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Bezpečnost chodců na Losinské
Na komunikacích v naší obci bude zase o něco bezpečněji! V říjnu byl
dokončen chodník podél krajské silnice na Losinské v úseku od prodejny
COOP na úroveň křižovatky s ulicí Na Šancích. Původní záměr byl ale
širší… O zbudování chodníku od prodejny směrem na Losinou se
uvažovalo už v roce 2015, kdy se obec opakovaně snažila vyvolat jednání
s vlastníkem přilehlého domu, který je zjevně neudržován a dlouhá léta
neobýván. Cílem jednání mělo být nabytí vlastnických práv k domu, který
by byl následně odstraněn, čímž by mohlo dojít ke zbudování chodníku po
obou stranách vozovky. Vlastníka objektu se však k jednacímu stolu dostat
nepodařilo. Obec tak po pěti letech přistoupila k jediné realizovatelné
variantě. V dosud velmi nebezpečném úseku silnice byl zbudován chodník
po jedné straně vozovky. Akce, jejímž zhotovitelem byla firma Stavitelství
Kamínek, vyjde obec přibližně na 900 tis. Kč. Ačkoli musela obec od
původního záměru upustit, jsme přesvědčeni, že i jednostranný chodník
s místy pro přecházení přinese značný efekt. Jakýkoli chodník v úseku
frekventované silnice je pro bezpečnost pěších zcela klíčový.
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Úloha nemá řešení?
Jak už bylo v předchozím článku naznačeno, není ničím neobvyklým, když
narazíte v rámci plánování nějakého stavebního záměru na odpor
budoucích účastníků řízení či dotčených orgánů. A nebývá to jen na úrovni
místní samosprávy. I při vyřizování osobních záležitostí můžeme narazit na
nepřízeň úřadů a nejrůznějších institucí. Nutno uznat, že ne vždy je odpor
příslušného orgánu oprávněný, nezřídka je tomu ale naopak. Pravidla se
zpřísňují směrnicemi, vyhláškami, zákony… Je potřeba se tím řídit. Totéž
platí i pro zástupce společnosti ČEZ, kteří vyžadují, aby v rámci zamýšlené
realizace komunikace Ke Cvičišti, Na Průhonu a V Podlesí provedla obec
na své náklady přeložku distribuční soustavy (podzemních kabelů
vysokého napětí). Bez toho prý není pokládka asfaltového povrchu
myslitelná. Taková přeložka o rozsahu několika desítek metrů však může
přijít obec nebývale draho (předběžně se hovoří o částce 500 tis. Kč). Že
nepokládáme přeložku elektrické sítě v tomto případě za nezbytnou hned
z několika důvodů, se zatím nezdá být podstatné. Předpisy jsou předpisy. A
jak se vůbec záměr zbudování komunikace Ke Cvičišti, Na Průhonu a
V Podlesí dále vyvíjí? Projektová dokumentace dopravního řešení je téměř
hotova, její kompletace závisí právě na definitivním stanovisku ČEZ.
Komunikaci asfaltového povrchu však nelze v této části obce realizovat
dříve, než bude možné zajistit její řádné odvodnění. A to v současné době
možné není. Kapacita dešťové kanalizace s vyústěním do Losinského
potoka totiž nedostačuje, a tak i tady jsme ve fázi projektu. Nejsou to
žádné marginálie, ale problémy, jejichž řešení vyžaduje více finančních
nákladů a delší čas. Jen těžko se dalo předpokládat, na jaké překážky
narazí zdánlivě nepříliš náročný záměr. „Úloha nemá řešení,“ mohl by
prohlásit matematik. Ale kdepak! Nejednou jsme se přesvědčili o opaku. A
to třeba i u kýženého chodníku na Losinské.
Jan Polívka

strana 2

ŠL č. 11 / listopad 2020

Přeložka kanalizace u Lidového domu
Během října byla přeložena dešťová kanalizace u Lidového domu. Cílem
této investice bylo, aby byly srážkové vody vedeny co nejdále od budovy
Lidového domu, jehož zdivo je vlivem vlhka značně poškozeno. Po
realizaci této akce by mělo být v následujících letech přistoupeno k
postupné revitalizaci Lidového domu. Akce vyšla obec na 750 tis. Kč,
zhotovitelem byla firma Omega C+M.

Od 9. listopadu mohou občané platit na obecním úřadě
kartou

Provoz obecního úřadu v době nouzového stavu
Pro veřejnost je otevřeno v pondělí a ve středu vždy od 10 do 11 hodin a
odpoledne od 13 do 17 hodin. I nadále je však upřednostňován kontakt
prostřednictvím dálkového přístupu, tj. datovou schránkou (rpnbhd6),
emaily, telefonicky (377 916 202).
V souvislosti s výskytem COVID-19 OBEC JE PŘIPRAVENA
POMOCI seniorům a dalším občanům, které lze považovat za součást
rizikové skupiny, zajištěním nákupu potravin, hygienických potřeb a
léků. Nákup můžete objednat telefonicky na tel. čísle: 377 916 202
vždy v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin.

OÚ Štěnovice
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Usnesení č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 4. 11. 2020
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozích
usnesení, přičemž nejsou splněny tyto body: bod č. 12 z usnesení č. 1/2019,
bod č. 17 z usnesení č. 6/2019, bod č. 6 z usnesení č. 1/2020.
2. Schvaluje v reakci na krizovou situaci způsobenou výskytem koronaviru
prominutí měsíčního nájemného ve výši 7 988 Kč za měsíc listopad a
prosinec roku 2020 pro MUDr. Moniku Vojtovou (nájemce), která užívá
prostory v přízemí budovy čp. 377 na pozemku p.č. 37 v k.ú. Štěnovice pro
účely provozu ordinace praktického lékaře na základě nájemní smlouvy ze dne
2. 11. 2015 a smluvních dodatků. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku.
3. V reakci na krizovou situaci způsobenou výskytem koronaviru se
v souvislosti s pronájmem restauračního zařízení Lidový dům Štěnovice:
a) schvaluje prominutí měsíčního nájemného ve výši 5 000 Kč za období
listopad 2020 až březen 2021 pro Markétu Marimonovou (nájemce), která
užívá prostory restauračního zařízení Lidový dům Štěnovice, čp. 194, na
pozemku p.č. 89 v k.ú. Štěnovice pro účely provozu pohostinství na základě
nájemní smlouvy ze dne 2. 7. 2020.
b) schvaluje úhrada spotřeby elektrické energie za měsíc srpen a září roku
2020 ve výši 40 947,07 Kč společnosti ČEZ a.s.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě.
4. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9, 10 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 11/2020.
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5. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely p.č. 83/2 o výměře 2 m2 a
parcely p.č. 1108/3 o výměře 123 m2 v k.ú. Štěnovice od ČR – Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o bezúplatném nabytí.
6. Schvaluje kalkulaci vodného a stočného pro rok 2021 ve výši 58,63 Kč za
vodné a 21,88 Kč za stočné (ceny jsou uvedeny bez DPH).
7. Schvaluje:
a) ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Předenice na výkon přenesené
působnosti k projednávání přestupků č. 98/VS/2004 uzavřené dne 18. 12.
2003
b) ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Útušice na výkon přenesené
působnosti k projednávání přestupků č. 206/VS/2003 uzavřené dne 28. 5.
2003
c) ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Netunice na výkon přenesené
působnosti k projednávání přestupků č. 120/VS/2004 uzavřené dne 18. 12.
2003
d) ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Nebílovy na výkon přenesené
působnosti projednávání přestupků č. 57/VS/2004 uzavřené dne 27. 2. 2004
Tyto veřejnoprávní smlouvy budou ukončeny dohodou ke dni 31. 12. 2020.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem dohod o ukončení.
8. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti
na úseku přestupků v souladu s § 105 zákona o odpovědnosti za přestupky a
řízení o nich mezi městem Přeštice, IČO 00257125 se sídlem Masarykovo
nám.107, 33401 Přeštice a obcí Štěnovice, IČ 00257303, DIČ CZ00257303,
se sídlem Čižická 133, 332 09 Štěnovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy.
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Ve stručnosti:

28. října si obec položením květiny k místnímu pomníku padlým a
vyvěšením vlajky připomněla 102. výročí založení samostatného
československého státu.
Vyvěšením vlajek si obec připomněla Den válečných veteránů, který
připadá na 11. listopad.
17. listopadu si připomeneme 31 let od sametové revoluce.

V listopadu jubilea oslaví:
Anna Šťovíčková, Krátká
Jaroslav Kuna, Farní
Jitka Nohovcová, Habrová
Milan Hajžman, Na Šancích
Jindřiška Šimrová, Akátová
Václav Chaluš, V Potocích

Ludmila Doubková, Šeříková
Irena Nováková, Luční
Jan Jíška, Jasanová
Margita Krejčová, Buková
Stanislav Procházka, V Podlesí
Stanislav Menoušek, Losinská

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)
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Tvořilky
Ukázka toho, co je možné vytvořit pouze z přírodního materiálu, na
opravdu krátké procházce. Prošly jsme se po louce od zámku k hřišti a
výrobky, které vzájemnou inspirací vznikly, si můžete prohlédnout na
fotografiích.

Světla Dvořáková

Výzva pro štěnovické seniory a nejen pro ně! Napište
dopisy seniorům pro radost!
Pojďme v dnešní nelehké době udělat radost těm, kteří jsou odříznuti od
svých blízkých. Připojme se k výzvě DoRa Plzeň „Dopisy seniorům pro
radost“. Každý dopis si najde svého adresáta, budu je distribuovat dál
k těm nejpotřebnějším. Pokud znáte ve své blízkosti někoho, kdo je sám,
napište dopis přímo jemu – stačí napsat adresu a já dopis doručím. Dopisy
pro seniory vhoďte do schránky, která bude umístěná na OÚ před
knihovnou.
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Nebo zvolte modernější cestu: dopis vyfoťte a pošlete mailem na adresu
podatelna@stenovice.cz.
Odeslání všech dopisů ráda zprostředkuji.
Těším se na vaši pomoc. Hana Hubačová
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Jak se s dobrou náladou probít dobou s hromadou
omezení?
DŮLEŽITOST ROVNOVÁHY TĚLA A DUCHA ZNALI JIŽ STAŘÍ
ŘÍMANÉ. JEJICH HESLO: „VE ZDRAVÉM TĚLE, ZDRAVÝ DUCH“. JE
JEDNÍM Z DŮLEŽITÝCH ODKAZŮ JEJICH KULTURY.
Vždy bychom se měli zamyslet nad tím, co nás baví. Svojí zábavou, koníčkem
potěšit sebe a okolí. Pozitivní mysl a vnitřní uklidnění je zásadním pilířem
dobré imunity našeho těla. Během dne však nikdy nesmíme zapomenout pít.
Dostatek obyčejné vody stačí. Každodenní kontakt s blízkými, ale i práce,
hobby, cvičení, procházky v přírodě, pomohou vyplavit endorfiny neboli
hormony štěstí. Kdo si občas čte o naší historii, ví, že naši předci se dožívali
krátkého věku v chudých podmínkách. I přes okolnosti, které by s námi dnes
doslova zametly, šli životem neohroženě dál a díky tomu jsme tu dnes my. –
My vnímáme složitost dnešního světa přes sdělovací prostředky, přes sociální
média. Denně na nás chrlí tuny nepotřebných, polopravdivých informací.
Virtuálně tak, „cestujeme“ během dne po celé planetě. Někdo se v tom
povrchním informačním chaosu vyzná? Tyto kanály nám stav světa
předkládají jako černou kroniku se základním sdělením: ,,A zítra bude ještě
hůř!“. Velmi často pak neodoláme a podíváme se nebo si přečteme bulvárně
děsivý obsah. Čím vyšší sledovanost takového zdánlivě zasvěceného článku
s prázdným obsahem, tím dražší placená reklama vedle. Je to pouťová atrakce
pro zvědavého. Pro zklidnění mysli je dobré ,,odpojit se“ z hlučných
„fejzbúků“ a významně zkrátit sledování nejrůznějších sdělení
,,předvádějících se celebrit a politiků bez vědomostí na výsluní‘‘ ve zprávách
a na internetu. Velmi často si zásadně odporují. Záměrně nás straší více, než je
zdrávo. Stejně nás všechny nakonec vedou k zamyšlení, kde je vlastně
obyčejná pravda. Tu musíme hledat u sebe, jakmile se v klidu zamyslíme,
budeme vědět, co nechceme. Mnohem snáze potom poznáme, kde je ta dlouho
hledaná správná cesta k obyčejné rovnováze zdravého ducha a těla.
S přáním klidnějších podzimních dnů
zastupitel MUDr. Jiří Albrecht
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Překvapení pro jednoho šťastlivce
Všechny moc zdravím a přeji krásný podzimní čas, zanedlouho už nás čeká
čas vánoční. Před několika měsíci mě oslovila paní Koukoliková, jestli
bych v této těžké době nedala postavu zajíce na náves pro radost a potěšení
Vás všech. Bylo krásné, když se mi pak dostávaly ohlasy, že se lidé u
postavičky dokonce i fotí. Chtěla bych tímto udělat radost jednomu z Vás.
Ti co mají fotografie se všemi pěti postavami, mi je mohou poslat se
jménem na email: zuzanawein@seznam.cz do 29. 11. 2020. Poté paní
Koukoliková vylosuje jednoho štastlivce, který dostane překvapení. PS: U
postavy se objevila svítící lucernička. Chtěla bych moc poděkovat tomu,
kdo ji tam dal. V této době je důležité mít radost z maličkostí.
Přeji krásné
a pohodové dny
Zuzana Vokůrková

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Léto balí fidlátka, podzim klepe na vrátka
Tímto tématem jsme se u Štěňátek loučili s létem a přivítali se s
podzimem, který přišel (navzdory všemu, co se děje kolem nás) v
obvyklém čase. Léto si do kufříku zabalilo koupání ve venkovním bazénu,
mlsání jahod, třešní a jiného letního ovoce i teplé sluneční paprsky a
podzim si už začal chystat barevné listí, draky či nejrůznější dozrávající
plody.
Celý podzimní blok jsme odstartovali týdnem, ve kterém jsme si povídali o
babím létě. Vysvětlili jsme si, že babí léto dostalo název díky pavoučkům cestovatelům, kteří si tkají dlouhé, stříbrné pavučiny (připomínající
babiččiny vlasy), aby na nich dolétli do svého nového domova.
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Společně jsme si například vyzkoušeli uplést pavučinu v prostoru, kterou
jsme si i zkusili prolézt.

A protože máme smyslů pět, kterými vnímáme svět, užíváme si toto
období plnými doušky. Sledujeme, jak se příroda mění s nastupujícím
podzimem, že listí začíná měnit barvu ze zelené na žlutou, oranžovou i
červenou a v zahradách dozrává ovoce. Právě dozrávající ovoce nám
poskytlo inspiraci pro další činnosti ve školce - vyrobili jsme si panáčka
ovocnáčka nebo jsme malá jablka použili jako netradiční tiskátka. Hmat,
čich i chuť jsme zapojili při prozkoumávání jablek, hrušek a švestek,
Zjistili jsme, že každé jablíčko je trochu jiné, může mít slupku hladkou i
hrubší, některé voní více, některé méně a stejně tak je tomu i s chutí některé je sladší a některé kyselejší. Po ochutnávce jablíček jsme hned
využili zbylá jadérka a venku jsme je zkusili zasít. Počkáme si do jara a
třeba se dočkáme malé jablůňky.
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Při didaktické hře “Co je v košíčku?” jsme zvládli jen po hmatu správně
poznat ovoce. Při další didaktické, tentokrát sluchové hře “Kde jezdí
traktor?” jsme nastražili uši a zkoušeli poznat jen podle zvuku, na kterém
poli jezdí traktor. Nakonec jsme si pro radost zdramatizovali dětmi
oblíbenou pohádku O řepě.
Kateřina Synková,
Václava Volfová

Dobrovolní hasiči Štěnovice:
Nový dopravní automobil pro štěnovické hasiče
Loni v polovině září začalo jednání o zakoupení nového dopravního
automobilu (dále jen DA). Nový DA byl zapotřebí z důvodu výměny za
dosluhující Avii z roku 1978, která už je na konci své životnosti, a byly by
zapotřebí nemalé finanční prostředky k jejímu dalšímu udržení ve
výjezdu-schopném stavu. Jednání se zástupci obecního úřadu bylo velmi
příznivé a bez velkých rozpaků se s novým DA počítalo v rozpočtu pro
letošní rok. Hned začátkem ledna bylo vypsáno výběrové řízení, ze kterého
jako vítěz vzešla společnost THT Polička, která má kořeny již od roku
1899. Cena vozu z výběrového řízení byla stanovena na 2 787 477Kč.
Nový vůz nám byl dodán 19. září 2020. Bohužel původně plánované
oficiální předání vozu se v důsledku vládních restrikcí neuskuteční letos,
ale až příští rok. A nyní popíšeme, k čemu DA slouží:
DA jak už název napovídá slouží k dopravě hasičů a jejich výstroje
k požárům, likvidaci nebezpečného hmyzu, následkům povodní,
ekologických havárií, pomoci lékařům s dopravou pacientů do sanity a
mnoho dalšího, k čemu jsou hasiči povoláni.
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Avia A31, která přišla k našemu sboru jako nová v roce 1978, byla na svou
dobu velmi kvalitní a dobře vybavený vůz, ve kterém bylo možné vést
jedenáctičlennou posádku, požární stříkačku, žebřík, hadice a všelijaké
příslušenství, které bylo v té době možné sehnat. Od té doby slouží bez
přestání sboru dodnes. Tento vůz bude nabídnut k dalšímu využití jinému
sboru.

A teď už se pojďme věnovat tomu, čemu jsme zasvětili mnoho hodin
plánování - co a kde v novém autě bude. Nový dopravní automobil je
Mercedes Benz Sprinter 4x4 140KW s maximální přípustnou váhou 5 tun,
šířkou 2,4 m, výškou 3,2 m a délkou 7,2 metry.
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Osádku může tvořit řidič, velitel družstva a sedm hasičů. Na předním
nárazníku můžete vidět elektrický naviják s maximální zátěží tři tuny.
Pravou stranu vozu zdobí markýza, která má parametry 4x1,5 metru. Zadní
část vozu disponuje dvoukřídlými dveřmi, za nimi jsou plata s výbavou:
požární stříkačka, hadice, motorová pila, vysavač na včely, aku svítidla,
vrtačka, rozbruska, páteřní deska a mnoho mnoho dalšího. Zadní dveře
jsou osazené žebříkem, po kterém se dostaneme na střechu. Na střeše se
nachází tři kusy savic s délkou 2,5m a třídílný žebřík. Uvnitř kabiny
posádky jsou ruční svítilny, kapesní radiostanice, záchranné vesty, přilby,
lana, průmyslový vysavač a mnoho dalšího.
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Náš nový dopravní automobil je jeden z nejlépe vybavených v Plzeňském
kraji a za to děkujeme celému zastupitelstvu obce Štěnovice, zvláště pak
panu starostovi s místostarostou, kteří se aktivně podíleli na realizaci DA.
Věříme, že nové DA bude sloužit stejně dlouho jako staré a bude k pomoci
v případech nouze všech občanů naší obce.
SDH Štěnovice

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Stopovačka 3. 10. 2020
V sobotu se sešly ve 13
hodin
všechny
družiny
(Myšky, Kojoti, Delfíni,
Raci, Ledňáčci, Netopýři,
Lasičky a pondělní vlčata)
skautského oddílu Dráčata
Štěnovice Na Cvičišti, aby se
zúčastnily
stopovačky.
Jednotlivé družiny vycházely
po
sobě
s časovým
intervalem 15 minut, aby
splnily
15
tématicky
odlišných úkolů. Prvním úkolem bylo sesbírat 5 šišek a trefit se do určitého
cíle. Každý ze skautů měl pět šišek, pět hodů, a za každý zásah na
stanovený cíl byl bod. Body z jednotlivých úkolů se sčítaly. Druhým
úkolem bylo dojít na okraj louky a udělat pět kotrmelců. Za každý
kotrmelec byl připsán jeden bod. Třetím úkolem bylo pokračovat v cestě
podle provázku, nataženým mezi stromy, všimnout si volně pohozeného
odpadku, zapamatovat si ho a na konci provázku vyjmenovat všechny
spatřené odpadky. Vyjmenování jakéhokoliv odpadku bylo vyhodnoceno
jedním bodem. Pro představu – odpadkem bylo myšleno ponožka, bota,
sirky, květináč, lepicí páska, štětec, baterka, plastová krabička atd. Čtvrtým
úkolem bylo o trase až k pátému úkolu vydržet mlčet.
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Za mlčení byly uděleny tři
body. Pátým úkolem bylo určit
druhy označených stromů. Za
poznaný strom byly uděleny
dva body. Pro představu –
stromy k poznání byly modřín,
borovice, lípa, jedle, smrk,
osika, dub atd. Šestým úkolem
bylo nalézt a sníst tři bukvice.
Za každou bukvici byl udělen
jeden bod. Sedmý úkol byl
rozdělen do tří částí. První
částí bylo, že družina vylezla
na kládu a seřadila se podle
velikosti. Dále se družina měla
seřadit podle začátečního
písmena v přezdívce a nakonec
podle věku. Při přesouvání
mezi jednotlivými úkoly se
nesmělo slézt z klády. Za
kompletní splnění těchto úkolů družina získala deset bodů. Osmým úkolem
bylo následovat papírky připevněné za sebou na stromě, rozluštit zprávu,
kterou papírky obsahovaly, a splnit úkol daný touto zprávou. Rozluštění
zprávy znamenalo, že se družina rozdělila do dvojic. Jeden ze dvojice měl
zavázané oči a druhý ho na trase k devátému úkolu navigoval. Za navigaci
poslepu získala dvojice tři body. Devátý úkol byl stejného obsahu – akorát
se role slepce a navigátora vyměnily. Desátým úkolem bylo postavit věž
z volně ležících dřívek dle vzoru. Za každou postavěnou věž dle mustru
bylo deset bodů. Jedenáctým úkolem bylo vytvoření dvojic. Každá dvojice
si stoupla na pařezy v lese a přehazovala si hadrovkami (koule z textilie
vyrobené skautskými maminkami). Za pět přehozů byl jeden bod. Dvojice
měla maximum 25 přehozů = pět bodů. Dvanáctým úkolem bylo
dokutálení špalku k místu označenému oranžovým fáborkem a zpět. Za
tento úkol mohla družina získat pět bodů. Třináctým úkolem bylo
docvrnkat skleněnou kuličku na místo opět označené oranžovým
fáborkem.
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Za úspěšné splnění tohoto úkolu získal každý tři body. Čtrnáctým úkolem
bylo přelézt kládu a udržet rovnováhu. Za přelezení klády a udržení
rovnováhy skaut získal jeden bod. Patnáctým úkolem bylo vylézt na strom
do výšky své postavy. Výlez byl ohodnocen dvěma body. Poslední úkol
bylo zhoupnout se na laně uvázaném na stromě. Zhoupnutí představovalo
přehoupnutí se nad fiktivní propastí. Za tento úkol skautské děti získaly tři
body. Po splnění všech těchto úkolů měli skautští vedoucí provést
vyhodnocení úspěšnosti každé družiny. Pro všechny skauty to bylo opět
příjemné prožití sobotního odpoledne v přírodě na čerstvém vzduchu.
Skautské děti se již těší na další připravovanou aktivitu ve volné přírodě
v okolí Štěnovic.
Cyril Hromník

Plánovaná odstávka elektřiny - 25. 11. 2020
(07:30 - 15:30)
Akátová
305, 311, 312, 315, 317, 320, 321, 323, 326, 327, 328, 332, 333, 342, 355,
356, 370, 371, 373, 443
Čižická
27/27r, 68, 69, 132, 139, 221, 241, 242, 243, 244, 250, 258, 260, 264, 276,
278, 279, 289, 294, 299, 304, 352, 374, 378, 458, 787, parc. č. 423/2, parc.
č. 435/9, parc. č. 764/5, parc. č. 765/1
Farní
226, 238, 757, parc. č. 575
Habrová
247, 249, 253, 261, 308, 359, 427, 428, 436, 437, parc. č. 391
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Jasanová
69/69e, 100/100E, 172, 173, 211, 218, 220, 224, 232, 235, 240, 259, 262,
270, 283, 290, 298, 307, 310, 313, 325, 329, 335, 424, 435, 469, 491, 530,
712, parc. č. 484/5, E128, E84

BĚŽNÝ NEŠVAR
Vysloužilá elektronika povalující se na veřejném
prostranství (v lepším případě u kontejnerů na
tříděný odpad – viz foto, ulice Lipová). Stojí za
připomenutí, že se ve Štěnovicích nachází
sběrný dvůr – pro občany Štěnovic je možné jej
využít zcela zdarma.

Omezení autobusové dopravy
Od 14. 11. 2020 dochází k dalšímu omezení autobusové dopravy, a to spoj
č. 115 a spoj č. 116. Spoj č. 115 Štěnovice - Plzeň (odjezd ve 20:50 ze
Štěnovic). Spoj č. 116 Plzeň - Štěnovice (odjezd ve 22:45 z Plzně)
Omezení platí do odvolání.
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