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zpravodaj obce Štěnovice

24 stran

zdarma

V minulém roce se podařilo zrealizovat
stavebních akcí, další se připravují

několik

Vážení spoluobčané,
rok 2020 utekl jako voda, možná ještě rychleji. Pozornost byla upřena
především na pandemii koronaviru. Šířením viru byly narušeny naše
běžné činnosti, záliby a radosti. Co bylo rutinní záležitostí, se najednou
stalo vzácností. Po svém si to prožívá každý z nás. Virus však
povětšinou nebyl překážkou pro realizaci některých investic, které
měla obec pro rok 2020 naplánované. Ačkoli je budoucnost velmi
nejistá, věříme, že i letos se podaří splnit většinu toho, co si obec pro
rok 2021 předsevzala.
Pro rok 2020 měla obec na investice vyčleněno 14,3 mil. Kč, z toho
proinvestováno bylo 11, 4 mil. Kč. Zhruba 4 mil. Kč pak byly vynaloženy
na dvě velké opravy – výměna střešní krytiny bytového domu ve Skalní
vyšla obec na 3,4 mil. Kč (akci provedla SILBA Elstav) a výměna topných
těles ve stávající budově mateřské školy vyšla obec na zhruba 700 tis. Kč
(akci provedla firma SIVRES).
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V roce 2020 byla provedena rekonstrukce vozovky v ulici Ke Mlýnu. Pro
finální povrch byly použity žulové dlažební kostky, aby vzhled místní
komunikace zapadl do této historické části obce. Na akci bylo vyčleněno
700 tis. Kč, ve skutečnosti vyšla akce na 950 tis. Kč. Akci zrealizovala
firma Stavland.
Minulý rok byl zbudován na jedné straně krajské silnice na Losinské
chodník, který propojuje chodník vedoucí od křížku a od požární zbrojnice.
Jako součást dopravního řešení jsou dvě místa pro přecházení. Na akci
bylo vyčleněno 1,1 mil. Kč, zrealizovat se ji však podařilo za 920 tis. Kč.
Akce byla zrealizována firmou Stavitelství Kamínek.
V rámci rozvoje dopravní infrastruktury obce byl v roce 2020 zrealizován
první stupeň projektové dokumentace lávky přes Úhlavu (nad jezem) spolu
s napojením na plánovanou trasu mezinárodní cyklostezky (měla by vést
pod Vysokou). Na dokumentaci bylo vyčleněno 1,1 mil. Kč, ve skutečnosti
obec vydala o necelých 20 tis. Kč více. Projektovou dokumentaci
zpracovává společnost STATICITY.
V roce 2020 byla také zpracována studie nového přemostění Úhlavy u
zámku na Plzeňské. Studie se zabývá dopravním řešením komplexně, tedy
včetně chodníků. Jelikož je most součástí krajské silnice, je hlavním
investorem krajská správa a údržba silnic. Obec se jako přidružený
investor na nákladech na dokumentaci menšinově podílí (stejně by tomu
bylo i v případě samotné realizace, se kterou je výhledově počítáno).
Studie, kterou zpracovala společnost Woring, vyšla obec na 62 tis. Kč.
V předchozím roce došlo k přeložení vedení dešťové kanalizace u
Lidového domu. Akce byla realizována s výhledem celkové sanace
Lidového domu (především sálu). Na stavbu obec vyčlenila 750 tis. Kč, ve
skutečnosti obec na akci vynaložila zhruba o 100 tis. Kč méně.
Zhotovitelem díla byla firma OMEGA C&M.
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Minulý rok bylo 100 tis. Kč vyčleněno na projektovou dokumentaci
rekonstrukce sociálních zařízení stávající budovy mateřské školy. Na
projektovou dokumentaci, kterou zpracovala projekční kancelář BRM,
obec vynaložila 95 tis. Kč. K samotné realizaci akce by se mělo přistoupit
v roce 2022.
Po vzoru roku 2019 bylo i v roce 2020 přistoupeno k montáži zastínění
(kombinace venkovních rolet a venkovních žaluzií) nástavby základní
školy. Nástavba se skládá mimo jiné z učebny fyziky a dvou počítačových
učeben. Na akci bylo rozpočtováno 600 tis. Kč, realizace však obec stála
zhruba o polovinu méně.
Součástí běžné infrastruktury obce je také veřejné osvětlení. V obci jsou
však místa, která tuto infrastrukturu postrádají. V roce 2020 bylo veřejné
osvětlení nově zbudováno ve Smrkové ulici. Předpokládaná cena díla byla
400 tis. Kč, ve skutečnosti obec vynaložila 380 tis. Kč. Zhotovitelem díla
byl Bohuslav Bukovský.
I v roce 2020 se počítalo s odkupy nemovitostí. Čtyřmilionový rozpočet,
který měla obec na odkup nemovitostí vyčleněn, nebyl zdaleka vyčerpán.
Obec totiž počítala s odkupem objektu ve vlastnictví místních chovatelů (v
návaznosti na dříve sjednané předkupní právo, které bylo ve prospěch obce
pro objekt chovatelny zřízeno). V roce 2020 však spolek místních
chovatelů k prodeji nemovitosti nepřistoupil. Minulý rok tak obec na
odkup nemovitostí vynaložila 640 tis. Kč, kdy obec odkoupila část
spolupodílu dvou pozemků Mezi ploty, dále obec odkoupila například
pozemek pod místní komunikací na Plzeňské či pozemky v Třešňové, které
jsou součástí biokoridoru.
V roce 2020 bylo zrealizováno rozšíření sběrného dvora odpadů ve
Skladové ulici. Součástí akce bylo zejména významné rozšíření areálu
dvora tak, aby vznikla plně dostačující manipulační plocha, kterou ocení
především řidiči s přívěsy. Plocha sběrného dvora je asfaltového povrchu.
V rámci akce bylo zbudováno také veřejné osvětlení, instalován byl nový
kamerový systém.
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Rozsáhlý stavební zásah do stávajícího areálu sběrného dvora odhalil jeho
nedostatky (např. nedostatečné odizolování budovy pro umístění
kontejnerů či zcela nevyhovující konstrukce stávající vozovky). Akce se
tak neobešla bez značných víceprací. Předpokládané náklady díla činily 2
mil. Kč, na akci obec ve skutečnosti vynaložila 3,1 mil. Kč. Zhotovitelem
díla byla firma W&W stavby.
Pro minulý rok počítal rozpočet obce s nákupem dopravního automobilu
pro výjezdovou jednotku štěnovických hasičů. Pořízen byl tak požární
technikou vybavený Mercedes Benz, který byl sestaven a dodán
společností THT Polička. Dodavatel nejlépe vyhověl kritériu veřejné
soutěže, kterým byla nejnižší cenová nabídka. Na nákup vozidla bylo
vyčleněno 2,5 mil Kč, ve skutečnosti obec na nákup vozidla vynaložila 2,9
mil. Kč.
Nad rámec původního investičního plánu bylo v roce 2020 zrealizováno
několik další akcí:
S ohledem na havarijní stav střešní krytiny obou školních tělocvičen obec
zadala zpracování projektové dokumentace, jejichž předmětem je náprava
tohoto stavu. Obec vyšla projektová dokumentace na 41 tis. Kč,
zpracovatelem byla projekční kancelář A.D.S. Rokycany.
Po modernizaci kuchyně a jídelny školy, která se uskutečnila v roce 2018 a
2019, byla po dohodě s vedením školy provedena montáž laminátového
obložení stěn stravovacích prostor. Na montáž obložení praktické i
estetické funkce, vynaložila obec 56 tis. Kč. Dílo provedla firma Lédl.
Pro účely kolaudace požární zbrojnice (současná zbrojnice stojí několik
desetiletí) muselo být v objektu provedeno protipožární opatření dle
aktuálních norem. Instalovány tak byly troje protipožární dveře, dveřní
zavírače a protipožární ucpávky. Protipožární opatření vyšlo obec na
necelých 100 tis. Kč.

strana 4

ŠL č. 1 / leden 2021

S ohledem na rostoucí administrativní zátěž úřadu a z toho plynoucí vyšší
potřebu archivace dokumentů byl na půdě obecního úřadu zbudován další
obecní archiv. Realizace archivu vyšla obec na necelých 90 tis. Kč.
V roce 2020 naopak nebylo zrealizováno pět plánovaných investic, a to
zejména z kapacitních důvodů (ať už ze strany obce jakožto zadavatele,
nebo ze strany potenciálních dodavatelů):
Rozpočet roku 2020 počítal s projektovou dokumentací a případnou
realizací zpomalovacích prvků na některých místních komunikacích. Na
tento záměr bylo vyčleněno 400 tis. Kč. S realizací tohoto záměru počítá
rozpočet na tento rok.
V předchozím roce měla být zrealizována projektová dokumentace
rekonstrukce dešťové kanalizace Na Šancích, kam jsou svedeny dešťové
vody z ulic K Hájovně, V Podlesí, K Lomu a další. Dešťová kanalizace je
kapacitně a technicky nedostačující. Na projektové dokumentaci počala
pracovat už minulý rok společnost JS Projekt. Dokumentace bude
dokončena a zaplacena letos.
V rámci narovnání majetkoprávních vztahů měla obec vynaložit 70 tis. Kč
na přesun části oplocení areálu bývalého pivovaru. Obec však záměr
přehodnotila a věc řeší úřední cestou.
Na základě veřejného projednávání změny územního plánu bylo provedeno
několik úprav dokumentace ÚP (v hodnotě cca 50 tis. Kč), k jejich
zaplacení však dojde až letos. Změna č. 3 ÚP je zpracovávána od roku
2017 ateliérem M.A.A.T. O průběhu pořizování změny územního plánu
bude veřejnost informována v některém z dalších vydání Štěnovických
listů.
V minulém roce bylo počítáno s instalací kamerového systému obce
v hodnotě 300 tis. Kč. S realizací záměru, který má již konkrétnější
podobu, počítá letošní rozpočet. Na realizaci záměru je však vyčleněno 60
tis. Kč, neboť se počítá s finanční spoluúčastí mateřské a základní školy.
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Pro rok 2020 byla vyčleněna mimořádná částka na kulturu, neboť se
počítalo s velkolepými oslavami 75. výročí konce druhé světové války.
Akce se však nemohla vzhledem k pandemické situaci uskutečnit.
V prosinci minulého roku schválilo zastupitelstvo obce schodkový
rozpočet na rok 2021. Součástí tohoto rozpočtu je také několik investičních
akcí:
Pro rozvoj dopravní infrastruktury počítá rozpočet s investicemi v celkové
výši 1,05 mil. Kč. Součástí tohoto plánu je projektová dokumentace
zastávek na Čižické u Třešňové, projektová dokumentace pro provádění
stavby lávky přes Úhlavu (s napojením na cyklostezku), projektová
dokumentace chodníku Liliová – Kamenická, úpravy projektové
dokumentace rekonstrukce místní komunikace Ke Cvičišti, Na Průhonu a
V Podlesí.
Na bezpečnost silničního provozu vyčlenila obec 500 tis. Kč. Počítá se
s projektovou dokumentací a následnou realizací zpomalovacích prvků
některých místní komunikací, např. Farní.
V rámci rozvoje vodohospodářské infrastruktury se pro rok 2021 počítá se
zpracováním prvního stupně projektové dokumentace rozšíření a
modernizace vodojemu, která by měla obec vyjít na 370 tis. Kč. Dále je
počítáno s realizací projektové dokumentace rozšíření dešťové kanalizace
Na Šancích. Na tuto akci obec vyčlenila 160 tis. Kč.
V roce 2021 se bude investovat také do školských zařízení. Zhruba 4,5 mil.
Kč vyčlenila obec na zastínění nástavby školy a na rekonstrukci střechy
obou tělocvičen.
Letos počítá obec také s rekonstrukcí střechy Lidového domu, čemuž
předchází projektová dokumentace. Ta se již zpracovává, dodána by měla
být letos v březnu. Na projektovou dokumentaci a realizaci rekonstrukce
střechy vyčlenila obec přes 4 mil. Kč.
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1,3 mil. Kč je vyčleněno na projektovou dokumentaci a zbudování
venkovního sezení restaurace Lidovým dům.
Na odkup nemovitostí obec pro letošek vyčlenila 1,5 mil. Kč. Předpokládá
se výkup pozemků, které by měly být dotčeny lávkou přes Úhlavu. Dále
bude obec usilovat o pozemky, které jsou součástí místních komunikací a
jsou v soukromém vlastnictví.
60 tis. Kč vyčlenila obec na zřízení kamerového systému. Kamerový
systém by měl pokrýt obecní úřad a jeho okolí, rovněž pak areál hřbitova.
Monitoring školských zařízení a jejich okolí bude instalován na náklady
základní a mateřské školy.
V rámci zamýšlené rekonstrukce obecního úřadu bude letos zpracována
projektová dokumentace rekonstrukce střechy objektu. Na projektovou
dokumentaci vyčlenila obec ve svém rozpočtu 85 tis. Kč. Na projekt by
mělo být příští rok navázáno realizací.
Rozpočet na rok 2021 počítá také s opravou povrchů místních komunikací
v ulici Modřínová a Lipová.
Obec se dále chystá opravit budovy v areálu čistírny odpadních vod.
Letošní rozpočet je místy optimistický, neboť se přepokládá konání
tradičních kulturních akcí (alespoň pro druhou polovinu roku). V dubnu
letošního roku si připomeneme 80. výročí od tragického úmrtí
štěnovického občana Oldřicha Kestlera (ve službách královského letectva
RAF). Na tuto akci obec vyčlenila zhruba 100 tis. Kč. Její součástí by měla
být modelářská soutěž, ukázka vojenské techniky období druhé světové
války, dobové kostými, rekonstrukce bitvy aj. Zda se akce uskuteční, záleží
na vývoji pandemické situace.
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Usnesení č. 7/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 16. 12. 2020
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozích
usnesení, přičemž nejsou splněny tyto body: bod č. 12 z usnesení č. 1/2019,
bod č. 17 z usnesení č. 6/2019, bod č. 6 z usnesení č. 1/2020, bod č. 5
z usnesení č. 6/2020, bod č. 7 z usnesení č. 6/2020.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020.
3. Schvaluje odkup pozemku p.č. 636/5 o výměře 488 m2 (jiná plocha –
ostatní plocha) v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví pana Roberta Kopřivy za
cenu 183 382 Kč, přičemž bude uzavřena kupní smlouva mezi Obcí
Štěnovice (kupující) a panem Robertem Kopřivou (prodávající). Zápis
vlastnického práva do KN bude proveden na náklady kupujícího.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
4. Odkládá odkup pozemků p.č. 370 o výměře 494 m2 a p.č. 373 o výměře
282 m2v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví JUDr. Vladimíra Fencla, přičemž
pověřuje starostu a místostarostu dalším jednáním o ceně těchto pozemků
s jejich vlastníkem.
5. Schvaluje ceny za svoz směsného komunálního odpadu a recyklovatelné
složky komunálního odpadu pro rok 2021 dle kalkulace předložené
společností Západočeské komunální služby, a.s.
6. Schvaluje ceny za provoz sběrného dvora odpadů pro rok 2021 dle
kalkulace předložené společností Západočeské komunální služby, a.s.
7. Vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o poplatku za komunální
odpad, čímž se zároveň zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2019.
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 nabývá účinnosti patnáctým dnem po
dni vyhlášení.
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8. Schvaluje rozpočet a příspěvek na provoz ve výši 6 400 000 Kč
příspěvkové organizace Základní škola Štěnovice, okres Plzeň – jih.
9. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu organizace Základní škola
Štěnovice, okres Plzeň-jih pro roky 2022 a 2023.
10. Schvaluje rozpočet a příspěvek na provoz ve výši 2 650 000 Kč
příspěvkové organizace Mateřská škola Štěnovice, okres Plzeň – jih.
11. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu organizace Mateřská škola
Štěnovice, okres Plzeň-jih pro roky 2022 a 2023.
12. Schvaluje rozpočet obce Štěnovice pro rok 2021 jako schodkový,
kdy schodek činí 2 399 369 Kč, načež je kryt finančními prostředky na
účtu obce. Rozpočtové příjmy činí 47 146 881 Kč, rozpočtové výdaje
činí 49 546 250 Kč, potřeba financování (8115) činí 2 537 369 Kč,
splátky úvěru (8124) činí 138 000 Kč.
13. Schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Štěnovice pro roky 2022
a 2023.
14. Schvaluje poskytnutí mimořádné odměny členu zastupitelstva panu
Luboši Šmídlovi ve výši 6 020 Kč za mimořádně aktivní spolupráci na
sestavování návrhu rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu včetně
zpracování potřebných dat a podkladů.

Usnesení č. 8/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 28. 12. 2020
Informace jsou s ohledem na obsáhlost zestručněny (úplné znění
usnesení č. 8/2020 najdete na internetových stránkách obce Štěnovice –
obecní úřad – úřední deska – usnesení):
Zastupitelstvo obce:
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1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů vyplývajících z předchozích usnesení,
přičemž nejsou splněny tyto body:
bod č. 12 z usnesení č. 1/2019, bod č. 17 z usnesení č. 6/2019, bod č. 6 z usnesení
č. 1/2020, bod č. 5 z usnesení č. 6/2020, bod č. 7 z usnesení č. 6/2020.
2. Stanovuje celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu na 13.
3. Schvaluje:
a) prodej části pozemku p.č. 650/1 o výměře 16 m2 (/manipulační plocha - ostatní
plocha/ bude nově označen jako p.č. 650/16) v k.ú. Štěnovice a části pozemku p.č.
652 o výměře 31 m2 (/zastavěná plocha a nádvoří/ bude nově označen jako p.č.
652/2) v k.ú. Štěnovice, na němž se nachází budova za cenu 127 521 Kč.
b) prodej části pozemku p.č. 650/1 o výměře 41 m2 (/manipulační plocha - ostatní
plocha/ bude nově označen jako p.č. 650/15) v k.ú. Štěnovice a části pozemku p.č.
652 o výměře 79 m2 (/zastavěná plocha a nádvoří/ bude nově označen jako p.č.
652/3) v k.ú. Štěnovice, na němž se nachází budova za cenu 210 391 Kč.
c) prodej části pozemku p.č. 650/1 o výměře 183 m2 (/manipulační plocha ostatní plocha/ bude nově označen jako p.č. 650/14) v k.ú. Štěnovice a části
pozemku p.č. 652 o výměře 95 m2 (/zastavěná plocha a nádvoří/ bude nově
označen jako p.č. 652/4) v k.ú. Štěnovice, na němž se nachází budova za cenu
288 981 Kč.
d) prodej části pozemku p.č. 650/1 o výměře 29 m2 (/manipulační plocha - ostatní
plocha/ bude nově označen jako p.č. 650/13) v k.ú. Štěnovice a části pozemku p.č.
651 o výměře 134 m2 (/zastavěná plocha a nádvoří/ bude nově označen jako p.č.
651/1) v k.ú. Štěnovice, na němž se nachází budova za cenu 457 620 Kč.
e) prodej části pozemku p.č. 650/1 o výměře 21 m2 (/manipulační plocha - ostatní
plocha/ bude nově označen jako p.č. 650/12) v k.ú. Štěnovice a části pozemku p.č.
651 o výměře 43 m2 (/zastavěná plocha a nádvoří/ bude nově označen jako p.č.
651/2) v k.ú. Štěnovice, na němž se nachází budova za cenu 146 631 Kč.
f) prodej části pozemku p.č. 650/1 o výměře 39 m2 (/manipulační plocha - ostatní
plocha/ bude nově označen jako p.č. 650/11) v k.ú. Štěnovice a části pozemku p.č.
651 o výměře 78 m2 (/zastavěná plocha a nádvoří/ bude nově označen jako p.č.
651/3) v k.ú. Štěnovice, na němž se nachází budova za cenu 262 101 Kč.
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g) prodej části pozemku p.č. 650/1 o výměře 17 m2 (/manipulační plocha - ostatní
plocha/ bude nově označen jako p.č. 650/10) v k.ú. Štěnovice a části pozemku p.č.
651 o výměře 41 m2 (/zastavěná plocha a nádvoří/ bude nově označen jako p.č.
651/4) v k.ú. Štěnovice, na němž se nachází budova za cenu 146 131 Kč.
h) prodej části pozemku p.č. 650/1 o výměře 17 m2 (/manipulační plocha - ostatní
plocha/ bude nově označen jako p.č. 650/9) v k.ú. Štěnovice a části pozemku p.č.
651 o výměře 38 m2 (/zastavěná plocha a nádvoří/ bude nově označen jako p.č.
651/5) v k.ú. Štěnovice, na němž se nachází budova za cenu 133 771 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupních smluv.

Poplatek za svoz komunálního odpadu pro rok 2021 –
preferovány jsou platby bankovním převodem
typ nádoby

četnost svozu

výše poplatku

popelnice 110 l, 120 l

1 x týdně

2 820 Kč

(40x) kombinovaný

2 210 Kč

1 x 14 dnů

1 670 Kč

1 x měsíčně

950 Kč

1 x týdně

5 750 Kč

(40x) kombinovaný

4 560 Kč

1 x 14 dnů

3 460 Kč

1 x týdně

17 150 Kč

1 x 14 dnů

9 940 Kč

popelnice 240 l

kontejner 1100 l

Známka s vyznačením četnosti svozu bude předána při placení poplatku na
OÚ Štěnovice v době od 6. ledna do 28. února 2021. Preferovány jsou
však platby bankovním převodem. Po uhrazení poplatku bude
známka připravena k osobnímu odběru na obecním úřadu.
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V případě pozdější platby bude známka k převzetí pouze v sídle svozové
firmy – Západočeské komunální služby, a.s., Koterovská 522/168, 326 00
Plzeň 2 – Slovany.

Při placení bankovním převodem na účet č. 35023704/0600, variabilní
symbol 1340 + číslo popisné, je potřeba dostavit se na OÚ pro známku na
odpadní nádobu.

Od 9. listopadu mohou občané platit na obecním úřadě
kartou

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

Poplatky za pronájem hrobového místa
Obecní úřad Štěnovice bude od dubna 2021 uzavírat nové smlouvy o
pronájmu hrobových míst a budou přijímány platby za pronájem hrobového
místa na hřbitově ve Štěnovicích. Prosíme nájemce hrobových míst, aby si
předem ověřili číslo hrobu, popřípadě předložili původní nájemní smlouvu z r.
2016. Tento údaj je nutný pro přesnou identifikaci hrobového místa.
Věra Slavíková
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Změna – hliníkové plechovky do žlutých nádob na
plastový odpad:
Od 1. 1. 2021 se ve Štěnovicích vhazují hliníkové plechovky do žlutých
nádob, které jsou určeny pro plastový odpad.

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 a další.
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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.
Přihlášky lze podávat do 25. ledna 2021 do 13 hodin.

Aktuální jízdní řády autobusů
Informace
k jízdním
řádům
autobusových
linek
jsou
k nalezení
na
internetových
stránkách obce Štěnovice v části
obec – jízdní řády. Jízdní řády se
však mohou v závislosti na vývoj
pandemické situace měnit.

V lednu jubilea oslaví:
Štefan Jurista, Lipová
Marie Duníková, Čižická
Božena Virtová, Smrková
Jan Koc, Liliová
Bohumil Šimek, Krátká
Věra Míková, Pod Bažantnicí
Ludmila Bartoňová, Třešňová
Jaroslav Laštovka, Plzeňská

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)
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Z kultury:
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Do nového roku 2021 přejeme všem hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, lásky a pohody!!!
Vaše Kulturní komise Obce Štěnovice
Ze základní školy ve Štěnovicích:
Čtenářství ve škole
Dnešní společnost klade stále vyšší nároky na schopnost porozumět mnoha
různým typům textů, přemýšlet o nich a umět si je správně vyložit. Tyto
nároky se mění úměrně rychle tomu, jak se vyvíjí naše společnost a
kultura. Čtenářství jako takové není dnes jen o prostém dešifrování textu,
kterému se naučíme v dětství. Směřuje stále více k dosahování dalších cílů,
které jsou klíčem k úspěchu jak ve studijním, tak v osobním i pracovním
životě každého z nás.
Čtenářská gramotnost je dnes již oprávněně chápána jako samostatná
kompetence. Nelze jí však upřít ani fakt, že otevírá brány k osvojení
mnoha dalších kompetencí nezbytných pro celoživotní učení. Jako důležité
oblasti lze vyzdvihnout například porozumění složitějším písemným
sdělením, kritické posuzování a využívání různých zdrojů informací,
schopnost samostatně získávat nové poznatky, umět vybírat, vyhledávat a
třídit informace, dokázat komunikovat ať už na základě psaného nebo
obrazového materiálu. Z tohoto je zřejmé, že čtenářství a jeho rozvoj
nespadají jen do výuky českého jazyka.
Stále více se snažíme tuto oblast rozvíjet i u nás ve škole. Přestože byly
školy dlouhou dobu zavřené a výuka omezená, událo se hned několik
změn.
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Zapojili jsme se do projektu Pomáháme školám k úspěchu, který si klade
za úkol podporovat zvyšování kvality výuky a je v souladu s vizí rozvoje
ZŠ Štěnovice. Zaměřujeme se především na oblast čtenářství, pisatelství,
kritického myšlení a sebeřízení při učení. Zároveň se nám podařilo
přizpůsobit k těmto účelům učebnu, která bude sloužit jako knihovna a
čtenářská dílna. Tento prostor má napomáhat k pocitu bezpečí při učení a
zároveň přinášet dostatek podnětů a materiálů vhodných pro výuku. Nově
budou k dispozici také menší knihovničky na každém patře v pavilonu
učeben. Zde budou dostupné materiály pro vyučující i knížky, které si děti
mohou půjčit o přestávkách.
Martina Horová
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí…

Téma v Liščatech: „Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí“
dává prostor pro uvědomování si posloupností v čase, rozvíjení schopností
porozumět širším časovým souvislostem.
S oporou symbolů ročních období si děti rozvíjely vyjadřovací schopnosti
a vědomosti o tom, co je pro dané období typické. Dále prostřednictvím
písně Měsíce (Dvanáct je měsíců …) od Hradišťanu se učily jména a
charakteristiky všech měsíců. Píseň jsme společně pohybově ztvárnili i
s vyrobenými rekvizitami dvanácti měsíců. Děti sdílely své názory a
pocity, které roční období/měsíc mají nejraději a proč.
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Vedli jsme společné rozhovory na téma: „Co by se stalo, kdyby některý
měsíc, roční období chybělo?“ Četli jsme pohádku ze sbírek Boženy
Němcové „O dvanácti měsíčkách“, následně jsme ji společně podrobně
rozebírali: „V jakém ročním období a měsíci se pohádka odehrává“, „Které
postavy v pohádce vystupují, jejich povahové vlastnosti“, „Co měla
Maruška své sestře přinést a proč nebylo snadné úkol splnit, kdo ji pomohl
(porovnali jsme i možnosti lidí v dávných dobách a dnes)“, „Co je špatné
jednání, je správné někomu ubližovat?“,… Děti si zhotovily potřebné
rekvizity, pohádku zdramatizovaly a dokonce se střídaly v roli vypravěče.
Většina našich předškoláků se na elementární úrovni již orientuje
v časových vztazích dne, týdne, roku, dovede poskládat obrázky podle
časové osy. Orientaci v čase u dětí podporujeme v našem každodenním
společném ranním rituálu a manipulací s třídním kalendářem.
Ilona Krastová,
Lenka Brožíková

Sbor dobrovolných hasičů informuje:
Z důvodu vládních restrikcí spojené s pandemií COVD-19 se v nejbližší
době neuskuteční výroční valná hromada, na které jsme Vás chtěli
informovat o práci našeho spolku. Proto Vám základní informace
poskytujeme alespoň prostřednictvím Štěnovických listů.
Začnu prioritní činností sboru, a to je ochrana zdraví a majetku
spoluobčanů. Níže je letmý soupis mimořádných událostí:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

11. 2. 2020 4:57 Odstranění nebezpečného plechu ze střechy –
Štěnovice
5. 3. 2020 20:58 Požár rodinného domu – Čižice
26. 3. 2020 2:56 Požár rodinného domu – Předenice
26. 3. 2020 12:09 Požár kontejneru – Štěnovice
20. 4. 2020 19:26 Odstranění padlého stromu - Štěnovice
27. 6. 2020 17:54 Likvidace obtížného hmyzu – Čižice
4. 12. 2020 Požár komína – Štěnovice
22. 12. 2020 Požár lesního porostu – Štěnovice

Stejně jako už mnoho let jsme se scházeli každé pondělí v hasičárně
k provádění údržby výzbroje a výstroje nám svěřené. Pokračovalo se i na
renovaci našeho starého Mercedesu, která potrvá ještě přibližně čtyři roky
a týká se celého vozu. V uplynulém roce jsme uspořádali jarní a podzimní
brigádu, na které se dělaly větší úpravy zbrojnice a jejího okolí. I přes to,
jak se vyvíjel celý uplynulý rok, se několik věcí podařilo a jako hlavní
z nich jsou:
•
•

Koupě nového dopravního automobilu
Kolaudace hasičské zbrojnice

Na závěr bych chtěl poděkovat zastupitelům obce Štěnovice, všem členům
sboru, spřáteleným spolkům v naší obci, ale i v okolí.
Do roku 2021 přejeme hlavně zdraví, pevné nervy a mnoho úspěchů
v osobním i pracovním životě.
Přejí hasiči Štěnovice
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Ulovení draka 1. - 31. 12. 2020

Vzhledem k situaci v prosinci 2020, která neumožňovala skautskou činnost
tak, jak jsme zvyklí a tak, jak bychom si přáli, probíhala další aktivita,
která navazovala na tu předchozí s názvem ,,Za dračím pokladem“
distanční formou za dodržování vládních nařízení. Cílem této stopovačky
bylo ulovit draka z korálků a jako důkaz poslat jeho fotografii. Vstupními
parametry celé akce byla mapa trasy a fotografie s přibližným označením
místa, kde je potřeba korálky na výrobu draka hledat. Skautské děti
v doprovodu rodičů čekala trasa, která byla dlouhá tři kilometry, se
začátkem u lomu Kavex, směr V Kolíbkách, s pokračováním U Šesti dubů
a končila opět u lomu. Cílem bylo najít deset míst z fotografie.
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Všechny fotografie byly vyfoceny
z cesty, vždy doplněné jedním
detailem, kde se korálky nachází.
Korálky byly uloženy v krabičkách
a vždy dobře schované. Děti byly
nuceny vyvinout fyzickou energii
pro odkrytí listí a kamenů či
sáhnout hluboko pod pařez.
Skautské děti dostaly k dispozici
barevný a početní rozpis korálků.
Co se týče barev – byly použity následující barvy: oranžová, červená,
modrá, bílá, světle zelená, tmavě zelená atd. Co se týče rozpisů počtů –
korálky měly vytvořit oheň draka, jazyk, oko, víčko, „číro“ na hlavě, ostny
na ocase, křídlo, přední nohy, zadní nohy, břicho, ocas, tělo, hlavu a krk. V
krabičce u prvního místa byla hromada zelených korálků různých odstínů,
v dalších pak korálky jedné barvy. Úkolem na prvním místě bylo vzít si též
podložku, na které se drak stavěl a zelené korálky na základ draka,
z dalších krabiček pak množství dle předchozího rozpisu. Barvy si mohl
volit každý skaut tak, aby se mu po postavení z korálků ulovený drak líbil.
Cílem bylo celkem si nabrat 388 korálků + 1 až 2 korálky od každé barvy
jako rezervu. Když skautské děti navštívily všech deset míst, odcházely
spolu s rodiči domů. V klidu domova na podložce sestavily z korálků
draka, což představovalo ulovení draka, a následně korálky zažehlily a
poslaly fotografii uloveného draka na email Skautského oddílu Dráčata.
Z těchto fotografií vytvořili skautští vedoucí galerii. Jsem opět přesvědčen
o tom, že skautské děti spolu s rodiči si hledání korálků a pobyt na
čerstvém vzduchu v přírodě v okolí Štěnovic užily a zanechalo to v nich
krásné a zdravé vzpomínky.
Cyril Hromník
Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Čižická 133, 332 09
Štěnovice, okr. Plzeň – jih. E-mail: podatelna@stenovice.cz, www.stenovice.cz. Uzávěrka
zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci. Za obsah článků zodpovídají jednotliví autoři článků.
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