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Děkujeme!
Děkujeme všem dobrovolníkům a všem v první linii! Ukázali jste (a stále
ukazujete), jak důležitá je v této zvláštní době vzájemná solidarita a
sounáležitost. Šili jste roušky, které byly následně distribuovány. Míchaly
jste dezinfekce, které byly nejprve umístěny do dávkovačů instalovaných
na veřejně přístupná místa, nyní jsou dezinfekce distribuovány na základě
objednávek do domácností. Obec byla (a stále je) i díky vám připravena
zajistit nákup a rozvoz potravin, hygienických potřeb a léků. Díky vám dobrovolníkům a lidem v první linii byla situace v rámci možností
zvládnuta. Díky vám - dobrovolníkům a lidem v první linii jsme připraveni
čelit dalším výzvám. Děkujeme!
Petr Slavík,
starosta

Dezinfekce pro občany a další informace související
s krizovou situací
S ohledem na výskyt koronaviru upozorňujeme zejména starší
spoluobčany, že obec má k dispozici omezený objem dezinfekce na ruce,
kterou je připravena distribuovat.
strana 1

ŠL č. 5 / květen 2020

Dodána může být jedna lahev dezinfekce o objemu 0,5 l do
domácnosti. V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle
377 916 202 v pondělí, středu a pátek vždy od 8 do 11 hodin. Dezinfekce
Vám bude po domluvě doručena. Pro snazší a efektivnější aplikaci
dezinfekce doporučujeme použít lahev s rozprašovačem.
Od pondělí 27. dubna 2020 je v souladu s usnesením vlády ČR ze dne
23. 4. 2020, č. 453 obnoven provoz obecní knihovny za standardní
provozní doby. Návštěvníci knihovny však musí dodržovat hygienická
opatření. Návštěvníci budou při vstupu do knihovny provádět dezinfekci
rukou. Dezinfekce bude umístěna u vstupu do knihovny. Další hygienická
opatření (zakrytí obličeje, rozestupy 2 m) jsou stále platná.
Od pondělí 20. dubna 2020 byly obnoveny úřední hodiny obecního úřadu
na standardní stav, tj. pondělí a středa od 8 do 17 hodin. Pokud to však
není nezbytně nutné, využívejte ke komunikaci s úřadem telefon nebo
e-mail. Volat můžete na tel.: 377 916 202, zřízena je stále také „horká
linka“ na tel.: 725 401 429.
Informace k zahájení provozu mateřské a základní školy naleznete na
internetových stránkách obou školských zařízení: www.skolkastenovice.com
/ www.skolastenovice.cz

Další informace o vývoji současné situace najdete na internetových
stránkách obce (stenovice.cz) nebo na internetových stránkách vlády
ČR (vlada.cz).
Jan Polívka

Realizace plánovaných stavebních akcí byly zahájeny
I přes krizovou situaci byly v obci zahájeny stavební práce, které byly na
tento rok naplánovány. V dubnu byla zahájena realizace rozšíření sběrného
dvora s cílem zlepšit jeho provoz a obsluhu. Zhotovitelem akce je firma
W&W stavby.
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Během výstavby je v provozu tzv. shromaždiště odpadu, kde jsou
shromažďovány pouze vybrané komodity, mezi které nepatří
např. nebezpečný odpad. Shromaždiště odpadu je v provozu dle standardní
provozní doby sběrného dvora a slouží pouze štěnovickým občanům.
Shromaždiště odpadu se nachází v oploceném areálu za kruhovým
objezdem směrem na Útušice (tzv. Trojúhelník, pozemek p.č. 630/1 v k.ú.
Štěnovice).

Provoz shromaždiště odpadu:
Pondělí: 14:00 – 17:00
Středa: 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00
Pátek: 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00
Neděle: 9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00

V květnu proběhnou stavební práce na místní komunikaci v ulici Ke
Mlýnu, kde bude stávající povrch části poškozené komunikace nahrazen
novým povrchem ze žulových kostek. Realizaci provádí firma
Stavland. I tyto stavební práce skýtají jistá omezení, proto žádáme
spoluobčany a především obyvatele rodinných domů v ulicích Na Šancích
a Ke Mlýnu o trpělivost.
Během dubna došlo ve stávající budově mateřské školy ke
kompletní výměně starých radiátorů s napojením na nový systém. Akce,
kterou provedla firma Sivres, vyšla obec přibližně na 700 tis. Kč.
V průběhu května by dále mělo dojít k montáži zastínění nástavby základní
školy, kde se nachází počítačové učebny a učebna fyziky. Realizaci díla
provede firma Border Plzeň CZ. Předpokládané náklady akce jsou zhruba
300 tis. Kč.
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Už v březnu byly zahájeny terénní úpravy prostoru před základní školou.
V dubnu byly v jednom ze čtyř středových útvarů vysazeny skalníky. Dále
se bude pokračovat na podzim výsadbou několika dalších dřevin. Postupně
revitalizovaný prostor bude do budoucna opatřen také novými lavičkami.
Již v dubnu měla být zahájena výměna střešní krytiny a další související
práce na bytovém domě v ulici Skalní. S ohledem na nouzový stav však
byly stavební práce odloženy a budou zahájeny do 30 dnů od předání
staveniště, k němuž by mělo dojít neprodleně po ukončení nouzového
stavu.
V dubnu byla uzavřena kupní smlouva mezi obcí a společností THT
Polička, která by měla letos dodat zásahový dopravní automobil pro
štěnovické hasiče. Dodáno bude vozidlo Mercedes-Benz Sprinter
v celkové hodnotě zhruba 2,8 mil. Kč.
Letos obec zatím reagovala na dvě dotační výzvy z Plzeňského kraje. První
žádost o dotaci, kterou obec podala, se týká projektové dokumentace na
lávku přes Úhlavu s návazností na plánovanou cyklostezku - zde obec
žádá o 500 tis. Kč. Druhá žádost o dotaci se týká výměny střešní krytiny na
bytovém domě v ulici Skalní – zde obec žádá o 1 mil. Kč. V první fázi
byly žádosti hodnoceny kladně, zda ovšem nakonec uspějí, záleží
v současné době také na tom, kdy bude svoláno krajské zastupitelstvo.
Jan Polívka

Odstávka elektřiny:
22. května od 7:30 do 15:30 hodin proběhne plánovaná odstávka elektřiny
v lokalitě Pod Malincem. Odstávkou budou dotčeny pozemky p.č. 766,
715/37, 715/17, 715/31, 715/33, 715/35 v k.ú. Štěnovice.
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Nakládání s odpadem v době nouzového stavu
Nakládání s odpadem v době nouzového stavu a karantény, má svá zvláštní
pravidla, protože odpad může být zdrojem přenosu infekce.
Je důležité dbát na maximální míru ochrany a osobní hygienu při nakládání
s odpady.
Použité roušky, rukavice a kapesníčky jsou ukládány do plastového
pytle. Ten je odkládán uzavřený do směsného komunálního odpadu.
V žádném případě se nedává do tříděného sběru.
Žádné odpady se NEODKLÁDAJÍ mimo kontejnery a popelnice.
POKUD NEJSOU OSOBY NAKAŽENÉ ANI V NAŘÍZENÉ
KARANTÉNĚ – nakládá se s odpady jako doposud – třídí se odpady tak,
jak je zvykem.
Osoby v karanténě odpad nyní NETŘÍDÍ! Hrozil by přenos infekce.
Osoby v karanténě odkládají veškeré odpady do pevného plastového pytle,
případně do dvou slabších pytlů. Po naplnění (nejpozději však do 24
hodin) bude pytel pevně zavázán a na povrchu ošetřen dezinfekčním
prostředkem. Poté jej lze odložit do popelnic a kontejnerů na směsný
odpad.
Lidé by se měli snažit minimalizovat celkový objem a množství odpadů,
které není v současné době nutné produkovat.
Je potřeba chovat se zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také
k všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady.
Více informací naleznete
www.stenovice.cz.
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Obnovení autobusových spojů
Od 25. května včetně se v autobusové dopravě ruší omezení související s
omezením kvůli koronaviru, Od tohoto data vyjedou příměstské linky v
plném provozu včetně školních spojů. V regionální železniční dopravě
dojde k obnovení většiny spojů dle běžného provozu.

Plzeňský kraj připravuje zcela novou dopravu
Cestující linkovými autobusy po Plzeňském kraji se od 14. června mohou
těšit na více než 300 nových moderních autobusů v barvách Plzeňského
kraje.
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Všechna vozidla budou nízkopodlažní a vysoce komfortní – vyjma
moderního vzhledu a zvýšeného pohodlí nabídnou i klimatizaci, USB
nabíječky a na hlavních trasách ve vybraných spojích bude k dispozici i
Wi-Fi připojení.
Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat jak pro
autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro předplatné.

Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského kraje,
bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset
komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde
levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému,
který bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní a
autobusovou dopravou. Přes dispečink bude možno objednat také tzv.
spoje na zavolání.
Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení převedeny
do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj, autobus
nevyjede. Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které
bude na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba
16 milionů ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat deset let,
jak uvádí smlouva s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této
dopravy, a který bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé
spoje.
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Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách
www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
POVED

Usnesení č. 2/2020 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 29. 4. 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. 10 z usnesení č. 3/2019, bod č. 11 z usnesení č. 3/2019, bod č. 5
z usnesení č. 4/2019, bod č. 17 z usnesení č. 6/2019, bod č. 6 z usnesení č.
1/2020, bod č. 8 z usnesení č. 1/2020 a bod č. 9 z usnesení č. 1/2020.
2. Schvaluje na podnět člena zastupitelstva Ing. Pavla Steinbacha doplnění
zápisu č. 1/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice ze dne 4. 3.
2020 v bodě č. 4 s názvem Stanovení celkového počtu zaměstnanců obce
v obecním úřadu, v části rozprava tak, aby byli uvedeni autoři těchto
výroků: „Z toho pohledu se tedy stav z roku 2003 dorovnal.“ bude
předcházet „Starosta:“ a dotazu „A jaká je tedy náplň práce starosty a
místostarosty? “ bude předcházet „Steinbach:“, následně bude doplněn
výrok „Dle zákona o obcích § 102, odst. 2 písm. f) je zastupitelstvu
vyhrazeno stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu.“, jemuž bude
rovněž
předcházet
„Steinbach“. Zastupitelstvo
obce
dále
neschvaluje námitku člena zastupitelstva Ing. Pavla Steinbacha a žádost o
změnu v zápisu hlasování v bodě č. 4 s názvem Stanovení celkového počtu
zaměstnanců obce v obecním úřadu.
3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2 a 3/2020 a schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2020.
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4. Schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5118/2019 ze dne 26. 9.
2019, kterým se upravuje termín plnění stavební akce Bytový dům Skalní
457, Štěnovice – oprava střechy objektu. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem dodatku č. 1, který bude uzavřen mezi obcí Štěnovice
(objednatel) a společností SILBA - Elstav s.r.o. (zhotovitel).
5. Bere na vědomí protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti
provedené u obce Štěnovice na základě ustanovení § 129 a násl. zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ze
dne 27. února 2020, č.j. MV-12666-4/ODK-2020. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu a místostarostu obce zajištěním preventivních opatření
s cílem zamezení opakovaného porušení zákona.
6. V reakci na nouzový stav a krizová či mimořádná opatření v souvislosti
s výskytem onemocnění COVID-19:
a) Schvaluje prominutí jednoho měsíčního nájemného v roce 2020 ve výši
7 988 Kč pro MUDr. Moniku Vojtovou (nájemce), která užívá prostory
v přízemí budovy čp. 377 v k.ú. Štěnovice pro provoz ordinace praktického
lékaře na základě nájemní smlouvy ze dne 2. 11. 2015 a smluvních
dodatků. Prominutí nájemného bude řešeno dodatkem k nájemní smlouvě,
který bude uzavřen mezi obcí Štěnovice (pronajímatel) a MUDr. Monikou
Vojtovou (nájemce). Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku.
b) Schvaluje prominutí jednoho měsíčního nájemného v roce 2020 ve výši
5 000 Kč pro Davida Kulicha (nájemce), který užívá část objektu Lidového
domu čp. 194 v k.ú. Štěnovice (restaurační zařízení) na základě nájemní
smlouvy ze dne 22. 12. 2014 a smluvních dodatků. Prominutí nájemného bude
řešeno dodatkem k nájemní smlouvě, který bude uzavřen mezi obcí Štěnovice
(pronajímatel) a Davidem Kulichem (nájemce). Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu podpisem tohoto dodatku.
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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
Jaké znalosti a dovednosti byste měli mít: středoškolské vzdělání
technického směru, zkušenosti v oblasti stavebního zákona (zákon č.
183/2006 Sb.) výhodou, způsobilost k řízení osobního automobilu (skupina
B), časová flexibilita
Praxe v oboru výhodou.
Uchazeči se mohou hlásit s příslušnými doklady na OÚ Štěnovice od 11. 5.
do 22. 5. 2020 do 11:30 hodin. Další potřebné informace naleznete na
www.stenovice.cz.

Obec Štěnovice hledá nájemce restauračního zařízení
Lidový dům:
Vybavené prostory restauračního zařízení spolu s kuchyní a skladovacími
prostory. Objekt je zcela zařízen pro okamžité provozování restaurace.
Pronájem bude sjednán na dobu neurčitou od 1. 6. 2020 s výpovědní lhůtou
3 měsíce. Výše nájemného činí 5 tis. Kč za měsíc (bez energií a služeb).
Tel.: 377 916 202, 606 665 782
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V květnu jubilea oslaví:
Zdenka Olivková, Duhová
Alena Cingrošová, Ke Mlýnu
Jaroslava Kubánková, K Pile
Miloslava Bébrová, Na Šancích
Vítězslav Vacík, Polní
Miloslav Bartoň, Třešňová
Marie Mitvalská, Jasanová
Stanislav Knížek, Losinská
Jaroslav Kubánek, K Pile
Olga Menoušková, Losinská
Jan Loukota, V Potocích

Jiří Schütz, Akátová
Růžena Švantnerová, Modřínová
Jindřich Kašpar, Buková
Jiří Mareš, Akátová
Marie Černá, Jasanová
Barbora Kokošková, Třešňová
Eliška Martínková, Na Šancích
Eva Kariková, Skalní
Jana Krásná, Luční
Vlasta Štrosová, Čižická

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

Pitný režim je základem pro fungování imunity každého
z nás
I když v chladnějších měsících nemusíme pociťovat během dne žízeň, na
dodržování pitného režimu není dobré zapomínat. Nedostatek tekutin má
za následek oslabení imunity. Pokud budete dostatečně pít, spíše uchráníte
organismus před nemocemi dýchacích a močových cest. Pokud zůstanou
díky správnému pitnému režimu během dne sliznice stále dobře
hydratované, organismus se onemocnění spíše ubrání. Při dehydrataci se
účinnost zachytávání nečistot a virů v nose a krku snižuje. Jak a co pít:
Nepodchlazená kohoutková voda či minerální vody, vhodné jsou také
ovocné čaje.
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Pozor na silný černý čaj, kávu a alkohol, mohou dehydratovat. Slazení
cukrem určitě omezte. Do vychladlého čaje nebo vody občas vymačkejte
citron pro doplnění vitamínu C, můžete přidat i trochu medu. Pokud přeci
jen onemocníme a nemoc nechce odeznít, je nutné naše tělo zbavovat
škodlivých látek. Proto je třeba dodržovat intenzivní pitný režim, kdy by se
měla ideálně zvýšit denní dávka příjmu tekutin z obvyklých 2 až 2,5 litru
tekutin za den až na 3 litry za den. Kromě toho voda také podporuje
správné trávení a při napadení těla infekcí nebude náš trávicí systém tak
namáhán. Imunitní systém tak pracuje bez nadměrného zatěžování.
Jiří Albrecht

Tenisový klub Štěnovice z.s. informuje – Zahájení další
hrací sezóny
Zdravíme všechny příznivce sportu
a zvláště tenisu. Tenis patří k velmi
oblíbeným sportům s významnou
společenskou aktivitou, navazování
nových kontaktů při sportovním
vyžití nebo relaxováním s přáteli po
celodenním vypětí.
Cílem našeho tenisového klubu je
co
největší
využití
celého
tenisového areálu, ať už z řad dětí,
mládeže a dospělých. Tenisový klub
Štěnovice nabízí všem členům, ale i
široké
veřejnosti
možnost
sportovního vyžití.

strana 12

ŠL č. 5 / květen 2020

Nabízíme i možnost registrovat se a stát se členy
klubu, což Vám přináší řadu výhod, anebo je možno
kurty si pronajmout. TK disponuje i tenisovou
školičkou pro děti i dospělé pod vedením
zkušených trenérek. Každé dítě a každý dospělý si
může přijít zahrát v rámci svých možností a
dovedností na dvou funkčních tenisových kurtech.
Tenisti, využijte krásného počasí a přijďte si zahrát.
Rezervace můžete po řádné registraci provádět na webových stránkách
online (www.tkstenovice.cz), případně nás kontaktovat na tel.
774 900 587.
Pokud situace umožní, rádi bychom realizovali na podzim další tenisový
turnaj pro děti a dospělé. O konkrétním termínu Vás budeme informovat.
Těšíme se na shledání na kurtech.
Cyril Hromník

Přátelé chovatelé drobného zvířectva
Řada mimořádných opatření přijatých vládou se pochopitelně dotkla i
Českého svazu chovatelů. Nemůžeme pořádat výstavy drobného zvířectva,
nemůžeme se scházet. Nicméně náš spolek svoji činnost neukončuje. S
nastávajícím jarem každý už započal svůj chovatelský rok. Rodí se první
mláďata a jako každý rok jsme v očekávání, zda to budou šampioni, kteří
nám zajistí tu pomíjivou chovatelskou slávu. Opatrujte se!
S pozdravem za štěnovický spolek,
Stanislav Menoušek
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Přehled telefonních čísel
obecní úřad

377 916 202

obecní úřad (horká linka)

725 401 429

pošta

954 233 209

MUDr. Preslová

736 679 843

MUDr. Vojtová

377 916 217

MUDr. Prokopec

377 916 255

LD – rozvoz jídel

777 726 977, 777 871 588
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Odpověď na soutěžní otázku z minulého čísla:
Správná odpověď na soutěžní otázku, jež byla uvedena v minulém čísle
Štěnovických listů (mimořádné vydání): Kegelovy cviky. Výherci
gratulujeme a posíláme malý dárek.

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.
Evidenční číslo MK ČR E 12369. Náklad 500 ks. Vydáno 11. 5. 2020.
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