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zpravodaj obce Štěnovice

28 stran

zdarma

Cena za vodné po navýšení je již známa
V předchozích číslech Štěnovických listů byli občané informováni o
připravující se změně ceny za vodné. Vlivem nárůstu nákladů za vodu
předanou ze systému Starý Plzenec v souvislosti se zvýšením nájemného
z důvodu plnění dotačních podmínek na samofinancovatelnost
vodohospodářské infrastruktury v rámci nového koncesního modelu došlo
k 1. 10. 2016 k nárůstu cen za vodné. Konečná kalkulace ceny za vodné po
navýšení byla předložena Vodárnou Plzeň, a.s. zastupitelstvu obce, které
kalkulaci 21. 9. 2016 na svém zasedání schválilo. Cena za vodné a stočné
činí k 1. 10. 2016 58, 04 Kč a 19, 81 Kč bez DPH.

Začátkem září byly zahájeny stavební práce na silnici do
Čižic
Práce na silnici III/18027 Štěnovice – Čižice jsou v plném proudu, ve
výstavbě jsou také tři středové ostrůvky, jejichž investorem je obec. Dva
středové ostrůvky budou zároveň místy pro přecházení, zpomalovací prvek na
křižovatce Čižická, Habrová, Jasanová poslouží také jako přechod pro chodce.
V průběhu výstavby čeká na řidiče dopravní omezení v podobě částečné
uzavírky, která platí až do 30. 11. 2016. Z důvodu rekonstrukce několika
propustků, které se v úseku silnice vyskytují, došlo k úplné uzavírce
komunikace.
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Úplná uzavírka byla schválena přeštickým úřadem na dobu od 24. 9. 2016
do 9. 10. 2016. Z tohoto důvodu museli občané využívající autobusovou
dopravní linku počítat s výlukou blíže specifikovanou ve výlukovém
jízdním řádu ČSAD. Opravovaný úsek byl již částečně opět zprůjezdněn
ještě před oficiálním ukončením úplné uzavírky.

Snímek z místa, kde bude vybudován jeden ze tří středových ostrůvků
(křižovatka ulic Čižická, Jasanová).

Rekonstrukce potoka bude zahájena v průběhu října
Ve čtvrtek 22. 9. 2016 došlo k předání staveniště v rámci připravované
stavební akce řešící opravu koryta Losinského potoka. Investorem stavební
akce je Povodí Vltavy, jako zhotovitel stavby byla vybrána firma
Stavmonta spol.s.r.o. Akce by měla být zahájena v průběhu října.
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Volby 2016
V pátek 7. října se v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev krajů a
voleb do Senátu Parlamentu České republiky otevřou volební místnosti.
Volební místnosti budou po celé České republice otevřeny 7. října od 14 do 22
hodin a 8. října od 8 do 14 hodin. Obec Štěnovice je letos jedním z 27
volebních obvodů, kde proběhnou i volby do Senátu Parlamentu České
republiky – druhé kolo senátních voleb proběhne 14. – 15. října. Již tradičně
poslouží ve Štěnovicích jako volební místnost zasedací síň obecního úřadu.
Upozornění: Občané, kteří nemají nemovitost označenou číslem popisným,
neobdrželi obálky s hlasovacími lístky.
(jp)

Poslední výzva před výstřelem
Předvolební kampaně vrcholí, v ulicích měst a obcí na nás opět vykukují
s laskavými až rozjařenými výrazy ve tvářích lídři jednotlivých stran a hnutí,
kandidáti v televizních debatách přiostřují rétoriku vůči svým politickým rivalům
(někdy na oko, někdy doopravdy) a občané… Ach ano, ti nešťastní občané.
Volební účast v posledních letech rozhodně nestoupá, trend je opačný. Experti a
politologové si lámou hlavy nad příčinou této skutečnosti a teoriemi o apatickém
českém (ne)voličovi se to jen hemží. Podle prezidenta Zemana je tato situace
alarmující, a tak je prý nabíledni nahnat občany k volebním urnám bičem, neb
cukru už bylo dost – inu, učiňme volební účast povinnou, nezúčastněným
provinilcům udělme pokutu a na vrh je zbavme na čtyři roky svéprávnosti, však
oni už k rozumu přijdou a k volbám tím pádem také, no ne? Dost! Nechme debaty
o povinné volební účasti jiným spekulantům či otřelým glosátorům napříč
prošedivělým mediálním spektrem a pohleďme na současný stav trochu jinak.
Snižující se volební účast je vskutku demokratickým zrcadlem české politické
kultury, která v průběhu let hodně utrpěla těžkými skandály předních politických
představitelů. V atmosféře klientelistického prostředí tuzemské politické scény
tak těžko vybírat lídra, který zájmy občanů nakonec nestočí někam neznámo kam.
Domnívám se, že podobným způsobem uvažují nad politickou situací mnozí
z těch, kteří si návštěvu volebních místností nakonec rozmyslí. Zároveň se však
domnívám, že tento vzor nelze tak docela uplatnit na volby do krajských
zastupitelstev.
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Přestože si některé parlamentní strany vyřizují skrze zvučná krajská témata svoje
účty, neměl by občan těmto žabomyším válkám podlehnout a připravit obálku
s hlasovacími lístky na podpal do kamen. Vedení krajů totiž výrazně ovlivňuje
život v obcích a to například i svojí dotační politikou, která odráží vize vzniklých
koalic a vítězných subjektů. Mezi kandidáty jednotlivých uskupení najdeme
několik starostů, kteří ve svých obcích či městečkách odvedli mnoho kvalitní
práce a nejsou tak na seznamu kandidátních listin pouhou okrasou zproštěnou
reality běžného života. Pracovité a schopné vedení kraje (i toho, jenž je
„nejlepším místem pro život“), které dokáže reagovat na problematiku malých
měst a obcí tak může být pro starosty velkou pomocí. Pokusme se tedy alespoň
pro tentokrát zbavit pocitu, že se v útrobách volební urny skrývá hned pod jejím
otvorem jakási skartovačka s tlumičem, která okamžitě rozcupuje naše ideály na
cáry papíru. Volby do krajských zastupitelstev totiž ještě mají smysl!
autor: Jan Polívka, místostarosta

Nabídka pracovního místa
Obecní úřad Štěnovice hledá pracovníka na pozici údržba zeleně a
veřejných prostor – dělníka do pracovní čety s okamžitým nástupem. Místo
výkonu práce: Štěnovice. Požadujeme řidičský průkaz skupiny „B“ (popř.
skupiny „T“), bezúhonnost, pracovní flexibilitu. Nabízíme platové ohodnocení
dle platných platových tarifů, příspěvek na stravování, pracovní pomůcky
zdarma, 5 týdnů dovolené. Obecní úřad Štěnovice dále hledá pracovníka na
pozici údržbář obecních objektů od 10. 10. 2016. Místo výkonu práce:
Štěnovice. Požadujeme manuální zručnost, bezúhonnost, pracovní flexibilitu,
řidičský průkaz skupiny „B“. Pracovní náplní je zajišťování běžných oprav
širokého rozsahu, údržba objektů a přilehlé zeleně, obsluha a údržba kotelny
v daných objektech (nutnost podrobit se předepsaným školením a zkouškám).
Nabízíme platové ohodnocení dle platných platových tarifů, příspěvek na
stravování, pracovní pomůcky zdarma, 5 týdnů dovolené.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu úřadu: Obecní úřad Štěnovice, Čižická
133, 332 09 Štěnovice; starosta@stenovice.cz.
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Obec Štěnovice obhájila druhé místo v soutěži třídění
odpadů
Obec Štěnovice se v soutěži,
jejíž předmětem je třídění
odpadu, umisťuje každoročně
na předních příčkách a ani letos
tomu nebylo jinak. V krajské
soutěži zvané „My už třídit
umíme“ (soutěž organizuje
společnost EKO-KOM, a.s. ve
spolupráci s Plzeňským krajem)
obsadila naše obec v kategorii
„Obce a města nad tisíc
obyvatel“ druhé místo, stejně
jako tomu bylo v minulém
ročníku soutěže. Za druhé místo
obec inkasovala 20.000 Kč.
VELKÝ DÍK tak patří opět
především občanům, kteří dbají
stavu svého okolí a uvážlivě
nakládají s odpady.

Značení jízdních kol
Bezplatné značení pro všechny občany města a jejich městských částí
pokračuje… V měsíci říjen budou označeny kola všem objednaným a v měsíci
listopad 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.
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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

V říjnu jubilea oslaví
Zdeňka Ebenstreitová, V Podlesí
Libuše Vokrojová, Ke Cvičišti
Ferdinand Balej, Buková
Jaruše Korbelová, V Potocích
Daniela Tomášková, Akátová
Jiří Vlček, V Podlesí
Václav Bébr, Na Šancích
Marie Kunešová, V Podlesí
Anna Kurcová, Krátká
Miloslav Holoubek, Liliová
Milada Skalová, K Hájovně
Jiřina Jánská, Štěnovické náměstí
Zdeňka Kaprálová, Buková
Zdeňka Brožová, Akátová
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Kulturní památka
Chce se říci konečně. Po letitém úsilí prohlásilo Ministerstvo kultury ČR
štěnovický židovský hřbitov za kulturní památku. Přidáváme bližší vysvětlení
k celému případu pro ty, které ještě zajímá historie Štěnovic.
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To na úvod, aby ti, které dění v dobách minulých neoslovuje, přestali číst.
Poprvé žádal o zařazení štěnovického židovského hřbitova mezi
významné kulturní památky v Čechách Národní památkový ústav v Plzni v roce
1996. Několik let trvala korespondence mezi památkáři, Federací židovských obcí
v Praze a ministerstvem kultury, než dospěla situace k roku 2011.
Tehdy byl přizván k jednání i náš obecní úřad. K případu našeho hřbitova
se vyjádřil starosta obce a kronikářka a také významně přispěli památkáři
z Přeštic. A zase dalších pět let čekání.
Jak už je v Čechách zvykem, nejrychleji se k cíli dojde nikoli po přímé
informační dálnici, ale přes informační „humna“. Poté, co byla v létě letošního
roku zveřejněna celá situace kolem štěnovického židovského hřbitova v tisku,
rozhlasu a televizi, rozhoupalo se k činnosti i ministerstvo kultury, aby vydalo
rozhodnutí: „ … prohlášení židovského hřbitova se souborem 160 náhrobků,
ohradní zdí a pozemkem…za kulturní památku.“
Bylo načase, aby obec mohla přidat ke třem kulturním památkám /kostel
s farou, zámek, čp. 4/ i tu čtvrtou, tedy židovský hřbitov. Je známo přesné datum
jeho založení. Představitel židovské obce ve Štěnovicích Abraham Lewit
podepsal dne 1. srpna 1795 smlouvu s majiteli štěnovického panství o zakoupení
pozemku nad Losinským potokem, aby zde mohli Židé založit svůj hřbitov a
nemuseli pohřbívat své mrtvé až na dalekém lukavickém hřbitově. Na
štěnovickém hřbitově našli své místo posledního odpočinku i Židé z Chválenic,
Starého Plzence, Šťáhlav, Litic, z Plzně, ba dokonce i z Prahy. Na nejstarších
náhrobcích najdeme jen texty psané biblickou hebrejštinou, postupně, jak šel čas,
se začaly objevovat texty v němčině a úplně nejmladší jsou texty české. Na
mnohých, i těch nejstarších náhrobcích, lze spatřit i výzdobu, která vždy měla
symbolický význam. Všechny náhrobní texty, pokud je bylo možno rozluštit, jsou
již přeložené. Nejstarší text je na náhrobku z roku 1801, nejmladší náhrobek je
z roku 1931. Tehdy se zde konal poslední pohřeb. K významným jménům patří
Ignác Lederer /1813 – 1889/, básník, novinář a sběratel plzeňských pověstí. Také
zde odpočívají Barbora a Josef Treichlingerovi, prarodiče Josefa Hanuše
Treichlingera. Honzík, jak Hanušovi doma říkali, ztvárnil postavu Brundibára ve
stejnojmenné dětské opeře, která byla nastudována s židovskými dětmi
v koncentračním táboře Terezín. Honzík byl zavražděn v Osvětimi.
Letos v květnu navštívilo štěnovický židovský hřbitov 30 potomků
z rodin Ledererů a Tanzerů. Podnikli cestu za svými štěnovickými židovskými
předky až z Nového Zélandu, Kanady, USA, Velké Británie a Vídně.
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Jejich radost z toho, že zde, na malém venkovském hřbitově, objevili
hroby svých předků, byla veliká. Dokonce si udělali i malou exkurzi po Šancích a
Potocích, aby viděli místa, kde kdysi žili jejich předkové. Také z tohoto důvodu,
že se o čtyřsetletou historii našich židovských spoluobčanů zajímají i lidé
v zahraničí, má prohlášení o kulturní památce vztahující se k židovskému
hřbitovu velký význam.
Nová kulturní památka ve Štěnovicích bude zaznamenána v nově
vydaných turistických průvodcích a věhlas Štěnovic nebude spojován jen
s historií kamenolomů nebo s historií pivovaru, ale napříště také s významnými
kulturními památkami.
autor: PhDr. Alena Vlčková
kronikářka obce
Poznámka: Pokud by měl někdo ze čtenářů zájem o prohlídku hřbitova
s komentářem, obraťte se na tel. 733 220 679 nebo vlckova272@seznam.cz.

Všichni naši rodáci
Byli v sobotu 17. září dobří a bylo nám všem dobře. Zdálo se, že deštivé
sobotní ráno spíše pozvané rodáky odradí od sešlosti v Liďáku, ale naštěstí
to bylo jen zdání. Pár přihlášených sice z vážných důvodů nedorazilo, ale
jejich neúčast byla nahrazena těmi, kteří se na poslední chvíli přece jen
rozhodli sejít se s kamarády a spolužáky. Ba dokonce přišli na sešlost i ti
z ročníků narozených ve 30. letech, kteří za celou dobu téměř třicetileté
rodácké historie dorazili poprvé.
Zvláště byli přivítáni nejstarší ze štěnovických rodáků, paní Libuše
Spillerová /*1930/ a pan Jaroslav Trojan /*1921/. Ale jen datum narození
je dělá nejstaršími. Jejich dobrá nálada, úsměv a srdečné povídání
s ostatními spíše vypovídalo o mladistvém duchu obou Štěnovičáků.
Na letošní 14. setkání rodáků byly pozvány ročníky narozených
v letech 1921 až 1951. Bylo přihlášeno 127 účastníků, celkem dorazilo na
sraz 115 rodáků, kteří se sešli a sjeli z celé republiky. Z nejvzdálenějšího
místa přicestoval již tradičně ing. Zdeněk Vacek, a to z Bystrovan u
Olomouce. Sešli jsme se doma.
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To je tam, kde jsme chodili do školy, v létě se koupali v řece a
v Hejreťáku, v zimě sáňkovali u mlýna, Za Klášterem a na Rajčůru, hledali
houby ve Vrchu a na Malinci, chodili na třešně na Průhon, hráli fotbal U
Jezu a cvičili u Sušánků, tancovali na bálech v Liďáku a hráli divadlo
v oboře. To je doma.
Přejme si, abychom se doma scházeli i v letech budoucích.
autor: PhDr. Alena Vlčková
kronikářka obce

Haydnovy slavnosti
Ve zcela zaplněné barokní kapli předvedlo Lotz trio stejný výkon, jako když se ve
Štruncových sadech daří Viktorce. Bratři Šebestové z Bratislavy patří k evropské
klarinetové špičce. Mladý vídeňák Perschler je skvěle doplňoval. Při
Mozartových melodiích nás bezděčně napadá: Kde už jsem to slyšel…? Inu soudobý popík musí někde čerpat. Za Českou společnost Josefa Haydna a obecní
úřad držím palec do jubilejního 25. ročníku HHS, které začínáme
právě připravovat.
autor: MUDr. Jiří Albrecht,
předseda kulturní komise
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Uloupená hranice
Naše obec si připomněla sedmdesáté osmé výročí přípravy Československa
na obranu proti vnějším nepřátelům přednáškovým pásmem „Uloupená
hranice“. Přípravy a provedení pásma se ujal soukromý vojenský historik
Martin Marek. Místem konání byla vybrána aula základní školy, která má
výbornou akustiku a je multimediálně vybavena. Na návštěvníky čekala
přednáška na téma obrany hranic, ukázka modelů, reprodukce originální
mobilizační vyhlášky z roku 1938 a dva filmy. Jedním byl hraný snímek
z roku 1947 „Uloupená hranice“ po němž pásmo dostalo své jméno.
Druhým pak unikátní sestřih historických záběrů poskytnutý Vojenským
historickým ústavem v Praze. Přítomní posluchači měli možnost se
seznámit s průběhem krizového roku v datech, aby si dokázali představit,
že stát vstupující do dvacátého roku své existence byl zničen během velmi
krátkého časového úseku. Následná přednáška pod názvem „S nepřítelem
v zádech“ měla zase vyvrátit zavedený mýtus, že se o české pohraničí
nebojovalo. Především pak zdůraznila opomíjenou roli finanční stráže,
četnictva, uniformované policie a běžných občanů českého původu, kteří
nesli od 12. 9. 1938 hlavní tíhu bojů se sudetskými Němci. Pásmo se
konalo v pátek 23. 9. pro školní mládež.
V sobotu 24. 9. proběhlo pásmo pro
dospělé. Součástí obou produkcí byl
samozřejmě vědomostní kvíz, vždy o tři
hlavní výhry a jednu prémii. Sestava
kvízových otázek i výher se samozřejmě
lišila podle posluchačů. Mezi cenami
dominovaly knihy, kalendáře a pro dospělé
byla ve hře originální stříbrná investiční
medaile v hodnotě téměř dvou tisíc korun.
Zatímco účast školní mládeže byla
poměrně vysoká, zhruba stovka dětí,
veřejná přednáška se setkala s velmi
vlažným zájmem zhruba deseti posluchačů.
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V budoucnu se budou podobné přednášky odehrávat především pro
potřeby školní výuky. Pořádání podobných akcí pro veřejnost bude
předmětem další diskuse.
autor: Martin Marek,
Vojenské investiční medaile

Nadšence parné počasí nezastavilo!
V neděli 11. 9. se
uskutečnila akce s názvem
Za zdravím a dobrou
náladou.
Záměrem
organizátorů
bylo
seznámit účastníky se
správnou
technikou
severské chůze, k čemuž
posloužila
praktická
instruktáž
v podání
odbornice, která je členem
České asociace Nordic
Walking. Jelikož se první
polovina září nesla v duchu nezvykle parného počasí, nebyla účast na akci
příliš velká. To však bylo pro přítomné spíše výhodou – komunikace mezi
účastníky a lektorem tak byla osobnější a efektivnější. V rámci instruktáže
byli účastníci seznámeni s holemi používanými pro severskou chůzi. Hole
si mohli přítomní zapůjčit a nezávazně tak zakusit, zda jim tento druh
pohybové aktivity vyhovuje. Po půlhodinové instruktáži byl odstartován
pochod a účastníci si mohli zvolit ze dvou tras – jedné kratší
pětikilometrové, druhé delší desetikilometrové. Do cíle si mnozí vyčerpaní
účastníci přinesli i velkou žízeň, a tak bylo nasnadě vychutnat si řádně
vychlazenou Plzeň v místní pizzerii a následně okoštovat z široké nabídky
moravských vín, kterou pro účastníky organizátoři akce připravili. Na
závěr vyplnili všichni zúčastnění malý kvíz, čímž se zapojili do slosování o
zajímavé ceny. Vylosovaní šťastlivci obdrželi originální dresy značky
Leki.
autor: Jan Polívka
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Historické odpoledne
První říjnovou sobotu nám kromě krásného počasí zpříjemnilo odpoledne
plné zábavy, soutěží a tvořivých dílniček, které se po roce konalo v
prostoru zvaném na Cvičišti. Své umění předvedly šermířská skupina
Lorika, taneční skupina Equet a také indián Cody se svou úžasnou
kobylkou Cherry.

To vše se uskutečnilo především díky podpoře společností Streicher,
Kovovýroba Eret, Eurosoft Control, Diamond Floor, Nakladatelství Fraus
a firmy Atega z Robčic. Velmi nás potěšilo, že přišlo tolik krásných
malých princezen, rytířů, indiánů a indiánek a budeme se těšit, že se za rok
na Cvičišti zase sejdeme. Těšíme se na Vaše podněty, nápady a
připomínky!
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autor: Petra Šmídlová,
kulturní komise

Skautské dobrodružství
začalo!
Ve čtvrtek 22. 9. 2016 se uskutečnila
první schůzka skautského oddílu ve
Štěnovicích a začalo tak skautské
dobrodružství pro padesátku kluků a
holek ze Štěnovic a okolí. První
setkání bylo ve znamení her,
seznamování se s novými kamarády
a vedoucími. Přálo nám počasí a celou schůzku jsme mohli strávit venku.
V říjnu začnou pravidelné schůzky (oddíl bude mít 4 družiny) v klubovně,
chystáme se na schůzku rodičů a první společný výlet. Rádi bychom
v řadách našeho vedení přivítali další dospělé a mladé lidi ve věku od 14
let, které baví připravovat program pro děti.
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Tenisový klub Štěnovice založen!
1. srpna tohoto roku zahájil oficiálně svoji
činnost nově vzniklý spolek Tenisový klub
Štěnovice. Jedním z důvodů tohoto spolku je
organizování tenisových soutěží či správa
místních
kurtů.
První
brigáda
na
štěnovických tenisových kurtech proběhla
v den Státního svátku 28. září. Brigády se
zúčastnili zakládající členové spolku včetně
jeho předsedy Jakuba Vojty.
(jp)

28. září proběhla na kurtech ve Štěnovicích první brigáda Tenisového
klubu Štěnovice.
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Výstavy králíků, holubů a drůbeže:
Oblastní organizace a základní organizace českého svazu chovatelů zve
chovatele a veřejnost k návštěvám výstav králíků, holubů a drůbeže, které se
konají v měsíci říjnu a v měsíci listopadu 2016.
ŘÍJEN - ZO Dolní Lukavice místní výstava králíků, holubů a drůbeže. Výstava
se koná 8. 10. 2016 ZO Přeštice místní výstava králíků, holubů a drůbeže,
rozšířená o klubovou výstavu Maklenburských strakáčů a bojová plemena
drůbeže.
Výstava se koná 20. - 23. 10. 2016.
LISTOPAD - ZO Nýřany místní výstava králíků, holubů a drůbeže.
Výstava se koná 5. - 6. 11. 2016 - ZO Tymákov místní výstava králíků, holubů a
drůbeže. Výstava se koná 5. - 6. 11. 2016 - ZO Blovice místní výstava králíků,
holubů a drůbeže. Výstava se koná 12. - 13. 11. 2016 Speciální klub Vlašek a ZO
Chválenice pořádají výstavu drůbeže. Vlašek a vyandotek v chovatelském areálu
v Nezvěsticích " Memoriál manželů Terčových". Výstava se koná 26. 11. 2016.
ZO Nezvěstice pořádá Podzimní speciální výstavu KLUBU CHOVATELŮ
MASNÝCH PLEMEN Výstava se koná v sobotu 5. 11. 2016 od 8,00 do 14,00
hod. v chovatelském areálu v Nezvěsticích .
Srdečně zvou pořadatelé výstav, tombola a občerstvení zajištěno.
autor: Stanislav Menoušek,
ČSCH ZO Štěnovice, z.s.

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Malá vzpomínka na červen – konec školního roku 2016
31. června 2016 skončil školní rok a naši deváťáci mohli vykročit ze školních lavic do
světa dospělých. V aule je čekalo slavnostní vyřazení s předáním pamětních listů, ve
třídě pak předání vysvědčení. Dopoledne pokračovalo opět v aule školy. Žáci
devátých ročníků připravili pro učitele, rodiče i prarodiče prezentaci, která byla
poděkováním a zároveň také rozloučením. Dnes už začíná nový školní rok a my všem
dnes už bývalým žákům přejeme: "Vykročte pravou, studujte svědomitě a jděte si
pevně za svým cílem!"
autor: Mgr. Libuše Kučerová, učitelka
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První školní den
V letošním školním roce do lavic usedlo nebývale velké množství žáků. V
prvních třídách jsme přivítali celkem 65 dětí, které už se velice těšily nejen
na nové kamarády, ale i na paní učitelky a učení. Prvňáčky do tříd přišel
pozdravit i pan ředitel Mgr. Petr Liška společně s Mgr. Danou Hanušovou,
vedoucí odboru školství a vnitřních věcí, která měla pro děti i sladké
překvapení. Během první hodiny jsme navštívili i ostatní třídy 1. stupně,
kde měly děti ukázat, jak moc už se do školy těšily. Vyhodnoťte sami,
která třída byla nejvíce nadšená ze začátku nového školního roku.
autor: Mgr. Kateřina Sobrová, učitelka

Rock žije:
Dne 12. 9. 2016 navštívili naši školu se svým výchovným programem dva
muzikanti z Ostrova, kteří zajímavým způsobem seznámili žáky 2. stupně s
poměrně složitým tématem - vývojem rocku 2. poloviny 20. století.
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
V září ani, ani ny , skončily nám prázdniny. Vracíme se do
školky, pro kluky a pro holky
Prázdniny utekly "jako voda" a naše třída Liščat už je zase plná
usměvavých předškoláků, kteří mají mnoho zážitků. Vzájemně se
poznáváme a upevňujeme pravidla společného soužití v dětském kolektivu.
Opakujeme si "kouzelná slovíčka" (prosím, děkuji,…), která otvírají naše
srdíčka. Osvojujeme si pravidla slušného chování a pravidla stolování.
Zhlédli jsme divadelní představení se zaměřením na správné stolování s
názvem "Evelínko, nemlaskej!". Dále děti povedeme k pozitivním vztahům
k ostatním dětem, k toleranci a vzájemnému respektu. Budeme se snažit
vytvářet příjemné a pohodové prostředí, kde se budou cítit bezpečně.
autoři: Ilona Krastová a Lenka Brožíková,
učitelky MŠ Štěnovice ze třídy Liščata
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Začátek školního roku v Mateřské škole Štěnovice
Pomyslný začátek u nás ve školce začíná už od poloviny srpna, kdy se děti
ještě mohou potkat s kamarády, kteří už přecházejí do ZŠ, ale to pravé
zahájení u nás začíná stejně jako v jiných typech škol 1. září.
Děti se s některými spolužáky potkávají v jiných třídách, ale také
přichází úplně nové děti, a to, i ty nejmenší. Adaptace na nové prostředí,
kolektiv i autority bývá velice individuální a musíme společně hledat tu
správnou cestu pro každého.
Abychom se ve školce cítili všichni příjemně a bezpečně, vytváříme
si společně pravidla. Pravidla soužití o tom, jaká kouzelná slůvka ukrývají
naše ústa, kdy je vhodné pohybově si „zařádit,“ a kdy naopak zůstat
v klidu. Jak se chovat k ostatním, jak si naslouchat a třeba i to, jak se
chovat u stolování. Na toto téma jsme pozvali do MŠ Divadlo pod čepicí
z Prahy s cyklem Etiketa pro děti a první představení nese název
„Evelínko, nemlaskej!“ Naším cílem je tak ukázat dětem, zcela jinou
formou, prostírání stolu, správné používání příboru a zásady správného
stolování. Vše pomocí příběhu dvou slepiček Evelínky a Květy. Pokud
budeme mít kladné ohlasy od dětí i rodičů, můžeme se těšit na představení
typu: Návštěva divadla, Hygieny, Cestování, Finanční gramotnost,
Ekologie aj.
autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka MŠ Štěnovice

Sportovní střípky:
Fotbal:
Mužům start do nové sezóny nevyšel
Na konci srpna se rozjela podzimní část sezóny 2016/2017. Mužstvu mužů
bohužel vstup do nové sezóny vůbec nevyšel a po prvních pěti kolech jsme
prozatím na posledním místě 1. B třídy se ziskem pouhých 2 bodů.
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Bohužel po úspěšné loňské sezóně, kdy jsme skončili na výborném třetím
místě, přišlo kruté vystřízlivění.
Tým na začátku sezóny drtí především velký počet absencí. Hlavním
důvodem absencí jsou především zranění a pracovní povinnosti hráčů.

Tým starších žáků před zápasem v Žákavé.

V prvních třech zápasech chybělo 7 – 9 hráčů, přičemž 5 hráčů z tohoto
výčtu patří do základní sestavy mužstva. Jediné dva body jsme získali za
remízu a výhru v následných pokutových kopech proti týmu Černic.
Z ostatních zápasů proti Přeštice B, Petřín B, Hrádek u Sušice a Chotěšov
jsme odešli poraženi. V následujících zápasech se doufejme ukáže vnitřní
síla našeho týmu a v říjnových zápasech se nám podaří zabodovat a
postupně se posunout tabulkou výše z nelichotivého posledního místa.
Tým bude zároveň potřebovat možná více než jindy podporu fanoušků na
domácích a případně i venkovních zápasech. Starší žáci se naopak po
loňské neúspěšné sezóně zvedli.
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Z prozatímních pěti utkání jsme 3x vyhráli a 2x jsme odešli poraženi,
přičemž v následujících kolech nás čekají především slabší týmy soutěže.
Pozitivní je, že kádr je v této sezóně poměrně široký a čítá v současnosti 18
hráčů. Radost nám dělají i pravidelné vysoké účasti na trénincích starších
žáků.
Tým mladší přípravky, za který hrají naši nejmenší fotbalisté, zatím
dokázal z celkem čtyř utkání 2x zvítězil a 2x odešel poražen. Potěšující je
především nadšení těchto malých fotbalistů a zároveň i plná tribuna při
jejich zápasech.
Stará garda si udržuje standard svých výkonů a před posledním kolem ligy
starých gard se drží na výborném druhém této soutěže.
Všem fanouškům děkujeme za podporu a těšíme se na jejich přízeň i
v říjnových utkáních.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu

Hasičské okénko:
V září se uskutečnila tradiční hasičská soutěž
V sobotu 10. září 2016 se konala na
školním hřišti tradiční noční soutěž.
Letošního ročníku se zúčastnila 4 družstva
žen a 10 družstev mužů. V kategorii ženy se
na prvním místě umístily ženy ze
Štěnovického Borku s časem 18:92.
Mužskou kategorii vyhrálo robčické Áčko s
časem 17:66. Našim mužům útok nevyšel
podle představ, a proto skončili s časem
26:55 na osmém místě. Pro úplnost přikládáme kompletní výsledkové tabulky.
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Kategorie ŽENY:

Tým
SDH Štěnovický
Borek
SDH Chlum
SDH Šťáhlavice
SDH Útušice

Čas 1. kolo
18:92

Čas 2. kolo
19:97

Pořadí
1.

21:36
25:17
35:72

22:38
25:20
30:55

2.
3.
4.

Kategorie MUŽI:

Tým
SDH Robčice „A“
SDH Útušice
SDH Tymákov
SDH Štěnovický
Borek
SDH Letiny
SDH Robčice „B“
SDH Chlum
SDH Štěnovice
SDH Libákovice
SDH Šťáhlavice

Čas 1.
kolo
17:30
18:95
19:25
19:19

Mezičas
pořadí
1.
4.
6.
5.

Čas 2.
kolo
17:66
18:03
18:63
19:66

18:31
17:83
19:67
26:55
30:84
N

3.
2.
7.
8.
9.
10.

20:69
N

Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VETERÁNI - ŠTĚNOVICKÝ OKRSEK 23:72

autor: SDH Štěnovice
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Žhavé peklo na zemi – květen ve Spojených arabských emirátech
a 42 °C ve stínu
Vyjíždíme ze Štěnovic autem směr letiště Praha. Na cestovatelském
portálu www.cestujlevne.com jsme našli článek o nové pravidelné lince Praha
– Dubaj, a tak jsme se rozhodli tento spoj vyzkoušet a napsat pár řádek pro
dobrodružné povahy, kterým by mohl cestopis pomoci, nebo je dokonce
inspirovat. Kdo se vydá do Spojených Arabských Emirátů, měl by počítat
s dobou letu 6 hodin a také s tím, že v Emirátech panují teploty běžně
přesahující 40 °C. Ale nebudeme předbíhat, začneme pěkně od začátku…

Po příletu do Dubaje doporučuji ještě v letištní hale navštívit stánek
Turist Info. Na tomto místě dostanete mapu města, mapu městské hromadné
dopravy a je zde možnost si zakoupit čipovou kartu na metro. Karta se nabíjí
na libovolné částky, cestování metrem je přibližně na stejné finanční částce
jako se můžeme pohybovat metrem např. po Praze. Jízda tedy stojí v přepočtu
cca 30 Kč. Je možno si také zakoupit celodenní jízdenku (vyplatí se už při 3
jízdách za den). Cestování metrem je velmi pohodlné - Spojené arabské
emiráty, zvláště Dubaj, jsou velmi bohaté a tak, kdo čeká staré špinavé
podchody, bude se nejspíše hodně divit.
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My máme štěstí - náš hotel je vzdálený jen 3 zastávky metrem od letiště.
Letiště je v přímém sousedství s městem. Z centra města lze pozorovat
přistávající dvoupatrové Boeingy A380 společnosti Emirates. My na letišti
nastoupíme do metra a vystoupíme z něj přibližně 500 metrů od našeho
hotelu. Je 19:30 hod, začátek května a venkovní teplota ukazuje 38 °C. Cesta
byť 500 metrů je v tomto extrémním vedru nekonečná. V hotelu se rychle
ubytujeme a s manželkou a dvouletým synem se jdeme rychle zchladit na
střechu hotelu – čeká nás velký střešní bazén s terasou a výhledem na letadla.
Většina těchto městských hotelů není nikterak drahá. O Spojených arabských
emirátech se hovoří, jako o drahé destinaci. Avšak je nutno zmínit, že je drahá
na asijské poměry – pro Evropana jsou ceny o 1/3 levnější než v Evropě
(orientační ceny: chléb 30 Kč, 1 litr pitné vody 8 Kč, oběd v restauraci 80 Kč).
Téměř všechny městské hotely mají, vzhledem k ceně benzínu, bezplatnou
dopravu hotelovým autobusem na pláž. Kdo si chce připlatit za pohodlí, může
zvolit taxi (orientační cena cca 15 Kč/ km).

Další den po snídani vyrážíme hotelovým minibusem na pláž –
v minibuse jsme ještě s jednou arabskou rodinou, která má taktéž malé dítě.
Řidič nám nabídl odvést nás všechny na speciální pláž určenou pro děti (velmi
pozvolný vstup do moře a téměř bez vln). Je to báječné – servis v této zemi je
na velmi vysoké úrovni. Po 15 minutách jízdy přijíždíme do menší zátoky,
přestože je člověk 50 m od břehu, průzračně čistá voda dosahuje hloubky jen 1
– 1,5 metru. Paráda!
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Skotačím s dvouletým synem, těhotná manželka (6 měsíc těhotenství) si užívá
prohřáté vody, která v této zátoce-mělčině dosahuje podobné teploty jako
teplota vzduchu. Dvouletý syn je nadšený, večer k zátoce přijíždí hotelový
minibus a čeká, až dokončíme své koupání. Večer nás čeká čistě uklizený
pokoj a vítající personál na recepci. Po večeři nasedáme do výtahu a jedeme o
4 parta výš, pozorovat se synem letadla a koupat se v bazénu na střeše hotelu.
Další den po
snídani
vyrážíme
s rodinou do nejvyšší
budovy světa – 828 metrů
vysoký mrakodrap Burdž
Chalífa.
Doporučuji
zakoupit vstupenky přes
www.burjkhalifa.ae.
Vyhnete se tak dlouhým
frontám,
navíc
cena
vstupenky se na internetu
liší podle času – můžete si rezervovat východ či západ slunce, s předstihem
máte nižší cenu než nákup vstupenky na místě. O časech východu a západu
slunce jsou informace přímo na návštěvnických stránkách mrakodrapu.
Osobně doporučuji pro návštěvu zvolit více času, protože v těsné blízkosti
najdete největší nákupní centrum na světě The Dubai Mall. Uvnitř nákupního
centra se nachází Dubai Aquarium, téměř 1.200 obchodů, luxusní hotel s 250
pokoji, 22 kinových sálů, 120 restaurací a kaváren. Ve 3 parkovištích se zde
nachází přibližně 14 000 parkovacích míst. Nachází se zde také zimní lední
kluziště a zábavný park SEGA Republic, ve kterém je přibližně 15 atrakcí.
Je zde také KidZania, což je naučný park pro děti. My strávili v obchodním
domě 7 hodin a to se nám podařilo projít sotva 1/4 plochy – největší úspěch
mělo Dubai Aquarium, což je jakýsi podmořský ekvivalent ZOO. Toto místo
pro návštěvu s dětmi vysloveně doporučuji! Některá živá zvířata si děti mohou
vytáhnout a prohlédnout si je – například pestře zbarvené hvězdice. Večer
unaveni nasedáme v obchodním centru na metro a vydáváme se skrz celé
město metrem zpět k našemu hotelu. Po večeři opět bazén na střeše hotelu,
počítání letadel s dvouletým synem, pohoda u kávy...
Ačkoli se našinci může zdát bláznivé cestovat s dětmi, naše zkušenost
s dvouletým synem je přesně opačná. Pokud máte možnost, doporučuji vybrat
hotel blízko stanice metra.
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Většina městských hotelů je vybavená velkými bazény s terasami k opalování
a nabízí bezplatnou hotelovou dopravu až na pláž.
Další den volíme opět koupání. Tento den se ochladilo – je příjemných
„jen 36 °C“ a tak volíme vzdálenější pláž, a to přímo vedle legendárního
jediného sedmihvězdičkového hotelu na světě Burj Al Arab, známého také
pod neoficiálním názvem Plachetnice. Tento ultra-luxusní hotel ve tvaru
plachetnice s vlastním přistávacím heliportem je na pláži Jumeiah Beach. Pláž
je zdarma, volná, denně uklízená a včetně veškerého sociálního zázemí. Moře,
respektive Perský záliv, je v místech Spojených arabských emirátů mělké,
takže celoročně nečekejte osvěžení, ale příjemně teplé tyrkysové moře.
Mnoho turistů si pořizuje fotografie z pláže, na které je v pozadí hotel
Plachetnice. Budete-li se vydávat do těchto končin blízkého východu, určitě
zkuste tuto pláž. Pro nadšence mám pouze jednu smutnou zprávu a tou je, že
prohlídky či návštěvy tohoto ultra-luxusního hotelu nejsou veřejnosti
přístupné. Kolem hotelu je vysoká betonová zeď plná kamer a personál
početné ochranky. Nadšenec má pouze přístup k parkovišti, které je zaplněno
auty typu Maserati, Lamborghini, Aston Martin, Lotus. Auta typu Porsche a
Ferrari tady působí až lacině. Hotel má také vlastní mini přístav, z pláže
můžete pozorovat připlouvající a odplouvající super jachty s bazény, které
působí skoro až jako z reklamy.
Další den vyrážíme linkovým autobusem s místními Araby do
sousedního emirátu Abu Dhabí. Cesta z Dubajského autobusového nádraží
trvá přibližně 2 hodiny. V době příjezdu, cca v 11 hodin dopoledne místního
času ukazuje teploměr 42 °C ve stínu. Volíme proto taxi a vyrážíme na velkou
mešitu šejka Zayeda. Jedná se o největší stavbu emirátu. Písemné prameny
hovoří o jedné z nejkrásnějších staveb světa, která byla postavena v letech
1996-2007 s rozpočtem v přepočtu neskutečných 13 miliard českých korun!!!
Mešita svou honosností a rozměry připomíná indický Taj Mahal. Její kapacita
je přes 41.000 věřících, tedy dovnitř by se vešli téměř všichni obyvatelé naší
české Mladé Boleslavi. Mešita je přístupna i veřejnosti (včetně žen) ve
vybraných dnech a hodinách, ženy smí vstoupit do mešity zcela zahaleny,
dokonce jim tu jsou zapůjčeny tradiční černé abáji. Muži, pokud mají na sobě
kraťasy nad kolena, budou muset obléci tradiční bílý hábit – kandooru. Uvnitř
máte možnost projít se po největším koberci na světě o rozměrech 5.000 m2,
utkaným z 2 miliard uzlíků, na kterém pracovalo 1.300 iráckých žen. Váha
tohoto koberce je 47 tun. Koberec je utkán z bavlny a ovčí vlny, která byla
přivezena z Nového Zélandu.
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Dalším magnetem je jeden z největších lustrů na světě, který váží 12
tun. Jeho průměr je 10 metrů a výška 15 metrů. Stejně jako další luxusní lustry
byl vyroben v Mnichově, je pozlacený a vyzdobený miliony krystalů od firmy
Swarovski. Celá mešita je obložena bílým mramorem, stěny jsou zdobené
perletí, polodrahokamy a zlatem. Bílý mramor byl přivezen z Itálie a Řecka,
na stavbě pracovali umělci z Maroka a Indie. V této mešitě a v jejím okolí
trávíme 5 hodin, okolní teplota 42 °C ve stínu dává nám všem fyzicky zabrat.
V mešitě potkáváme 2 Čechy, kteří mají půjčené auto a chystají se na cestu do
centra města. Dostáváme nabídku na odvoz klimatizovaným autem – míříme
tedy na společný oběd do obchodního centra v těsné blízkosti autobusového
nádraží Abu Dhabí. Po 2 hodinách se loučíme, cestovatelé pokračují dál směr
Omán a my vyrážíme na 2 hodinovou jízdu autobusem zpět do emirátu Dubaj.
Večer cca ve 21 hodin přijíždíme do hotelu, teplota klesla na „příjemných“ 35
°C, my se jdeme „naložit“ do střešního bazénu.
Další den volíme pro změnu odpočinek, zkoušíme již v pořadí třetí
pláž, na kterou nás veze hotelový minibus. Dubaj nabízí nespočetné množství
velmi čistých a udržovaných pláží. Po městě potkáváte velmi luxusní auta,
většina z nich v Diamant Edition či jiných ultra-luxusních verzích. Vidět lze
pozlacené polovojenské vozy Hummer, supersporty či usedlé vozy šejků typu
Rolls Royce. Toto město uprostřed Arabské pouště přímo až plýtvá penězi.
Zastávky městské hromadné dopravy mají klimatizace, jízda metrem je o
čistotě a ohleduplnosti lidí. Tento svět zdá se být vlastním světem ve světě,
kde lidské možnosti zdají se být neomezené.
Budete-li chtít Spojené arabské emiráty navštívit, doporučuji období
listopad-duben. My na začátku května zažili teploty od 36 °C do 42 °C, přičemž
ty „chladnější dny“ s teplotou 36 °C byly jen dva.
Letecké společnosti zvláště v letních měsících nabízejí výhodné ceny
letenek - je nutno brát v úvahu, že v letních měsících je v Emirátech teplota
pohybující se od 40 do 50 °C. Není třeba mít s sebou měnu v eurech ani
v dolarech. Na letišti najdete bankomaty, kde lze pohodlně vybrat místní měnu za
pomoci české platební karty. Veškeré obchody, metro a restaurace - téměř
všechny služby lze platit bezkontaktní platební kartou. Pokud zvolíte nákup
letenky bez cestovní kanceláře (letecké společnosti: www.smartwings.com,
www.flydubai.com) a vyberete si hotel sami pomocí mezinárodního
internetového srovnávače www.booking.com, může vás tato luxusní destinace
vyjít na obdobnou částku jako je např. blízké Turecko, Tunisko či Egypt. A jak je
to s bezpečností?
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Spojené Arabské emiráty nepřijímají uprchlíky a nelegální migranty.
Situace je zde bezpečná, a jediné riziko je spálenina od slunce či dehydratace.
Proto doporučuji nakoupit krém s vysokým UV faktorem a vydat se v zimě do
Dubaje!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS,
štěnovický cestovatel

22. 10. 2016 v 19 hodin se v sále LD Štěnovice odehraje divadelní
představení PAST NA OSAMNĚLÉHO MUŽE v podání divadelního
souboru Jakohost. Vstupné – 80 Kč.
Kronikářka obce paní Vlčková připravila další sborník tentokrát
s názvem Pohlednice ze Štěnovic. Sborník je možné zakoupit na
Obecním úřadě Štěnovice.
V sobotu 12. 11. 2016 proběhne od 20 hodin v sále Lidového domu
tradiční Hubertská zábava. Akci pořádá Myslivecké sdružení Štěnovice,
z.s.
Lampionový průvod 2016: V sobotu 19. 11. 2016 se uskuteční již tradiční
lampionový průvod. Průvod odstartuje ze Štěnovického náměstí v 17
hodin.
ZO ČSZ ve Štěnovicích pořádá veřejnou sbírku pro Diakonii Broumov, která se
uskuteční ve dnech – středa 5. 10. 2016 od 14 hod. – 18 hod., sobota 8. 10. 2016
od 9 hod. – 12 hod., od 13 hod. – 16 hod., neděle 9. 10. 2016 od 9 hod. – 12
hod., od 13 hod. – 16 hod. v šatně sálu Lidového domu ve Štěnovicích.
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