová, Akátová
Helena Lindaurová, Štěnovická
František Čihák, Skalní
Jiřina Marešová, Akátová

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Štěnovická regata 3. 9. 2022
sobotu 3. 9. 2022 se sešlo u bývalého štěnovického plynovodu
9 plavidel, aby udělalo radost sobě samotným, tzn. účastníkům,
a zároveň zpříjemnilo část sobotního odpoledne veřejnosti.
Před vlastním spuštěním plavidel na vodu směr jez došlo
k představení jednotlivých posádek, jejichž motivy vycházely převážně
z pohádkových a filmových postav, sportovních a kulturních motivů
či dobrodružných námětů:

V

Tajemství staré bambitky – tříčlenná posádka tvořena Aničkou, dcerou
loupežníka Karaby, který chrání práva obyčejných lidí a chamtivými rádci
Ferencem a Lorencem, členy královské rady, jejichž hlavním zájmem
je vypisovat čím dál častěji nové daně, jejichž prostřednictvím získávají stále
větší příjmy do vlastní kapsy.
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Plavidlo obsahovalo nádherný kočár hnaný hnědým starokladrubským koníkem.
Karkulka a vlk – plavidlo bylo tvořeno dvoučlennou posádkou s nádhernými
kostýmy, dle světoznámé pohádky o setkání mladé dívky Karkulky s červeným
čepcem se zlým vlkem.
Piráti z Úhlavy – osmičlenná posádka tvořena pirátem Black Sabbathem,
princeznou Bellou, pirátkou Izzi, pirátem Rychlá šavle, pirátem Jackem
Rozparovačem, papouškem Kuldou, Opičkou Ollou a medvědem Ozzym,
pravidelným účastníkem Regaty, se vydali z krásné Šumavy přímo od pramene
řeky Úhlavy na plavbu s cílem nalézt poklad, který se má podle staré pirátské
mapy a legendy nacházet ve Štěnovicích.
Star Wars – plavidlo na kterém se plavil Mareček alias Obi-Wan
Kenobi legendární rytíř Jedi, kterého vycvičil Qui-Gon Jinn. Obi-Wan
je fiktivní postava ze Star Wars, jedna z ústředních postav celé ságy. Mezi jeho
hlavní dovednosti patřily Jediské psychické triky, boj světelným mečem
a vyjednávání. Na cestě Obiho doprovázela maminka Monika alias mladá
vévodkyně Satine Kryze.
Rybářská výprava – plavidlo, o kterém sní snad každý rybář. Posádka byla
tvořena „ hnacím motorem“ v podobě Karla, kapitánem Toníkem
a 1. důstojníkem Davídkem. Plavidlo bylo vybaveno zařízením na zpracování
a zároveň k přípravě úlovku k jídlu a bylo doprovázeno ohromným žralokem.
Bylo vidět, že chlapci prostě velké ryby chytat umí a nějakou tu rybku sem
a tam hodili věčně hladovému medvědovi Ozzymu. Tato posádka prý při další
rybářské expedici zamíří do severní Indie, kde v podhůří Himaláje, žije bájný
tvor. Svým vzhledem nahání hrůzu a podle očitých svědků klidně zaútočí
i na člověka.

Člověče, nezlob se – hra, kterou zná už několik generací, avšak stále
se u ní všichni dobře pobaví, se dostala ve formě plavidla na řeku Úhlavu.
Tato hra, při které je povoleno se vztekat, může začít mírumilovným
přesouváním figurek do domečku, ovšem při prvním vyhození panáčka ze hry
se promění v adrenalinové soupeření o první místo.
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Ovšem naše posádka byla velmi hravá a velmi přátelská a je nezbytně nutné
zmínit, že posádku doprovázela velikánská hrací kostka a nafukovací
postavička kapitán Karel.
Pláž – plavidlo, na kterém bylo vše, co má správná pláž obsahovat: písek,
kyblíček, lopatku, hrabičky, bábovičku, osušku, sedátko, klobouk, školní
aktovku a ulovenou rybičku, slunečník se zavěšeným opičákem, moře všude
kolem a dvoučlennou posádku ve složení Sandruška a Naty.
Fotbaloví tatínkové – plavidlo, na kterém bylo fotbalové hřiště snů, včetně
zelené kvalitně udržované travičky, fotbalového míče, branek a na jedné
z branek sedícího opičáka a šestičlennou posádku ve složení trenér
Pavel s mančaftem a roztleskávačkami, v podobě Lucinky a Martínka,
a trenér Jirka s mančaftem a roztleskávačkami, v podobě Amálky a Šimiho.
Víla a muž s vrtačkou – plavidlo, které bylo postaveno na poslední chvíli jak tvrdil Jakub, v podobě pána s vrtačkou bylo postaveno dobře, protože
plavbu zvládlo i s vílou Barborkou na jedničku. Po tradičním zdolání jezu
všemi posádkami i přesto, že na něm letos bylo méně vody, došlo k ukotvení
plavidel na břehu řeky Úhlavy. Poté se shromáždily jednotlivé posádky nad
jezem a došlo k předání drobných odměn v podobě láhve rumu a voucheru
do Pizzerie Bowling pro dospělé osazenstvo plavidla a každé děcko bylo
odměněno několika sladkostmi.
Na závěr příspěvku si dovolím poděkovat všem účastníkům Štěnovické regaty
2022, a to jak posádkám, tak i veřejnosti. Děkuji také paní Petře Šmídlové
a paní Dáše Divišové za pomoc při organizování akce, Vodní záchranné službě
Praha, své rodině za přípravu odměn pro děti, paní Evě Špicarové za pomoc
s registrací posádek, Davidu Kulichovi za poskytnutí voucheru Pizzerie Bowling
Štěnovice, vedení obce Štěnovice za finanční podporu.

Cyril Hromník
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Mateřská škola
Obejdeme se
cukrovinek?

v mateřské

škole

bez

přemíry

ředškolní věk je období mimořádného významu pro vývoj dětí
nejen po stránce rozvoje tělesných a mozkových funkcí, ale také
sociálních dovedností a návyků, které je budou ovlivňovat
po celý život. Patří mezi ně i správné návyky stravovací. Mateřská školka
má v tomto ohledu velké možnosti, ale i velkou odpovědnost.

P
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Školka sice nemůže nezdravému mlsání děti zcela odnaučit, ale může
být ve stravování vzorem a ideálem. Vymyslíme v tomto duchu nějaký jiný
než běžný způsob, jak např. oslavit svátky a narozeniny dětí ve školce
v průběhu roku? Cukrovinky a pamlsky, které děti někdy přinášejí v dobré
víře pro ostatní děti z domova k oslavě do školky, jsou totiž dobrý sluha,
ale zlý pán. Snadno si spočítáme, že při počtu 28 dětí ve třídě
se pak nacházejí možnosti nezdravého mlsání takřka denně. Sladký život
však může být i bez cukru. Některé náhrady za přemíru cukrovinek jsme
si již v naší mateřské škole vyzkoušeli. Zdravě slavíme s ovocem, sušeným
ovocem nebo zajímavě upravenou zeleninou, rodiče pomáhají s výrobou
ovocných špízů a drobných dárečků. Zdravému stravování se učíme
i prožitkem, a to tím, že si děti zdravé dobroty samy připravují, hrajeme
si spolu na zahradníky a pěstujeme různé plodiny na školní zahradě
v našich nových vyvýšených záhonech. V MŠ probíhají při oslavách i jiné
rituály. (zazpívání písničky oslavenci, obdržení narozeninové medaile,
možnost nošení narozeninové korunky na hlavě apod.). Možností,
jak oslavu svátků a narozenin „pojmout“, je určitě více a my je budeme
postupně dále objevovat. Mateřská škola Štěnovice se navíc snaží
o udělení certifikátu Zdravá mateřská škola, takže podpora správných
stravovacích návyků a zvyšování výživové gramotnosti je naším
dlouhodobým cílem.
Jitka Adamová

A je po prázdninách…
rázdniny utekly jako voda a nový školní rok právě
začíná…Během uzavření MŠ čekal školku tradičně velký
prázdninový úklid všech prostor, včetně mytí oken,
čištění
koberců, montáže sítí proti hmyzu do některých oken ve třídách. Také naše
školní zahrada se konečně dočkala nového oplocení. Předposlední srpnový
týden školka opět zahájila svůj prázdninový provoz.

P
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Děti už se těšily na své kamarády, nadšeně sdělovaly své zážitky z právě
prožité dovolené. Před zahájením nového školního roku čekala spousta
práce na paní učitelky, které musely opět vše potřebné přichystat pro „svoji
novou partu“. A jaký bude ten nový školní rok? Přejme si, ať jej všichni
společně prožijeme hlavně ve zdraví, klidu, pohodě, ať máme třídy plné
spokojených dětí a jejich rodičů…

Zdenka Kilbergerová
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Skauti
Jak vycvičit Dráčata 7. - 19. 8. 2022

P

o příjezdu na skautskou louku v Hrádku u Sušice se děti
po dvojicích rozdělily do stanů a vyrobily si z dřevěných prkének
cedule
s pořadovým
číslem
stanu.
Hlavním
tématem
pro celotáborovou hru se stala kniha od britské spisovatelky Cressidy
Cowellové, která byla následně s velkým úspěchem zfilmována. Děj knihy
popisuje dobrodružné příběhy mladého vikingského chlapce jménem Škyťák,
jenž je jediným synem náčelníka Kliďase Velikána. Žije na odlehlém ostrově
Blp, kde je jediná, stejnojmenná vesnice. Škyťák byl na začátku považován
za přítěž a nemotoru, zvláště kvůli své nevikingsky štíhlé a nesvalnaté
postavě, ale brzy si získal přízeň členů svého kmene tím, že se stal
prvotřídním znalcem draků. Začínal s drakem Bezzubkou, který patřil
k jednomu z nejvzácnějších dračích plemen: k nočním běsům. Bezzubku
si osedlal, vycvičil k společnému letu s umělým ocasním křídlem, sloužícím
Bezzubkovi jako protéza, a stali se nerozlučnými přáteli. Později naučil sedlat
draky i své přátele a nakonec všechny obyvatele Blpu. Utvořil a velel dračí
letce, jež bránila ostrov před nepřáteli, kteří začali Blp napadat, neboť se stal
díky alianci lidí a draků lákavým soustem pro chamtivé cizince. Škyťák
i Bezzubka se nakonec stali vůdci svého lidu, resp. dračího roje a hledali
způsoby, jak zajistit trvalý mír mezi lidmi a draky. Po společné večeři
následoval zahajovací oheň, kde skautští vedoucí vysvětlili pravidla v táboře,
a určily se první noční hlídky. Každý den začal ranním lovem, což spočívalo
ve sbírání papírových kartiček s nakreslenou ovečkou. Počet nasbíraných
kartiček se zapsal každý den do tabulky a na konci tábora se ranní sběr
vyhodnotil. Následovala u skautských dětí oblíbená rozcvička a po ní hygiena
a snídaně. Ve službě v kuchyni se pravidelně střídaly skupiny Myšky, Kojoti,
Ledňáčci, Delfíni, Raci, Lasičky, Netopýři, Medvědi a Koaly.
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Po snídani si děti uklidily ve stanu a převlékly se do skautského kroje.
Následovalo bodování úklidu ve stanech a po něm nástup se vztyčením vlajky
ČR za zpěvu Junácké hymny, informacemi o denním programu a rozdělení
nočních hlídek.
Pak následoval 1. dopolední program, svačina, 2. dopolední program, oběd,
polední odpočinek, 1. odpolední program, svačina, 2. odpolední program,
večeře, nástup, zhodnocení dne, svěšení vlajky ČR, večerní program, večerka
a nástup hlídek na ostrahu tábora.
V průběhu celého tábora probíhala v několika etapách celotáborová hra,
která se nesla v duchu již výše zmiňované knihy a filmu Jak vycvičit draka.
Skautské děti byly rozděleny do skupin a každá z nich měla název
(Dračí včelky, Tygří oko, Vodní draci, Suchý listí, Noční běsi, Palačinky atd.).
V první etapě nazvané Stavba vikingské vesnice si skautské děti v rámci dané
skupiny postavily z přírodnin stáje pro draky, ohrádky pro ovečky, studny
a jezírka s vodou.
Ve druhé etapě s názvem Hostina u náčelníka, nejdříve hledaly v lese a okolí
tábora zamaskované ingredience v podobě ředkviček, hroznového vína,
hermelínu, šunky, klobásy, pomazánky, plátkového sýru a pečiva, které potom
použily k přípravě chlebíčků a jednohubek.
Třetí etapa nesla název Obchodníci s draky, děti měly za úkol v potoce,
který teče kolem tábora, nalézt zlato a stříbro, toto bohatství představovaly
šedé a žluté kameny různě rozmístěné v potoce. Po nalezení a vylovení
kamenů bylo potřeba se dostat co nejdříve k obchodníkům, u kterých bylo
možné „zlato a stříbro“ směnit za peníze a následně koupit draka, který ihned
putoval do stáje pro draky ve vikingské vesnici. Tento přesun z potoka
k obchodníkovi dětem komplikovali lupiči, kteří se chtěli zlata a stříbra
zmocnit.
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Čtvrtá etapa s názvem Zjišťování a Sběr podpisů, spočíval v tom, že vydavatel
podpisu měl konkrétní „slabost“ a tu musely děti poznat, např. chtěl být
rozesmáván, chtěl flirtovat, chtěl, aby se kolem něj vytvořil kruh, nechal
si sebrat kšiltovku, chytit za nohy, zpívat atd., pokud jí děti poznaly, dostaly
podpis.
Pátá etapa – Cesta na hřbitov, byla noční etapou, probíhala za tmy, každá
skupina našla cestou tři indicie, mezi nimi měly nalézt souvislost a výsledkem
bylo jméno, kterého hrob měly nalézt a otevřít. Hrob symbolizoval kámen
se jménem, pokud kámen odklopily a jméno správně určily, našly figurku
draka a naopak.
Šestá etapa s názvem Štít pro náčelníka, začala opět v lese, kde bylo nutné
nalézt kartičky s částečným obrazcem, protože kompletní obrazec
byl rozstříhán na čtyři díly. Pokud dané 4 dílce k sobě nepasovaly, bylo nutné
se do lesa vrátit a nalézt a přinést „ty“ správné. V momentě, kdy byl obrazec
pohromadě, byly k dispozici barvy, madlo a dřevo, a cílem bylo si vyrobit
a dle obrazce namalovat ochranný štít.
Sedmá etapa – Boj s černou ovcí. Každá skupina dostala lano a z tohoto lana
v lese vytvořily kruh. Za úkol měly běžet a hledat plyšové ovce různých
velikostí, kdy jedna z nich, ta nejcennější, byla celá černá. Jakmile se ovce
zmocnily, umístily jí do kruhu a pomocí hadrovek ji chránily před zloději
ovcí. Každá ovce měla svou bodovou hodnotu, skupina s největším počtem
bodů tuto etapu vyhrála.
Osmá etapa s názvem Bahenní zápasy, spočívala v zápasu dvojice, kdy každý
ze zápasníků zastupoval danou skupinu. Boj se konal ve vyhloubené jámě
s patřičným množstvím bahna.Vítěz vždy přinesl své skupině body, které opět
skupina použila k nákupu draků a ovcí.
Devátá etapa se jmenovala Náramky, celá skupina se držela jednou rukou
klacku, první ze skupiny měl v druhé ruce kratší klacík, s jehož pomocí sbíral
světelné náramky z míst, kde byly položeny nebo zavěšeny.
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Když byla skupina hlučná, byla ihned kontaktována nočními můrami,
které když se někoho ze skupiny dotkly - celou skupinu na 30 sekund
znehybnily, a skupina nemohla náramky dále sbírat. Ulovené náramky byly
směněny za ovce a draky.
V desáté etapě s názvem Závěrečná pracovaly jednotlivé skupiny s mapou
pouze s vyznačeným prvním stanovištěm, ostatní již museli hledat dle jejich
úspěšnosti na stanovištích. Na prvním stanovišti se držela celá skupina dlouhé
tyče, musela chodit mezi stromy a tyčí ťuknout do čísla zavěšeného na stromě.
Nesměly při tom používat slova doprava, doleva, dopředu, dozadu. Pokud
bylo splněno, dostala skupina od skautského vedoucího daného stanoviště
informaci, kde se nalézá další stanoviště. Druhé stanoviště bylo karetní, pokud
skupina získala potřebné množství hracích karet s drakem, byla jí sdělena
poloha dalšího stanoviště. Třetí stanoviště bylo bojovné, děti bojovaly
s hadrovými koulemi proti Vikingovi, který byl chráněn štítem a měl také
hadrovky. Pokud Viking zasáhl dítě, muselo 30 sekund stát nehybně a teprve
pak mohlo opět bojovat. Hra končila v momentě, kdy byl Viking 10-krát
zasažen. Čtvrté stanoviště obsahovalo zavěšené či uvázané provázky
v různých výškových úrovních. Vždy pouze jeden člen z dané skupiny musel
jít se zavázanými očima pozpátku danou trasu k ohromnému kladivu a zpět
s kladivem pozpátku - pouze dle verbální navigace ostatních členů skupiny.
Páté stanoviště bylo technické, úkolem bylo sestavit funkční soukolí,
tzn. mechanismus složený z více ozubených kol, které byly vytištěny na 3D
tiskárně. Po návštěvě všech stanovišť a splnění všech úkolů se skupiny vrátily
do tábora, kde byl vyhodnocen čas strávený na této etapě.
Při dopoledních a odpoledních programech se jednotlivé družiny vzájemně
střídaly vždy pod vedením vedoucího a jejich náplní byly iniciativní aktivity,
sporty jako kriket, badminton, fotbal, lakros, vybíjená, softball, kuželky,
batikování triček, výroba lapačů snů, uzlování, jízda na lanové dráze mezi
stromy, orientační běh, práce s mapou, stolní hry, plnění úkolů ze skautské
literatury Stezka a Nováček, výroba lodiček ze dřeva a provázku,
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výroba funkčních vodních mlýnků, poznávání stromů v okolí tábora, stavba
přístřešku z plachty a v něm následné přenocování, vaření oběda na ohni,
výroba lodiček z kůry, tvoření z přírodnin, zpívání v přírodě, práce s nožem,
výroba korálkových náramků, pečení jídla ve žhavém popelu, Setonův hrnec,
stavba bunkru z přírodnin, maskování a hra na schovávanou, oblíbená hra
Casino s ruletou, kostkami a kartami, logické hry a hlavolamy a spoustu
dalších činností. Několik družin si též vyzkoušelo praní prádla v potoce, jako
za časů našich babiček a prababiček a skautská děvčata ocenila možnost
vyzkoušet si makramé neboli drhání, což je technika vázání nití a šňůrek,
kterou se zhotovují prolamované plošné textilie. Velmi oblíbená byla mezi
dětmi práce s mastkem, který se dobře opracovává a má široké využití,
vyráběly z něj předměty na památku hlavně pro maminky a babičky. Další
oblíbenou aktivitou byla malba na kůži hennou. Henna je rostlina pocházející
z tropických a subtropických oblastí Afriky, jižní Asie a severní Oceánie. Dále
se skautské děti seznámily s vlajkovou signalizací, což je činnost spočívající
v předávání informací, užívaná k vizuálnímu dorozumívání na dálku.
Poté následovalo seznámení se s Morseovou abecedou, což je skupina
symbolů, která je používána v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy,
číslice a speciální znaky do kombinací krátkých a dlouhých signálů. Ty je
možné přenášet na dálku jednodušším způsobem než všechny znaky abecedy.
K přenosu morseovky je možné použít zvukový signál, elektrický signál
(telegraf), optický signál (signalizace vlajkami, záznam na papír pomocí teček
a čárek, světelné záblesky). Zajímavý byl též program s názvem „Příroda
všemi smysly”, v praxi pozorování přírody pomocí všech smyslů. Pozorování
tvarů, barev, povrchu rostlin pouhým okem, pod lupou, ochutnávání,
poslouchání, očichávání a osahávání. Skautské děti došly k závěru, že krásy
přírody mnohdy přehlížíme, ale když se na chvilku zastaví, nadchne
je nekonečná škála těchto darů a poznají nečekané krásy přírody kolem nás.
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Jeden táborový den byl věnován pěší výpravě na středověký gotický hrad
Velhartice
ve stejnojmenné
obci v okrese
Klatovy,
který
stojí
na skalnaté ostrožně nad levým břehem řeky Ostružná v nadmořské výšce
640 metrů. Byl založen na konci třináctého století pány z Velhartic.
Dominantu hradu tvoří zřícenina gotického paláce zvaného Rajský dům a věž
Putna, mezi kterými vede unikátní kamenný most.
V 17. století byl na horním nádvoří postaven nový pozdně renesanční zámek
Velhartice. Děti se mimo jiné dozvěděly, že právě zde na hradě byly schovány
korunovační klenoty Království českého, v době kdy měl být korunován Jiří
z Poděbrad. Skautíky po prohlídce hradu a zámku zaujaly na prostoru venku
před zámkem velké ručně vyřezávané šachy. Při zpáteční cestě do tábora děti
navštívily Werichovu chatu, která se nachází nedaleko Velhartic mezi
ramenem říčky Ostružná a širokou mlýnskou strouhou. Je známo, že tento
velikán české kultury sdílel lásku k Šumavě, Velharticím a rybaření. Chata
byla postavena pro herce Jana Wericha, dle návrhu architekta Františka
Zelenky, který byl zaměstnán v Osvobozeném divadle. Kolem chaty vede
Naučná stezka Velhratice.
Kromě zahajovacího ohně se také konal slibový oheň, při kterém skládali slib
světlušky, vlčata, skautky a skauti. V průběhu tábora děti plnily „odborky“,
což jsou odborné zkoušky v podobě sady specializovaných úkolů,
podporujících skauty v excelenci ve specializovaných dovednostech
dle vlastního výběru. Smyslem odborek je podporovat hlubší zájem skautů
i o své ostatní koníčky a zájmy. Každá odborka sestává ze souboru povinných
a volitelných podmínek, po jejichž splnění je skautovi odborka udělena, a smí
si na rukáv kroje přišít nášivku dané odborky. Děti měly k výběru následující
odborky: reportér, deskovkář, tanečník, atlet, uzlař, výtvarník a divadelník.
Reportér se měl rozvíjet v psaní článků, zajímat se o dění ve svém okolí
a umět informovat. Tato odborka vyvrcholila vydáním táborového časopisu.
Deskovkář – cílem této odborky je prověřit znalosti a dovednosti potřebné
ke hraní deskových her a zároveň umět vysvětlovat pravidla her.
Tanečník – by měl mít pohybové a rytmické nadání a aktivně ho rozvíjet.
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Měl by mít rád pohyb a hudbu, mít přehled
o tanečních stylech, vnímat tanec jako společenský
prostředek a umět se podle toho chovat. Atlet – tato
odborka zvyšuje u dětí fyzickou zdatnost
a odolnost. Díky pravidelnému sportování se stává
dítě odolnější proti nemocem a zároveň proti
stresům z psychické zátěže (např. ve škole).
Výtvarník – rozvíjí fantazii a tvořivost. Učí pozorně
se dívat kolem sebe, vnímat krásu v maličkostech
a zachytit ji různými výtvarnými technikami. Také
učí souzvuku a ladění barev, harmonie tvarů,
zachytit kresbou život a tvořit společně s druhými, třeba časopis nebo hezké
prostředí, rozšiřuje umělecký rozhled. Divadelník – rozvíjí dětskou tvořivost,
aktivitu a různé stránky osobnosti, pozornost, paměť, představivost, vnímání,
fantazii, pohyb, řeč, city, myšlení, koncentraci. Při veřejných vystoupeních učí
sebeovládání, ukázněnosti, smyslu pro práci v kolektivu. Pěstuje kulturu řeči,
pohybu i zpěvu a kultivované vystupování. Seznamuje s literárním textem,
zahrnuje i výtvarný projev, učí lásce k divadlu. Uzlař - ti, kteří chtějí získat
tuto odborku, by měli ovládat uzlování a vyrábět z provázků, znát různé druhy
provazů a provázků, trénovat chůzi na slackline. Slackline nebo také zkráceně
lajna, či slacklining je balancování, chození a skákání na většinou
polyesterovém či polyamidovém 25mm širokém popruhu upevněném mezi
dvěma kotvícími body, například mezi stromy. Na rozdíl od chození
po provazu není popruh na slackline napnutý staticky a ukotvený po stranách,
ale je více či méně pružný a po celou dobu chození se dynamicky hýbe.
Slacklining také nepoužívá žádné balanční pomůcky typu provazochodecké
tyče aj. Neměla by jim být cizí práce s lanem, měli by umět postavit základní
lanové překážky a dodržovat bezpečnost při všech těchto aktivitách.
Po splnění odborek, jejichž plnění bylo rozděleno do čtyř etap, dostaly
skautské děti nášivku na skautský kroj.
V průběhu tábora se plnily i skautské výzvy. Například „O tři orlí péra“,
které spočívá v tom, že se skaut zdrží jeden den jídla,
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jeden den s nikým nepromluví a jednu noc přespí sám v lese nejméně půl
kilometru od tábora a obydlí. Hlavním smyslem zkoušky je posilovat schopnost
sebezapření a trpělivosti v překonání sebe samotného. Nebo „Noční bdění“, které
spočívá v tom, že je skaut vzbuzen náhodně v noci a nesmí jednu hodinu usnout,
v průběhu hodiny je kontrolován vedoucím, zda nespí.
Poslední večer byl zakončen táborovým ohněm, při kterém se vyhlásily výsledky
za ranní sbírání oveček, úklid stanů a celotáborovou hru. Čas mezi předáváním
cen byl vyplněn zpěvem a hrou na kytaru.
Poděkování patří maminkám kuchařkám Petře Trnkové, Šárce Sopkové, Laďce
a Marušce Peškovým, Martině Šímové, zdravotnicím Aničce Slachové a Pavlíně
a všem rodičům skautských dětí za celoroční podporu.
Cyril Hromník

Národní házená

N

aše družstva jsou již v plném nasazení. Družstvo žen zahájilo
soutěž již poslední víkend v srpnu. V tuhle chvíli zbývá ještě
sedm zápasů podzimní části soutěže. Přivítaly jsme nové posily.
Dvě nové útočnice „dorostenky“ a další dvě hostující útočnice z NH
Přeštice. Doufáme, že omlazení týmu se odrazí v tabulce. Rozpis zápasů
je na nástěnce NH. Jste srdečně zváni a budeme rády za každou podporu.
Družstvo přípravky se poprvé rozjede na turnaji v sobotu 24.9. Turnaj
pořádá náš oddíl na domácím hřišti a je jejich úplně prvním domácím
turnajem. Určitě budou vděční za jakoukoliv podporu. Přišlo k nám
spoustu nových dětí a stále jsou vítány další. V této chvíli je již kompletní
i další družstvo starších žákyň. Snažíme se je sehrát a natrénovat pravidla
a co nevidět mohou hrát v soutěži.
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Jako poslední věc bychom chtěly opět upozornit na nepořádek na hřišti!
Každý týden řešíme plné střídačky lahví a plechovek od piva, „vajglů“,
papírů od brambůrků a všeho ostatního… Hřiště si uklízíme a udržujeme,
ale na tohle už opravdu nestačíme…
Veronika Vařeková

Rozpis podzim 2022 - ženy
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