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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Letmé zhodnocení aneb shrnutí uplynulé poloviny
volebního období
Vážení spoluobčané,
polovina volebního období 2014 – 2018 je za námi, a proto
považuji za vhodné informovat Vás prostřednictvím štěnovického
periodika o všem podstatném, co se za více jak dvouleté působení
nového vedení obce událo, zrealizovalo, realizuje, co se dále
připravuje. Nakolik budou následující roky úspěšné a zda se podaří
splnit všechna „novoroční předsevzetí“, závisí v oblasti komunální
politiky na mnoha faktorech, z nichž některé – ať už více či méně –
přesahují rámec působnosti místní samosprávy.
Jelikož se konec roku 2014 nesl v duchu finalizace několika
projektů, byly priority nového vedení obce jasné – zdárně dokončit
probíhající akce. Nejprve došlo k dokončení rekonstrukce silnice III/18025
a III/18027 (ulice Plzeňská, Čižická, Losinská), kdy se v návaznosti na
rekonstrukci povrchů dané komunikace uskutečnila výstavba nových
chodníků.
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Investorem opravy povrchů komunikace byla příspěvková organizace
Plzeňského kraje Správa a údržba silnic, investorem chodníků byla obec,
zhotovitelem stavební akce byla společnost Robstav stavby, k.s. V
souvislosti s realizací této stavební akce došlo také k dílčím úpravám na
místních komunikacích jako např. propojení chodníků ulic Šeříková a
K Lomu, rozšíření parkovacích ploch na Štěnovickém náměstí či stání pro
kontejnery separovaného odpadu.
Další nezbytností bylo dokončení a následné zprovoznění
plynových tepelných čerpadel a kondenzačního kotle pořízených v rámci
stavební akce nesoucí název Snížení energetické náročnosti Základní školy
Štěnovice. V souvislosti s realizací projektu došlo také k zateplení
obvodových stěn a výměně oken objektu školy. Projekt byl
spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem
životního prostředí ČR ve výši 16.252.988, 40 Kč, celkové náklady
projektu činily 18.058.878 Kč. Zhotovitelem projektu byla firma Morez
stavební, s.r.o., provozovatelem kotelny po modernizaci se stala po
projednání zastupitelstvem obce společnost Hořovická Teplárenská, s.r.o.
Akce byla realizována z důvodu pravděpodobných úspor energetického
provozu štěnovické základní školy.
Jednou z priorit nového vedení obce bylo narovnávání
majetkoprávních vztahů. V této oblasti se jako zásadní jevil převod
pozemku pod místním domovem pro seniory (p.č. 64), dále pak převod
samotného objektu (p.č. 37) do vlastnictví obce. Uvedené pozemky se
nacházely ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Přestože byla obec na tento stav uvedenou institucí
v minulosti několikrát upozorněna, k narovnání věci došlo až v roce 2015,
kdy zastupitelstvo obce schválilo bezúplatné nabytí pozemku p.č. 64,
následně pak odkup pozemku p.č. 37 za částku ve výši 395.000 Kč.
Podobná situace nastala u pozemku nacházejícího se pod částí
objektu místní hasičské zbrojnice (p.č. 293/40). Pozemek se nacházel ve
vlastnictví pěti podílových spoluvlastníků – se třemi z nich se podařilo
uzavřít kupní smlouvu, dva zbylí se však s obcí ještě nedohodli.
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Do vlastnictví obce bylo Stavební společností Štěnovice předáno
nově vybudované dětské hřiště nacházející se v biokoridoru v Třěšňové
ulici. Hřiště se pyšní několika moderními atrakcemi včetně lanovky.
V první polovině roku 2015 podala obec žádost o odkup pozemku
p.č. 590/1 nacházejícího se ve vlastnictví Statutárního města Plzeň
(pozemek se nachází v lokalitě zvané také jako Mezi ploty – podél silnice
III/18025). Dlouhodobým záměrem obce je vybudovat na části uvedeného
pozemku chodník, zbylá (podstatně větší) část pozemku by v případě
odkupu posloužila jako prostor pro konání nejrůznějšího druhu kulturních
akcí. V souvislosti s uvedenou žádostí podala obec na výzvu Magistrátu
města Plzně žádost o odkup několika dalších pozemků nacházejících se ve
vlastnictví Statutárního města Plzeň. Dle informací Odboru z příjmů
pohledávek a prodeje MMP nevzešlo z projednání věci konečné
stanovisko, město Plzeň by se podle všeho mělo žádostí obce dále zabývat.
V prvním kvartále minulého roku došlo k ukončení pořizování
změny č. 2 územního plánu obce z důvodu neexistence listinného
smluvního vztahu mezi objednatelem (obec Štěnovice) a zpracovatelem
(urbanista). Na základě této skutečnosti bylo přistoupeno k zahájení
pořizování změny č. 3 územního plánu. Ve druhé polovině roku 2016 byla
zpracována tzv. Zpráva o uplatňování územního plánu obce Štěnovice za
období 2012 – 2016, jejíž součástí jsou mimo jiné požadavky obce pro
zpracování změny č. 3 územního plánu. V prvním čtvrtletí tohoto roku
proběhne výběrové řízení na nového zpracovatele této změny štěnovického
územního plánu.
Počátkem minulého roku mnozí netrpělivě očekávali plán investic
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje. Po jeho oficiálním zveřejnění bylo
nad slunce jasné, že příprava projektové dokumentace tří středových ostrůvků
neproběhla nadarmo. Tři zpomalovací prvky byly vybudovány na náklady
obce ve výši 1.617.197, 89 Kč vč. DPH v rámci rekonstrukce povrchů silnice
III/18027 v úseku Štěnovice – Čižice. Přestože mnozí o efektivitě těchto
středových ostrůvků pochybují, věříme, že stavba vskutku přinese své ovoce a
značně přispěje ke zklidnění dopravy na Čižické. V souvislosti s touto
stavební akcí došlo také k dílčím opravám komunikací v několika ulicích
obce.
strana 3

ŠL č. 1 / leden 2017

V návaznosti na problematiku dopravní infrastruktury je zapotřebí
uvést, že na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce (tj. 7. 12.
2016) došlo ke schválení aktuálního pasportu místních komunikací
nacházejících se na katastru obce. Pasport komunikací zpracovala
projekční kancelář D – Projekt, Ing. Nedvěd.
Za negativum minulého roku lze jistě považovat značné navýšení
cen vodného, k němuž došlo v říjnu minulého roku. Razantní navýšení
vodného avizovala plzeňská vodárna již v roce 2015. K navýšení cen došlo
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. O pár měsíců později byla Vodárnou Plzeň, a.s.
zastupitelstvu obce předložena nová kalkulace ceny za vodné a stočné na
rok 2017. Návrh kalkulace byl schválen na prosincovém veřejném zasedání
zastupitelstva ve znění 58, 50 Kč za vodné a 20, 64 Kč za stočné (uvedené
ceny jsou bez DPH). Na konečné ceně vodného se ve značné míře
podepsala i ta skutečnost, že voda vedená do štěnovického vodojemu
prochází na své trase potrubím několika různých distributorů. Vzhledem k
tomu byla zadána studie zabývající se možnou výstavbou nového
vodovodního přivaděče Plzeň – Štěnovice. V takovém případě by se
jednalo o přímou trasu přivaděče vody do obce. Studie dosud nebyla
kompletně dopracována, její finální podoba by měla být obci předložena v
prvním čtvrtletí tohoto roku.
Obec Štěnovice se pravidelně umisťuje na předních příčkách
soutěže ve třídění odpadu pořádané společností EKO-KOM, za což patří
dík především občanům. Vzhledem k rozvoji odpadového hospodářství
obce došlo k vypracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je
rozšíření sběrného dvora. Kdy dojde k samotné realizaci tohoto záměru,
však ještě není známo.
V průběhu minulého roku došlo také k postupné modernizaci
technického vybavení místní pracovní čety. Pomyslnou třešničkou na dortu
pak bylo zakoupení víceúčelového stroje značky Stiga, který by měl být
velkým pomocníkem i pro údržbu zeleně v hůře dostupném terénu.
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Stroj zvaný jako Stiga Park byl pořízen spolu s příslušenstvím, jako jsou
sněhová radlice, zametací adaptér, sběrač trávy aj., za částku ve výši
373.712 Kč vč. DPH.
V posledních letech se obec potýkala s rostoucí kriminalitou
zejména v podobě krádeží. Tento stav však nebyl jen otázkou naší obce,
nýbrž i širého okolí. Z tohoto důvodu došlo také k navýšení četnosti hlídek
Policie ČR, na základě čehož se počet krádeží značně snížil, na nulu však
neklesl. I vzhledem k této skutečnosti došlo na mnoha místech obce k
rozšíření počtu lamp veřejného osvětlení.
Tolik letmé zhodnocení uplynulé poloviny volebního období. Do
roku 2017 Vám přeji mnoho zdaru v osobním i pracovním životě.
„Před námi jsou lepší věci než ty, které zůstaly za námi.“
C. S. Lewis
Petr Slavík,
starosta obce Štěnovice

První polovina volebního období se nesla v duchu příprav žádostí
o nejrůznější druhy dotačních titulů:
Vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva obce, zejména
pak evidovanému nárůstu počtu mladých rodin, došlo k vypracování studie
přístavby místní mateřské školy zabývající se rozšířením její kapacity. Na
základě vypracované studie proběhlo výběrové řízení na zpracovatele
projektové dokumentace přístavby mateřské školy – výběrového řízení se
zúčastnili tři uchazeči, kteří byli vybíráni na základě nejnižší cenové
nabídky. Vítězem výběrového řízení se stal ateliér Hausner a Spěváček.
Následně došlo ke zpracování žádosti o dotaci, jež byla podána řídícímu
orgánu IROP. Zda bude obci dotace přidělena, rozhodne výběrová dotační
komise v první polovině tohoto roku. V případě přidělení dotace by k
realizaci stavební akce došlo v období roků 2017/2018, 10 % z celkových
nákladů projektu by bylo hrazeno z rozpočtu obce.
Potřebu modernizace vybavení školní kuchyně podtrhuje zjevná
neefektivita dílčích investic do jejího zařízení.
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Z tohoto důvodu došlo ke konci minulého roku ke zpracování žádosti o
dotaci na Ministerstvo financí České republiky. Žádost se zabývá
komplexním řešením vybavení školní kuchyně, tj. její modernizací včetně
stavebních úprav. Jelikož je cílem dotačního titulu podpořit celkovou
inovaci školských zařízení, bylo součástí žádosti i případné rozšíření
kapacity o jednu učebnu s možností víceúčelového využití. O tom, zda
bude obci dotace přidělena, se rozhodne v první polovině tohoto roku.
V současné době probíhají přípravy žádosti o dotaci na zbudování
domu s pečovatelskou službou. Dotační titul vypisuje Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR. Součástí přípravy žádosti o dotaci je i zpracovávání
projektové dokumentace, jejíž zpracovatelem je na základě výsledku
výběrového řízení projektová kancelář BRM spol. s.r.o.
V roce 2016 byly vyčerpány finanční prostředky poskytnuté z
dotace Plzeňského kraje na rekonstrukci hřbitovní zdi rozdělující místní
hřbitov a farní zahradu. Výše poskytnuté dotace byla 200.000 Kč,
rekonstrukce byla provedena firmou Štelmach v celkové výši 358.955 Kč.
Se značnou dávkou nadšení a píle se na přípravě žádostí výše uvedených
dotačních titulů spolupodíleli paní Dita Hommerová a pan Miroslav
Hajšman. Děkujeme za spolupráci.

V roce 2017 obec počítá s těmito investicemi (investiční plán byl
schválen v souvislosti se schválením návrhu rozpočtu obce na rok
2017):
V případě poskytnutí dotace na přístavbu mateřské školy, dojde
v roce 2017 k realizaci zpevněných ploch uvnitř areálu MŠ. V souvislosti
s realizací přístavby mateřské školy by mělo dojít i k vybudování
parkovací plochy pro návštěvníky školky. Samotná akce přístavby MŠ
bude částečně hrazena z finančních prostředků obce a to ve výši 10 %
z celkových nákladů akce. Uvedené náklady na rozšíření kapacity pokryjí
většinu finančních prostředků na investice na rok 2017. Další investicí by
mělo být propojení místní komunikace ulic Na Průhonu a V Podlesí,
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v rámci úprav místních komunikací by mělo dojít také k položení nového
asfaltového povrchu v ulici Skladová.
Jan Polívka,
místostarosta obce Štěnovice

Usnesení č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice
konaného dne 7. 12. 2016
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č.

3/2016 a č. 5/2016. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 23 z programu
zasedání č. 3/2016 (smlouva nebyla uzavřena), bod č. 5 z programu
zasedání č. 5/2016 (smlouva nebyla uzavřena).
2. Schvaluje rozpočet obce Štěnovice na rok 2017 s přebytkem ve výši 328 tis.
Kč. Celkové příjmy rozpočtu jsou ve výši 28 608 612,- Kč, celkové výdaje ve
výši 28 280 612,- Kč. Přebytek ve výši 328 tis. Kč je určen na splátku úvěru.
3. Schvaluje rozpočtové opatření obce Štěnovice č. 8/2016 a bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 3/2016 až č. 7/2016.
4. Schvaluje svěření majetku základní škole Štěnovice, jedná se o ruční ponorný
mixér Robot Coupé 400 V.V. v hodnotě 16.674 Kč vč. DPH.
5. Schvaluje ceny vodného a stočného na rok 2017 ve výši 58, 50 Kč a 20, 64 Kč
bez DPH.
6. Schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu obce Štěnovice v uplynulém
období 2012 – 2016, kdy součástí zprávy jsou „Pokyny pro zpracování návrhu
změny č. 3 územního plánu obce Štěnovice“.
7. Schvaluje pasport pozemních komunikací obce Štěnovice zpracovaný
projektovou kanceláří D – Projekt Plzeň, Nedvěd, s.r.o., Koterovská 177, 326 00
Plzeň.
8. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemkových parcel p.č. 1103/8 o výměře 59 m2,
p.č. 1103/10 o výměře 102 m2, 1175/3 o výměře 36 m2, p.č. 1175/4 o výměře 35
m2, p.č. 663/21 o výměře 140 m2, p.č. 1103/9 o výměře 75 m2, p.č. 1175/6 o
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výměře 219 m2 v k.ú. Štěnovice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
9. Bere na vědomí výsledek výběrového řízení na zpracování projektové
dokumentace „Dům s pečovatelskou službou na pozemku p.č. 37 v k.ú.
Štěnovice“, kdy byla ze tří nabídek vybrána nabídka s nejnižší cenou 1.059.355
Kč vč. DPH od projektové kanceláře BRM spol. s.r.o., Farského 5, 326 00 Plzeň.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo.
10. Schvaluje prodej pozemků a následné uzavření kupní smlouvy mezi obcí
Štěnovice (prodávající) a paní Kraftovou (kupující) na pozemky p.č. 586/11 o
výměře 320 m2, p.č. 588/37 o výměře 30 m2, p.č. 1193/14 o výměře 38 m2, část
pozemku p.č. 1193/16 o výměře 45 m2, část pozemku p.č. 1193/17 o výměře 21
m2, část pozemku p.č. 578/23 o výměře 10 m2 za částku ve výši 60 Kč/m2.
Kupující zajistí na vlastní náklady zhotovení geometrického zaměření a následný
vklad do katastru nemovitostí. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
11. Schvaluje pronájem tenisových kurtů a následné uzavření třístranné nájemní
smlouvy mezi obcí Štěnovice (pronajímatel), Základní školou Štěnovice (uživatel
v době pondělí – pátek od 7 do 15 hodin) a spolkem Tenisový klub Štěnovice, z.s.
(nájemce) na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva měsíce za symbolickou
částku 1 Kč ročně. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
12. Schvaluje darování části vodovodního přivaděče a následné uzavření darovací
smlouvy mezi obcí Štěnovice (dárce) a obcí Losiná (obdarovaný) od místa
napojení k místu měření, tj. 473 m. Smlouva bude uzavřena v první polovině
měsíce března 2017. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
13. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemků a následné uzavření darovací smlouvy
mezi panem Tomáškem (dárce) a obcí Štěnovice (obdarovaný) na pozemky p.č.
936/1 o výměře 921 m2 a p.č. 936/42 o výměře 115 m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
14. Schvaluje směnu pozemků a následnou smlouvu o směně pozemků mezi obcí
Štěnovice a panem Tomáškem na část pozemků p.č. 934/2, p.č. 934/23, p.č.
1158/9 o celkové výměře 251 m2 (ve vlastnictví obce Štěnovice) a část pozemku
p.č. 934/1 o výměře 251 m2 (ve vlastnictví pana Tomáška). Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o směně pozemků.
15. Pověřuje členem školské rady Základní školy Štěnovice zástupce obce
místostarostu Jana Polívku pro školní rok 2016/2017.
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16. Bere na vědomí informace starosty o jednání o návrhu smlouvy o spolupráci
se společností Maurice Ward & CO, s.r.o., schvaluje uzavření smlouvy o
spolupráci a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu.
17. Bere na vědomí příkaz k provedení inventarizace a plán inventarizačních
prací za rok 2016, schvaluje předsedou inventarizační komise pana Bc. Martina
Honzíka a členy inventarizační komise.

Od 18. ledna do 28. února 2017 budou moci občané na obecním úřadě
zaplatit poplatek za psy a poplatek za komunální odpad.

Ceny svozů
směsného komunálního odpadu
na rok 2017
Typ nádoby

Četnost svozů

Cena na rok

1 x týdně (52 svozů)

2.470,-

plechová 110 l

Kombinovaný (40 svozů)

1930,-

plastová 120 l

1 x 14 dnů (26 svozů)

1430,-

Popelnice

1 x měsíčně
Popelnice
plastová 240 l

Kontejner
plast a plech 1100 l
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800,-

1 x týdně (52 svozů)

5040,-

Kombinovaný (40 svozů)

3990,-

1 x 14 dnů (26 svozů)

3040,-

1 x týdně (52 svozů)
1 x 14 (26 svozů)

15.510,8.630,-
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Kombinovaný svoz: 1x 14 dnů od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017
1x týdně od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 a od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
Měsíční svoz: první pátek v měsíci
Svoz 1x 14 dní: každý sudý pátek
Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí jednorázově. Známka
s vyznačením četnosti svozu bude předána při placení poplatku v hotovosti
na OÚ Štěnovice. Při placení bankovním převodem na účet č. 350 23 704/
0600, variabilní symbol 1340 + číslo popisné, je potřeba dostavit se na OÚ
pro známku na odpadní nádobu.

V lednu jubilea oslaví
Štefan Jurista, Lipová
Marie Halamová, Lipová
Božena Virtová, Smrková
Jan Koc, Liliová
Zdeněk Půlpán, Akátová
Bohumil Šimek, Krátká
Miloslav Nosek, Farní
Věra Míková, Fialková
Jana Pytlíková, Příčná
Boris Ličačenko, Liliová
Marie Čiháková, Na Šancích
Vladislav Kučera, Buková
Václav Burda, Štěnovická
Věra Fialová, Třešňová
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Ze Štěnovic do Štěnovic!
Posilvestrovská únava si na štěnovické občany opět nepřišla! Druhý ročník
novoročního pochodu se těšil hojné účasti, což potvrdil i počet
registrovaných chodců. V první den nového roku po poledni se otevřely
prostory v budově štěnovického obecního úřadu (startu pochodu), kde
probíhala registrace účastníků. Právoplatným novoročním chodcem se tak
stal každý, kdo obdržel registrační číslo s originálním razítkem pochodu,
čímž se účastník automaticky zařadil do hry o zajímavé ceny v tombole.
Proti zabloudění byli zúčastnění zaopatřeni přehlednou mapkou, následně
si mohl každý účastník vybrat mezi dvěma trasami rozdílné obtížnosti.
Modrá trasa (nižší úroveň obtížnosti) čítala zhruba na pět kilometrů,
zatímco červená trasa (vyšší úroveň obtížnosti) byla až devítikilometrovou
túrou. V obou případech však čekalo na účastníky příjemné občerstvení U
šesti dubů a to v podobě lahodného svařáku i voňavého čaje. To se to pak
do Liďáku (cíle pochodu) pelášilo! V cíli si mohli účastníci po heroickém i
rekreačním výkonu dopřát něco teplého do žaludku – zájem byl obzvláště
o gulášovou polévku. O příjemné zakončení celé akce se v sále Lidového
domu postaral kytarista. Inu, novoroční pochod se vydařil, neboť nikdo se
neztratil, všichni došli…
(jp)
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Nabídka práce
Základní škola Štěnovice hledá pracovníka na pozici údržbář, vhodné pro
osoby v důchodovém věku. Více informací na tel.: 377 916 344, nebo
reditel@stenovice.cz.

Domečky z pájecího drátu
Poslední schůzka v roce 2016 byla provoněna vůní cínu a kalafuny.
„Stavěli“ jsme domečky z pájecího drátu. Nejdříve jsme museli naměřit
délku hrany krychle, aby všechny dráty byly stejně dlouhé. Náš dům byl
sestaven z drátového modelu krychle a trojbokého hranolu. Nejtěžším
úkolem bylo spájet jednotlivé hrany k sobě tak, aby obě tělesa byla
pravidelná a spoje byly dostatečně pevné. Po dokončení pájení jsme spoje
očistili drátěným kartáčem a domeček byl hotov.

První pomoc pro prvňáčky
21. listopadu 2016 proběhl v prvních ročnících projekt „První pomoc pro
prvňáčky“ od společnosti Zentiva. Děti se dozvěděly jak pomoci
zraněnému člověku, kam zavolat pro pomoc nebo co dělat,
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než pomoc přijede. Všichni si také vyzkoušeli „masáž srdce“ na plyšovém
medvídkovi.
autor: Mgr. Kateřina Freislebenová

Zpívání na schodech
Krásný předvánoční čas oslavili žáci naší školy tradičním vánočním
„Zpíváním na schodech“. Téměř třísethlasý sbor přivítal koledami Ježíška i
sváteční čas.
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Vánoční jarmark pro Mateřskou školu Štěnovice

Za všechny děti, pedagogický personál a za celou Mateřskou školu
Štěnovice bychom chtěli poděkovat všem „sousedům z Potoků“ za
organizaci a uskutečnění 2. vánočního jarmarku a všem lidem ze Štěnovic i
okolí, kteří tuto akci přišli podpořit. Je zajímavé, že stačilo jedno
opakování akce a ani dětem ani učitelkám nepřipadalo nikterak zvláštní
připravit se na další setkání v Potocích. Děti ochotně secvičily svá
vystoupení a Vánoční jarmark se u nich zapsal coby jiná besídka či výlet,
který má bezesporu ohromný náboj v setkávání kamarádů, rodičů či přátel
školy mimo prostředí mateřské školy.
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Nutno říci, že k jakékoliv akci musí být chuť a nadšení. V našem případě
realizace akce s organizátory (manželé Tupovi) probíhá s klidem a
úsměvem, přestože víme, že právě je stojí organizace nemálo času a úsilí.
Pokud bychom chtěli mluvit o cíli tohoto setkání, tak je to jednoznačně
duch času předvánočního, duch setkání štěnovických občanů. A již
podruhé Štěnovice ukázaly, že tohoto ducha v sobě mají.
Děkujeme.
autor: kolektiv učitelek MŠ Štěnovice

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Dostat se do italského Milána letadlem za 56 Kč? Ano, nám se to
povedlo!

Je podzim, sychravé počasí a venku je sotva 10 °C. Ležím doma ve
Štěnovicích v bytě v posteli – navíc v pracovní neschopnosti. Svět se zdá být
pesimistický a chladný, nemocný…
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Nudím se, a tak mám v posteli kromě teplého čaje i notebook a brouzdám
znuděně internetem.
Na facebookovém profilu s názvem cestujlevne.com se právě zveřejnila akce
společnosti Ryanair s reklamními letenkami do Milána v ceně 2 euro tam a 2
euro nazpátek (jeden let tedy v přepočtu 56 Kč). Hned klikám na odkaz,
vyhledávám volné termíny a volám na manželku tu bláznivou zprávu.
Manželka hned bere do rukou telefon a zkouší také hledat volné termíny (už je
znalá – v minulosti jsme se takto letěli do Norska za 245 Kč tam a za 245 Kč
nazpátek). Našel jsem krásný termín - čtvrtek 17. 11. 2016 (státní svátek) do
Milána a v neděli večer domů. Mohu tak trávit 4 dny v Miláně a přitom
v zaměstnání čerpat pouze 1 den dovolené. Bohužel rezervační systém
společnosti Ryanair je v tu chvíli natolik přetížený, že stránky www.ryanair.cz
se zasekávají, zamrzají a tzv. „padají“. Systém je očividně přetížen množstvím
uživatelů, kteří se snaží o to samé jako já. Bohužel má rezervace neproběhla.
Internetové stránky se mi několikrát restartovaly, ale mé milované ženě se to
přes mobil povedlo. V tu chvíli byla milovaná ještě víc!!! Přes mobil a
platební kartu se jí podařilo koupit 2 letenky do Milána!!! Každou za 56 Kč.
Během chvíle se v emailu zobrazuje potvrzení o platbě - dvě letenky tam a dvě
letenky zpátky. Úžasné!!!
Po třech týdnech - na státní svátek 17. 11. 2016 vyjíždíme autem ze Štěnovic
na letiště. Ještě týž den přistáváme na letišti v Itálii. Cena 2 Euro (cca 56 Kč)
za každou letenku opravdu platila - neseděli jsme ani na křídlech, ani s kufry
v zavazadlovém prostoru a ani jsme nešli do Itálie pěšky. Míříme autobusem
do centra města, začínáme si užívat večerní Milán.
Toto druhé největší italské město a hlavní město oblasti Lombardie má 1,3
mil. obyvatel. Dá se tedy srovnat s Prahou, avšak svou výjimečností jí
v mnohém předčí. Sídlí zde například módní značky jako je Gucci, Versace,
Dolce-Gabbana, Prada či Armani. Ano, Milán je město módy a designu.
Společně tvoří mezinárodní čtyřlístek New York-Paris-Milan-London. Design
je znát na každém místě. Milán je originální, moderní, skvostný! Moderní
stavby se mísí s historickými památkami a vše skvostně zapadá do sebe.
Spolupráce historiků a architektů moderní doby byla nadčasová. Stavby se
vzájemně neruší, naopak jako by do sebe navzájem (avšak s odstupem staletí)
zapadaly. Je večer, celý Milán nádherně svítí, ulice lemují reklamní poutače a
my míříme k nákupnímu centru Galleria Vittorio Emanuele.
strana 16

ŠL č. 1 / leden 2017

Jedná se o zastřešenou nákupní pasáž z 19. stol s nespočetným množstvím
luxusních obchodů a značek. Manželka objevila obchod Louis Vuitton
s luxusními kabelkami. Bohužel ceny byly velmi vysoké (nejmenší kabelka
v přepočtu 38.000 Kč, běžná velikost kabelky v přepočtu za 320.000-480.000
Kč). Zajímavostí bylo, že někteří zákazníci opravdu nakupovali – většinou
„levné“ menší kabelky do 100.000 Kč. Téměř všichni nakupující byli
výhradně Číňané. Já jsem neodolal a navštívil obchod Prada s pánskými
koženými botami, koženými taškami a pánskou módou. Zahřál mě pocit, že
alespoň jednu jedinou věc si mohu dovolit koupit – a to přívěšek na klíče
originál Prada v přepočtu za 28.000 Kč. Ne, samozřejmě jsem si jej nekoupil,
ale na toto jediné jsme měli. Večer, po luxusní a inspirativní návštěvě Prady a
Louise Vuittona, jsme zamířili na hotel. Cestou si ještě kupujeme čerstvé sýry
a láhev italského vína - přece jen pitný režim se musí dodržovat!
Druhý den ráno vstáváme v 7 hodin a vydáváme se do centra Milána. Kam
míří všichni ti „talijánci“? Po chvíli bádání pozorujeme, jak mizí v kavárnách,
kde čtou ranní tisk, popíjí espresso a k tomu dlabou croissant. Jo, dobrá
inspirace. Jdeme to také zkusit! Manželka si kupuje dva croissanty - s
vanilkovým krémem, já také, ale s Nuttelou.
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K tomu silné italské espresso velmi malých rozměrů a jemně perlivá voda.
V místní kavárně jsme jediní cizinci, sedíme zde více než hodinu, nasáváme
příjemnou atmosféru. „Ciao“ se ozývá každou chvíli, nálada je po ránu velmi
příjemná. Všichni se smějí a povídají si. Ti, co se nebaví, čtou zarputile ranní
tisk.

Po této příjemné zkušenosti jsme objevili pátou největší katedrálu na světě,
která pojme až 40.000 věřících. Díky naší zvědavosti jsme se dostali až na
střechu katedrály, poté do krypty a podzemí pod úrovní celé stavby
s honosným názvem Duomo Santa Maria Nascente. Odpoledne začalo
mrholit, a tak jsme navštěvovali nejrůznější muzea. Nejzajímavější bylo
muzeum designu a egyptské muzeum s "živými" mumiemi. Prohlížíme si
mumie a překvapuje nás, kolik vrstev obvazu mumie běžně má. Prohlížíme si
za sklem nejrůznější artefakty, zajímavosti, nádoby na ukládání vnitřností.
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Jsou to sice morbidní záležitosti, ale znám tyto artefakty pouze
z dokumentárních filmů a vidět je z blízka je velmi inspirující. K večeru
začalo už silně pršet, a tak míříme do restaurace na jídlo - pak zpátky na hotel.
Cestou opět kupujeme láhev italského vína. Na hotelu potkáváme čínskou
turistku, jak vkládá svou starou kabelku (vcelku zachovalou) do koše na
odpadky a hrdě si prohlíží svou novou malou kabelku, kterou právě vytáhla
z luxusní tašky jen s malým skromným nápisem Louis Vuitton. Dáváme se
s ní do rozhovoru (jde o 25 letou studentku ze Shanghaje), bohužel její
angličtina je velmi špatná. Je nám jasné, že se nejedná o běžnou studentku.
Pravděpodobně je z mnohem vyšších vrstev a společenského postavení, její
módní luxusní suvenýr jí tiše závidíme, ale také přejeme.
Další den ráno opět míříme do naší staré známé kavárny. Suverénně si již
objednáváme to, co nám předchozí den chutnalo, opět pozorujeme místní
„talijánce“ nad denním tiskem a šálkem espressa. My si pro změnu
objednáváme cappuccino, které není tak silné a obsahově je 4x větší než běžné
italské espresso. Opět nám velmi chutná, atmosféra je příjemná a nám se
nechce odcházet. Ráno po snídani míříme k hradu Castelo Sforzesco. Jedná se
o cihlovou pevnost postavenou na místě původního hradu. V pevnosti se
nachází vyhlídková věž, za ní pak velký park Parco Sempione se stadionem,
akváriem a mírovým obloukem. Toto je ideální místo pro procházku či relax
po brouzdání městem.
Odpoledne míříme na nákupy, kupujeme rodičům jako poděkování za hlídání
našich dvou dětí originální italské těstoviny. Mnohé z nich mají tvary a
velikosti, které se u nás běžně neprodávají. Kupujeme parmezán a další ryze
italské výrobky. Přece jen nejlepší suvenýry jsou ty, které se dají sníst!
Další den ráno míříme na letiště. Naše baťůžky jsou plné „suvenýrů“ a
několika tištěných pohledů. V mobilu máme spoustu fotografií, v hlavách pak
mnoho společných zážitků. Moderní a luxusní Milán v nás nechal spoustu
vzpomínek. Připadá nám téměř až vtipné, že za 56 Kč se každý z nás dostane
letecky zpátky domů. V letadle si užíváme poslední chvíle. I přes zamračenou
podzimní oblohu nad letištěm je nad alpami krásně jasno a nám se dostává
krásného pohledu na částečně zasněžené italské alpy. Za 1,5 hodiny
přistáváme a míříme autem k rodičům, kteří nám hlídají naše dvě děti. Večer
se společně jako rodina setkáváme a druhý den mířím zpět do práce.
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V kanceláři se mě kolegyně ptá: „Jaký byl víkend?“ Se zatajením místa
pobytu skromně a s úsměvem odpovídám: „Tento prodloužený víkend se
mimořádně povedl!“

autor: Radim Teodor Bílek, DiS
štěnovický cestovatel

Informace na závěr:
Záměr soukromého investora
Koncem minulého roku navštívil zástupce obce soukromý investor působící pod
záštitou neziskové organizace a seznámil je se záměrem vybudování azylového
domu na soukromém pozemku nacházejícího se na katastrálním území Štěnovic.
Případný investor tímto reaguje na dotační výzvu MMR ČR, odkud mu může být
na daný záměr přidělena více jak 80 % dotace. V případě zájmu o podání bližších
informací můžete navštívit obecní úřad (kancelář starosty, místostarosty).

Kulturní akce:
Myslivecké sdružení Štěnovice Vás srdečně zve na tradiční Myslivecký
bál, který se uskuteční v sobotu 21. ledna 2017 od 20 hodin v sále
Lidového domu.
28. ledna 2017 se od 14 hodin odehraje v sále Lidového domu Štěnovice
představení divadelního spolku dětí ze štěnovické základní školy.

Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Štěnovické náměstí
133, 332 09 Štěnovice, okr. Plzeň – jih. E-mail: podatelna@stenovice.cz, www.stenovice.cz.
Uzávěrka zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci. Za obsah článků zodpovídají jednotliví autoři článků.
Vydávání listů povoleno OkÚ Plzeň-jih pod povolovacím číslem MK ČR E 12369 v nákladu 500 ks.

strana 20

ŠL č. 1 / leden 2017

