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Čas bilancování, čas předsevzetí…
Rok 2019 je již nenávratně za námi, a tak je načase seznámit čtenáře
Štěnovických listů o všem podstatném, co se v minulém roce
zrealizovalo. Rovněž je třeba informovat o tom, co se chystá. Nakolik
bude rok 2020 úspěšný a zda se podaří splnit všechna „novoroční
předsevzetí“, závisí v oblasti komunální politiky na mnoha faktorech,
z nichž některé – ať už více či méně – přesahují rámec působnosti
místní samosprávy. Ovšem jak už kdysi pravil známý americký
průmyslník Henry Ford: Být připraven je nejdůležitější předpoklad
úspěchu.
V roce 2019 bylo v obci zrealizováno několik projektů. Nejvýznamnějším
z nich je bezpochyby druhá etapa stavebních úprav kuchyně a jídelny
v základní škole.
Akce s názvem Rozvoj a obnova materiálně technické základny ZŠ
Štěnovice, jejímž cílem byla především modernizace kuchyně a jídelny,
byla zahájena už v roce 2018. Akce, jejímž zhotovitelem je firma Stavební
montáže, byla rozdělena s ohledem na její rozsah do dvou etap.
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V první etapě došlo ke stavebním úpravám v zázemí a přípravně kuchyně
v 1. NP budovy, též došlo ke zbudování výdeje jídel pro externí strávníky.
V rámci první etapy došlo též ke zbudování třídy víceúčelového využití.
Pořízeno bylo též nové gastro-vybavení školní kuchyně, které nahradí staré
původní. Akce pokračovala v roce 2019 druhou etapou, v rámci které došlo
ke stavebním úpravám ve 2. NP budovy (jídelna a kuchyně). Po dokončení
stavební části byl do zrekonstruovaných prostor dodán nový nábytek. Na
realizaci akce (to jest na stavbu a dodávku gastro-zařízení a nábytku) obec
celkem vynaložila zhruba 15 mil. Kč, část z celkových nákladů (zhruba 8,9
mil. Kč) byla pokryta dotací z Ministerstva financí ČR. Nad rámec
uvedeného byla koncem minulého roku zbudována rampa pro výdej jídel
pro externí strávníky. Zhotovitelem byla firma SIVRES, realizace obec
stála zhruba 360 tis. Kč.
Pro rok 2019 si obec vyčlenila na opravu povrchů místních komunikací 1
mil. Kč. V červnu se tak uskutečnila pokládka nového povrchu v ulici
Vřesová a Jedlová, kde byl po patřičné úpravě podkladních vrstev vozovky
proveden postřik asfaltové emulze. Realizaci provedla firma EUROVIA za
cca 500 tis. Kč. Před realizací povrchů komunikací v ulicích Jedlová a
Vřesová byla v obou ulicích provedena montáž veřejného osvětlení.
V Jedlové bylo na stávající betonový sloup umístěno nové svítidlo, ve
Vřesové byly vztyčeny čtyři nové stožáry, na které byly lampy instalovány.
Na montáž veřejného osvětlení v těchto ulicích vynaložila obec zhruba 330
tis. Kč.
V srpnu minulého roku bylo na nástavbě učebnového pavilonu školy
instalováno zastínění formou kombinace venkovních rolet a žaluzií.
Montáž zastínění včetně ovládání vyšla obec zhruba na 400 tis. Kč.
Realizace byla provedena firmou BORDER Plzeň.
Na rok 2019 měla obec vyčleněno 2,5 mil. Kč na výměnu střešní krytiny
bytového domu v ulici Skalní. Spolu s tím mělo dojít k výměně střešních
oken.
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Ještě v prvním čtvrtletí minulého roku tak byla vypsána veřejná zakázka na
výběr zhotovitele tohoto díla. Zhotovitel byl vybrán až napotřetí. Realizace
záměru tak proběhne letos.
V roce 2019 bylo zpracováno i několik projektových dokumentací.
V rámci revitalizace vodohospodářských staveb byl zpracován projekt na
přeložku dešťové kanalizace u Lidového domu s cílem snížit vlhkost
v suterénu sálu Lidového domu s potenciálem kompletní rekonstrukce
tohoto objektu. V minulém roce byla rovněž zpracována značná část
dokumentace dopravního řešení ulic Ke Cvičišti, Na Průhonu a V Podlesí.
Avšak vzhledem k nevyhovujícímu stavu vodovodního řadu nacházejícího
se pod povrchem vozovky ulice Ke Cvičišti bylo však zadání rozšířeno o
řešení tohoto stavu. V předchozím roce byla také zpracována projektová
dokumentace na řešení nebezpečného úseku krajské silnice na Losinské
(od křižovatky silnic Na Šancích a Losinská směrem k prodejně COOP).
V úseku by měl být zbudován chodník po jedné straně vozovky s místem
pro přecházení, rovněž by zde mělo dojít k úpravě přednosti svislými
dopravními značkami s cílem zpomalit v tomto úseku dopravu.
V návaznosti na řešení dopravní infrastruktury se ve spolupráci
s Útušicemi, PČR a SÚS PK podařilo prosadit omezení průjezdu tranzitní
nákladní dopravy obcí prostřednictvím umístění svislého dopravního
značení „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“ s dodatkovou tabulkou
„TRANZIT“. DIO bylo zpracováno D-Projektem. Nyní se čeká na konečné
stanovisko Krajského úřadu Plzeňského kraje.
Obec se i minulý rok zabývala možností zbudování vodovodního přivaděče
přímo z Plzně. Nad možným napojením na stávající infrastrukturu na
plzeňském katastru visí mnoho otazníků. Vedení obce tak absolvovalo
v červenci jednání s technickým náměstkem primátora města, načež bylo
přislíbeno, že varianty prověří vedení města u příslušných odborů.
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V říjnu minulého roku proběhlo první veřejné projednávání návrhu třetí
změny územního plánu obce. Na základě veřejného projednávání bylo
k návrhu změny ÚP vzneseno sedm námitek. Po vypořádání těchto
námitek pořizovatelem, jímž je odbor územního plánování v Přešticích,
dojde k případné změně v návrhu. S upraveným návrhem změny územního
plánu bude veřejnost seznámena zpracovatelem v rámci druhého veřejného
projednávání. Datum konání druhého veřejného projednávání bude teprve
stanoven. Veřejnost o něm bude informována prostřednictvím
internetových stránek obce.
I v roce 2019 se obec zabývala majetkoprávními vztahy. V průběhu roku
se podařilo bezúplatně získat pozemek pod částí objektu hasičské
zbrojnice. Pozemek, na němž se nachází budova, byl ve vlastnictví
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Pozemky pod objektem hasičské
zbrojnice jsou už tak kompletně ve vlastnictví obce. Během roku bylo
jednáno i o dalších pozemcích nacházejících se na katastru obce. Toto úsilí
by mělo být završeno letos, kdy se předpokládá, že obec pozemky
definitivně získá do svého vlastnictví. Pro rok 2020 jsou na odkup
pozemků vyčleněny 4 mil. Kč.
V prosinci schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2020. Schválený
rozpočet obce počítá opět s vyššími daňovými příjmy oproti minulým
letům. Obec tak očekává v příštím roce daňové příjmy v celkové výši
zhruba 40 mil. Kč. Rozpočtové příjmy jsou i nadále výrazně ovlivněny
pronájmem bytových prostor a nebytových prostor. V předchozím roce
byly příjmy výrazně ovlivněny dotacemi. V roce 2019 obdržela obec
dotaci od IROP na realizaci přístavby mateřské školy ve výši 21,5 mil. Kč.
Obec obdržela minulý rok také dotaci od Ministerstva financí ČR na
modernizaci kuchyně a zbudování nové třídy základní školy ve výši zhruba
3 mil. Kč.
Rozpočet obce na rok 2020 počítá opět s běžnými provozními výdaji, kdy
jejich nejvýraznější součástí je příspěvek na provoz obcí zřízené školy a
školky.
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Součástí běžných výdajů jsou ale i plánované opravy a rekonstrukce. Těmi
nejvýraznějšími jsou výměna radiátorů ve stávající budově mateřské školy
s odhadovanými náklady 750 tis. Kč, dále se počítá s výměnou střešní
krytiny bytového domu v ulici Skalní s odhadovanými náklady 3,5 mil. Kč.
Počítáno je rovněž s rekultivací zeleně před hlavním vchodem základní
školy - součástí akce by měla být také výsadba nových dřevin. Zde se
odhadované náklady pohybují kolem 175 tis. Kč. Mezi běžné výdaje se
řadí také například zamýšlená inspekce části kanalizační sítě obce, kde se
náklady odhadují na 500 tis. Kč. S mimořádnými výdaji se pro rok 2020
počítá v oblasti kultury, a to v souvislosti s organizací 75. výročí od konce
2. světové války. Na tuto akci je vyhrazeno zhruba 100 tis. Kč. I pro příští
rok obec počítá s příspěvky místním spolkům. Na podporu spolkové
činnosti v obci je vyčleněno 282 tis. Kč.
Na rok 2020 počítá obec s několika investicemi. Níže uvádíme některé z
nich:
700 tis. Kč je vyčleněno na propojení místní komunikace ul. Ke Mlýnu a
Na Šancích, kde je v současné době komunikace poškozeného povrchu,
který by měl být letos zrekonstruován.
Na rozvoj dopravní infrastruktury obec vyčlenila přes 2 mil. Kč - z toho
1,1 mil. Kč je na zbudování chodníku na Losinské. Tento záměr byl
projektově zpracován v roce 2019 (již výše uvedeno). Dalších 1,1 mil. Kč
je vyčleněno na projektovou dokumentaci přemostění řeky Úhlavy nad
jezem. Obec dále vyčlenila 400 tis. Kč na zbezpečnění dopravy na
místních komunikacích formou retardérů.
Investovat by se dále mělo do vodohospodářské infrastruktury, kdy na
realizaci přeložení dešťové kanalizace u Lidového domu je vyčleněno 750
tis. Kč a na projektovou dokumentaci na rekonstrukci dešťové kanalizace
Na Šancích je vyčleněno 150 tis. Kč.
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Obec se chystá i letos pokračovat v investicích do školských zařízení. 100
tis. Kč by tak mělo přijít na projekt rekonstrukce sociálních zařízení ve
stávající budově mateřské školy, 600 tis. Kč je vyčleněno na zastínění
nástavby základní školy, kde se nachází počítačová učebna a učebna
fyziky.
V roce 2020 by mělo dojít k dlouhou plánovanému rozšíření sběrného
dvora s předpokládanými náklady 2 mil. Kč. Cílem této investice je
usnadnění celkového provozu sběrného dvora.
V tomto roce by se mělo pokračovat v rozvoji veřejného osvětlení. Počítá
se tak se zbudováním veřejného osvětlení v ulici Smrková, na což by měla
obec dle odhadů vynaložit 400 tis. Kč.
Součástí rozpočtu na rok 2020 je také nákup hasičského zásahového
vozidla s předpokládanými náklady 2,5 mil. Kč.
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta

Usnesení č. 6 / 2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 11. 12. 2019
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru o plnění úkolů vyplývajících
z předchozích usnesení, přičemž nejsou splněny body č. 11 z usnesení č.
1/2019, bod č. 12 z usnesení č. 1/2019, bod č. 10 z usnesení č. 3/2019, bod
č. 11 z usnesení č. 3/2019, bod č. 5 z usnesení č. 4/2019.
2. Schvaluje rozpočet a příspěvek na provoz ve výši 2 635 000 Kč
příspěvkové organizace Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih.
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3. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň-jih na roky 2021 a 2022.
4. Schvaluje rozpočet a příspěvek na provoz ve výši 5 590 000 Kč
příspěvkové organizace Základní škola Štěnovice, okres Plzeň-jih.
5. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Základní škola Štěnovice, okres Plzeň – jih na roky 2021 a 2022.
6. Schvaluje tyto změny návrhu rozpočtu obce Štěnovice na rok 2020:
a) na straně rozpočtových příjmů se na § 0000, pol. 4112 (Neinvestiční
přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního
vztahu) navyšují příjmy o 182 600 Kč oproti návrhu na 1 682 600 Kč
b) na straně rozpočtových výdajů se na § 6113 (Zastupitelstva krajů), pol.
5xxx (běžné výdaje) - nebude se rozpočtovat
c) na straně rozpočtových výdajů se na § 6402 (Finanční vypořádání
minulých let), pol. 5xxx (běžné výdaje) navyšují výdaje o 3 294 Kč oproti
návrhu na 7 294 Kč.
d) na straně rozpočtových výdajů se na § 3113 (Základní školy), 5331
(běžné výdaje) navyšují výdaje o 262 000 Kč (v reakci na schválení
navýšení příspěvku na provoz) oproti návrhu na 5 590 000 Kč.
e) navýšení o 500 tis. Kč na straně rozpočtových výdajů na § 6409 (Ostatní
činnosti jinde nezařazené), 5xxx (běžné výdaje)
f) přesun 700 tis. Kč na straně rozpočtových výdajů z § 3639 (Komunální
služby a územní rozvoj jinde nezařazené), pol. 5xxx (běžné výdaje) na §
6409 (Ostatní činnosti jinde nezařazené), 5xxx (běžné výdaje).
Vlivem výše uvedených změn schvaluje zastupitelstvo obce rozpočet obce
Štěnovice pro rok 2020 jako schodkový, kdy schodek činí 1 426 200 Kč,
načež je kryt finančními prostředky na účtu obce.
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Rozpočtové příjmy činí 48 697 098 Kč, rozpočtové výdaje činí 50 123 298
Kč, potřeba financování (8115) činí 1 754 200 Kč, splátky úvěru (8124)
činí 328 000 Kč, financování celkem 1 426 200 Kč.
7. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Štěnovice pro rok 2021 a
2022.
8. Bere na vědomí RO č. 11/2019 a schvaluje RO č. 12/2019.
9. Schvaluje svěření movitého majetku Základní škole Štěnovice, okres
Plzeň – jih k datu 31. 12. 2019 pořízeného v rámci akce Rozvoj a obnova
MTZ ZŠ Štěnovice.
10. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku ze
psů, čímž se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2015. Obecně
závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
11. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Štěnovice, čímž se zároveň zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2015.
Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni
vyhlášení.
12. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, kterou se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 3/2007 – Podmínky k zabezpečení požární ochrany při
akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Obecně závazná vyhláška č.
3/2019 nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
13. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o poplatku za komunální
odpad, čímž se zároveň zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2018.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyhlášení.
14. Schvaluje dodatek ke smlouvě č. 1/7/2001 o poskytování služeb
společností Západočeské komunální služby, a.s. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
strana 8

ŠL č. 1 / leden 2020

15. Schvaluje pronájem částí pozemků p.č. 946/5, p.č. 946/36, p.č. 946/38
o celkové výměře 5 860 m2 v k.ú. Štěnovice paní Šimkové za nájemní
cenu ve výši 5 860 Kč/rok na dobu 10 let od 1. 1. 2020. Zastupitelstvo
obce pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
16. Schvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 654 o výměře 1 187 m2 ve
vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú.
Štěnovice za kupní cenu ve výši 62 tis. Kč. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu nebo místostarostu k jednání v této věci a případným podpisem
kupní smlouvy. Záměr odkupu pozemků p.č. 686/1 o výměře 866 m2, p.č.
686/26 o výměře 339 m2, p.č. 1178/15 o výměře 44 m2, p.č. 706/13 o
výměře 481 m2, p.č. 706/16 o výměře 324 m2, p.č. 706/1 o výměře 2 486
m2, p.č. 1178/4 o výměře 26 m2, p.č. 1 178/28 o výměře 27 m2 ve
vlastnictví ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v k.ú.
Štěnovice nebyl zastupitelstvem obce schválen.
17. Schvaluje záměr odkupu pozemku p.č. 212/3 o výměře 135 m2 v k.ú.
Štěnovice vlastnictví Statutárního města Plzeň, načež pověřuje starostu a
místostarostu jednáním o odkupu pozemku s jeho vlastníkem.
18. Schvaluje odkup podílu pozemku p.č. 590/5 o velikosti 4/6 (výměra
podílu – 2 044 m2) v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví pana Albla za kupní
cenu v celkové výši 408 800 Kč. Náklady spojené s řízením o převodu
vlastnických práv ponese kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
19. Schvaluje pronájem nebytových prostor nacházejících se na části
pozemku p.č. 648 o výměře 146 m2 v k.ú. Štěnovice panu Vlachovi za
nájemní cenu ve výši 331 Kč/m2/rok na dobu od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2021.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
20. Schvaluje příspěvek Plzeňskému kraji na dopravní obslužnost ve výši
138 204 Kč, načež bude uzavřena smlouva o poskytnutí účelové dotace
mezi obcí Štěnovice a Plzeňským krajem.
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21. Schvaluje kalkulaci ceny vodného a stočného pro rok 2020 ve výši
58,24 Kč za vodné a 21,41 Kč za stočné (ceny jsou uvedeny bez DPH).
22. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb ze dne 30. 5.
2019 uzavřenou se společností Černohlávek oil. Tímto dodatkem se
zpoplatňuje služba za svoz odpadu jedlého tuku a oleje. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
23. Bere na vědomí nabídky uchazečů veřejné zakázky na výběr
dodavatele tepla pro budovu Základní škola Štěnovice, okres Plzeň – jih,
načež schvaluje nabídku společnosti Hořovická teplárenská s.r.o., která
vyhověla hlavnímu kritériu nejnižší nabídková cena. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dodávce tepla.
24. Schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na provoz restauračního
zařízení Lidový dům Štěnovice do 31. 5. 2020 a dále schvaluje úpravu
provozní doby restauračního zařízení Lidový dům Štěnovice (platné od
uzavření dodatku ke smlouvě) takto:
Po: 10:00 – 23:00 h
Út: 10:00 – 15:00 h
St: 10:00 – 22:00 h
Čt: 10:00 – 15:00 h
Pá: 10:00 – 23:00 h
So: 10:00 – 22:00 h
Ne: zavřeno
Bude uzavřen dodatek smlouvy č. 01/ZŠl/2014 ze dne 22. 12. 2014
uzavřené mezi obcí Štěnovice a panem Kulichem. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
25. Schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 22. 3. 2018,
kdy součástí dodatku jsou vícepráce ve výši 873 204,61 Kč vč. DPH a
méněpráce ve výši 561 439,17 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
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V lednu jubilea oslaví:
Štefan Jurista, Lipová
Marie Duníková, Čižická
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
Ivo Vaicenbacher, Akátová
Vladislav Kučera, Buková
Jiří Zahradník, Mechová
Václav Burda, Štěnovická
Věra Fialová, Třešňová

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)

strana 11

ŠL č. 1 / leden 2020

Navýšení poplatků za svoz komunálního odpadu
Zastupitelstvo obce vydalo 11. prosince obecně závaznou vyhlášku
(č. 4/2019) kterou dochází k navýšení cen za svoz komunálního odpadu pro
rok 2020. Poplatek je možné uhradit od 8. ledna do 28. února na obecním
úřadě. 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).

nádoba

popelnice 110 l
nebo 120 l

popelnice 240 l

kontejner 1 100 l

četnost svozu

cena

1 x týdně

2 730 Kč

kombinovaný

2 140 Kč

1 x 14 dnů

1 610 Kč

1 x měsíčně

920 Kč

1 x týdně

5 570 Kč

kombinovaný

4 420 Kč

1 x 14 dnů

3 360 Kč

1 x týdně

16 600 Kč

1 x 14 dnů

9 630 Kč

Místní poplatky za psy
Začátkem letošního roku se budou hradit také poplatky za psy (viz Obecně
závazná vyhláška č. 1/2019). 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. Úplné znění vyhlášek
obce naleznete na webu obce: stenovice.cz / obecní úřad / platné vyhlášky a
nařízení obce.
Jan Polívka
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Z kultury:

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2020
LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
datum
18. 1.
23. 1.
25. 1.
upřesní se
8. 2.
15. 2.
upřesní se
21. 2.
22. 2.
upřesní se
upřesní se
upřesní se
6. 3.
14. 3.
21. 3.
28. 3.

čas
místo
20.00 Lid.dům
16.00 Lid.dům
14.00 Lid.dům
20.00
20.00
16.00
19.00
14.00

16.00
20.00
14.00
20.00
14.00

Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
ZŠ
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům

akce
Myslivecký ples
Setkání seniorů, beseda o Izraeli
Klub Tvořílek
Sněhulkiáda
Kabát Revival
Hasičský ples
Setkání seniorů
Divadelní představení "Nebezpečně sexy"
Klub Tvořílek
Spaní v tělocvičně ZŠ
Bazárek
Setkání seniorů
Extraband
Maškarní ples pro děti
Obecní ples
Klub Tvořílek

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
datum
čas
místo
4. 4.
Lid.dům
25. 4.
14.00 Lid.dům
upřesní se
Lid.dům
upřesní se 16.00 Lid.dům
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akce
Velikonoční tvoření
Klub Tvořílek
Taneční výuka
Setkání seniorů, ukázka skautského programu
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upřesní se
8. 5.
8., 9. 5.
18. 5.
upřesní se
upřesní se
23. 5.
upřesní se
upřesní se
upřesní se
30. 5. nebo 6. 6.
upřesní se
upřesní se
27. 6.

16.00
14.00

16.00
14.00

Lid.dům
Kostel
Štěnovice
Plzeň
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Kostel
Kostel

Bleší trh
Komorní koncert Plz. filharmonie
Slavnosti osvobození
Zájezd do divadla
Setkání seniorů
Klub Tvořílek
Jarní slavnosti
Jarní koncert dětí ZŠ
Jarní výstava dětí ZŠ
Celodenní zájezd seniorů
U Jezu
Dětský den
Lid.dům
Setkání seniorů
Štěnovice Pohádková cesta
Lid.dům
Klub Tvořílek

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
datum
červenec, srpen
upřesní se
upřesní se
upřesní se
13. 9.
upřesní se
26. 9.
upřesní se

čas

16.00
14.00

místo
U Jezu
Štěnovice
Štěnovice
Kostel
Lid.dům
Lid.dům
Štěnovice

akce
PRÁZDNINY
Regata
Strašidelný les
4. tenisový turnaj
Haydnovy slavnosti
Setkání seniorů
Klub Tvořílek
Drakiáda

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
datum
upřesní se
upřesní se
24. 10.
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čas
16.00
14.00

místo
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům

akce
Bazárek
Setkání seniorů
Klub Tvořílek
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upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
upřesní se
28. 11.
29. 11.
6. 12.
upřesní se
12. nebo 19. 12.
upřesní se
upřesní se
upřesní se
31. 12.

14.00
16.00

14.00
16.00

OÚ
Lid.dům
Lid.dům
Lid.dům
Štěnovice
Lid.dům
Kostel
Štěnovice
Kostel

Vítání občánků
Taneční výuka
Řemeslný jarmark
Klub Tvořílek
Lampionový průvod
Setkání seniorů
Adventní koncert
Rozsvícení stromu, vánoční jarmark
Dětský adventní koncert
Mikulášská nadílka
Lid.dům
Klub Tvořílek
Lid.dům
Vánoční divadlo pro děti
Lid.dům
Vánoční setkání seniorů
Štěnovice Adventní hledání - hra
Štěnovice Setkání u svařáku

Poznámka: Změna kulturního programu vyhrazena. Termín konání některých
kulturních událostí bude upřesněn v dostatečném předstihu před jejich konáním.
Na jednotlivé kulturní události budou občané upozorňováni prostřednictvím
Štěnovických listů a internetových stránek obce v rubrice „kulturní akce“.
Přehled kulturních akcí na rok 2020 připravil Kulturní výbor ve spolupráci
s Evou Špicarovou.

Výroba skřítků a divadelní představení Dva sněhuláci
Chtěla bych moc poděkovat všem lidem ze Štěnovic a okolí za velkou
účast na tvoření skřítků v Lidovém domě ve Štěnovicích. Akce se opravdu
povedla (prostory, nálada, spolupráce) a lidé docházeli i odcházeli
spokojeni. Hotové výrobky (skřítci), které si odnášeli, byly moc pěkné a
jedinečné (každý originál). Tak málo stačilo - stačí, aby se lidé usmívali a
byli na sebe pyšní.
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Chtěla bych zde jmenovitě poděkovat paní Ireně Hajšmanové, bez níž bych
vše nezvládla (organizace, výpomoc a rady účastníkům). Je mou pravou
rukou! Děkuji tímto jí, ale i všem, kteří akci podpořili. Přejeme krásné
Vánoce a budeme se i v novém roce těšit na další akce.

Divadelní představení Dva sněhuláci se divákům velmi líbilo.
Představitelky dvou sněhuláků nás svým vtipem a hravostí vtáhly do děje,
a tak se bavili malí i velcí diváci. Všichni byli spokojeni s úsměvem ve
tváři. Děkujeme, že jste si udělali čas a přispěli tak k hojné účasti.
Zuzana Vokůrková
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Vánoční posezení seniorů
Vánoční posezení seniorů mělo i letos (v roce 2019) nabitý program.
Nejdříve vystoupili Debrujáři (žáci štěnovické školy) se svými fyzikálními
pokusy. Některé z nich si mohly seniorky i samy vyzkoušet.
Poté všem přítomným seniorkám a dvěma seniorům popřál krásné svátky a
hodně zdraví do nového roku pan starosta Slavík. Pro seniory, kterým je 80
a více let, paní Zuzana Vokůrková připravila vánoční přáníčka. Přáníčka
podepsaná seniorkami a panem starostou byla doručena až do domu při
roznášce betlémského světla štěnovickými skauty. Víte, že v naší obci je
59 seniorů tohoto věku? Myslíme si, že s dlouhověkostí je to v naší obci na
dobré cestě.
Ochutnali jsme vzorky vánočního cukroví, které pekly samy seniorky a
pochutnali jsme si na piškotovém řezu. Protože řezy chutnaly všem,
uveřejňujeme recept na jejich výrobu. Následovala očekávaná tombola a
pak byl čas zazpívat si s panem Varáčkem při kytaře. Večer jsme zakončili
společně koledou a předáním malého dárečku pod stromeček pro každého
účastníka a samozřejmě přáním hodně zdraví v roce 2020.
A teď slibovaný recept:
Piškotové řezy
10 dkg cukru, 5 dkg másla (utřít), 30 dkg hladké mouky, 1 prášek do pečiva, 1
vejce, 1 lžíce kakaa (nemusí být) a 3-5 lžic mléka.
Těsto zpracujeme v robotu a vyválíme 2 placky (dobře se to dělá na pečícím
papíru).
Nádivka: ½ l mléka, 5 lžic hrubé mouky, vanilkový cukr.
Vše uvařit na hustou kaši a po vychladnutí smíchat s utřeným máslem
s cukrem (20 dkg másla, 20 dkg cukru).
Nádivkou namažeme placku, proložíme piškoty, polijeme rumem (nešetříme) a
opět nádivka, pak přiklopit druhou plackou. Zakrýt pečícím papírem, zatížit a
nechat odležet 1 až 2 dny. Dobrou chuť.
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Pozvánka na setkání klubu seniorů ve
čtvrtek 23. ledna 2020 od 16 hodin
v Lidovém domě
Hlavním bodem programu bude přednáška „Putování Izraelem“ manželů
Švecových spojená s promítáním snímků. Přijďte mezi nás a vezměte
s sebou i známé, kteří ještě na setkání seniorů nebyli.
Za Kulturní výbor obce
Štěnovice se na vás těší
Hana Hubačová
a Pavla Varáčková

Milí „okýnkáři“,
srdečně děkujeme všem účastníkům hry „Okénkový kalendář“, jak
hledajícím rozsvícená čísla, tak hlavně i rodinám, které pomohly při
realizaci a nápaditě vyzdobily svá okna jednotlivými daty.
Všem patří velký dík za velice vydařený průběh naší hry, do které se i přes
spontánní nápad a rychlou realizaci zapojilo neuvěřitelných 71 rodin!
Věříme, že si všichni hru báječně užili a přispěla k příjemně strávenému
adventnímu času v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku 2020 všem přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
lásky a pohody.
Váš Kulturní výbor obce Štěnovice
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Zpráva pro ženy
28. listopadu jsme byly na prohlídce
kostela sv. Prokopa ve Štěnovicích,
kde nám paní Vlčková povídala o
historii této budovy.
4. prosince jsme navštívily betlém
v Příchovicích, který zhotovila paní
Andrlíková. Betlém se všem moc
líbil. V Příchovicích na návsi je také
kaplička, kde jsou figurky z dílny
paní
Andrlíkové
vystaveny.
V Příchovicích jsme dále navštívily
obecní úřad, kde právě probíhala
výstava
vánočních
stromků
vyrobených z různých materiálů. Po
prohlídce jsme zamířily do Přeštic a
odtud autobusem do Štěnovic.
11. prosince jsme se sešly na předvánočním posezení ve štěnovické
hasičárně. Každá z žen přinesla něco k občerstvení. Hezky jsme si
popovídaly a na závěr proběhla naše tradiční tombola. V roce 2020 se opět
sejdeme poprvé 15. ledna. Všem ženám ze Štěnovic přejeme v roce 2020
vše nejlepší a hodně zdraví. Přijďte mezi nás!
Zdeňka Šestáková
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Prosincové zprávičky

Zpívání na schodech.

Někde se na Vánoce rozkrajují jablíčka, hází střevícem, dopřává dobrot
němým tvářím nebo třeba lije olovo. Ve štěnovické škole se zpívá. A zpívá
se ve velkém na školních schodech.
Na předposlední prosincové školní odpoledne si děti a učitelé nachystali
pro rodiče a širokou veřejnost zpívání koled, které doprovázel jarmark a
přátelské posezení u čaje, kávy a vanilkových rohlíčků. Na jarmarku děti
prodávaly výrobky nachystané během hodin výtvarné výchovy a
pracovních činností.
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K dostání byly vánoční věnce, stromečky a různé ozdoby a dekorace.
Prodávalo se navíc úplně první číslo nového školního časopisu eŠtě. Když
se setmělo, vyšli všichni diváci před školní schody. Děti zazpívaly tradiční
i moderní vánoční koledy. Atmosféru doprovázelo několik malých andílků.
Mezi písničkami zazněly také dvě básničky s vánočním poselstvím.
Děkujeme všem rodičům i ostatním návštěvníkům, kteří přišli podpořit
základní školu a její žáky na této již tradiční vánoční akci. Doufejme, že se
zde za rok opět všichni sejdeme. No nového roku 2020 přejeme mnoho
štěstí, zdraví a radosti!
Michal Zoubek

Společně
Pokud má škola fungovat, musí
každý ze zaměstnanců přispívat
svým dílem ke společné práci a
zároveň sdílet společnou vizi.
Koncem roku se sešli všichni
zaměstnanci štěnovické školy ke
svátečnímu posezení. Ředitel
školy všem poděkoval za
dosavadní práci a byl i prostor
pro neformální bilancování a
zábavu.
Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Po roce přicházejí Vánoce!
Už na začátku prosince jsme s dětmi začínaly vyrábět vánoční přáníčka pro
rodiče a zkoušet program na vánoční besídku.
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Některé třídy pojaly program oslavou podzimu, čertovsky nebo oslavou
zimy a vánoc. Děti zde mohly rozvinout svůj recitační, pěvecký,
dramatický a pohybově-taneční talent a uplatnit šikovnost při vyrábění. Na
návštěvu přišel i Mikuláš, čerti a andělé (děti ze základní školy), přinesl
nadílku a děti jim zazpívaly o zimě a Vánocích.
Děti ze třídy Klokánků se opět připravovaly s chutí a nadšením vystoupit
před rodiči, sourozenci, babičkami a dědy, svými kamarády. Návštěvnost
byla veliká, obsazeno bylo do posledního místa. A my jsme poctivě
trénovali a vy jste nám drželi palečky, ať se nám to podaří. A povedlo. Na
malých i velkých byla vidět radost a úsměvy na tvářích.
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Jaká byla radost druhý den, kdy jsme našli dárečky od Ježíška pod
ozdobeným stromkem. I my, učitelky, prožíváme radost z dárků rok co rok
s našimi malými dětmi v mateřské školce.
Dana Řeháková

Sbor dobrovolných hasičů Štěnovice informuje
Vážení spoluobčané, dovolte nám,
abychom Vás po delší odmlce
informovali
o
činnosti
sboru
dobrovolných hasičů ve Štěnovicích.
V roce 2019 jsme symbolicky oslavili
125 let od založení hasičského sboru
ve Štěnovicích. Oslavy většího rozsahu
chystáme až k výročí 130 let, které
proběhnou roku 2024. V souvislosti s tím
jsme
zahájili
renovaci
našeho
historického vozidla MERCEDES BENZ
L1500 - rok výroby 1943. Konec
renovace jsme tedy stanovili do léta roku
2024, abychom toto vozidlo předvedli na
demontáž Mercedesu
oslavách. Mercedes je ve vlastnictví
sboru, proto vše financujeme z peněz sboru. Renovaci provádíme vlastními
silami, z vlastních finančních prostředků a finančních darů. K dnešnímu
dni je na vozidle odpracováno cca 100 brigádnických hodin a v současnosti
probíhá oprava rámu a podvozku. Poté přijde na řadu motor, převodová
skříň a jako poslední karoserie. Již teď víme, že renovace bude časově
a finančně dost náročná, i přestože si většinu oprav děláme svépomocí.
Symbolicky jsme oslavili ještě jedno výročí. Mezi našimi výjezdovými
vozidly je jedno, které je vyrobeno v roce 1969. Jedná se o automobil
ŠKODA 706RTHP, přezdívaný též Trambus.
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Trambus v uplynulém roce oslavil
50let aktivní služby. Toto vozidlo je u
našeho sboru od roku 1980.
Do té doby sloužilo u SDH Přeštice.
K dnešnímu dni je stále zapojeno do
integrovaného záchranného systému
(IZS), tzn., že je stále plnohodnotným
členem výjezdové jednotky. Poslední
zásah, kterého se Škoda 706
zúčastnila, byl požár chaty Pod
Malincem dne 1. 1. 2020. v 01:02
ŠKODA 706RTHP
hodin. O to, že je vozidlo až do
dnešního dne stále v akceschopném stavu vděčíme jak dřívějším členům
SDH, tak současným, kteří ho stále udržují v provozu.

symbolická oslava k 50 letům aktivní služby vozidla Š706
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Dále bychom vás chtěli informovat o soutěžích, pořádaných naším sborem.
Ten, kdo naše soutěže pravidelně navštěvuje, tak určitě zaznamenal, že
v roce 2019 byla jen jedna soutěž. Oproti dřívějším létům, kdy byly
soutěže dvě. V loňském roce jsme uspořádali pouze soutěž O Štěnovického
kance a noční soutěž Memoriál Josefa Duchka jsme vynechali. Výbor SDH
se na tom dohodl kvůli organizační časové náročnosti. Zároveň se výbor
usnesl na tom, že budeme jednotlivé soutěže pořádat každý druhý rok.
To znamená, že v létě 2020 budeme pořádat jen noční soutěž. V uplynulém
roce 2019 jsme také již tradičně uspořádali hasičský bál, lampionový
průvod a zúčastnili jsme se se svým stánkem štěnovické pouti.

V hasičské zbrojnici a přilehlém okolí jsme odpracovali mnoho
brigádnických hodin. A to nejen při našich schůzkách, které se konají
každé pondělí v podvečer, ale i při sobotních brigádách, kterých bylo
během roku několik.
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Členové naší výjezdové jednotky byli také pravidelně během roku
proškolováni. Jednalo se o odborné funkce velitel, strojník, nositel dýchací
techniky, obsluhovatel motorových pil atd. Bez těchto školení bychom
nemohli vyjíždět a zasahovat u událostí, vyžadujících hasičskou pomoc.
Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení obce Štěnovice za výbornou
spolupráci. Zároveň Vás tímto srdečně zveme na hasičský bál, který se
bude konat 15. 2. 2020 od 20h v restauraci Lidový dům ve Štěnovicích.
Přejeme Vám všem hodně zdraví, mnoho úspěchů a radosti v roce 2020.
SDH Štěnovice

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Oddílové Vánoce 21. - 22. 12. 2019
V sobotu 21. 12. 2019 se skautské děti sešly na parkovišti v 14:00 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 se skautské děti sešly před budovou a zahrály si hru zvanou
Komiks. Děti byly rozděleny do šesti týmů. Tím vznikly tři chlapecké
týmy, které sbíraly modré kartičky se sudými čísly a tři dívčí, které sbíraly
červené kartičky s lichými čísly, druhou stranu kartičky vždy tvořila část
komiksu. Kartičky byly rozházeny po lese, a když byly všechny nalezeny,
přemístily se týmy do klubovny. Chlapecké týmy šly do jedné místnosti a
dívčí šly do druhé místnosti. Děti si nasbírané kartičky se stranou, kde byl
komiks, nalepily na papír a vlastně tím, že dívčí týmy sbíraly lichá čísla a
chlapecké týmy sudá čísla, vznikl poloviční komiks, který bylo potřeba
dokreslit, aby dával smysl, což bylo také cílem celé hry.
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Z tohoto důvodu byl v každém týmu zvolen malíř, který měl za úkol
dokreslit chybějící část komiksu na základě sběru a předávání informací
mezi členy daného týmu a členy ostatních týmů. Poté následovala společná
večeře, po které se zpívaly vánoční koledy za doprovodu kytary a flétny.
Dále se hovořilo o českých vánočních tradicích a významu Vánoc. Po
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 nebo pro děti, které jsou
v oddíle nové a proto nemají ještě tolik kamarádů. 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. Před večerkou si děti opět zahrály svou
oblíbenou hru Městečko Palermo. Sobotní ráno začalo jako vždy
rozcvičkou a následnou společnou snídaní.
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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
desek
z keramické hlíny s nákresem
skautské lilie nebo s nápisem
skautské
přezdívky
daného
skauta či skautky. Na druhém stanovišti se vyráběly funkční svíčky z
včelího vosku v různých barevných provedeních, které si děti různě
ozdobily např. hvězdičkou či kytičkou. Na dalším stanovišti se vyráběla
vánoční přáníčka z papíru, textilií a třpytek pro rodiče, kamarády a
příbuzné. Dále se vyráběly vánoční svícny, které byly tvořeny jablkem,
svíčkou a na párátkách, které sloužily, jako prodlužovací část svícnu byly
napíchnuty různé druhy ovoce, bonbóny či rozinky. Na posledním
stanovišti se vyráběly barevné skleněné lucerny na betlémské světlo.
Betlémské světlo rozvážejí v Česku skauti vlakem. Světlo je nejprve z
Vídně přepraveno do Brna, odkud se řada menších skupinek rozjíždí do
celé země. Betlémské světlo představuje symbol pro mír. Štěnovičtí skauti
převzali toto světlo od plzeňských skautů a ve dnech 22. a 23. 12. 2019 ho
roznášeli s přáním veselých svátků, zdraví a štěstí našim štěnovickým
občanům s věkem 80 a více let. Hlavní úlohou této akce je poselství, nikoli
kolednictví a tohoto úkolu se ujmou štěnovičtí skauti i do budoucna.
Kromě toho rozdávali a budou rozdávat betlémské světlo vždy 24. prosince
ve štěnovickém kostele. 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 proběhlo dětmi oblíbené společné
focení před budovou Senečáku. 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 2020.
Cyril Hromník
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Obecní úřad Štěnovice hledá:
REFERENT STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY - ÚČETNÍ A
SPRÁVCE ROZPOČTU OBCE ŠTĚNOVICE
Další potřebné informace na internetových stránkách obce Štěnovice.
Co vás čeká: vedení účetní agendy obce, sestavování účetní závěrky a
závěrečného účtu, příprava podkladů pro sestavení rozpočtu, rozpočtových
opatření a rozpočtového výhledu obce, spolupráce při tvorbě právních předpisů
obce - vyhlášky, vnitřní předpisy, formuláře pro potřeby obce apod., další
administrativní práce na obecním úřadě – DS, Czech point
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: min. vyšší odborné nebo střední
vzdělání s maturitní zkouškou, znalost podvojného účetnictví, dobrá práce na PC,
flexibilita komunikativnost, ochota učit se nové věci
Výhodou bude, pokud budete umět: znalost účetnictví obcí; znalost zákona č.
500/2004 Sb., zákona č. 128/2000 Sb., zákona č. 563/1991 Sb., zákona č.
250/2000 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českého účetního standardu č. 701 710, zákona č. 320/2001 Sb., vyhlášky č. 323/2002 Sb.; znalost daňových zákonů;
znalost činností na obecním úřadě; znalost účetního softwaru Fenix; matriční
zkoušky výhodou

INVESTIČNÍ REFERENT OBCE ŠTĚNOVICE
Další potřebné informace na internetových stránkách obce Štěnovice.
Co vás čeká: koordinace přípravy a realizace investic, zpracovávání investičních
záměrů, koordinace finančního zajišťování investic v oblasti správy, oprav a
provozu budov, realizace investičních akcí včetně dozorování průběhu realizace
investic, výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby, příprava
provádění změn smluv, zápisy a protokoly o předání staveb včetně vyjádření
dotčených orgánů státní správy, zajišťování odstraňování nedostatků v průběhu
realizace staveb a po jejich dokončení, zajišťování úplnosti investiční
dokumentace, průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce,
ostatní agenda obecního úřadu
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Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: středoškolské vzdělání technického
směru, zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.),
způsobilost k řízení osobního automobilu (skupina B), časová flexibilita
Praxe v oboru výhodou.
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