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A příští rok znovu!
Posilvestrovská únava si na štěnovické občany
nepřišla! Tak lze usuzovat i podle počtu
zúčastněných na prvním ročníku novoročního
pochodu s názvem Ze Štěnovic do Štěnovic. Jak
už bylo nepřímo uvedeno, novoroční pochod se
těšil hojné účasti, což potvrdil i počet
registrovaných chodců, kterých bylo až na dvě
stovky. Že je toto číslo příjemným překvapením
snad netřeba zdůrazňovat - vždyť s takovou účastí počítal ve skutečnosti
jen málokdo. V první den nového roku po poledni se otevřely prostory
v budově štěnovického obecního úřadu (startu pochodu), kde probíhala
registrace účastníků. Právoplatným novoročním chodcem se tak stal každý,
kdo obdržel registrační číslo s originálním razítkem pochodu, čímž se
účastník automaticky zařadil do hry o zajímavé ceny v tombole. Proti
zabloudění byli zúčastnění zaopatřeni přehlednou mapkou, následně si
mohl každý účastník vybrat mezi dvěma trasami rozdílné obtížnosti.
(pokračování na straně 2)
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Modrá trasa (nižší úroveň obtížnosti) čítala zhruba na pět kilometrů,
zatímco červená trasa (vyšší úroveň obtížnosti) byla až devítikilometrovou
túrou. V obou případech však čekalo na účastníky příjemné občerstvení U
šesti dubů a to v podobě lahodného svařáku i voňavého čaje. To se to pak
do Liďáku (cíle pochodu) pelášilo! V cíli si mohli účastníci po heroickém i
rekreačním výkonu dopřát něco teplého do žaludku – zájem byl obzvláště
o gulášovou polévku. O příjemné zakončení celé akce se v sále Lidového
domu postaral kytarista. Inu, novoroční pochod se vydařil, neboť nikdo se
neztratil, všichni došli… A příští rok znovu!

Síly nabírali účastníci pochodu U šesti dubů. Na místě se podával svařák a
čaj.
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Akce byla zakončena v sále Lidového domu, kde na účastníky čekalo
příjemné posezení s kytarou.
autor: jp
foto: Linda Slavíková

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
Upozorňujeme občany, že se na území obce a
jejím okolí značně navýšil počet krádeží. Drzost
zlodějů v mnoha případech nezná mezí. Dbejte
tedy zvýšené opatrnosti a buďte důslední
v prevenci - mobily, peněženky a jiné cennosti
nenechávejte v autě, zamykejte svá obydlí...
V případě přistižení pachatele či podezření Vás
žádáme, abyste neváhali oznámit případ Policii
ČR (volejte na číslo: 158).
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Obec se bude řídit novými vyhláškami
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce Štěnovice roku 2015
byly schváleny nové Obecně závazné vyhlášky. Zastupitelstvo obce
schválilo pět vyhlášek a to:
1) OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
2) OZV o místním poplatku ze psů
3) OZV o poplatku za komunální odpad
4) OZV o stanovení systému nakládání s komunálním a staveb. odpadem
5) OZV stanovující úhradu vodného a stočného ve dvousložkové formě
Poté, co schválené obecně závazné vyhlášky projdou formální kontrolou
prostřednictvím Odboru veřejné správy, kontroly a dozoru MVČR, budou
uveřejněny na úřední desce OÚ.
Od 25. ledna 2016 do konce února budou moci občané na obecním
úřadě zaplatit poplatek ze psů a poplatek za komunální odpad.
Telefonní spojení do ordinace dětské lékařky MUDr. Jaroslavy
Preslové od 1. března 2016: 736 679 843 (zrušena pevná linka).
Vodné a stočné na rok 2016
Na prosincovém veřejném zasedání obecního zastupitelstva byly schváleny
ceny (bez DPH) vodného a stočného na rok 2016 ve výši 38, 22 Kč a 21,
86 Kč za m3.
Připomínáme…
Státní podnik Povodí Vltavy připravuje na rok 2016 opravu Losinského
potoka. Při této příležitosti dojde k opravě zdí, dna a parapetů. Vzhledem
k tomu, že se bude jednat o značné stavební úpravy, budou odstraněny
některé menší i vzrostlé dřeviny, které brání v přístupu k úpravě toku.
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V lednu jubilea oslaví
Miloslav Nosek, Farní
Věra Fialová, Třešňová
Boris Ličačenko, Liliová
Vladislav Kučera, Buková
Štefan Jurista, Lipová
Marie Čiháková, Na Šancích
Bohumil Šimek, Krátká
Václav Burda, Štěnovická
Marie Halamová, Lipová
Božena Virtová, Smrková
Jan Koc, Liliová
Zdeněk Půlpán, Akátová

Z kultury:
Vodníci a ochotníci…
V sále Lidového domu se v sobotu 12. prosince slavnostně roztáhla opona!
Natěšení diváci totiž mohli shlédnout divadelní představení v podání čižických
ochotníků, v režii Oliny Šnebergerové, s názvem Vodnická pohádka. Sál
Lidového domu byl nabytý k prasknutí a v hledišti se to hemžilo diváky všech
věkových kategorií. Nutno uznat, že s vodníky se nepotkáváme každý den…
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foto: Miroslava Staňková

V sobotu 16. ledna 2016 se od 20 hodin v sále
Lidového domu uskuteční tradiční Myslivecký ples.
K tanci a poslechu zahraje skupina Asfalt.

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Škola letos oslaví 25 let spolupráce s německými partnery
V letošním roce budeme pořádat s partnerskou školou z Tiefenbachu
školní akademii. Termín je 4. června 2016. Budeme slavit 25 leté jubileum
spolupráce mezi školami a chtěli bychom pozvat širokou rodičovskou
veřejnost a pozvat hosty, kteří se na dlouholeté spolupráci na obou stranách
podíleli.
Ať každý den v novém roce najdete tolik pohody jako na Vánoce!
autor: Mgr. Petr Liška, ředitel
Poděkování…
Žáci 6. A/B, 7. B a učitelé matematiky ze ZŠ ve Štěnovicích přejí našim
sponzorům, kteří přispěli finančním darem na koupi iPadů. Přejeme Vám
v novém roce hodně zdraví a úspěchů v osobním i pracovním životě.
Mezi naše sponzory patří:
Balsen s.r.o., Robčice
Atega s.r.o., Robčice
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Hakon Steel s.r.o., Robčice
Autodoprava Jaroslav Ulč, Robčice
eSVe stav s.r.o., Robčice
Mobilheim, Útušice
JH Vrata, Útušice
Diamond floor s.r.o., Štěnovice
p. Šperl, Štěnovice
Modrý Klokan, Štěnovice
Autodoprava Kornhefr, Štěnovice
Díky jejich příspěvkům, bylo zakoupeno 5 iPadů mini 64GB. Žáci je
využívají při hodině matematiky v 6. a 7. ročníku.

autor: Mgr. Renata Štollová
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Exkurze po elektrárnách
Ve středu 25. 11. uspořádala pro nás SPŠS exkurzi do Tušimic. Zájemci se
z naší školy po příjezdu do elektrárny dozvěděli během hodinové
prezentace mnoho zajímavých informací. Pak se všichni žáci základních
škol rozdělili na tři skupiny. Každé skupině byl přidělen průvodce, který
nás provedl celou elektrárnou. Z ptačí perspektivy jsme si prohlédli
tepelnou elektrárnu i její okolí. Vystoupali jsme výtahem do 10. patra, tj.
60 metrů nad zemí. Viděli jsme rekonstruovanou strojovnu, kde jsou
moderní třítělesové turbíny, koukli jsme i pod plachtu, kde je nízkotlaký
rotor turbíny. Nakoukli jsme i do „velína“ celé elektrárny, prošli kotelnou,
pozorovali jsme sádrovec na pásu. Také jsme se dostali do chladírenské
věže, odkud jsme se vrátili zcela mokří, ale to nám vůbec nevadilo. Druhou
elektrárnou byla malá vodní elektrárna Želiva na Ohři, která byla
zprovozněna v roce 1908. Dnes zde pracují dvě rekonstruované Francisovy
turbíny a elektrárna patří k unikáním technicko - historickým památkám na
vodních tocích v Česku.
autor: Mgr. Renata Štollová

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Děti se na vánočním jarmarku seznámily se starou tradicí
Velké díky patří organizátorům Vánočního jarmarku manželům Tupovým
a Vokůrkovým. Jarmark se uskutečnil dne 6. 12. 2015 v naší obci
V Potocích. O radostnou atmosféru se v jeho úvodu zasloužili svým
programem naši předškoláci. Děti a paní učitelky se společně podílely na
zhotovení drobných vánočních dárků, které na Jarmarku byly k prodeji.
Děti se tak měly možnost seznámit se starou tradicí. Děkujeme všem
rodičům a ostatním návštěvníkům, kteří akci podpořili svojí účastí a koupí
výrobků. Utržená částka je věnovaná naší mateřské škole. Byli bychom
rádi, kdyby se Vánoční jarmark uskutečnil i v příštím roce.
autor: Iveta Divišová, učitelka MŠ
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Sportovní střípky:

Národní házená:
Ženy jsou po podzimní části šesté, velké zlepšení zaznamenalo
družstvo starších žáků
Oddíl národní házené má za sebou úspěšnou podzimní část oblastního
přeboru. V soutěži máme přihlášena tři družstva. Ženy, starší žáky a
přípravku. Družstvo žen obsadilo v celkové tabulce zatím šesté místo z
deseti, potýkalo se s velkou absencí, proto věříme, že jarní část bude
„veselejší“. Starší žáci jsou po podzimní části na krásném sedmém místě z
celkového počtu devět přihlášených družstev, oproti minulé sezoně je znát
velké zlepšení. Přípravka se zúčastnila celkem pěti turnajů, na kterých
vždy obsadila uspokojivé úmístění vzhledem k věku dětí. Starší žačky
nebyly na podzimní část přihlášeny do soutěže. Důvodem bylo více
tréninkových hodin a zlepšení celkové úrovně hry, což se jim také podařilo
a na jarní část se přihlašují.
Družstvo přípravky připravuje nábor nových dětiček v tělocvičně ZŠ
Štěnovice. Nábor bude probíhat ve dnech 19.1. 2016 a 9.2. 2016 od 15:30
hod.. Máme v plánu dát dohromady i tým mladší přípravky, proto jsou
zvány i děti od 5 let. Věková hranice pro přípravku je do 10 let.
Oddíl NH přeje všem v novém roce jen to nejlepší, hodně zdraví a pohody
a zve všechny příznivce sportu na Výroční schůzi, která se uskuteční v
sobotu 30. ledna od 17 hodin v salonku Lidového domu.

autor: NH Štěnovice
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JMKracing:
Štěnovického šampionátu RC modelů se pravidelně účastní až 40
závodníků
V tomto čísle Vám představujeme další spolek, který působí v naší obci.
Jedná o spolek JMKracing. Činnost spolku se točí okolo RC modelů aut.
Co je to RC model? Jedná se o rádiem řízený model, který je poháněn
v případě JMKracing spolku elektrickým motorem
Původní parta nadšenců, nyní již spolek, si vybudovala na pozemku
jednoho z členů vlastní dráhu.
Historicky dráha vznikala pro občasné poježdění a trénink a časem se z ní
stala plnohodnotná závodní trať pro RC modely v měřítku do 1:10. Pro
letní sezónu je tedy využívána zde zmíněná venkovní trať. Na té jsou
pořádány závody letního seriálu a také letní setkání RC nadšenců s nočním
závodem. O tom však podrobněji v dalších číslech našich novin.
V současnosti pořádá JMKracing již třetí ročník Zimního JMKracing
Cupu. Závody tohoto šampionátu jsou pořádány v sále Lidového domu.
Pro každý ze závodů je připravena jiná trať. Šampionátu se účastní 30-40
jezdců, kteří se dělí o následující kategorie – Hobby, Spino, Onroad a
Porsche. Tyto závody a celý šampionát je otevřen široké veřejnosti a všem
zájemcům o tuto činnost.
Na stránkách spolku najdete kromě pozvánek na závody a další akce, také
výsledky jednotlivých závodů a šampionátů.
Pokud máte zájem zkusit si, jak snadné či obtížné je řízení RC modelu, je
možné se domluvit na zapůjčení modelu spino a to přímo na ostrý závod.
Další informace naleznete na www.jmkracing.cz.
autor: tým JMKracing
foto na další straně
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Hasičské okénko:
Klidný konec roku se nesl v duchu technických prohlídek
Konec roku byl z pohledu štěnovických hasičů klidný. Jednotka nemusela
vyjet k žádné mimořádné události, sbor nepořádal žádnou akci. Jen jsme
provedli pravidelné technické prohlídky na všech vozidlech. Auta jsou v
pořádku a jsou schopna kdykoliv vyjet.
Do nového roku 2016 přejeme všem spoluobčanům hlavně hodně zdraví,
štěstí a rodinné pohody.
Sbor dobrovolných hasičů Štěnovice Vás zve na Výroční valnou
hromadu v sobotu dne 9. 1. 2016, která se koná v restauraci Lidového
domu ve Štěnovicích. Začátek je v 15 hodin.
autor: SDH Štěnovice

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Francie – Silvestr v Paříži
Je konec prosince, ve večerních hodinách vyjíždíme autobusem
z plzeňského autobusového nádraží do Paříže. Druhého dne kolem šesté
hodiny ráno přijíždíme do cíle. Naše oči se táhnou k Eiffelově věži.
Zaparkovali jsme přibližně 1 km od ní. Překvapuje nás, že Pařížané jezdí
na skútrech do práce a nedají pokoj ani v prosinci - za chladného
prosincového rána mrznou na skútrech. U Eiffelovy věže se to hemží
prodejci pohledů a vojáky se samopaly. Tato kombinace se nám jeví
zvláštní, ale chápeme bezpečnostní opatření. Čekáme v dlouhé řadě na
vstupenku a asi po půlhodinovém čekání vyrážíme do útrob věže.
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Jelikož je ráno a chladno, rozhodli jsme se zahřát chůzí pěšky co nejvýš,
jak jen to bude možné. Dostáváme se až do půlky věže, kde je krásné malé
kluziště s půjčovnou bruslí. Z tohoto bodu už musíme výtahem. Před námi
se rozprostírá celá Paříž, která nabízí domov 2 milionům obyvatel. V celé
aglomeraci pak žije úctyhodných 10 milionů lidí. Stejně jako Vltava dělí
v Praze město, dělí i místní Seina Paříž do dvou částí občas se
propojujících. V dáli, téměř na konci města, pak vidíme směsici moderních
mrakodrapů – moderní čtvrť La Défence.

Z Eiffelovy věže vedou naše kroky k Invalidovně. Jedná se o rozsáhlý
komplex historických budov zahrnující Muzeum Armády. Toto muzeum se
váže k francouzské vojenské historii, zahrnuje historickou vojenskou
nemocnici a bývalý domov pro válečné veterány. Nyní se jedná o místo,
kde jsou pohřbeni největší hrdinové Francie.
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Naše další kroky míří k Museum Louvre. Toto muzeum z roku 1793 patří
k největším muzeím na světě. Sídlí v palácovitém komplexu Palais du
Louvre, bývalém sídle francouzských králů. V současné době je muzeum
rozděleno do několika hlavních expozic zahrnujících egyptské
starožitnosti, starou antickou a orientální keramiku, řecké a římské
starožitnosti, malé umělecké předměty světové historie a námořnictví
s etnografií. Jedna z nedávných investic byla známá dostavba hlavního
vchodu, nad kterým se tyčí skleněná pyramida, která se v Paříži vedle
jiných známých staveb stala novou dominantou města. Asi poslední, co
bych určitě neměl opomenout, je jeden z nejdůležitějších exponátů muzea
a to obraz Leonarda Da Vinci - Mona Lisa.
Nastává čas odpočinku, míříme s manželkou do Latinské čtvrti města na
posezení u šálku horké francouzské čokolády. Naše nohy jsou těžké, těla
unavená, ale naše mysl touží po nových zážitcích a zkušenostech.
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Další naším bodem cesty se stává katedrála Notre Dame. Je právem
považována za jeden z nejkrásnějších příkladů francouzské gotické
architektury. Její stavba byla zahájena roku 1163 a po 182 letech, roku
1345, byla dokončena.
Patří mezi významné skvosty celoevropské středověké architektury. Mnozí
z nás si jí budou pamatovat z filmového příběhu Zvoník od Matky Boží.
Naše večerní cesta míří do hotelu za městem. Jsme fyzicky vyčerpáni,
avšak psychicky plni energie a elánu z poznávání nového. Druhý den ráno
snídaně, sprcha a opět do města. Paříž čeká!
Naše cesty vedou do Baziliky Sacré-Cœur, která se nachází na vrcholku
kopce Montmartre. Kdo opět sleduje filmy, vybaví si známý francouzský
film Amélie z Montmartru. Úžasnou vlastností baziliky je, že
návštěvníkům dovoluje, v rámci rozšířeného vstupného, prohlídku věží,
střešních ochozů a nabízí kouzelný výhled na Paříž. Cestou z kopce
Montmartre míjíme slavný kabaret Moulin Rouge (v překladu Červený
mlýn). Za dobu existence kabaretu zde vystupovalo mnoho slavných
umělců, jako byl Frank Sinatra či Édith Piaf. Na tomto místě poprvé spatřil
světlo světla známý tanec kankán, který v dané době pobuřoval veřejnost.
O tomto kabaretu bylo také natočeno několik celovečerních filmů,
filmových dokumentů a objevil se i v literárních dílech.
Z romantické čtvrti míříme k novodobému post-modernímu umění
architektury – obchodní čtvrti La Défence. Naše pohledy míří na vysoké
skleněné mrakodrapy, stavby vysokých budov v nejrůznějším uměleckém
seskupení a moderní pomník La Grande Arché – neboli Velké okno.
Některé prameny hovoří o novém vítězném oblouku, avšak teorie se často
rozcházejí.
Pokračujeme dál, tentokrát k Pantheonu, opět do Latinské čtvrti Paříže.
Pantheon je historická stavba a další dominanta města. V jeho podzemní
kryptě jsou uloženi významní francouzští umělci, myslitelé a vědci jako
například Alexandre Dumas, Voltaire či Victor Hugo.
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Dostáváme se ženou hlad, míříme tedy k „místnímu domorodci,“ jenž má
na ulici stánek s pečenými kaštany. Škoda, že tuto pochoutku nepotkáváme
v Plzni, jistě by se ujala! Blíží se večer, naše kroky na silvestrovskou noc
povedou přes největší pařížský bulvár Avenue des Champs-Élysées k
Vítěznému oblouku.
Cestou ještě míjíme stánek s výbornými francouzskými palačinkami
Crêpes. Naše chuťové, oční a čichové smysly se rozplývají nad ještě
horkými palačinkami s ořechy a javorovým sirupem, šlehačkou a
jahodami, nebo pravou Nuttelou s tenkými kolečky čerstvě nakrájeného
banánu. Nejrůznějších kombinací počítáme asi deset, kupujeme si každý
jeden druh a postupně od sebe ochutnáváme – sladká to Paříž!
Večer začínají bujaré oslavy. Dostáváme se konečně k Vítěznému oblouku,
který je obestavěný kovovými zátarasy a davem těžkooděných policistů
s obušky a štíty. Kolem postávají vojenské obrněné vozy, sanitky a další
policisté. Památka působí jako nedobytná pevnost. Ačkoliv Silvestr
v Paříži se nám zdál být nejprve romantický nápad, setkáváme se
s desetitisícovými davy lidí, strachem a napětím. V nás osobně to
nezanechává strach z terorismu, ale strach z mnohatisícového davu lidí.
Celý bulvár od Champs-Élysées až k Vítěznému oblouku je napěchovaný
lidmi. Pro představu našince, bulvár je mnohem delší než Václavské
náměstí v Praze a je stejně hustě zaplněn lidmi jako při naší Sametové
revoluci roku 1989. Nikdy jsem neviděl tak velkou masu lidí, někteří
(zvláště Rusové, Bělorusové a Ukrajinci) kolabují pod vlivem levného
alkoholu. Lidé jsou plní radosti, elánu, novoročních oslav, ale také
alkoholu a drog. Těsně před půlnocí se dav těsná a jásá. Ovšem v nás místo
radosti vládne strach a respekt z obrovské masy lidí. Po zemi se válejí kusy
skla od rozbitých láhví alkoholu a občasné potyčky krotí policie. Naše
romantická představa o silvestrovské oslavě v Paříži se hroutí. Ale nic se
neděje. Paříž v nás za poslední 2 dny nechala nezapomenutelné zážitky. Je
to krásné město, s památkami, které se vryjí do srdce. Jako milovník filmů
jsem si uvědomoval spoustu záběrů, jako byl Moulin Rouge, Montmartre,
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Notre Dame, či Bastila, jenž se stala symbolem francouzské revoluce.
Pokud můžete, vyrazte do Paříže.
Našetřete si pár eur a ochutnejte výjimečné francouzské palačinky Crêpes,
zajděte si do Latinské čtvrti ochutnat horkou francouzskou čokoládu, nebo
si sedněte na lavičku a zahřívejte se pečenými kaštany. Paříž je město,
které Vás dostane!
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