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Nová krytina bytového domu ve Skalní ulici

V srpnu byla dokončena výměna střešní krytiny bytového domu v ulici Skalní.
Akce však nespočívala jen ve výměně původní plastové krytiny, ale také ve
výměně střešních oken, okapových žlabů či výměně palubkových podhledů.
K rekonstrukci bylo přistoupeno z důvodu havarijního stavu střechy a
střešního příslušenství, přičemž se nájemníci bytového domu potýkali
s častými zátoky dešťové vody do bytů. Původní krytinu, kterou tvořily
plastové šablony, nahradily taškové plechy antracitové barvy.
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Akce, která je částečně kryta dotací z Plzeňského kraje, vyšla obec na zhruba
3,5 mil. Kč. Dílo zhotovila firma SILBA Elstav.
Jan Polívka

Zbudování chodníku na Losinské a přeložka dešťové
kanalizace
Začátkem srpna proběhla dvě výběrová řízení s cílem vybrat zhotovitele pro
dvě investiční akce, kterými jsou přeložka dešťové kanalizace u Lidového
domu a zbudování chodníku na Losinské v nebezpečném úseku od prodejny
COOP směrem na Losinou. S oběma akcemi letošní rozpočet počítá, proto by
se měly obě tyto investice realizovat na podzim. Zda se budou tyto stavební
záměry opravdu realizovat letos, se rozhodne v horizontu několika dnů. O
dalším vývoji budou čtenáři informováni v zářijovém čísle Štěnovických listů.
Jan Polívka

Dovolená dětské lékařky
MUDr. Preslová oznamuje čerpání dovolené od 10. 8. 2020 do 21. 8. 2020.
Zastupující lékař za MUDr. Preslovou je MUDr. Václavová ordinující ve
Starém Plzenci.

Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční
v pátek 2. října a v sobotu 3. října 2020.

Restaurace Lidový dům má nového provozovatele
V sobotu 1. srpna bylo znovuotevřeno restaurační zařízení Lidový dům.
Objekt byl veřejnosti zpřístupněn po dvou měsících od ukončení nájmu
bývalého provozovatele. V červenci byl hostinec pronajat novému nájemci
na základě usnesení zastupitelstva obce z 1. července.
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V Liďáku došlo během dvouměsíční pauzy k výměně stávajících
radiátorových těles, provedena byla také výmalba prostor, které byly za
značného přispění nového nájemce celkově zvelebeny. Více informací
naleznete na www.restauraceldstenovice.cz.

Prostor restaurace po rekultivaci.

Jan Polívka

V srpnu jubilea oslaví:
Libuše Knížková, Lipová
Helena Šimková, Krátká
Marie Beková, Jasanová
Marie Šiplová, Losinská
Jan Kaprál, Buková
Marie Švábková, Krátká
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Jiří Šeba, Duhová
Dana Kovářová, Čižická
František Pešek, Štěnovická
Marie Krásná, Čižická
Zdeňka Šestáková, Čižická
Václav Švábek, Krátká
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Marta Kunová, Čižická
Anna Koukolíková, Třešňová
Svatopluk Fiala, Třešňová

Antonín Filípek, Hájová
Věra Fremrová, Na Šancích
Hana Plecitá, Buková
Václav Knížek, Lipová

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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Z kultury:
28. Haydnovy hudební slavnosti (9.9. - 1.10. 2020)
Ve Štěnovicích v neděli 13. 9. 2020
od 18:00, kostel sv. Prokopa:
Komorní projekt výtečných flétnistů
Michaely Koudelkové a Petera
Holtslaga. Koncert anglické a
francouzské
hudby
starších
slohových období. - Pro anglickou
hudbu jsme zvolili zástupce jako
Henry Purcell, John Hilton, Mathew
Locke v ladění 415. V hudbě
francouzské představíme Marina
Maraise nebo Jacquesa Martina
Hotteterra, a to ve francouzském
ladění 392 Hz. Zajímavostí je právě
to francouzské ladění, které se
objevuje v našich končinách velmi
zřídka. Pro jednotlivé skladby volíme také příslušný instrumentář.
Posluchači mohou uslyšet několik druhů zobcových fléten, a co se týče
dalších nástrojů ensemblu, pro basso continuo jsme zvolili kombinaci
cembala a violy da gamba. V anglické části programu uslyšíte virginal a ve
francouzské pak cembalo v příslušných ladění.
Za Českou společnost Josepha Haydna se těší na viděnou Jiří Albrecht,
zastupitel obce.
https://haydn-festival.eu/
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Celodenní zájezd seniorů organizovaný KK OÚ Štěnovice

Tentokrát do Litoměřic

Odjezd:
V sobotu 12. září v 6:30 ze Štěnovického náměstí.
Cíl:
Litoměřice. Zahrada Čech. Historické centrum. Litoměřický hrad. Dómský
pahorek.
V sobotu 12. září navštívíme historické město na soutoku Labe a Ohře.
Tato oblast je v Čechách známá svými příhodnými klimatickými
podmínkami od pradávna, dnes o ní mluvíme jako o zahradě Čech. Husté
osídlení a vzkvétající zemědělství včetně vinic je umožněno ochranou
blízkým Českým středohořím ze severu a západu.
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Již egyptský kartograf Ptolemaios z Alexandrie (ve 2. století n. l.)
zaznamenal v těchto místech na mapě Germania Magna město
Nomisterium. Po příchodu slovanských kolonistů zde vzniklo slovanské
hradiště, v místech dnešního Dómského pahorku. Dnes zde najdeme
dominantu - katedrálu sv. Štěpána. V roce 1655 se město stalo centrem
nově zřízené diecéze. Převážně české Litoměřice zažily po porážce
stavovského povstání (1620) příliv německých a italských obyvatel
(Leitmeritz). Historické jádro města je již od roku 1950 městskou
památkovou rezervací, v níž je zahrnuto celkem 44 ulic a devět náměstí.
Program zájezdu:
Po příjezdu do Litoměřic navštívíme výstavu Zahrada Čech. Kdo nebude
chtít navštívit výstavu, má volný program. Oběd je naplánován na 12:00
v restauraci U zlatého bažanta (Mírové náměstí 21). Bude podáváno
jednotné menu. Kdo nebude chtít obědvat, prosím, předem oznámit
organizátorovi (albrechtjiri7@gmail.com), je třeba upřesnit počet obědů.
Po obědě je ve 14:00 plánována prohlídka Litoměřického hradu
s průvodcem. Po prohlídce hradu navštívíme Dómský pahorek.
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Informace pro účastníky štěnovické regaty:
Start u bývalého ,,plyňáku“ ve 13:30 hodin. Registrace plavidel a
pravidla soutěže na OÚ Štěnovice u paní Evy Špicarové nebo na
emailové adrese podatelna@stenovice.cz. Paní Špicarová je kontaktní
osobou i pro sponzory. Uzávěrka přihlášek je do 4.9.2020.
akci pořádají
Cyril Hromník a Pavel Barák
ve spolupráci s Obcí Štěnovice
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Pozvánka na setkání klubu seniorů
ve čtvrtek 10. září 2020 od 16 hodin v Lidovém domě
Posezení v nově otevřeném LD si zpestříme čtením z knihy PharmDr.
Stanislava Havlíčka „Syn buvola“ o zážitcích z pobytu v Jižním Súdánu.
Navážeme tím na přednášku z loňského roku o práci lékárníka na misi
s Lékaři bez hranic.
Přijďte mezi nás, popovídat si a užít si hezké odpoledne.
Za Kulturní komisi OÚ Štěnovice se na vás těší
Hana Hubačová a Pavla Varáčková

Zpráva pro ženy
24.
června
jsme
vyrazily na výlet do
Klatov. Vyjely jsme
autobusem do Plzně a
do Klatov vlakem.
Z nádraží jsme došly
na náměstí, kde jsme
navštívily lékárnu U
Bílého
jednorožce.
Pak jsme zavítaly do
katakomb, a kdo měl
ještě sílu, vystoupil
na Černou věž. Poté
jsme se naobědvaly a navštívily známou cukrárnu Pepino pod Černou věží.
V odpoledních hodinách jsme se městskou dopravou dovezly na vlakové
nádraží a vlakem směr Plzeň, poté Štěnovice. Počasí nám přálo a už se těšíme
na další výlet.
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9. července jsme se sešly v hasičárně, probraly jsme výlet a hned naplánovaly
další výjezd, a to do podzemí do Plzně. Výlet byl naplánován na 29. července.
Na posezení přinesla děvčata občerstvení. Paní Bébrová a paní Šebová upekly
zákusky, paní Olivková přinesla chlebíčky, paní Šestáková chuťovky a paní
Řehořková párky v rohlíku. Jako vždy proběhla na závěr naše tombola.
Sejdeme se zase v srpnu a již se těšíme.
Zdeňka Šestáková

Sportovní střípky:
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Národní házená
Jsme rády, že se po delší odmlce můžeme opět ozvat a seznámit všechny
s aktuálním děním. Pro „neználky a rýpálky“: jsme parta žen, které si teď
nějakou tu chvíli plnily mateřské povinnosti, a proto jsme bohužel
nemohly aktivně hrát.
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Do podzimní sezony nastupuje KONEČNĚ družstvo žen, které čeká 11
zápasů. Náš návrat jsme si představovaly v poklidu a pohodovém duchu.
Jenže… některé týmy z oblasti se rozhodly, že celorepublikovou 1. ligu již
hrát nechtějí a sestoupily do oblastního přeboru. Což pro nás znamená velice
„ostrý“ návrat. Uvidíme, jak vše budeme zvládat, ale rozhodně se nevzdáváme
předem a budeme bojovat! Náš tým se rozrostl o nové členky, pro které bude
podzimní sezona velká premiéra, ale určitě se prosadí a uslyšíte o nich.
Stále ještě naše 4 hráčky hostují i do 1. ligy Nezvěstic, kde budou i na podzim
aktivně hrát. Ženy trénují každé úterý a čtvrtek od 17:00 hod, na hřišti u školy.
Tréninky běží i teď o prázdninách, kdy je ještě občas doplníme i tréninkem o
víkendu. Přece jenom musíme být do nové sezony připraveny. Na rozjezd nás
čeká první přátelské utkání v Dobřívě s prvoligovým týmem Modřan, a to
v neděli 9.8. od 13:00 hod. A týden na to v pátek 14.8. od 17:00 hod. nás čeká
domácí utkání… Opět s prvoligovým týmem, tentokrát z Nezvěstic, kde půjde
o čest. Tohle utkání vzniklo díky jedné sázce… A my věříme, že i na ligu
máme.
Dále máme už druhým rokem cca okolo 30 dětí – funguje u nás přípravka a
starší žáci a žačky. Přípravka je již aktivně přihlášena do soutěže, kde budou
bojovat formou turnajů. Teď mají děti prázdninovou pauzu, ale jinak mají
tréninky každý čtvrtek od 16:30 hod. na hřišti u školy.

Veronika Vařeková
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Cestování v době „Koronakrize“ – rady a tipy na cestu
Cestování v době koronaviru je velmi specifické, jeho podmínky se mění
doslova každý den. Přináším proto několik osobních rad, zkušeností a tipů,
jak se dostat k moři a udělat rodině radost. Na začátku července 2020 jsme
podnikli cestu do Chorvatska a na konci ještě téhož měsíce cestu do Itálie.
Obě země jsou pro české občany bezpečné, s minimem turistů a v relativně
dostupné dojezdové vzdálenosti. Západočeši mají navíc výhodu, že se
mohou vyhnout rozkopané dálnici D1 a vyrazit přes Německo.
Cesta do Chorvatska…
Pro cestu doporučuji nejkratší trasu v délce 777 km. Trasa vede ze
Štěnovic od obecního úřadu do kempu Čikat na chorvatském ostrově
Lošijn. Cesta trvá v noci 10 hodin, přes den počítejte s dobou kolem 14
hodin. Trasa přes Česko vede přes Dobřany – Chotěšov – Horšovský Týn
na hraniční přechod Folmava. Ještě na českém území pár kilometrů před
hranicemi doporučuji natankovat plnou nádrž (Tank ONO, jen pár
kilometrů před Babylonem). Cena pohonných hmot v zahraničí je vyšší
než u nás. Z hraničního přechodu Folmava doporučuji mezinárodní silnici
č. 20, která vede z Folmavy přímo do rakouského Salzburgu. Trasa je
Furth in Wald – Cham – Straubing – Laufen – Salzburg. Silnice se nyní
přes léto v některých úsecích opravuje, ale objížďky jsou krátké a rychlé.
Navigace v autě mi přesto vnucovala pohodlnější cestu na Mnichov, ale při
zachování stejného času byla navrhovaná trasa o 150 km delší. Doporučuji
tedy držet se původního plánu a silnicí č. 20 projet celé Německo.
V Salzburgu projedete německo-rakouským přechodem a na nejbližší
čerpací stanici lze koupit desetidenní dálniční známku za 15 euro. Částku
lze samozřejmě uhradit českou platební kartou.
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Aquapark je součástí kempu Čikat.

Je třeba počítat s tím, že trasa vede přes několik tunelů a dva úseky,
konkrétně Taurský a Katschberský tunel jsou zpoplatněné. V případě
prvního Taurského tunelu na dálniční trase Salzburg – Villach zaplatíte
11,50 euro. V případě druhého Katschberského tunelu na trase Villach –
Slovinsko pak zaplatíte 7,20 euro.
Ze Salzburgu vede dálnice A10 na Villach. Rakouskem se tedy opět
projíždí jednou cestou, která je přehledná a velmi dobře značená. Trasa ze
Salzburgu do Villachu je v pohoří Alp. Trasa je to opravdu krásná a doba
přejetí Rakouskem byla přibližně dvě hodiny. Rakouský Villach je v těsné
blízkosti hranic s Itálií a Slovinskem. Všude jsou přehledné ukazatele na
slovinskou Jesenici, přes kterou budete projíždět na Lublaň. Opět lze platit
českou platební kartou. Ze slovinské Lublaně se držte směrem chorvatská
Rijeka. Ukazatele jsou opět všude přehledné, nezapomeňte si na první
čerpací stanici ve Slovinsku koupit sedmidenní dálniční známku, platba
platební kartou je opět samozřejmostí.
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V Chorvatsku je člověk za chvíli. Z Rijeky jsem nabral směr Opatia –
Brestova, odkud pluje trajekt na ostrov Cres, Lošijn a Mali Lošijn (tyto
ostrovy jsou propojené můstkem s cestou). Cesta z letoviska Rijeka do
přístavu Brestova trvala přibližně 30-45 minut. Jen pozor, je trochu
klikatější – dětem na zadních sedačkách bylo nevolno. Trajekt jezdí
každou půl hodinu, první trajekt vyjíždí v 6:20 hod. a právě tímto jsme jeli
my. Cesta přes moře trvala 20 minut a stála v přepočtu 500 Kč. Výhodou
je, že Chorvaté na podporu cestovního ruchu zrušili sezónní letní ceny a
trajekt stojí tolik, kolik stojí mimo sezónu. Podle nového chorvatského
zákona všechny státní ceny, které se měly od 1. července zvyšovat o 20 %,
jsou nyní na mimosezónní hodnotě, což je pro turisty výhodná změna.
Trajekt Brestova – Porozina byl během mé cesty naložen jen z poloviny,
proto při nočním tranzitu není třeba se bát, že bude plný. Cesta z přístavu
do kempu Čikat, který jsme si vybrali, trvala 1,5 hodiny. Jednalo se sice o
krátkou vzdálenost 77 km, ale hornatým pohořím a úzkými cestami se
jednalo o složitou, leč krásnou cestu.
Proč Kemp Čikat a ostrov Malij Lošijn?
Ostrov Lošijn nabízí výhled na otevřené Jaderské moře. Díky otevřenému
moři jsou na břehu malé vlny, ve kterých děti rády skotačí. Člověk se
necítí jako na rybníce a otevřené moře má přece jen své kouzlo. Celkový
počet turistů je zde menší, než ve velkých letoviscích jako je Medulin,
Pula, Rijeka atd. Kemp Čikat (www.camp-cikat.com) je v podstatě nový
kemp. Jeho zázemí je nové, velmi pohodlné až luxusní a uprostřed kempu
se nachází nový aquapark. V ceně ubytování je volný vstup do aquaparku.
Naše děti tak trávily dopoledne u moře a odpoledne v aquaparku. Kemp
Čikat nabízí spoustu malých pláží, my osobně jsme chodili na pláže na
kraji kempu nebo dokonce za kemp, kde jsme byli jako rodina úplně sami.
Není proto důvod bát se nákazy. Překvapilo mě, že kemp nabízí i speciální
pláž pro psy, kde byla sprcha, pítko pro psy, vlastní vstup a celkové zázemí
bylo moc hezky připravené.
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Kemp Čikat – ubytování v Glamping Tents.

Tipy na cestu!
Tankovali jsme plnou sedmdesátilitrovou nádrž v České republice těsně
před hranicemi. Při příjezdu do cíle nám zbylo ještě dost nafty, a tak na
zpáteční cestě ve Slovinsku stačilo nabrat jen 15 litrů pohonných hmot.
Trajekt Brestova – Porozina je nyní za mimosezónní cenu, tedy o 20%
levnější než obvykle v tento čas, www.putovnica.net/prijevoz/trajektbrstova-porozina-cres-jarolinija.
Restaurace nabízejí 30 % slevy, sleva je uvedena na účtenkách a opravdu
souhlasí. Stravování je tak na stejné cenové hladině jako v ČR.
V blízkosti kempu Čikat je městečko Malij Lošijn, zde si můžete z české
platební karty výhodně skrze bankomat vybrat chorvatské peníze.
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Ubytování v kempu Čikat doporučuji přes www.booking.com, ubytování
v době koronaviru je opravdu levné, pokud uvažujete o Chorvatsku – je ten
nejlepší čas!
Jen 3 km od kempu je obchod Lidl, kde se dá levně dokoupit vše, co
potřebujete.
Doporučuji noční tranzit, cesta je výrazně rychlejší. Cesta tam: pátek 18:00
Štěnovice, sobota 4:00 Rijeka – odpočinek, 6:20 - trajekt, 8:00 - Kemp
Čikat. Délka trasy je 777 km. Cesta zpět: úterý 18:00 - Kemp Čikat, 19:20
- trajekt, 20:30 - Rijeka, středa 7:00 - Štěnovice (cestou byla tříhodinová
pauza na spánek).
O Chorvatsku jsem měl dlouho negativní představu. Pláže plné Čechů,
všudypřítomná čeština - to nebyl zrovna můj sen. Navíc na pláži hlava na
hlavě a v restauraci přemrštěné ceny, to mě nikdy nelákalo. Nyní je
jedinečná možnost zažít pláže s minimem turistů, s přijatelnými cenami jak
za ubytování, tak za stravu. Po dlouhé době může člověk zase opustit české
hranice. Pokud uvažujete o dovolené u moře, je ten nejlepší čas!
Radim Teodor Bílek

Zábava a sudoku:
Hádanky
a) Ve Velkých Karlovicích zemřel strýc Matúš, velký vinař. Ve sklepě po něm
zůstalo celkem 21 sudů a závěť psaná na umaštěném papíru od klobás. Z 21
sudů bylo 7 plných, 7 poloprázdných a 7 prázdných. Závěť stanovila rozdělení
sudů tak, aby každý z jeho tří synů získal stejné množství plných,
poloprázdných a prázdných sudů. Jak toho nebozí synové dosáhli?
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b) Má to 6 nohou, dvě hlavy, dva páry uší a chodí to po čtyřech, co je to?
c) Uhádni osobnost: je to žena, narodila se v roce 1940 v Praze, v 1958 byla
vyhlášena Domácí herečkou roku, mezi její životní partnery patřil Miloš
Forman, má dceru Terezu, její dcera je herečkou, hrála ve filmu Kdyby tisíc
klarinetů

Řešení
a) Dvakrát dva poloprázdné sudy sliji vždy do jednoho. Tím získám devět sudů plných, tři poloprázdné a devět sudů
prázdných. Každý tedy obdrží tři plné, tři prázdné a jeden poloprázdný sud. Druhou možností je, že z každého plného
sudu odliji půlku do prázdného. Tím získám 21 poloprázdných sudů. Pro každého tedy sedm.
b) žokej na koni
c) touto osobností je Jana Brejchová

Prázdninové vtipy
Skončil pobyt jednoho turnusu, když si náhle právě skončivší rekreant
vzpomněl na zapomenutou věc. Vrátil se ke svému bývalému pokoji, který
byl zamčen, protože už jej zabydleli novomanželé. Z pokoje se ozývalo:
„Čí je to kolínko?”
„Moje!”
„Čí jsou to prsíčka?”
„Moje!”
Bývalý rekreant už to nevydržel, zabouchal na dveře a zvolal: „Až přijdete
na ten deštník, tak ten je můj!”
Na dovolené povídá matka synovi: „Po obědě nesmíš na houpačku,
Pepíčku, mohlo by ti být zle.”
„Ale mami, když doma smím, proč tady ne?”
„Protože doma nestojí tvůj oběd sto padesát korun!”
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Do horského hotelu přijede pán s mladou ženou. Poslíček je uvede do
pokoje a ptá se: „Mohu pro vás ještě něco udělat?”
„To je všechno,” odpoví muž.
„A pro vaši ženu?”
„Jo, málem bych zapomněl, přineste mi pohlednici a známku.”
Vzpomněl si manžel po příjezdu do Chorvatska: „Propána, zapomněl jsem
říct sousedovi, aby se nám postaral o kanárka.”
„Tak o toho se už nestarej,” utěšuje ho manželka. „Právě jsem si
vzpomněla, že jsem zapomněla zavřít plyn!”

Sudoku

Řešení

strana 19

ŠL č. 8 / srpen 2020

Rubriku Zábava a sudoku pro čtenáře Štěnovických listů připravili
Radka Tupová a Hana Hubačová

Plánovaná odstávka elektřiny
2. září 2020 dojde od 7:30 hod. k plánované odstávce elektřiny. Plánovaná
odstávka bude trvat do 14:30 hod. Odstávka se bude týkat ulice Buková –
p.č. 884/13, 884/194, 884/195 a 884/196. Dále se bude odstávka týkat
pozemku p.č. 884/183. Dle ustanovení § 25, dost. 5, zákona č. 458/2000
Sb., v platném znění, bude plánované omezení nebo přerušení dodávky
elektřiny současně oznámeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím
elektronických komunikací.

ŠTĚNOVICKÉ LISTY
MŮŽETE MÍT VE SCHRÁNCE I VY!
Objednávky na doručování Štěnovických listů
do poštovní schránky se přijímají na tel. č.: 377 916 202.
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