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Plánovaná rekonstrukce silničního mostu u zámku se
komplikuje
Vážení spoluobčané,
několik let jsme krajskou správu silnic upozorňovali na špatný
technický stav mostu poblíž štěnovického zámku (silniční most přes
Úhlavu je součástí komunikace III/180 25). A právě i na základě
soustavného tlaku, který obec na vlastníka mostu vyvíjela, byl most
oficiálně zařazen do skupiny mostů se špatným technickým stavem. Stalo
se tak na základě důkladné revize, kterou Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje provedla. Ruku v ruce s technickou stránkou věci jde také
bezpečnost. Nedostatečná šíře mostní vozovky se totiž s ohledem na
intenzitu současného provozu stává značně nebezpečnou především pro
cyklisty a chodce. S výhledem nápravy stavu tak vznikla na podzim
minulého roku projektová studie o třech variantách. První dvě varianty
rekonstrukce mostu počítaly se zachováním jeho současné polohy a
s vybudováním chodníku o normových parametrech.
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Třetí varianta, pro kterou se letos zastupitelstvo obce téměř jednomyslně
rozhodlo, řeší nejen chodníky, ale počítá také s pozvolným nájezdem na
most, přičemž ruší současnou nepřehlednou zatáčku. Tato varianta sice
předpokládá vyšší náklady na realizaci, ale dle dopravních expertů se jeví
jako nejbezpečnější a nejefektivnější. Poté, co zastupitelstvo obce tuto
variantu schválilo, měla krajská správa silnic (jako hlavní investor záměru)
zadat zpracování projektové dokumentace vycházející ze schválené studie.
Tento postup byl však pozastaven, neboť se na základě upozornění
místního občana začali současným mostem zabývat památkáři, kteří by
mohli dle iniciativy dotyčné osoby uznat stávající most za historickou
památku. V takovém případě by však nebylo možno provést razantní
stavební zásah a dosáhnout v tomto úseku krajské silnice kýženého cíle,
kterým je již zmíněná bezpečnost a plynulost provozu. Nutno dodat, že
vzhledem k majetkovým poměrům nelze v lokalitě u zámku vystavět druhý
most, který by sousedil s mostem stávajícím. Taková varianta je navíc
technicky neproveditelná.
Poznámka: Nejčastější odpovědí na anketní otázku „Jaký problém by měl obecní
úřad v současnosti urychleně řešit?“ bylo „bezpečnost, rychlost dopravy a hluk“ a
„silniční most přes Úhlavu”. Anketa se mezi občany Štěnovic uskutečnila v první
polovině letošního roku.

Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta

Varianty studie jsou k nahlédnutí v kanceláři starosty
obce v pondělí a středu vždy od 8:00 do 11:30
a od 12:30 do 17:00.
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Plánované opravy byly zahájeny
Začátkem srpna byly zahájeny opravy na místních komunikacích
v Modřínové a části Borecké (slepá ulice z Čižické). Zhotovitelem akce je
firma EUROVIA Silba. Opravy by měly obec vyjít zhruba na 400 tis. Kč,
akce by měla trvat nejpozději do konce září.
Zahájeny také byly stavební úpravy místní čističky. Cílem akce, která obec
vyjde zhruba na 1,5 mil. Kč, je oprava fasády objektů ČOV včetně opravy
střechy, výměny oplocení atd. Součástí díla bude i oprava čerpací stanice
V Potocích.
Jan Polívka

Rekonstrukce střechy Lidového domu
V srpnu byla vypsána veřejná soutěž na výběr zhotovitele rekonstrukce
střechy Lidového domu. Předpokládané náklady na tuto stavební akci,
která by měla být realizována ještě letos, činí zhruba 3 mil. Kč
Jan Polívka

Pronájem hrobových míst – povinnosti nájemce
Obec Štěnovice upozorňuje občany na povinnost uzavření smlouvy o
pronájmu hrobového místa a uhrazení poplatku za pronájem. Obec uzavírá
od dubna nové smlouvy o pronájmu hrobových míst a budou přijímány
platby za pronájem hrobového místa na hřbitově ve Štěnovicích. Prosíme
nájemce hrobových míst, aby si předem ověřili číslo hrobu, popřípadě
předložili původní nájemní smlouvu z r. 2016. Tento údaj je nutný pro
přesnou identifikaci hrobového místa.
Obecní úřad Štěnovice
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V srpnu jubilea oslaví:
Libuše Knížková, Lipová
Helena Šimková, Krátká
Marie Beková, 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
Václav Knížek, Lipová

VŠEM JUBILANTŮM GRATULUJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Zpráva pro ženy
7. července proběhlo setkání v hasičárně. Sešlo se nás 14 žen. Povídaly
jsme a plánovaly, kam se ještě podíváme. Paní Bébrová přinesla škvarkové
placičky, paní Olivková bramborovou buchtu a cuketové řízky, kávu, paní
Šestáková chuťovky, paní Kasíková slané pečivo. Povídaly jsme si o tom,
co kdo jak vaří a peče. Na závěr byla naše oblíbená tombola.
14. července jsme se podívaly opět do Přeštic. Navštívily jsme Dům
historie Přešticka. V přízemí budovy je bývalé zařízení obchodu a výroba
maňásků.
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V prvním patře je zařízení pro kováře a podkováře, švadleny, obuvníky,
jsou tu i věžní hodiny, které nám byly předvedeny, dále maketa mlýna,
který je také v chodu a ve vyšších patrech jsou ukázky z lega, ze kterého
jsou sestaveny různé věci. Bylo to moc pěkné.
21. července jsme dojely do Plzně, kde jsme se podívaly do katedrály sv.
Bartoloměje, která je po opravě. Prohlídka byla krásná. Poté jsme se
podívaly do muzea loutek, které putovaly s loutkovým divadlem po
vesnicích a městech. V muzeu jsou i loutky Josefa Skupy a nechybí ani
vyprávění z jeho života.
22. července jsme se sešly opět na večeři v Lidovém domě. Další setkání
jsme naplánovaly na 11. srpna v hasičárně.
Zdeňka Šestáková

Z kultury:
Keškování ve Štěnovicích
Keškování ve Štěnovicích běží již od června, a
přestože bude končit až koncem září, má již čtyři
výherce, kteří poslali fotografie ze všech deseti míst
nálezu kešek. (Ceny si mohou naši čtyři výherci
přijít vyzvednout v sobotu 28. 8. na akci "Hravé
odpoledne s piknikem" od 15 do 18 hodin.) Věříme,
že nebudou jediní a přidají se ještě mnozí další. Stačí
stáhnout QR kód a jít hledat.
Kulturní komise obce Štěnovice
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Celodenní zájezd seniorů organizovaný
KK obce Štěnovice

Opět do Litoměřic
Odjezd:

V pátek 10. září 2021 v 6:30
ze Štěnovického náměstí.
Cíl:
Litoměřice. Zahrada Čech. Historické centrum (Památník K. H. Máchy).
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 458, 332 09 Štěnovice. Prosíme, uveďte kontakt pro zpětné potvrzení.
Příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč se hradí v autobusu.
Bezpečnost:
Všechny účastníky, prosíme, doložit při nástupu do autobusu, že jsou očkovaní

(nebo do 180 dnů po covid) nebo si provedli před odjezdem antigenní
test.
Na viděnou se těší MUDr. Jiří Albrecht a Pavla Varáčková
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Jménem České společnosti Josepha Haydna
jste zváni na další ročník festivalu staré hudby
29. Haydnovy hudební slavnosti (9. 9. - 29. 9. 2021)

„PER L´AMORE DELLA MUSICA“
Jeho celý program naleznete na: www.haydn-festival.eu
Letošní ročník je věnován především slunné Itálii a jejím starým
mistrům. Zahájení proběhne jako každý rok v Dolní Lukavici.
Ve Štěnovicích se festival zastaví v neděli 12. 9. od 18:00 v kostele
sv. Prokopa. Koncert je nazván ITALSKÉ INSPIRACE. Vystoupí
MUSICA BELLISSIMA. Můžeme se těšit nejen na Vivaldiho, ale i na
skladatele Corelli, Locatelli, Frescobaldi a další…

Na setkání se těší MUDr. Jiří Albrecht
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Vpád vojsk Varšavské smlouvy do
Československa v roce 1968 neskončil
podepsáním moskevských protokolů.
Smlouva
o
dočasném
pobytu
sovětských vojsk legalizovala setrvání
cizí armády na našem území. Dočasnost
se protáhla na více než dvacet let. Jaké bylo soužití s okupanty? Co znamenala
jejich přítomnost pro společenský vývoj? Kdo co platil? Některé odpovědi na tyto
otázky přinese beseda pod názvem "Od invaze k okupaci” vedená soukromým
historikem Martinem Markem. Vzhledem k tomu, že část svého života strávil v
oblastech, kde byly umístěny sovětské posádky, přidá též své osobní zkušenosti.
Symbolicky tomu tak bude v předvečer výročí nešťastných událostí ze srpna
1968. Beseda se koná 20. 8. 2021 od 17:00 v obřadní síni Obecního úřadu ve
Štěnovicích.
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Výprava na hrad Skála 6. 6. 2021
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice podniknul
v neděli 6. 6. 2021 výpravu na hrad Skála.
Skauti se sešli v obci Nezdice, která se nachází
v okrese Plzeň-jih a její dominantou jsou kostel
sv. Prokopa, mlýn a zbytky tvrze.
Skautské děti se vydaly po červené turistické
značce jihovýchodně od obce Nezdice. Po cestě
v přírodě vyplněné dětskými hrami a úkoly se
nacházel první bod výpravy Loupensko.
Vrcholovými partiemi hřbetu Loupensko v celé
délce prochází červeně značená turistická cesta.
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Na jihozápadním konci hřbetu u rozcestí Pískovce se kříží se zeleně
značenou cestou spojující obce Nezdice a Vlčí. Na severovýchodě se
červené značka napojuje na naučnou stezku „Se sv. Vojtěchem okolím
Přeštic“. Loupensko je buližníkový hřbet protažený v délce téměř 2 km.
Vrcholová skála v části hřbetu tvoří cca 0,5 km dlouhou skalní hradbu,
která je místy až 20 m vysoká. Děti se zde dozvěděly, co je buližník a že
skály na území přírodní památky Loupensko jsou využívány velmi často
pro horolezecké aktivity.
Další část výpravy vedla rozsáhlým mohylovým pohřebištěm ze střední
doby bronzové a železné zvaném „Mohylové pohřebiště Velký les“.
Mohyly mívaly různé velikosti, od zcela malých, plochých, majících
v průměru 2 m, až po veliké o průměru až 15 m a výšce 2 m.
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Trasa dále pokračovala Zálesím, což je malá obec a nachází se 2,5 km na
jih od Příchovic. V katastrálním území Zálesí u Příchovic se nacházel cíl
této skautské výpravy s názvem Skála.
Skála je zřícenina hradu, přístup není úplně nejsnazší, děti musely
překonávat poměrně velké kopce. Z historického hlediska začal hrad Skála
po husitských válkách upadat, byl opuštěn a změnil se ve zříceninu. Je to
poměrně rozsáhlá zřícenina dokonce dvou hradů ze 14. století. Rozsáhlá je
hlavně původně zastavěnou plochou. Dochovaly se částečně základy i
zbytky zdiva. Nechá se to tam poměrně dobře a dlouho prolézat, je to snad
i tím, že hrady byly postaveny na skalním hřebeni, proto je současný
povrch tak členitý a láká k tomu to tam prolézat.
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Zpestřením výpravy se stalo na cestě lesem nalezení úkrytu UŽ-6, který
sloužil 3. protiletadlovému oddílu Plzeň. Děti si prohlédly úkrytový prostor
a všimly si, že naproti vchodu se nachází probouratelně přehrazená šachta
nouzového výlezu (pozn. šachta je seshora uzavřena padacím poklopem
ovládatelným zevnitř a překrytým vrstvou zeminy).
Výprava končila po 9 km pěší chůze v obci Radkovice, kde již na své děti
čekali rodiče.
Jsem opět přesvědčen o tom, že si skautské děti nedělní výpravu užily a
těší se na další zajímavá místa, která v rámci výprav skautského oddílu
anebo v rámci svých skautských družin navštíví. Nejbližší takovou
skautskou akcí bude v srpnu skautský tábor v Hrádku u Sušice.
Cyril Hromník

Letní taneční tábor na faře ve Štěnovicích
Při hledání ideálního prostoru
pro konání Letního tanečního
tábora s kouzelnou tematikou,
v termínu od 25. 7. do 30.7., se
nám podařilo najít místo, kde
kouzlo stále žije.
V místě bývalého kláštera, který
připomíná skromná zvonička na
střeše velkého domu, z kterého
padá omítka, se nám přes veškerý ruch a shon všedních dnů centra obce
otevře netušená příležitost k relaxaci. Obrovská a krásně udržovaná
zahrada se nám stala útočištěm pro tanec, vyrábění a pikniky v trávě.
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Všechny místnosti uvnitř fary jsou útulně vybavené, zrekonstruované
sociální zázemí a vstupu do druhého patra dominuje obrovské schodiště.
Na závěr tábora jsme s dětmi připravili závěrečné taneční vystoupení
k tématu Kouzelný svět Tima Burtona a na farní zahradě pod mohutným
ořechem mohly ožít postavy
z jeho filmů.
Ráda bych poděkovala za
veškerou péči a přípravu kastelánu
MUDr. Jiřímu Albrechtovi a těším
se na další akce na zahradě či
uvnitř fary nebo v kostele
sv. Prokopa.
Kateřina Bednářová
a celý tým

Obecní knihovna Štěnovice
je od 2. 8. opět otevřena
veřejnosti!
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