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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Stavební práce na Čižické pokračují, v listopadu by se
mělo dokončovat
I nadále pokračují stavební práce v rámci rekonstrukce III/18027 Štěnovice –
Čižice, finální asfaltová vrstva by měla být položena do konce listopadu.
V rámci výstavby tří středových ostrůvků došlo na zpomalovacím prvku,
nacházejícím se za hřbitovem, k instalaci veřejného osvětlení, které je
nebytnou součástí přechodu pro chodce. Jak již bylo v minulých číslech
štěnovického zpravodaje uvedeno, středový ostrůvek situovaný na křižovatce
ulic Čižická, Habrová a Jasanová poslouží jako přechod pro chodce, zbylé dva
zpomalovací prvky jako tzv. místo pro přecházení. Během dokončování
stavebních prací by již nemělo dojít k výraznému omezení dopravy.
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V průběhu října došlo k rekonstrukci hřbitovní zdi
V průběhu října došlo k rekonstrukci hřbitovní zdi, stavební práce
prováděla stavební firma Štelmach. Investorem akce byla obec, výrazná
část výdajů však bude pokryta z dotace Plzeňského kraje, která činí
200.000 Kč, celkové náklady stavební akce činí 358.955 Kč. Oprava zdiva
rozdělujícího farní zahradu od místního hřbitova byla provedena s ohledem
na kamenný ráz hřbitovní zdi, jenž byl zachován. Pro manipulaci se
stavební technikou posloužila po dohodě s vedením Římskokatolické
farnosti část farní zahrady.

Část hřbitovní zdi po říjnové rekonstrukci.

Povinné kontroly kotlů
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném
příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za
dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje
odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena
nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst.
15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů).
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V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například
domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj
rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad,
zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit
pokuta 20 000 Kč. Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu
a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně
způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj
udělené oprávnění k jeho uvedení do provozu a údržbě, přičemž
proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem
Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou
součástí Hospodářské komory ČR. Fyzickým i právnickým osobám proto
doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu
a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob.
Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném
odborníkovi na webových stránkách:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

(jp)

Značení jízdních kol
Bezplatné značení pro všechny občany města a jejich městských částí
pokračuje… V měsíci říjnu budou označeny kola všem objednaným a v měsíci
listopadu i těm, kteří se objednají během měsíce října. Jelikož je značící látky
dostatek, mohou se objednat i občané z okolních obcí, kteří navštěvují Přeštice na
svých jízdních kolech. Pokusíme se tímto společně snížit krádeže jízdních kol na
Přešticku na minimum!!! ZNAČENÍ PROVÁDĚNO V INTERVALU: každých
20 min/1 jízdní kolo.
KDE: v budově KKC v Přešticích na Masarykově nám. 311 (sídlo MP), vchod
z ul. Jungmannovy (přízemí), VEZMĚTE S SEBOU : občanský průkaz, doklad
o koupi jízdního kola (faktura), čisté jízdní kolo (znečištěné nebude označeno!!!),
OBJEDNÁNÍ: na telefonním čísle - 725 726 549, TERMÍNU email –
mpolicie@prestice-město.cz, zpětně bude termín strážníky potvrzen,
nezaevidovaní občané se mohou ještě dodatečně přihlásit.
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V listopadu jubilea oslaví
Ladislav Lavrikov, Habrová
Jindřiška Šimrová, Akátová
Jaroslav Kalat, Lipová
Anna Štovíčková, Krátká
Vlasta Kašparová, Akátová
Jitka Nohovcová, Habrová
Ludmila Doubková, Šeříková
Margita Krejčová, Buková
Irena Nováková, Luční
Stanislav Menoušek, Losinská
Václav Chaluš, V Potocích
Zdeněk Hajšman, K Hájovně
Jaroslav Kuna, Farní
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
1. ledna 2017 se opět uskuteční novoroční
pochod ZE ŠTĚNOVIC DO ŠTĚNOVIC.
První ročník, který se uskutečnil letos, se těšil
velkému zájmu a jinak tomu (jak věříme) nebude
ani u druhého ročníku. Registrace účastníků
proběhne opět v přízemí obecního úřadu, a to od
12:30 do 13:30. Účastníci si budou moci opět
vybrat ze dvou tras – méně náročné a druhé delší,
nepatrně náročnější. Chybět rozhodně nebude
něco tekutého na zahřátí.
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ADVENT 2016
Sobota 26. 11. 2016 od 17:30 v kostele sv. Prokopa:
Adventní koncert: komorní sedmičlenný sbor De profundís
(pod vedením ředitele M. Esterle ze ZUŠ Starý Plzenec)
s programem adventních a vánočních chorálů z českých a
německých zemí po 8 letech opět u nás.
Neděle 27. 11. 2016 od 17:00 na Štěnovickém náměstí:
Rozsvícení vánočního stromečku
vystoupí děti ze ZŠ Štěnovice (ZUŠ J. S. Bacha)
Classic Brass Quintet (pod vedením T. Bastla)
zahrají a zazpívají známé vánoční písně, melodie a koledy
z Čech, Evropy a odjinud, na závěr pak tradiční originální
ohňostroj z dílny Ing. Dvořáka
Neděle 4. 12. 2016 od 17:30 v kostele sv. Prokopa:
Dětský adventní koncert s nadílkou pro děti od andílků dětí ze
ZŠ Štěnovice (ZUŠ J. S. Bacha)
Štědrý den 24. 12. 2016 bude od 11:00 otevřen kostel sv.
Prokopa:
Betlémské světlo pro každého a jeho blízké
Půlnoční Mše svatá od 22:00
Při všech adventních slavnostech bude připraveno něco na zahřátí či
zakousnutí.

Pořádají: Obecní úřad Štěnovice – ZUŠ J. S. Bacha – ŘKF Plzeň Bory
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Tradiční lampionový průvod
Lampionový průvod 2016: V sobotu 19. 11. 2016 se uskuteční již
tradiční lampionový průvod. Průvod odstartuje ze Štěnovického
náměstí v 17 hodin (viz pozvánka na straně 14).

Na tý louce zelený
Losinský ochotnický divadelní soubor Jirásek 2012 vás zve na hudební
veselohru Na tý louce zelený. Představení se uskuteční v pátek 25.
listopadu 2016 od 19:00 v Kulturním domě v Losiné.
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Vánoční jarmark
V sobotu 3. 12. 2016 se bude v ulici V Potocích 456 od 13-16 hodin opět
konat Vánoční jarmark . Pro děti i dospělé bude zajištěno bohaté
občerstvení a doprovodný program. Kreativní dušičky, které by se chtěly
zúčastnit jarmarku a prodávat zde své výrobky, nechť se ozvou do 15. 11.
2016 na tel. 603 193 761.
Budeme se na Vás těšit,
Vaši sousedé z Potoků

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Technika má zlaté dno
Ve středu 19. 10. 2016 se
na Středním odborném
učilišti elektrotechnickém
ve Skvrňanech konala
soutěž “Technika má zlaté
dno”. Do soutěže se
zapojilo 30 týmů, které
byly následně rozděleny na
tříleté učňovské obory a na
střední školy a gymnázia.
My jsme spadali mezi
střední školy a gymnázia.
Cílem této soutěže bylo postavení funkčního modelu automatické pily, která
měla po dořezání vydat zvuk. K dispozici jsme měli stavebnice Boffin a
Merkur. Náš tým se skládal ze dvou žáků naší školy Petra Rašky a Evy
Šimkové a ze dvou žáků Střední průmyslové školy strojnické a Střední
odborné školy profesora Švejcara Jana Vítovce a Daniela Trkovského.
Našemu týmu se podařilo pilu sestavit a umístil se na krásném 3. místě. Ceny
nám předával náměstek hejtmana Jiří Struček a náměstkyně hejtmana Zdeňka
Lišková.
autor: Eva Šimková, žákyně
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Debrujáři ze Štěnovic a Dny vědy a techniky v Plzni
Začal nový školní rok a v našem
klubu Debrujářů se objevily
nové tváře z pátých a šestých
ročníků. Naše první setkání
proběhlo v Plzni. Plzeňské
centrum se 9. a 10. září
proměnilo
ve
vědeckou
laboratoř. Navštívili jsme hodně
expozicí. K velmi zajímavým
patřily „Fyzika v plechovkách a
kelímcích
od
nápojů“,
„Archimédes a ti druzí“, kde své
pokusy předváděli Debrujáři z gymnázia ve Stříbře a z Církevního gymnázia v
Plzni. Na plzeňském náměstí jsme mohli vyzkoušet i ovládat a programovat
roboty. Vyzkoušeli jsme práci s těžištěm, z polystyrénu jsme odporovým
drátem vyřezávali různé tvary. Také jsme zkusili vyrobit elektřinu vlastní
silou. Odpoledne na náměstí a u muzea se nám velmi líbilo.
autor: Mgr. Renata Štollová, učitelka
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Uloupená hranice
Rok 1938 mezi
dospělými
stále
vyvolává
jisté
emoce a stálé
otázky. Mnoho z
nás se ptá, zda
jsme
měli
či
neměli
na
hranicích setrvat a
bojovat s Třetí
říší, jak dobře
jsme
byli
vyzbrojeni a kdo
všechno
nás
vlastně
tenkrát
zradil. Ještě stále v nás přetrvává tzv. „mnichovský syndrom“, a to ať už z
nedostatku faktů (mnohá z nich byla ještě donedávna neznámá) nebo z
tradičního pojetí, ve kterém zrada „západních spojenců“ (o východních se
ve spojitosti s touto dobou nikdy mnoho nemluvilo) zapadala do
argumentačního schématu minulého režimu. V pátek 23. října 2016 se v
naší škole konala přednáška soukromého vojenského historika pana Marka
spojená s promítáním filmu Uloupená hranice (rok 1947), která měla
problematiku roku ´38 uvést do souvislostí a přiblížit žákům 7. – 9. ročníku
určité zajímavé detaily týkající se zejména obrany hranic Československé
republiky. Žáci by si rozhodně měli zapamatovat, že největší zásluhy o
obranu hranic (a také největší ztráty na životech) měli příslušníci tzv. SOS
(Stráže obrany státu), mezi které patřilo četnictvo, státní policie a finanční
stráž. Tito příslušníci neměli dostatečnou výzbroj a jejich hlavním úkolem
bylo chránit hranice v případě napadení do chvíle, než jejich obranu
převezme armáda (což se ovšem, jak víme, nestalo). Přednáška byla
doplněna vědomostní soutěží o ceny. Doufáme, že získané informace
žákům doplní rámec znalostí dějin 20. století.
autor: Mgr. Veronika Králová, učitelka
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Přespolní běh v Chlumčanech
Dne 29. 9. 2016 uspořádala Asociace školních sportovních klubů a ZŠ
Chlumčany okresní kolo závodů v přespolním běhu jednotlivců a družstev.
Tohoto prestižního závodu se zúčastnili i žáci a žákyně naší školy. Závod
se konal v Chlumčanech u Dobřan v přírodním areálu Myslivna. Nádherné
počasí přálo sportovním výkonům. Na startovní listině bylo mnoho
závodníků i z naší školy:
Kategorie II. dívky - 4. a 5. třída
Vanesa Kančevová: 8. místo
Valerie Kapounová: 12. místo
Kateřina Vochová: 13. místo
Kategorie II. chlapci - 4. a 5. třída
Matěj Albl: 2. místo
Jakub Lederer: 5. místo
Ondřej Dvořák- 6. místo
Kategorie III. dívky - 6. a 7. třída (4. místo)
Šárka Prokopová: 10. místo
Helena Šimíčková: 20. místo
Simona Šperlová: 21. místo
Kategorie III. chlapci - 6. a 7. třída (3. místo)
Jan Havelka: 1. místo
Lukáš France: 13. místo
Martin Valeš: 15. místo
Kategorie IV. dívky - 8. a 9. třída (4. místo)
Pavlína Marešová: 12. místo
Eva Šimková: 16. místo
Tereza Šimková: 18. místo
Kategorie IV. chlapci - 8. a 9. třída (4. místo)
Jan Medek: 3. místo
Daniel Soukup: 16. místo
Martin Albl: 20. místo
autor: Pavlína Marešová, Alžběta Holá
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Houbová zahrada
V polovině října se zahrada Mateřské školy ve Štěnovicích proměnila v houbový
ráj. Jako mávnutím kouzelného proutku vyrostli pod stromy i na trávníku klouzci
obecní, muchomůrky červené, pýchavky huňaté aj. V okolí parku jsme zase
s dětmi našli hnojníky obecné. Děti i z okna mohly pozorovat růst hub, změny
zbarvení nebo třeba zvířecí lupiče, kteří si pro ně vyrazili. Ve všech třídách školy
se teď věnujeme období podzimu, to zn. listům, stromům, podnebí, lesu a tudíž i
houbám. Naše témata sledují rodiče na nástěnkách tříd, chodbách nebo webových
stránkách a pro nás byl tentokrát zpětnou vazbou i vlastnoručně ušitý houbový
maňásek nebo napečené „houbové“ dobroty od maminek. Celé téma podzimu
v sobě ukrývá nespočet možností, jak děti rozvíjet, objevovat nové možnosti,
poznatky, změny a společně prožívat chvíle uvnitř školy i v přírodě.

autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka MŠ Štěnovice
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Smíšené pocity: A – mužstvo se trápí, stará garda skončila
druhá
Během října pokračovaly mistrovské soutěže jednotlivých kategorií našeho
klubu. Tým mužů zatím bohužel pokračuje ve velmi rozpačitých výkonech
a po devíti zápasech je se ziskem pouhých pěti bodů na posledním místě.
V polovině října se nám sice podařilo celkem jednoznačně porazit tým
Spáleného Poříčí, ale bohužel to je prozatím jediné vítězství po devadesáti
minutách v podzimní části soutěže. Velkou ztrátou jsou především prohry
v posledních třech domácích zápasech. Situace je již velmi vážná,
v následujících čtyřech zápasech musíme uhrát co nejvíce bodů, abychom
mohli v jarní části soutěže pomýšlet na záchranu v soutěži. Bohužel
výsledky vůbec neodpovídají očekávání, úspěšný tým z minulé sezóny
zůstal pohromadě a ještě byl posílen. Týmu se sice již vrátila většina
zraněných hráčů ze začátku soutěže, nicméně zhruba dvou až tří měsíční
tréninkový výpadek prakticky poloviny mužstva je na herním projevu znát,
o čemž svědčí i to, že jsme většinu solidně rozehraných zápasů ztratili až v
průběhu druhých poločasů.
Tým starších žáků se zatím představuje ve velmi dobrém světle. V devíti
odehraných utkáních kluci 7x zvítězili a 2x odešli ze zápasu poraženi.
Pozitivní je široký kádr a chuť většiny kluků trénovat. Na druhou stranu
dva nejlepší týmy soutěže nás zatím celkem jednoznačně přehráli, takže
máme před sebou stále dost prostoru ke zlepšování, pokud se chceme měřit
s těmi nejlepšími.
Naši nejmladší hráči z mladší přípravky zatím v sedmi utkáních 3x
zvítězili a 4x odešli poraženi.
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Tým se skládá především z mladších ročníků této věkové kategorie,
nicméně kluci se zatím statečně perou s často staršími a většími protivníky.
S umístěním uprostřed tabulky zatím musíme být spokojeni. Stará garda,
která hraje systémem jaro podzim, již ukončila letošní fotbalovou sezónu.
Staří páni i nadále udržují vysoký standard posledních sezón. Z patnácti
účastníků jsme obsadili vynikající druhé místo. V soutěži jsme 10x
zvítězili a pouze 4x jsme odešli poraženi. Nejlepšími střelci týmu byli
Pavel Kopecký, který dal jedenáct gólů a Pavel Jirka, který zatížil konta
soupeřů celkem deseti brankami.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu

Hasičské okénko:
V říjnu proběhla podzimní brigáda
V sobotu 15. října se konala podzimní brigáda. Jedna
skupina uklidila okolí zbrojnice (vyčistili jsme kanály,
posekali trávu a zastřihli okrasné keře před zbrojnicí).
Druhá parta připravovala auta na blížící se technické
kontroly. U obou cisteren jsme si sami vyměnili
motorový olej a ušetřili tak nemalé peníze z našeho
rozpočtu. Další členové provedli kontrolu dýchací
techniky. Také bylo uklizeno okolí sušáku hadic.
Celkem se této akce zúčastnilo 15 členů, kteří se
pravidelně starají o svěřený obecní majetek. Zejména
se staráme o techniku tak, aby byla kdykoliv schopna
vyjet. A to za uplynulý měsíc nebylo potřeba...
autor: SDH Štěnovice
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Vojenské fregaty, lodě polárních expedic či staré zaoceánské
plachetnice. Vydejte se po stopách Vikingů a polárních
objevitelů do Norska!
Na internetovém portálu www.cestujlevne.com objevuji reklamní nabídku
letecké nízkonákladové společnosti Wizz Air na letenku Katowice-OsloKatowice za cenu 495 Kč. Kupuji tedy 2 letenky a zkouším, zda uvedená
cena opravdu platí. Dostávám se k poslednímu bodu – k platbě platební
kartou. Celková částka 990 Kč za dvě letenky je během chvíle zaplacená a
do 1 minuty mi na emailu přistávají dvě elektronické letenky. Asi po
měsíci nastává čas odletu. Nasedáme s ženou do auta a míříme
s vytištěnými letenkami do polských Katowic. Z Plzně jde o vzdálenost
550 km a jízdu celou dobu po dálnici. Připočítám-li k ceně letenky benzín,
stále se jedná o velmi atraktivní cenu. Letiště v Katowicích nabízí pro
české turisty další výhodu – a to parkování přímo na letišti s 90% slevou.
Jak této nabídky dosáhnout? Doporučuji navštívit internetové stránky
letiště www.katowice-airport.com - tyto stránky jsou i v českém jazyce. V
infocentru letiště si vyzvedněte slevovou kartičku, kterou při placení –
odjezdu z letiště předložíte vrátnému. Letiště se dlouhodobě snaží
konkurovat blízkému českému letišti v Ostravě (vzdálenost vzdušnou
čarou 70 km), a tak českým turistům nabízí 90% slevu na parkování. Slevu
doporučuji před samotnou cestou ověřit.
Asi po dvouhodinovém letu přistáváme na norském letišti. Cesta do centra
Osla trvá hodinu, nicméně autobus nás vysazuje přímo v centru města.
Doporučuji v Oslu navštívit informační turistické centrum a koupit si Oslo
Pass. Jde o ticket opravňující držitele k jízdě MHD zdarma a k výrazným
slevám (až 50% na historické památky, muzea, vstupy). Více o Oslo Passu
najdete na www.visitoslo.com. Orientační ceny pro rok 2006: Oslo Pass 24
hodin – 335 NOK (v přepočtu cca 1.005 Kč), Oslo Pass 48 hodin – 490
NOK (v přepočtu 1.470 Kč) a Oslo Pass 78 hodin – 620 NOK (1.860 Kč).
Pro studenty a děti jsou ceny poloviční.
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Posledním bonusem, který se nám opravdu nečekaně podařilo získat, bylo
luxusní ubytování. Měli jsme s ženou zaplacený levný cestovatelský
hostel, kdy člověk spí na pokoji až s 12 jinými dobrodružnými turisty.
Cena se tak pohybuje v rozmezí 300-500 Kč/os. Bohužel během našeho
velmi pozdního příjezdu byl hostel i přes naší rezervaci plný a tak nám
jako omluvu dali krásný 2 lůžkový pokoj s plochou televizí a minibarem
v protějším 4* hotelu. To vše samozřejmě jako omluvu bez finanční
kompenzace. Norsko je, co se týká služeb, značně vyspělá země.

Zaoceánské lodě kotvící v přístavu.
V samotném Oslu doporučuji navštívit Muzeum Fram, je v něm vystavena
celá loď Fram, s kterou podnikl polární badatel Roald Amundsen v letech
1911–1912 plavbu do Antarktidy. Při této výpravě stanul 14. prosince 1911
jako první člověk na zemském jižním pólu. Muzeum mohu doporučit jak
samotným cestovatelům, tak rodinám s dětmi.
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Dalším podobně zaměřeným muzeem je Muzeum vikingských lodí, kde
můžete spatřit dokonce originály lodí vyzdvižených z moře.

Muzeum vikingských lodí.
Pro milovníky novodobého umění doporučuji novou městskou radnici a
Nobelovo centrum – právě v tomto místě jsou předávány Nobelovy ceny.
Na samotném břehu mořského zálivu máte možnost spatřit velké dřevěné
plachetnice a lodě různých zaměření. Mne osobně nadchly novodobé
válečné Fregaty a vojensko-policejní čluny. Kdo se vydá k přístavu, má
také možnost spatřit novodobou budovu Opery. Jde o architektonicky
velmi zajímavou stavbu, která svým základem končí v moři. Samotné Oslo
také nabízí zámek a zámecké zahrady. Kdo se vydá do tohoto města,
doporučuji k návštěvě 3 dny, protože památek, historických míst, ale i
novodobých pamětihodností je v tomto městě opravdu velmi mnoho. Vše
je doplněno velmi čistými prostranstvími, ulicemi a pro-ekologicky
zaměřenou kulturou severských obyvatel.
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Pokud si chcete v Norsku koupit nápoj v PET láhvi, počítejte se zálohou
v přepočtu cca 5-10 Kč. Líbí se nám, že takto zálohované jsou všechny
PET láhve, a to jak 2 litrové, tak i malé 0,5 litrové balení. Přiznávám, že
mít tento systém v České republice, nemuseli bychom řešit problémy
s všudypřítomnými plastovými odpady.

Dřevěné plachetnice kotví jen kousek od historického centra.
K městské dopravě po Oslu lze také využít loď, což je zejména pro rodiny
s dětmi příjemným zážitkem. Cestování lodí mezi ostrovy není delší než 20
minut, takže se nemusíte bát ani mořské nemoci. Co se nám opravdu hodně
líbilo, byl prodej čerstvě ulovených ryb přímo z lodí v přístavu, který byl
místními lidmi velmi využíván.
Kdo má respekt z velkoměst, nemusí se bát Oslo navštívit. Toto hlavní
město není nikterak velké a se svým počtem 640.000 obyvatel je jeho
celkový počet obyvatelstva o více než polovinu menší než v Praze.
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Mám-li zmínit i negativní stránky, tak jako nevýhodu pro české turisty
vnímám poměrně vyšší ceny za zboží a služby (pivo v restauraci 200 Kč,
hamburger na ulici 300 Kč). Mám-li srovnat Finsko, Norsko, Švédsko, či
Dánsko, nejvyšší ceny za zboží a služby byly právě v Norsku. Pokud se
Vám podaří vyhledat levné letenky, dají se celkové náklady udržet na
poměrně přijatelné úrovni. V Oslu doporučuji alespoň jednou ochutnat
místní rybu, z tohoto důvodu doporučuji opustit centrum města a vyjet
tramvají na některou z periférií. V místech, kam chodí Norové na ryby, se
dají sehnat velmi chutná a dobrá jídla za sice vyšší ceny než u nás, ale
poměrně levněji než v samotném centru Osla. Pivo? To doporučuji raději
nekupovat, pro Plzeňáka jde o velmi draný a nepříjemný zážitek, to samé
platí pro alkoholické nápoje.

V Norsku je zavedená celoplošná prohibice, nákup alkoholu je možný
pouze ve státních obchodech s licencí určených k prodeji alkoholu a ceny
jsou i tak velmi vysoké.
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Chcete-li si něco přivést, doporučuji svetry a zimní oblečení s norskými
motivy či lahodné norské marmelády s brusinkami a jiným ovocem.
Norsko je země, která je hodně odlišná, dokonce tak jiná, že jí budete chtít
navštívit i příště!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS
štěnovický cestovatel
Kronikářka obce paní Vlčková připravila další sborník tentokrát
s názvem Pohlednice ze Štěnovic. Sborník je možné zakoupit na
Obecním úřadě Štěnovice.
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