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Obec se snaží plnit letošní plán investic
Je jisté, že vlivem vyplácení kompenzačního bonusu přijdou letos obce a
města o část daňových příjmů, což vede mnohé zástupce místních
samospráv přinejmenším ke znepokojení. Pro některé obce bude pokles
daňových příjmů významným faktorem, který donutí starosty přehodnotit
plánované investice. To by však neměl být případ naší obce, která na svých
účtech disponuje značnou finanční rezervou tvořenou rozpočtovými
přebytky z minulých let. Naši obec by tak neměl pokles daňových příjmů
nějak významně trápit, stát se navíc zabývá možnými kompenzacemi
těchto ztrát. Přesto je potřeba mít se na pozoru a vývoj situace bedlivě
sledovat i s ohledem na aktuální makroekonomické predikce, z nichž
některé optimismem zrovna nesrší. Propad ekonomiky je nevyhnutelný.
Avšak aktuální finanční situace naší obce realizaci pro letošek
naplánovaných investic umožňuje.
Realizace rozšíření sběrného dvora stále probíhá. Během května bylo
osazeno oplocení, umístěno bylo několik panelů, na nichž budou stát
kontejnery, načež byl zbudován povrch areálu s asfaltovým kobercem.
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V rámci akce došlo také k rozšíření osvětlení sběrného dvora. Vzhledem
k tomu, že došlo v průběhu akce k významným stavebním pracím, které
nebyly součástí původního projektu, vyčíslil zhotovitel (stavební
společnost W&W stavby) vícenáklady v částce zhruba 1 045 tis. Kč. Celá
akce by měla obec přijít zhruba na 3 mil. Kč. Sběrný dvůr bude
zprovozněn do konce června.

Sběrný dvůr byl značně rozšířen směrem do areálu bývalého pivovaru.

Stavební práce finišují i v ulici Ke Mlýnu, kde je dlážděna stávající
komunikace s napojením na asfaltovou komunikaci ulice Na Šancích.
Realizaci stavby provádí společnost STAVLAND, která by měla za tuto
akci inkasovat zhruba 800 tis. Kč.
V květnu byl na nástavbu štěnovické základní školy instalován stínící
systém, čímž se navázalo na montáž rolet a žaluzií nástavby hlavního
učebnového pavilonu v minulém roce.
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Vlivem zastínění je pobyt v učebnách nepochybně komfortnější. Montáž
rolet a žaluzií provedla firma SB SERVIS – Border Plzeň za částku zhruba
340 tis. Kč.

Zastínění nástavby školy.

Z hlediska legislativy týkající se územních rozpočtů se výměna střešní
krytiny (a další související práce) bytového domu v ulici Skalní pokládá za
opravu. Náklady na tuto akci však nejsou z pohledu obecního rozpočtu
nijak nevýznamné. Naopak. Vzhledem k rozsahu akce a jejím nákladům
lze říci, že se jedná o regulérní investici. V polovině května proběhlo
předání staveniště, jehož se standardně zúčastnili zástupci investora a
zhotovitele. V současné době probíhá postupná demontáž stávající plastové
krytiny, která bude vyměněna za krytinu plechovou. Původní krytina
skládající se z plastových šablon se během několika let zdeformovala
natolik, že začalo do některých bytů zatékat. Bylo tak nevyhnutelné
přistoupit ke komplexnímu řešení. Zhotovitelem akce je firma SILBA
Elstav, přičemž předpokládané náklady akce jsou zhruba 3 mil. Kč.
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Stávající krytina bytového domu byla demontována, osazována jsou nová střešní okna.

V současné době je také zpracovávána projektová dokumentace lávky přes
Úhlavu s napojením na plánovanou cyklostezku pod Malincem. Lávka
však bude koncipována tak, aby mohla být standardně využívána chodci.
Projekt, který by měl být dokončen letos, vyjde obec zhruba na 1 120 tis.
Kč. Zpracovatelem je projekční kancelář STATICITY.
V současné době jedná obec se zástupci Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje o případném řešení nového přemostění Úhlavy u zámku. Stávající
dopravní řešení není z hlediska bezpečnosti pokládáno za ideální. V jakém
technickém stavu je samotný most, bude zjištěno na základě důkladné
revize.
Ta by měla být součástí studie, jejímž zadavatelem by měl být správce
krajských komunikací společně s obcí. Most u zámku je ve vlastnictví
Plzeňského kraje.
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Odbor dopravní při Městském úřadu v Přešticích vydal začátkem června
stavební povolení na zbudování chodníku v úseku krajské komunikace na
Losinské (směrem od prodejny COOP). Stavební povolení ještě není
pravomocné, předpokládá se však, že chodník bude zbudován ještě letos.
Na stavbu chodníku obec vyčlenila v rozpočtu 1 100 tis. Kč. V nejbližší
době proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Vydáno bylo i stavební povolení na přeložení dešťové kanalizace u
Lidového domu. Na tuto akci má obec v rozpočtu vyčleněno 900 tis. Kč.
Zhotovitel díla bude teprve vybírán.
V dubnu byla uzavřena kupní smlouva mezi obcí a společností THT
Polička, která by měla letos dodat zásahový dopravní automobil pro
štěnovické hasiče. Dodáno bude vozidlo Mercedes-Benz Sprinter
v celkové hodnotě zhruba 2,8 mil. Kč.
Jan Polívka,
místostarosta

Obci budou poskytnuty
Plzeňského kraje

dvě

dotace

z rozpočtu

8. června byly obci Plzeňským krajem schváleny dvě žádosti o dotaci,
které by měla obec vyčerpat ještě letos. Jedná se celkem o 800 tis. Kč,
z nichž 400 tis. Kč bude obci poskytnuto na projektovou dokumentaci
lávky přes Úhlavu s návazností na plánovanou trasu cyklostezky, dalších
400 tis. Kč půjde na opravu střešní krytiny bytového domu v ulici Skalní.

Kompenzace nákladů na ochranné pomůcky
Během nouzového stavu vynaložila obec na nákup ochranných pomůcek
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 zhruba 124 tis. Kč.
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Obec reagovala na výzvu Ministerstva financí ČR a požádala stát o
kompenzaci vynaložených prostředků. Zda bude žádosti vyhověno, bude
jasné v následujících týdnech.

Místní poplatky za psy
Začátkem letošního roku platili občané poplatky za psy (viz Obecně závazná
vyhláška č. 1/2019). Někteří pejskaři však svoji povinnost ještě nesplnili. Dále
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.

Uzavření shromaždiště odpadu, otevření sběrného dvora
Ve středu 17. června dojde k ukončení provozu shromaždiště odpadu, které
se nachází v oploceném areálu směrem na Útušice. O termínu
znovuotevření sběrného dvora po rozsáhlých stavebních úpravách budou
občané informováni.

Květnové měření stavu vnitřního ovzduší školky
prokázalo, že koncentrace škodlivin nepřekračují
zákonem stanovené limity
V rámci průběžného monitoringu stavu vnitřního ovzduší Mateřské školy ve
Štěnovicích bylo 7. května provedeno další měření. Výsledky měření koncentrace
chemických látek ve vnitřním ovzduší školky prokázaly, že v době nepřítomnosti
dětí došlo zřejmě vlivem čističek vzduchu k podstatnému snížení koncentrací
dříve nalezených látek, a to jak aldehydů, tak aromatických uhlovodíků. Jedinou
látkou, která se opakovaně vyskytuje v ovzduší, je naftalen. Jeho koncentrace je
však velmi nízká a nepřekračuje limit. Odběr vzdušiny provedl RNDr. Svatopluk
Krýsl, vyhodnocení bylo provedeno hygienickou laboratoří LABTECH s.r.o.
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Usnesení č. 3/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 10. 6. 2020
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozích usnesení,
přičemž nejsou splněny tyto body: bod č. 12 z usnesení č. 1/2019, bod č. 10
z usnesení č. 3/2019, bod č. 11 z usnesení č. 3/2019, bod č. 17 z usnesení č.
6/2019, bod č. 6 z usnesení č. 1/2020.
2. Schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2019
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Štěnovice za rok 2019
bez výhrad. Zastupitelstvo obce pověřuje místostarostu zajištěním formálních
oprav a doplnění v dokumentu závěrečného účtu obce za rok 2019 takto: na straně
3 v části Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2019, Schválený rozpočet, Třída 6
– Kapitálové výdaje, má být správně uvedeno 11 820 000,00 a na straně 7 v části
Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy bude doplněn
popis pro UZ 17 015 iROP – program č. 117030 SR-NIV (stavební úpravy MŠ),
UZ 17 016 iROP – program č. 117030 EU-NIV (stavební úpravy MŠ), UZ 98 662
Podpora rozvoje a obnovy MTZ (stavební úpravy ZŠ), UZ 17 968 iROP –
program č. 117030 SR – INV (stavební úpravy MŠ), UZ 17 969 iROP – program
č. 117030 EU – INV (stavební úpravy MŠ).
3. Schvaluje účetní závěrku obce Štěnovice k 31. 12. 2019.
4. Schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň - jih k 31. 12.
2019.
5. Schvaluje účetní závěrku Základní školy Štěnovice, okres Plzeň - jih k 31. 12.
2019.
6. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské školy Štěnovice, okres
Plzeň - jih za rok 2019, výsledek ve výši 8 308,06 Kč bude převeden do fondu
rezerv ve výši 1 708,06 Kč a do fondu odměn ve výši 6 600 Kč.
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7. Schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Základní školy Štěnovice, okres
Plzeň - jih za rok 2019, výsledek ve výši 299 043,66 Kč bude rozdělen do
fondu rezerv ve výši 69 043,66 Kč a do fondu odměn ve výši 230 000 Kč.
8. Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
9. Schvaluje poskytnutí dotace ve výši 125 000 Kč spolku TJ Sokol Štěnovice,
z.s.
10. Schvaluje Plán rozvoje sportu na období r. 2020 – 2030.

(jp)

V červnu jubilea oslaví:
Marie Janoušková, Ke Kukačce
Jaroslava Drymlová, Buková
Marie Šťastná, Jasanová
Alenka Holoubková, Liliová
Stanislava Hajšmanová, Lipová
Libuše Čermáková, Čižická
Jaroslav Rádl, Na Šancích
Jaroslav Brož, Buková
Alena Píclová, Akátová
Milan Čech, Buková
Josef Kovář, Lipová
Anna Ličačenková, Liliová
Milada Pytlíková, Buková
Růžena Cinková, Čižická
Antonie Červená, Štěn. nám.

Marie Stuchlíková, V Potocích
Pavel Šilhánek, Mechová
Miroslav Čížek, Jasanová
Božena Melková, Čižická
Miluše Javůrková, Štěnovická
Zuzana Pergerová, Polní
Jan Medvec, Čižická
Anna Klokanová, V Potocích
Jiří Moravec, Buková
Jiřina Kepková, V Podlesí
Jana Špelinová, Spojová
Ladislav Knížek, Na Šancích
Jaroslav Kastner, Skalní

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho sil do dalších let!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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více na www.idpk.cz

Z kultury:
Zábavná celoprázdninová pátračka
Budete trávit většinu prázdnin ve Štěnovicích? Ano, tak právě pro vás
Kulturní komise OÚ Štěnovice připravuje akci - Zábavnou
celoprázdninovou pátračku. Hra pro děti a rodiče, kteří si chtějí i o
prázdninách užít hodně zábavy, strávit příjemné společné chvíle a zároveň
se dozvědět něco nového i bez cestování. Podrobné informace o soutěži se
dozvíte pomocí mailu (všichni, kdo již jsou registrovaní na Akce
Štěnovice) nebo na nástěnce na vsi a samozřejmě na webových stránkách
naší obce.
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Kulturní komise OÚ Štěnovice pořádá akci s názvem:

ZÁBAVNÁ CELOPRÁDZNINOVÁ PÁTRAČKA
Hra pro děti a rodiče, kteří si chtějí o prázdninách užít hodně zábavy,
strávit příjemné společné chvíle a zároveň se dozvědět a vidět něco
nového i bez cestování. Zájemci se mohou registrovat do 15. 7. 2020
na e-mailu akcestenovice@seznam.cz. Zaregistrovaným účastníkům
budou zaslány podrobné informace ke hře. Těšíme se na Vás od 1. 7.
2020!!!

KOSTEL SVATÉHO PROKOPA ŠTĚNOVICE
18:00

Mše svatá

celebruje P. Robert Jasiulewicz
19:00

MlsNoty „ Napříč hudebními žánry“

vokální kvintet z Plzně pod vedením Martina Opletala
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19:30

P. Václav Růžička

krátké zavzpomínání PhDr. Aleny Vlčkové na posledního duchovního
správce štěnovické farnosti
19:40

The Foamies

studentská vokální skupina
20:00

Štěnovický Pantheon

„procházka“ po stropě kostela přednáška PhDr. Aleny Vlčkové
20:30

Život v písni

Český kancionál – hudební vystoupení Jany a Petry Boučkových, moderuje
P. Robert
21:15

Svěcení památného kříže

slavnostní akt u příležitosti 400. výročí nálezu obrazu Panny Marie Vítězné
ve Štěnovicích
Schola u redemptoristů pod vedením ing. Antonína Švehly

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Nepovinná povinná školní docházka
Zvláštní situace, jež nastala v minulých měsících, se projevila snad ve
všech oblastech našich životů. Škola zela dlouho prázdnotou a tři měsíce
připomíná pohádku o Chytré horákyni, děti se učí, neučí, hodnotí,
nehodnotí, potkávají, nepotkávají. A jak se vyvíjela epidemiologická
situace, postupně se upravovaly i podmínky.
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Učitelé se sami museli naučit formy vzdálené výuky a vedení škol musela
hlídat každou tiskovku vlády a rozhovory pana ministra školství, aby
věděli, jakým směrem se situace vyvíjí a co se chystá.
Ani teď, kdy se vrátila zhruba polovina dětí prvního stupně zpátky do
lavic, nemáme úplně standardní výuku. Děti se nesmí ve škole potkávat,
ale všude jinde ano (s patřičnými rozestupy). Do třídy chodí maximálně
15ti členné skupiny. Naopak odpolední zájmové vzdělávání (jinak družina)
se otvírá i pro 5 dětí, protože ani zde se nesmí míchat dopolední skupiny.
Všude se naplno větrá a voní savo a anticovidové přípravky. Učitelky
a ostatní zaměstnanci vybaveni štíty vypadají jako nasazení v první linii.
A ani dnes nemáme odpovědi na všechny otázky dětí a rodičů. Budou se
moci děti potkat alespoň při vydání vysvědčení? Ve třídách pravděpodobně
ne, ale pokud rozdáme doklad o hodnocení nehodnocení, za docházku
nedocházku a učení neučení např. na hřišti, můžeme se alespoň společně
všichni rozloučit.
Božena Němcová jakoby v roce svých dvoustých narozenin zase ožila.
Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ Štěnovice –
nové formy
Na základě nařízení vlády ČR a doporučení ministerstva školství byla MŠ
Štěnovice od 11. 3. 2020 po rozhodnutí zřizovatele a vedení školy
uzavřena na dlouhých 53 pracovních dní.
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Naši učitelé, stejně jako většina národa, byli nově vzniklou situací
zaskočeni. Dobu aklimatizace na uzavření školy využili učitelé nejprve na
tvorbu vlastního hodnocení školy, nového školního vzdělávacího programu
a na související vlastní samostudium - ve smyslu volného výběru odborné
literatury, časopisů, sběru námětů a podnětů z různých zdrojů internetu.
Po této době jsme objevili kouzlo webinářů. Webinář není nic jiného než
živá forma online komunikace prostřednictvím internetu. Potřebujete k nim
jen čas a PC – prohlížeč, mikrofon (sluchátka ani kamera nejsou nutností).
Do doby „koronavirové“ jsme webináře využívali jen minimálně.
Přednostní pro nás byl osobní kontakt s vyučujícím, lektorem. Prostě jsme
raději sedli do jakéhokoliv dopravního prostředku a strávili celý den osobní
formou vzdělávání většinou v Plzni anebo v Praze. Jenže díky COVIDU 19
jsme zjistili, že se můžeme plně vzdělávat a doplňovat si vědomosti z
pohodlí domova a s naprostou volbou výběru. Každý si mohl vybrat
pedagogické webináře dle vlastního zájmu a preferencí. Takže můžeme
říci, že naši učitelé za těch 53 pracovních dnů absolvovali celkem 48
webinářů z různých zdrojů (MEDUCA, INFRA, MARSTAFIT, ŽIVOTNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ). Nutno říci, že webináře jsou záležitostí několika hodin
(ráno, poledne, večer), ale i dnů.
Asi by nikoho moc nepřekvapilo, že jsme si doplňovali znalosti v
oblastech, jako byly: Nadané dítě ve škole a doma, Logopedická prevence,
Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání, Individualizace ve
vzdělávání,
Dítě s odlišným mateřským jazykem v MŠ, Základy
osobnostně-sociálního rozvoje, aj., ale velkým nápadníkem a možností ke
změnám byly webináře se zdravotním zaměřením: Základy první pomoci
pro zaměstnance škol, Infekční a parazitární onemocnění u dětí
předškolního věku, Nejčastější poruchy zdraví u dětí předškolního věku
nebo Zdravotnické úkony v MŠ.
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Po společném vyhodnocení přínosu webinářů jsme se dohodli na úpravách
školního řádu školy, úpravách v lékárničkách pro děti i zaměstnance a
navíc škola investovala do nákupu „mini – cestovních lékárniček,“ které
budeme nosit s sebou na pobyty s dětmi venku.
Takže platí, že i na tom „špatném“ se dá najít něco dobrého.
Lucie Miškovičová

Co prožila kapka vody
Koncem května jsme se opět sešli ve třídě Liščata. V souvislosti s
koronavirovou situací jsme zvolily téma „Povím vám příběh kratičký o
cestě vodní kapičky". Naším záměrem bylo upozornit děti na důležitost
vody pro člověka i život na Zemi.
Děti se prostřednictvím říkanky a pohybových her seznámily s koloběhem
vody v přírodě. Především při vycházkách s lupou do přírody byly vedeny
k samostatnému zkoumání a objevování: jaká je voda, kde všude se
nachází, kdo všechno ji potřebuje. Získaných poznatků jsme využili při
dalších činnostech ve třídě. Při pokusech s vodou děti došly k poznání, co
plave po vodě a naopak co klesá, jak vypadá voda z kohoutku, z rybníka,
zalitá, nezalitá květina, čím voda proteče, čím ne apod.
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Při sledování výukového programu „Jak se z kapičky vody stala pitná
voda" získaly poznatky o úpravě užitkové vody na pitnou a seznámily se s
novými pojmy: podzemní a povrchová voda, vodojem, čistička, úpravna
vody apod. V závěru tématu děti sdělovaly, co se o vodě dozvěděly.
Po celou dobu byly vedeny k ochraně životního prostředí (třídění ve
smyslu co do vody patří, nepatří), k uvědomění, že voda je užitečná, ale že
může být i nebezpečná.
Lenka Brožíková,
Ilona Krastová
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Fotbalisté se postupně vracejí zpátky na trávníky
Po nečekané pauze a ukončení soutěžní sezóny pro všechny naše týmy se
pomalu vrací do areálu u jezu opět fotbalový život. Umístění všech celků
po podzimní části soutěže je zároveň i konečným umístěním v sezóně
2019/2020. Muži tak zakončili jubilejní desátý rok v 1. B třídě na
konečném desátém místě. Během zimní pauzy se nám povedlo náš A-tým
poměrně slušně posílit o pětici hráčů. Pozitivní je i vysoká účast na
trénincích, tak pevně věříme, že si všechno pozitivní přeneseme i do nové
sezóny a že muži budou po nevyhnutelné generační výměně hráčů v
posledních letech opět hrát o co nejvyšší mety v soutěži. Muži odehrají
během června ještě dva přípravné zápasy, a to v sobotu 13. 6. proti týmu
Dobřan a 20. 6. proti Chotěšovu (oba zápasy se hrají na hřišti v Dobřanech,
výkop je vždy ve 14:00). Fanoušci jsou na tyto přípravné zápasy srdečně
zváni.
V průběhu května začaly trénovat i všechny mládežnické kategorie (žáci,
starší a mladší přípravky). V době největších omezení děti z přípravek
dostávaly videa i domácí cvičení a individuálně trénovaly. S
respektováním všech omezení a pravidel jsme postupně začali
trénovat. Všechny dětské a žákovské kategorie sehrály několik přátelských
utkání, tak aby kromě tréninků měly i herní praxi. Naší ambicí je do další
sezóny přihlásit i další týmy, a to mladší žáky a dorostence (kteří jsou
klíčovou kategorií, která by měla postupně dodávat nové hráče do týmu
mužů).

strana 17

ŠL č. 6 / červen 2020

Momentka ze zápasu starší přípravky proti Dobřanům.

Čas koronavirové pauzy byl využit i pro úpravy okolí sportovního areálu.
V březnu proběhlo ve spolupráci s Povodím Vltavy Plzeň pokácení
suchých a nebezpečných stromů a úklid v blízkosti pláže. Dále byla
vyčištěna strouha od přepadu náhonu pod jez, srovnán terén na ostrůvku a
v okolí hřiště. Tyto úpravy byly v prvních hezkých dnech oceněny
spontánní hrou a radostí malých dětí. Zároveň bude i příjemnou možností
posezení nebo poležení ve stínu na ostrůvku při letním koupání v řece.
Na tréninkovém hřišti byla podél řeky opravena padlá bariéra. V okolí
hřiště byly taktéž zasypány díry vyhrabané od psů na pláži u jezu, na
ostrůvku a v okolí hřiště, které komplikují nebo i případně znemožňují
pravidelné sekání a údržbu. Velmi proto prosíme spoluobčany, aby si
hlídali při procházkách areálem jejich psy, aby na hřišti i v okolí nehrabali,
nenechávali tam exkrementy a klacky. Děkujeme, pomáháte nám tím
spoluvytvářet v areálu u jezu krásné prostředí.
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Upravená strouha po vyčištění a srovnaný terén na ostrůvku u jezu.
Sokol Štěnovice přeje všem spoluobčanům hlavně pevné zdraví a krásné
léto.
Petr Lodl

Tenis:
Tenisová škola
Tenisový klub Útušice, s podporou tenisového klubu ve Štěnovicích,
zakládá tenisovou školu pro děti i dospělé pod vedením licencovaných
trenérů. Škola bude probíhat po celou antukovou sezónu. Přes zimu máme
rezervované 2 hodiny týdně v tělocvičně ZŠ Štěnovice. V případě většího
zájmu se pokusíme v zimě zajistit více hodin. Tréninky je možné vést
soukromě nebo ve skupinách v maximálním počtu šesti hráčů. Skupiny
budou rozděleny podle věku, výkonnosti, místa bydliště atd.
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Přihlášky můžete posílat ihned přes e-mail: milan.kokoska22@gmail.com
nebo po telefonu 608469060. Trenéři: Milan Kokoška, Jana Veselá, Petra
Jíšková, Michaela Lecjaksová
Ceník tenisové školy: (ceny jsou uvedeny za 1 osobu)
Děti členů jednotlivých klubů – 120,- Kč / hodina
Ostatní děti – 150,- Kč / hodina
Dospělí, kteří jsou členy TK Útušice nebo TK Štěnovice:
Při počtu 2 a více osob 150,- Kč / hodina
V případě soukromého tréninku 250,- Kč / hodina
Dospělí, kteří nejsou členy TK Útušice nebo TK Štěnovice:
Při počtu 2 a více osob 250,- Kč / hodina
V případě soukromého tréninku 350,- Kč / hodina
Tréninky budou probíhat v areálech TK Útušice a TK Štěnovice. Čas tréninku
bude záležet na domluvě mezi trenérem a hráčem, a samozřejmě musíme brát
ohledy na časovou vytíženost kurtů.
O výplet raket se Vám postará trenérka Jana Veselá. Kontakt: tel. 721091851
nebo přes e-mail: ja.veselka@seznam.cz
Pokud byste měli zájem vstoupit do jednoho z klubů a využívat tak členské
slevy, kontaktujte nás přes e-mail: milan.kokoska22@gmail.com nebo
jiskova@seznam.cz nebo po telefonu 608469060.
Pozor!!! Členské slevy tréninků využijete jen v případě, že hrajete na kurtu
klubu, kde jste členem! Být členem jednoho klubu neznamená být členem i
druhého.
Těšíme se na Vaši účast!
Milan Kokoška,
Petra Jíšková
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Tenisový klub Štěnovice z.s. informuje
Zdravíme všechny příznivce sportu a
zvláště tenisu. Tenisový klub Štěnovice
z.s. vznikl za účelem zlepšení kvality
tenisových kurtů v areálu základní školy
a nabízí všem členům, ale i široké
veřejnosti, možnost sportovního vyžití.
Každé dítě a dospělý si tak může přijít
zahrát tenis v rámci svých možností a
dovedností. TK disponuje dvěma
funkčními tenisovými kurty se zcela
novými sítěmi a tenisovou školičkou,
určenou jak pro děti tak i dospělé, pod
vedením zkušených trenérů. Dovolujeme si Vás také informovat o novém
rezervačním
systému,
který
najdete
na
našich
webových
stránkách: www.tkstenovice.cz v záložce Rezervace. Zadáním rezervace
hráč automaticky akceptuje hrací řád, který najdete také na našich
stránkách, stejně jako přihlášku a další informace, případně nás
kontaktovat na tel. 774 900 587. Těšíme se na shledání na kurtech.
Cyril Hromník

Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů,
73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná
surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe se daří
recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %.
Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů byly
loni recyklovány na nový papír nebo dále využity.
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U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace, u plastových obalů 69%, u kovů
57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru nápojových PET lahví
v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.
RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí.
Pravidelně pak odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí.
Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že většina třídičů považuje třídění
odpadů za důležité a za minimum toho, co mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a
dostatek barevných kontejnerů. Česká republika disponuje jednou
z nejkvalitnějších sběrných sítí v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se
podílí průmysl a obce sdružené v systému EKO-KOM. Díky tomu mohou lidé
aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných kontejnerů a
menších nádob na tříděný odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko,
průměrná docházková vzdálenost se postupně zkracuje – na dnešních 91
metrů.
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Nádobový sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru
tříděného odpadu – někde tak mohou občané třídit odpady do pytlů, případně
prostřednictvím sběrných dvorů nebo výkupen druhotných surovin.
NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR

Celou zprávu k výsledkům systému EKO-KOM za rok 2019 naleznete na internetových
stránkách obce v rubrice Aktuality.

Plechovky
Zhruba před rokem byly po obci rozmístěny nádoby na hliníkové plechovky.
Nádoby jsou umístěny v ulici Šeříková, Třešňová a ve sběrném dvoře ve
Skladové ulici. Nádoby na plechovky, jejichž svoz zajišťuje na základě
smlouvy obalová společnost Ball, jsou hojně využívány, což je velmi pozitivní.
Co už je ale méně radostné, je to, jak s odpadem zachází někteří jeho
producenti. Dovolujeme si tak alespoň tímto způsobem (ač si od toho příliš
neslibujeme) apelovat na občany, aby plechovky před vhozením do nádoby
řádně sešlápli. Jedním z důvodů, proč je dobré si takto počínat, je čistý a
upravený veřejný prostor.
Jan Polívka
strana 23

ŠL č. 6 / červen 2020

Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Čižická 133, 332 09
Štěnovice, okr. Plzeň – jih. E-mail: podatelna@stenovice.cz, www.stenovice.cz. Uzávěrka
zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci. Za obsah článků zodpovídají jednotliví autoři článků.
Evidenční číslo MK ČR E 12369. Náklad 500 ks. Vydáno 11. 6. 2020.

strana 24

ŠL č. 6 / červen 2020

