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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Štěnovice:
Celkový počet hlasů u jednotlivých kandidátek:

Počet hlasů u jednotlivých kandidátů:
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Cyril

Počet voličů v seznamu: 1 575
Počet odevzdaných obálek: 964
Počet odevzdaných platných hlasů: 9 762

(jp)

Školka byla slavnostně otevřena
Ve středu 3. října byla slavnostně otevřena mateřská škola po stavebních
úpravách, jejichž realizace byla zahájena na podzim minulého roku. Cílem
akce bylo především navýšení kapacity školky na 159 míst. Vybudován
byl tak nový herní pavilon se samostatným bezbariérovým vstupem.
Z důvodu bezpečnosti byl v rámci akce také vybudován jednotný vstup do
všech stávajících tříd školky. Jednotný vstup je zajištěn novým vstupním
pavilonem, kde jsou také umístěny šatny tříd nacházejících se ve stávající
budově. Pozvání na slavnostní otevření školky přijali zástupci Krajského
úřadu Plzeňského kraje, České školní inspekce či MěÚ v Přešticích. Po
starostově úvodní řeči promluvila k přítomným také paní Havlíčková
(vedoucí odboru školství KÚPK) a ředitelka školky paní Adamová.
Završením ceremoniálu byla po slavnostním přestřižení pásky prohlídka
nově vzniklých prostor školky. Prohlídky se mohla zúčastnit široká
veřejnost, čehož mnozí občané (k radosti investora akce) náležitě využili.
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Slavnostní přestřižení pásky: zleva – Mgr. Sklenářová (NIDV), Bc. Brabcová (ČŠI), Mgr.
Adamová (ředitelka MŠ), JUDr. Havlíčková (KÚPK), Petr Slavík (starosta)

(jp)
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Poděkování za spolupráci:
Děkujeme všem, kteří se podíleli na navýšení kapacity školky, zejména
pak paní ředitelce Adamové za trpělivost a aktivní spolupráci v průběhu
stavebních úprav. Velký dík patří také zaměstnancům školky a
dobrovolníkům (tatínkům i maminkám), kteří se obětavě zapojili do
stěhování vybavení školky z provizorních prostor ve škole. Jejich
spolupráce, kterou lze považovat za zcela klíčovou, si velice vážíme!
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta

V říjnu jubilea oslaví:
Jiří Majer, V Podlesí
Vlastimil Peroutka, Buková
Bohumil Hájek, Lipová
Miloslav Holoubek, Liliová
Ferdinand Balej, Buková
Zdeňka Kaprálová, Buková
Vlasta Kunová, Habrová
Anna Kurcová, Krátká
Daniela Tomášková, Akátová
Milada Skalová, K Hájovně
Václav Bébr, Na Šancích
Marie Kunešová, V Podlesí
Jiřina Jánská, Štěnovické náměstí
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
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CHOVATELSKÉ OKÉNKO:
V září se uskutečnila výstava

Štěnovičtí chovatelé drobného zvířectva začali v červnu letošního
roku s rekonstrukcí prostorů chovatelské budovy a k 31. září práce ukončili.
OÚ přispěl na rekonstrukci finanční částkou 15.000,- Kč, ostatní náklady si
hradili štěnovičtí chovatelé ze svého účtu v částce do 10.000,- Kč. Na pátek
14. září 2018 štěnovičtí chovatelé připravili stolní oceňování králíků a
propagační výstavu králíků, holubů a drůbeže. Doplnění této akce bylo, že do
mateřské školy za dětmi zavítal pan Martin Vobruba ze ZOO Plzeň s ukázkou
krajty. Do venkovních prostor u chovatelské budovy, kde byla vystavena drůbež,
nám Ing. Hana Kašparová přivedla dvě oslice. Z našeho pohledu byla výstava
hodnocena dobře, dopoledne přišly pod vedením učitelů děti ze základní a
mateřské školy v počtu skoro 300 dětí, v odpoledních hodinách přišlo vedení OÚ
a ostatní občané naší obce. Pozitivní bylo, že děti odpoledne přivedly svoje
rodiče. Celou akci hodnotíme kladně a za rok se zase budeme těšit.
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autor: Stanislav Menoušek
foto: Linda Slavíková
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Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ OSMIČKY: Zrodilo se Československo

V říjnu oslavíme sto let od vzniku Československa. Dvacátý osmý den
desátého měsíce je pro náš stát bezesporu největším svátkem. Co dalo
obyčejnému dni, měsíc po svatém Václavu, tak zásadní význam? V ten den
se doslova a do písmene obnovila samostatná česká státnost doprovázená
emancipací bratského národa slovenského.
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V historickém kontextu
se jednalo o epizodu, která v sobě
ovšem má mnoho překvapivého.
Čtyři roky utrpení světové
války si vybíraly daň i na lidu naší
země. Atentát na arcivévodu
Ferdinanda v Sarajevu přiměl staré
mocnářství
k válečnému
dobrodružství. Konflikt se záhy
rozrostl do nevídaných rozměrů.
Mnohonárodní Rakousko-Uhersko
porazilo Srbsko až s velkými
potížemi na několikátý pokus. Ztráty
byly ohromné. A co teprve Ruská
fronta. Ani zde nešlo vše podle
představ c.k. generálů. Válka si
žádala další lidi, jídlo, munici. Jen
z českých zemí narukovalo postupně více než milión mužů. Desetina z nich
se nikdy nevrátila domů. Hospodářství nestačilo na takovou zátěž.
V obchodech chyběly běžné věci. Průvodním jevem doby se staly seznamy
padlých a bída. Slabost podunajské monarchie jí vtáhla do vleku císařského
Německa. Bez jeho podpory nešlo téměř nic. Po skonu císaře Františka
Josefa prvního se jeho nástupce, mnohem mladší Karel, chtěl vyvléknout
z válečného šílenství. Paradoxně v té době dokázala císařsko-královská
armáda neuvěřitelně porazit Italy. Postoupila do hloubi severní Itálie až na
řeku Piavu. Navzdory tomu se v roce 1918 ocitlo Rakousko-Uhersko na
pokraji vojenské porážky i ekonomického zhroucení. V zahraničí se mezitím
zformoval odboj vedený T. G. Masarykem, M. R. Štefánikem a
E. Benešem. Jeho nejzásadnější součástí bylo zahraniční vojsko, známé jako
ČS legie. Právě s jejich pomocí nastolovali otázku na sebeurčení
československého národa, včetně vzniku samostatného státu.
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V té době existoval však také odboj na
domácí půdě. Jeho posláním ale nebyl
přímý střet. Spíše příprava na převzetí
státní moci v případě vojenské porážky
monarchie. 13. července 1918 vznikl
Československý národní výbor (ČNV),
složený
z představitelů
českých
politických stran. Na podzim
se válečná situace radikálně změnila.
Němci nezvládli ambiciózní pokus o
zvrat na západní frontě. Ustupovali
prakticky všude. Rakousko-Uherská
ofenziva proti Itálii zcela propadla.
Demoralizované útvary chaoticky
utíkaly. Konec války se blížil. 27. 10.
1918 odpovědělo Rakousko-Uhersko
nótou ministra zahraničí hraběte
Andrássyho na nótu amerického prezidenta Wilsona. Diplomaticky
neutrální text si pražská veřejnost vyložila jako kapitulaci křehkého
soustátí, ač to tak vůbec nebylo. Plamen byl zažehnut. Druhý den
dopoledne se po Praze začaly objevovat hloučky debatujících lidí. Dav
krok za krokem plnil ulice. Místodržitel odjel shodou okolností brzy ráno
do Vídně pro instrukce. Jeho zástupce nevěděl, co má dělat. Státní moc
byla vzniklou situací zcela dezorientovaná. Představitelé ČNV zareagovali
odvážně. Nejprve zajistili „Obilní ústav“ v Pražské Lucerně. Tím získali
kontrolu nad zásobováním potravinami. Poté vyhlásili převzetí správy
země v zájmu udržení pořádku. Za sebou měli davy lidí zpívající českou
hymnu a domy ověšené červenobílými prapory. Symboly císařství začaly
padat k zemi. Zpočátku nikdo nekladl odpor. Pak do ulic vyrazily oddíly
pražské posádky s kulomety. Nakonec se podařilo jednáním dosáhnout
stažení vojáků do kasáren. Agrárnický poslanec Isidor Zahradník oznámil
sroceným lidem na Václavském náměstí u sochy sv. Václava vznik
samostatného státu.
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Události nabíraly spád. Od páté hodiny odpolední se v pražském Obecním
domě sešlo plénum ČNV k projednání zákona o zřízení samostatného ČS
státu. Návrh textu předložil Alois Rašín. Dokument obsahuje pět zásadních
bodů. Začíná větou: „Samostatný stát československý vstoupil v život.“.
Také signatářů je rovných pět. Vyjma zmíněného Aloise Rašína ještě
Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, František Soukup a Vavro Šrobár. Na scéně
se objevily ozbrojené oddíly Sokolské stráže, jako dočasná bezpečnostní
složka ČNV. Kromě nich do služby vznikající republiky nastoupili členové
dalších tělocvičných a branných spolků, včetně vojáků českého původu.
Ve večerních hodinách se shromáždili na pražském Žofíne, kde pod
vedením Jaroslava Rošického došlo k ustavení vojenských struktur ČNV.
Do města vyrazily pořádkové hlídky. Mezitím dorazil na pražské velitelství
c.k. vojska náčelník Sokola dr. Josef Scheiner v doprovodu Františka
Soukupa. Ve svém kroji vyrukoval na přítomné generály pěkně zhurta.
Prostě jim oznámil převzetí velení. Konfrontace byla nebezpečně blízko.
Nakonec se odehrálo jednání vysokých důstojníků armády s představiteli
ČNV. Přineslo oboustranně přijatelný kompromis. Památný den se obešel
zatím bez obětí. Československo bylo v plenkách. Čekaly ho dva roky bojů
o samostatnost a hranice.
autor: Martin Marek
foto: Wikipedie

Sportovní střípky:
Fotbal:
Nová sezóna byla fotbalistům zahájena
Na konci srpna a na začátku září začala fotbalová sezóna všem našim
týmům. V letošní sezóně působí v soutěžích celkem pět týmů – mladší
přípravka (nově přihlášený tým), starší přípravka, starší žáci, muži a stará
garda. Mimo to máme s týmem Černic sdružený start v kategorii
dorostenců, takže pod hlavičkou Černic hraje několik našich dorostenců
krajskou soutěž dorostu.
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Tým mladší přípravky pod vedením trenérů Luboše Šmídla a Stanislava
Protivínského.
Tým mužů hraje již osmým rokem krajskou 1. B třídu. A-tým prošel
poměrně výraznou obměnou, kdy tým po loňské sezóně opustilo několik
hráčů i hlavní trenér. Letní pauza tak byla pro nás velmi náročná, kdy jsme
pracovali na novém sestavení mužstva a zároveň jsm e
potřebovali sehnat i trenéra. Hlavním trenérem se stal Ivan
Honzík, který dříve působil u A -týmu Bukovce nebo u dorostu
Rapidu Plzeň. Hráčský kádr jsme doplňovali především místními
odchovanci a mladými nadějnými hráči. V prvních pěti kolech soutěže
jsme jednou vyhráli a čtyřikrát prohráli.
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Je jasné, že naše cíle budou skromnější než v předchozích letech, na druhou
stranu chceme budovat především místní tým, kdy chceme zajistit to, aby
štěnovický mužský fotbal fungoval i v budoucnu.
Bohužel v posledních letech skončilo mnoho amatérských fotbalových týmů a
je zřejmé, že skládat týmy na této úrovni bude v mužské
kategorii v budoucnosti stále těžší.
Všechny naše mládežnické týmy hrají okresní přebor. Jak již bylo uvedeno
výše, novým týmem je od letošní sezóny mladší přípravka. Pokud mají rodiče
zájem, aby kluci nebo případně i holky hráli u nás fotbal, tak je mohou přivést
na tréninky přípravky, a to vždy v pondělí a ve středu od 16:30.
Stará garda hraje v letošní sezóně výborně a před posledním
kolem je na druhém místě v lize starých gard Plzeň-jih. V dosavadních osmi
zápasech pětkrát zvítězila, dvakrát remizovala a jednou prohrála.
Všem fanouškům a podporovatelům našeho oddílu děkujeme za podporu.
Naše týmy zároveň ocení vaši podporu nejen na domácích zápasech.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu

TK Štěnovice z.s. informuje
V neděli 16. 9. 2018 se uskutečnil za slunného
počasí 2. tenisový turnaj pro členy TK a veřejnost.
Akce se zúčastnilo 16 dětí a 14 dospělých hráčů.
Každý si zahrál v rámci svých možností a
dovedností na dvou udržovaných tenisových
kurtech. Všechny děti byly za hráčskou snahu a
vytrvalost odměněny čokoládovou medailí a
tenisovým
míčkem.
Tímto
děkuji
všem
zúčastněným za účast na 2. ročníku tenisového
turnaje a za organizaci a přípravu odměn svým
kolegům Petře Jíškové a Jakubovi Vojtovi.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Štěnovická pátračka
9. 9. 2018
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice připravil pro děti ve věku
5 – 1 2 l e t s rodiči pátrací soutěž, jejímž smyslem bylo v území
vyznačeném na mapě najít všechna místa z fotografií a do tajenky vložit
příslušné písmenko podle čísla u fotky.
Akce měla začátek i konec v parku Na Cvičišti a vlastní pátrací
akce probíhala v ulicích Na Šancích, V Koutě, Ke Mlýnu, V Potocích,
Duhová a Losinská.
Po oficiální registraci mezi 14 a 15 hodinou dostal každý účastník
formulář s tajenkou a obrázky zajímavých míst v obci Štěnovice (např.
označení povodně z roku 1975, památník židovským spoluobčanům, stará
pumpa na vodu či různé „tvary“ na domech), které bylo nutné nalézt.
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Pátračka měla také svá pravidla, mezi něž patřilo nepoužívání internetu ani
mapy v mobilu a užít si vycházku naší obcí bez moderních
technologií. Na splnění úkolů měl každý účastník Štěnovické pátračky 120
minut. Za správně vyplněnou křížovku čekala na dětského účastníka pátračky
malá odměna. Důležité bylo též dbát na svou bezpečnost při přecházení silnic.
Mimo soutěž byly pro děti připraveny ruční kreativní práce, např.
vyřezávání různých tvarů ze dřeva, práce s punčochou a pilinami a vytváření
„maňásků“ či výroba kreslených placek. Mezi stromy byly nataženy vertikálně
i horizontálně sítě na lezení. Nejmenší si mohli zaházet
tenisovým míčkem do ,,tlamy“ ručně vyrobených zvířat, vyzkoušet si hry
zručnosti nebo seskládat obrovské dřevěné puzzle. Mezi dětmi a rodiči byly
oblíbené hry k udržení rovnováhy, které spočívaly v přelezení dřevěné klády
nebo nataženou gumou mezi stromy. Dětem se líbilo i kreslení na obličej,
pletení náramků z bavlny a vyrábění z mastku.
Štěnovické pátračky se zúčastnilo 118 dětí s rodiči, tímto děkujeme
veřejnosti za účast a starším skautským dětem za pomoc při organizaci celé
akce.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Informace závěrem:
Usnesení č. 5/2018 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice konaného dne 26. 9. 2018:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání
zastupitelstva č. 2/2018 a č. 4/2018. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 8
z programu zasedání č. 2/2018. Bod č. 10, 11, 12, 14 z programu
zasedání zastupitelstva č. 4/2018.
2. Schvaluje uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 4978/2017 na
vícepráce ve výši 725 151,96 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.
3. Bere na vědomí předložení cenové nabídky na zpracování studie
nástaveb Základní školy Štěnovice, okres Plzeň – jih, načež schvaluje
uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, jímž je společnost Pegisan
s.r.o.. Studie bude zpracována za nabídkovou cenu 78 tis. Kč bez DPH.
4. Schvaluje dodatek č. 1 darovací smlouvy uzavřené mezi obcí Štěnovice
a společností Back Swing s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem dodatku.
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