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Aktuálně probíhá v obci několik stavebních akcí

Z

ačátkem srpna zbudovala stavební firma Kamínek tzv. zpomalovací
polštáře s cílem zbezpečnit dopravu v ulicích Farní a Luční. Celkem
pět žulových retardérů vyšlo obec zhruba na 1 mil. Kč.

V současné době probíhá výstavba provizorních autobusových zastávek
u Třešňové. Cestující obyvatelé části obce, jež je situována blíže
k Čižicím, se tak vyhnou dlouhé a místy nebezpečné cestě na zastávku
nacházející se v centru. A proč jsou zastávky pouze provizorní?
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Výstavbu stálých zastávek nelze v současné době realizovat, neboť záměr není
v souladu s územním plánem Štěnovic. Obec proto připravuje návrh ke změně
územního plánu tak, aby byla výstavba plnohodnotných autobusových
zastávek umožněna. Stavbu provizorních zastávek má na starosti firma
Kamínek. Akce vyjde obec přibližně na 600 tis. Kč.
Za více než 300 tis. Kč provedla firma LK-stav výměnu starého oplocení
zahrady místní mateřské školy. Původní oplocení bylo rezavé, nestabilní
a na mnoha místech rozpletené. Montáž nového oplocení antracitové
barvy s instalací betonových podhrabových desek byla realizována
v červenci.
Firma LK-stav je také zhotovitelem výměny obrubníků rozlehlé plochy před
hlavním vchodem základní školy. Nové betonové obruby nahrazují ty stávající
– rozdrolené a vylámané. Tato akce, která je součástí postupné revitalizace
veřejného prostranství v obci, by měla vyjít na necelých 200 tis. Kč.
V červnu a červenci bylo opraveno malé historické stavení na štěnovickém
hřbitově. Firma NH servis, která akci prováděla, opravila kompletně fasádu
včetně říms, parapetů, oken, dveří a střešního oplechování. Za opravu obec
zaplatila necelých 200 tis. Kč.
Začátkem srpna obec podepsala smlouvu o dílo se zhotovitelem
demolice a následné výstavby nové česlovny místní čističky. Výstavbou nové
česlovny bude navázáno na stavební úpravy, které se v areálu ČOV odehrály
minulý rok, kdy byla opravena budova dmýchárny a administrativní budovy.
Nová česlovna zajistí příznivější prostředí pro technologii hrubého
předčištění. Akce, kterou bude realizovat firma Hubka, vyjde přibližně na 1,2
mil. Kč.
Jan Polívka,
místostarosta
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Prořez a kácení dřevin
červenci a začátkem srpna byly provedeny odborné prořezy
několika obecních dřevin. Redukce se dočkaly lípy za Lidovým
domem, stromy napadené kůrovcem či stromy, jejichž větve
zasahovaly do vzdušeného vedení elektřiny. Z důvodu bezpečnosti obec
také iniciovala posouzení a prořez (popř. kácení) aleje vzrostlých
stromů u krajské silnice v Plzeňské ulici (Mezi ploty). Tento zásah byl
financován správcem krajské silnice SÚSPK.

V

Petr Slavík,
starosta

U hřbitova byla umístěna mobilní toaleta
a základě podnětu návštěvníků hřbitova byla v části areálu,
kde se nachází kontejner na hřbitovní odpad, umístěna mobilní
toaleta. Provoz mobilního zařízení zajišťuje firma TOI TOI,
zařízení je opatřeno také umyvadlem. Toaleta bude u hřbitova umístěna
celoročně. Občané pějí na plastový domeček jen ódy a my s nimi jejich
nadšení samozřejmě sdílíme!

N

Jan Polívka
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Vedení obce reaguje na nepravdivé informace,
které šíří Štěnovický zpravodaj
Vážení spoluobčané, sousedé,
milí čtenáři,
dovolte, abychom prostřednictvím Štěnovických listů vyjádřili
nesouhlas s obsahem Štěnovického zpravodaje, který vydává místní spolek
Osvěta Štěnovice. Jistě, politik (rovněž komunální) by měl být vybaven
takzvaně vysokým prahem bolestivosti. Tato dávná poučka vychází
z předpokladu, že osoba zastávající veřejnou funkci, musí být odolná
k tvrdé kritice a oponentuře nejrůznějšího druhu – tedy i toho méně
férového až lživého. Lidská trpělivost však není bezmezná. Opakované lži
a všelijaké překrouceniny nelze nechat bez povšimnutí navždy, neboť
i samotného autora oněch smyšlenek vystavujeme – ač nepřímo – riziku,
že se stane chorobným lhářem, kterému již není pomoci. Cítíme
odpovědnost vymezit se vůči Štěnovickému zpravodaji nejen v zájmu obce
a všech jejích občanů, ale také pro dobro jeho samotných tvůrců.
Zda se autoři uchýlí k nápravě, uvedou věci na pravou míru a omluví se,
je ponecháno jejich úsudku…
V červenci jsme v reakci na červnové vydání Štěnovického zpravodaje
zaslali spolku Osvěta Štěnovice výzvu, kterou žádáme o odstranění
nepravdivých informací a omluvu za zásah do pověsti obce.
Výzva je otištěna na následující straně v podobě, v níž byla zaslána.

Jan Polívka
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Na nesrovnalosti v účetnictví reagovalo vedení obce
ukončením pracovního poměru s účetní, kontrolní
mechanismy byly upraveny
dubnu provedl ekonomický odbor Krajského úřadu Plzeňského
kraje kontrolu hospodaření obce za období celého roku 2021,
mezitím provedlo vedení obce vnitřní kontrolu účetnictví
k dubnu 2022. Na základě obou kontrol byla zjištěna nesrovnalost
v účetnictví samosprávy přesahující 100 tis. Kč. Neprodleně po tomto
zjištění přijala obec potřebná opatření, která vedla k ukončení
pracovního poměru s (teď již bývalou) účetní. V reakci na zpronevěru
zefektivnil úřad vnitřní kontrolní systém tak, aby se podobný přečin
nemohl opakovat.

V
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V zájmu řádného prošetření věci podalo vedení obce na bývalou účetní
trestní oznámení, jehož aktuálním výsledkem je (zatím) nepravomocný
trestní příkaz, který obviněné osobě ukládá podmíněný trest na tři roky.
JP

Investice v číslech
červnu schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání
závěrečný účet za rok 2021, který hodnotí hospodaření obce
právě za uplynulý rok. Ze závěrečného účtu vyplývá, že v roce
2021 proinvestovala obec více finančních prostředků, než původně
plánovala. Tuto pozitivní skutečnost dokládají čísla: rozpočet pro rok 2021
počítal s tím, že obec proinvestuje 13 825 000 Kč, ve skutečnosti však
obec proinvestovala přes 18 mil. Kč. V oblasti investic byla obec efektivní
i v minulých letech. Od roku 2019 ke konci roku 2021 obec proinvestovala
celkem 37 mil. Kč z původně plánovaných 40 mil. Kč.

V

Na co konkrétně byly finance za poslední tři roky vynaloženy?
Tyto informace lze nalézt v předchozích číslech Štěnovických listů,
které
jsou
zveřejněny
na
internetových
stránkách
obce
https://www.stenovice.cz/obec/stenovicke-listy/ (konkrétně se jedná o tato
vydání – leden 2020, leden 2021 a leden 2022). Na některé investiční
akce čerpala obec dotace. Za poslední tři roky obdržela obec investiční
dotace v celkové výši 22,8 mil. Kč (od IROP, Ministerstva financí
a Plzeňského kraje).
Jan Polívka
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V srpnu jubilea oslaví
Libuše Knížková, Lipová
Helena Šimková, Krátká
Zdeňka Krpejšová, Jasanová
Marie Šiplová, Losinská
Jan Kaprál, Buková
Marie Švábková, Krátká
Jiří Šeba, Duhová
Dana Kovářová, Čižická
František Pešek, Štěnovická
Marie Krásná, Čižická

Zdeňka Šestáková, Čižická
Václav Švábek, Krátká
Marta Kunová, Čižická
Anna Koukolíková, Třešňová
Svatopluk Fiala, Třešňová
Antonín Filípek, Hájová
Věra Fremrová, Na Šancích
Hana Plecitá, Buková
Růžena Jůzová, Farní
Václav Knížek, Lipová

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Kultura
30. ročník Haydnových hudebních slavností se blíží
aydnovy hudební slavnosti jsou nejstarším festivalem tzv. staré
hudby v České republice. Byly založeny v roce 1993
pro
připomenutí
prvního
profesionálního
angažmá
Josepha Haydna na zámku v Dolní Lukavici v kapele hrabat Morzinů.
Za třicet let své existence se rozšířily z původně malého regionu na celé
jižní Plzeňsko a do západočeské metropole Plzeň. Slavnosti si zachovávají
priority a cíle svých zakladatelů. Festival je primárně zaměřen na barokní,
klasicistní a raně romantickou hudbu, která je zde prezentována formou
historicky poučené interpretace, přičemž se nebrání experimentálnímu
pojetí některých vybraných koncertů. Své místo ve festivalovém programu
však mají i koncerty umělců a souborů, kteří sice hrají na moderní nástroje,
zároveň ale sledují nejnovější trendy historicky poučené interpretace
klasické hudby. Starobylou architekturu s obdivuhodným řemeslem
zašlých časů, kdy ještě neexistovala slova internet a mobil, využívají
hudební slavnosti jako koncertní sály-místa setkání-umístěná do malebné
krajiny jižního Plzeňska. Navštívíme opět barokní zámky, kláštery
a venkovské kostelíky a necháme se unášet nesmrtelnými skladbami
geniálních autorů.

H

Ve Štěnovicích v sobotu 17. 9. v 18:00, kostel sv. Prokopa
ŽENA MÚZA
Lucie Rozsnyó – zpěv a Markéta Melkusová – cembalo
Za organizační team Vás srdečně zve MUDr. Jiří Albrecht
www. haydn-festival.eu
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Celodenní zájezd seniorů organizovaný KK obce Štěnovice

,,Na Zahradu Čech do Litoměřic‘‘

Z technických důvodů posunut na
neděli
V neděli 11. září 2022 v 6:30 h
ze Štěnovického náměstí.
Cíl: Litoměřice. Zahrada Čech.
Oběd: Individuální (buď na výstavišti Zahrada Čech nebo v historickém
centru)
Oběd nebude objednán pro celou skupinu.
Každý si může vybrat z menu v navštívené restauraci.
Návrat: V podvečerních hodinách.
Rezervace: albrechtjiri7@gmail.com nebo poštovní schránka:
Čižická č.p. 458
Prosím, uveďte kontakt pro zpětné potvrzení.
Příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč se hradí v autobusu.
Bezpečnost: Dle aktuálních epidemiologických podmínek v den odjezdu.

Na viděnou se těší Pavla Varáčková, Hana Hubačová
a Jiří Albrecht
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TJ Sokol Štěnovice – oddíl kopané

ROZLOSOVÁNÍ – PODZIM 2022
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TJ Sokol Štěnovice
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Skauti
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Výprava na kolech 5. 6. 2022
těnovické skautské děti se v neděli 5. 6. 2022 v 10:00 hodin sešly
na kolech v ulici Liliová, aby odtud vyrazily na cyklo-výpravu
do okolí Štěnovic. První zastávkou výpravy se staly Čižice v podobě
návsi ve středu obce, na které po likvidaci vesnického rybníčku,
kovárny a pastoušky, vznikl kruhový prostor s parkovou úpravou,
který se pyšní již vzrostlými lípami. Další zastávkou v Čižicích bylo přírodní
koupaliště, ve kterém se většina skautíků vykoupala a zbytek se alespoň
osvěžil. V blízkosti koupaliště se nachází pingpongový stůl, který se stal
též předmětem zájmu většiny dětí. Zahrály si dvouhru, čtyřhru či obíhanou
kolem pingpongového stolu. Pingpong či stolní tenis vznikl na konci
19. století ve Velké Británii a protože lze hrát na nejrůznějších úrovních
a až do pozdního věku, tak se z něj stal jeden z velmi atraktivních
a celosvětově oblíbených sportů. Po krátkém odpočinku následovala návštěva
bývalého žulového lomu nad Čižicemi. Lomy v Čižicích se využívaly spolu
se štěnovickými na těžbu granodioritu. Granodiorit je hlubinná vyvřelá
hornina s podstatným množstvím křemene a je velmi blízký žule,
od které je makroskopicky těžko rozeznatelný. Děti zjistily, že žula byla
a je používána jako stavební kámen. Vyrábějí se z ní hlavně dlažební kostky
a desky, např. i obrubníky a chodníky v Plzni jsou ze žuly z této lokality.
Při pohledu na dva vysoké stromy rostoucí vedle sebe na břehu čižického
lomu, si skautské děti připomněly, jak vypadá olše. Dalším místem byla
návštěva kaple a studánky sv. Barbory. V lese Lipí na cestě ze Štěnovického
Borku do Nebílovského Borku stával kdysi dřevěný sloupek s obrázkem
sv. Panny Barbory. Pod sloupkem tekl pramen čisté vody, který napájel
studánku.

Š
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Lidé věřili, že je voda ve studánce zázračná. Proto sem přicházeli nemocní
z okolí, kteří vodu popíjeli a otírali si s ní bolavá místa. Doufali v uzdravení.
Jednou z nich byla i Anna Štolcbartová, která oslepla, a když se jí podařilo
uzdravit, nechala zde v roce 1859 postavit jako poděkování sv. Barboře tuto
kapličku. Dnes je místo jedním ze zastavení na Naučné stezce Nebílovy.
Dále děti pokračovaly na kole dle orientačního plánu této naučné stezky,
která je cca 6 km dlouhá.

Děti se projely kolem nádherného barokního zámku Nebílovy, který byl
postavený v letech 1705 až 1719 v místě renesanční a původně gotické
tvrze. Zámek
tvoří
dvojice
samostatných
trojkřídlých
traktů.
V letech 1785 – 1789 byl zámek rekonstruován, z té doby se dochovala
unikátní klasicistní výmalba hlavního sálu zadní budovy od Antonína Tuvory.
V severním křídle zadní budovy zámku se nachází kaple sv. Antonína
Paduánského. Přední a zadní zámecká budova, zeď s arkádami mezi křídly,
zahrada, pozdně renesanční sýpka a ohradní zeď zámku s trojicí bran
jsou od roku 1958 na seznamu kulturních památek České republiky.
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Před zámkem si skautské děti udělaly krátkou zastávku na svačinu a nabrání
nových sil a energie. Další zastávkou byly Prusíny ležící v místě sídliště
slovanské kultury a byly zde nalezeny tři objekty mohylové kultury ze střední
doby bronzové. Jedná se o část Nebílov, kde se nalézá fara, hřbitov,
kostel sv. Jakuba Většího a stará škola z roku 1868. Fara i škola při husitských
válkách zanikly, až po dlouhé době byla fara znovu obnovena a na základě
nařízení Marie Terezie se obnovy dočkala i škola. V daleké historii
prý hřbitov Prusíny sloužil k pohřbívání lidí, kteří si “nezasloužili” pohřeb
u skutečného křesťanského kostela, tzn. sebevrazi, nekřtěné osoby, ateisté,
atd. Na Prusínách je krásný výhled na Přešticko a vrch Vysoká.

Skautské děti pokračovaly polní cestou a dojely na rozcestí se sloupem
Nejsvětější Trojice s malou výklenkovou kaplí. Sloup byl postaven v polovině
18. století hrabětem Heřmanem Černínem z Chudenic. Děti měly odtud krásný
výhled na Nebílovy. Na rozcestí do Štěnovického Borku a Čižic se nachází
Beštojc kříž. Poté se děti vydaly zpět k Nebílovům, které jsou kromě zámku
známé také díky rozlehlým jablečným sadům.
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O historii místních sadů, kde se pěstují jabloně, švestky a jiné ovocné stromy,
se děti dozvěděly na poslední zastávce naučné stezky zvané Rajč. Skautské
děti si prožily neděli na kolech za krásného počasí v krásné přírodě v okolí
krásných, malebných a milovaných Štěnovic. Poznaly nová místa, získaly
nové poznatky a užily si spoustu legrace se svými družinovými kamarády a
zároveň se začaly těšit na srpnový skautský tábor, který je tentokrát
naplánován v délce tří týdnů.

Cyril Hromník
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