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Přesun školky do prostor základní školy
Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice došlo během března
k částečnému uzavření objektu mateřské školy. Důvodem je nevyhovující
stav ovzduší ve vnitřních prostorách školky. Zda je na vině probíhající
přestavba objektu, bude teprve zjištěno po opětovném vyhodnocení stavu
odborníky zabývajícími se měřením a následným rozborem látek
v ovzduší. Od úterý 3. dubna se tak třídy 1. NP MŠ (Berušky, Medvídci a
Klokánci) nacházejí v budově místní základní školy – konkrétně v
prostorách družin, kde jsou zajištěny základní podmínky pro funkci
předškolního vzdělávání. Tento stav bude pravděpodobně platit po celou
dobu průběhu stavebních prací v areálu mateřské školy. V budově základní
školy je též připraven prostor pro případný přesun třídy Štěňátek.
V souvislosti s tímto je zapotřebí poděkovat vedení základní školy za
vskutku vstřícnou a pohotovou reakci, jejímž výsledkem bylo
vyčlenění potřebných prostor pro umístění několika tříd místní
mateřinky. Dík patří také dobrovolníkům, včetně některých tatínků
(přesunem dotčených dětí), kteří se významně podíleli na stěhování
vybavení školky do vyčleněných prostor školy.
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Usnesení č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice konaného dne 28. 3. 2018:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 6/2017 a
1/2018. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 5 z programu zasedání č. 6/2017 a
bod č. 8 z programu zasedání č. 1/2018.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018.
3. Schvaluje uvolnění finančních prostředků určených na provoz Základní
školy Štěnovice, okres Plzeň – jih, na mzdy této příspěvkové organizace ve
výši 100 000 Kč.
4. Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 650/1 o výměře 9 m2 v k.ú.
Štěnovice panu Semančíkovi a následné uzavření nájemní smlouvy na dobu
neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemní částku 1 000 Kč/rok.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
5. Schvaluje odkup pozemků ve vlastnictví pana Tomáška p.č. 293/43 o
výměře 478 m2, p.č. 934/14 o výměře 61 m2, p.č. 1147/3 o výměře 36 m2,
p.č. 1156/1 o výměře 20 m2, p.č. 1158/2 o výměře 69 m2 v k.ú. Štěnovice za
částku ve výši 60 Kč/m2 (tj. celkem 39 840 Kč). Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
6. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 936/41 o výměře 921 m2 v k.ú.
Štěnovice včetně dvou lamp veřejného osvětlení, to celé v hodnotě 1 400 000
Kč. Uvedené bude darováno na základě darovací smlouvy uzavřené mezi
panem Tomáškem (dárce) a obcí Štěnovice (obdarovaná). Vklad vlastnického
práva do KN bude proveden na náklady obdarované. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem darovací smlouvy.
7. Schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Štěnovice za rok 2017 –
2 381,15 Kč do fondu rezerv a 4 000 Kč do fondu odměn. Dále schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Štěnovice za rok 2017 – 44 747,39 Kč
do fondu rezerv a 50 000 Kč do fondu odměn.
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8. Schvaluje společnosti 7 DATA CZ, s.r.o. umístění stožáru ke straně bývalé
výtahové šachty objektu sladovny p.č. 646 v k.ú. Štěnovice. Na stožáru budou
umístěna 2 zařízení pro pokrytí internetové sítě za částku 2 000 Kč/rok na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem nájemní smlouvy.
9. Bere na vědomí záměr uzavření veřejnoprávní smlouvy na zajištění odchytu
toulavých a opuštěných zvířat mezi Statutárním městem Plzeň a obcí
Štěnovice. Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním o
konečných podmínkách veřejnoprávní smlouvy.

V dubnu jubilea oslaví:
Jaroslava Šloufová, Farní
Miloslava Tupá, Jasanová
Miroslava Pavlíková, Ke Mlýnu
Václav Rataj, Jetelová
Günter Šporer, Buková
Jaroslav Albl, V Potocích
Václav Sedláček, Jasanová
Marie Rádlová, Jasanová
Anna Rádlová, Na Šancích
Anna Bartovská, Čižická
Jaroslav Šlajs, V Potocích
Josef Lindaur, Buková
Jana Karlachová, Jedlová
Jaroslav Dědič, Liliová
Jaroslava Šporerová, Buková
Jaroslav Knížek, Na Šancích
Jiřina Baladová, Buková
Věra Bradová, Akátová
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Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
Celodenní zájezd seniorů organizovaný KKOÚ - Tentokrát
na Karlovarsko
Odjezd: 8:00 v sobotu 19. května ze Štěnovického náměstí.
Cíl: Zamíříme na prohlídku do slavné porcelánky Thun 1794 v Nové Roli.
Již v 10:00 zahájíme objednanou komentovanou prohlídkou porcelánky.
V poledne posedíme na obědě v Hotelu Císař Ferdinand a Sv. Florián
v Lokti (polévka dle denní nabídky 40,-, hlavní jídlo - teplá pivovarská
šunka se zelím a knedlíkem 180,-, volitelný zákusek dle denní nabídky –
oběd hradí každý sám). Po obědě si prohlédneme královský hrad Loket.
Prohlídka s naším průvodcem začíná ve 14:00. V městečku Lokti bude mít
každý účastník čas na romantickou procházku.
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,- se hradí v autobusu. Podrobnosti opět v květnovém čísle ŠL. Na
viděnou se těší Jirka Albrecht.
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Štěnovické jarní slavnosti

V sobotu 12. května 2018 se uskuteční III. ročník akce s
názvem Štěnovické jarní slavnosti. V brzkých odpoledních
hodinách bude možné se zeregistrovat v budově obecního
úřadu.
Po zakoupení vstupenky a registraci na Obecním úřadě Štěnovice
obdrží každý degustační lístek s plánkem, degustační kalíšek a může
se vydat po značené trase. Na této trase o délce cca 5 km Vás čekají
dvě stanoviště s ochutnávkou vín. Vaším úkolem bude poznamenat
do degustačního lístku správný typ na odrůdu vín. V cíli cesty
(Lidový dům Štěnovice) odevzdáte vyplněný degustační lístek a
potom se už můžete těšit na slavnostní program s ochutnávkou
moravských vín a vystoupením cimbálové muziky Milana Broučka
(hraje od 17 hodin). U sklenky dobrého vína a občerstvení Vám
prozradíme výsledky soutěže a Vaše degustační lístky budou
slosovány v soutěži o zajímavé ceny.
Podrobné informace o akci budou doplněny.
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Dětský den 2018
Štěnovický dětský den se letos uskuteční o pouťovém víkendu, a to 26.
května. Jako každý rok pro Vás a především Vaše děti přichystala parta
štěnovických nadšenců za podpory OÚ Štěnovice zábavné sobotní
odpoledne na fotbalovém a tréninkovém hřišti u řeky. A na co se mohou
malí návštěvníci těšit? Mimo tradiční stanoviště, seskok parašutistů a
řádění v pěně, zde vystoupí naše mažoretky nebo sokolníci. Přijďte s námi
i letos vykouzlit lentilkové nebe!

Tradiční obecní ples
Večer 10. března měli všichni milovníci hudby a tance možnost užít si již
jedenáctý Štěnovický tradiční obecní ples. Zábavu naštěstí nezhatila ani
chřipková epidemie a tak Lidový dům doslova praskal ve švech. Aby také
ne, začátek večera uvedlo krásné a šikovné mládí - mažoretky z Koloseum
Dance Team. Poté již začal hrát Classic Band Vladimíra Neckáře, který
neopomenul snad žádný žánr a každý si tak mohl přijít na své. V průběhu
večera si bylo možné pořídit vzpomínku v podobě fotografie z fotokoutku.
Nezapomenutelná byla také živoucí energie afrických tanců v podání
skupiny Taratibu, která k nám sice nepřicestovala z jihu, ale naopak z
Chomutova. Velmi děkujeme všem sponzorům, bez nichž by se akce
neobešla. Jejich jména naleznete na webových stránkách obce Štěnovice.
Velké díky patří i Vám, kteří jste přišli a bavili se s námi. Pokud máte tipy
na vystoupení na nadcházející léta nebo jakékoliv připomínky, budeme za
ně rádi. Za rok se těšíme opět na parketu na shledanou.
autor: Petra Šmídlová,
členka kulturní komise
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OBEC ŠTĚNOVICE
Vás zve na přednášku:

Českoslovenští letci
jižního Plzeňska v Royal Air Force
pátek 13. 4. 2018 od 17:00 h
(obřadní místnost Obecního úřadu Štěnovice)
Přednáška PhDr. Daniela Švece se zaměřuje na letce, kteří se nejrůznějšími cestami
snažili bojovat proti okupantům jejich země. Časová linie začíná událostmi let 1938 a
1939, Mnichovským diktátem a zabráním zbytku Československa, a končí
poúnorovými událostmi. V této přednášce jsou vyzdviženy osudy zejména letců
jižního Plzeňska. Nejen leteckého personálu, tedy stíhačů, pilotů bombardérů, střelců,
navigátorů, radiotelegrafistů, ale i pozemního personálu, bez kterých by letouny
nevzlétly. Mezi jmény vévodí rodák Štěnovic - Sgt O. Kestler, dále osud bratrů
Šloufů, generála J. R. Irvinga, F/Lt. V. Jíchy a několika dalších. Cílem obou
přednášek je připomenout, představit a hlavně nezapomenout na tyto dlouho
opomíjené hrdiny našeho národa, kteří se mnohdy narodili přímo v naší obci či jejím
okolí. Součástí přednášky je i ukázka četných dobových artefaktů.
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Senioři se dále scházejí
Březnové setkání seniorů se uskutečnilo 8. 3. v den Mezinárodního dne žen
(který je od roku 1975 oficiálně uznáván Organizací spojených národů jako
den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a
rozvoj). Proto asi nebylo velkým překvapením, že pan starosta Petr Slavík
všem popřál a každá žena dostala malou kytičku. Poté seznámil hosty
s aktuálními úkoly v obci, které právě probíhají, a také vyzval všechny
přítomné, aby přednesli své připomínky k dění v obci.
Tvořivou část setkání připravila paní Vokůrková . Přivedla s sebou rodinné
příslušníky a ti se s vervou pustili do role pomocníků při výrobě zajíčků a
kuřátek. Všem se výrobek moc povedl a ještě malí pomocníci měli
připravené překvapení v podobě zápichu do květináče. Zbyl i čas na
společné popovídání. Pokud chcete přijít na další neformální setkání, tak
zde je pozvánka na 10. května od 16 hodin v sále Lidového domu.
Můžete se těšit na povídání o Japonsku, své zážitky z cesty přijde
vyprávět Andrea Varáčková. Pořadatelky setkání se na vás všechny těší.
Novou akcí pro seniory byla procházka s hůlkami (Nordic walking =
severská chůze s holemi s cílem zlepšení kondice). V pátek 23. března se
nás bohužel sešlo málo (jen 3 seniorky), ale doufáme, že další zájemci se
postupně přidají. Pod odborným vedením paní Pavly Boušové jsme prošly
trasu kolem pracovního lomu přes „Kolíbky“ až k „Šesti dubům“ a za
hodinu došly zpět ke škole. Počasí nám přálo, tak jsme během cesty
shlédly i různá panoramata.
Sledujte plakáty na obecních vývěskách, objeví se na nich další termín
společné vycházky. Máme i náhradní hole pro ty, kteří je nevlastní a měli
by zájem si chůzi vyzkoušet. Přidejte se. Trasu přizpůsobíme podle
schopností účastníků.
Za OÚ a kulturní komisi
Pavla Varáčková a Hana Hubačová
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Okresní kolo olympiády z českého jazyka
Dne 29. 1. 2018 proběhlo v Plzni ve Středisku volného času okresní kolo
olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovaly hned tři
zástupkyně: Radka Štádlerová, Eva Šimková (obě 9. A) a Lucie
Melicharová (8. A). Děvčata si poradila se všemi náročnými úkoly z
mluvnice, dala prostor fantazii při psaní slohové práce. Vynaložená snaha
přinesla ovoce – nejlépe se umístila Radka Štádlerová, která obsadila
krásné 8. místo. Eva Šimková obsadila 20. příčku a Lucie Melicharová
skončila těsně za ní na 21. místě. Všem žákyním gratulujeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci školy.
autor Mgr. Martina Kadaníková,
učitelka ZŠ Štěnovice

Nové stoly na ping-pong a stolní fotbal

Jako poděkování za vánoční vystoupení dostali malí i velcí školáci od
vedení školy dárek v podobě dvou stolů na ping-pong a stolní fotbal. O
novou sportovní atrakci je nebývalý zájem a stoly využívají i školní
družiny. Také zařazení do výuky tělocviku má své opodstatnění. Přejeme
všem uživatelům hodně sportovních zážitků.
autor Mgr. Petr Liška,
ředitel ZŠ Štěnovice
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Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ OSMIČKY: Vzduch se stal naším mořem
Náš národ se opírá o mnoho
dějinných tradic. Jednou z nich je
také
dobývání
zdánlivě
nekonečných výšin nad našimi
hlavami. V době bouřlivého rozvoje
aviatiky na počátku dvacátého
století jsme nemohli stát stranou.
Nejznámější osobností českého
vzduchoplavectví byl inženýr Jan
Kašpar. V letech těsně před
vypuknutím Velké války dokázal
s letounem vlastní konstrukce nejen létat, ale stal se průkopníkem dálkových
letů. Zatím pod vlajkou starého mocnářství. Pak přišla válečná apokalypsa.
Mnoho českých lidí přivedl jejich talent pro techniku do leteckých útvarů
Rakousko-Uherska. Ta skutečně česká, respektive československá historie
aviatiky, se ovšem začala psát až později a úplně jinde. Dokonce v době, kdy
česká státnost ještě čekala na své obnovení. Stalo se tak na ruském nebi.
Československé vojenské jednotky se v této rozlehlé zemi utvářely už od
srpna 1914. Postupně se rozrostly v „Československé vojsko na Rusi“ tvořené
třemi divizemi. V rámci těchto jednotek vzniklo 17. února 1918 tzv.
„Čechoslovácké aviatické oddělení“. Místem založení této první ČS. letecké
jednotky se stal Kyjev. V čele mu stál legionářský poručík, Vlastimil Fiala.
Rozhodně se nejednalo o žádného vzduchoplaveckého nováčka. Svoji kariéru
začal jako pozorovatel u Rakousko-Uherského K. u K. Luftfahrtruppe přesněji
u Flik 1. Tam se naučil létat a zúčastnil se také přiznaného sestřelu ruského
dvouplošníku. Nakonec se sám dočkal sestřelení a upadl do zajetí. Od vstupu
do legií usiloval o založení vlastního leteckého oddílu. Nakonec se mu to přes
velké potíže povedlo. Mohl se pustit do budování letecké jednotky. Za svého
zástupce si vybral dalšího, původně Rakousko-Uherského důstojníka,
podporučíka Lva Melče. Útvar zahájil činnost s pestrou směsicí techniky.
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Převážná část byly letouny zanechané v Kyjevě Francouzkou vojenskou misí.
V rukou našich aviatiků se ocitly Nieuporty, Morane Saulnier Parasol nebo
Sopwith ½ Strutter. S ohledem na rozpad fronty začal oddíl ustupovat po
železnici směrem na východ, přičemž vlastní odjez z Kyjeva probíhal za
dramatického ostřelování postupujícími Němci. Cestou se ještě podařilo
ukořistit další tři stroje na opuštěném letišti Lubny. Oddíl čítal celkem 113
příslušníků. Se vším všudy se vešel na 37 vagónů. Cestu provázelo neustálé
vyjednávání s bolševiky. Za průjezd vlaku vyžadovali „bratrské dary“ ve
formě zbraní či techniky. 21. března 1918 se postup na východ zastavil
v Serdobsku. Zastávka to byla nedobrovolná. Protáhla se na celý měsíc.
Nicméně právě zde se odehrál naprosto první let ČS. letectva. Konkrétně 10.
dubna 1918. Posádka ve složení pilot, podporučík Melč a pozorovatel,
praporčík Skála, odstartovala se strojem Sopwith ½ Strutter. Tento letoun byl
prvním britským typem vyzbrojeným synchronizovaným kulometem. Spolu s
letouny Airco DH.2 a R.A.F. F.E.2 se zasloužil o zlomení nadvlády
německých letadel na počátku Velké války. V tom tkví jeho výjimečnost.
Bezprostředně po vzletu Čechoslováků došlo k poruše řízení. Nos letadla
začal směřovat stále více doprava. Melč se pokoušel stroj dovézt obloukem do
prostoru startu, tedy uzavřít okruh. To se mu již nepovedlo. Letoun se
poroučel k zemi. Skončil v břízovém háječku. Letci vyšli z nehody bez
zranění. Na pilotovi nezanechala havárie očividně žádnou stopu. Zatímco
k nim běželi přihlížející spolubojovníci, Melč se vysoukal ven, zapálil si
cigaretu a začal zjišťovat, proč kormidlo nefungovalo, jak mělo. Stroj s číslem
1203 byl těžce poškozen. Momentálně bezvýznamná epizoda se zapsala do
našich dějin. Havárie při prvním letu neodradila ani jednoho protagonistu od
dalšího létání. Oddíl však během své cesty na dálný východ musel platit
bolševikům další „výpalné“ za volný průjezd. Záhy se ocitl bez
provozuschopné techniky. Nakonec byl po příjezdu do Vladivostoku 19.
června 1918 rozpuštěn. Mužstvo přešlo na jiná určení. Část se vrátila
k novému leteckému oddílu, jenž vznikl na konci září téhož roku. V jeho čele
stanul opět Vlastimil Fiala. Po skončení ruské anabáze se v hodnosti kapitána
vrátil do vlasti. Stal se otcem známé herečky Květy Fialové a také autorem
knihy „Náš vzduch-naše moře“. Právě touto knihou bylo inspirováno heslo
„Vzduch je naše moře“, významně ovlivňující budování letectva
meziválečného Československa.
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Jména jako Avia, Letov nebo Aero měla v Evropě dobrý zvuk. Českoslovenští
piloti dokázali se svými stroji sbírat mezinárodní ocenění. Z malé země vzešla
mnohá letecká esa, která získala své vavříny ve válečných letech. Při obraně
Polska nebo Francie, v Bitvě o Británii či na východní frontě. Tradice
pokračovala i v době světové bipolarity a trvá dodnes, byť ve formě letectev
dvou nezávislých republik.
autor: Martin Marek

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Výprava na
Vysokou a Borský park 10.3.2018
V sobotu 10. 3. 2018 se skautské děti rozdělily na dvě skupiny. První
skupina složená z družin netopýrů a lasiček se sešla v 9:30 hodin na
konečné tramvaje č. 4 v Plzni na Borech, kde prožily dvě družinové
schůzky vedené účastníky rádcovského kurzu PRAK. Rádcovský kurz byl
určen pro skauty a skautky ve věku 12-15 let. Za štěnovická Dráčata se
kurzu účastnili a absolvovali Ivana Hromníková (Ivča) a Adam Roštík
(Výr).
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Účelem bylo připravit skauty a skautky na budoucí vedení skautské
družiny. Rádcovský kurz probíhal formou dvou víkendů. Na prvním
víkendu na Javorné se učili, co podniknout v krizových situacích, co dělat
v případě zranění v přírodě a připravili si teoretický dvouhodinový
program na cvičnou schůzku, která se konala v praxi s mladšími skauty a
skautkami právě na tomto druhém víkendu v Borském parku. Spojení
teoretické a praktické přípravy na kurzu poskytl budoucím skautským
vedoucím spoustu nezapomenutelných zážitků, zkušeností a nových přátel.
Během sobotního dne si účastníci z družin štěnovických netopýrů, lasiček
a plzeňských skautských oddílů společně s účastníky rádcovského kurzu
zahráli velkou společenskou a velmi koncepčně komplikovanou hru
z oblasti zdravovědy a znalosti lidského těla.
Druhá skupina tvořená družinami ledňáčků, raků a veverčat se sešla
v 10:00 hodin u sběrného dvora ve Štěnovicích a vydala se na Vysokou za
předjarní přírodou zahrát si několik her v přírodě a vyzkoušet si vaření na
ohni a potrénovat si tak naše kuchařské dovednosti.
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Děti měly za úkol si na výpravu přinést na společné vaření mrkev,
brambor, petržel, kousek celeru, cibuli a česnek, kapesní nůž, škrabku, 0,5
litru vody, misku či ešus a lžíci. Cestou jsme dělali několik přestávek, na
kterých si děti zopakovaly znalosti jako identifikace druhů stromů, stop
zvířat či práci s buzolou, určování světových stran i ve formě opakování či
osvojování si anglických slovíček (West, East, South, North – chválím
jazykové znalosti dětí, předpokládám, že pramení z výuky v MŠ či ZŠ
Štěnovice) a orientaci v terénu.
Na Vysokou jsme dorazili ve 12:30 hodin, poté následovala
příprava ohniště a surovin pro uvaření si zdravé zeleninové polévky bez
soli a jiných ochucovadel. Děti si rozdělily úkoly, sběr dřeva, škrábání
zeleniny, rozdělání ohně, smíchání oškrabaných a nakrájených surovin
společně s vodou ve dvou kotlících. Po hodinovém vaření na ohni si každé
děcko vychutnalo společně uvařenou polévku z kořenové zeleniny. Po
následném uhašení ohně a úklidu kolem ohniště jsme se vydali v 15:30
hodin na cestu zpět. Do Štěnovic jsme dorazili v 17:00 hodin, kde už na
děti čekali rodiče.
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Výpravu jsme zakončili oddílovým pokřikem „Dráčata to dají, nikdy se
nevzdají!“.
Velkou výhodou výpravy bylo, že nám po celou dobu přálo
slunečné počasí, děti byly na čerstvém vzduchu a prakticky si vyzkoušely,
že i v přírodě se dá nenáročně a zdravě vařit.
autor: Ing. Cyril Hromník

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Dva tisíce kilometrů napříč Marokem – Setkání s opicemi
(závěrečná 3. část)
Naše cesta autem v délce 2.000 km napříč Marokem se blíží do finále.
Máme za sebou přibližně 1.500 km a posledních 500 km před sebou.
Míříme z jižní části země, kde díky Sahaře převládá velmi suché podnebí
s vysokými teplotami, do severní části Maroka, kde je zeleň, stromy a
příjemné teploty. Cestou projíždíme přes pohoří Vysoký Atlas. Míříme
vysokými a úzkými soutěskami různě se klikatícími napříč horami a
dostávají se nám úžasné panoramatické pohledy. Kousek u cesty vidíme
domek, který má u silnice vystavené zkameněliny trilobitů,
polodrahokamy, zkamenělé ulity a další zajímavé zkameněliny, které
vydaly hory. Náš zrak se upírá na dutý rozpůlený kámen, ve kterém jsou
uvnitř bílé krystaly. Lámavou angličtinou se dozvídám (místní hovoří
arabsky a francouzsky), že jde o vzácné minerály zvané geody, které se ve
Vysokém Atlasu nachází. Tyto geody jsme viděli v turistických obchodech
za velmi vysoké ceny. Tady u cesty má domorodá rodina vystavené vzácné
minerály za třetinové i mnohem nižší ceny. Nakupujeme tedy tyto
minerály, kocháme se nad výtvory, které postupem let vytvořila příroda.
Jedná se o krásné suvenýry, které jsou místní, mají svůj příběh a zároveň
chápeme, že pro zdejší velmi chudé domorodce je toto jediný zdroj obživy.

strana 15

ŠL č. 4 / duben 2018

Mapa trasy

Míříme autem dál – za pohořím Vysoký Atlas se láme podnebí,
přibývá zeleň, stromy, život. Po téměř třech hodinách jízdy se dostáváme
do smíšených lesů, ve kterých žijí malé opice rodu makak. Vidíme z auta,
jak opice skákají z větve na větev, dětem se tyto pohledy moc libí.
Zastavujeme u jednoho odpočívadla, kde je vybudovaný jakýsi park
s lavičkami. Po chvíli se zvědavé opice přibližují blíž a blíž –
pravděpodobně vidí dětské svačinky a tuší, že z toho pro ně něco bude.
Zvědavé opice se dostávají do přímého kontaktu s námi. Žena opět trne
hrůzou (vidí nejrůznější černé scénáře), zatímco já a děti jsme z kontaktu
nadšení. Vytahuji foťák a děláme s dětmi a opicemi společné fotky. Děti
mají radost, manželka má hrůzu, ale po chvíli i ona poznává, že setkání
probíhá v pořádku a makakové si chtějí jen hrát. Máme hezké fotky, dětem
vyprávím o opicích – je to jejich první přímý kontakt, kdy děti a opice
nedělí žádné pletivo, žádné sklo jako v zoologických zahradách a já mám
ze setkání a povídání dětem příjemný pocit. Pokud toužíte po setkání
s opicemi, doporučuji navštívit severní část Maroka a přes mořský průliv
přilehlý Gibraltar.
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Opice rodu Makak

Zůstáváme stále na Africké straně a míříme do posledního
marockého města zvané Féz. Jedná se o jedno z nejstarších měst Maroka
s 1 mil. obyvatel. Večer míříme na procházku mezi arabské trhy, do
místních mešit a nasát atmosféru arabského světa. Blízko tržnice
objevujeme malý stánek, kde starší pán připravuje jídlo. Má přibližně 10
druhů jídla a místní si u něj nakupují. Po pravdě nepoznáváme ani jeden
pokrm, snažím se postaršímu pánovi říct, že mu dáme peníze a prosíme,
aby nám z každého jídla dal malou část na ochutnání a že si u něj sedneme
ke stolu. Pán nám nerozumí, naštěstí mladý arab z přilehlého krámku slyší
angličtinu a jde staršímu pánovi poradit, co chceme. Domorodec dostal
nemalý peníz, za to nám na stůl připravil od každého jídla malý talíř a my
jako čtyřčlenná rodina usedáme ke stolu plnému nejrůznějšího jídla.
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Kocháme se, dostáváme arabské placky, jehněčí maso, zeleninu, arabskou
polévku, arabské sladkosti, nějaké omáčky, které neznáme, grilované
závitky s mletým masem atd. Stůl máme opravdu plný a od každého
kousek. Líbí se nám to. Po gurmánské stránce má Maroko hodně co
nabídnout – jedná se o směs arabské, francouzské a africké kuchyně. To
vše završuje konečné posezení u zeleného a silného čaje (obdoba naší
evropské kávy). Večer jdeme ještě nakoupit a utratit poslední peníze na
místní tržiště. Manželka si nakupuje koření do kuchyně, já koukám po
arabských vodních dýmkách. Ubytování máme v centru města Féz, ráno
přibližně v 04:00 hodiny vstáváme a míříme na mezinárodní letiště, na
které jsme na začátku naší cesty z blízké Evropy přiletěli. Na letišti
odevzdáváme půjčené auto a čeká nás 4 hodinová cesta zpět.
Máme-li zhodnotit 8 denní cestu po arabském světě a trasu autem
2.021 km přes celé Maroko, musíme říci, že jsme neměli žádný problém.
Je rozdíl, pokud do Maroka přiletíte jako turisté s drahým foťákem na krku
a značkovým telefonem v ruce a „vyplácnete“ se na pláži u hotelu. Pak vás
místní skutečně vnímají jako chodící peněženku. A je rozdíl, když tam
přijedete jako rodina s malými dětmi, jíte s místními domorodci v jejich
zastrčených uličkách, hovoříte s nimi a respektujete jejich kulturu.
Maročané nám několikrát pomohli s cestou - v neturistických oblastech
pomáhají zcela nezištně.
Rádi poradí, které památky máme navštívit, a které za to nestojí,
jsou ochotní. Z naší cesty mám příjemný pocit a zdravotní problémy jsme
navzdory všemu, co jsme ochutnali, neměli žádné. Před cestou doporučuji
očkování proti žloutenkám, protože místní hygienické podmínky jsou na
nižší úrovni než v Evropě. Žádné jiné specifické očkování není třeba. Cesta
byla bezpečná a děti se naučily něco málo o opicích, velbloudech (povídání
v předchozím díle), oceánu, Sahaře a dalších zajímavostech. Myslím, že je
dobré předávat dětem zkušenosti, učit je hrou, učit je se nebát a poznávat
nové kultury. Maroko byla pro nás země, do které stojí za to vyjet, protože
je blízko a nabízí pro nás blízkou a dostupnou exotiku.
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Opice rodu Makak jsou přátelské, milé, chtějí si hrát.
autor: Radim Teodor Bílek, DiS.,
štěnovický cestovatel

Ukliďme Štěnovice!
V sobotu 7. dubna 2018 se opět uskuteční ekologická akce s názvem
„Ukliďme Česko“. Sraz účastníků akce bude v 9 hodin na Štěnovickém
náměstí před obecním úřadem. Organizátor zajistí pro účastníky úklidové
akce rukavice a pytle.
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Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme občany na povinnost úhrady místního poplatku za psa dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015. V případě zániku poplatkové
povinnosti je držitel psa povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

BAZÁREK
Dne 6. 4. – 7. 4. 2018 se koná BAZÁREK v sálu Lidového domu ve
Štěnovicích. Jedná se o bazárek jarního a letního oblečení, jarního a letního
dámského a pánského oblečení, obuvi, her a hraček, sportovních potřeb,
kojeneckých potřeb. Příjem věcí – pátek – 16:00 – 20:00, prodej věcí –
sobota – 8:00 – 12:00, vrácení věcí – sobota – 13:00 – 15:00. Kontakt:
bazarekstenovice@seznam.cz.

Nejbližší kulturní akce:
kulturní akce
Lucie Revival

termín konání

místo konání

sobota 28. 4. 2018, 21 hod.

Sál LD Štěnovice

Štěnovické jarní slavnosti sobota 12. 5. 2018

Sál LD Štěnovice
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