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Omezení kamionové dopravy v obci
Ve spolupráci se sousedními Útušicemi, policií a Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje se podařilo prosadit omezení průjezdu tranzitní nákladní
dopravy obcí prostřednictvím umístění svislého dopravního značení
„Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou
„TRANZIT“. Dopravně-inženýrské opatření bylo zpracováno DProjektem. Značení bylo nainstalováno koncem ledna správou krajských
komunikací. Na značku zakazující průjezd nákladních automobilů těžších
než 12 tun řidiči narazí při výjezdu z kruhové křižovatky na silnici II/180.
Zákazové značky jsou dále umístěny na křižovatce ulic Čižická, Plzeňská a
Losinská a na křižovatce státní silnice s krajskou komunikací v Losiné.

Poplatky za svoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce vydalo 11. prosince obecně závaznou vyhlášku
(č. 4/2019) kterou dochází k navýšení cen za svoz komunálního odpadu pro
rok 2020. Poplatek je možné uhradit od 8. ledna do 28. února na obecním
úřadě. Při placení poplatku v hotovosti bude na obecním úřadě k převzetí
v lednu a únoru známka s vyznačením četnosti svozu.
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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).

nádoba

popelnice 110 l
nebo 120 l

popelnice 240 l

kontejner 1 100 l

četnost svozu

cena

1 x týdně

2 730 Kč

kombinovaný

2 140 Kč

1 x 14 dnů

1 610 Kč

1 x měsíčně

920 Kč

1 x týdně

5 570 Kč

kombinovaný

4 420 Kč

1 x 14 dnů

3 360 Kč

1 x týdně

16 600 Kč

1 x 14 dnů

9 630 Kč

Místní poplatky za psy
Začátkem letošního roku se budou hradit také poplatky za psy (viz Obecně závazná
vyhláška č. 1/2019). 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. Úplné znění vyhlášek obce naleznete
na webu obce: stenovice.cz / obecní úřad / platné vyhlášky a nařízení obce.

Daňové přiznání
Nevíte si rady s vyplněním daňového přiznání, potřebujete podat daňové
přiznání? Zaměstnankyně Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště
v Přešticích, Vám budou opět nápomocny v zasedací místnosti Obecního úřadu
Štěnovice v pondělí 9. března 2020 od 13 do 17 hod.
Jan Polívka
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Všechny jízdní řády naleznete na internetových stránkách obce:
www.stenovice.cz/obec/jizdni-rady-autobusy/

Obec Štěnovice hledá provozovatele restauračního
zařízení Lidový dům Štěnovice:
Obec Štěnovice hledá nájemce (provozovatele) restauračního zařízení Lidový
dům Štěnovice (ul. Spojová 194, k.ú. Štěnovice – objekt je ve vlastnictví obce).
Předmětem pronájmu jsou prostory restauračního zařízení spolu s kuchyní s
příslušným vybavením a skladovacími prostory. Objekt je zcela zařízen pro
okamžité provozování restaurace. Pronájem bude sjednán na dobu
neurčitou od 1. 6. 2020 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Výše nájemného činí 5 tis.
Kč za měsíc (bez energií a služeb). Příjem jednotlivých nabídek bude ukončen
dne 28. 2. 2020 v 11:30 hodin. Úplné znění výběrového řízení s podrobnějšími
informacemi je k nalezení na internetových stránkách obce:
www.stenovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/
Případně je možné kontaktovat starostu či místostarostu obce Štěnovice na tel.:
377 916 202, 606 665 782.

V únoru jubilea oslaví:
Vojtěch Mařík, K Lomu
Jaroslava Kosnarová, Na Šancích
Jaroslava Melicharová, Na Šancích
Milada Kocová, Liliová
Dobroslav Šťovíček, Krátká
Naděžda Škardová, K Hájovně

Marie Brožová, Buková
Anna Knížková, Losinská
Libuše Ratajová, Jetelová
Josef Sak, Lipová
Václav Kastner, Čižická
Václav Balada, Buková

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)
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Z kultury:

KULTURNÍ PŘEHLED NA ROK 2020
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
datum
15.2.
upřesní se
21.2.
21.2.
22.2.
28. - 29.2.
upřesní se
6.3.
14.3.
21.3.
28.3.

čas
20.00
16.00
19.00
18.00
14.00
16.00
20.00
14.00
20.00
14.00

místo
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
ZŠ
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům

akce
Hasičský ples
Setkání seniorů
Divadelní představení "Nebezpečně sexy"
Spaní v tělocvičně ZŠ
Klub Tvořilek
Bazárek
Setkání seniorů
Extraband
Maškarní ples pro děti
Obecní ples
Klub Tvořilek

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
datum
4.4.
11.4.
25.4.
upřesní se
upřesní se
upřesní se
8.5.
8. - 9.5.
18.5.
upřesní se
16.5.
23.5.
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čas

14.00
16.00

16.00
14.00

místo
Farní zahrada
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Kostel
Štěnovice
Plzeň
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům

akce
Velikonoční tvoření
Disco 90. léta
Klub Tvořilek
Taneční výuka
Setkání seniorů, ukázka skautského progr.
Bleší trh
Komorní koncert Plz.filharmonie
Slavnosti osvobození
Zájezd do divadla
Setkání seniorů
Klub Tvořilek
Jarní slavnosti
ŠL č. 2 / únor 2020

upřesní se

Kostel

Jarní koncert dětí ZŠ

upřesní se
upřesní se
30. 5. nebo 6.6.

Kostel

Jarní výstava dětí ZŠ
Celodenní zájezd seniorů
Dětský den

upřesní se

U Jezu
16.00

upřesní se
27.6.

14.00

Lid.dům

Setkání seniorů

Štěnovice

Pohádková cesta

Lid.dům

Klub Tvořilek

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
datum
čas
červenec,srpen
5.9.
11.9.
upřesní se
13.9.
upřesní se
16.00
26.9.
14.00
upřesní se

místo
U Jezu
Štěnovice
Štěnovice
Kostel
Lid.dům
Lid.dům
Štěnovice

akce
PRÁZDNINY
Regata
Strašidelný les
4. tenisový turnaj
Haydnovy slavnosti
Setkání seniorů
Klub Tvořilek
Drakiáda

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
datum
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
28.11.
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čas
16.00
14.00

14.00
16.00

místo
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
OÚ
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Štěnovice
Lid.dům
Kostel

akce
Bazárek
Setkání seniorů
Klub Tvořilek
Vítání občánků
Taneční výuka
Řemeslný jarmark
Klub Tvořilek
Lampionový průvod
Setkání seniorů
Adventní koncert
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29.11.
6.12.
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
31.12.

16.00

Štěnovice Rozsvícení stromu, vánoční jarmark
Kostel Dětský adventní koncert
Mikulášská nadílka
Lid.dům Vánoční divadlo pro děti
Lid.dům Vánoční setkání seniorů
Štěnovice Adventní hledání - hra
Štěnovice Setkání u svařáku

Poznámka: Změna kulturního programu vyhrazena. Termín konání některých
kulturních událostí bude upřesněn v dostatečném předstihu před jejich konáním.
Na jednotlivé kulturní události budou občané upozorňováni prostřednictvím
Štěnovických listů a internetových stránek obce v rubrice „kulturní akce“.

Zpráva pro ženy:
Nastal rok 2020 a my jsme se sešly na posezení v hasičárně, kde jsme oslavily
kulaté narozeniny Milady Řehořkové. Ta nás pohostila řízkem se salátem a
bábovkou. Irena Hamrlíková upekla výborné zákusky, které jsme si daly ke
kávě. Následně jsme projednaly, co letos podnikneme. 12. března v 16 hodin
se sejdeme opět v hasičárně a uděláme si malou oslavu MDŽ. V březnu se
dále podíváme do muzea v Plzni. Datum bude upřesněn. Na následující
měsíce plánujeme výlety do Konstantinových lázní, Klatov, Chodové Plané
nebo do Českých Budějovic.
Zdeňka Šestáková

Zpráva Spolku zdravotně postižených Staroplzenecko:
Ke dni 6. února 2020 odcházím ze zdravotních důvodů z úseku Štěnovice.
Úsekářkou jsem byla dvacet let a zakládala jsem sdružení v naší obci. Mým
nástupcem bude pan Jaroslav Šesták, kterému tímto přeji hodně úspěchů.
Anna Klokanová
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Zhodnocení pololetní práce na základní škole

Třicátý lednový den si žáci naší školy odnesli domů ohodnocení jejich
půlroční soustavné práce. Pro více než 60 nejmladších žáků to bylo úplně
poprvé, pro 21 deváťáků naopak předposlední vysvědčení.
Ještě než se děti mohly rozběhnout vstříc zaslouženým a očekávaným
pololetním prázdninám, čekal je zodpovědný úkol. Při jeho plnění se měla
každá třída zamyslet nad pravidly slušného chování a komunikace se
spolužáky i dospělými. Dopolední program si některé třídy vyplnily
různými skupinovými soutěžemi a kvízy, jiné pracovaly na společném
výrobku, další uspořádaly turnaj v deskových hrách.
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Poděkování patří nejen dětem, ale i vyučujícím, kteří celý projektový den
přichystali a se svými žáky strávili příjemné dopoledne.
Na procvičení paměti a logického myšlení si můžete vyluštit kreslené
hádanky, ve kterých jsou ukryta česká přísloví.

Michal Zoubek
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
O Vánocích po Vánocích, aneb čas tříkrálový

V mateřské škole ve třídě Liščata jsme využili svátku Tří králů jako
volného přechodu od Vánoc k dalšímu tématu. Pro děti tak neskončilo
kouzelné vánoční období jako mávnutím proutku, ale ještě pár dní se s ním
těšily.
Po prázdninách jsme se společně sešli v kroužku a vyprávěli si zážitky
z vánočního období, stráveného se svými rodiči. Vzájemně jsme si
sdělovali, co bylo pro nás o Vánocích nejkrásnější. S padákem a
barevnými míčky jsme si zahráli na Novoroční ohňostroj.
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Následoval společný Novoroční
přípitek, přání do nového roku
a návrhy dětí - co ze starého
roku ubereme a do nového roku
přidáme, aby nám ve školce
bylo prima. Potom se děti
seznámily hravou formou s
vánočním příběhem a tradicí
Tří králů. Následující dny jsme
vyráběli královské koruny,
nakreslili a vyrobili postavy tří
králů.
Děti se seznámily s tvary
písmen K, M, B, rozlišovaly
hlásku na začátku slova,
pochopily význam některých
neznámých
slov
(kometa,
mudrc, kadidlo, myrha). Při
zdobení královských korun
rozlišovaly geometrické tvary a sestavovaly dle postupného sledu v řadě.
Při kresbě komety si upevňovaly grafomotorické schopnosti, rozvíjely
tvořivost, fantazii při sestavování své vlastní hvězdy, přiřazovaly stejný
počet prvků k souhvězdí na obloze. Samostatně si stavěly různě dlouhé a
obtížné překážkové dráhy (cesty do Betléma) a hledaly vhodné dárky pro
Ježíška.
V závěru týdne si oživily tradici Tří králů u nás v dnešní podobě spojenou
s dobročinnými sbírkami, zahrály si na tříkrálovou koledu a společně si
sdělovaly, komu by ony svoji koledu (sbírku) věnovaly.
Tím jsme zakončili vánoční období, pro děti nejkrásnější období v roce.
Lenka Brožíková
a Ilona Krastová
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Sbor dobrovolných hasičů Štěnovice informuje
Rok 2020 naší výjezdové jednotce začal ostrým výjezdem na požár chaty
v lokalitě Pod Malincem. Poplach byl vyhlášen 1. ledna 2020 v 1:02 h.
Jednotka vyjížděla v 1:09 h. Zásahu se zúčastnilo třináct členů výjezdové
jednotky s vozidly TATRA, ŠKODA 706 a VW CARAVELLE.

Požár chaty v lokalitě Pod Malincem.

Další výjezd byl vyhlášen jednotce 19. ledna 2020 v 13:03 h. Jednalo se o
požár balkónu v Lipové ulici. Jednotka vyjela v 13:07 h a tohoto zásahu se
účastnilo 6 členů výjezdové jednotky s vozidlem TATRA.
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U obou požárů byla naše výjezdová jednotka jako první a do příjezdu
profesionálních jednotek Hasičského záchranného sboru zahájila hašení
vlastními silami a prostředky.
V sobotu 11. ledna 2020 proběhla výroční schůze sboru dobrovolných
hasičů: Přítomno bylo 42 členů, z celkového počtu 69 členů a 18 hostů. Na
schůzi jsme zhodnotili práci za rok 2019 a vytýčili si cíle pro rok 2020.
Letošní rok je také rokem volebním, to znamená, že proběhly volby do
výboru SDH na další pětileté období. Návrhová komise navrhla jména
členů, které následně členská základna zvolila takto:
starosta SDH: Jan Jíška
náměstek starosty SDH: Jan Bébr
velitel jednotky SDH: Václav Bébr ml.
zástupce velitele jednotky SDH: Josef Brada
jednatel SDH: Karel Petrách
preventista SDH: Stanislav Štěrba
pokladník SDH: Jaromír Spiller
člen výboru SDH: Michal Ulč
člen výboru SDH: Miroslav Vařeka
Dále se volila funkce revizora. Do této pozice byl zvolen Pavel Javůrek.
Kronikářem sboru zůstává i nadále Josef Krákora. Chtěli bychom
poděkovat odstupujícím členkám výboru Andree Tomašekové a Martině
Švábkové za odvedenou práci
Na konci loňského roku nás zastihla velice smutná zpráva. Zemřel jeden
z našich dlouholetých členů, pan Václav Knížek, který ke sboru vstoupil
v roce 1966. Byl vždy dobrým kamarádem všech hasičů a velice děkujeme
za dlouhá léta strávená ve sboru.
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Závěrem bychom chtěli všechny pozvat na HASIČKÝ BÁL, který se bude
konat 15. února 2020 od 20h v sále Lidového domu ve Štěnovicích.
SDH Štěnovice

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Výprava na Radyni a Andrejšky 5. 1. 2020

V neděli 5. 1. 2020 v 10:00 hodin se skautské děti sešly na autobusové
zastávce ve Starém Plzenci, odkud se vydaly směrem Radyně a Andrejšky,
tzv. Skalní stezkou. Skalní stezka obsahovala celkem 7 zastávek a
provedla nás zajímavými místy Radyňské vrchoviny. Stezka je osazena
informačními panely, lavičkami, přístřešky.
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Ve zdejších lesích se setkáte s borovicemi, roste tu smrk, bříza, jeřáb, habr,
dub, buk, jasan, osika i jedle a jako rarita se na úbočí hradního vrchu
objevuje tis červený. Pokud budete tišší, můžete spatřit plachá lesní
zvířata, jako jsou srnec, liška, kuna skalní i lesní, zajíc, jezevec i veverka.
A pokud se zadíváte do korun stromů, možná uvidíte některého ze
zástupců ptačí říše, sovu pálenou, puštíka, netopýra, poštolku, holuba
hřivnáče, hrdličku, datla, strakapouda, žluvu, bažanta, káně nebo volavku.
První zastávkou byl Lom Hřeben. Lom měl původně 20–56 m vysokou
a 150 m širokou lomovou stěnu. Provoz lomu byl definitivně ukončen až
k 31. 12. 1974. V prostorách tohoto opuštěného lomu měly děti za úkol
rozdělit se do skupin a vytvořit pomocí kamenů různých velikostí nápisy,
obrázky, tvary, které zobrazovaly skautskou tématiku, např. skautskou lilii
nebo texty s poselstvím do roku 2020. Druhou zastávkou bylo místo zvané
U Mohyly. Dle některých autorů se totiž jedná o uměle navršenou mohylu,
kterou hlídá had poskládaný z kamenů. Na okraji „mohyly“ stojí výraznější
kámen, severně po svahu vede přerušená linie kamenů. Na tomto místě si
děti udělaly přestávku a nasvačily se. Mezi druhou a třetí zastávkou si děti
krátily čas hledáním knoflíků, které skautští vedoucí nenápadně vyhazovali
na zem a cílem dětí bylo snažit se nasbírat jich co nejvíce. Po vyhodnocení
Knoflíkové hry děti došly na stanoviště zvané Vysoký Štont, který je pro
místní Radyňskou skálou. Pro horolezce, pro které byly buližníkové skály
kolem hradu Radyně odpradávna poutním místem, je to zase Velká skála,
která měří 18 m. V okolí je suťové pole a skála ukrývá také malou
jeskyňku, která se stala předmětem zkoumání skautských dětí, které zde
objevily geocache s překvapením. Do geocache, tzv. skryté schránky,
vložily předmět na výměnu a zapsaly se do zápisníku nálezců geocache,
kterou vrátily na původní místo. Nová vyhlídka na vrcholu tohoto skalního
suku nabídla dětem jedinečný pohled nejen na hrad Radyně a do údolí řeky
Úslavy, ale také na pohoří Brdy. Pátou zastávkou bylo místo nazvané
Svatební Stěna, což představuje nejkrásnější skalisko zdejších lesů, které je
plné výběžků, dutin a výčnělků, nahoře pak naleznete jamky, které se plní
za dešťů vodou a slouží ptákům jako pítka. Také je zde vyznačeno několik
horolezeckých výstupů a stejně jako ostatní skály ji vymodeloval
starohorní buližník. Skála je spojena se smutnou pověstí o nešťastné dívce,
jež si měla vzít o mnoho let staršího muže, kterého jí vybrali rodiče.
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V den své svatby se prý odebrala na místo, kde se tajně scházela s tím,
jehož opravdu milovala, a skokem ze skály ukončila svůj život. Další, již
šestou zastávkou, byl Otýsův lom. Podobných lomů bylo v okolních lesích
několik. Jednalo se o lomy nájemné, které si zájemce pronajal, svépomocí
si nalámal kámen a následně odvedl dle množství nalámaného kamene
majiteli (městu) stanovenou sumu. Opuštěné lomy se stávaly oblíbenou
lokalitou pro tramping. Otýsův lom nebyl výjimkou a stal se v historii
předmětem zájmu skautů, kteří jej pojmenovali Slunečné údolí, pořádaly se
zde srazy, táboráky i nocování pod širákem. Dokonce tu byla postavena
krásná chata, která ale díky vandalům musela být zbourána. K lomu patřila
i nedaleká studánka východně při stezce. Zde si skautské děti samy
rozdělaly oheň, na kterém si opekly buřty, pečivo a ovoce. Po odpočinku
následovala hra, která opět využila knoflíky. Principem bylo, že vedoucí
rozmístili ve volném prostoru knoflíky a děti se je snažily vysbírat a
shromáždit na předem určeném místě. Ve sběru jim bránily tzv.
chobotnice, jež byly představovány skautskými vedoucími.
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Po ukončení hry následovalo opět
vyhodnocení. Dalším a zároveň
posledním stanovištěm byly
Andrejšky. Zdejší skály pocházejí
z období starohor, jejich původ
tedy sahá před dinosaury,
dokonce dávno před trilobity.
Buližník, který je tvořen převážně
křemenem nebo opálem, se
vlivem povětrnostních vlivů
během milionů let své existence rozpadal, zvětrával a vytvořil jak skalní
moře, tak malebné scenérie rozeklaných skal, které připomínají skalní
město včetně náměstí a skalní brány. Andrejšky mají v oblibě také
horolezci, neboť i zde jsou na několika místech vytyčeny horolezecké
stezky včetně skob. Jelikož jde ale o přírodní památku, nesmějí se v
žádném případě další skoby přidávat. Po průzkumu těchto skal následoval
další odpočinek, po kterém jsme se vrátili do Starého Plzence na
autobusovou zastávku, kde již v 15:00 hodin čekali na své děti rodiče.
Myslím si, že se stezka všem dětem i vedoucím líbila. Tato cesta obsahuje,
kromě výše v textu uvedeného, také různé hlavolamy a další interaktivní
prvky. Tuto stezku doporučuji navštívit, protože Vás tato stezka zavede do
míst, kam mnozí z Vás na svých toulkách pod Radyní ještě nezabloudili.
Pevně věřím, že se Vám Skalní stezka bude líbit tak, jako nám.
Cyril Hromník
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