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V lednu proběhlo měření ovzduší vnitřních prostor
mateřské školy
Na základě dohody mezi zástupci obce, vedením mateřské školy a vedením
Krajské hygienické stanice v Plzni došlo koncem ledna k měření výskytu
chemických látek ve vnitřním prostředí štěnovické školky. Lednové měření
je součástí průběžného monitoringu stavu ovzduší místní mateřinky.
Sledování stavu ovzduší školky bylo avizováno v tiskové zprávě, jež byla
zveřejněna na internetových stránkách obce v polovině prosince minulého
roku. Kontrolní měření bylo provedeno Zdravotním ústavem se sídlem
v Ústí nad Labem. O výsledcích lednového měření vnitřních prostor
štěnovické mateřské školy bude veřejnost informována.

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 11. března 2019 od 13 do 17 hod.
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Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí
jednorázově na obecním úřadě od 14. ledna
2019. Také v únoru bude při placení poplatku
v hotovosti na obecním úřadě k převzetí
známka s vyznačením četnosti svozu. 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).
typ nádoby

četnost svozu

rok 2019

popelnice 110 l, 120 l

1 x týdně

2 650 Kč

kombinovaný

2 080 Kč

1 x 14 dnů

1 540 Kč

1 x měsíčně

870 Kč

1 x týdně

5 410 Kč

kombinovaný

4 290 Kč

1 x 14 dnů

3 260 Kč

1 x týdně

16 120 Kč

1 x 14 dnů

9 340 Kč

popelnice 240 l

kontejner 1100 l

Místní poplatek ze psů
Začátkem letošního roku se hradí také poplatky za psy dle Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2015. 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.
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Obecní knihovna Štěnovice v minulém roce
Ve štěnovické knihovně je téměř 24 tis. svazků. V roce 2018 přibylo 140
nových titulů všech žánrů. Nakupujeme knihy pro děti i dospělé, beletrii,
naučnou literaturu i bestsellery. V knihovně je registrováno celkem 306
čtenářů ze Štěnovic i blízkého okolí. Nejvíce čtou lidé ve věku 40 – 49 let,
ale máme i 10 čtenářů starších 80. let. Dětí je přihlášeno 70 a doufám, že
jejich počet bude stoupat. Celkem bylo v knihovně 1880 návštěv a půjčeno
bylo 8 400 knih.
Knihovnu navštěvují pravidelně i děti z místní základní školy. Třídy školní
družiny si chodí půjčovat a číst knihy do dětského koutku. Pro žáky
druhých tříd jsou pořádány prohlídky s možností se do knihovny přihlásit.
V loňském roce v rámci Týdne knihoven proběhly přednášky na téma
Historie knihovnictví u nás a ve světě. Dětem se v knihovně vždy moc líbí
a bylo by dobře, kdyby přišly s rodiči a knihy si půjčily domů.
Přeji všem úspěšný rok 2019 a velice ráda Vás přivítám v místní knihovně,
kde jistě najdete tu pravou knihu pro příjemný den.
Vlasta Švecová

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
Marie Populová, Ke Mlýnu
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Anna Knížková, Losinská
Libuše Ratajová, Jetelová
Václav Kastner, Čižická
Václav Balada, Buková
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Kabát revival v sále Lidového domu
V sobotu 9. 2. 2019 zahraje od 21 hodin v sále Lidového domu Štěnovice
Kabát revival, předskokanem bude kapela Zásadní změna. Pořadatelem
akce je provozovatel restaurace Lidový dům.

Tradiční hasičský ples
V sobotu 16. 2. 2019 se od 20 hodin v sále Lidového domu Štěnovice
uskuteční Tradiční hasičský ples. Vstup do sálu bude umožněn od 19
hodin, zahraje kapela Vrchovanka z Mrákova.

Taneční pro věčné začátečníky
Kulturní komise OÚ pořádá v Lidovém domě taneční hodiny
základů klasických tanců pod vedením 2 zkušených učitelů.
Začátek a trvání od středy 13. 2. od 20:00 do 22:00. Celkem 6
dvouhodinových lekcí (13. 2., 20. 2., jarní prázdniny, 6. 3., 13.
3., 20. 3., 27. 3.). Kontakt pro zájemce: albrechtjiri7@gmail.com

MUDr. Jiří Albrecht
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Kulturní komise Obecního úřadu Štěnovice pořádá:

Zájezd do divadla pro seniory v plzeňské Měšťanské Besedě v pondělí
1. 4. 2019:
Odjezd: V pondělí 1. 4. 2019 v 18:30 ze zastávky na Štěnovickém
náměstí
Představení: Dívčí válka
Hrají: Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír Maděrič, Felix Slováček
ml., Roman Skamene, Petr Jablonský, Milan David, Petr Martinák,
Evžen Hájek, Zuska Velichová, Lucie Chlumská
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České
republice. Její atraktivnost se skrývá především v lehkosti žánru, nadsázce,
využitých tématech a také v hereckém obsazení. Autor sám o této komedii
říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na míru“, jde
především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika,
politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas
těch nejkrásnějších žen, kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s
trochou nadsázky říkám – tak Bůh vynahrazuje svým milým Čechům
neúspěchy v tržní ekonomice.“
Přihlášky se zpětným kontaktem pro potvrzení:
albrechtjiri7@gmail.com
Příspěvek na dopravu 100 Kč:
Hradí se při odjezdu.
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Okénko do školních lavic
Ve středu 9. ledna se v tělocvičně základní školy tančilo. Žáci pod vedením
zkušeného callera Miroslava Procházky nacvičili nejprve jednotlivé figury
country tanců a na závěr si společně zatančili celou vlastní choreografii.
Country dopoledne provázala uvolněná a usměvavá atmosféra. Děkujeme
všem tanečníkům za plné nasazení. V úterý 15. ledna se celá školní aula
přenesla do středověku a dob posledních Přemyslovců. Pan Libor Marek
přivezl další z cyklu svých zážitkových přednášek. Děti se dozvěděly
zajímavosti o Přemyslu Otakarovi I. a jeho následovnících až do vymření
vládnoucího rodu po meči roku 1306. Součástí přednášky byly také dobové
kostýmy. Mohli jsme tak vidět živého středověkého kameníka, vojáka a
také krále s královnou.
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Mgr. Martina Horová

Zlepšujeme prostředí školy
Školní klima ovlivňuje řada faktorů. Jedním z nich je
prostředí, ve kterém se žáci učí, pohybují, tráví svůj
čas. Ani o prázdninách a v zimním období jsme
nelenili a pustili se do postupného zlepšování
vnitřního prostředí školy. Podařilo se nám
rekonstruovat toaletní kóje. Vymalovali jsme chodby
na dvou podlažích učebnového pavilonu a o jarních
prázdninách se chystáme na další. Ve školní jídelně
proběhla výměna vstupních dveří, jako malý dílek do
skládanky plánované velké rekonstrukce jídelny a
kuchyně o hlavních prázdninách.
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před

po

Mgr. Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Zima v korunách stromů
Nadpis článku se shoduje s názvem divadelního představení Divadélka
Letadlo, které nás navštívilo ve školce v pondělí 14. 1. 2019.
Bylo to naše první představení v novém roce a nutno říci, že načasování
doslova „sedlo“ (není totiž jednoduché sladit termíny divadelníků se
školou a s ročním obdobím).
Představení navštívilo 123 dětí z Mateřské školy. Hrálo se v jedné třídě
dvakrát za sebou a pro nás to, mimo jiné (organizace svačiny, pobytu
venku, počty dětí…), znamená i přesun dětí z odloučeného pracoviště – ze
třídy Liščat do budovy Mateřské školy.
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Samotné představení bylo odlišné v příběhu. Ve většině představení se
totiž děj odehrává v duchu pohádky – konkrétní hrdinové, příběh dobra a
zla, poučení apod., ale hra dostála svého názvu a my jsme s dětmi prožívali
Zimu v korunách stromů – žádní ptáčci, žádná zvířátka – koruny stromů se
proměnily k danému ročnímu období, na zlatý trůn s žezlem v ruce usedla
královna zimy (dítě z MŠ) a v délce jedné hodiny dětem ukázala, co zima
všechno umí. Nutno říci, že i když v každém představení sedělo přibližně
61 dětí, téměř všechny měly v případě zájmu možnost se zapojit (proměny
ve vločky, soutěž v házení sněhových koulí, soutěž v zimním oblékání,
tanec). A to vše ve spojení písní, úžasných převleků, rekvizit a s „čistým“
humorem. Naprosté nadšení dětí nastalo v momentě představování zimních
svátků, a to konkrétně oslavy Nového roku, protože jsme ve třídě měli
„opravdový“ ohňostroj. U dětí je totiž jedno, zda se jedná o ohňostroj na
obloze nebo laserové představení ve třídě. V momentě zhasnutí a objevení
se prvních světelných efektů se třídou ozvalo JÚÚÚ a JÉÉÉ, a téměř
v každých dětských očích se rozzářila ta nejkrásnější světýlka štěstí!

Bc. Lucie Miškovičová
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Skautské maškarní 26. 1. 2019
V sobotu 26. 1. 2019 se sešly skautské děti v 10:00 hodin u ZŠ Štěnovice u
bočního vchodu z Liliové ulice. S sebou měly mít boty do tělocvičny,
svačinu, pití a masku, ideálně vyrobenou a vymyšlenou samotným dítětem.
Cílem akce, která probíhala v prostorách tělocvičny ZŠ, bylo kromě
soutěží v maskách, si také zdravě zasportovat.

Začátek programu byl v duchu her, jejichž součástí byly nafukovací
balonky. Hry byly zaměřeny na spolupráci ve dvojici, kdy měla dvojice za
úkol udržet nafukovací balonek mezi čely. Pokud balonek spadl, byla
dvojice vyřazena.
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Dále měla dvojice za úkol pinkat do balonku s cílem udržet balonek co
nejdéle ve vzduchu. Pokud spadl, byla dvojice opět vyřazena. Další částí
společného dopoledne a části odpoledne byla schopnost odprezentovat
svoji masku (např. kominík) nebo masky skupiny, které spolu tematicky
souvisely (např. Manka, Rumcajs a Cipísek). Následně měly děti možnost
třemi hlasy ohodnotit nejsympatičtější nebo nejpovedenější masku formou
zápisu čárky na hodnotící lísteček, který měl k dispozici jednotlivec
s maskou. V další části programu probíhaly disciplíny zaměřené na
zručnost a to v podobě zavěšení sladkostí na lano natažené napříč
tělocvičnou, které později se zavázanýma očima děti odstřihovaly pomocí
malých dětských nůžek. Další hrou bylo zvedání předmětu ve formě
bonbónu ze země pomocí prádelního kolíčku. Poté se od zručnosti přešlo
ke sportovním výkonům. Děti se rozdělily do skupin a v těch se střídaly
v přeskoku přes kozu podél i napříč, šplhání po tyči, zavěšení na kruzích,
lezení po žebřinách či běhu v překážkové dráze.
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Před samotným závěrem ve 13:00 hodin proběhlo vyhodnocení
nejúspěšnějších masek na základě součtu čárek od dětí na papírku
jednotlivce. Nejúspěšnější masky byly odměněny, ale nezapomnělo se ani
na ostatní a všichni odcházeli se sladkou odměnou domů.
Skautský oddíl tímto děkuje ZŠ Štěnovice za umožnění pronájmu
tělocvičny pro účel této skautské akce.
Ing. Cyril Hromník

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Porugalsko – cesta až na samý konec Evropy
Vyjíždím autem ze Štěnovic
a jedu pro mé dva přátele
Karla
a
Markétu
do Horšovského
Týna.
Společně pokračujeme po
dálnici na letiště do
německého
Norimberku.
Cesta ze Štěnovic přes
Horšovský
Týn
do
Norimberku je dlouhá 220
km a jízda autem po dálnici
nepřesahuje 1,5 hodiny. Toto letiště využívám osobně velmi rád a často jej
doporučuji i ostatním západočeským cestovatelům. Parkujeme
v Norimberku na ulici Ziegelsteinstrasse, odkud je to pouze jednu zastávku
metrem přímo na letiště. Zastávka metra se jmenuje Ziegelstein a
parkování na ulici v blízkosti zastávky je bezplatné. Parkoval jsem tady už
mnohokrát a nikdy jsem neměl problém. Vždy tady vidíme zaparkovaná i
jiná česká auta, většinou s plzeňskou registrační značkou.
strana 14

ŠL č. 2 / únor 2019

Porto - druhé největší město Portugalska a rodiště slavného portského vína.

Let z Norimberku do Porta trvá 3 hodiny. Výhodou obou letišť je pohodlné
napojení na síť MHD. Cestující se tak během pár desítek minut dostanou
pohodlně metrem z letiště přímo až do centra města. My jsme využili
rezervaci ubytování na www.booking.com a rezervovali si za cenu kolem
500 Kč/osoba/noc ubytování v hostelu „Travel & Live Porto Hostel“. Toto
ubytování je přímo v historickém centru města na největší pěší promenádě.
Portugalské město Porto jsme si vybrali, protože se jedná o druhé největší
město Portugalska, které má pouze 238 tisíc obyvatel. Porto je klidné, má
dlouhou historii, krásné centrum města, leží na břehu Atlantického oceánu
a vyrábí se zde slavné portské víno. My jsme strávili ve městě 4 dny od
soboty 1. prosince do úterý 4. prosince 2018, což je ideální doba na
poznání celého města. Teplota byla téměř o 10 °C vyšší než tou dobou u
nás v České republice, a tak jsme vyměnili zimní bundy za jarní a hojně
jsme využívali místních kaváren.
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Největší dominanta města Ponte Dom Luis I, postavená v letech 1881-1886
Eiffelovým kolegou Théophilem Seyrigem.
Naše první kroky vedly po největší městské promenádě Rua de Santa
Catarina, na které jsme také bydleli. Tuto promenádu bych přirovnal
k pražskému Václavskému náměstí, kde se mísí lidé mnoha národů,
nejrůznější kavárny, obchody a butiky za přítomnosti vůně pečených
kaštanů. Portugalci milují své dvacetiprocentní portské víno a v kombinaci
s horkými pečenými kaštany se jedná o nezapomenutelný gurmánský
zážitek s příjemnou adventní atmosférou.
Další kroky nás vedly dál do centra k mostu Ludvíka I. (portugalsky Ponte
Dom Luis I), který se tyčí ve výšce 43 m nad řekou Dumo, která na konci
města ústí do Atlantického oceánu. Tento dvoupatrový most je největší
dominantou a památkou města. Most se stavěl v období let 1881-1886 a
jeho stavbu řídil Eiffelův kolega Théophile Seyrig.
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V dolní části mostu vede silnice pro automobily, horní část mostu pak
využívá linka D portského „metra“. Mostem vede také chodník pro pěší.
Zdejší metro je kombinací podzemní a nadzemní dráhy. Nemůžeme
s jistotou říci, zda se jedná o plnohodnotné metro, ani o plnohodnotnou
tramvaj. Město se tyčí ve dvou údolích, mezi kterými protéká řeka Dumo.
Dráha tak jednou vede pod zemí, jindy zase skrze portské ulice - umístění
v podzemní a nadzemní části je zhruba rovnocenné. Za zmínku také stojí
jízda v historické tramvaji, která vás pohodlně sveze z centra města podél
řeky Dumo až k samotným břehům Atlantického oceánu. Sladká voda se
zde mísí s oceánskou, městské bezvětří se mění v silný vítr vanoucí od
oceánu a množství racků nad hlavami je místy až strašidelné. Přibývá taky
cyklostezek, sportovních hřišť, promenád a celkově atmosféra se zde
hodně mění. Všude klid, žádný spěch, protínáme umělecký trh s výrobky
místních řemeslníků a umělců. Okukujeme obrazy, šperky, užíváme si
pohody. Karel s Markétou si opět kupují pečené kaštany, já vytahuji láhev
portského vína a zasněně hledím do oceánu.
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Po návštěvě brazilského karnevalu v Riu, vyhlídky z nejvyšší budovy světa ve
Spojených arabských emirátech a koupání s mořskými želvami na Srí Lance byl
pohled ze samotného konce pevninské Evropy další splněný cestovatelský sen.

Uvědomuji si, jak jsem si vždy přál dostat se až na samotný konec
pevninské Evropy. A teď tady sedím u břehu oceánu, popíjím portské víno
a spokojeně si užívám pro mě emotivní chvíli ze splněného snu. Začínám
přemýšlet o další cestě, která mě čeká 17. února 2019 do Ázerbájdžánu, do
jihozápadní Asie, až k samotným břehům Kaspického moře. Uvědomuji si,
že cestování je jakousi drogou s nekonečnou chutí poznávat dál a dál nová
místa. Chuť překonávat sám sebe a poznávat světy, ve kterých se psala
historie. I když je pohled do oceánu ze samotného konce pevninské Evropy
splněný sen, zjišťuji, že tím životní cesta dobrodruhů nekončí, ale naopak
začíná!
Radim Teodor Bílek, DiS
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Výroční členská schůze fotbalistů
TJ Sokol Štěnovice, oddíl kopané Vás srdečně zve na Výroční členskou
schůzi, která se uskuteční v sobotu 9. 2. 2019 od 16 hodin v salonku
Lidového domu ve Štěnovicích.

Upozornění:
Ordinace MUDr. Preslové uzavřena
z důvodu dovolené v době
od 11. - 15. 2. 2019.
Akutní případy ošetří MUDr. Václavová ve Starém Plzenci.

ČEZ DISTRIBUCE UPOZORŇUJE NA PLÁNOVANOU
ODSTÁVKU ELEKTŘINY 20. 2. 2019 OD 7.30 DO 15.30 HOD.:
Plzeňská: 142, 145, 163, 179, 369
Skladová
Ve statku: 162
Ve statku: 141, 157, 158, 159, 459
strana 19

ŠL č. 2 / únor 2019

Předprodej vstupenek na obecní ples:
V pondělí 4. března 2019 bude v 8 hodin zahájen předprodej vstupenek na
Tradiční obecní ples, který se uskuteční 23. března 2019 od 20 hodin v sále
Lidového domu ve Štěnovicích. Vstupenky bude možné zakoupit na
obecním úřadě.

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 9. 2. 2019.

strana 20

ŠL č. 2 / únor 2019

