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Dík za svobodu a demokracii
Zvony vždy byly zvěstovateli důležitých zpráv. 17. 11. v 17:11 hodin se
rozeznějí proto, aby zvěstovaly, že už třicet let nežijeme v kleci obehnané
ostnatým drátem. I podél linie někdejší železné opony se bude zvonit: jako
dík za to, že sem volně můžeme, že se můžeme toulat šumavskými lesy,
aniž by nám v patách zněl štěkot psů a výstřely pohraničníků, že můžeme
kdykoli překročit hranici tam i zpět, aniž by nám za to hrozil trest. Jako dík
za svobodu a demokracii. #NEZAPOMEŇME! Zvon se rozezní
17. listopadu i ve Štěnovicích v kostele sv. Prokopa.
Kulturní výbor

Další měření prokázalo, že ovzduší vnitřních prostor
školky není závadné. Těkavé látky jsou pod hranicí
měřitelnosti
Ve štěnovické mateřince bylo provedeno opětovné kontrolní měření ovzduší
vnitřních pobytových prostor. K monitoringu vzdušiny došlo koncem září.
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Stav ovzduší byl měřen ve třídě ve druhém patře stávající budovy školky
za provozu dvou čističek vzduchu. Měření prováděla akreditovaná
společnost LABTECH s.r.o., která se dlouhodobě zabývá laboratorními
rozbory a zkouškami. Výsledky zářijového monitoringu ovzduší mateřské
školy prokázaly, že v horních pobytových místnostech nebyl nalezen
výskyt těkavých látek jako toluen, xylen, styreny a benzeny v měřitelné
koncentraci. Dále bylo zjištěno, že koncentrace formaldehydu, jehož
zdrojem jsou všeobecně dřevotřískové materiály, laky, barvy a
kobercoviny, jsou v obou měřených místnostech čtyřikrát nižší, než je
příslušný hygienický limit, což odpovídá dolní hranici nálezu z hlediska
výsledků monitorovaných prostředí mateřských škol. V rámci průběžného
sledování stavu ovzduší vnitřních prostor mateřské školy se uskuteční další
měření tento měsíc.
Petr Slavík

Závěr kontroly hospodaření obce:
Bez chyb a nedostatků
Začátkem října provedl ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského kraje
dílčí přezkoumání hospodaření obce. Přezkoumáváno bylo období od ledna do
srpna 2019. V rámci této revize bylo posuzováno několik dokumentů.
Výsledek tohoto dílčího přezkoumání je pozitivní, neboť kontrolní orgán
nezjistil žádné chyby a nedostatky.
Jan Polívka

Bývalý ředitel školy si neoprávněně vyplácel odměny
Podle usnesení Okresního státního zastupitelství Plzeň-jih se bývalý ředitel
štěnovické základní školy opakovaně dopustil v době od prosince 2017 do
června 2018 přečinu zpronevěry. V uvedené době si ředitel sám navrhoval a
schvaloval odměny. Takové jednání je však protiprávní, neboť schvalování
odměn ředitelů příspěvkových organizací přísluší zřizovateli organizace
(v tomto případě obci).
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Neoprávněným jednáním byla základní škole způsobena škoda v celkové výši
nejméně 205 tis. Kč. Obviněnému bývalému řediteli, který se k činu doznal a
uhradil na účet školy částku ve výši 230 tis. Kč, byla státní zástupkyní
stanovena zkušební doba v trvání osmnáct měsíců.
Jan Polívka

Usnesení č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 23. 10. 2019:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru k plnění předchozích
usnesení. Nejsou splněny úkoly vyplývající z bodů č. 11 a 12 z usnesení č.
1/2019,dále č. 5, 6, 7 z usnesení č. 2/2019, dále č. 10 a 11 z usnesení č.
3/2019 a č. 5 a 6 z usnesení č. 4/2019.
2. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 10/2019.
3. Stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích, v platném znění kompetenci starosty obce Petra Slavíka
k provádění jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 400 000
Kč, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční
prostředky obce, tedy nedojde k navýšení celkových výdajů obce.
Částka se sčítá za všechna rozpočtová opatření starosty mezi jednotlivými
řádnými zasedáními zastupitelstva. Rozpočtová opatření v částkách
vyšších může starosta obce samostatně provádět jen v případech:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z
jiných rozpočtů
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b) nutných výdajů na zajištění chodu obce, tj. v případě havárií nebo stavu
nouze, výdaje k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
případná rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů, kdy
schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter,
protože výdaj musí být realizován
Starosta obce je povinen neprodleně informovat zastupitelstvo obce o
každém rozpočtovém opatření provedeném v kompetenci starosty a na
nejbližším následujícím zasedání zastupitelstva obce, které následuje po
schválení rozpočtového opatření starostou, rozpočtové opatření zdůvodní.
Zastupitelstvo obce dále pověřuje starostu právním posouzením tohoto
usnesení.
4. Schvaluje investiční záměr (projektovou kartu) zbudování objektu pro
neformální vzdělávání se zaměřením na přírodní vědy a technické a
řemeslné obory.
5. Schvaluje dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě č. 1/2018 ze dne 31. 5. 2018
se společností Buona Gastro s.r.o., kdy součástí tohoto dodatku jsou
vícenáklady ve výši 109 534 Kč + DPH a méněnáklady ve výši
8 044 Kč + DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem tohoto
dodatku.
6. Bere na vědomí cenové nabídky na zbudování zásobovací rampy
kuchyně Základní školy Štěnovice, načež zastupitelstvo obce schvaluje
realizaci zbudování zásobovací rampy kuchyně Základní školy Štěnovice a
vybírá cenovou nabídku od firmy SIVRES, a.s. s celkovou částkou
365 019 Kč + DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
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7. Neschvaluje uzavření dohody s obcí Předenice o stanovení školského
obvodu Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih.
8. Bere na vědomí přijatá usnesení.

Rezignace na mandát člena zastupitelstva
K 31. říjnu rezignovala Mgr. Jitka Hněvsová /Změna/ na mandát člena
zastupitelstva obce Štěnovice. Mandát člena zastupitelstva tak bude za paní
Hněvsovou vykonávat až druhý náhradník, kterým je pan Ing. Pavel
Steinbach.

Plánovaná odstávka elektřiny
V úterý 12. listopadu a ve čtvrtek 14. listopadu proběhne plánovaná
odstávka elektřiny. Odstávka se týká několika ulic. Podrobnější informace
naleznete na www.stenovice.cz.

V listopadu jubilea oslaví:
Anna Šťovíčková, Krátká
Jitka Nohovcová, Habrová
Jindřiška Šimrová, Akátová
Václav Chaluš, V Potocích
Vlasta Kašparová, Akátová
Ludmila Doubková, Šeříková

Jaroslava Kunová, Farní
Jaroslav Kuna, Farní
Irena Nováková, Luční
Margita Krejčová, Buková
Stanislav Procházka, V Podlesí
Stanislav Menoušek, Losinská

Omlouváme se pozůstalým pana Ferdinanda Baleje, jehož jméno bylo v
seznamu jubilantů uvedeno v minulém čísle ŠL. Upozorňujeme však, že za
správnost OÚ Štěnovice nemůže ručit. Správnost seznamu jubilantů závisí
na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
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Zpráva pro ženy
3. října jsme se opět vypravily do Mariánských Lázní. I když nám počasí
nepřálo, nám to moc nevadilo. Podzim v lázních je také pěkný. Navštívily
jsme kolonádu s fontánou a část žen se vydala na Krakonoš na návštěvu
miniatur hradů a zámků. Ostatní se podívaly po lázních. Odpoledním vlakem
jsme se vracely domů. 17. října jsme měly posezení v hasičárně, s besedou
paní PhDr. Vlčkové. Ta nám vyprávěla o štěnovických kamenících
s ukázkami fotografií. Po besedě jsme si udělaly malé občerstvení, na které
přinesla Zdeňka Olivková bramborovou buchtu. Dana Sloupová a Zdeňka
Šestáková zase upekly sladký zákusek, a přitom jsme se rozhodly, že se 4. 12.
podíváme na betlém do Příchovic, autobusem v 10 hodin na Přeštice a 11. 12.
si uděláme předvánoční sezení v hasičárně. Poté byla naše oblíbená tombola.
Koncem listopadu ještě navštívíme zdejší kostel s vyprávěním paní
PhDr. Vlčkové.

Zdeňka Šestáková
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Bleší trh
V první řadě bychom chtěly poděkovat všem, co se podíleli na realizaci
akce. Dále lidem, kteří darovali věci, i těm, kteří přišli a přispěli na dobrou
věc štěnovickým skautům. Je však škoda, že i přes naši snahu vytvoření
nemalé reklamy, pohodové atmosféry (soutěž pro děti, domácí pečené
pochoutky, káva atd.) jsme byly zaskočeny malým zájmem lidí, než jsme
očekávaly. Bylo vyblešeno 4 996 Kč, které byly předány panu
Hromníkovi. Přesto musíme konstatovat, že jsme si to užily, a věříme, že
do budoucna můžeme počítat s větším zájmem lidí.
Kulturní výbor

Chcete si vytvořit vlastního „Vánočního skřítka“?
V neděli 8. 12. 2019 se koná dílna na
výrobu
„Vánočních
skřítků“
v Lidovém domě pod vedením paní
Zuzany Vokůrkové od 13:00 h do
17:00 h. Zveme všechny malé i velké
zájemce o výrobu vlastního skřítka,
aby si zamluvili na telefonním čísle
603 193 761 čas svého tvoření.
Základní cena je 100 Kč na jednoho
skřítka a výroba trvá asi jednu hodinu.

Kulturní výbor
Oznamujeme spoluobčanům, že byl právě vydán sborník č. 16 „Štěnovická
minulost“, který napsala PhDr. Alena Vlčková, a vydal spolek Osvěta
Štěnovice. Případní zájemci mohou sborník č. 16 obdržet u paní Aleny
Vlčkové na adrese V Podlesí 272, nebo po dohodě na telefonu 733 220 679, za
cenu 30,- Kč.
Jindřich Tomáš
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Úprava pozemku před školou a poděkování
Členka školské rady paní Vochová
iniciovala změny na pozemku před
školou, aby ho mohli více využívat
žáci, ale i rodiče, kteří na své děti
čekají před školou. Ve spolupráci
s paní Műllerovou, která je
autorkou
konceptu
úpravy
pozemku, vznikl projekt, který byl
představen
školské
radě
i
představitelům obce v září tohoto
roku a byl kladně přijat. První
etapa – úpravy skupiny borovic
před školou proběhla ve spolupráci
s rodiči našich žáků. Pan Brantl,
pan Polívka a pan Košek přišli
s motorovými pilami a prořezávka
byla hned hotova. Moc děkujeme.
Pomáhali ale i rodinní příslušníci - celá rodina Vochů, paní Koukolíková, a
tak práce šla dobře od ruky. Ani jsme netušili, kolik suchých větví a
nepořádku jsme během hodiny stačili uklidit. Přistavené auto na prořezané
větve nestačilo a ještě v pondělí se musela úklidová četa několikrát otočit,
než vše zmizelo. Tato úprava připravila místo pro lavičky z kmenů, které
nám na příští rok slíbilo vedení obce. Celá změna pozemku je připravena
tak, aby nově vysazené stromy pomohly zastínit prostor, ve kterém se
může odvíjet činnost družin či probíhat výuka v přírodě. V projektu byl
brán ohled na to, že pozemek je ve středu vesnice a také na to, aby úpravy
byly co nejméně údržbově náročné. Děkujeme všem, kteří se této akce
zúčastnili, a těšíme se na další úpravy, které povedou k co nejlepšímu
využití pozemku pro všechny občany.
Hana Hubačová
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Jabkobraní
Ve středu 9. října jsme připravili pro všechny děti a rodiče v pořadí druhé
Jabkobraní. I když se v letošním roce žádná jablka neurodila, podařilo se
připravit řadu aktivit. Vyráběli jsme nejrůznější výrobky, lojové koule pro
ptáčky, napekli jsme štrúdly. Soutěžilo se v lukostřelbě a děti i dospělí si
mohli zahrát některou ze stolních her. Součástí programu bylo slavnostní
zahájení projektu Zahrada se symbolickým zasazením lípy.

Pro cukráře a cukrářky připojujeme recept paní Nekolné na linecký jablkový
koláč, který jste mohli ochutnat společně s dalším občerstvením: 60 dkg
hladké mouky, 20 dkg másla, 1 prášek do pečiva, 3 vejce, 2 -3 lžíce mléka.
Vypracujeme linecké těsto. To rozdělíme na 2 poloviny.
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Vyválíme placku, dáme na plech. Navrstvíme jablka (ochucená skořicí,
cukrem, oříšky, rozinkami). Druhou plackou přikryjeme. Pečeme v předehřáté
troubě 30 min na 165°C.
Michal Zoubek

Projekt Zahrada
Naše škola si ve své koncepci i na webových stránkách ke svému názvu
připojuje přízvisko – blízká přírodě. V uplynulém školním roce se nám
podařily důležité kroky v oblasti environmentální výchovy dětí – zakotvili
jsme povinnost třídění odpadu do školního řádu, podařilo se nám opatřit 35
sad košů na tříděný odpad od Regionální rozvojové agentury Plzeňského
kraje, o.p.s., uspořádali jsme celoškolní projektový den ke Dni Země,
přihlásili jsme se k projektu Les ve škole, navštívili řadu organizací jako
záchrannou stanici zvířat, ZOO Plzeň, chovatelské farmy ap.
Nyní nastal čas k postupné přeměně
školního pozemku (části svěřené
zřizovací listinou do péče školy)
v zahradu či místo, které napomůže
rozvoji kompetencí dětí, jako
např. lépe porozumět místu, kde žijí,
pozorovat, měnit a chápat životní
prostředí, podpořit zdravý životní
styl, vytvářet místo setkávání s místní
komunitou atd.
Podobné hodnoty trvale udržitelného
rozvoje vyznává i společnost Sony
DADC, která se rozhodla tuto
myšlenku podpořit i finančně.
V první fázi nám firma uhradila
náklady na pořízení 6 stromů a nářadí potřebného k výsadbám. Děkujeme a
těšíme se na další spolupráci.
Michal Zoubek
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Otevírám les, navštívím ho dnes
Třída Koťátek se v září v mateřské škole proměnila v „les“, do kterého
jsme se vydávali na imaginární procházky.
Některé děti se proměnily ve stromy různých výšek, jiné na lesní zvířátka –
čichající lišky, skákající zajíce, letící ptáčky, schoulené ježky, apod.
Protože i v našem lese začalo pršet, vyrostla nám i spousta houbiček –
malé, velké, jedlé, ale i jedovaté.
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Široké nápady dětí jsme zrealizovali nejen pohybovými, ale také
hudebními a pracovními činnostmi. Vznikaly veselé muchomůrky z papíru,
rodiny houbiček, kdy nohy tvořily papírové kuličky a kloboučky pak
rozpůlené brambory, které si děti dle své fantazie natřely barvou. Kolem
houbiček jsme rozprostřeli nasbíraný mech a jehličí. Rozvíjela se tím
skvěle aktivita, tvořivost a samostatnost dětí.
Závěrem týdne si děti přinesly košíčky a s učitelkami se vydaly na sběr
hub do nedalekého lesa. Cestou jsme si prozpěvovali píseň „Kudy, kudy
cestička, jdeme do lesíčka“. Na okraji lesa jsme si zopakovali zásady
správného chování v lese, přivoněli si k jedlové větvičce a zaposlouchali se
do šumění stromů a zpívajících ptáčků v jejich korunách. Vstupem do lesa
začalo toužebně očekávané hledání hub. Děti tiše našlapovaly do měkkého
mechu, překračovaly vysokou trávu… a po chvíli se začalo ozývat
radostné zvolání „Jééé, mám houbu!“ Nalezené houby tím umocnily radost
dětí z velice příjemné vycházky.
Iveta Divišová, Zuzana Sabóová

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
- Účast skautského oddílu Dráčata Štěnovice na
závodech Stopou bratra Šiwy 5. 10. 2019
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice se zúčastnil v sobotu 5. 10. 2019 závodu
„Stopou bratra Šiwy“ pořádaném na památku skauta Jana Krause – Šiwy,
v kterém mají družiny skautů a skautek i vlčat a světlušek příležitost si
vyzkoušet svojí šikovnost, obratnost a fyzickou zdatnost. Registrace
skautských oddílů proběhla v 9:00 hodin v okolí Seneckého rybníka u
kluboven střediska Stopa a Limba. Úkolová, vědomostní a manuální
náročnost byla rozdělena dle věku, tzn. do skupin vlčata a světlušky (6-9
let) v jedné kategorii a skauti a skautky (10 a více let) v kategorii druhé.
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Trasa pro vlčata a světlušky byla
značena papírovými tlapkami a byla
4 kilometry dlouhá, skauti a skautky
se orientovali podle mapy. Doba na
splnění všech úkolů byla stanovena
na 180 minut. Děti byly vybaveny
kartičkou, do které si sami
zaznamenávaly, co bylo potřeba,
nebo zápisy tvořili skautští vedoucí
z kontrolních stanovišť. Co se týče
konkrétních úkolů, patřilo mezi ně
např. po krátké ukázce popsat
zpaměti detailně obrázek, ruční
výroba z papíru dle předlohy,
zatloukání hřebíků až po hlavičku do
dřevěného hranolu, zavázat tkaničky
u bot poslepu na dvě kličky
v časovém limitu 2 minut, poslepu rozvázat uzel a znovu zavázat, střelba
ze vzduchovky na cíl ze vzdálenosti 10-ti metrů, skok přes švihadlo,
navlékání nitě na jehlu, krájení mrkve, každý člen hlídky měl za úkol srazit
3 kuželky ze vzdálenosti 5-ti metrů, přiřazení stromu na obrázku
k reálnému plodu, hledání rozdílů na 2 obrázcích, dále se zavázanýma
očima nahmatat rukama v dřevěné bedně danou věc a identifikovat ji. Mezi
úkoly pro skauty bylo třeba rozdělání ohně z vlastnoručně nasekaných
dřívek a kůry z břízy s přepálením provázku nad ohništěm, uzlování
(uvázání jednotlivých uzlů), překlad latinských názvů zvířat do českého
jazyka, hra s míčem zvaná prostěradlový tenis - dva a dva skauti drželi
konce prostěradla a „přepinkávali“ si míč. Dalším úkolem bylo rozluštění
šifer, složení papírového puzzle, v dalším úkolu bylo definováno zranění a
skauti měli za úkol vybrat prostředky k ošetření daného zranění. Úkol
předávání vzkazu spočíval v tom, že na startu závodu si skauti přečetli
vzkaz, který si museli po celou dobu závodu pamatovat a v cíli vzkaz
napsat na papír. Po doběhnutí posledního družstva do cíle bylo provedeno
vyhodnocení dosažených výsledků jednotlivých družstev. Štěnovická
družina Raků (složení: Tygr, Pirát, Vlk a Chip) získala 1. místo,
družiny Ledňáčků skončily na 4. a 5. místě.
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V současné době se skautské děti intenzivně připravují na další závody,
které jsou naplánovány na březen 2020.

Skautská výprava do Puchverku 18. – 20. 10. 2019

V pátek 18. 10. 2019 se sešly družiny Netopýři a Lasičky na dobřanském
nádraží, aby vyrazily na společnou víkendovou akci do Puchverku a do
Hrádku u Sušice. Vlakem z Dobřan cestovaly do zastávky Kolinec, kde
vystoupily a pokračovaly pěšky do Puchverku. V Puchverku se nachází
skautská základna pro pořádání táborů. Na pozemku se nachází budova s
vybavenou kuchyní a jídelnou a na louce je místo pro 35 dvoulůžkových
stanů s podsadou.
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Štěnovické skautské děti se ubytovaly v podkroví této budovy. Před
večerkou stačily ještě navštívit zříceninu tvrze Kašovice. Zpestřením
večerní návštěvy této tvrze bylo neplánováné nalezení kešky. Sobotní ráno
začalo tradičně rozcvičkou a přípravou společné snídaně, po které
následovalo sbalení spacáků a batohů a přemístění na tábořiště do Hrádku
u Sušice, kde si postavily stany. Po této aktivitě následovala příprava
společného oběda. Celé odpoledne bylo věnováno sportovním aktivitám v
podobě softballu a kin-ballu. Kin-ball je týmový sport, jehož původem
vzniku je Kanada. Smyslem hry je, že proti sobě hraje několik barevně
odlišných týmů s míčem o průměru 122 cm. Balon je odehráván s
hláškou omnikin (barva), podle toho, na kterou barvu tým míří, a při
podání musí letět minimálně 180 cm, jinak je podání chybné. Balon se
nesmí dotknout země, jinak to znamená bod pro družstva, která
nechybovala.
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Po těchto sportovních výkonech následoval zasloužený odpočinek. Po
odpočinku se část výpravy vydala pro dřevo a část připravovala nástroje
pro opékání buřtů, jablíček a pečiva. Společný táborák vyřešil sobotní
večeři. Po večeři hrály skautské děti hru Černé historky a po ní se uložily
ke spánku ve stanech. Nedělní ráno začalo jako vždy rozcvičkou a snídaní,
po níž následovalo balení stanů, spacáků a oblečení do batohů. Děti si ještě
jednou zahrály softball a potom se přemístily na nádraží Hrádek u Sušice,
aby se vrátily zpět v 15:21 hodin na nádraží Dobřany, kde je již očekávali
jejich rodiče. Výhodou víkendové akce bylo relativně teplé počasí, které
umožnilo skautským dětem ze Štěnovic pravděpodobně poslední stanování
v tomto roce.
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice děkuje Akčním ženám ze Štěnovic za
finanční výtěžek, který byl vybrán na Bleším trhu. Vážíme si podpory ze
strany veřejnosti a slibujeme, že částku smysluplně využijeme.
Autorem příspěvků skautského oddílu je
Cyril Hromník

Závěrem:
Čištění kontejnerů na separovaný odpad
V říjnu bylo v obci provedeno kompletní čištění kontejnerů na separovaný
odpad. Čištění provedla firma GREENROOT s.r.o.

před
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V neděli 8. 12. od 10 hodin odehraje v sále Lidového domu ochotnický
spolek DIVADLO DRÁČEK představení pro děti s názvem Dva
sněhuláci.
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