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Advent ve Štěnovicích
Rok se s rokem sešel a Vánoce jsou opět za dveřmi. Předvánoční čas začal ve
Štěnovicích Vánočním jarmarkem, který se uskutečnil V Potocích v sobotu
30. listopadu. Den poté byl na Štěnovickém náměstí (jako už tradičně)
rozsvícen vánoční strom, čímž byl Advent ve Štěnovicích zahájen. Druhou
adventní neděli mohou občané zavítat do kostela sv. Prokopa, kde se od 16
hodin uskuteční dětský adventní koncert Základní umělecké školy J. S. Bacha
– členy ZUŠky jsou i děti ze štěnovické školy. Na Štědrý den bude od 11
hodin otevřen kostel sv. Prokopa, kde bude pro každého připraveno Betlémské
světlo.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám pohodové svátky vánoční, do příštího
roku mnoho zdaru, pohody a zdraví. Jistě, najdou se tací, kteří budou to
tolik zdůrazňované zdraví (minimálně duševní) pokoušet, ale buďme
stateční a unikejme ze spárů obou Chocholouškových Arnoštů, co to jen
půjde! Možná k tomu postačí málo… Vypnout televizi, v novinách přečíst
jen rubriku o kulturním programu v regionu, nezvedat telefon a otevřít
knihu (nebo pivo).
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Sběr hliníkových plechovek, použité tuky a svoz
směsného odpadu
V květnu tohoto roku byly po obci rozmístěny další nádoby na sběr
hliníkových plechovek. První kontejner byl uložen do sběrného dvora už
koncem března. Následně byla jedna nádoba umístěna v ulici Šeříková (místo
u křižovatky s ulicí Liliová) a další v ulici Třešňová (místo u křižovatky s ulicí
Polní). Hliníkové plechovky jsou nejlépe recyklovatelný druh nápojového
obalu. Recyklace snižuje negativní dopad na životní prostředí a šetří energii i
suroviny. Při použití recyklovaného hliníku je dosaženo 95 % úspory energie
oproti použití nového materiálu. Pro životní prostředí má tak obrovský
význam každá recyklovaná plechovka!
V srpnu bylo kontejnerové místo v Šeříkové a Třešňové ulici rozšířeno o
nádoby na sběr jedlého tuku. Stávající nádoba je v Selské ulici, celkem jsou
tak v obci tři. Nutno říci, že jsou nádoby využívány a plní tak svůj účel.
Věříme, že budou nádoby pro sběr jedlého tuku využívány i o Vánocích, kdy
většina (řízky provoněných) domácností produkuje nemalé množství tohoto
odpadu. Obzvláště v době vánočních svátků se stává, že použitý olej končí v
kanalizacích, což může způsobit nemalé škody - třeba i zatopení nemovitostí
z důvodu ucpání kanalizace. Olej může být do nádob vhozen pouze
v plastových lahvích.
Co začátkem roku přitíží peněženkám občanů zase o trošku více, je navýšení
poplatků za svoz komunálního odpadu. Obec tak reaguje na aktuální smluvní
ceny svozové firmy. Všeobecně se předpokládá, že náklady na svoz a
likvidaci směsného odpadu porostou (možná i daleko razantněji, než se nyní
očekává), což se bude odrážet i na výši poplatků za vývoz popelnic. Jedním
z možných řešení je, že budou jednotlivé domácnosti odpady více třídit, čímž
pak mohou ušetřit díky potřebě nižší četnosti svozů směsného odpadu. Jak ale
věříme, opravdu efektivních řešení může být více, a tak si dovolujeme požádat
o návrhy možných řešení této problematiky i Vás – občany. Své nápady a
postřehy k odpadovému hospodářství v obci můžete zaslat na email
podatelna@stenovice.cz.
Jan Polívka
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Přehled svezeného množství
odpadu jedlého tuku k 28. 11.
2019
svoz je prováděn kvartálně
nebo podle potřeby

ul. Selská

ul. Šeříková

ul. Třešňová

58 l

41 l

8l

Věděli jste, že…
hliník může být recyklován donekonečna?
•

recyklovaná plechovka se dostává zpět do prodeje za méně než 60
dní, a to jako zcela nová a bez ztráty kvality?

•

recyklace jedné hliníkové plechovky šetří energii potřebnou k
přehrání jednoho alba na iPadu nebo na provoz TV po dobu 3
hodin?

•

před 20 lety se z 1 kg hliníku vyrobilo 40 plechovek, zatímco dnes
se ze stejného množství vyrobí 60 plechovek?

•

jedna tuna recyklovaného hliníku šetří 14 000 kWh elektrické
energie, 1,663 galonů oleje, 10 kubických metrů plochy skládky a
6295 litrů ropy?

•

každou minutu je na celém světe recyklováno asi 120 000
hliníkových plechovek?
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Novinky emailem
Na aktuální informace o dění v obci a na připravované kulturní události
mohou být občané upozorňováni prostřednictvím emailu. Stačí se jen
zaregistrovat v zápatí internetových stránek obce (www.stenovice.cz).
Registrace je jednoduchá: V části „Info emailem“ se vyplní dvě kolonky
s názvem „Váš email“ a „Ověřovací kód“. Takto zaregistrovanému
uživateli přijde email o potvrzení odběru novinek z webu obce.

Změna ordinačních hodin MUDr. Preslové
Ve dnech 23., 30. a 31. 12. 2019 dojde ke změně ordinačních hodin MUDr.
Preslové. Ordinační hodiny tak budou pro uvedené dny upraveny takto - od
7.00 do 10.00 hodin. 27. 12. 2019 bude z důvodu dovolené MUDr.
Preslovou zastupovat MUDr. Václavová (Starý Plzenec).

V prosinci jubilea oslaví:
Zdeněk Trojan, Buková
Jaroslav Krásný, K Hájovně
Miloslav Melichar, Na Šancích
Eva Trojanová, Buková
Vlastimil Šesták, V Podlesí
Helena Holmanová, Čižická
Václav Knížek, Losinská
Anna Medvecová, Čižická
Zdeňka Pešková, K Pile

Běluše Jandová, V Podlesí
Josef Fajfrlík, Na Šancích
Libuše Spillerová, Zahradní
Jana Půlpánová, Akátová
Eva Smolková, Lipová
Jitka Tomešová, Čižická
Josef Kuna, Čižická
Jiří Karlach, Jedlová

(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
Nejbližší kulturní akce
akce

místo konání

datum a čas

divadlo Dva sněhuláci
Olympic revival
Setkání seniorů
½ rebel
Silvestrovská slezina
Silvestrovská zábava,
W - band
Myslivecký ples
Tvořílek
Kabát revival
Hasičský ples
Extra Band revival
Maškarní ples
Obecní ples

sál Lidového domu
sál Lidového domu
sál Lidového domu
sál Lidového domu
Štěnovické náměstí

8. 12., 10:00
14. 12., 20:00
17. 12., 16:00
27. 12., 20:00
31. 12., 13:00

sál Lidového domu

31. 12., 20:00

sál Lidového domu
sál Lidového domu
sál Lidového domu
sál Lidového domu
sál Lidového domu
sál Lidového domu
sál Lidového domu

18. 1., 20:00
25. 1., 14:00
8. 2., 20:00
15. 2., 20:00
6. 3., 20:00
14. 3., 14:00
21. 3., 20:00

Pozvánka na setkání klubu seniorů úterý 17. prosince
od 16 hodin v Lidovém domě
Přijďte si zpestřit předvánoční atmosféru vystoupením Debrujářů, zpěvem
při kytaře a bohatou tombolou. Můžete přinést malou ochutnávku svého
vánočního cukroví. Přijďte mezi nás a vezměte s sebou i známé, kteří ještě
na setkání seniorů nebyli.
Hana Hubačová
a Pavla Varáčková
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Vánoční jarmark
Milí spoluobčané, rádi bychom Vám z celého srdce poděkovali za Vaši
velice hojnou účast, báječnou atmosféru a obrovskou podporu při
5. vánočním jarmarku pořádaném v sobotu 30. listopadu 2019. Vážíme si
toho, že jste podpořili Mateřskou školu Štěnovice, a s radostí bychom Vám
chtěli oznámit, že se nám společně na dobrovolných příspěvcích, prodeji
občerstvení, tomboly a stánku s výrobky MŠ podařilo vybrat úctyhodných
29 461 Kč, které byly věnovány naší mateřské školce. Děkujeme a těšíme
se zase příště!
S přáním poklidných vánočních svátků,
Vaši sousedé
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Ohlédnutí za říjnovou výstavou králíků, holubů a
drůbeže

Chovatelé sobě (a vlastně nejenom sobě) připravili drobno-chovatelskou
výstavu králíků, holubů a drůbeže pro děti z místní základní a mateřské školy
a pro ne-chovatelskou veřejnost. Návštěvníkům chovatelé představili
výsledky svojí často nelehké chovatelské práce. Bylo vystaveno 48 ks králíků,
39 ks holubů, 4 ks vodní drůbeže a 3 ks hrabavé drůbeže. Závěrem je třeba
poděkovat všem vystavovatelům za propůjčená zvířata, sponzorům za
podporu a organizátorům.
Oblastní Organizace ČSCH Plzeň zve všechny chovatele i veřejnost na
jednodenní Oblastní výstavu králíků, holubů a drůbeže. Výstava se koná v
sobotu 7. 12. 2019 v chovatelské areálu ve Dnešicích od 8:00 – 16:00 hod.
Přátelé, díky!
Stanislav Menoušek
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Obnova značení v místním lese
V průběhu tohoto roku došlo k obnově stávajícího značení tří míst zdejšího
lesa. Renovace se týkala odpočinkového místa U Šesti dubů, dále míst U
Josefa a U Červeného kříže. O obnovu značení se postaral štěnovický
spolek myslivců, zejména pan Vlastimil Šesták ml.

U Červeného kříže

U Šesti dubů

Myslivecké sdružení Štěnovice
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Když ve škole nejde elektřina

Našim předkům by tato situace určitě hlavu nezamotala. Proto se ani
štěnovická škola nenechala v polovině listopadu vyvést z míry. Dva dny
bez elektřiny se přece dají využít k zábavným aktivitám. Starší žáci
připravili pro mladší spolužáky dva dvouhodinové bloky s různými
aktivitami. První sportovní blok byl plný netradičních disciplín. Druhý
blok se zaměřoval na cvičení mozkových závitů. Děti hrály logické hry,
které prověřovaly jejich smysly i pozornost. Mladší děti si zábavné hrátky
pochvalovaly, mezi staršími spolužáky našly kamarády a vyzkoušely si
spoustu nových věcí.
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Jejich poděkování právem patří žákům osmých a devátých tříd. V těchto
dnech naštěstí přálo dětem i počasí. Sedmáci se díky tomu mohli vydat na
průzkum Plzně. V areálu Depo 2015 právě probíhala akce s názvem
Design Block Plzeň. Byla zde k vidění výstava s tematikou sametové
revoluce a událostí listopadu 1989 v Plzni. Z Depa se následně vydali na
náměstí Republiky a na nejvyšší kostelní věž v Česku. A protože (jak se
zpívá v písničce) plzeňská věž převyšuje kopce, prohlédli si celé město i
jeho okolí pěkně z výšky.
Michal Zoubek
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Ohlédnutí za podzimem v MŠ
Paleta podzimního období je velice pestrá a nám ve školce poskytla mnoho
zajímavého k poznávání a ‚‚učení’’. Díky široké nabídce pohybových,
hudebních, dramatických, výtvarných a jazykových činností jsme mohli
vnímat podzim všemi smysly. Na teoretické poznatky o ekosystémech lesa
i pole jsme posléze navázali při pobytech venku. Poloha naší školky nám
to totiž dovoluje, v tom máme výhodu před leckterou školkou ve městě.

V tomto období všechny děti z MŠ navštívily například výstavu zvířat ČS
chovatelů drobného zvířectva nebo se předškoláci zúčastnili workshopu
‚‚Podzim v zahradě’’.
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Z Českých Budějovic za námi přijelo divadlo ‚‚Kos’’ a předškoláci shlédli
představení v divadle Alfa v Plzni. Nemalým zážitkem pro děti byla také
návštěva pana hajného se živou liškou. Třídy Medvídků a Koťátek
uspořádaly podzimní posezení s rodiči.
Se Štěňátky jsme si nejdříve povídali o podzimním ovoci a zelenině, takže
jsme si ve třídě postavili i malé pole, k němu přilehlé hospodářství s
brambory, které nám hlídal strašák Vendelín, a vyzkoušeli jsme si
‚‚dobývání brambor’’ nanečisto z pískoviště. Mnoho výskotu se třídou
ozývalo, když jsme se proměnili na brambory a v pytlích skákali do sklepa,
nebo jako myšáci, kteří si dělali laskominy na brambory ve sklepě, utíkali
před hlídači. Po návratu z polí k nám zalétli na návštěvu papíroví draci,
povídali nám o podzimním počasí a my si mohli vystřihnout a ozdobit
vlastního dráčka. Ve druhé půlce listopadu jsme se vydali do lesa. Ve třídě
nám vyrostl jeden takový s lesními zvířátky i hájovnou, kde si děti
vyzkoušely hledání různých cestiček mezi stromy. Také jsme se dozvěděli,
že ježek s jablíčkem na hřbetě patří jen do pohádek, a proč některá zvířátka
v zimě spí. I když se nám v lese líbilo, tak teď už se všichni těšíme na
Vánoce…!
Vendula Volfová
a Kateřina Synková

Sportovní střípky:
Fotbal:
Fotbalistům skončila podzimní část sezóny
Muži ve své deváté sezóně v řadě v 1. B třídě skončili po podzimní části
sezóny na desátém místě soutěže (soutěž má celkem 14 účastníků). Tým
pod vedením trenéra Ivana Honzíka je postupně přebudováván, kdy letité
opory postupně nahrazují mladší hráči.
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Do týmu mužů zapojujeme mladé odchovance, přičemž do mistrovských
zápasů pravidelně nastupují i naši dorostenci. Tým byl před sezónou
posílen i o Istvána Körösiho (Rapid Plzeň), Volodymyra Lavryshynetse
(Avangard Tereshva / Ukrajina) a Jana Uxu (Vochov). Všichni hráči nám
hodně pomohli a první dva byli zároveň nejlepšími střelci týmu. V jarní
části sezóny se budeme chtít hlavně vyhnout bojům o záchranu v soutěži.
I v této sezóně působí tři naši dorostenci v týmu Černic, které hrají
krajskou soutěž dorostu (jedná se o hráče, které nehrají za A-tým mužů).
Našim cílem je v následujících letech postavit vlastní tým dorostu.
Starší žáci jsou ve středu tabulky své soutěže (bilance 3 výhry / 3 remízy /
4 prohry). Nejlepšími střelci týmu jsou Václav Fink (4 góly), Ondřej
Nekola a Patrik Šilhánek (oba 3). Týden po konci sezóny jsme uspořádali
hráčům žáků dokopnou, v jejímž rámci žáci odehráli zápas proti trenérům a
rodičům.

Tým starších žáků, jejich trenéři a rodiče na dokopné po konci soutěže.

strana 14

ŠL č. 12 / prosince 2019

Dva týmy máme v kategorii přípravek, a to mladší a starší přípravku. Starší
přípravka odehrála výbornou podzimní část sezóny (bilance 5 výher / 1
remíza / 1 porážka), nejlepšími střelci byli Jan Hrubý (17 gólů), Yannick
Dentel (16) a Daniel Belan (11). Mladší přípravka hraje tuto sezónu
s novými mladými hráči, kluci mají nadšení a jsou šikovní, nicméně zatím
je většinou ročníkově starší soupeři ještě poráží (bilance 1 výhra / 6
porážek). Nejlepšími střelci týmu jsou Jonáš Mesároš (21 gólů), Vojtěch
Volf (8) a Kristýna Šimánková (7).
Stará garda skončila v sezóně 2019 na konečném 2. místě z celkem deseti
účastníků soutěže. V nadstavbové části soutěže, kterou hrají čtyři nejlepší
celky, jsme v šesti utkáních 4x vyhráli, 1x remizovali a 1x prohráli.
Nejlepšími střelci byli Filip Pelouch (12 gólů), Pavel Kopecký a Pavel
Cink (oba 9).
Po konci sezóny jsme na hřišti i v areálu udělali brigádu, které se
zúčastnilo 27 brigádníků. Během brigády jsme provedli údržbu hlavní
travnaté plochy, úklid okolí hřiště, opravu přístřešku pro sezení a vyčistili
jsme hráčské kabiny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem fanouškům, sponzorům,
trenérům, rodičům našich mladých fotbalistů i všem ostatním, kteří se
kolem fotbalu pohybují a pomáhají nám, za jejich podporu a čas, který nám
během celého roku 2019 věnovali. Děkujeme a těšíme se opět na viděnou
po zimní pauze.
Všem spoluobčanům zároveň přejeme pevné zdraví, klidné a příjemné
prožití vánočních svátků i šťastný a úspěšný rok 2019.
Petr Lodl
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Výprava do Chebu, 15. – 17. 11. 2019

V pátek 15. 11. 2019 jsme se sešli na Hlavním vlakovém nádraží v Plzni v
17:40 hodin, abychom se společně vydali na víkendovou výpravu do
Chebu. Jízda vlakem trvala hodinu a půl. Během jízdy si děti připravovaly
návrh jídelníčku na celý víkend. Po příjezdu do Chebu jsme se z nádraží
pěšky odebrali na staré fotbalové hřiště za městem, kde se nachází skautská
základna, kterou nám na víkend půjčil chebský skautský oddíl Dakota. Po
zatopení v kamnech a ubytování se skautské děti navečeřely. Poté
následoval večerní program, jehož obsahem byly slovní hry a závěr večera
končila oblíbená hra Městečko Palermo. Sobota začala tradiční rozcvičkou
a snídaní, po ní starší skauti a skautky vyrazili nakoupit potraviny na
sobotu, sobotní celodenní výpravu a neděli.
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Mezitím si vlčata a
světlušky hrály na hřišti
hry Na Mrazíka, která je
modifikací hry Na babu,
zdolávaly překážkovou
dráhu a končily hrou Na
šátky, kde mezi sebou
soupeří jednotlivé týmy.
Po návratu starších
skautů a skautek z
nákupu se vyrazilo na
celodenní
výpravu.
Cílem výpravy byla
Bismarckova rozhledna.
Část cesty byla vyplněna
hrou, při které si děti
kladly otázky a v
odpovědích se nesměly
objevit slova: ANO, NE,
JO. Pokud se tato slova
v
nějaké
odpovědi
objevila,
odpovídající
musel dát tázajícímu
jeden z šesti kamínků,
který si předem nasbíral. Vyhrál ten, kdo měl nejvíce nasbíraných
kamínků. Další hra, při které se děti zabavily, byla hra Závod automobilů.
Při této hře se děti rozdělily do čtyř skupin. Skupina vytvořila dvojici, která
představovala auto, které pak závodilo ve smyslu v předjetí dvojice či
dvojic soupeřících skupin. Dvojice se musely držet za ruce a nesměly se
rozpojit. Když oběhly všechny skupiny a vrátily se do své, dostaly jeden
bod, a když předběhly soupeřící dvojici, dostaly dva body. Zvítězila
skupina s největším počtem bodů.
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Po těchto hrách a následné chůzi jsme dorazili na Bismarckovu rozhlednu.
Bismarckova rozhledna se nachází na vrcholu Zelené hory přibližně 4 km
západně od města Cheb. Rozhledna byla postavena roku 1909 na místě
původní dřevěné rozhledny, která tu stávala v letech 1891 až 1909. Název
nese po německém kancléři Otto von Bismarckovi, který byl jeden z
nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa.
Materiálem pro její stavbu byl kámen. V období existence železné
opony se rozhledna nacházela v zakázaném hraničním pásmu a stala
se pozorovatelnou pohraničníků. Z rozhledny je kruhový výhled.
Východním směrem je vidět město Cheb, v pozadí se Slavkovským
lesem. Jižním až jihovýchodním směrem je výhled na Český les, přes
státní hranici na vesnice v Bavorsku. Západním směrem lze vidět
kopce na Česko-bavorské hranici, severním směrem Františkovy
Lázně, Smrčiny a západní svahy Krušných hor. Po prohlídce se děti
najedly, odpočinuly si a poté následovala hra Na policajta. V této hře má
osoba zvolená jako policajt za úkol chytit pohybující se osobu, což
znamená, že hráči se nesmí při setkání s policajtem pohnout. Pokud je
policista potká, čili chytne při chůzi, pošle je do vězení a po určité době se
mohou opět vrátit do hry. Po hře jsme navštívili televizní vysílač, který se
nachází v blízkosti rozhledny a byl postaven v roce 1973. Poté jsme se přes
les ještě za světla vrátili zpět do skautské základny. Cestu jsme si zpestřili
sběrem jedlých hub a zpěvem oblíbených písniček. Po návratu následovala
večeře, kterou připravovala družina Lasiček, a po ní se konal večerní
program, který byl rozdělen do dvou částí. První části se zúčastnily
skautské děti z celého oddílu. Děti byly opět rozděleny do vyrovnaných
týmů, co se týče věku a schopností a závodilo se v disciplínách –
identifikovat pohádku podle písničky, vyrobit a ,,naučit“ létat vlaštovku,
prohodit si oblečení se spoluhráčem v týmu, sníst rohlík v časovém
intervalu, podlézt řadu pěti židlí, udělat dvacet dřepů, oběhnout židli
umístěnou na hřišti, postavit domeček z karet atd. Po této hře a večerní
hygieně si šla vlčata a světlušky lehnout a starší skauti a skautky se vydali
do Chebu, kde si v chebských uličkách zahráli noční hru, která tematicky
čerpala z dobrodružné knihy Jaroslava Foglara Záhada hlavolamu.
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Nedělní ráno začalo standardně
rozcvičkou a snídaní, po snídani
následovalo balení spacáků a batohů a
uklízení celé skautské základny.
Obývaná byla pouze kuchyň a
společenská místnost, ve které se do
oběda
děti
zabavily
dalšími
společenskými hrami jako například
hrou Kompot, kde jsou děti
pojmenovány po ovoci. Uprostřed
kruhu z židlí stojí jeden, který
vyvolává druh ovoce a tento druh
ovoce se musí přemístit na jinou židli,
pokud to nestihne, stane se
vyvolávačem. Po hře následovala hra s
využitím logického myšlení a po ní
následoval oběd, který uvařila družina
Netopýrů. Po obědě skautské děti
umyly nádobí, vzaly batohy a směřovaly k chebskému nádraží, odkud nám
v 14:34 hodin odjíždělo Pendolino do Plzně. Jízda pendolinem byla pro
většinu dětí velkým zážitkem. Příjezd na vlakové nádraží v Plzni byl v
15:50 hodin, kde už na děti čekali rodiče. Skautské děti se rozloučily
oddílovým pokřikem „Dráčata to dají, nikdy se nevzdají“ a rozjely se do
svých domovů. Velkou výhodou víkendové akce v Chebu a okolí byla
přízeň hezkého počasí a děti se již těší, jak prožijí skautské Vánoce na
skautské základně na Senečáku v Plzni.
Cyril Hromník
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předání cen soutěže
Okénkový kalendář

silvestrovská
slezina

pohodové setkání nad
svařákem a čajem
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