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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Ve škole bude letos probíhat druhá etapa modernizace
kuchyně a jídelny
V době mezi vánočními svátky došlo ve škole k osazení nových vstupních
dveří do jídelny jako součást stavebních prací v rámci dvouetapově
realizované modernizace zázemí školní kuchyně a jídelny, včetně
vybudování nové třídy, která byla zhotovena minulý rok (letos bude třída
dovybavena novým nábytkem). V roce 2018 došlo k realizaci I. etapy
modernizace přípravny kuchyně základní školy nacházející se v
1. nadzemním podlaží budovy. Součástí realizace byly také bourací práce
stávajícího uspořádání prostor. Posléze došlo ke kompletní modernizaci
skladovací části včetně instalace nové vzduchotechniky či nového výtahu
jako prostředku k zásobování samotné kuchyně nacházející se ve
2. nadzemním podlaží. V části objektu základní školy naproti kanceláři
ředitele školy došlo k realizaci multifunkčních prostor, které mohou sloužit
jako třída i jako místnost určená ke hraní dětí. Vybraný zhotovitel, jímž je
firma Stavební montáže spol.s r.o., zahájil stavební práce koncem června
tohoto roku přípravou staveniště a navážkou stavebního materiálu.

strana 1

ŠL č. 1 / leden 2019

Ve druhé etapě stavby, která bude probíhat v tomto roce o letních
prázdninách, dojde ke stavebním úpravám ve druhém NP budovy v
prostorách kuchyně a jídelny školy, následně dojde k montáži nového
gastrozařízení. Jídelna bude vybavena také novými stoly a židlemi. Stavba
je částečně dotována Ministerstvem financí ČR. Čerpání dotace je
rozděleno do dvou etap stejně jako samotná stavba. Koncem roku 2018
bylo obci na realizaci první etapy projektu poskytnuto 5, 9 mil. Kč.
Koncem minulého roku byla IROP (poskytovatel dotace MŠ) předložena
kompletní závěrečná dokumentace zrealizované akce nazvané Stavební
úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění rozšíření potřebné kapacity
MŠ Štěnovice. První (výrazně menší) část dotace byla obcí přijata v roce
2018, zbylá část dotace by měla být přijata letos. Předpokládaná výše zbylé
dotace činí přes 20 mil. Kč.

Místní poplatek ze psů
Začátkem letošního roku se budou hradit také poplatky za psy
(viz Obecně závazná vyhláška č. 2/2015). Upozorňujeme, že držitel psa je
povinen vznik poplatkové povinnosti ohlásit na obecním úřadě do 15 dnů ode
dne jejího vzniku. Stejně tak je povinen oznámit zánik poplatkové povinnosti.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Poplatek za svoz komunálního odpadu se bude
platit jednorázově na obecním úřadě od 14.
ledna 2019. Při placení poplatku v hotovosti
bude na obecním úřadě k převzetí v lednu a
únoru známka s vyznačením četnosti
svozu. Od 1. března bude známka k převzetí
pouze v sídle svozové firmy (Západočeské
komunální služby, a.s., Koterovská
522/168, 326 00 Plzeň 2 – Slovany).
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typ nádoby

četnost svozu

rok 2019

popelnice 110 l, 120 l

1 x týdně

2 650 Kč

kombinovaný

2 080 Kč

1 x 14 dnů

1 540 Kč

1 x měsíčně

870 Kč

1 x týdně

5 410 Kč

kombinovaný

4 290 Kč

1 x 14 dnů

3 260 Kč

1 x týdně

16 120 Kč

1 x 14 dnů

9 340 Kč

popelnice 240 l

kontejner 1100 l

(jp)

Usnesení č. 7/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice
ze dne 12. 12. 2018:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 6/2018 ze dne
28. 11 2018, načež konstatuje, že nejsou úkoly, které přetrvávají.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2018.
3. Schvaluje předání k hospodaření (svěřený majetek) majetek pořízený
v rámci akce „Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění
rozšíření potřebné kapacity MŠ Štěnovice“, a to příspěvkové organizaci
Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih, IČ: 70922799, a to formou
dodatku ke zřizovací listině Mateřské školy Štěnovice.
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4. Schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Základní škola
Štěnovice, okres Plzeň-jih ve výši 4 756 000 Kč pro rok 2019 (dle návrhu).
5. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci Základní škola Štěnovice,
okres Plzeň-jih pro rok 2019 (dle návrhu).
6. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Základní školy Štěnovice,
okres Plzeň-jih na roky 2020-2021 (dle návrhu).
7. Schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizaci Mateřská škola
Štěnovice, okres Plzeň-jih ve výši 2 246 000 Kč pro rok 2019 (dle návrhu).
8. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizaci Mateřská škola Štěnovice,
okres Plzeň-jih pro rok 2019 (dle návrhu).
9. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Štěnovice,
okres Plzeň-jih na roky 2020-2021 (dle návrhu).
10. Schvaluje rozpočet obce Štěnovice pro rok 2019 jako schodkový, kdy
schodek činí -1 316 610 Kč, načež je kryt finančními prostředky na účtu
obce. Rozpočtové příjmy činí 40 581 320 Kč, rozpočtové výdaje činí
41 897 930 Kč, potřeba financování (8115) činí 1 644 610 Kč, splátky
úvěru (8124) činí -328 000 Kč, financování celkem 1 316 610 Kč.
11. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2020-2021
(dle návrhu).
12. Schvaluje jako členy přestupkové komise Ing. Kamila Kosnara,
Pavla Baráka DiS, Ing. Petra Kurce, Josefa Bradu a Ing. Cyrila Hromníka.
Předsedou komise je JUDr. Zuzana Šloufová.
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V lednu jubilea oslaví
Štefan Jurista, Lipová
Božena Virtová, Smrková
Jan Koc, Liliová
Zdeněk Půlpán, Akátová
Bohumil Šimek, Krátká
Miloslav Nosek, Farní
Věra Míková, Pod Bažantnicí
Ludmila Bartoňová, Třešňová
Jana Pytlíková, Příčná
Boris Ličačenko, Liliová
Vladislav Kučera, Buková
Jiří Zahradník, Mechová
Václav Burda, Štěnovická
Věra Fialová, Třešňová
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Taneční pro věčné začátečníky
Kulturní komise OÚ pořádá v Lidovém domě taneční hodiny
základů klasických tanců pod vedením 2 zkušených učitelů.
Začátek a trvání od středy 13. 2. od 20:00 do 22:00.
Celkem 6 dvouhodinových lekcí (13. 2., 20. 2., jarní
prázdniny, 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3.). Kontakt pro zájemce:
albrechtjiri7@gmail.com
MUDr. Jiří Albrecht
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Je konec roku 2018 a přichází bilancování činnosti
klubu seniorů a rok 2019
Poslední schůzka se nesla v duchu vánočních svátků. Nejen, že si seniorky
přinesly výborné vánoční cukroví, ale vytvořily pohodovou atmosféru při
společném posezení. Pan starosta uvítal všechny přítomné a popřál jim
hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2019. Pak již následovaly
jednotlivé body programu. Představili se Debrujáři z místní školy, kteří
předvedli zajímavé fyzikální pokusy. Po nich nastoupily místní mažoretky
a v několika sestavách předvedly své umění, nejen s hůlkami. Debrujáři
pak pokračovali v druhé části svých pokusů a na ně navázala ukázka
tanečního vystoupení studia Quick Dance z Plzně, ve které vystoupily i
štěnovické děti. Všem se líbila nejen jednotlivá vystoupení, ale obdivovali
i jejich překrásné kostýmy. Děvčata ze 7. A Jana a Anička měly připravené
ukázky štědrovečerních zvyků, které se udržují v našich domácnostech.
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Seniorky jejich ukázku doplnily o zvyky, které znaly ze svého dětství.
Musím též zmínit, že na této schůzce byl i jeden senior. Snad příště přijde
seniorů více, nebojte se zapojit.
Závěrem chci ve zkratce připomenout, čím jsme vyplnily celý rok 2018 –
bylo 7 schůzek a 2 putování s hůlkami. Na setkáních proběhly přednášky
např. o Japonsku, o Římě, o zdraví či o správném cvičení, o pečení
domácího chleba, o správném používání kosmetiky, ale i tvořivé dílničky s
papírem. Doufám, že se těšíte na další rok a my se těšíme na vaše podněty
k další činnosti klubu seniorů.
Omlouvám se za chybu, která byla v článku o hůlkování, kde jsem
zaměnila název řeky protékající naší vesnicí, správně je samozřejmě
Úhlava. Na druhou stranu jsem se přesvědčila, že články někdo čte a za to
jsem velmi ráda . (Pro mne je psaní článků obtížnou věcí, raději bych
něco počítala, ale zase by nikdo nevěděl, co všechno jsou schopni naši
senioři vykonat a to by bylo škoda.)
Mgr. Hana Hubačová a Pavla Varáčková

Zpráva pro všechny ženy ze Štěnovic
ČSŽ skončil únorem roku 2018, ale dále se scházíme ne jako svaz žen, ale
jako Ženy Štěnovice s. o. (samostatná organizace). Během roku jsme měly
několik setkání s přednáškami PhDr. Aleny Vlčkové, které byly zajímavé.
V říjnu jsme si udělaly výlet do Přeštic a navštívily Dům historie Přešticka.
Poslední posezení jsme měly 13. prosince. Proběhla malá tombola,
občerstvení, ženy přinesly vánoční cukroví. O štěnovických svatbách
minulého století nám pověděla PhDr. Vlčková i s ukázkami. Všem se
sezení líbilo a těšíme se na další rok.
Zdeňka Šestáková
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Zpívání na schodech
Vánoční oslavy na základní škole Štěnovice se nesly v duchu již tradičního
Zpívání na schodech. Žáci 1. a 2. stupně nacvičili společně devět
svátečních koled, které před školou zazpívali. Do příprav se zapojilo přes
300 dětí. K vidění byl také živý betlém s jesličkami. Pro návštěvníky akce
byl připraven teplý čaj. Na akci jsme si připomínali vánoční tradice a
význam společně stráveného času v kruhu rodiny. Ve svátečním duchu se
neslo i počasí, a tak jsme si mohli naplno vychutnat společně strávené
odpoledne. Děkujeme všem rodičům, kteří se na vystoupení přišli podívat a
podpořili tak práci žáků.
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Mgr. Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Projekt Zdravá školní jídelna
Mateřská škola Štěnovice usiluje od září 2018 o získání certifikátu Zdravá
školní jídelna. Projekt Zdravá školní jídelna se zaměřuje na zvýšení
pestrosti a nutriční hodnoty pokrmů v rámci školního stravování a má
pomáhat formovat správné stravovací návyky dětí. Za vznikem tohoto
projektu stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu a tým
hygieniků. Školní stravování má v České republice mnohaletou tradici, ale
stále je možné stravování zlepšovat v souladu s požadavky doby a
moderních trendů.
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Podle kritérií, která jsou v rámci projektu stanovena, je třeba připravovat
pestrý jídelní lístek sestavený dle Nutričního doporučení Ministerstva
zdravotnictví ČR ke spotřebnímu koši s každodenní nabídkou neslazených
nápojů. Čerstvé a sezónní potraviny jsou základem pokrmů. Zařazují se
vícekrát měsíčně zeleninové a luštěninové polévky, ryby a tepelně
upravená zelenina. Mateřské školy mohou smažené pokrmy podávat
naprosto výjimečně (1x za 3 měsíce), podávané množství zeleniny nebo
ovoce v rámci jednotlivých jídel je minimálně velikosti pěsti strávníka.
Známá pohádka „Sůl nad zlato“ není jako studijní literatura v tomto
projektu doporučována. Podporuje se střídmé solení a omezení používání
dochucovadel a dehydrovaných směsí. Personál školní jídelny musí umět
naplánovat a vhodně sestavit jídelní lístek, znát platnou legislativu, umět
chutné jídlo uvařit a to navíc s ohledem na dětského strávníka. To
předpokládá pravidelné vzdělávání pracovníků školní jídelny, prezentaci
jejich práce, celkové zvyšování výživové gramotnosti a komunikaci školní
jídelny s pedagogy, dětmi i jejich rodiči.

Mgr. Jitka Adamová
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Oddílové Vánoce 21. - 22. 12. 2018
V pátek 21. 12. 2018 se skautské děti sešly na parkovišti v 18:00 hodin u
Boleveckého hřbitova a společně šly do nově zrekonstruované plzeňské
skautské klubovny Senečák ležící u Seneckého rybníka. V dopoledních
hodinách zde funguje Lesní školka Medvíďata, odpoledne se zde konají
schůzky několika skautských oddílů ze střediska Stopa a Limba. Po
ubytování a společné večeři začal program, který byl sestaven z příspěvků
jednotlivých skautských skupin, a to ve formě zpívání vánočních koled,
hraní skauty připravených scének, her a samozřejmě připomenutí českých
tradic v období Vánoc. Například význam sv. Barbory (4. 12.), kdy podle
lidových zvyků skupinky přestrojených Barborek chodily s košíky plných
jablíček a ořechů a rozdávaly je hodným dětem, sv. Ambrože (7. 12.), kdy
přestrojený Ambrož s černou čepicí stočenou do špičky v podvečer naháněl
u kostela děti a lákal je na sladkosti a sv. Lucie (13. 12.), kdy převlečené
Lucie s dlouhým papírovým „zobákem“ na ústech chodily kolem stavení a
kontrolovaly, zda pradleny a přadleny v tento den odpočívají a nepracují.
Po společenském programu následovalo dlouho očekávané rozbalování
dárečků, které si děti připravily a to v dvojím provedení, s
konkrétními jmenovkami pro své kamarády a jeden dárek bez jmenovky.
Dárky bez jmenovky byly rozdány dětem s nejmenším počtem obdržených
dárků. Po vánoční nadílce se skautské děti sešly před budovou a postavily
se do kruhu, načež došlo k rozdání prskavek a společnému zapálení. Na
všech dětech byla vidět upřímná spokojenost a radost. Sobotní ráno začalo
jako vždy rozcvičkou a následnou společnou snídaní. Po snídani
následoval další program zaměřený na rukodělné práce a to vznikem
několika stanovišť, kterými děti postupně procházely a absolvovaly dané
úkoly. Na prvním stanovišti probíhala výroba vánočních přáníček pomocí
razítek a šablon, na druhém stanovišti se vyráběly svíčky nakapáním vosku
do ořechové skořápky a vložením knotu. Na dalším stanovišti se vyráběly
vločky z papírových pytlíků a různé ozdobné předměty tvořené korálky a
rolničkami. Dále se vyráběly vánoční svícny, které byly tvořeny jehličím,
papírovými a dřevěnými dekoracemi. Na posledním stanovišti se pracovalo
s voskovkami a žehličkou.
strana 13

ŠL č. 1 / leden 2019

Skauti si vyzkoušeli takzvanou enkaustickou metodu, při které se zažehlují
voskovky na papír pomocí speciální žehličky. Mnoho dětí se s touto
metodou práce s voskovkami setkalo poprvé a bylo to pro ně velmi
zajímavé a přínosné. Čas mezi skončením výše uvedených rukodělných
činností a obědem využily děti balením spacáků, karimatek a batohů
s oblečením. Po obědě následoval společný úklid společenské místnosti,
chodeb, pokojů a kuchyně. Po úklidu vyšly děti opět na čerstvý vzduch si
zahrát další hru v místním lese s názvem Ježíšek versus Santa Klaus. Hra
spočívala v nashromáždění co nejvíce dárků ve formě papírových balíčků.
Hra měla pravidla, se kterými byly děti seznámeny, a bylo nutné je
dodržovat. Oddílové Vánoce byly zakončeny okolo 15:00 hodin příchodem
rodičů, kteří si přišli vyzvednout své děti a společným popřáním si
krásných Vánoc a štěstím do nového roku 2019.
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Ing. Cyril Hromník

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Po stopách švédských mořeplavců
Přilétáme pravidelnou linkou ČSA z Prahy do Stockholmu. Let dlouhý
1.100 km nám trvá 1,5 hodiny, časové pásmo je stejné jako v České
republice. V této skandinávské zemi budeme 1 den, pak míříme lodí přes
Baltské moře do Finska a po třech dnech se opět vracíme do Stockholmu,
kde zůstaneme již několik dní. Stockholm není velké město, i když je
hlavní městem Švédska, jeho počet obyvatel je přibližně kolem 900 tisíc.
Čeho má ale Stockholm opravdu hodně, jsou mosty. Toto skandinávské
město je postaveno na 14 ostrovech a tak je poměrně členité, různorodé a
zajímavé. Jelikož naše minulá cesta byla ryze námořní, kde jsem popisoval
plavbu lodí ze Švédska do Finska a zpět, tak i samotný pobyt ve Švédsku
pokračoval v tomto námořním duchu.
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Navštívil jsem s kolegou Honzou z Plzně snad nejznámější švédské
muzeum „Vasa,“ kde je vystavená jediná dochovaná loď na světě ze
17. století.

Stockholm, švédská metropole postavená na 14 ostrovech.
Loď Vasa 10. srpna 1628 zvedla plachty, aby vyjela ze stockholmského
přístavu. Byla to nově postavená válečná loď pojmenovaná podle
vládnoucí dynastie Vasa. Na znamení slavnostní události byla vypálena
salva z postranních děl lodi. Když se mohutná loď pomalu blížila ke vstupu
do přístavu, zvedl se prudký vítr. Vasa se naklonila na bok, ale znovu se
vzpřímila. Další závan větru ale položil loď na bok. Otevřenými otvory pro
děla se do lodi nahrnula voda. Vasa klesla ke dnu a vzala s sebou nejméně
30, možná až 50 ze 150 členů posádky. O 333 let později, začátkem 50. let
minulého století, začal soukromý průzkumník Andres Franzén pátrat po
této lodi. Už od dětství ho fascinovaly vraky potopené v blízkosti domu
jeho rodičů. Roku 1956 se mu podařilo tuto loď objevit a 24. dubna 1961
byla Vasa vyzvednuta. Toto muzeum bylo pro mě a Honzu fascinací a
strávili jsme v něm několik hodin.
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Naše další cesta vedla do historického centra města. Jelikož Stockholm
není velký, tak jsme jej prošli celý pěšky a nasáli tak atmosféru přístavního
města se všemi 14 ostrovy a mosty mezi nimi. Našli jsme další muzeum
zaměřené na lodě, tentokrát z poněkud jiného úhlu. U mola byla přistavená
moderní (tedy 40 let stará) námořní švédská fregata a postarší pán v
důchodu, voják z povolání, který na této lodi sloužil, nám dělal
komentovanou prohlídku lodi. Bylo příjemné poslouchat jeho příběhy,
prolézat kajuty a poslouchat jeho vyprávění, co a jak kde fungovalo a
k čemu sloužilo. Prohlídka s autentickým příběhem a námořním
nadšencem byla pro nás dva chlapy cestovatele vysloveně požehnáním. Po
prohlídce jsme si s Honzou sedli k molu, dali si trochu whisky, doutník a
pokračovali v naší cestovatelské výpravě za poznáním.

Muzeum věnované současným jachtám.
Třetí muzeum bylo zase jiné. Tentokrát jsme navštívili muzeum věnované
současným jachtám. Ve dvou velkých hangárech postavených podél vody
byly umístěny desítky malých i velkých jachet. Některé byly skromné, ale
většina z vystavených kousků byla opravdu výstavních, krásně lakovaných
s chromovým kováním atd.
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Lodní doprava a restaurace na vodě, typický obrázek Stockholmu.
Jednalo se o umělecké kousky s dlouhou historií a v naprosto perfektním
udržovaném stavu. Myslím, že tato muzea technického typu by se líbila
nejednomu štěnovickému nadšenci.
Další den je ve Stockholmu hodně rušno. Všechny hlavní ulice centra
města ráno projíždějí úklidové čety. V postranních ulicích mají snad
všechny světové televizní stanice své kamiony a pomalu staví kamerové
rampy s jeřáby, aby mohly zachytit co nejlepší záběry ze svatby švédského
prince Carla Philipa, jediného syna švédského krále Carla XVI. Gustafa,
s exmodelkou Sofií Hellqvistovou. Švédský hrad v centru města je
v obležení. Nad hlavami nám krouží policejní a televizní vrtulníky,
v ulicích potkáváme televizní komentátory stanic BBC, CNN, atd. Je
příjemné, že Stockholm je poměrně málo zalidněné město a i s davem
zahraničních turistů kapacitně stačí. Dá se tak dostat do těsné blízkosti
hradu a pozorovat, jak do hradu přijíždějí další a další černé limuzíny.
Dostáváme plánek s trasou novomanželské projížďky městem, bezpečností
instrukce a vydáváme se s Honzou pro nás na nejzajímavější místo poblíž
hradu, odkud lze z těsné blízkosti vše pozorovat.
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Nejprve projíždějí bezpečnostní auta, poté auta televizních stanic a za nimi
jde průvod hradní hudby, vojáci ve slavnostních uniformách na koních a na
konci otevřený kočár tažený koňmi s princem a jeho ženou. Je to zvláštní,
romantický a hezký zážitek. Vše je precizně připraveno, vše funguje jak
má, vše probíhá s jakousi noblesou, nikde nejsou žádné komplikace.
Vidíme krásně na kočár, který projíždí s průvodem jen 2 metry od nás.
Večer si dáváme s Honzou whisky, poslední doutník a poslední sušené
hovězí maso. Naše pánská cesta se zaměřením na lodě, moře a vše o
námořnictví je doslova slavnostně zakončena. Další den brzo ráno nás čeká
let zpátky do Prahy a plánování další cesty. A kam to bude příště? Nechte
se překvapit – vydáme se až na samotný konec Evropy!

Radim Teodor Bílek, DiS.

Nevyvezené popelnice:
V případě pochybení zaměstnanců ZKS, a.s. při svozu komunálního odpadu
mohou občané požadovat nápravu na tomto tel. čísle: 493 647 150.
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Informace závěrem:
Použité vánoční stromky mohou lidé položit vedle kontejnerů na
komunální odpad. Pracovníci správy obecní zeleně budou v následujících
dnech zajišťovat svoz stromků.
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