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(Ne)konečnost zajetých kolejí
Vážení spoluobčané,
první polovinu roku máme za sebou a nutno říci, že to byla pro každého z nás
pěkná fuška. Součástí našich životů se staly starosti, jejichž přítomnost jsme
ve svých životech neočekávali. Stereotypy všedních dnů se zdály být tak
neotřesitelné… Nyní se do oněch stereotypů pomalu vracíme. Možná si ale
mnohem více uvědomujeme, že i zajeté koleje někde končí. Ovšem bylo by
příliš romantické myslet si, že bude vlivem nějaké pandemie zahájen jakýsi
ozdravný proces společnosti. Skutečná transformace mysli je vlastní spíše
jednotlivci než mase. Proto stojí před každým z nás výzva: Čiň dobré, jak
nejlépe dokážeš. To je úkol hodný jednotlivce.
Nastalo období dovolených, letního odpočinku, a tak lze předpokládat, že
bude mít každý z nás dostatek času zabývat se podobnými tématy. A pokud
ne? Pak pokračujme v zajetých kolejích, ale pozor: ani ony nejsou nekonečné.
Krásné letní dny přejí
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Komunikace v ulici Ke Mlýnu byla dokončena
Stavební práce na komunikaci v ulici Ke Mlýnu jsou dokončeny. Cílem akce
bylo zpevnit povrch místní komunikace dlažebními kostkami a napojit tak
ulici Ke Mlýnu na asfaltovou komunikaci ulice Na Šancích. Realizaci stavby
provedla firma STAVLAND. Akce vyšla obec zhruba na 900 tis. Kč.

Dlážděná komunikace v ulici Ke Mlýnu.

Revitalizace plochy před školou
Už v březnu byly zahájeny terénní úpravy prostoru před základní školou.
V dubnu byly v jednom ze čtyř středových útvarů vysazeny skalníky.
V rámci akce byl zbudován také bezbariérový nájezd. Dále se bude
pokračovat na podzim výsadbou několika dalších dřevin. Postupně
revitalizovaný prostor bude do budoucna opatřen také novými lavičkami.
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Bezbariérový nájezd jako součást postupné revitalizace plochy před školou.

Výměna střešní krytiny na bytovém domě ve Skalní
V současné době probíhá na bytovém domě v ulici Skalní postupná
demontáž stávající plastové krytiny, která bude vyměněna za krytinu
plechovou. Původní krytina skládající se z plastových šablon se během
několika let zdeformovala natolik, že začalo do některých bytů zatékat.
Bylo tak nevyhnutelné přistoupit ke komplexnímu řešení. Zhotovitelem
akce je firma SILBA Elstav, přičemž předpokládané náklady akce jsou
přes 3 mil. Kč.

Restaurace Lidový dům má nového provozovatele
Ještě do konce prázdnin bude znovu-otevřeno restaurační zařízení Lidový
dům. 1. července schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání nového
nájemce, který bude restauraci provozovat.
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V současné době probíhají v objektu dílčí práce, jejichž cílem je částečná
renovace prostor objektu. Provoz restaurace bude novým nájemcem
zahájen v sobotu 1. srpna 2020.

MUDr. Preslová - dovolená
Dětská lékařka MUDr. Preslová oznamuje, že ve dnech 13. - 17. 7. 2020
bude ordinace uzavřena z důvodu dovolené. Zástup MUDr. Václavová Starý Plzenec

Plánovaná odstávka elektřiny dne 28.
(7:30 - 17:30) a 29. 7. 2020 (7:30 – 17:30)

7.

2020

Plzeňská 142, 145, 163, 179, parc. č. 631/2
Skladová parc. č. 634/3 Štěnovice 162, parc. č. 639/2
Ve Statku 157, 158, 159, 459
Jan Polívka

Usnesení č. 4 / 2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 1. 7. 2020
Zastupitelstvo obce:
1. Přijímá námitku pana Steinbacha k zápisu č. 3/2020 ze zasedání
zastupitelstva obce Štěnovice ze dne 10. 6. 2020 k bodu č. 12, kde bude
doplněno jméno člena zastupitelstva, který se při hlasování v rámci
uvedeného bodu programu jednání zdržel hlasování (zdržel se Steinbach).
2. 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. 10 z usnesení č. 3/2019, bod č. 11 z usnesení č. 3/2019, bod č. 17
z usnesení č. 6/2019, bod č. 6 z usnesení č. 1/2020.
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3. Schvaluje pronájem restauračního zařízení Lidový dům Štěnovice, Spojová
čp. 194 – budova na pozemku p.č. 89 v k.ú. Štěnovice pro účely provozování
pohostinství za nájemné ve výši 5 000 Kč/měsíčně (nájemné může
pronajímatel upravovat vždy k prvnímu lednu kalendářního roku v závislosti
na míře inflace), které bude splatné vždy do 15. dne v měsíci, přičemž bude
uzavřena nájemní smlouva mezi Obcí Štěnovice (pronajímatel) a Markétou
Marimonovou, Netunice 56, 332 04 Nezvěstice (nájemce) s platností od 2. 7.
2020 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
4. Schvaluje odkup části pozemku p.č. 663/5 o výměře 69 m2 v k.ú. Štěnovice
za kupní cenu ve výši 16 257 Kč, přičemž bude uzavřena kupní smlouva mezi
společností Trispolek (prodávající) a Obcí Štěnovice (kupující). Náklady
spojené se zapsáním vlastnického práva do katastru nemovitostí budou
uhrazeny kupujícím. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní
smlouvy.
5. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2020.
6. Schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5118/2019 ze dne 26. 9. 2019,
jehož předmětem jsou vícenáklady ve výši 384 390 Kč vč. DPH, které byly
vyčísleny v rámci realizace akce Bytový dům Skalní 457, Štěnovice – oprava
střechy objektu. Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 5118/2019 ze
dne 26. 9. 2019 bude dále prodloužení termínu realizace o 10 pracovních dní.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
7. Schvaluje přijetí dotace ve výši 400 tis. Kč v rámci dotačního titulu
Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje
2020 na akci Bytový dům Skalní 457, Štěnovice – oprava střechy objektu a
pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
8. Schvaluje přijetí dotace ve výši 400 tis. Kč v rámci dotačního titulu
Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji pro
rok 2020 na akci Cyklostezka Úhlava – napojení Štěnovic a pověřuje starostu
obce podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
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Novinky krajského tarifu od 1. 7. 2020:
Akční předplatné i jedna jízdenka

po

kraji.

Od 1. 7. 2020 vstoupí v platnost tarif Integrované dopravy Plzeňského
kraje, který s sebou přinese několik změn. Cestující se ale nemusí ničeho
obávat. Přinášíme souhrnný přehled a vysvětlení toho nejdůležitějšího.
Přestupní jízdenka IDPK
Zásadní novinku a zjednodušení cestování integrovanou dopravou přinese
nově přestupní jízdenka IDPK. Jedná se o jednotlivé přestupní jízdné,
které umožní cestujícímu si zakoupit jednu jízdenku na celou trasu své
cesty bez ohledu na to, kolikrát bude přestupovat (v rámci její časové a
zónové platnosti). Jízdenka platí jak na autobus, tak na vlak. Takto můžete
jet např. z Žihle do Železné Rudy vlakem, autobusem a také využít i
plzeňskou MHD s jednou jedinou jízdenkou. Cena se bude odvíjet od
počtu a druhu zakoupených zón a poskytované slevy. Cestující přitom
nemusí znát zóny, které potřebuje pro svou cestu, při koupi lístku nahlásí
výstupní zastávku, požadovanou slevu, a odbavovací zařízení mu na
základě zadaného požadavku vydá jízdenku. Při předložení předem
zakoupené jízdenky odbavovací zařízení také vyhodnotí, zda má cestující
jízdenku platnou pro celou požadovanou cestu a případně vydá cestujícímu
doplatkovou jízdenku.
U přestupní jízdenky je nutné hlídat její časovou platnost. V případě
mimořádných situací, jako jsou výluky či překážky na trati, přestává
časová platnost platit. Potvrzení o mimořádné události kvůli případné
kontrole na požádání vystaví řidič.
Nepřestupní jízdenka IDPK
Nepřestupní jízdenka IDPK platí pro přepravu spojem, pro který byla
zakoupena. Tato jízdenka není zónová, tzn., že pokud se cestující
přepravuje přes hranici mezi zónami, nemá to na cenu jízdenky vliv.
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Jízdenka nemá QR kód a vydává se automaticky, pokud jsou splněny
podmínky: na jednom spoji a trasa do 10 km včetně. Cena nepřestupní
jízdenky je 12 Kč/6 Kč (50 %)/3 Kč (25 %). Jízdenka není nabízena pro
přepravu v rámci města Plzně (tj. nelze ji zakoupit v případě, že nástupní i
výstupní zastávka se nachází na území města Plzně).
Poznámka: S jízdenkou lze dojet do Plzně (např. při přepravě z Třemošné do
Plzně), ale nelze ji pak dále využít ve spojích MHD provozovaných PMDP.
Kolik zaplatím od 1. 7. 2020 za jízdenku?
Cena závisí na tom, kolik zón při své cestě projedete a jakou slevu budete
uplatňovat. V rámci jedné vnější zóny budete cestovat za 12 Kč (základní
jízdné), ve dvou zónách za 22 Kč… Maximálně však můžete za jednu cestu
po Plzeňském kraji zaplatit 72 Kč a to v případě, že by vedla přes více než 7
zón (včetně Plzně). Pokud chcete cestovat celý den bez omezení, je tu pro vás
jízdenka Turista Plzeňskem.
Příklad: Přestupní nezlevněná jízdenka z Železné Rudy nebo Sušice do Plzně
bude stát od 1. července 72 Kč. Z Rokycan, Třemošné, Dobřan nebo Nýřan do
Plzně bude jízdenka stát 26 Kč, z Plas, Blovic nebo Přeštic do Plzně 36 Kč, ze
Zbiroha nebo Stříbra do Plzně 46 Kč, z Klatov či Žihle do Plzně 56 Kč, z
Domažlic
nebo
Tachova
do
Plzně
za
66
Kč.

Zóny IDPK
Zóny slouží pro výpočet ceny jízdného. Čísla příslušných zón budou uvedena
u všech zastávek na jízdních řádech (sloupec TPZ) linek zapojených do IDPK.
Pokud je zastávka hraniční, budou u ní uvedena čísla zón, do kterých zastávka
patří. Cestující přitom nemusí zóny znát. Při koupi jízdenky stačí nahlásit
výstupní zastávku.

Kompletní přehled novinek včetně seznamu zón, zastávek a ceníku
jízdného najdete na www.idpk.cz nebo v aktualitách na
internetových stránkách obce.
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V červenci jubilea oslaví:
Jaroslav Šesták, Štěnovické nám.
Ladislav Cink, Lipová
Božena Hodková, Akátová
Libuše Trojanová, Příčná
Václav Šipla, Losinská
Květuše Finková, Buková
Miroslav Duník, Čižická
Jiří Krpejš, Jasanová
Jan Klokan, V Potocích
Jarmila Pechová, Lipová
Jaroslav Rádl, V Koutě

Helena Gergelová, Čižická
Bohuslava Šebová, Duhová
Václav Kokoška, Třešňová
Ludmila Marešová, Buková
Lubomír Štros, Čižická
Ladislav Hubač, Čižická
Josef Hodek, Akátová
Josef Ledvina, Akátová
Jaroslava Kotábová, Štěnovické n.
Jaroslav Dryml, Buková
Karel Trojan, Čižická

Všem jubilantům přejeme hodně zdraví a mnoho sil do dalších let!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Celodenní zájezd seniorů organizovaný KK Obecního úřadu Štěnovice

,,Tentokrát do Litoměřic‘‘
Odjezd: V sobotu 12. září v 6:30 ze Štěnovického náměstí.
Cíl: Litoměřice: Zahrada Čech, historické centrum, hrad a katedrála.
Návrat: V podvečerních hodinách.
Rezervace: albrechtjiri7@gmail.com nebo poštovní schránka:
Čižická 458, Štěnovice
Prosím, uveďte kontakt pro zpětné potvrzení.
Příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč se hradí v autobusu.
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Srdečně Vás zveme na:
Open air koncert mužské vokální skupiny HLASOPLET
KDY: 22. srpna 2020 od 17:00 hodin.
KDE: na farní zahradě ve Štěnovicích.
Výtěžek ze vstupného: bude poukázán nadaci Konto Bariéry.

strana 10

ŠL č. 7 / červenec 2020

Kulturní komise OÚ Štěnovice pořádá akci s názvem:

ZÁBAVNÁ CELOPRÁZDNINOVÁ PÁTRAČKA
Hra pro děti a rodiče, kteří si chtějí o prázdninách užít hodně
zábavy, strávit příjemné společné chvíle a zároveň se dozvědět a
vidět něco nového i bez cestování. Zájemci se mohou
registrovat do 31. 7. 2020 na e-mailu akcestenovice@seznam.cz.
Zaregistrovaným účastníkům budou zaslány podrobné informace ke
hře. Těšíme se na Vás od 1. 7. 2020!!!

Jak bylo na pikniku a jaký ohlas mělo letní kino?
Ještě ráno v den konání akce jsme zvažovali, zda piknik u jezu uskutečnit
či ne. V pátek horký den a v sobotu předpověď - déšť a chladno. Teprve
kolem 13té hodiny padlo rozhodnutí, že do toho jdeme! Sluníčko vyšlo, ale
kolem čtvrté zase přeháňka. Nakonec se počasí umoudřilo a v půl páté
jsme mohli začít připravovat pivní sety k sezení, když mokrá tráva k
posezení zrovna moc nelákala. Po páté hodině se začali scházet první
účastníci pikniku. Nakonec se nás sešlo průběžně asi kolem čtyřiceti,
užívali jsme si chvíli k posezení u dobrého jídla a možnost si společně
popovídat. Děti využily přinesených her - střelby z luku na terč, hry
petanque, míčů, ale i lesík lákal k mnoha probíhačkám a honičkám. Kolem
sedmé hodiny se začalo připravovat nafukovací plátno. To byla obrovská
podívaná nejen pro děti! Nikdo z nás neodhadl jeho velikost, která byla
opravdu ohromující. Pak jen stačilo počkat na tmu, aby byl promítaný
obraz ostrý. Bob a Bobek příjemně naladili na hlavní promítací film
“Špunti na vodě”, který všichni na závěr ocenili potleskem. Tím večer
skončil pro diváky, ale pro organizátory zbylo ještě rozebrat všechny sety a
složit je na auta. Děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav i úklidu, a
zvláště panu Peškovi, hasičům a ZŠ za zapůjčení pivních setů.
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Protože se i přes nepříznivou předpověď počasí na této vydařené akci
prostřídalo téměř ke stovce lidí a akce se setkala s velice pozitivním
ohlasem, chceme ji zopakovat ještě jednou v pátek 28. srpna. Věříme, že
dalšího pokračování venkovního promítání se zúčastní ještě více diváků a
bude tím založena tradice letního kina ve Štěnovicích.

Ukončení prázdnin se pokusíme spojit s vyhodnocením probíhající
“Prázdninové hry”, do které se ještě stále můžete zapojit. Vítány jsou nejen
rodiny s dětmi, ale každý, kdo chce mít zajímavý cíl procházky a něco
nového se dozvědět. Stačí poslat email na akcestenovice@seznam.cz.
Pokud chcete být o kulturních akcích ve Štěnovicích včas informováni a
podílet se například na výběru filmů, zašlete svůj email na předchozí
adresu.
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Rádi Vás oslovíme, neboť i při této akci jsme se dozvěděli, že plakáty ve
vsi, umístění plakátu na webu obce či vyhlášení akce rozhlasem není stále
dostačující.
Těšíme se na další společné setkání!
Hanka Hubačová a Radka Tupová

Zpráva pro ženy:
Po dlouhých třech měsících jsme se opět sešly 18. června v hasičárně. Po
takové době jsme si měly hodně co povídat. Naše odložené výlety budeme
rychle dohánět, a proto jsme hned 24. června vyrazily do Klatov. Zde jsme
se podívaly do katakomb a na černou věž a prošly si město. Další setkání
proběhlo 9. července opět v hasičské zbrojnici.
Zdeňka Šestáková
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Stavba skautského tábořiště 26. - 30. 6. 2020

V pátek 26. 6. 2020 v 18:00 hodin se sešli Lasičky a Netopýři ze
skautského oddílu Dráčata Štěnovice s plzeňským skautským oddílem
Vločka na hlavním vlakovém nádraží v Plzni a společně, jako každý rok,
odcestovali do Hrádku u Sušice. Hlavním cílem byla příprava skautského
tábořiště pro skautské oddíly na celé období školních prázdnin. Po příjezdu
do Hrádku jsme si postavili stany, navečeřeli se u táboráku a stanovili jsme
pracovní plán na sobotu až úterní dopoledne.
Po sobotní snídani došlo k rozdělení úkolů mezi Vločkou a Dráčaty dle
dohody z předešlého večera. Skauti museli za 3,5 dne stihnout velké
množství práce. V sobotu se proto zaměřili na sekání trávy, kopání latrín,
budování ohniště, hloubení odpadních jam, vyměřování a stavbě podsad
stanů. Neděle byla věnována stavbě teepee, vstupní brány, vztyčení
hlavního stožáru, odnášení padlého dřeva a nošení kamenů.
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V pondělí se stavěla a umístila lávka přes potok, stavěla se oblíbená
dřevěná sauna, došlo k demolici starého a výstavbě nového sklípku pro
skladování potravin, dále v přípravě kuchyně a jídelny v skautských
podmínkách. Každý večer po vykonané práci a splnění všech vytyčených
úkolů si skauti dopřáli trochu sportu ve formě softballu, fotbalu, lakrosu a
vybíjené.
Úterní dopoledne se neslo ve smyslu dokončovacích prací z předešlých
dnů a z přípravy na odjezd vlakem zpátky z Hrádku u Sušice do Plzně.
Skautským dětem se prodloužený víkend moc líbil, protože spojily
užitečné s příjemným a na čerstvém vzduchu v přírodě strávily poslední
červnové dny.
V dalším čísle Štěnovických listů Vás budeme informovat o zážitcích ze
skautského tábora.
Cyril Hromník
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ŠTĚNOVICKÉ LISTY
MŮŽETE MÍT VE SCHRÁNCE I VY!
Objednávky na doručování Štěnovických listů do
poštovní schránky se přijímají na tel. č.: 377 916 202.

Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Čižická 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.
Evidenční číslo MK ČR E 12369. Náklad 500 ks. Vydáno 14. 7. 2020.
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