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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Na vyhodnocení lednového měření ovzduší ve vnitřních
prostorách školky se stále čeká
Dne 5. 3. 2019 proběhlo opětovné jednání mezi KHS Plzeň, zástupci obce
Štěnovice a Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih. Tak jak bylo
avizováno, bylo v lednu 2019 provedeno Zdravotním ústavem se sídlem
v Ústí nad Labem ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí v Plzni
další měření ovzduší vnitřních prostor štěnovické mateřské školy.
V současnosti lze konstatovat na základě aktuálního vyjádření zástupců
KHS v Plzni, že hodnoty naměřených koncentrací látek v ovzduší
v jednotlivých místnostech MŠ nepřekračují vyhláškou stanovené
hygienické limity. Na základě dalších podnětů a stížností rodičů dětí
z mateřské školy však rozšířila KHS Plzeň spektrum svého měření na další
ukazatele, a to i na ty, u kterých nejsou hygienické limity vyhláškou MZ č.
6/2003 Sb. stanoveny. Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem se
proto hodnotami lednového měření nadále zabývá. Poté, co bude lednové
měření kompletně vyhodnoceno, bude veřejnost o jeho výsledcích
informována.
Mgr. Jitka Adamová
Jan Polívka
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Každá plechovka se počítá!
Aneb proč recyklovat hliníkové nápojové plechovky?
Hliníkové plechovky jsou nejlépe recyklovatelný druh nápojového obalu.
Recyklace snižuje negativní dopad na životní prostředí a šetří energii i
suroviny. Při použití recyklovaného hliníku je dosaženo 95% úspory
energie oproti použití nového materiálu. Pro životní prostředí má tak
obrovský význam každá recyklovaná plechovka.

Věděli jste, že…







hliník může být recyklován donekonečna?
recyklovaná plechovka se dostává zpět do prodeje za méně než
60 dní, a to jako zcela nová a bez ztráty kvality?
recyklace jedné hliníkové plechovky šetří energii potřebnou k
přehrání jednoho alba na iPadu nebo na provoz TV po dobu 3
hodin?
před 20 lety se z 1 kg hliníku vyrobilo 40 plechovek, zatímco dnes
se ze stejného množství vyrobí 60 plechovek?
jedna tuna recyklovaného hliníku šetří 14 000 kWh elektrické
energie, 1,663 galonů oleje, 10 kubických metrů plochy skládky a
6295 litrů ropy?
každou minutu je na celém světe recyklováno asi 120 000
hliníkových plechovek?
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Pojďte s námi recyklovat!

Ve sběrném dvoře ve Štěnovicích je nyní nově k dispozici
kontejner určený k recyklaci hliníkových plechovek.

Veškerý výtěžek za recyklovaný hliník je věnován na dobročinné účely.
Informace o aktivitách spojených s recyklací hliníku můžete sledovat na
facebooku společnosti Ball Dýšina, pod jejíž záštitou recyklace hliníku ve
Štěnovicích probíhá.
http://www.facebook.com/BallDysina

Zajímá Vás, jak se vlastně taková hliníková plechovka vyrábí?
Podívejte se na: www.ballcorp.eu/plechovka
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Daňové přiznání
Nevíte si rady s vyplněním daňového přiznání, potřebujete
podat daňové přiznání? Zaměstnankyně Finančního úřadu
pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Přešticích, Vám
budou opět nápomocny v zasedací místnosti Obecního úřadu
Štěnovice v pondělí 11. března 2019 od 13 do 17 hod.

Poplatek za svoz komunálního odpadu
Od 1. března je známka s vyznačením četnosti svozu odpadu k převzetí
pouze v sídle svozové firmy (Západočeské komunální služby, a.s.,
Koterovská 522/168, 326 00 Plzeň 2 – Slovany). Poplatek se hradí i
nadále jednorázově na Obecním úřadě Štěnovice.
(jp)

Rezignace na mandát člena zastupitelstva
Dne 28. února 2019 rezignovala PhDr. Alena Vlčková /Rozumní/ na mandát
člena zastupitelstva obce Štěnovice. Mandát člena zastupitelstva tak bude za
paní Vlčkovou vykonávat až druhý náhradník, kterým je pan David Laštovka kandidát politického uskupení Rozumní.

Usnesení č. 1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 13. 2. 2019
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí upozornění kontrolního výboru k plnění usnesení č. 7/2018
ze dne 12. 12. 2018: Bod č. 2 – ve zveřejněné listině Rozpočtového opatření č.
10/2018 není potřebný popis k jednotlivým částkám. Bod č. 3 – v rámci
svěřeného majetku nebyl dosud vyhotoven předávací protokol a dodatek ke
zřizovací listině.
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2. Schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 22. 3. 2018, kdy
jsou součástí dodatku vícepráce ve výši 1 038 537,87 Kč vč. DPH a méně
práce v celkové výši 360 692,53 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem tohoto dodatku.
3. Schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 1/2018 ze dne 22. 3. 2018, kdy
se jedná o změnu termínu v dokončení stavební činnosti ve 2. NP budovy
školy, kde budou stavební práce dokončeny 31. 8. 2019 z důvodu zajištění
provozu školní kuchyně a jídelny od 2. 9. 2019. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem tohoto dodatku.
4. Schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené mezi Obcí Štěnovice
(pronajímatel), Tenisovým klubem Štěnovice, z.s. (nájemce) a Základní
školou Štěnovice, okres Plzeň – jih (uživatel) ze dne 31. 1. 2017, kdy se
prostřednictvím dodatku upřesňuje pozemek, který je předmětem nájmu a
užívání, což je pozemek p.č. 884/210 o výměře 1898 m2 v k.ú. Štěnovice.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku.
5. Revokuje bod č. 3 z usnesení zastupitelstva obce Štěnovice č. 1/2018 ze dne
7. 2. 2018.
6. Revokuje bod č. 6 z usnesení zastupitelstva obce Štěnovice č. 2/2018 ze dne
28. 3. 2018.
7. Schvaluje bezúplatné nabytí komunikace asfaltového povrchu na pozemku
p.č. 936/41 v k.ú. Štěnovice, dvou lamp veřejného osvětlení, stoky dešťové
kanalizace DN 250, stoky splaškové kanalizace DN 250, vodovodního řadu
PE 110 v celkové hodnotě 2 550 000 Kč. Uvedené bylo vybudováno v rámci
Obytné zóny K Hájovně, uvedené obec bezúplatně nabyde na základě
darovací smlouvy, jež bude uzavřena mezi panem Tomáškem (dárce) a obcí
Štěnovice (obdarovaná). Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
darovací smlouvy.
8. Schvaluje směnu části pozemků p.č. 709/14 o výměře 634 m2 a p.č. 709/54
o výměře 179 m2 v celkové hodnotě 24 390 Kč (ve vlastnictví obce
Štěnovice) za pozemek p.č. 936/41 o výměře 921 m2 (ve vlastnictví pana
Tomáška) v hodnotě 275 840 Kč.
strana 5

ŠL č. 3 / březen 2019

Součástí smlouvy o směně pozemků bude zřízení věcného břemene
(bezplatně) na část pozemku p.č. 709/14 o výměře 634 m2 a část pozemku p.č.
709/54 o výměře 179 m2 ve prospěch obce Štěnovice z důvodu vedení řadu
splaškové a dešťové kanalizace. Zpracování geometrického plánu včetně
provedení vkladu vlastnického práva do KN bude provedeno na náklady obce
Štěnovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o směně
pozemků.
9. Schvaluje dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě se společností Osecká
zemědělská a obchodní společnost, a.s. uzavřené dne 6. 6. 2017, kdy dochází
prostřednictvím dodatku č. 1 k vyjmutí pozemku p.č. 709/14 o výměře 1123
m2 v k.ú. Štěnovice z pachtovní smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem tohoto dodatku.
10. Schvaluje prodej části pozemku p.č. 1102/9 o výměře 646 m2 v k.ú.
Štěnovice společnosti Trispolek, s.r.o. za 1 Kč. Vklad vlastnického práva do
KN bude proveden na náklady společnosti Trispolek, s.r.o. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
11. Schvaluje odkup chodníku od společnosti Trispolek s.r.o. v ulici Plzeňská,
který byl vybudován na pozemcích ve vlastnictví obce Štěnovice p.č. 663/2,
663/12, 663/14 v k.ú. Štěnovice a dále schvaluje odkup části pozemku p.č.
663/13 o výměře 5 m2 i s příslušnou částí chodníku – to celé za 1 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
12. Schvaluje zrušení věcného břemene na pozemek p.č. 650/1 v k.ú.
Štěnovice, jež bylo zřízeno ve prospěch pana Laubera, načež schvaluje
posunutí oplocení areálu bývalého pivovaru dle situace, která tvoří přílohu
tohoto usnesení.
13. Schvaluje měsíční odměny členů zastupitelstva v souladu s Nařízením
vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků ze
dne 4. září 2018 takto – předseda výboru zastupitelstva: 3 283 Kč, člen výboru
zastupitelstva: 2 736 Kč, neuvolněný člen zastupitelstva: 1 641 Kč. Odměny
se navyšují od 1. března 2019.
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14. Bere na vědomí přijatá usnesení.

V březnu jubilea oslaví
Růžena Majerová, V Podlesí
Jiří Svoboda, Farní
Marie Lauberová, Dobřanská
Vladimír Tomášek, Losinská
Václav Novák, Luční
Miloslav Švantner, Modřínová
Vojtěch Rádl, V Potocích
Jaroslav Chouň, Čižická
Jana Marešková, Buková
Jaroslav Trojan, Příčná
Jaroslav Skala, K Hájovně
Libuše Kastnerová, Skalní
Růžena Maříková, Čižická
Zdeňka Šlajsová, V Potocích
Marie Kašparová, Buková
Zdenka Černá, Buková
Libuše Prokešová, Na Šancích
Alena Vlčková, V Podlesí
Jan Křiváček, Jedlová
Jaroslava Benedová, Čižická
Emilie Marková, Losinská
Marie Grebeňová, Jetelová
Božena Taflíková, Na Šancích
Marie Kašparová, Ke Cvičišti
Blažena Kunová, Čižická
Jana Kučerová, Buková

(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
Kulturní komise Obecního úřadu Štěnovice pořádá:

Zájezd do Prahy pro seniory v sobotu 25. 5. 2019:
V sobotu 25. 5. plánujeme celodenní zájezd do Národního muzea. Rádi
bychom navštívili historickou rekonstruovanou budovu a také sousední
,,novou“ budovu bývalého Federálního shromáždění. Podrobnosti
zájezdu s časem odjezdu a obědem zveřejníme později s ohledem na jarní
provoz v Národním muzeu.
Příspěvek na dopravu 100 Kč: Hradí se při odjezdu.
Přihlášky se zpětným kontaktem pro potvrzení: albrechtjiri7@gmail.com
MUDr. Jiří Albrecht
Kulturní komise OÚ Štěnovice

Pozvánka na setkání klubu seniorů
Zveme všechny seniory na setkání v Lidovém domě ve čtvrtek
21. března 2019 od 16 hodin. Můžete se těšit na přednášku lékaře bez
hranic MUDr. Havlíčka o svých cestách.
Přijďte mezi nás popovídat si či posedět. Nezapomeňte vzít s sebou vaše
výrobky na výstavku ručních prací, která bude umístěna v sále LD při
Velikonočním tvoření 13. 4. 2019 od 13 do 17 hodin.
Mgr. Hana Hubačová
Pavla Varáčková
Kulturní komise OÚ Štěnovice
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Výstava ručních prací = výzva nejen pro seniory
Máte doma pěkné věci, které jste sami vyrobili nebo dostali? Chtěli
byste je ukázat i ostatním?
Klub seniorů připravuje výstavu ručních
prací, která bude volně přístupná na akci
Velikonoční tvoření v sobotu 13. dubna
2019 od 13 do 17 hodin. Na tuto akci jste
všichni srdečně zváni.
Jedná se o jakékoli výrobky - háčkování,
pletení, vyšívání, šití, košíky z proutí, z
novin, vajíčka lepená, škrábaná, malovaná,
malování obrázků na hedvábí, batika,
kovářství, řezbářství, plastika, květinové
vazby a jiné výrobky.
Každý výrobek bude mít viditelné označení majitele a výrobce. Budeme
rádi, když se s námi podělíte o zážitek z krásy.
Výrobky přineste:
na schůzku seniorů dne 21. 3. 2019 do Lidového domu (od 16 h do 18 h)
nebo předejte osobně paní Hubačové či paní Špicarové na OÚ
(nezapomeňte výrobky označit jménem majitele a autora).
Děkujeme a již se těšíme na spolupráci
Mgr. Hana Hubačová
Pavla Varáčková
Kulturní komise OÚ Štěnovice
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Kdy:
13. 4. 2019
od 13 do 17 hodin

Velikonoční dílna
nejen pro děti, ale i maminky, tatínky, babičky a tetičky
Kde:
Sál Lidového domu
Štěnovice

Přijďte si vyrobit věnec, zajíčka, pomlázku a mnoho dalšího… Podívat
se na tvoření kraslic a ukázku prací našich babiček. Nebude chybět
ani občerstvení od Dobrušky.
Moc se na Vás těšíme a v duši doufáme, že přijdete, aby motivace,
kterou máme, narůstala a bylo potěšením vymýšlet pro Vás nové
věci.
Vstupné na akci je dobrovolné
Pořádá:
Kulturní komise OÚ Štěnovice, Spolek nadšených lidiček ze Štěnovic a okolí
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NÁRODNÍ HÁZENÁ ŠTĚNOVICE

MAŠKARNÍ CANDRBÁL
PRO DĚTI
ve Štěnovicích v Lidovém domě
v sobotu
16. 3. 2019 od 14:00 hod
PRO DĚTI JSOU PŘIRPAVENÉ SOUTĚŽE,
TOMBOLA A SPOUSTU DOBROT
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Irské dny na Plzeňsku: R - nálepka
Od rána 13. března bude na štěnovické poště používána na doporučených
dopisech příležitostná R-nálepka s přítiskem. Bude to poprvé v historii.
Omezený počet - 480 kusů může lákat sběratele i laické zájemce.
Registrační (Rekomando) nálepka má propagovat Irské dny na Plzeňsku,
do kterých se zapojí i Štěnovice a okolí. Ve středu 20. 3. v podvečerních
hodinách proběhne ve Štěnovicích promítání nových irských uměleckých
krátkých filmů.
Irské dny na Plzeňsku a R-nálepka pro Štěnovice jsou společným dílem
České pošty, s.p., Velvyslanectví Irské republiky a Odborné společnosti
Fauna-Flora při Svazu českých filatelistů.
Na R-nálepce je (kromě státního znaku Irska - keltské zlaté harfy)
svatopetrský čtyřlístek, irské plemeno koně - irský cob a typické plemeno
psa - irský vlkodav.
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Rodiče vítáni
S radostí informujeme, že naše štěnovická škola splnila kritéria potřebná
k získání značky „Rodiče vítáni“. Jedná se o soubor opatření vedoucích ke
vstřícné komunikaci a spolupráci s rodiči žáků školy. Otevřená
komunikace je hodnotou, kterou si škola vytkla jako jeden
z nejdůležitějších úkolů nové koncepce. „Jsem vstřícný všem podnětům
našich partnerů (rodičů, zřizovatele, blízké komunitě)“, říká ředitel školy
Mgr. Michal Zoubek, “vítám, pokud se ke mně dostávají připomínky,
trápení či pochvaly  přímou cestou a můžeme je rovnou řešit. Případná
nedorozumění jsou často zbytečná a pramení z nedostatku informací nebo
neznalosti školního prostředí, pravidel či legislativy.“
Kontaktní linka na ředitele
reditel@skolastenovice.cz.

školy:

703 637 757

nebo

emailem:

Mgr. Michal Zoubek
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Ohlédnutí za koncem pololetí

Poslední lednový den byl pro žáky základní školy ve znamení téměř půl
roku očekávané události, rozdávání vysvědčení. Pro mladší žáky byl navíc
připraven speciální program. Školní tělocvična se proměnila v rejdiště
masopustních masek (princezen, vojáků, čarodějnic nebo medvědů). Děti
soutěžily v několika různých disciplínách a největší odvážlivci se vydali i
do strašidelné jeskyně.
Po návratu z pololetních prázdnin proběhla ve
štěnovické škole přednáška „Ptáci na obzoru“,
které se zúčastnili žáci prvního i druhého
stupně. Seznámili se s obvyklými (poštolka,
káně, sokol) i méně běžnými druhy dravců
(luňák).
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Dozvěděli se spoustu zajímavostí o tom, jak tito ptáci žijí, čím se živí a kde
se vyskytují. Velký úspěch měly ukázky živých ptáků. Věděli jste
například, že sokol přesáhne při střemhlavém letu rychlost 300 kilometrů v
hodině?
Martina Horová

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Sférické kino v MŠ
V pondělí 18. 2. 2019 se v budově školky zúčastnilo 109 dětí představení
ve sférickém kině, které k nám přijelo k našemu překvapení v podobě
jedné paní a 10 tašek z Plzně.
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Ta samá osoba postavila v jedné třídě obrovský ,,stan,“ kde se ve třech
skupinách vystřídaly všechny děti a zhlédly projekci Začarovaný korálový
útes. Už jednou jsme ve školce měli mobilní planetárium, kde se děti vydaly
na cestu do vesmíru, tentokrát se ocitly v oceánu a vydaly se s rybičkami na
cestu za moudrou želvou, která jim poradila, jak rozpohybovat měsíc, který
může za „dýchání oceánu“ (příliv a odliv). Samotné sférické kino je (jak
popisuje firma) zábavně – vzdělávací instrument neboli sférický projekční
systém uvnitř pojízdné kupole, který skýtá neuvěřitelný pohled. Sférické kino
povzbuzuje dítě k absorbování co nejvíce informací, které jsou předkládány
formou působivých záběrů, zvukových efektů v zajímavém 360° formátu. Pro
nejmenší děti je samotný vstup do „stanu,“ kde je minimum světla, tak trochu
překonáním sebe sama, ale všechny děti strach a obavy překonaly a po
uklidnění si začaly projekci užívat. Jen ten popcorn nám chyběl!

Bc. Lucie Miškovičová
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Střediskové hory v Železné Rudě 9. 2. 2019

V sobotu 9. 2. 2019 se konaly střediskové hory v Železné Rudě.
Střediskové proto, že se jich zúčastnilo pět oddílů z jednoho střediska
s dětmi do věku 13 let, tzn. benjamínci, světlušky a vlčata, konkrétně
štěnovická Dráčata a čtyři plzeňské oddíly Severka, Jižní kříž, Vločka a
Hiawatha. Součástí střediskových hor byla zimní olympiáda. Sraz Dráčat s
boby byl v 7:45 hodin na dobřanském nádraží, kde jsme se ve vlaku
připojili k plzeňským oddílům a nechali se odvézt do stanice Železná Ruda
město. Skautské děti měly za úkol mít s sebou teplé oblečení, boty na sníh,
čepici, dvoje rukavice a náhradní ponožky. Z důvodu hlubokého sněhu,
ve kterém se děti bořily až po kolena, neproběhla v lese původně
plánovaná hra o získání vlajky státu, který bude skaut „olympionik“
zastupovat a na základě které bude přiřazen do týmu, za který bude
soutěžit. A tak byla dětem na kopci pod lesem spravedlivě přidělena vlajka
daného státu, který budou zastupovat, a tím byl definován tým.
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Vlajek bylo 9 druhů a týmy byly pojmenovány podle severských států
(Dánsko, Finsko, Island, Norsko, Švédsko a Grónsko) a baltských států
(Estonsko, Lotyšsko a Litva). Každý tým měl svého trenéra v podobě
zkušeného skautského vedoucího, který týmu radil, povzbuzoval, dodával
optimismus a sportovně-bojovného ducha a evidoval výsledky svého týmu.
Skautské děti soutěžily v sedmi po sobě jdoucích disciplínách. První
disciplínou byl sjezd jednotlivce na bobech k trenérovi, který stál pod
kopcem a hlídal moment, kdy k němu závodník přijede, aby dal rukou
znamení, že může další z týmu pokračovat. Druhou byl štafetový sjezd,
kdy jednotlivec na bobech sjel k trenérovi, plácnul ho, a vrátil se zpět na
kopec, tzn. na start, kde symbolicky předal štafetu, aby mohl pokračovat
další závodník z týmu. Třetí disciplínou byl sjezd ve dvojici k trenérovi,
který stál opět pod kopcem, plácnout ho a co nejrychleji se vrátit ve dvojici
zpět, načež pokračovala další dvojice z týmu. Čtvrtou byl sjezd jednotlivce
na bobech v poloze na břiše k trenérovi a vrátit se na start - pak pokračoval
stejným způsobem další z týmu.
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Pátá disciplína spočívala ve sjezdu dvou dvojic na dvou bobech vzájemně
spojených jako vagonky u vláčku. Šestá disciplína byl hromadný sjezd,
kdy všichni závodníci vyjeli společně, a o výsledku rozhodoval poslední
člen z týmu, který dojel ke svému trenérovi. Sedmou poslední disciplínou
bylo v rámci týmu postavit co nejvyšší a nejrozsáhlejší pevnost ze sněhu,
která měla za úkol co nejvíce chránit tým před napadením jiným týmem
sněhovými koulemi. Pořadí této bojové hry se vyhodnocovalo na základě
počtu nezasažených členů daného týmu sněhovou koulí. Jednotlivé týmy
mohly mezi sebou uzavírat dohody, např. o vzájemné nenapadnutelnosti či
spojenectví. Po každém vyhodnocení této hry se týmy posunuly ve směru
hodinových ručiček od pevnosti k pevnosti a hra se opakovala. Po skončení
olympiády byl časový prostor pro odpočinek a svačinu. Po pauze bylo
provedeno vyhodnocení a děti byly odměněny drobnými cenami a
diplomem. Následně měly skautské děti samozřejmě příležitost si užít
zimních radovánek dle své představy, ať už ve formě stavění sněhuláků,
házení sněhových koulí či vlastních bobových závodů. Společný odjezd
z vlakového nádraží ze Železné Rudy byl v 16:15 hodin a příjezd na
dobřanské nádraží v 17:52 hodin, kde již čekali na své děti rodiče. Pevně
věřím tomu, že si celé sobotní dopoledne a odpoledne skautské děti ve
zdraví, radosti a v soutěžně-přátelském duchu užily a našly nová a trvalá
přátelství mezi dětmi z dalších plzeňských oddílů.
Ing. Cyril Hromník

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Ázerbájdžán, jihozápadní Asie - 1. část
Neděle 17. 2. 2019 Naše cesta začíná…
Dobrodružní cestovatelé Radim ze Štěnovic a Honza z Plzně vyrazili na
další cestu. Z Plzně ve 14:00 hodin autobusem Regio Jet do Prahy na
Zličín, pak autobusem MHD na letiště a nyní je čeká hodinový let PrahaBudapešť.
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Po třech hodinách mezipřistání
bude následovat druhý let, a to
Budapešť-Baku. Dnešní den bude
opravdu dlouhý, přistání v
Ázerbájdžánu je v plánu v 05:00
hodin ráno druhého dne. Naše
dobrodružství právě začíná!
Tak už sedíme na letišti v
Budapešti po kontrole zavazadel.
Cesta sem z Prahy byla rychlejší,
než čůrací zastávka na území
chřestýšů. Dobře, tak ne, ale byla
to chvilka. Cesta Plzeň - Praha po
dálnici je delší.
Při kontrole věcí Radimovi sebrala
kontrola boty a dávala si na čas,
než je zase vrátila. No, botky byly prověřeny na trhaviny a po shledání, že
opravdu žádnou travinu nevlastní, navráceny majiteli.
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Pondělí 18. 2. 2019 Proč zrovna Ázerbájdžán?
Před 4 lety jsme s Honzou navštívili Gruzii a Arménii. Byly to krásné
země, původní a téměř bez turistů. Kavkaz nás s Honzou dostal, líbil se
nám a vzniklo několik zajímavých cestopisů a fotoalb.
Už tenkrát padl nápad navštívit poslední z trojice Kavkazských republik, a
to Ázerbájdžán. Bohužel kvůli omezené délce cesty jen na 8 dní a vízové
povinnosti jsme Ázerbájdžán nemohli navštívit. Když jsem v prosinci 2018
viděl letenku v akci právě sem, byla to výzva.
Obě naše manželky s propustkou souhlasily a my se rozhodli splnit náš
cestovatelský sen a pomyslně uzavřít dobrodružnou kapitolu jménem
Kavkaz.
Pondělí 18. 2. 2019 A jsme v........ Baku…
Po třech hodinách a čtyřiceti jedna minutách, tedy v 6:26 (3:26
středoevropského času) se kola podvozku, našeho letadla Airbus A320,
zlehka dotkla místní ranveje dlouhé 4 km. Let proběhl bez komplikací, jen
s drobnými turbulencemi. Většinu cesty se nám zdařilo prospat. Vstupní
kontrola proběhla také na výbornou. Takže z Radima spadly poslední
obavy (z Honzy už nemá krom vlasů co padat). Teď sedíme a ještě
pospáváme na letišti, odkud se vydáme vstříc novým zážitkům, kávě a
snídani.
Pondělí 18.2.2019 Sladká to pozdní snídaně...
Cesta z letiště do centra Baku
trvala 30 minut, časový posun
+3 hodiny učinil z naší
snídaně místní oběd. To
nebránilo
Honzovi
dobít
energii v podobě kávy,
sladkých dortů a nakonec
silného arabského čaje.
Naše arabská snídaně.
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Nabiti energií jako králíci Duracell míříme do ruchu 2 miliónového
velkoměsta, přímo u břehů Kaspického moře. Nadmořská výška -23 metrů,
jasná obloha a teplota 13°C dělá z dnešního dne příležitost k prozkoumání
nových míst, lidí a věcí.
PS: Radim prozkoumá obchody s alkoholem, bál se, že u muslimů nic
nebude, ale zas tak zlé to nakonec není…
Pondělí 18. 2. 2019 Trable hotelového pokoje...

Hotel Life Holiday Baku.

Radim se rozhodl trochu podráždit naše drahé ženy doma v Čechách a tak
vyfotil náš hotelový pokoj 4 hvězdičkového krásného hotelu přímo
v centru města, vyvěsil snímky na Facebook a doplnil slovy, jak "hrozně"
se tady máme! Provokatér... Než stihl Radim dopsat tento příspěvek,
Honza se rozhodl vyzkoušet postel.
Nejprve sedl, poté lehl a během 2 minut za zvuků hlasitého chrápajícího
Kavkazského medvěda upadl do hlubokého, až velmi těžkého kómatu.
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Opětovné probrání nastalo až po 3 hodinách, tedy v 17:05 hodin místního
času. Nastal nejvyšší čas opustit hotelový pokoj a vyrazit ke břehům
Kaspického moře.
Pondělí 18. 2. 2019 Dobře, pokračujeme…
To, že jsem se na hotelu propadl do
hlubokého spánku, Radim už proflákl.
Opomenul ovšem sdělit, že mne
následoval asi o tři minuty později
tamtéž. Po procitnutí a následné
exhumaci, nás čekala pohodová
procházka městem k moři a kam nás
nohy zavedou. Recepční nebyl schopen
pochopit, že nechceme taxi, že půjdeme
po svých. No, po pravdě, taxík by zůstal
stát u druhé křižovatky a stejně jako
ostatní pravidelně tlačil na klakson. Na
nic jiného se v tom provozu už tlačit
nedalo... Jedině na toho vpředu. K moři
se nám zdařilo dojít asi za půl hodiny
dost živým městem. Zajímavost:
překvapila výška obrubníků. Ta je místy
až 350 mm. (předem zakazuji polemiku
o správnosti odhadu vzdálenosti
muži!!!!) Podél břehu moře je moc
pěkný park a za slunného dne bude
Radim hledá českou stopu.
určitě ještě krásnější. Ne však za tmy,
větru a začínajícího deště. I tak nás to neodradilo k pokračování podél
pobřeží, směr staré město. Cestou se nám zdařilo potkat molo, odkud
vyplouvá vyhlídková loď za 5 Ázerbájdžánských mandátů na půl hodiny.
To je k dnešnímu aktuálnímu kurzu 67 korun 094 haléřů. V důsledku
deštivého počasí a protivětru jsme nechali staré město daleko před sebou a
vydali se oklikou zpět k hotelu se zastávkou na večeři. Během dne jsem
zjistil, že v bundě na sluníčku je horko a v košili s krátkým rukávem zase
zima. Krom toho zde nikdo nechodí v krátkém rukávu.
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Možná z náboženských důvodů, možná že je tu opravdu ještě zima. Zdařilo
se nám najít podobné nákupní centrum jako u nás, jen asi o pěti patrech,
kde v obchodu New Yorker měli pěknou košili za 299 Kč. Zítra v ní
vyrážím. Dokonce je na ní i cenovka v Kč. V obchodě s potravinami se
Radimovi zdařilo konečně najít alkohol. Jak si toužebně přál. Je ho tady
poměrně dost a všude. Našel i pivo české značky (Pilsner Urquell, Kozel,
Budějovický Budvar), aby si v zápěstí koupil limonádu s příchutí
lékořice…. (asi už opravdu stárneme). Po opuštění nákupního centra na nás
udeří silný déšť a poryv větru. To nás nezastaví a s vidinou jídla se hrneme
kupředu. No jo, co nás ale zastavilo, byl čas. Ono shánět otevřenou
restauraci alespoň na kebab po půl deváté večer je docela problém.
Nakonec nás ještě přijal pod střechu jeden místní prodavač, poskytl kebab
a úžasný domácí jogurtový nápoj. Jméno a recept ještě zjistím (toho
nápoje). Za jídlo a pití asi 26 Kč. Během rozhovoru z pána vypadlo, že
tady v Ázerbájdžánu znají české pivo a český fotbalový klub Sparta Praha.
Máme šest dní na to zde více prosadit klub Viktoria Plzeň (pozor, někteří
Viktorku znají). Co se týká aut Škoda, tak ta tu nikde nejsou. Možná přijde
i na ně, ale zatím nic. Během odpoledního ubytování na hotelu vypadlo z
recepčního, že byl 2 dny na podzim minulého roku v Praze (tak pro
zajímavost). O lingvistické části v kebab rychlém občerstvení bude muset
napsat Radim, který už nějakou druhou hodinu kácí Kavkaz. Lituji
Ázerbájdžánce. Budou bez lesů! Je 00:25 hodin a i já už jdu pomoct s
kácením...
Úterý 19. 2. 2019 A zase ta pozdní snídaně...
Oba medvědi se probudili ze svého kómatu v 10:30 hodin místního času.
Neoholení, neupravení na sebe hodili košile a vyběhli zmateně na recepci
hotelu, jestli pro ně bude ještě snídaně, která se standardně podává v čase
8:00-10:00 hod. Bohužel... Vyšli jsme tedy do útrob deštivého města, dali
si v místním podniku čtvrté, možná i páté kategorie kávu za 13 Kč a vyšli
se někam s vidinou lepšího podniku najíst. Podařilo se nám objevit Sushi
Market & Restaurant a jelikož je Baku přímo u břehu Kaspického moře,
odhadli jsme, že ceny budou určitě příznivé a bylo by fajn ochutnat něco z
místního moře.
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Dali jsme si oba polévku z mořských plodů, Honza si vybral Sushi
Kamaniwi Hott roll (kreveta, avokádo, krab), má maličkost pak ochutnala
Sushi Kalifornia Roll (avokádo, krab, majonéza a jikry Tobika). Po tomto
místním gurmánském zážitku uvažujeme kam dál - venku je totiž kolem
nuly a padá sníh s deštěm. Uvažujeme nad myšlenkou, že Hamán (turecké
lázně pro pány) budou pro dnešní deštivý den tou nejlepší volbou!
Úterý 19. 2. 2019 Haman - Ázerbajdžánský Karlštejn, aneb místo, kam
mají ženy vstup zapovězen...
Jelikož dnes bylo zataženo a teploty atakovaly 0 °C, tedy padal bílý sajrajt
s deštěm a do toho foukal od Kaspického moře silný, téměř až vodorovný
vítr, rozhodli jsme se navštívit zdejší turecké lázně, tedy Haman. Po
zaplacení 26 manátů, tedy v přepočtu 350 korun, jsme získali neomezený
vstup přímo do ráje - tedy, jestli jste milovníci masáží a saun. Na recepci
nám řekli, že vstup je jednorázový a je jedno, zda zůstaneme 1 nebo 2
hodiny - zůstali jsme tedy rovných 5 hodin. Známe finskou saunu a turecké
lázně, ale zjistili jsme, že mají i ruskou saunu. Celé to kouzlo spočívá v
tom, že se jedná o horkou páru, ve které se mlátíte po zádech studenou
březovou větví. Dopřávali jsme si tedy finskou saunu, ruskou saunu i
bazén a to celé nespočetněkrát dokola jako humři v horkém nálevu.
K tomu jsme u baru zvládli i vnitřní chlazení organismu a během
saunování vypili 6 piv - tedy 3 piva na každého, pečenou slanou cizrnu a
nějaké to ázerbajdžánské cigárko.
Jinak ázerbajdžánský se řekne - děkuji "coch savol", ano "he", pivo "pive",
jedno je "bir" dvě jsou "iči" dál už víco chcete říct i v češtině! No, co budu
psát, přikládám fotodokumentaci. Turecký Haman, místo kde nepotkáte
ženu a domů se vám chtít nebude! Pokračování naší cesty Vás čeká příští
měsíc…
Radim Teodor Bílek a Jan Melka
štěnovičtí a plzeňští cestovatelé
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