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zdarma

Obec chystá další investice. Realizace dlouho
připravovaných projektů by měly být zahájeny ještě
v tomto roce
Vážení občané,
první polovina tohoto roku je za námi a tak mi dovolte, abych
vás prostřednictvím našeho zpravodaje informoval o tom, jaké záměry
obce již byly zrealizovány, jaké se realizují a co dalšího se připravuje.
Už v lednovém čísle Štěnovických listů jste byli informováni o několika
stavebních akcích, které by letos měly být zahájeny. Některé z nich je
zapotřebí ještě tento rok zdárně dokončit.
Jak naši čtenáři jistě dobře vědí, obci bylo na jaře letošního roku schváleno
přidělení dotace na stavební úpravy místní mateřské školy. Poskytovatelem
dotace je řídící orgán IROP. V současné době dokončuje vybraná
projektová kancelář Hausner a Spěváček projektovou dokumentaci pro
provádění stavby. V rámci příprav výběrového řízení na zhotovitele stavby
bude zpracována zadávací dokumentace, k jejímuž znění se bude
poskytovatel dotace vyjadřovat.
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V případě souhlasu dojde ke zveřejnění výběrového řízení včetně
podmínek pro podání cenových nabídek jednotlivých uchazečů –
stavebních firem.

Ukázka ze studie řešení stavebních úprav mateřské školy.
V případě, že v rámci výběru zhotovitele stavby nedojde k výrazným
časovým prodlevám způsobeným např. odvoláním některého z uchazečů,
měly by být stavební práce zahájeny v říjnu či listopadu letošního roku.
V rámci rozšíření kapacity školky bude vybudována nová třída, z důvodu
bezpečnosti bude součástí stavebních úprav také vstupní vestibul.
Předpokládané celkové náklady akce činí zhruba 30 mil. Kč. V návaznosti
na stavební úpravy dojde také před areálem školky k výstavbě parkoviště.
V březnu tohoto roku rozhodlo Ministerstvo financí ČR o přidělení
dotace obci na akci s názvem Rozvoj a obnova MTZ ZŠ Štěnovice, kdy
dojde ke stavebním úpravám a modernizaci kuchyně štěnovické základní
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školy a vybudování nové víceúčelové třídy. K přípravě této investiční akce
bylo přistoupeno z důvodu nevyhovujícího stavu školní kuchyně včetně
některých spotřebičů.
Nová třída by měla být rezervou v případě rapidního nárůstu počtu
dětí, za normálního stavu by však učebna měla sloužit např. jako
přednášková místnost s možností projekce. Podobně jako u školky však
dojde po předložení projektové dokumentace k řádnému výběru
zhotovitele. Realizace akce připadá na srpen až listopad roku 2017.
Předpokládané celkové náklady akce činí 9.235.000 Kč, z toho 6.464.000
Kč činí dotace.
V současné době se pracuje také na projektové dokumentaci
domova s pečovatelskou službou. Dokončený projekt by měl být na stole
ještě letos. Dokumentace by se měla náležitě vypořádat se současnými
prvky a trendy v oblasti bydlení pro seniory. Kdy dojde k realizaci samotné
stavby, však ještě není jasné – více budeme vědět letos na podzim.
Obec byla prostřednictvím výroční zprávy Vodárny Plzeň, a.s. za
rok 2016 upozorněna na vadný stav splaškové kanalizace v ulici Habrová.
Na základě tohoto upozornění provozovatele byl obcí objednán kamerový
monitoring kanalizace v celém úseku ulice. Z provedeného monitoringu
vyplývá, že je zapotřebí v co nejkratší době přistoupit k opravě
monitorovaného úseku o délce téměř 130 m. Na základě tohoto zjištění
byla podána žádost o dotaci poskytované Plzeňským krajem. Odhadované
náklady akce činí téměř 870.000 Kč, z Plzeňského kraje může být obci
poskytnuta dotace v maximální výši 607.000 Kč. O tom, zda bude dotace
přidělena, se rozhodne letos v září.
V první polovině roku byla zpracována projektová dokumentace na
rozšíření sběrného dvora. Projektová dokumentace počítá nejen s přidáním
dalších kontejnerů, ale zohledňuje také potřebu většího manipulačního
prostoru pro pohyb nákladních i osobních vozidel. Kdy dojde k realizaci
připravované akce, ještě není jisté.
Začátkem června došlo k pokládce asfaltu v ulici Skladová směrem
ke sběrnému dvoru. Akci provedla společnost EUROVIA CS, a.s. za
zhruba 400 tis. Kč.
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Následně došlo k rekonstrukci povrchu komunikace v ulici K Pile.
V současné době probíhají dokončovací práce na úpravě povrchu
místní komunikace V Podlesí a Na Průhonu.
Značnou část komunikace včetně zřízení inženýrských sítí
financuje investor obytné zóny, investorem propojení asfaltového povrchu
včetně rozšíření veřejného osvětlení křižovatky ulic V Podlesí a Na
Průhonu je obec.
V průběhu tohoto měsíce došlo také k finální úpravě svislého a
vodorovného dopravního značení přechodu pro chodce nacházejícího se na
Čižické několik metrů za místním hřbitovem. Věříme, že i toto opatření
přiměje některé zběsilé řidiče k sešlápnutí brzdového pedálu.
Takový je dosavadní výčet toho, co obec připravuje i toho, co již
realizuje. Při této příležitosti vám ještě přeji příjemnou a prosluněnou
dovolenou (ať už ji budete trávit u moře nebo se chystáte prozkoumat
nejrůznější kouty naší vlasti).
Petr Slavík,
starosta obce Štěnovice

Upozornění:
Žádáme návštěvníky dětského hřiště u základní školy
v ulici Liliová, aby nevstupovali do oploceného
prostoru se psy a dbali tak dodržování provozního
řádu.

Uzavření sběrného dvora:
Ve středu 5. 7. 2017 dojde z důvodu státního svátku k uzavření
sběrného dvora.
strana 4

ŠL č. 7 / červenec 2017

V červenci jubilea oslaví:
Jaroslav Šesták, Štěnovické nám.
Blanka Růžičková, Čižická
Ladislav Cink, Lipová
Božena Hodková, Akátová
Libuše Trojanová, Příčná
Václav Šipla, Losinská
Květuše Finková, Buková
Jan Klokan, V Potocích
Jan Kapic, Buková
Helena Gergelová, Čižická
Dáša Hyťhová, Plzeňská
Václav Kokoška, Třešňová
Ludmila Marešová, Buková
Lubomír Štros, Čižická
Marie Hartmannová, Štěnovické nám.
Ladislav Hubač, Čižická
Josef Hodek, Akátová
Josef Ledvina, Akátová
Jaroslava Kotábová, Čižická
Jaroslav Dryml, Buková
Libuše Alblová, Losinská
Zdeněk Hamerlík, Na Šancích
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady

Ze základní školy ve Štěnovicích:
(na následující straně)
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Pátý ročník a exkurze v pražské Botanické zahradě na
výstavě Motýlů
Začátkem května jsme se vydali do Prahy do Botanické zahrady, kde se
každoročně pořádá projekt „Motýli“. Z ciziny jsou sem dovezené kukly
motýlů a ti se zde líhnou a pak se mohou po skleníku volně pohybovat.
Během prohlídky jsme se seznámili se základní anatomií motýlů.
Dozvěděli jsme se zajímavosti o tom, jak motýli vnímají svět okolo sebe,
jak rozlišit denní a noční motýly a proč jsou motýli často velmi pestře
zbarveni a čím se živí.
Druhou zastávku měl náš autobus u Národního technického muzea. Zde
jsme si prohlédli expozici Dopravních prostředků a dostali jsme za úkol
vybrat si jeden exponát a vyfotit ho. Fotografie jsme pak zpracovávali v
hodinách informatiky, kde jsme je nejen upravovali, ale také jsme měli za
úkol vytvořit referát o Národním technickém muzeu a využít pořízené
fotografie. Některá naše díla si můžete prohlédnout v galerii.

autor: žáci 5. třídy

Dětský den ve Štěnovicích 2017
Letošní Dětský den se velmi vydařil. Počasí nám přálo a dětí přišlo
opravdu hojně. Děti si užily spoustu zábavy a různých aktivit.
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Mohly si zaházet šipkami, kopnout si do míče, zaskákat si v pytli, hodit si
míčkem, vystřelit si ze vzduchovky a mnoho dalších aktivit. Také se něco
přiučily u Astronomie. Nemohl zde chybět náš tradiční maskot. Tento rok
to byl Micky Mouse, kterého si děti opravdu užily. Také byla příležitost
zhlédnout kouzelnické představení kouzelnice Lucie, do kterého se
zapojily i děti. Děti se hlavně těšily na zvířátko, které přijelo z Plzeňské
ZOO. Děti si poslechly zajímavé informace o hadovi, mohly si na něj
sáhnout, popřípadě si ho odvážlivci vzali na krk. Po té, co měly všechna
stanoviště splněná, si tradičně šly děti s rodiči opéct špekáček. V 5 hodin
nás zabavili parašutisti, kteří skákali z letadla. Všem parašutistům bylo
odevzdané patřičné díky za jejich úžasný výkon. Hned poté, co si
parašutisti uklidili své padáky, tak si děti (jako každý rok) vyzvedly
balónek se jménem a najednou ho všichni pustí. Byla to opravdu nádherná
podívaná. Nakonec si děti zařádily v hasičské pěně. Myslím si, že se dětem
Dětský den moc líbil a doufám, že si ho všechny děti patřičně užily. Také
bychom chtěli za celý 9. ročník poděkovat pořadatelům, že nám nabídli
spolupráci na Dětském dni. Moc si toho vážíme a těšíme se na další
spolupráci na různých dalších akcích ve Štěnovicích.
autor: Pavlína Marešová, třída 9. A

Projektový den na SPŠS
Na SPŠS a SPŠ prof. ŠVEJCARA si
učitelé a žáci připravili Projektový den
pro žáky základních škol. Zájemci si
mohli prohlédnout školu. Vyzkoušeli si
trenažér na sváření, na počítačích
vytvořili
program
v objektovém
programování, seznámili se s náplní hodin
mechatroniky, nahlédli do zpracování
kovů, viděli pracovat 3D tiskárnu a mnoho dalších činností. Ani humanitní
obory nezůstaly pozadu. Děvčata si vyzkoušela péči o novorozence a starší
osoby, soutěžila ve sportovních aktivitách i v německém jazyce.
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Robotika v mateřské škole
Téma robotiky se s mateřskou školou moc často nespojuje. Přesto lze se
základy robotiky ve školce pracovat. My, jako mateřská škola, která se
specializuje na podporu nadání, se snažíme přinášet dětem nové příležitosti
a aktivity, které nejsou ve školkách zcela běžné. Nabízíme i činnosti, které
kolikrát svým obsahem nebo náročností překračují náplň rámcového
vzdělávacího programu celostátně daného pro předškolní vzdělávání.
Zvláště děti jeden rok před nástupem k docházce do základní školy jsou
nadšené pro věci nové a nestereotypní. Spolupráce s Centrem robotiky
v Plzni přišla nejen z tohoto důvodu jako na zavolanou.
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Pracovníci Centra zaměřeného na robotiku, přírodní vědy a elektroniku
navštívili naši školku a přivezli s sebou různé interaktivní pomůcky a
hračky.
Předškoláci se naučili využívat schopností robotů Dash and Dot, všichni si
vyzkoušeli práci s robotickou beruškou a tím i základy programování a
velkým překvapením bylo pro děti „přečtení“ QR kódu. Setkání
s nejmodernější technologií rozšířené reality bylo pro děti velmi magické a
celkově emotivní. Do konce školního roku 2017/2018 máme naplánovanou
ještě jednu exkurzi v Centru robotiky, kde se seznámíme s dalšími
robotickými pomůckami. Ale již teď jsme přesvědčeni, že mateřská škola a
robotika jde dohromady a že si vzájemně nepřekážejí.

autor: Mgr. Jitka Adamová,
ředitelka mateřské školy ve Štěnovicích
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Okénko do české historie Martina Marka:
Bitva u Zborova
Data 2.7.1917 a 2.7.2017 od sebe dělí rovných sto let. Aniž to mnozí tuší, je
druhý červenec významným dnem v naší novodobé historii. Dokonce se dá říci,
že málokteré výročí v našem kalendáři má tak zásadní vliv na obnovu české
nezávislé státnosti. V tento den se odehrála bitva nedaleko ukrajinského Zborova.
Zapojila se do ní mimo jiné Československá střelecká brigáda. A vedla si opravu
dobře. V kontextu Velké války to byla bezvýznamná epizoda jedné nepovedené
ofenzívy. Ovšem pro nás se jednalo o zcela klíčový moment. Poprvé nastoupili
dobrovolníci původem z Čech a Slovenska, jako celistvý útvar, do bojů na
východní frontě. Poprvé proti sobě ve větší míře stanuli příslušníci obou národů
jako protivníci na bojišti, když se legionáři střetli s vojáky Rakousko-Uherských
pluků č.35 (plzeňský) a č.75. (jindřichohradecký). Bitva se stala zásadním
zdrojem tradic branné moci Republiky Československé. Prakticky všichni vyšší
velitelé předmnichovské armády prošli ohněm zborovských bojů.
Z nejznámějších jmenujme například Jana Syrového, pozdějšího armádního
generála a ministra obrany, který zde přišel o oko. Nebo Otakara Husáka,
generála, ministra obrany a zakladatele výroby výbušnin v pardubickém Semtíně.
Nelze zapomenout na dalšího armádního generála, a dokonce prezidenta
republiky, Ludvíka Svobodu. I jediný maršál českého původu, Karel Janoušek,
prošel bitvou v legionářské uniformě. Nemůžeme vynechat ani velitelé praporů
Stráže Obrany Státu, ozbrojené složky, bojující v letech 1938-39 o pohraničí.
Všichni byli u Zborova. Úspěch brigády znamenal konec omezení pro výstavbu
ČS zahraničního vojska. Právě díky tomu se legie postupně rozrostly do
nezanedbatelné síly čítající více než sto tisíc vojáků, aby se po návratu do vlasti
staly základem armády nového Československa. Klíčová byla samozřejmě otázka
politická. Zborovské vystoupení podpořilo myšlenku Československého
zahraničního odboje. Dalo do rukou čs. politických představitelů pádný argument
pro uznání nároků Čechů a Slováků na svobodný společný stát. A přece se
čtyřicet let o Zborovu téměř nemluvilo.
Bitva u Zborova byla součástí ruské ofenzívy generála Brusilova na podporu
západních spojenců. Hlavní úder měl být veden ve směru Tarnopol-Lvov
divizemi jihozápadní fronty.
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Panovala ovšem oprávněná obava ohledně spolehlivosti ruských jednotek.
Rozkládala je politická agitace. Většinou bolševická. Padlo riskantní rozhodnutí.
Útok měly vést úderné formace, které se dobrovolně přihlásí. Záměrem bylo
strhnout jejich příkladem ostatní útvary k boji. Mezi prvními se přihlásila
Československá střelecká brigáda. Disponovala silou přibližně 3500 mužů (1.
střelecký pluk „Mistra Jana Husa“, 2. střelecký pluk „Jiřího z Poděbrad“, 3.
střelecký pluk „Jana Žižky z Trocnova“). Podstatnou část mužstva tvořili
Sokolové. Bojová morálka byla navzdory potížím velmi vysoká. Svým způsobem
nahrazovala slabou výzbroj brigády a zcela nedostatečnou výstroj. I když bylo
léto, velká část dobrovolníků musela nosit kožíšky a beranice, neboť letní výstroj
pro ně prostě nebyla. Vojáci měli pouze pušky s nevelkou zásobou střeliva.
Disponovali malým množstvím ručních granátů. Lehké polní kulomety zcela
chyběly. Brigáda neměla vlastní dělostřeleckou podporu. Byla zcela odkázána na
ruské dělostřelectvo. Naproti tomu Rakousko-Uherské jednotky nepostrádaly
dostatek zbraní. Držely solidně vybudované pozice a znaly dokonale terén. Proti
legionářům stály část 86. pěšího pluku a 6. pěšího pluku 32. uherské pěší divize a
rakouské pěší pluky č. 35 (plzeňský) a č. 75 (jindřichohradecký) z 19. pěší divize
o síle asi 5500 mužů. Navzdory tomu brigáda prorazila přes čtyři linie rakouskouherské armády až do hloubky asi 5 km. Získala velký počet zajatců i válečného
materiálu. Tento úspěch byl ovšem naprosto promarněn ruským velením. Do
nečekaného průlomu nevyslalo potřebné zálohy. Brigáda sama neměla dostatek
sil, aby zadržela Německo-Rakousko protiofenzivu o několik dní později. Čs.
střelecká brigáda ztratila u Zborova 185 padlých a zemřelých následkem zranění.
Měla asi 700 zraněných. Krvavý byl především polední boj o Mogilu, opevněné
návrší držené maďarským plukem. Tam položila život většina českých a
slovenských legionářů.
Žádný ze štěnovických občanů se bitvy u Zborova dle dostupných dat
pravděpodobně nezúčastnil. Pro zájemce o tuto problematiku doporučuji
publikaci PhDr. Aleny Vlčkové „Štěnovice a 1. světová válka“.
Jako připomínku zborovské bitvy pořádá Československá obec legionářská pouť
k mohyle nedaleko Zborova. Kromě toho je po celé republice organizována akce
„Svíčka za padlé“. Jejím smyslem je ve všech obcích, kde je evidován padlý
občan od Zborova, rozsvítit 2.7.2017 v 18:00 speciálně vyrobené svíce. Jedná se
tak o připomenutí válečných obětí tohoto střetnutí, přičemž nezáleží, na které
straně bojiště voják padl.
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ČSOL neeviduje ve svých záznamech žádného padlého ze Štěnovic. Nicméně
mnoho jiných se nepodařilo dodnes ztotožnit s místem narození nebo bydlištěm.
Proto po dohodě s ČSOL bude do naší obce přidělen jeden takový voják, za něhož
u památníku válečných obětí zapálíme svíci. Zároveň v tento den dojde
k vyvěšení státní vlajky České republiky právě u zmiňovaného pomníku.
Připomínková akce ČSOL: http://csol.cz/domains/csol.cz/index.php/svicky-zapadle
V případě dotazů využijte e-mailovou adresu: info@martinmarek.eu

autor: Martin Marek
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Děkujeme rodině Peškových za exkurzi do jejich štěnovické
pily PEŠEK
Prohlídka areálu pily byla pro děti velice poučná. Při teoretické přednášce
pana Peška se děti dozvěděly, že výrobním programem pily je výroba
konstrukčního řeziva pro stavbu krovů a dřevostaveb, dále také řezivo
stavební, především prkna a fošny, různých délek i rozměrů, a mezi další
výrobní sortiment pily patří výroba dřevěných obalů a palet. Děti měly
příležitost si prohlédnout jednotlivé technické komponenty pily. Při
praktické ukázce viděly děti podavač smrkové kulatiny a transportní pás
dopravující dřevo k řezacímu stroji v pohybu a konkrétní řez dle zadaného
obdélníkového profilu a délky. Dozvěděly se, že max. možná délka
dodávaného řeziva je 11 m. Na památku si každý z nich odnesl kousek
dřeva na výrobu lodičky.
autor: Ing. Cyril Hromník

Sportovní střípky:
Fotbal:
Muži se v soutěži zachránili, žáci skončili na třetím místě
Tým mužů se díky úspěšné jarní části sezóny dokázal zachránit v 1. B třídě a
obsadil nakonec 9. příčku. Na jaře se nám podařilo získat velmi solidních 25
bodů, přičemž jsme 7x vyhráli, 3x remizovali a 3x jsme odešli ze zápasu
poraženi. Nejlepšími střelci týmu byli Michal Grasl (7 branek), Tomáš Belan (6
branek), Martin Krásný a Pavel Volf dali po 5 gólech. Pevně věříme, že se nám
v příští sezóně povede lépe a tím pádem se vyhneme záchranářským bojům.
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Tým mužů po posledním zápase proti Dlouhé Vsi u Sušice.

Tým starších žáků před posledním utkáním sezóny proti Merklínu.
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Starší žáci skončili v okresním přeboru na třetím místě. V jarní části sezóny 8x
většinou výrazně vyhráli a 2x prohráli těsným rozdílem s týmy na prvním a
druhém místě (Chlumčany a Žákava). S týmem Žákavé jsme se utkali na jaře
dvakrát a jednou se nám tento tým podařilo porazit. Tomáš Fink se stal suverénně
nejlepším střelcem soutěže, kdy se mu podařilo vsítit celkem 51 branek.
Mladší přípravka na jaře 3x vyhrála a 5x prohrála. Náš tým měl v týmu oproti
soupeřům většinou kluky mladších ročníků, takže jejich účast v soutěži musíme
hodnotit opravdu velmi pozitivně. Nejlepšími střelci týmu byli Dominik Kančev,
Štěpán Sedláček a Jan Hrubý.
Stará garda hraje systémem jaro – podzim a zatím má na kontě 4 výhry a 4
porážky, takže se drží ve středu tabulky.
Děkujeme všem fanouškům, sponzorům, trenérům, rodičům našich mladých
fotbalistů i všem ostatním, kteří se kolem fotbalu pohybují a pomáhají nám, za
jejich podporu a čas během celé sezóny. Děkujeme a těšíme se opět na viděnou po
letní pauze.

autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu

Zápisky z cest:
Maui – ostrov údolí
24. 10. 2016 sedám v Praze do letadla. Letím směrem na Londýn, Los
Angeles a po 19 hodinovém letu přistávám ve městě Kahului. Jsem na
ostrově Maui, druhém největším z havajských ostrovů.
Jak je ten svět malý! Jeden den vám stačí k tomu, abyste přeletěli 11
časových pásem a z nepříjemného říjnového počasí se ocitli v tropech 21
st. nad rovníkem. Hned na letišti jsem svědkem podívané známé z mnoha
cestopisů. Chladící boxy jsou plné věnců z pravých orchidejí.
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Ty tady čekají na každého, kdo se chce ozdobit tímto přírodním
náhrdelníkem. Někteří turisté dostávají tuto pozornost i od svých hostitelů.
Velikost ostrova (1883 km2) umožňuje, že během jednoho dne zažijete

strana 17

ŠL č. 7 / červenec 2017

nevídané.
Pokud zvolíte cestu na východ, ocitnete se v deštném pralese. Ročně tu
spadne k devíti metrům vody na metr čtvereční. Já jsem zde dlouho
nepobyla. Liják byl tak intenzivní, že strážci uzavřeli cesty pro
neschůdnost terénu. Výšlap do vlhkých tropů se nekonal, takže jsem
přejela na západ ostrova. Zde jsem prožila 10 krásných dnů bez jediné
kapky deště. Pozorovala jsem každodenní duhy, obdivovala až kýčovitě
zbarvené západy slunce a čekala na připlutí velryb. V Lahaině, bývalém
hlavním městě, jsem prošla mnoho obrazových galerií. Zažila jsem dlouho
do noci trvající oslavy Halloweenu, na které se sjíždí až 30 tisíc
návštěvníků z celého ostrova. Velkým zážitkem bylo vidět korzo masek a
představení místních dětských folklorních skupin. Bylo zajímavé
odhadovat, z jakého koutu světa sem připluli předkové těch kouzelných
dětských tvářiček. Byli to Filipínci nebo Číňané? Japonci, Indiáni nebo
místní Polynésané?
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A ještě něco. Duch ALOHA tady opravdu cítíte na každém kroku.
A laskavost
L jednota
O veselost
H lidskost
A trpělivost
Mnoho ras tu žije vedle sebe nejen na základě tolerance, ale ve vzájemné
úctě a oslavě.

autor: Mgr. Anna Koukolíková
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