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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Posilvestrovské rozjímání v duchu bilance i očekávání
Začátek nového roku vždy vybízí k bilancování, analyzování a počítání
toho, co se v uplynulém roce povedlo. To je tak, když ve vší názornosti
horlivě počítáte na prstech obou rukou (někdy i nohou) vše, co
považujete za zdařilé a úspěšné. Vaše prsty se pro samou radost tak
nějak samovolně napřimují, což se povětšinou děje v naprosté
harmonii se spokojeným hlasem doprovázejícím onen důsledný výčet.
Avšak ve jménu objektivity a lidstvem tak často opomíjené sebereflexe
je zapotřebí se pozastavit i nad tím, co se nepovedlo – prostě už jen pro
tu skutečnost, že jsme lidé. Na místě však není frustrace, nýbrž
poučení a patřičná náprava (je-li to možné). To platí pro každého
z nás a pro vedení obcí či měst zrovna tak. Konec mudrování.
Přistupme k letmé (jen zdánlivě obsáhlé) rekapitulaci zrealizovaných
akcí i k hrubému výčtu toho, co se letos chystá:
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Jak už bylo v uplynulém roce avizováno, letos by mělo dojít
k realizaci několika stavebních akcí, z nichž některé výrazně zatíží obecní
rozpočet. Této predikci podoba rozpočtu obce na rok 2018 také odpovídá.
Ke schválení rozpočtu došlo v prosinci minulého roku a z již předloženého
návrhu - který byl na posledním veřejném zasedání zastupitelstva obce
projednáván - vyplynulo několik (níže specifikovaných) skutečností:
Schválený rozpočet obce na rok 2018 je výrazně schodkový, kdy
plánované výdaje převyšují předpokládané příjmy o více než 40 mil. Kč.
Důvodem je zejména realizace přístavby a rozšíření kapacity mateřské
školy a také modernizace školní kuchyně včetně výstavby nové třídy.
Nutno podotknout, že podmínkou realizace obou uvedených investic je
poskytnutí dotací z příslušných dotačních titulů – tím by se pak schodek
rozpočtu výrazně snížil. Vzhledem k vysokým výdajům bude rozpočet pro
rok 2018 „kryt“ překlenovacím úvěrem ve výši očekávané dotace na
přístavbu a rozšíření kapacity MŠ (tj. více než 25 mil. Kč) tak, aby bylo
zajištěno, že se obec v průběhu roku nedostane do provozní nouze. O
přidělení dotace na přístavbu školky bylo v minulém roce rozhodnuto
prostřednictvím právního aktu (vydaného řídícím orgánem/poskytovatelem
dotace IROP). Jelikož se jedná o typ dotace „ex – post“ (tzn. dotace ve výši
zhruba 25 mil. Kč bude průběžně po dobu realizace akce proplácena vždy
po ukončení jednotlivých etap, celkové náklady na realizaci činí cca 30
mil. Kč), je potřeba, aby byla celková částka za realizaci stavební akce
včetně předpokládané dotace zohledněna v příslušné kapitole výdajů
rozpočtu obce (více o průběhu výstavby níže). V minulém roce bylo
počítáno s realizací modernizace školní kuchyně včetně výstavby nové
třídy. K zahájení této akce však nakonec nedošlo z důvodu nevčasného
předložení projektové dokumentace, načež byla obec nucena rozhodnout
o nepřijetí dotace ve výši zhruba 70 % z celkových nákladů (přijetím
dotace by byla obec zavázána dokončit stavební akci na podzim minulého
roku, což by bylo z časových důvodů nemožné). Poskytovatel dotace
(Ministerstvo financí ČR), byl obcí srozuměn s výše uvedenými důvody
nemožnosti přijetí dotace, načež došlo k přípravám nové žádosti
s předpokládaným zahájením i ukončením realizace v tomto roce.
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V příslušné kapitole výdajů rozpočtu je tak tato investice zohledněna
celkovými náklady ve výši zhruba 16 mil. Kč s předpokladem, že by opět
zhruba 70 % z celkových nákladů tvořila dotace. O tom, zda bude dotace
obci přidělena (případně v jaké výši), bude zřejmě rozhodnuto na jaře
tohoto roku. Jak bylo uvedeno, verdikt Ministerstva financí ČR je alfou a
omegou pro to, zda bude akce tento rok zrealizována či nikoli (více o
přípravě stavební akce níže).

Pozn. v tomto roce obec počítá s kapitálovými příjmy ve výši 1, 4 mil. Kč
v souvislosti s prodejem objektů v areálu bývalého pivovaru. Prodej se netýká
budovy bývalé sladovny.

V březnu roku 2017 bylo ze strany MFČR rozhodnuto o přidělení
dotace ve výši zhruba 70 % na modernizaci školní kuchyně a vybudování
nové třídy s možným využitím nad rámec běžné výuky. Jak bylo výše
uvedeno, akce nakonec realizována nebyla, přestože už po obdržení
kladného vyjádření poskytovatele dotace byly zahájeny přípravy na
výstavbu včetně jednání o alternativách školního stravování v době
probíhajících stavebních prací. Navzdory této skutečnosti obec ze záměru
neustoupila a po rozšíření projektové dokumentace podala po projednání
věci s Ministerstvem financí novou žádost o přidělení dotace. Nakolik
bude žádost úspěšná, bude jasné v březnu, nejpozději v dubnu tohoto roku.
V současné době běží lhůta pro podání nabídek uchazečů v rámci vypsané
veřejné zakázky na výběr zhotovitele této stavební akce. Stále však platí:
Nebude-li poskytnuta dotace, výstavba se letos neuskuteční.
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V předchozích číslech Štěnovických listů jste byli informováni o
přípravě a následném zahájení realizace přístavby a rozšíření kapacity
mateřské školy. Na podzim minulého roku obec vypsala veřejnou zakázku
na výběr zhotovitele stavební akce. Z pěti oslovených stavebních firem se
výběrového řízení zúčastnily dvě. Nejnižší cenovou nabídku předložila
Silba Elstav, s.r.o. S vybraným uchazečem byla následně uzavřena
smlouva o dílo, načež došlo po několika dnech od podpisu smlouvy
k předání staveniště. Stavba byla zahájena v listopadu zemními pracemi
v části zahrady školky, kde bude vybudována nová moderní třída pro cca
30 dětí. V rámci realizace této akce dojde mimo jiné k demolici nástavby
s plechovou střešní krytinou. Důvodem je naprostá nemožnost využití
těchto prostor k jakýmkoli účelům. Ze statického hlediska navíc není
technicky možné prostory nástavby stavebně upravit tak, aby bylo možné
je jakkoli smysluplně využít. Stavební akce - jejíž součástí je například
také výstavba zpevněných ploch uvnitř areálu školky včetně parkoviště pro
zaměstnance - bude dokončena v září tohoto roku.
Koncem minulého roku byla Plzeňským krajem přidělena dotace ve
výši 300 tis. Kč na řešení havarijního stavu splaškové kanalizace v ulici
Habrová. Sanace kanalizačního řadu proběhne v první polovině letošního
roku výměnou kameninového potrubí ve stávající trase. Celkové náklady
na provedení nutných oprav (kdy jejich důležitost vyplývá jak z technické
zprávy provozovatele, tak z protokolu o provedení monitoringu pořízeného
minulý rok) přesáhnou 1,4 mil. Kč. Oprava kanalizace bude provedena
firmou Streicher.
V roce 2017 byl vybrán zpracovatel třetí změny územního plánu
obce, kdy byla po poptávkovém řízení vybrána architektonická společnost
Atelier M.A.A.T. Vybraný subjekt má s tvorbou funkčních územních plánů
v regionu jižního Plzeňska značné zkušenosti, což bylo patrné i
z posledních konzultací o podobě změny ÚP. Částka za zhotovení
dokumentu by neměla přesáhnout 200 tis. Kč. Na změně územního plánu
se bude v tomto roce dále pracovat - s ohledem na složitý úřední postup
projednávání změny ÚP (i s ohledem na rozsah zadání) je však složité
odhadnout, kdy bude závazný dokument pro další stavební rozvoj obce
vydán.
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To je tedy hrubý výčet zásadních akcí a událostí stavebního
charakteru, které byly vloni připravovány, případně zahájeny a k jejichž
finalizaci dojde nebo by mělo dojít v tomto roce. Nyní je na řadě
rekapitulace toho, co bylo kompletně zrealizováno v minulém roce.
Začátkem minulého roku byl vydán kolaudační souhlas k užívání
zrekonstruované krajské silnice č. III/18027 do Čižic. V rámci akce byly
zrealizovány tři středové ostrůvky pro zpomalení dopravy, jejichž
investorem byla obec. Na zpomalovací prvky, jejichž součástí je v jednom
případě přechod pro chodce, obec vynaložila zhruba 1,3 mil. Kč.
V polovině roku 2017 byl položen asfaltový koberec místní
komunikace v délce 200 m v ulici Skladová směrem ke sběrnému dvoru.
Zhotovitelem díla byla firma Eurovia (stejně jako tomu bylo v případě
rekonstrukce povrchu silnice č. III/18027 včetně výstavby zpomalovacích
prvků). Položení nového asfaltového koberce vyšlo skoro na 400 tis. Kč.
Pomyslnou tečkou rozvoje dopravní infrastruktury v roce 2017 bylo
vybudování asfaltového povrchu jakožto propojení komunikace
(vybudované v rámci výstavby obytné lokality coby soukromého
investičního záměru) ulice Na Průhonu a ulice V Podlesí. Součástí
realizace bylo prodloužení elektrického kabelu pro veřejné osvětlení či
vpusť včetně záchytného žlabu dešťových vod. Stavební akce, jejímž
zhotovitelem byla firma Professional Building, stála více než 500 tis. Kč.
Křižovatka byla spolu s částí komunikace, jejíž realizace byla hrazena
soukromým investorem, zkolaudována v prosinci.
Během roku 2017 došlo k realizaci dalších investic. Jednou z nich
byla modernizace obecního rozhlasu, na kterou obec vydala přibližně 630
tis. Kč. Dodavatelem byla firma Sovt Radio, která se bude dále starat o
servis dodaného zařízení. V rámci pravidelné zkoušky sirén se
prostřednictvím rozhlasu každou první středu v měsíci rozezní stálý
(občanům známý) výstražný zvuk.
V průběhu roku byl na základě zadání obce vypracován posudek a
následně projektová dokumentace zabývající se výměnou střešní krytiny
bytového domu v ulici Skalní.
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Současnou krytinu lze považovat za nevyhovující, neboť do budovy zatéká
na více místech a dílčí opravy jsou jen (jak se postupně ukázalo)
krátkodobým řešením. Krytina, která byla při výstavbě objektu užita, je i
vzhledem ke sklonu střechy bytového domu shledána jako nevhodná.
Ke konci roku byly zadány malířské práce, které byly provedeny
v sále Lidového domu a v přilehlých prostorách. Interiér budovy, kde se
konají nejen tradiční plesy a zábavy, tak působí zase o něco
reprezentativněji. Do budoucna je však počítáno s rozsáhlou rekonstrukcí
budovy. Stavební úpravy by měly navazovat na plánovanou sanaci vlhkého
zdiva související s potřebou zamýšleného přeložení dešťové kanalizace.
V rámci narovnávání majetkoprávních vztahů byl na posledním
veřejném zasedání zastupitelstva minulého roku schválen odkup pozemků
nacházejících se mimo jiné pod objektem hasičské zbrojnice. Pozemkové
narovnání je v tomto případě obzvláště potřebné, neboť je podmínkou pro
čerpání dotace na zamýšlené stavební úpravy budovy místní hasičárny (viz
usnesení č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva).
Úvod tohoto článku ve zkratce informoval především o současném
stavu hospodaření obce, konkrétně o zásadních skutečnostech
vyplývajících ze zastupitelstvem schváleného rozpočtu na tento rok.
V souvislosti s tím byly zmíněny dvě stavební akce (přístavba a rozšíření
kapacity MŠ, modernizace kuchyně a výstavba nové třídy ZŠ), které jsou
součástí investičního plánu pro letošní rok. Pro úplnost však netřeba
opomenout další investice (byť menšího rázu), s nimiž je letos také
počítáno.
Jednou z nich je zpracování projektové dokumentace dopravního
řešení ulice Ke Cvičišti. Původně bylo počítáno se základní úpravou
povrchu tak, aby byla komunikace co nejjednodušším způsobem zpevněna.
Postupně však dospělo vedení obce k názoru, že je na místě řešit celou věc
komplexněji a efektivněji, což se neobejde bez řádné projektové
dokumentace, jejíž zpracování bude v tomto roce zadáno. V rámci úpravy
povrchů místních komunikací je pro letošek počítáno také s úpravou
komunikace v Jedlové a Vřesové ulici. Na uvedené je v rozpočtu obce
vyčleněno 860 tis. Kč.
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Z důvodu častých dopravních komplikací v lokalitě u dětského
hřiště poblíž základní školy je do budoucna počítáno se zbudováním
parkovacích ploch. Ty by měly být využívány zejména rodiči dětí
navštěvujících školu a obyvateli přilehlých domů. Minulý rok byla zadána
projektová dokumentace tohoto dopravního řešení. Letos bude projektová
dokumentace společností D – Projekt předložena. Na projekt bude
z rozpočtu obce vydáno asi 150 tis. Kč. Na stejné kapitole obecního
rozpočtu je zohledněna také realizace zpevněných ploch uvnitř areálu
mateřské školy (bude zbudováno v návaznosti na realizaci přístavby
školky) – součástí zpevněných ploch je též parkoviště pro zaměstnance.
Odhaduje se, že výstavba zpevněných ploch uvnitř areálu MŠ vyjde obec
na 1, 5 mil. Kč.
Tento rok by se mělo pokračovat v rozšiřování veřejného osvětlení,
což je v rozpočtu obce na rok 2018 zohledněno částkou ve výši 200 tis. Kč.
Minulý rok bylo zadáno zpracování potřebné projektové dokumentace.
I letos se dostane na řešení majetkoprávních vztahů. Po dlouhém
jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových ČR obec
předpokládá odkup pozemků ve vlastnictví státu. Dotčené pozemky se
nacházejí pod plánovanou trasou cyklostezky. V jednání je dále odkup
pozemků ve vlastnictví města Plzně. Na odkup pozemků je v rozpočtu
obce zarezervována částka ve výši 1, 2 mil. Kč.
V letošním roce bude předložena kompletní projektová
dokumentace pro výstavbu pečovatelského domu na místě stávajícího
objektu na Štěnovickém náměstí. Za zpracování projektu obec zaplatí 900
tis. Kč.
O průběhu jednotlivých akcí budete informováni v dalších číslech
zpravodaje.
Hodně zdraví, pohodu a mnoho rodinného štěstí v roce 2018 přejí:
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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V lednu jubilea oslaví:
Miloslav Nosek, Farní
Věra Fialová, Třešňová
Boris Ličačenko, Liliová
Vladislav Kučera, Buková
Štefan Jurista, Lipová
Bohumil Šimek, Krátká
Václav Burda, Štěnovická
Marie Halamová, Lipová
Božena Virtová, Smrková
Jan Koc, Liliová
Zdeněk Půlpán, Akátová
Věra Míková, Fialková
Jana Pytlíková, Příčná
Ludmila Bartoňová, Třešňová
Josef Popule, Ke Mlýnu
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Usnesení č. 7/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice konaného
dne 13. 12. 2017
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 6/2016, č. 3/2017, č.
5/2017 a č. 6/2017. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 10 z programu zasedání č. 6/2016,
bod č. 13 z programu zasedání č. 3/2017, bod č. 5 z programu zasedání č. 5/2017, bod č. 5
z programu zasedání č. 6/2017, bod č. 8 z programu zasedání č. 6/2017, bod č. 9
z programu zasedání č. 6/2017 a bod č. 13 z programu zasedání č. 6/2017.
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2. Schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizace Základní škola Štěnovice ve
výši 3 900 000 Kč pro rok 2018 (dle návrhu).
3. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Štěnovice pro rok 2018.
4. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola
Štěnovice na roky 2019 a 2020 (dle návrhu).
5. Schvaluje poskytnout Základní škole Štěnovice část z finančních prostředků na provoz
ve výši 100 000 Kč v tomto roce, kdy bude uvedená částka použita na mzdové náklady.
6. Schvaluje příspěvek na provoz příspěvkové organizace Mateřská škola Štěnovice ve
výši
1 860 000 Kč pro rok 2018 (dle návrhu).
7. Schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Štěnovice pro rok 2018 (dle
návrhu).
8. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace Mateřská škola
Štěnovice na roky 2019 a 2020 (dle návrhu).
9. Schvaluje rozpočet obce Štěnovice pro rok 2018 jako schodkový, kdy schodek činí
44 209 520 Kč, načež je částečně kryt úvěrem a částečně finančními prostředky na účtu
obce. Změny schváleného rozpočtu oproti návrhu rozpočtu: Příjmy – par. 0000, pol. 1111
(v návrhu 5 500 000 Kč, schváleno 6 800 000 Kč), pol. 1121 (v návrhu 5 200 000 Kč,
schváleno 5 550 000 Kč), pol. 1211 (v návrhu 10 000 000 Kč, schváleno 11 300 000 Kč).
Výdaje – par. 3111, pol. 5xxx (v návrhu 2 000 000 Kč, schváleno 1 860 000 Kč).
Rekapitulace: Celkové příjmy 34 041 980 Kč, celkové výdaje 78 251 500 Kč, schodek –
44 209 520 Kč, potřeba financování (8115) 18 656 880, 84 Kč, splátky úvěru (8124) –
328 000 Kč, přijetí úvěru (8123) 25 880 639, 16 Kč, financování celkem 44 209 520 Kč.
10. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Štěnovice na roky 2019 a 2020.
11. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017.
12. Schvaluje poskytnutí příspěvku na dopravní obslužnost na území Plzeňského kraje pro
rok 2018 ve výši 133 386 Kč.
13. Schvaluje poskytnutí příspěvku na provoz noční autobusové linky N92 pro rok 2018
v nákladové ceně 2 156 Kč/noc (dle návrhu ČSAD autobusy Plzeň, a.s.).
14. Schvaluje smlouvu o bezúplatném umístění zařízení č. SUZB/6049/2017 se
společností ČEZ Distribuce, a.s. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
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15. Schvaluje smlouvu o úvěru č. 0317462449/LCD s bankou Česká spořitelna, a.s.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
16. Schvaluje přijetí účelové dotace v rámci dotačního titulu HS a NPO PK 2017 ve výši
300 000 Kč určených na Řešení havarijního stavu splaškové kanalizace v obci Štěnovice.
17. Schvaluje měsíční odměny členů zastupitelstva v souladu s Nařízením Vlády ze dne
11. září 2017 o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků takto předseda výboru zastupitelstva: 3 068 Kč, člen výboru zastupitelstva: 2 557 Kč,
neuvolněný člen zastupitelstva: 1 534 Kč.
18. Schvaluje odkup pozemků ve vlastnictví paní Nehonské a následné uzavření kupní
smlouvy mezi paní Nehonskou (prodávající) a obcí Štěnovice (kupující) na odkup
pozemků p.č. 1107/20 o výměře 41 m2, p.č. 1117/1 o výměře 28 m2, p.č. 1119/7 o
výměře 52 m2 za částku 90 Kč/m2. Vklad vlastnického práva do KN bude proveden na
náklady kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
19. Schvaluje odkup podílů pozemku p.č. 905/4 a následné uzavření kupní smlouvy o
odkupu podílů uvedeného pozemku o celkové výměře 347 m2 v k.ú. Štěnovice ve
spoluvlastnictví paní Frousové - (velikost podílu 7/60), pana Sudy (velikost podílu 2/15) a
pana Rádla (velikost podílu 4/30) za částku v celková výši 13 310 Kč. Vklad vlastnického
práva do KN bude proveden na náklady kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
20. Schvaluje odkup pozemků a následné uzavření kupní smlouvy mezi obcí Štěnovice
(kupující) a panem Velepičem (prodávající). Předmětem odkupu jsou:
Pozemky se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/10 z celku ve spoluvlastnictví pana
Velepiče: p.č. 293/2 o výměře 27 m2, p.č. 751/27 o výměře 3677 m2, p.č. 751/29 o
výměře 917 m2, p.č. 963/6 o výměře 4636 m2, p.č. 293/5 o výměře 25 m2, p.č. 293/40 o
výměře 207 m2 a p.č. 293/42 o výměře 209 m2.
Dále pozemky se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/20 z celku ve spoluvlastnictví
pana Velepiče: p.č. 876/10 o výměře 29 m2 a p.č. 905/4 o výměře 347 m2. Výše uvedené
bude odkoupeno za kupní cenu v celkové výši 140 000 Kč. Vklad vlastnického práva do
KN bude proveden na náklady kupujícího. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem kupní smlouvy.
21. Schvaluje pronájem uměleckých děl a následné uzavření nájemní smlouvy mezi
Západočeskou galerií Plzeň (pronajímatel) a obcí Štěnovice (nájemce) na dobu určitou do
31. 12. 2018 za nájemné ve výši 2 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem nájemní smlouvy.
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22. Schvaluje ceny za svoz komunálního odpadu pro rok 2018, načež zastupitelstvo obce
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o poplatku za komunální odpad, čímž se
ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o poplatku za komunální odpad. Zastupitelstvo
obce schvaluje vypsat v první polovině roku 2018 tendr pro výběr svozové firmy odpadů
v obci Štěnovice.
23. Schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2018 ve výši 58,25 Kč - vodné a
19,04 Kč - stočné bez DPH.

Ceny svozů směsného komunálního odpadu na rok 2018
Typ nádoby

Četnost svozů

Cena na rok

1 x týdně (52 svozů)

2.530,-

plechová 110 l

Kombinovaný (40 svozů)

1.980,-

plastová 120 l

1 x 14 dnů (26 svozů)

1.470,-

Popelnice

1 x měsíčně

830,-

1 x týdně (52 svozů)

5.150,-

Kombinovaný (40 svozů)

4.090,-

1 x 14 dnů (26 svozů)

3.110,-

Kontejner 1100 l

1 x týdně (52 svozů)

15.850,-

plast i plech

1 x 14 (26 svozů)

Popelnice
plastová 240 l

8.830,-

Kombinovaný svoz: 1x 14 dnů od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018
1x týdně od 1. 1. 2018 do 31. 3. 2018 a od 1. 10. 018 do 31. 12. 2018
Měsíční svoz: první pátek v měsíci
Svoz 1x 14 dní: každý sudý pátek
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Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí jednorázově. Známka
s vyznačením četnosti svozu bude předána při placení poplatku v hotovosti
na OÚ Štěnovice
v době od 15. ledna do 28. února 2018.
Při placení bankovním převodem na účet č. 350 23 704/ 0600, variabilní
symbol 1340 + číslo popisné, je potřeba dostavit se na OÚ pro známku na
odpadní nádobu.

Z kultury:
Kulturní akce:
V první polovině roku 2018 se uskuteční také několik kulturních akcí.
U některých z nich však není znám definitivní termín jejich konání,
proto v lednovém čísle zpravodaje tyto kulturní události prvního
pololetí roku 2018 neuvádíme:
kulturní akce

termín konání

místo konání

Setkání seniorů

čtvrtek 11. 1. 2018, 16 hod

přísálí LD Štěnovice

Myslivecký ples

sobota 20. 1. 2018, 20 hod

Sál LD Štěnovice

Cestopisná přednáška

pondělí 22. 1. 2018, 18 hod

Obecní úřad Štěnovice

Cestopisná přednáška

pondělí 12. 2., 18 hod

Obecní úřad Štěnovice

Hasičský ples

sobota 17. 2. 2018, 20 hod

Sál LD Štěnovice

MDŽ

pátek 2. 3. 2018

Sál LD Štěnovice

Obecní ples

sobota 10. 3. 2018, 20 hod

Sál LD Štěnovice

Extra Band

pátek 16. 3. 2018

Sál LD Štěnovice

Dětský maškarní bál

sobota 17. 3. 2018

Sál LD Štěnovice

Lucie Revival
Štěnovické jarní slavnosti

sobota 28. 4. 2018

Sál LD Štěnovice

sobota 12. 5. 2018

Sál LD Štěnovice
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Osmičkové roky
Letošní rok bohatý na kulatá výročí významných historických událostí naší
země. Osmičkové roky, jejichž události výrazně zasáhly do vývoje naší
společnosti v nadcházejících letech, budou připomenuty i v naší obci. Vše
je však zatím takříkajíc v plenkách. Další informace naleznete
v následujících číslech štěnovického zpravodaje.
Tradiční obecní ples:
Obecní ples se letos uskuteční v sobotu 10. března 2018 od 20 hodin v sále
Lidového domu. V současné době probíhá vytváření programu. Předprodej
vstupenek bude zahájen v pondělí 26. února 2018 na Obecním úřadě
Štěnovice. Bližší informace o akci budou sděleny prostřednictvím
následujícího vydání Štěnovických listů.

Setkání seniorů

Srdečně zveme na 4. setkání seniorů, které se uskuteční 11. ledna 2018 od
16:00 hodin v přísálí Lidového domu.
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Na minulém setkání, kam přišlo 28 seniorek, jsme se dozvěděli od MUDr.
Vojtové, jak pečovat o své tělo a od Mgr. Bednářové, jak cvičením udržovat
tělo v kondici. Obě přednášky se moc líbily, a proto připravujeme pokračování
cvičení s Mgr. Bednářovou.
Do prodejny Optik Švarc jsme odevzdali 90 kusů dioptrických brýlí, které
dále poputují do Afriky či do jiných potřebných destinací. Všem, kteří se
sbírky zúčastnili, děkujeme.
Za kulturní komisi a OÚ Pavla Varáčková
a Hana Hubačová

Novoroční pochod
V pondělí 1. ledna 2018 se uskutečnil již tradiční Novoroční pochod.
Oproti minulému ročníku se počet zúčastněných výrazně navýšil, což může
částečně přispět k obecnému povzbuzení, že to s pohybovou pasivitou
českého národa nemusí být tak horké. Dospělí účastníci si mohli opět
vychutnat lahodný svařák U šesti dubů, v cíli se z některých účastníků stali
výherci, kteří si mohli odnést jednu z cen v tombole. K pohodě Nového
roku přispěl hudební doprovod pana Bokra.
(jp)
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Český svaz chovatelů ZO Štěnovice:
Chovatelská sezóna nám skončila celostátní přehlídkou králíků, holubů a
drůbeže v Lysé nad Labem, kde se chovatelé plzeňské oblasti umístili na 5.
místě z 27 zúčastněných organizací z České republiky. Předseda oblastní
organizace Plzeň Ing. Krůta vyhodnotil výstavu jako zdařilou. Místní
výstavy byly ukončeny oblastní výstavou v Blovicích a už se můžeme
připravovat na výstavu drobného zvířectva, kterou pořádá ZO Chválenice.
Výstava se koná v sobotu 20. ledna od 8,00 - 16,00 hodin a v neděli 21.
ledna od 8,00 - 13,00 v areálu v Želčanech. Po celou dobu výstavy je
zajištěno občerstvení. Všichni jste vítáni.
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Vánoční přání: Šupinku pro štěstí schovejte do dlaní, radost Vám přinese,
smutek prý zahání. K pohodě rozkrojte jablíčko, přejeme ze srdce zdraví a
štěstíčko.
Za chovatele ze Štěnovic
Stanislav Menoušek

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Zpívání na schodech

Dne 21. 12. 2017 proběhlo na Základní škole Štěnovice už tradiční vánoční
vystoupení žáků spojené s ukázkami vánočních tradic a vánočním
jarmarkem. Děti si mohly vyzkoušet různé vánoční zvyky a obyčeje.
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Rozkrajování jablíček, tvorba ozdob, pouštění lodiček z ořechů a svíček,
lití olova, vkládání šupinek z kapra pod štědrovečerní talíř, ale i ukázky
dobového oblečení a pokrmů podtrhovaly kolorit staročeských Vánoc.
Také rukodělné práce a výrobky žáků s vánoční tématikou se staly
předmětem zájmu rodičů i dětí. Mohli si zakoupit vánoční ozdoby či
předměty, které žáci vyrobili z různých materiálů pro tuto příležitost. Akce
se zúčastnilo nebývalé množství rodičů, prarodičů a přátel školy. Přes
nepřízeň počasí návštěvníci se zájmem shlédli venkovní vystoupení žáků a
užívali si předvánoční atmosféru, kterou podtrhovala výzdoba a kostýmy
účinkujících i živý betlém. Koledy a vánoční zpěvy si užívaly nejen děti,
ale i dospělí. Vhod přišlo občerstvení pro všechny účastníky ve školní
jídelně. Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným žákům školy za
přípravu jarmarku, dílniček i vánočního zpívání koled, všem vyučujícím za
přípravu a organizaci programu, rodičům, kteří nám jakoukoliv formou
pomohli se zabezpečením akce a i finančními příspěvky. Přejeme všem
lidem dobré vůle šťastné a veselé Vánoce a v novém roce štěstí, zdraví a
hodně radosti.
autor: Mgr. Petr Liška,
ředitel ZŠ Štěnovice

Vznášedlo

V pátek jsme se sešli, abychom si vyrobili vznášedlo. Co jsme potřebovali?
Staré CD, víčko od pet lahve a nafukovací balonek. Úkol nebyl těžký, ale
některá vznášedla se nechtěla vznést. Nakonec se vše podařilo.
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Také dnes jsme viděli práci dalšího robota. Přinesl nám ho ukázat Honza.
Pomocí tabletu jsme si práci s tímto robotem vyzkoušeli. Pak nám naši
starší kamarádi předvedli pokusy s vodou. Dověděli jsme se, že do sklenice
plné vody lze vhodit velké množství mincí, viděli jsme lávovou lampu,
ukázali a vysvětlili nám princip hydraulického lisu.
autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka ZŠ Štěnovice

Lezoucí želvy a kouzelné fazole

Dnes jsme vyráběli želvičky. Na čtvrtku jsme si namalovali tělo, hlavičku
a čtyři nohy, pak jsme ji pěkně vymalovali. Jako zátěž jsme použili kousek
modelíny. Zespodu jsme přilepili dvě malá brčka, kterými jsme provlékli
bavlnku. A hned jsme želvíky vyzkoušeli. Pak jsme si vyrobili kouzelné
fazole, k jejich rozpohybování jsme použili malou kuličku.
autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka ZŠ Štěnovice

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – oddílové Vánoce v
Prusinách
V neděli 10. 12. 2017 se konaly od 13:00 do 17:00 hodin oddílové Vánoce
v prostorách staré školy v Prusinách, která je obklopená loukami, sadem,
zahradou a malým hospodářstvím.
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Ještě za světla si děti užily radovánky na Prusinském kopci a louce hraním
her, při kterých zapojily pohyb celého těla a mozek. Při procházce do lesa
skauti nezapomněli na zvířátka a připravili jim nadílku v podobě jablíček,
mrkve, sojových koulí, ořechů nebo kukuřice. Stromy na kraji lesa
vypadaly jak z filmové pohádky „Dařbuján a Pandrhola“. Dětem udělaly
radost zamrzlé kaluže, trocha sněhu a zažily rozehřívání zmrzlých rukou po
návratu do prusinské školy.

Následné vánoční vyrábění probíhalo v malebném prostoru staré školy a
útulných třídách, které spíše připomínají venkovské světnice. Skautské děti
si sami vyrobily funkční svíčky z včelího vosku, vánoční přáníčka,
andělíčky a oblíbené postavičky z příze, papírové taštičky ve tvaru sovy,
vánoční ozdoby na stromeček a samozřejmě se tradičně odlévalo olovo do
vody, které má stále své kouzlo, kdy se z olova ve studené vodě vytvoří
rozličné tvary a z nich je hádána budoucnost.
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Po rukodělných aktivitách následovalo rozdávání dárečků, které si děti pro své
kamarády připravily. Závěr patřil zpívání vánočních koled a písní od Karla
Kryla a Jaromíra Nohavici v doprovodu akustické kytary.
Děkujeme maminkám Laďce, Lucce a Šárce, které nám v průběhu vánočního
programu pomáhaly.
autor: Ing. Cyril Hromník

Hasičské okénko:
Místní hasiči byli hodně aktivní i v posledním čtvrtletí roku
2017
Za podpory Obecního úřadu jsme pořádali tradiční lampionový průvod,
který i letos navštívilo hodně lidí. Děkujeme za účast a slibujeme, že
v listopadu 2018 bude další „lampioňák“.
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V říjnu opět proběhla podzimní brigáda, při které se členové věnovali
údržbě zbrojnice a dalším potřebným činnostem, které jsou nutné pro
zajištění nejen akceschopnosti výjezdové jednotky.
Ve čtvrtek 26. října se naše Tatra podívala do míst, kde vznikla. V rámci
servisní prohlídky u výrobce ve Slatiňanech byla mj. zkontrolována
funkčnost nástavby, její uložení na podvozku, chod čerpadla, také došlo
k přetěsnění kohoutů výtlaků. Díky této odborné kontrole máme jistotu, že
vše funguje správně a Tatra tak může dále spolehlivě sloužit svému účelu.
Sportovní činnost – naše družstvo mužů se opět zúčastnilo několika
závodů. Mezi nejzajímavější určitě patřilo klání za plzeňskou Plazou.
„Poslední káď“, která se konala 11. listopadu, absolvovalo 20 družstev
mužů a 10 družstev žen. Naši muži velice zabojovali a obsadili krásné 3.
místo. To byly letošní poslední závody a sportovní sezona tak skončila. To
ale vůbec neplatilo o sezoně výjezdové. Ta se v tu dobu teprve rozjížděla.
V neděli 29. 10. 2017 měla naše jednotka hned 2 výjezdy. V obou
případech se jednalo o likvidaci následků vichřice Herwart. V prvním
případě jsme jeli rozřezat a odklidit velkou větev, která ležela na Plzeňské
ulici a bránila provozu. V druhém případě jsme zajišťovali krytinu na
přístřešku v Polní ulici. Ty zajímavé události nás ale teprve čekaly. V pátek
24. listopadu jsme vyjeli do Akátové ulice na pomoc starší paní, která měla
akutní zdravotní problém. Po nenásilném otevření dveří byla paní
poskytnuta první pomoc. Po několika minutách dorazila na místo jednotka
ze stanice Slovany a za další chvilku sanitka a lékař ZZS. Paní byla po
dalším ošetření převezena na urgentní příjem do nemocnice. Jsme moc
rádi, že vše nakonec dobře dopadlo. Hned za čtyři dny jsme ale vyjížděli
na opravdový požár rodinného domu do ulice Ve Višňovce. Podle
prvotního hlášení se mělo jednat o zakouřený rodinný dům. To se po
příjezdu na místo samozřejmě potvrdilo, ale bohužel se nejednalo jen
nějakou doutnající elektroinstalaci. V kuchyni došlo k technické závadě na
powerbance, která způsobila rozsáhlý požár. Členové naší jednotky ihned
nasadili vysokotlaký proud, v dýchacích přístrojích „šli dovnitř“ a požár
uhasili.
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Na místo se dále dostavila jednotka ze stanice Slovany se 2 cisternami.
Tato jednotka použila přetlakovou ventilaci na odvětrání domu a pomocí
termokamery zkontrolovala celý dům, zda se někde nenacházejí skrytá
ohniska. Škoda, kterou požár způsobil, byla vyčíslena na 750 000 Kč.
Včasným a zcela profesionálním zásahem naší dobrovolné jednotky se
podařilo zabránit dalšímu šíření požáru a uchránit tak hodnoty za 3,5
milionu korun. Nejdůležitější je ale hlavně to, že se při požáru nikomu nic
nestalo. Úplně poslední výjezd v roce 2017 se uskutečnil 19. prosince ráno,
kdy jsme jeli hasit požár kompostu v ulici Hájová. Jednotka požár uhasila
během několika minut a poté se vrátila na základu. Tato událost se obešla
beze škody.
Rok 2017 byl z pohledu štěnovických hasičů úspěšný! Opět se dalo
dohromady sportovní družstvo, které reprezentuje sbor a obec na řadě
soutěží. Nejen pro naše spoluobčany jsme (spolu)pořádali řadu kulturních
akcí. Ale hlavně – byli jsme jako hasiči potřeba a vždy jsme pomohli…
Na závěr našeho příspěvku nám dovolte, abychom vám všem popřáli do
nového roku 2018 vše dobré, ať se vám daří a zdraví slouží!
autor: SDH Štěnovice

Volby prezidenta České republiky
Volba prezidenta České republiky se uskuteční dne 12. ledna 2018 od
14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Místem konání voleb je volební místnost v obřadní síni Obecního úřadu
Štěnovice, Čižická 133. Voliči bude umožněno volit poté, co prokáže svoji
totožnost a státní občanství ČR platným OP, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem a který alespoň ve druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Případné druhé kolo voleb prezidenta ČR
proběhne ve dnech 26. – 27. ledna 2018.
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