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Tradiční regata… A je libo kančí guláš?
Prázdniny se překlenuly do druhé poloviny a ve Štěnovicích vrcholí
přípravy dvou velkých kulturních událostí. Hned po prázdninách mohou
být občané svědky nelítostného souboje plavidel probíhajícího
v neklidných vodách řeky Úhlavy. Tradiční Štěnovická regata se uskuteční
v sobotu 2. září od 14 hodin u jezu. Akce však není jen pro diváky. Komu
se ve vší kreativitě honí hlavou rozmanité projekty plavidel, nechť své
fantazii meze neklade, neusedá druhého září pouze na břeh říčního koryta,
nýbrž ať zhmotní svoje myšlenky a postaví se v daný okamžik odhodlaně
ke kormidlu svého plavidla. Zájemci se mohou registrovat na obecním
úřadě (více na pozvánce akce). V neděli 1. října se uskuteční první ročník
akce nesoucí název Štěnovické kancobraní. Návštěvníci se mohou těšit
například na kulinářskou show pod taktovkou kuchařského mistra Martina
Havlíka či vystoupení folklorního souboru Jiskřička. Během akce bude
možné zakoupit kvalitní farmářské produkty (širokého sortimentu) od
lokálních farmářů, děti si budou moci vyzkoušet stará řemesla nebo se
budou moci svézt na šumavském koňském povoze. Zúčastnění mohou také
ochutnat piva z produkce dvou malých pivovarů. Osoby soutěživého ducha
se mohou zapojit do amatérské degustační soutěže o nejlepší kančí guláš!
Akce se uskuteční v neděli 1. 10. od 13 hodin (více na následující straně).
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Kuchaři, soutěžte o nejlepší amatérský kančí guláš!
Potřebné ingredience:
- tým s originálním jménem (alespoň dvě osoby), který se přihlásí do 19.
září na Obecním úřadě Štěnovice
- kančí maso dodané organizátorem akce
- další přísady na uvaření alespoň 3 l guláše dle vlastního originálního
receptu
Nejlepší guláš bude vyhodnocen samotnými návštěvníky a dle zásluhy také
ohodnocen zajímavými cenami. Neváhejte a přijďte změřit síly ve svém
kulinářském umění!
V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailové adrese:
podatelna@stenovice.cz

Upozornění:
Žádáme návštěvníky dětského hřiště u základní školy
v ulici Liliová, aby nevstupovali do oploceného
prostoru se psy a dbali tak dodržování provozního
řádu.

Hledáme dobrovolníky:
Obecní úřad Štěnovice hledá dobrovolníky, kteří by se chtěli zapojit do
organizace místních kulturních akcí a pomoci při jejich koordinaci
po dobu jejich průběhu. V případě zájmu nás kontaktujte na emailové
adrese: podatelna@stenovice.cz, nebo se hlaste přímo na obecním úřadě.
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Děkujeme za záchranu lidského života
V polovině července se mnozí stali svědky hrdinského činu mladého
štěnovického občana Štěpána Dubského, který pohotově zareagoval
v okamžiku, kdy šlo o lidský život. Štěpán vytáhl z vody zraněného mladíka,
který byl v bezvědomí a hrozilo mu utonutí. Včasné jednání v podobných
situacích rozhodně nemůže být považováno za samozřejmost. Nelze tedy
jinak, než s respektem poděkovat za záchranu lidského života.

Kontejnery Na Průhonu
V rámci vznikající obytné zóny přibyly v ulici Na Průhonu kontejnery
separovaného odpadu. Standardně zde mohou občané využít kontejner pro
třídění papíru, plastu či bílého a barevného skla.

Upozornění pro majitele hrobů
Upozorňujeme vlastníky hrobů místního hřbitova, aby dbali na stav
pomníků. Některé pomníky jsou nakloněny tak, že ohrožují okolní hroby i
bezpečnost návštěvníků hřbitova. Za stav pomníků odpovídají jednotliví
majitelé hrobů.

Sprejeři ničí soukromé i obecní budovy
Přibývají další… I tak lze za
zoufalého povzdechu konstatovat
počínání sprejerů působících
v obci a jejím okolí. Poté, co se
na budovách (veřejných i
soukromých) počaly objevovat
nejrůznější nápisy, tzv. tagy,
proměnil se hněv mnohých v pouhou bezmoc.
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Víru v umoudření pachatele bere i těm největším optimistům skutečnost,
že nápisy přibývají, načež můžeme s lehkým sarkasmem ve tváři utrousit,
jak se dotyčný autor ve svém „uměleckém“ počínání zlepšil. Žádáme
tímto občany, kterým není vzhled obce lhostejný, a mají potřebné
indicie vedoucí k dopadení pachatele, aby informovali Obecní úřad
Štěnovice, popř. PČR. V případě dopadení delikventa bude dotyčný
občan za poskytnutí „správné stopy“ odměněn.

Opakující se motivy nasvědčují tomu, že se jedná o stále stejného pachatele.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 99 televizí, 41 monitorů a 1 983 kg
drobného elektra.
Snaha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí.
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Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění
televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru
drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky
recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké
množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení.

V srpnu jubilea oslaví
Libuše Knížková, Lipová
Jaroslav Pavlík, Ke Mlýnu
Marie Beková, Jasanová
Věnceslava Kraftová, V Potocích
Marie Šiplová, Losinská
Jan Kaprál, Buková
Marie Švábková, Krátká
Jiří Šeba, Duhová
František Pešek, Štěnovická
Marie Krásná, Čižická
Zdeňka Šestáková, Čižická
Václav Švábek, Krátká
Marta Kunová, Čižická
Svatopluk Fiala, Třešňová
Věra Fremrová, Na Šancích
Hana Plecitá, Buková
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Milena Milfortová, Skalní
Václav Knížek, Lipová
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady

Z kultury:
Jubilejní 25. Haydnovy hudební slavnosti (Haydn Music
Festival) se blíží
Ve dnech 8. - 4. 9. 2017 proběhne opět cyklus koncertů staré hudby na
jižním Plzeňsku.
Letošním rokem uzavírá tento nejstarší festival staré hudby u nás první
čtvrtstoletí své existence. V této souvislosti je jistě na co vzpomínat –
festivalem do dnešní doby prošla celá řada organizátorů, spolupracovníků a
příznivců, festival hostil mnoho umělců světového renomé, jednotlivé
festivalové koncerty navštívily desetitisíce posluchačů. Každý z ročníků
nás přesvědčuje o tom, že „Haydnovky“ si za tuto dobu nalezly na jižním
Plzeňsku stálé příznivce a staly se tradiční součástí zdejšího hudebního
života. Bylo by škoda, kdyby Haydnovy hudební slavnosti zůstaly pouze v
zajetí své minulosti. Své první pětadvacetiletí chce festival završit novou
dramaturgií, v níž se snoubí festivalová tradice s některými inovacemi, jež
prozrazují směřování festivalu v dalších letech a jeho mladický pohled
kupředu. Jako každým rokem, i letos vám 25. Haydnovy hudební slavnosti
přinášejí pestrou řadu koncertů se širokým repertoárovým záběrem staré
hudby od konce šestnáctého století do první poloviny století
devatenáctého. Také tentokrát pozval festival renomované české i
zahraniční umělce včetně těch, kteří mají za sebou dílčí objevy v oblasti
staré hudby.
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Nebylo možné přehlédnout, že festival se v posledních letech stal
festivalem komorní hudby, na němž citelně chyběla provedení
významných cyklických děl Josepha Haydna a dalších skladatelů z období
tzv. vídeňského klasicismu. „Haydnovky“ letos chtějí tento nedostatek
napravit slavnostním závěrečným koncertem k 25. výročí festivalu, na
němž bude provedeno stěžejní oratorijní dílo přelomu 18. a 19. století
„Schöpfung“ (Stvoření) od Josepha Haydna. Tímto koncertem se festival
po mnoha letech opět navrací do Plzně coby kulturního centra regionu a
přestává být ryze „venkovským“…“(V neděli 24. 9. od 19.00, kostel sv.
Jana Nepomuckého) Vít Aschenbrenner, dramaturg
Za organizační team bych Vás rád pozval v neděli 10. 9. V 18.00 do
Štěnovic. V kostele sv. Prokopa proběhne komorní koncert ve složení:
KOUZELNÁ FLÉTNA JAN OSTRÝ, příčná flétna. Členové Škampova
kvarteta HELENA JIŘÍKOVSKÁ, housle MARTIN STUPKA, viola
LUKÁŠ POLÁK, violoncello [W. A. Mozart, J. J. Ryba, F. Schubert, J.
Haydn]. Celý program festivalu najdete v zářijovém čísle ŠL.

S pozdravem hezkého srpna
MUDr. Jiří Albrecht,
předseda kulturní komise
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Horké králičí léto
Vážení chovatelé v těchto dnech zaznamenáváme výskyt králičího moru. V
chovech, kde nejsou králíci vakcinováni, musíte počítat až se
stoprocentními ztrátami. Zatím se hromadné úhyny vyskytly na
Mladoboleslavsku nebo na Kaplicku. Doufáme, že naší oblast to
nepostihne. Informace získáte ve vývěsce ZO ČSCH nebo na
www.cschdz.eu.
autor: Stanislav Menoušek,
ZO ČSCH Štěnovice

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Stopovačka
Na závěr školního roku si paní
vychovatelky
pro
děti
připravily
stopovačku.
Disciplíny proběhly v areálu
školy a poklad byl ukryt v
lesíku na školním hřišti.
Během stopovačky děti měly
za úkol např. vyjmenovat co
nejvíce slov od písmene A,
seřadit se podle abecedy,
obdarovat kamaráda věcí,
kterou měly děti momentálně
na sobě, posílat balonek naplněný vodou po kruhu a posledním úkolem
bylo, vyrobit z jednoho z dětí mumii z toaletního papíru. I přes horké
počasí se nám všem stopovačka líbila a všichni jsme si ji užili. Přejeme
všem dětem ze školní družiny a jejich rodičům krásné léto a pohodové
prázdniny.
autor: vychovatelky ŠD
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Stavba skautského tábořiště 23. - 25. 6. 2017
V pátek 23. 6. 2017 v 18:00 hodin se sešli Lasičky a Netopýři ze skautského
oddílu Dráčata Štěnovice s plzeňským skautským oddílem Vločka na hlavním
vlakovém nádraží v Plzni a společně odcestovali do Hrádku u Sušice. Hlavním
cílem byla příprava skautského tábořiště pro skautské oddíly na celé období
školních prázdnin. Po příjezdu do Hrádku jsme si postavili stany, navečeřeli se
u táboráku a stanovili jsme pracovní plán na sobotní dopoledne a odpoledne.
Po sobotní snídani došlo k rozdělení úkolů mezi Vločkou a Dráčaty
dle dohody z předešlého večera. Úkoly spočívaly v kopání latríny, budování
ohniště, odnášení padlého dřeva, nošení kamenů, vyměřování stanů, sekání
trávy, v demolici starého a v stavbě nového sklípku pro skladování potravin, či
v přípravě kuchyně a jídelny v skautských podmínkách. Před večeří hráli
skauti z obou oddílů softball a po večeři si štěnovičtí skauti připravili
divadelní představení, které zaznamenalo u plzeňských skautů z Vločky velmi
pozitivní ohlasy.
Nedělní dopoledne se neslo ve smyslu dokončovacích prací
z předešlého dne a z přípravy na odjezd vlakem zpátky z Hrádku u Sušice do
Plzně. Dětem se víkend moc líbil, protože spojily užitečné s příjemným a na
čerstvém vzduchu v přírodě strávily slunný víkend.
V dalším čísle Štěnovických listů Vás budeme informovat o zážitcích
ze skautského tábora.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Koncem srpna se rozbíhá sezóna všem týmům
V srpnu zahájí přípravu na nadcházející ročník všechny naše týmy. Do
soutěží jsme přihlásili muže (1.B třída), starší žáky a starší přípravku (obě
mládežnická družstva budou hrát okresní přebor). K tomu ještě v rámci
oddílu působí stará garda, která hraje ligu starých gard Plzeň-jih. Bohužel
velkým zklamáním je to, že se nám nepodařilo přihlásit do žádné soutěže
mladší dorost. Sestavili jsme tým společně s Černicemi, bohužel jak do
okresního přeboru Plzeň-jih, tak i do městského přeboru Plzeň-město jsme
byli jediným přihlášeným týmem! Vzhledem k tomu, že máme poměrně
silný ročník 2003, tak se zřejmě příští rok pokusíme přihlásit dorost do
krajské soutěže.
Muži záhájí přípravu se dvěma posilami do pole – Tomáš Heluz (z týmu
Dobřany) a Oliver Kastelic (z týmu Stod). Oba kluci už u nás na jaře
trénovali, jedná se o mladé hráče (oba 19 let), kteří mohou hrát jak
v záloze, tak i v útoku. Pokud se do přípravy zapojí i Vašek Týml, tak by
se nám podařilo náš tým posílit celkem třemi mladými hráči. Ještě nás ještě
tlačí bota na místě brankáře, vzhledem k tomu, že Vašek Stuchl po
podzimní sezóně zřejmě definitivně opustí náš tým. Náhradu usilovně
hledáme, byli bychom rádi, kdybychom měli druhého brankáře k dispozici
již pro podzimní sezónu.
První domácí mistrovský zápas odehrají muži 2. září proti týmu Žákavé.
V současnosti řešíme, zda první mistrovské utkání 26. srpna proti
Chotěšovu oderajeme v řádném termínu nebo zda toto utkání bude
odloženo. Pro aktuální informace týkající se tohoto utkání prosím sledujte
naše internetové stránky. Na všechna utkání jste všichni srdečně zváni.
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V půlce srpna začne příprava i oběma mláděžnickým týmům (žáci a
přípravka). Na konci srpna kluci pak zahájí své soutěže. Budeme rádi,
pokud i tyto týmy přijdou fanoušci v hojném počtu podpořit. Rozpis
zápasů těchto kategorií bude zveřejněn v příštím vydání Štěnovických
listů.
Na konci června proběhla v areálu u jezu
brigáda, kdy jsme zrenovovali obě
pokutová území, opravili lávku přes potok,
vyspravili dřevěnou bariéru na tréninkovém
hřišti a natřeli zábradlí kolem fotbalového
hřiště. Velké díky všem zúčastněným za
kus odvedené práce!
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Nebojte se cestovat na vlastní pěst!

Procházka bez turistů po písečných dunách – ostrov Gran Canaria.

Již několikrát jsme dostali dotaz, jak je to s tím cestováním. Konkrétně
rozdíly mezi českou a německou cestovní kanceláří a dovolenou bez
cestovní kanceláře. Uvědomili jsme si, že píšeme každý měsíc cestopisy
s radami a tipy na cestu, ale některým lidem (zvláště mladým rodinám
s dětmi) by se hodily praktické informace, co a kde sehnat a jak dodržet
rodinný rozpočet. Na začátku našeho cestování jsme byli běžná česká
rodina – šetřili jsme téměř celý rok na jednu dovolenou u moře. Využívali
jsme služeb českých cestovních kanceláří. K tomuto kroku doporučuji
servery www.invia.cz, či nabídku portálu Student Agency s názvem
www.dovolena.cz. Můžete si koupit hotový balíček zájezdu a o nic se
nestarat.
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Z vlastní zkušenosti doporučuji neuzavírat cestovní pojištění přes cestovní
kancelář, ale u vaší zdravotní pojišťovny (osobně nebo přes internetové
stránky). Dostanete se k výrazně levnější ceně a v případě 4 členů rodiny
(2 dospělí a 2 děti) i k výrazně odlišné ceně. Navíc mnoho pojišťoven
nabízí slevu při pojištění celé rodiny a další bonusy.
Vyšší stupeň jsou dovolené přes německé cestovní kanceláře. Zvláště pro
nás Západočechy jsou německá letiště velmi blízko (Štěnovice – letiště
Norimberk 210 km – 2:22 hod, Štěnovice – letiště Mnichov 234 km – 3:09
hod). Tyto zájezdy doporučuji nakoupit přes české servery, které mají
s přeprodejem německých zájezdů letité zkušenosti. Osobně z praxe
doporučuji www.nacesty.cz, kteří mají svou pobočku v Plzni v Puškinově
ulici čp. 14. Smlouvu můžete uzavřít přes internet a zaplatit platební
kartou, nebo uzavřít osobně na plzeňské pobočce a zaplatit v hotovosti.
Výhodou německých cestovních kanceláří je vyšší kvalita služeb,
ubytování a paradoxně lepší ceny proti českým CK. Pokud si zájezd
koupíte přes portál Student Agency www.dovolena.cz dostanete zdarma
k zájezdu jízdenku Plzeň-letiště Mnichov.
Student Agency totiž do těchto míst běžně jezdí pravidelnou denní linkou a
touto nabídkou jsou schopni konkurovat portálu www.nacesty.cz. Počítejte
ale, že v destinaci bude pouze německý delegát a animační programy
nebudou v českém jazyce. Ovšem cena je levnější a v případě 4 osob je
úspora i 10.000 Kč.
Nejvyšší stupeň je cestování bez cestovní kanceláře. Počítejte s tím, že
cestovní kanceláře si nechají vše zaplatit – auto ředitele, provozní náklady,
platy zaměstnanců, drahé katalogy na křídových listech – to vše musí
někdo zaplatit a ten někdo jste vy a další klienti. Jako příklad uvedu náš
měsíční pobyt na Filipínách. Vybrali jsme si z nabídky cestovní kanceláře
krásný poznávací zájezd – 14 denní poznávací cesta po ostrovech Filipín –
cena 75.000 Kč/1 osoba. Vypsali jsme si všechny zajímavé památky
z katalogu, použili jsme www.google.cz, k tomu www.wikipedie.cz a
v zimě jsme vyjeli.
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Ovšem na vlastní pěst. Pobyt jsme si ze 14 dní natáhli na 1 měsíc. A
celkové náklady včetně letenek, ubytování, pojištění, stravy a útratykapesného? Dostali jsme se na částku 35.000Kč/1 osoba. CK nabízela 14
denní pobyt a my jsme byli za poloviční částku na Filipínách celý měsíc.
Ale toto jsou extrémy. Doporučuji stejně jako my nejprve zvolit bližší
evropské země a nabrat cenné zkušenosti. K nabídce ubytování doporučuji
využít mezinárodní ubytovávací server www.booking.com, který je
přeložen i do českého jazyka.
A teď k těm letenkám… Ano, můžete si koupit letenku Praha-Oslo
(Norsko) za 5.000 Kč/1 osoba. Ale můžete také zkusit „travelhacking“ a
sehnat letenku za 500 Kč/1 osoba. Travelhacking je způsob vyhledávání a
nakupování letenek v reklamní akci či využívání chybných leteckých
tarifů. V české republice existuje přibližně 5 velkých komunit těchto
cestovatelů, kteří chybné letenky rádi hledají a sdílí se o těchto nabídkách
přes facebookové profily. Tyto komunity najdete na facebookových
profilech: Cestujlevne, JAKnaLetenky, Akční letenky, Honzovy letenky,
LevnoCestování. Pokud tomuto profilu dáte svůj facebookový LIKE,
veškeré nabídky se vám automaticky budou na Facebooku zobrazovat.
Velmi často se stává, že letecká společnost udělá chybu a nabízí po krátkou
dobu letenku za zlomek ceny (z pravidla pár hodin, než dojde k opravení
tarifu). Např. u mé letenky do Ria de Janeira za 17.500 Kč na pár hodin
vypadl palivový příplatek a letenka stála 7.500 Kč. Pokud tuto letenku
koupíte a zaplatíte online platební kartou, nesmí letecká společnost dle
obchodních podmínek letenku zrušit či jinak navýšit cenu. Za cenu 7.500
Kč jsem opravdu letěl. Letecká společnost tyto chyby většinou pozná do
pár hodin, protože dojde k přetížení rezervačního systému, který „spadne“
a prodej letenek před spadnutím systému dosáhl extrémního zvýšení. Tyto
chyby se objevují téměř každý den, osobně jsem pořídil letenku do Milána
za 56 Kč, do Osla za 495 Kč, na Maltu za 850 Kč, do Dubaje za 2.400
Kč,… Těch zemí bylo opravdu hodně! V tomto případě doporučuji koupit si
přes tyto facebookové profily (při kliku na danou facebookovou nabídku dojde
k přesměrování na konkrétní rezervační systém dané letecké společnosti)
nejprve letenku a poté přes server booking.com si zajistit ubytování.
strana 16

ŠL č. 8 / srpen 2017

Dovolená v Brazílii nás nestála víc než dovolená v Chorvatsku. Z letiště se
můžete dostat do hotelu taxi (to nedoporučuji kvůli extra vysoké ceně), ale
také běžným autobusem městské hromadné dopravy.
Rodinám s dětmi doporučuji půjčit si auto, které můžete přes server
www.rentcar.com zarezervovat přímo z domova. Běžná cena za pronájem auta
činí cca 500 Kč/den. Toto auto vás pak bude čekat k vyzvednutí přímo na
letišti. Vrátit jej pak můžete v hotelu, v kanceláři autopůjčovny v místě vašeho
pobytu, nebo zpátky na letišti. Do poznámek v objednávce lze pak uvést, že
potřebujete sedačku pro dítě, navigaci či další jiné požadavky.
Cestujete-li do exotických zemí, doporučuji pak dobrovolnou registraci na
internetových stránkách www.drozd.cz. Jedná se o projekt Ministerstva
zahraničních věcí ČR. Na těchto stránkách vyplníte své nacionále, další
spolucestující a konkrétní místo vašeho pobytu. Je-li pak v dané lokalitě, nedej
Bože, blížící nebezpečí, budete o hrozbě informování SMS v českém jazyce.
Navíc Ministerstvo zahraničních věcí bude mít přesnou informaci, kolik
Čechů se v dané lokalitě nachází a budou znát rovnou i jejich nacionále.

Let Praha – Dubaj, 6 hodin letu. Pro cestování s dětmi je důležité děti zabavit.
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Srí Lanka – cestování bez CK nabízí pláže bez davů turistů.
Osobně jsme registraci využili během cesty autostopem přes Izrael a Palestinu
nebo na Tchai-wanu, kde jsou častá zemětřesení. Cesty bez cestovní kanceláře
vycházejí z pravidla na 1/2 až 1/3 ceny. Cestování je o to příjemnější, že jde o
individuální turistiku.
Nikde nepotkáte davy turistů, dotěrné prodejce a jako bonus mohou posloužit
příjemně nastavené ceny pro běžné domorodce – např. cena běžného oběda či
večeře s dětmi v klidné restauraci bez turistů. Nikdy nezapomeneme na krásné
pláže Kanárských ostrovů, kolem kterých jsme autem z autopůjčovny
projížděli. Zastavili jsme se, naše děti vyskákali z auta a společně jsme se šli
koupat na liduprázdnou přírodní pláž. Nebo když jsme na Srí Lance (bez dětí)
plavali v moři s volně žijícími želvami Karety obrovské. To jsou zážitky, které
vám cestovní kancelář a masová turistika nikdy nenabídne a je škoda, je
nevyužít. Šťastnou cestu!
autor: manželé Bílkovi,
štěnovičtí cestovatelé
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štěnovické
kancobraní
Neděle 1. října 2017
13:00, Štěnovické náměstí

kuchařská show Ing. Martina Havlíka
folklorní soubor Jiskřička
farmářské produkty lokálních farmářů
soutěž o nejlepší kančí guláš
šumavský koňský povoz
a mnoho dalšího…
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