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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

V minulém roce obec zrealizovala několik investičních
akcí, další se připravují:
Vážení spoluobčané,
v létě se politikou zaobírá málokdo – vrcholovou i komunální. Kdo
může, tak si užívá zasloužené dovolené a o politická témata propíraná
všemi možnými médii zájem příliš nejeví. Čas se však nezastaví ani v době
letních prázdnin, a tak ani dění v naší obci nelze zcela ignorovat. Tu se
modernizuje jídelna a kuchyně školy, tu se připravuje projektová
dokumentace na úpravu místní komunikace… V červnu schválilo
zastupitelstvo obce na svém zasedání závěrečný účet za rok 2018.
V návaznosti na schválení tohoto dokumentu, který je bilancí hospodaření
minulého roku, zrekapitulujeme v tomto čísle Štěnovických listů
významné výdaje obce právě v roce 2018. Dále budeme informovat o tom,
co se již realizuje, načež vás seznámíme s předběžným výhledem na
následující rok. O tom, co se nakonec bude v roce 2020 realizovat a co ne,
rozhodne zastupitelstvo obce pravděpodobně v prosinci na svém posledním
letošním zasedání v rámci schvalování rozpočtu na následující rok.
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V září minulého roku byly dokončeny stavební úpravy a přístavba
mateřské školy. V rámci této akce byl zbudován vstupní vestibul se
šatnami, ředitelnou a sborovnou, dále byla zbudována třída, čímž došlo
k navýšení kapacity školky. Dále došlo k opláštění stávající budovy
mateřinky. Součástí projektu byla dodávka nábytku do nově zbudovaných
prostor a nového gastro-zařízení do kuchyně školky. V areálu mateřské
školy bylo instalováno několik nových herních prvků včetně umělého
povrchu, který je součástí nově zbudované třídy. Celá akce vyšla obec
zhruba na 30 mil. Kč, na část akce obdržela obec dotaci zhruba 20 mil. Kč
od IROP. Akci realizovala firma Silba Elstav.

Mateřská škola Štěnovice po rekonstrukci.

V červnu 2018 byla zahájena realizace stavebních úprav kuchyně a
jídelny základní školy. Akce, jejímž zhotovitelem je firma Stavební
montáže, byla rozdělena s ohledem na její rozsah do dvou etap. 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.
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V rámci první etapy došlo též ke zbudování třídy víceúčelového využití.
Pořízeno bylo též nové gastro-vybavení školní kuchyně, které nahradí staré
původní. V roce 2018 vynaložila obec na tuto akci zhruba 10 mil. Kč, na
část akce obdržela obec dotaci z programu Ministerstva financí ve výši
necelých 5 mil. Kč. Akce pokračuje letos druhou etapou, v rámci které
dojde ke stavebním úpravám ve 2. NP budovy (jídelna a kuchyně). Po
dokončení stavební části bude do prostor dodán nový nábytek. Stavba by
měla obec letos vyjít na zhruba na 4,5 mil. Kč, část z toho by měla opět
pokrýt dotace z MFČR.

Na stěny ve školní kuchyni přijdou nové obklady.

Projektová kancelář BRM odevzdala obci projektovou dokumentaci
na stavební úpravy stávajícího domova pro seniory.
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Záměrem zřízení plnohodnotných pobytových prostor pro seniory se bude
zabývat zastupitelstvo obce. Za zpracování projektové dokumentace obec
zaplatila zhruba 430 tis. Kč.
I v minulém roce obec usilovala o získání několika pozemků
v rámci postupného narovnávání majetkoprávních vztahů. Kompletně se
podařilo získat pozemky nacházející se pod budovou hasičské zbrojnice.
Historicky se budova zbrojnice nacházela z velké části na soukromých
pozemcích. V řešení je nyní bezúplatné nabytí zbylé části zbrojnice od
celostátního sdružení dobrovolných hasičů. Od června roku 2015 obec
usilovala o pozemek v lokalitě Mezi ploty, který byl ve vlastnictví Plzně.
Po dlouhé anabázi se podařilo pozemek odkoupit. Obec o pozemek
usilovala s výhledem rekultivace lokality tak, aby jej bylo možné
v budoucnu využít pro konání kulturních akcí. V průběhu roku obec také
odkoupila některé soukromé pozemky nacházející se pod místními
komunikacemi. V roce 2018 vynaložila obec na odkup pozemků cca 370
tis. Kč.
V rámci obměny techniky používané pracovníky údržby obecní
zeleně a veřejných prostranství vůbec byl zakoupen multifunkční stroj
Stiga Park, který je obdobou stroje, který byl už v minulosti pořízen. Tato
technika poslouží k údržbě zeleně, také ji lze však plnohodnotně využít pro
zimní údržbu pro průtah chodníků a komunikací včetně posypu. Zařízení
včetně příslušenství vyšlo obec zhruba na 320 tis. Kč.
Restaurační zařízení Lidový dům, které je ve vlastnictví obce, se
v roce 2018 potýkalo s častými poruchami starého konvektomatu, čímž byl
provoz kuchyně často výrazně omezen. Z tohoto důvodu byl pořízen nový
konvektomat v hodnotě 290 tis. Kč.
V roce 2018 zpracovávalo studio zabývající se urbanismem
(Ateliér M.A.A.T.) Změnu č. 3 územního plánu obce. Po předložení první
dokumentace, která vznikla na základě samotného zadání obce, byla
předložena upravená dokumentace ke společnému jednání, které se
uskutečnilo na Městském úřadu v Přešticích za přítomnosti dotčených
orgánů, jako odbor životního prostředí, odbor dopravy apod.
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Vyhláškou byla následně veřejnosti dána na vědomí možnost uplatnit
připomínky k návrhu změny ÚP. Ze strany veřejnosti tak bylo uplatněno
několik připomínek, jejichž vypořádáním se zabýval pořizovatel (Odbor
ÚP při MěÚ Přeštice). Na základě toho bude dokumentace architektem
upravena tak, aby byla připravena pro veřejné projednávání. To by se mělo
dle odhadů uskutečnit někdy v září tohoto roku. V roce 2018 vydala obec
na zpracování nové územně-plánovací dokumentace zhruba 170 tis. Kč.
Ke konci minulého roku obec obdržela od projektové kanceláře
PEGISAN posouzení nástaveb základní školy, které byly vybudovány
zhruba v polovině 90. let. Předmětem posouzení jsou možná opatření pro
zajištění komfortního užívání tříd a jiných pobytových prostor nástaveb.
Kompletní studie řešení stála obec 90 tis. Kč. Na základě této dokumentace
budou letos v srpnu instalovány na jižní stranu nástavby hlavního
učebnového pavilonu školy venkovní žaluzie a rolety, které by měly
značně zabránit přehřívání pobytových prostor.
Na základě zadání obdržela obec v minulém roce studii dopravního
řešení ulic Liliová a Buková. Záměr počítá s vybudováním několika
parkovacích ploch pro obyvatele bytových domů v Bukové, studie se
rovněž zabývá bezpečností dopravy v návaznosti na pohyb dětí
navštěvujících školu, dokumentace dále řeší zbudování parkovacích stání
pro přepravu dětí do školy. Studie, kterou zpracovala kancelář D-Projekt,
vyšla obec na 50 tis. Kč.
V roce 2018 podpořila obec opět několik spolků z obce a okolí.
Obec tak poskytla dotace v celkové částce 281 385 Kč. Finančně obec
podpořila celkem 14 spolků.
S ohledem na schválený rozpočet obce na rok 2019 se letos
realizuje několik projektů. Nejvýznamnějším z nich je bezpochyby druhá
etapa stavebních úprav kuchyně a jídelny v základní škole. Více informací
už bylo o realizaci této stavební akce uvedeno výše, a tak nám dovolte
seznámit vás s těmi ostatními.
Pro letošní rok si obec vyčlenila na opravu povrchů místních
komunikací 1 mil. Kč.
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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.
Dílo provedl Bohuslav Bukovský.
Jak už bylo výše uvedeno, v srpnu bude na nástavbě učebnového
pavilonu školy instalováno zastínění formou kombinace venkovních rolet a
žaluzií. Montáž včetně ovládání vyjde obec zhruba na 400 tis. Kč.
Realizaci provede firma BORDER Plzeň.
Na letošní rok 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. Ještě v prvním čtvrtletí tohoto roku tak byla vypsána
veřejná zakázka na výběr zhotovitele tohoto díla. Z pěti oslovených
uchazečů podala nabídku jen jedna firma s nabídkovou cenou vysoko nad
předpokládanými náklady. V rámci zastupitelstva byly konzultovány další
kroky, načež došlo k vypsání nové zakázky na výběr zhotovitele. Tentokrát
bylo osloveno deset subjektů, z nichž nepodal nabídku ani jeden. Na
základě třetího vypsání veřejné zakázky na tuto akci běží do poloviny
srpna lhůta pro podávání nabídek. Bylo osloveno 11 subjektů.
Předpokládaný termín realizace akce je duben – květen 2020.
Dále bylo zadáno zpracování několika 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 současné době je také zpracovávána projektová
dokumentace dopravního řešení ulic Ke Cvičišti, Na Průhonu a V Podlesí.
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu vodovodního řadu nacházejícího se pod
povrchem vozovky ulice Ke Cvičišti (dle upozornění provozovatele
Vodárny Plzeň) bude projekt rozšířen o řešení této problematiky.
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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“.
Dopravně-inženýrské opatření bylo zpracováno D-Projektem. Odbor
správní a dopravní při MěÚ Přeštice vydal na tuto úpravu provozu minulý
měsíc návrh opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky.
Vedení obce dlouhodobě usiluje o řešení nebezpečné dopravní situace
na krajské silnici v úseku od křižovatky Na Šancích a Losinská směrem
k prodejně COOP. Začátkem srpna došlo k jednání mezi obcí, vlastníkem
vozovky SÚS PK, přizvaným dopravním projektantem a PČR. Projektant se
bude zabývat možností zbudování chodníku po jedné straně vozovky s místy
pro přecházení a příslušným dopravním značením.
Zastupitelstvo se o prázdninách zabývalo také výhledem investic na
následující roky. V návaznosti na to bude zpracován Plán rozvoje obce, který
je zásadním dokumentem pro případné čerpání dotací z mnoha programů.
Obec se dále zabývá možností zbudování vodovodního přivaděče
přímo z Plzně. Kolem možného napojení na stávající infrastrukturu na
plzeňském katastru je 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. Obec se
novým přivaděčem zabývá z důvodu potenciálního (razantního) snížení ceny
za pitnou vodu.
Pro rok 2020 by měla obec počítat s nemalými výdaji na rekonstrukci
vodohospodářské infrastruktury. V rámci toho by měla být provedena
například modernizace vodojemu. Obec se bude muset zabývat také řešením
nevyhovujícího stavu potrubí vybraných vodovodních řadů.
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Na stav infrastruktury byla obec upozorněna provozovatelem, jímž je
Vodárna Plzeň.
V srpnu bude spuštěn provoz nových webových stránek obce.
Cílem změny je zjednodušení struktury webu pro snadnější orientaci
uživatele a přehlednost.
Slunečnou a pohodovou druhou polovinu léta přejí
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta

V obci přibyly nádoby na použitý jedlý olej
Kontejnerové místo v Šeříkové a Třešňové ulici bylo rozšířeno o nádoby
na sběr jedlého tuku. Stávající nádoba je v Selské ulici, celkem jsou tak
v obci tři. Olej může být do nádob vhozen pouze v plastových lahvích.
Svoz nádob s jedlým olejem zajišťuje firma Černohlávek.

Kvetou…
V současné době si mohou občané
všimnout různobarevných květů
vyčnívajících
z betonových
květináčů na Čižické. Tuto květenu
lahodící lidskému oku lze stěží
přehlédnout už proto, že se nachází
podél frekventované silnice, která
sama o sobě takovou parádu
nenadělá – je to prostě silnice. Žádná
okrasná rostlina však nevzejde jen
tak, natož pak aby kvetla a dělala radost. O výsadbu rostlin a jejich údržbu na
Čižické a kolem obecního úřadu se dlouhodobě stará naše občanka paní
Koukolíková. Děkujeme jí za tuto dobrovolnou aktivitu, díky níž je naše obec
zase o něco hezčí.
Jan Polívka
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V srpnu jubilea oslaví:
Libuše Knížková, Lipová
Helena Šimková, Krátká
Marie Beková, Jasanová
Věnceslava Kraftová, V Potocích
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
Svatopluk Fiala, Třešňová
Antonín Filípek, Hájová
Věra Fremrová, Na Šancích
Hana Plecitá, Buková
Václav Knížek, Lipová
(jp)

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

Z kultury:
Štěnovická Regata s netradičními plavidly
Tak už se to blíží!!! Chystejte si netradiční plavidla, leštěte čočky
fotoaparátů, tradiční Štěnovická regata je za dveřmi... Už 7. září od 14
hodin se do vod řeky Úhlavy vrhnou nadšenci s nejrůznějšími výtvory, a
kdo navštěvuje tuto akci pravidelně, ví, že o zábavu je vždy dobře
postaráno. Start bude přibližně 600m nad Štěnovickým jezem a cíl přímo
pod ním. Nezapomeňte se nám přihlásit na e-mail barak@vzs.cz nebo
podatelna@stenovice.cz nebo přijďte osobně na Obecní úřad. Počet
účastníků je pro nás důležitý, abychom připravili dostatek cen. Díky obci
Štěnovice je startovné samozřejmě zdarma. Tak AHOOJ na Úhlavě!
Pavel Barák
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Pozvánka na setkání klubu seniorů v Lidovém domě
ve čtvrtek 12. září 2019 od 16 hodin
Na programu jsou 2 přednášky, které nám zprostředkoval OÚ ve
spolupráci s Plzeňským krajem. Tématem budou „Finanční gramotnost a
novinky v občanském zákoníku“ a „Sociální bezpečnost pro seniory“ –
bližší informace o tématech přednášek naleznete ve vývěsce KK na vsi.
Máme informaci, že Plzeňský kraj pořádá dne 2. 10. 2019 od 17 hodin
„Den seniorů s Plzeňským krajem“ v Měšťanské besedě. Na koncertě
nestárnoucích hitů skladatelských legend české pop-music, zahraje
BOOM!BAND Jiřího Dvořáka s hostem Petrem Rezkem. V roli
moderátora se představí Alexander Hemala.
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Vstupné je 50 Kč a můžeme se domluvit na společné návštěvě. Pokud máte
zájem, přihlaste se u paní Hubačové (hubacovah@seznam.cz) nebo na OÚ
u paní Špicarové (377 916 003) do 15. srpna, abychom zajistili lístky.
Přijďte mezi nás a vezměte s sebou i známé, kteří ještě na setkání seniorů
nebyli.
Hana Hubačová a Pavla Varáčková

ŠTĚNOVICKÉ
KANCOBRANÍ

V sobotu 28. září 2019
se uskuteční Štěnovické
kancobraní.

produkty regionálních farmářů / kulinářská show / koňský povoz /
soutěže pro děti i pro dospělé / občerstvení aj. /
více informací naleznete na plakátu akce
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Nový spolek Osvěta Štěnovice
Život v obci je od nepaměti spojen s existencí a činností spolků, sdružení,
stran a organizací, oddílů, jednot a svazů a našli bychom jistě i další
pojmenování společenství občanů, které sdružuje nějaký stejný nebo blízce
podobný zájem. Stačí prolistovat archivní dokumenty a našli bychom
takových společenství celou řadu. Hasiči, sokolové, myslivci, fotbalisté,
rybáři, svazy žen a mládeže, skauti, baráčníci, ochotníci... Mnohé z nich
dávno zanikly, některé už mají pěkně dlouhou historii a úspěšně trvají dál.
Vznikají ale i spolky nové, a tak tomu je i ve Štěnovicích.
V květnu letošního roku 2019 byl založen a je zapsán u Krajského
soudu v Plzni nový spolek Osvěta Štěnovice. Náplní spolkové činnosti
Osvěty Štěnovice je pořádání přednášek o historii obce, organizování
sportovní i kulturní činnosti či vydávání tiskoviny - Štěnovický zpravodaj.
Rádi budeme spolupracovat i s ostatními spolky v naší obci, včetně
kulturní komise. Spolek Osvěta Štěnovice je otevřen všem. Starousedlíkům
stejně jako těm, kteří si Štěnovice vybrali za svůj domov teprve v nedávné
minulosti. Spolky podobného zaměření, jako je nový spolek Osvěta
Štěnovice, mají ve vsi dlouholetou tradici. Připomeňme si členství
štěnovických občanů v Pošumavské jednotě, ochotnický spolek Úhlavan
nebo spolek Máj. Rádi Vás přivítáme v našich řadách.
Za spolek Osvěta Štěnovice
David Laštovka, Alena Vlčková

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Škola nemá prázdniny
Prázdniny jsou v polovině, ale škola se musí připravit na doposud rekordní
počet žáků. V příštím školním roce přivítáme 480 dětí ve 22 třídách. To
znamená nejen změny v pedagogickém sboru – přivítáme pět nových
kolegyň, ale zejména nutnost „nalézt“ další dvě kmenové učebny pro nové
třídy.
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Pavilon šaten po odstranění klecových kójí.

To je spojeno s alespoň částečným
vyřešením problému přehřívání učeben
v nejvyšším poschodí učebnového pavilonu
pomocí zastínění venkovními roletami a
žaluziemi. Dřívější kabinet 1. stupně
tamtéž prochází přeměnou na malou
jazykovou učebnu.
Kapacitně nedostatečné jsou také
šatny, které už v minulém školním roce
nepokrývaly naši potřebu. Proto jsme
přikročili k radikálnímu kroku odstranění
klecových kójí a přípravám pro šatní
skříňky.
strana 13
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Přiznané rozvody vody a topení v pavilonu šaten nahrávají industriálně
laděnému interiéru: plastovým průmyslovým podlahám, LED osvětlení a
kovovým skříňkám.
Samozřejmostí je pokračování v postupné proměně a zlepšování
prostředí. V učebnovém pavilonu je čerstvě vymalováno poslední zbývající
podlaží laděné tentokrát do zelené barvy viz. foto.
Samostatnou kapitolou je kompletní rekonstrukce školní kuchyně a
jídelny zmiňovaná v samostatném článku.
Michal Zoubek

Skautský oddíl Dráčata Stavba skautského tábořiště 21. - 23. 6. 2019
V pátek 21. 6. 2019 v 18:00 hodin se sešli
Lasičky a Netopýři ze skautského oddílu
Dráčata Štěnovice s plzeňským skautským
oddílem Vločka na hlavním vlakovém
nádraží v Plzni a společně odcestovali do
Hrádku u Sušice. Hlavním cílem byla
příprava skautského tábořiště pro skautské
oddíly na celé období školních prázdnin. Po
příjezdu do Hrádku jsme si postavili stany,
navečeřeli se u táboráku a stanovili jsme
pracovní plán na sobotní dopoledne a
odpoledne.
Po sobotní snídani došlo k rozdělení
úkolů mezi Vločkou a Dráčaty dle dohody
z předešlého večera. Úkoly spočívaly v
kopání latríny, budování ohniště, odnášení
padlého dřeva, nošení kamenů, vyměřování
stanů, sekání trávy, v demolici starého a v
stavbě nového sklípku pro skladování
potravin, či v přípravě kuchyně a jídelny
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ve skautských podmínkách. Před večeří
hráli skauti z obou oddílů softball a po
večeři si štěnovičtí skauti připravili
divadelní představení, které zaznamenalo u
plzeňských skautů z Vločky velmi pozitivní
ohlasy.
Nedělní dopoledne se neslo ve
smyslu dokončovacích prací z předešlého
dne a z přípravy na odjezd vlakem zpátky
z Hrádku u Sušice do Plzně. Dětem se
víkend moc líbil, protože spojily užitečné s příjemným a na čerstvém
vzduchu v přírodě strávily slunný víkend.
V dalším čísle Štěnovických listů Vás budeme informovat o
zážitcích ze skautského tábora.
Cyril Hromník

Nabídka pracovního místa
Obec Štěnovice hledá pracovníka na pozici
„Údržba zeleně a veřejných prostor“
Místo výkonu práce: Štěnovice
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny
bezúhonnost, pracovní flexibilitu

„B“

(popř.

skupiny

„T“),

Nabízíme: dobré platové ohodnocení, příspěvek na stravování, pracovní
pomůcky zdarma, 5 týdnů dovolené
Písemné přihlášky zasílejte na adresu úřadu: Obecní úřad Štěnovice,
Čižická 133, 332 09 Štěnovice (popř. email: podatelna@stenovice.cz)
nebo navštivte obecní úřad osobně
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Informace závěrem:
Důležité upozornění pro nájemníky hrobových míst
Vyzýváme nájemníky hrobových míst, aby hlásili na obecním úřadě ve
Štěnovicích s dostatečným předstihem termín kamenických prací, jejich
rozsah a firmu, která dílo zhotoví. Na základě této informace bude nájemci
hrobové místo ke kamenickým pracím protokolárně předáno. V den
realizace si zhotovitel bude moci na obecním úřadě vyzvednout klíč od
hřbitova.

Místní poplatek ze psů
Začátkem roku měly být uhrazeny poplatky za psy (viz Obecně
závazná vyhláška č. 2/2015). 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.

Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Čižická 133, 332 09
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