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ZPRAVODAJ OBCE ŠTĚNOVICE
VYCHÁZÍ JEDNOU ZA MĚSÍC
ČERVEN 2022

Sportovci se dočkali workoutového hřiště
orkoutové hřiště u fotbalového areálu TJ Sokol Štěnovice
bylo dokončeno. V květnu byla instalována konstrukce
hřiště, začátkem června byl plac, na kterém se konstrukce
nachází, vyplněn litou pryží. Hřiště, které vyjde obec zhruba na 700 tis.
Kč, zbudovala firma Clean4you, s.r.o. Sportoviště bude možné využívat až
poté, co bude opatřeno provozním řádem. Okolí hřiště určeného k posílení
celého těla se ještě dočká lehkých terénních úprav. Zbudování
workoutového hřiště je v souladu s Plánem rozvoje sportu v obci Štěnovice
na období 2020 – 2030. Na hřiště přispěje částkou 250 tis. Kč Plzeňský
kraj, který obec požádala o dotaci.
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Workoutové hřiště bude v nejbližších dnech zpřístupněno.

Jan Polívka

Obec získala povolení k výstavbě bezpečnostních
prvků pro místní komunikace
ilniční úřad v Přešticích dal zelenou k výstavbě pěti bezpečnostních
prvků (tzv. polštářů) pro místní komunikace v ul. Luční a ul. Farní.
V rámci zbezpečnění silniční dopravy budou v Luční ulici zbudovány
dva zpomalovací polštáře a ve Farní tři. Obec v současnosti zahájila
poptávkové řízení a čeká na cenové nabídky poptaných firem, které by měly
akci letos zrealizovat. Předpokládaná hodnota zakázky je zhruba 1 mil.
Kč.
Jan Polívka
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Štěnovická pouť a dopravní omezení
o dvou letech se Štěnovice dočkali tradiční pouti. Štěnovické
náměstí tak bylo od 7. června neprůjezdné, průjezdu vozidel
bránily do neděle 12. června pouťové atrakce. Na dobu uzavírky
se změnil i koridor pro otáčení autobusů veřejné dopravy, které dočasně
využívaly komunikace v Jasanové a Lipové ulici. Věříme, že dopravní
omezení, která pouť doprovázela, vyvážil kulturní zážitek z této akce.

P

Jan Polívka

Usnesení č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 8. 6. 2022:
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. 6
z usnesení č. 1/2020, bod č. 8 z usnesení č. 1/2021, bod č. 11 z usnesení č. 2/2021,
bod č. 6 z usnesení č. 1/2022 bod č. 2 a 6 z usnesení č. 2/2022.
2. Schvaluje prodej:
a) jednotky (bytu) č. 457/1 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 835/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Ivetě Drncové, RČ 865329/1900 a panu
Lukáši Drncovi, RČ 800327/1771 (kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
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b) jednotky (bytu) č. 457/2 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 402/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Evě Karikové, RČ 455529/719 (kupující)
s doplatkem kupní ceny 1 Kč
c) jednotky (bytu) č. 457/4 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 399/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Kateřině Václavíčkové, RČ 766115/2070
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
d) jednotky (bytu) č. 457/5 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 404/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, panu Romeovi Ivanescu, RČ 690819/9958
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
e) jednotky (bytu) č. 457/6 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 400/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Alici Rackové, RČ 765521/2070 (kupující)
s doplatkem kupní ceny 1 Kč
f) jednotky (bytu) č. 457/7 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 404/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Věře Pincové, RČ 775419/1995 (kupující)
s doplatkem kupní ceny 1 Kč
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g) jednotky (bytu) č. 457/8 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 831/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, panu Jiřímu Zelenkovi, RČ 550603/1718 (kupující)
s doplatkem kupní ceny 1 Kč
h) jednotky (bytu) č. 457/9 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 402/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, panu Václavu Rackovi, RČ 720425/2044 (kupující)
s doplatkem kupní ceny 1 Kč
ch) jednotky (bytu) č. 457/10 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 400/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Renátě Šnajdrové, RČ 686020/1711 (kupující)
s doplatkem kupní ceny 1 Kč
i) jednotky (bytu) č. 457/11 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 397/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Libuši Kastnerové, RČ 445310/178 a panu
Jaroslavu Kastnerovi, RČ 410630/068 (kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
j) jednotky (bytu) č. 457/12 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 402/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, panu Ladislavu Trubačovi, RČ 650107/1102
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
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k) jednotky (bytu) č. 457/13 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 399/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Vladislavě Kučerové, RČ 676009/0304
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
l) jednotky (bytu) č. 457/14 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 402/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Štěpánce Plešákové, RČ 705822/2061
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
m) jednotky (bytu) č. 457/15 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 404/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, panu Františku Čihákovi, RČ 480929/024
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
n) jednotky (bytu) č. 457/16 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 1185/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Kateřině Beranové, RČ 855919/2158 a panu
Vladimíru Štikovi, RČ 840406/0148 (kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
o) jednotky (bytu) č. 457/17 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 773/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Evě Městecké, RČ 675401/1132 (kupující)
s doplatkem kupní ceny 1 Kč
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p) jednotky (bytu) č. 457/18 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 759/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Věnceslavě Špalkové, RČ 525426/037
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
q) jednotky (bytu) č. 457/19 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 760/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Jaroslavě Malzerové, RČ 686229/1359
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
r) jednotky (bytu) č. 457/20 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 762/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Monice Tyvoňákové, RČ 726108/2037
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
s) jednotky (bytu) č. 457/21 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 770/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Nataše Rozporkové, RČ 645621/1806
(kupující) s doplatkem kupní ceny 1 Kč
t) jednotky (bytu) č. 457/22 vymezené podle nového občanského zákoníku
v budově č.p. 457, která je součástí pozemku parc. č. 934/4, přičemž jednotka
zahrnuje výše popsaný byt a dále pak podíl o velikosti id. 1288/13178 na
společných částech nemovité věci – pozemku parc. č. 934/4, jehož součástí je
stavba; č.p. 457; bytový dům, paní Evě Kasalové, RČ 635926/0490 (kupující)
s doplatkem kupní ceny 1 Kč
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S kupujícími bude uzavřena kupní smlouva, přičemž náklady v částce 2 000 Kč
na vkladové řízení nese vždy kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu
podpisem jednotlivých kupních smluv.
Hlasování
PRO
7 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Kosnar, Brada, Jíška)

PROTI
1 (Steinbach)

3. Schvaluje výpůjčku:
a) bytu č. 9 v přízemí domu č.p. 377; stavba ubytovacího zařízení, která je
součástí pozemku parc. č. 37 v v obci a k.ú. Štěnovice, přičemž bude uzavřena
smlouva o výpůjčce mezi obcí Štěnovice (půjčitel) a paní Olhou Shkuratovou,
nar. 4. 8. 1979 (vypůjčitel) na bezplatné užívání na dobu 12 měsíců
b) bytu č. 3 a 4 v přízemí domu č.p. 377; stavba ubytovacího zařízení, která je
součástí pozemku parc. č. 37 v v obci a k.ú. Štěnovice, přičemž bude uzavřena
smlouva o výpůjčce mezi obcí Štěnovice (půjčitel) a paní Darjou Kuzenkovou,
nar. 17. 8. 1994 (vypůjčitel) na bezplatné užívání na dobu 12 měsíců.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smluv o výpůjčce.
Hlasování
PRO
8 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Kosnar, Brada, Jíška, Steinbach)
4. Schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 578/2 v k.ú. Štěnovice do majetku
obce Štěnovice, a to od České republiky, kdy příslušnost hospodařit s majetkem
státu má Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, včetně všech
zavazujících a omezujících podmínek uvedených ve smlouvě o bezúplatném
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č.j.
UZSVM/P/10864/2022-HMSU. Náklady v částce 2 000 Kč na vkladové řízení
nese nabyvatel, tj. obec Štěnovice.
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Hlasování
PRO
8 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Kosnar, Brada, Jíška, Steinbach)
5. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2022 a schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2022.
Hlasování
PRO
7 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Kosnar, Brada, Jíška)

PROTI
1 (Steinbach)

6. Schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 135 000 Kč spolku TJ Sokol
Štěnovice, z.s., IČ: 18239218, přičemž bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace mezi Obcí Štěnovice, IČ: 00257303 (poskytovatel) a TJ Sokol
Štěnovice, z.s., IČ: 18239218 (příjemce). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
PRO
8 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Kosnar, Brada, Jíška, Steinbach)
7. Schvaluje poskytnutí investiční dotace ve výši 250 400 Kč spolku TJ Sokol
Štěnovice, z.s., IČ: 18239218, přičemž bude uzavřena veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace mezi Obcí Štěnovice, IČ: 00257303 (poskytovatel) a TJ Sokol
Štěnovice, z.s., IČ: 18239218 (příjemce). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování
PRO
8 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Kosnar, Brada, Jíška, Steinbach)
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8.
I. bere na vědomí
návrh obsahu změny č. 4 územního plánu Štěnovice;
II. schvaluje
pořízení změny č. 4 územního plánu Štěnovice zkráceným postupem pořízení
včetně obsahu změny;
III. rozhodlo
a) že pořizovatelem změny č. 4 bude Obecní úřad Štěnovice, který si zajistí
splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon územně plánovacích činností
uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem,
b) že projektantem změny č. 4 bude společnost Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 071
42 226, kdy zodpovědným projektantem Ing. arch. Martin Jirovský, Ph.D., MBA,
DiS.,
c) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 4 bude místostarosta obce
Jan Polívka;
IV. ukládá
určenému zastupiteli, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zpracování návrhu
změny s tím, že kompletní náklady na zpracování i pořízení změny budou hrazeny
žadatelem.
Hlasování
PRO
7 (Slavík, Polívka, Albrecht, Šmídl, Kosnar, Brada, Jíška)

PROTI
1 (Steinbach)

9.
I. bere na vědomí
návrh obsahu změny č. 5 územního plánu Štěnovice;
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II. schvaluje
pořízení změny č. 5 územního plánu Štěnovice zkráceným postupem pořízení
včetně obsahu změny;
III. rozhodlo
a) že pořizovatelem změny č. 5 bude Obecní úřad Štěnovice, který si zajistí
splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon územně plánovacích činností
uzavřením příkazní smlouvy s Ing. arch. Radkem Bočkem (viz příloha č. 2 tohoto
materiálu),
b) že projektantem změny č. 5 bude společnost Atelier M.A.A.T., s. r. o., IČ:
0281 45 968, DIČ: CZ 281 45 968, kdy zodpovědným projektantem Ing. arch.
Martin Jirovský, Ph.D., MBA, DiS.,
c) že tzv. určeným zastupitelem pro pořízení změny č. 5 bude místostarosta obce
Jan Polívka;
IV. ukládá
určenému zastupiteli, prostřednictvím pořizovatele, zajistit zpracování návrhu
změny s tím, že kompletní náklady na zpracování i pořízení změny budou hrazeny
žadatelem.
Hlasování
PRO
PROTI
6 (Slavík, Polívka, Šmídl, Kosnar, Brada, 1 (Steinbach)
Jíška)

ZDRŽEL SE
1 (Albrecht)

Zastupitelstvo obce je 11členné, ze zasedání byli omluveni pánové
Hromník, Laštovka a Růžička.
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Záměr společnosti STREICHER spol. s. r. o. Plzeň –
rozšíření výrobního provozu strojírenské divize v
areálu „Na Skalce“
polečnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, sídlem Plzeňská 565,
Štěnovice, má záměr rozšířit formou přístavby své výrobní,
montážní a skladové prostory ve strojírenském závodu v rámci
vlastních pozemků. Lokalita je označována v územním plánu obce
Štěnovice „Na Skalce“ a je historicky průmyslovou zónou pro výrobu a
skladování.

S

Rozšiřované části hal by svým charakterem, nosnou konstrukcí, sklonem
střech navazovaly na stávající objekty. Shodné provedení hal je nutné ze
stavebně technických důvodů, způsobu výroby a použitých výrobních
technologií. Přístavba hal zamýšlené výšky je podmíněna schválením
změny územního plánu.
Prodloužená severní část haly směrem k základní škole do obce by byla
využívána jako skladová, nikoliv jako výrobní provoz. Rozšíření jižní haly,
které je umístěno do prostoru ohraničeném stávajícími halami a lomem,
bude určeno pro doplnění o výrobu speciálních výrobků pro polovodičový
průmysl a vědu a výzkum.
Architektonické řešení rozšíření výrobních hal, na kterém jsme úzce
spolupracovali se Západočeskou Univerzitou v Plzni, se snaží dodržet
koncepci již stávajících hal, kdy barevně jsou haly provedeny v odstínu
zeleně, aby pomyslně splynuly s okolní zelení a nevytvářely tak rušivý
element při pohledu z různých částí obce.
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Jsme v osobním kontaktu s jednotlivými sousedy našich pozemků a
konzultujeme s nimi technické provedení vzhledu a výšky nové přístavby,
vytvoření přírodního terénního zemního valu a jeho následné ozelenění a
zalesnění. Snažíme se zohlednit a zapracovat jejich návrhy do konečného
vzhledu plánované výstavby.
Aktuálně je celý areál oddělen od obytné části obce terénním valem a jeho
ozeleněním a výsadbou vzrostlých stromů. V tomto duchu bychom chtěli
postupovat i při další plánované výstavbě. Naším cílem je obklopit celý
výrobní areál přírodním valem a zelení tak, aby byl minimalizován rušivý
pohled na areál Na Skalce. Zároveň se tím zásadním způsobem sníží
současná hluková zátěž směrem do obce.
Efekt rozšíření areálu STREICHER na adrese K lomu 426, Štěnovice:
Rozšířením výrobních a skladových prostor strojírenské divize
STREICHER Plzeň vznikne nabídka nových pracovních míst s vysokou
přidanou hodnotou. V současné době zaměstnáváme v našich řadách více
než třetinu pracovníků, kteří jsou přímo z obce Štěnovice nebo z jejího
blízkého okolí.
Díky zvýšení přidané hodnoty našich stávajících výrobků a tím také
navýšení obratu a zisku dostane také obec vyšší příspěvek z jednotlivých
daní od státu, díky kterému bude moci rozvíjet dále infrastrukturu obce.
Zabýváme se výchovou nových pracovníků již od základní školy. Vedeme
kroužek praktického a technického vzdělávání na ZŠ ve Štěnovicích,
kterou jsme v minulosti podpořili vybavením velké části dílen praktické
výuky.
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Nově nabízíme pracovní pozice nejen v oblasti výroby, ale také v oblasti
engineeringu pro vysokoškolsky vzdělané pracovníky. Nenaroste dopravní
zátěž, rozšíření výrobních kapacit bude určeno na zvýšení přidané hodnoty
našich výrobků, ne na jejich množství.
Díky rozšíření výroby a tím i také obratu naší firmy, potažmo zisku,
budeme schopni dále finančně podporovat jednotlivé zájmové organizace,
jako je oddíl fotbalistů, házenkářů, zahrádkářů, oddíl Junák, MŠ, ZŠ a také
místní sbor hasičů.

Autor: Ing. Petr Dobrý, Štěnovice,
14. 6. 2022
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V červnu jubilea oslaví:
Jaroslava Drymlová, Buková
Marie Šťastná, Jasanová
Stanislava Hajšmanová, Lipová
Libuše Čermáková, Čižická
Jaroslav Rádl, Na Šancích
Věra Burdová, Štěnovická
Jaroslav Brož, Buková
Alena Píclová, Akátová
Josef Kovář, Lipová
Anna Ličačenková, Liliová
Milan Lohr, Štěnovická
Milada Pytlíková, Buková
Růžena Cinková, Čižická

Marie Stuchlíková, V Potocích
Pavel Šilhánek, Mechová
Miroslav Čížek, Jasanová
Miluše Javůrková, Štěnovická
Zuzana Pergerová, Polní
Jan Medvec, Čižická
Anna Klokanová, V Potocích
Jiří Moravec, Buková
Zdeňka Knížková, Losinská
Jiřina Kepková, V Podlesí
Jana Špelinová, Spojová
Ladislav Knížek, Na Šancích
Jaroslav Kastner, Skalní

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Kultura
Dětský den
ako z pohádky se letošní Dětský den nejen jmenoval, ale i se tak
povedl. Vyšlo nám krásné, slunečné počasí a tolik obávaný déšť
přišel až po konci, aby umyl děti od pěny, z níž jim mnohdy
vykukovaly jen oči a pusa od ucha k uchu.

J

Přestože letos přišlo rekordních
443 dětí, díky navýšení počtu
stanovišť s pohádkovými úkoly
nečekaly ve frontách. Dále jsme se
rozhodli pro ekologičtější přístup,
proto byl seskok parašutistů
nahrazen rozšířeným programem v
podobě
vystoupení
skupiny
historického
šermu
Menhir,
tancováním se skupinou Equet nebo
sledováním
malých
šikovných
skokanů, tedy králičím hopem z
ČSH Štěnovice pod vedením pana
Menouška. Samozřejmě nechybělo
vystoupení šikovných mažoretek z
Koloseum Dance Team, malování
na obličej, dílnička, nafukovací atrakce nebo tradiční opékání buřtů. Na
závěr jsme k nebesům místo gumových balónků vypustili 60 živých holubů
od štěnovického holubáře, pana Lindauera, kterému tímto velmi
děkujeme.
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Další velké díky patří MUDr.
Monice Vojtové a záchranářům za
jejich stanoviště se zdravovědou,
skautskému
oddílu
Dráčata
Štěnovice za to, že pro nás opět
připravili lanovou cestu do stromů a
další skvělá stanoviště, jakož i
tradičním hostům z Planetária nebo
partě Štěnovičáků, kteří se o opékání
buřtů na zdejších Dětských dnech s
láskou starají již po několik
desetiletí. Stejně tak je již tradiční
stanoviště štěnovických hasičů - bez
něj a závěrečné pěny si tuto akci již
ani nedovedeme představit.
VELKÉ
DÍKY
patří
všem
dobrovolníkům, tedy malým i
velkým dětem za jejich čas a krásnou
energii, TJ Sokolu Stěnovice za
poskytnutí prostoru a zapůjčení
cvičebních pomůcek a samozřejmě
sponzorům, kterými byly Atega
s.r.o., Robčice, Mezado s.r.o.,
Robčice, Pila Pešek, Štěnovice,
TEZAP ŠTĚNOVICE, spol. s r.o., Mraknet s.r.o., Starý Plzenec, David
Kulich.

Kulturní komise Štěnovice
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Otázky Tondy Procházky

V

sále Lidového domu ve Štěnovicích se v pátek 27. května 2022
konalo natáčení veřejné rozhlasové nahrávky Otázky Tondy
Procházky s Českým rozhlasem Plzeň.

Tentokrát si moderátor Antonín Procházka pozval hosty herečku Ivanu
Andrlovou a Martinu Randovou. Celý večer se nesl v pohodovém duchu a
o veselé historky nebyla nouze. Herecké trio se postaralo o takřka
dvouhodinovou zábavu a pobavilo všechny zúčastněné, kteří se sešli v
opravdu hojném počtu.
Doufáme, že jste si tento večer užili a těšíme se na další společné akce.
Celý pořad si můžete poslechnout v archivu ČRo Plzeň.
Kulturní komise Štěnovice
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Celodenní zájezd seniorů organizovaný
Kulturní komisí obce Štěnovice na

Zahradu Čech do Litoměřic
Odjezd: V pátek 9. září 2022 v 6:30 ze Štěnovického náměstí.
Cíl: Litoměřice - Zahrada Čech.
Oběd: Individuální (buď na výstavišti Zahrada Čech, nebo v
historickém centru). Oběd nebude objednán pro celou skupinu.
Každý si může vybrat z menu v navštívené restauraci.
Návrat: V podvečerních hodinách.
Rezervace: albrechtjiri7@gmail.com nebo poštovní schránka:
Čižická 458, Štěnovice
Prosím, uveďte kontakt pro zpětné potvrzení.
Příspěvek na dopravu ve výši 100 Kč se hradí v autobusu.
Bezpečnost: Dle aktuálních epidemiologických podmínek v den
odjezdu.
Na viděnou se těší Pavla Varáčková, Hana Hubačová a Jiří Albrecht
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Zpráva pro ženy
e středu 11. května jsme měly opětovně sezení v hasičárně.
Popřály jsme všechno nejlepší našim členkám, paní
Bébrové a paní Olivkové, které oslavily jubileum. Byly jsme
pohoštěny chuťovkami, zákusky a kávou. Domlouvaly jsme se, že bychom
v červnu navštívily Dům historie Přeštic a také plzeňskou Velkou
synagogu. Také bychom opět navštívily náš Lidový dům a daly si dobrou
večeři. Na závěr proběhla naše oblíbená tombola, bez ní by naše posezení
ani nemohlo být.

V

27. května proběhlo u nás v Lidovém domě veřejné rozhlasové natáčení
show Antonína Procházky s hosty.
Moc děkujeme Kulturní komisi obce Štěnovice za to, že nám rezervovala
lístky do první řady. Pořad se nám moc líbil.
Zdeňka Šestáková

Mateřská škola
Květen: čas výletů - i mezinárodních
nástupem teplého počasí nastává ideální období na výlety a
cestování nejen pro rodiny, ale i pro školky i školy. Po nucené
dvouleté pauze způsobené Covidem19 jsme se na společné zážitky
obzvlášť těšili. Naše třída Štěňátek vyrazila společně s dětmi z Koťátek na
výlet na Ekofarmu pod Radyní.

S
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Překvapilo nás krásné prostředí i organizace celé naší návštěvy. Na začátku
nám všem ukázali, jak se máme správně starat o koně, a pak jsme byli
rozděleni do 3 skupin, které se postupně prostřídaly na jednotlivých
‚‚stanovištích’’. Na prvním se děti mohly svézt na koni, na druhém se hrály
pohybové hry na hřišti a u třetího se děti seznamovaly s různými domácími
zvířaty a s péčí o ně.

Zatímco cesta autobusem na farmu uběhla celkem rychle, návštěva, která
11. května přijela do naší školky, to měla mnohem, mnohem dál. Zavítal k
nám pan George Thompson, veterán, který se osobně podílel na
osvobozování naší země v roce 1945, a který se každoročně účastní
Slavností svobody v Plzni.
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Je obdivuhodné, že se ve věku 97 let vydává na cestu z Portlandu (USA)
do Plzně trvající bezmála 24 hodin. On i jeho doprovod si prohlédli
prostory naší školky, kde se jim velmi líbilo, a podivovali se nad
rozdílností školek v obou zemích. Každoroční návraty veteránů druhé
světové války a členů jejich rodin sem do Plzně potvrzují, že přátelství
nezná hranice mezi zeměmi a dokáže překonat nejen jazykovou bariéru.

Vendula Volfová,
Kateřina Synková
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Škola nejsou jen učebnice a sešity
tejně jako loni, tak i letos, si pro nás paní učitelka přichystala
„Veselé pátky“. Znamená to, že si každý pátek na něco hrajeme,
něco vyrábíme, vaříme, cvičíme nebo si povídáme o něčem
zajímavém.

S

Dnes bychom se se všemi chtěli podělit o radost z výsledku naší práce.
Výroba sice nebyla úplně jednoduchá, ale finále stálo zato. Vyráběli jsme
si paruky. Veselému parukovému pátku předcházelo promýšlení materiálu
a samotná výroba. Výsledek naší práce však stojí za to. Posuďte sami…
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Žáci 3. B

Skauti
Čarodějnická výprava 1. 5. 2022
kautský oddíl Dráčata Štěnovice připravil na neděli 1. 5. 2022
čarodějnickou výpravu resp. stopovačku pro vlčata a světlušky,
tzn. pro družiny Medvědů, Kojotů, Raků, Myšek a Ledňáčků do
okolí Štěnovic. Sraz se konal v 9:30 hodin Na Cvičišti (park u MŠ).

S

STRANA 24

ČERVEN 2022

S sebou si skautské děti měly vzít věci na jednodenní výpravu: zápisník na
poznámky, tužku, šátek, jídlo, pití a pláštěnku. Co se týče historie a
zvyků v Čechách, v předvečer prvního máje zapalují lidé ohně na
kopcích a na vršcích, na rozcestích a na pastvinách a tančí kolem nich.
Přeskakují žhnoucí oharky nebo dokonce skáčou přes plameny. Obřad se
nazývá „Pálení čarodějnic“ či „Filipojakubská noc“. Na některých
místech bývá zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici.
Musíme si připomenout, že první máj je proslulá Valpuržina noc a všude
v povětří je plno neviditelných čarodějnic na pekelných pochůzkách. Pod
názvem Valpuržina je slaven také v německy mluvících zemích a
Skandinávii.
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Pálení čarodějnic a Valpuržina noc jsou často ztotožňovány s gaelským
svátkem Beltain či s židovským svátkem Lag ba-omer ve stejném období.
Trasa stopovačky byla značena barevnými papírky. Každá zastávka
stopovačky nabídla dětem čarodějnické zaklínadlo, které si skautské děti
měly za úkol zapamatovat až do konce stopovačky, a zároveň s heslem na
stanovišti našly i úkol, který měly za úkol vykonat. Na první zastávce
s heslem „krysí ocásek“ se nacházel úkol v podobě situace, že jeden
z členů výpravy byl pokousán jedovatým pavoukem a zbytek družiny měl
za úkol poraněného přenést na určené stanoviště. Na druhé zastávce
s heslem „křídlo z mouchy“ bylo nutné vymyslet čarodějný tanec, který
musel obsahovat alespoň pět různých pohybů. Třetí stanoviště s heslem
„jezevčí zub“ obsahovalo úkol v podobě naučení se sloního kouzla, které
představovalo 2krát tlesknutí o břicho, udělat chobot s prostrčenou levou
rukou, opět 2-krát tlesknout o břicho, udělat chobot s prostrčenou pravou
rukou a vše 5-krát bez chyb zopakovat. Čtvrtá zastávka s heslem „dráp
z testrála“ potrápila děti s úkolem poznat, která přírodnina z uvedené
skupiny není jedovatá (např. jed z užovky, jed ze zmije, jed z kobry nebo
blín, náprstník, devětsil nebo bobule tisu, zimostrázu, brusinky, jalovce
nebo jehličí ze smrku, tisu, zeravu nebo narcis, koniklec, medvědí česnek,
konvalinka nebo lýkovec, ocún, oměj, denivka, atd.).
Pátá zastávka s heslem „ropuší bradavice“ obsahovala úkol přejít určenou
kládu, kdo spadl, musel znovu. Další částí úkolu bylo přejít stejnou kládu
na jedno nadechnutí a cestou nahlas říkat bu-bu-bu-bu. Šestá zastávka
s heslem „mandragora“ obsahovala úkol v podobě vytvoření obranného
obrazce proti kouzlům ze šišek. Počet šišek byl odvozen z pětinásobku
počtu členů dané družiny. Mág v podobě skautského vedoucího, který
družinu doprovázel, měl za úkol obrazec vyfotit. U sedmé zastávky
s heslem „peříčko z Fénixe“ musely děti najít v okolí suroviny do lektvaru
a to šišku z borovice, květ sasanky, list z olše, dubu, břízy a javoru, kůru
z borovice a břízy, vodu z vody – alespoň pár kapek.
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Toto vše měly za úkol skautské děti přinést až do cíle čarodějnické
stopovačky. Osmá zastávka s heslem „nožka z komára“ dala dětem za úkol
zahrát si tzv. soví poštu. Mág vymyslel tři kouzelná slova, která si celá
družina štafetově předávala až do cíle. Pokud byla slova předána správně,
tak družina získala ingredienci do závěrečného kouzla. Družina, kterou
jsem doprovázel, ingredienci získala a zněla „žabí sliz“. Devátá zastávka
s heslem „chlup z vlkodlaka“ definovala dětem Žabí kouzlo v podobě
doskákání do označeného cíle jako žába. V cíli stopovačky bylo splnění či
nesplnění daných úkolů spravedlivě vyhodnoceno a všechny družiny byly
dle svých výkonů více či méně odměněny. Jelikož zbyl ještě nějaký čas,
tak si děti na louce zahrály několik čarodějnických her, ve kterých
figurovaly postavy jako kouzelník, šaman, čaroděj, mág a různá kouzla,
čáry, láry a fáry.
Závěrečnou hrou byla dětmi oblíbená hledačka svých vlastních bot, což
představuje vyzutí všech skautských dětí, položení všech bot na jednu
hromadu, důkladné zamíchání a dání pokynu: „Děti, hledejte svoji obuv.“
Jsem opět naplněn energií, optimismem a nadějí, že si skautské děti
nedělní dopoledne a část odpoledne v čarodějnicko-dobrodružném a
soutěživém duchu za krásného počasí užily a upevnily svá přátelství
v rámci i mimo svou družinu. Není pro mě nic hezčího, než vidět a slyšet
zdravě spokojené a šťastné děti žijící ve svobodě.
Cyril Hromník
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Význam bitvy u Zborova neslábne ani po více než sto
letech
a začátku července 1917 proběhlo u Zborova na dnešní Ukrajině
střetnutí, které sice nezměnilo běh Velké Války, ale významně
přispělo ke vzniku samostatného státu Čechů a Slováků. Po
třech letech vyčerpávajícího konfliktu stálo Rusko na rozcestí. Rychlá
vítězství byla pryč. Společnost destabilizoval uzrávající politický konflikt.
Na začátku roku padl carský režim a v čele stála prozatímní vláda. Západní
spojenci se snažili udržet Rusko ve válce stůj co stůj významnými
dodávkami zbraní, výstroje i peněz. Ruští politici zase potřebovali úspěch
pro alespoň nějakou šanci na zažehnání rozpadu země. Československý
odboj na ruském území naopak usiloval o vytvoření mohutného vojska a
legitimizaci před světovými mocnostmi. Dobrovolnické útvary z Čechů a
Slováků existovaly v Rusku již od roku 1914. Carská armáda je používala
jako elitní průzkumníky. Nepůsobili jako homogenní celek. Morálku měli
ovšem vysokou. Proto vznikla myšlenka na soustředění všech našich
dobrovolníků do střelecké brigády a jejich nasazení do čela plánované
ofenzívy. Po krátkém secvičení odešla zformovaná brigáda na frontu u
Zborova. Jednalo se o úsek, kde pozice obou stran poslední dva roky
doslova zamrzly na svém místě. Výhodu přinášelo překvapení. Nevýhodu
naopak dobře opevněné pozice Rakousko-Uherské armády. Ruské pozice
byly v dezolátním stavu. První dny se pracovalo na jejich opravě. Velitelé
naší brigády si vymínili právo na sestavení plánu útoku, což se také stalo.
Oproti ruské taktice mohutných vln pěšáků vsadili na efektivní nasazení
menších skupin v čele s granátníky. Ti nejprve napadli nepřátelské zákopy,
načež se do akce zapojil zbytek pluku. Jak se ukázalo, bylo to správné
rozhodnutí. Plán fungoval navzdory ztrátě dvou významných velitelů –
Jana Syrového a Otakara Husáka – jimž přivodil těžká zranění
dělostřelecký přepad pozorovatelny ráno v den bitvy.
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Když legionáři vyrazili s nadšením na zteč, věděli, že proti nim stojí mimo
jiné dva pěší pluky formované v Čechách. Třicátý pátý Plzeňský a
sedmdesátý pátý jindřichohradecký. Ovšem Češi na druhé straně netušili o
protivnících nic. Boj byl z počátku velmi těžký. Až když dobrovolníci
pronikli do první linie zákopů, ukázalo se kdo je kdo. Odpor Čechů v
rakouských uniformách rychle opadl. To se opakovalo ještě v případě
druhého postavení. Nastal relativně hluboký průlom. Jeho rychlost
vyvolala překvapení u finských divizí ruské armády, stojících na křídlech
brigády. Nechaly se sice strhnout nadšením našich, ale úspěch nedokázaly
zužitkovat. Po pár dnech přišel společný Německo-Rakouský protiútok,
fronta se zhroutila a ČS brigáda musela krýt ústup Rusů až k Tarnopolu.
Při tom utrpěla těžší ztráty než ve vlastní zborovské bitvě. Vedení odboje v
čele s T. G. Masarykem však dokázalo úspěchu legionářů politicky využít.
K dalšímu formování armády ze zajatců a především k uznání práva na
existenci vlastní státnosti. Oslavy vítězství u Zborova se staly významným
svátkem první republiky. Tradice pokračovala do roku 1950, než byla
potlačena politickým rozhodnutím. Tím také zmizelo povědomí o bitvě
Čechů proti Čechům. Dnes si již můžeme památku této události opět
připomínat.
Čest památce českých vojáků bojujících u Zborova.
Martin Marek
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Obec hledá nájemce restaurace
Lidový dům Štěnovice
V červenci končí stávající nájemník/provozovatel restaurace Lidový dům
Štěnovice. Ihned poté, co byla obec o ukončení činnosti současným
provozovatelem informována, zveřejnila na svém webu inzerát s cílem
najít nového nájemníka, který by zařízení k pohostinství provozoval. Více
informací zde: https://www.stenovice.cz/obecni-urad/uredni-deska/
JP
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