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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

V září bude zahájena rekonstrukce silnice do Čižic,
řidiče čeká částečná i úplná uzavírka
Počátkem tohoto roku byli občané prostřednictvím Štěnovických listů
informováni o přípravách na zahájení výstavby tří středových ostrůvků na
silnici III/18027 Štěnovice - Čižice. Jak již bylo dříve uvedeno, případná
realizace této akce závisela na konečném verdiktu vedení Plzeňského kraje
potažmo Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (dále SÚSPK), která je
vlastníkem vozovky. Vzhledem k tomu, že na jaře tohoto roku SÚSPK
potvrdila záměr provést rekonstrukci uvedené silnice ještě v tomto roce, dostal
zelenou i záměr vybudování tří středových ostrůvků, jejichž realizaci bude
financovat obec. Začátkem letošních prázdnin proběhlo v sídle SÚSPK
výběrové řízení na zhotovitele stavby, který provede realizaci středových
ostrůvků včetně samotného průtahu. K výběrovému řízení, jež proběhlo i za
účasti starosty obce, bylo předloženo šest cenových nabídek. Jako nejlepší
byla shledána nabídka společnosti EUROVIA CS, a.s. Výsledek výběrového
řízení byl po dovršení řádné lhůty na odvolání zbylých uchazečů ztvrzen
podpisem smlouvy o dílo, na níž figurují sdružení investoři akce, tedy SÚSPK
a obec Štěnovice a dále vybraný zhotovitel. 18. srpna pak došlo k přejímce
staveniště. Realizace této stavební akce se však neobejde bez dopravních
omezení:
(více na straně 2)
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Od 5. září 2016, což je také termín zahájení stavebních prací, dojde
k částečné uzavírce rekonstruované silnice (v úseku od pracovní spáry za
hřbitovem ve Štěnovicích – směr Čižice) – průjezd tak bude veden po
volné polovině vozovky dle schváleného dopravně inženýrského opatření.
Podle podmínek uvedených v rozhodnutí o povolení uzavírky, které je
vydáno odborem správním a dopravním při Městském úřadu Přeštice,
bude na začátku uzavírky umístěna orientační tabule s uvedením dat
zahájení a ukončení uzavírky. Podle rozhodnutí příslušného orgánu bude
silnice částečně uzavřena od 5. 9. 2016 do 30. 11. 2016. Vzhledem k tomu,
že dojde v rámci stavebních prací i k rekonstrukci silničních propustků
nacházejících se v úseku silnice Štěnovice – Čižice, bude v průběhu
realizace stavby uplatněna také úplná uzavírka, jejíž termín však ještě
není znám.

autor: Jan Polívka, místostarosta

Les ve vlastnictví obce byl postižen kůrovcem
V první polovině prázdnin došlo v části lesa nacházejícího se ve svahu nad
fotbalovým hřištěm a restauračním zařízením Bowling k vykácení patnácti
vzrostlých smrků napadených lýkožroutem smrkovým (kůrovcem), jehož
rozmnožení zapříčinilo především loňské sucho. K vykácení napadených
dřevin bylo přistoupeno na základě odborného posudku, kácení provedla
odborná firma.
UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, že ve středu 28. 9. 2016 bude z důvodu
státního svátku uzavřen sběrný dvůr.
Upozorňujeme občany, aby nevhazovali pytle se smíšeným odpadem
do kontejneru u hřbitova. Kontejner slouží pouze návštěvníkům
hřbitova k odložení biologického odpadu.
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Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili za nájem hrobového
místa na hřbitově, aby poplatek uhradili v nejbližší době.

Jednání o konečné částce za vodné stále probíhají
V předchozích číslech Štěnovických listů byli občané informováni o
avizovaném nárůstu pevné složky za vodné. Nová cena za vodné po
nárůstu měla být původně známa už 1. srpna 2016. K tomu však z důvodu
jednání o konečné částce za vodné pro obec Štěnovice mezi Vodárnou
Plzeň, a.s. a ostatními distributory nedošlo. Jednání o konečné částce
probíhá i nadále. Kdy budou známa konečná čísla, dosud není jisté. O
výsledcích jednání budou občané informováni v následujících číslech
štěnovického měsíčníku, případně také na webových stránkách obce.

Nařízením a vyhláškou přijala obec nová opatření
V reakci na všeobecně neblahou
zkušenost s podomními prodejci
bylo na červencovém zasedání
zastupitelstva obce schváleno
nařízení o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje na celém území obce. Podomním prodejem jsou
ohroženi zejména senioři, kteří tak mnohdy doplácí na svoji důvěřivost.
Nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu při nejrůznějších slavnostech, sportovních a kulturních akcích
a na veřejné sbírky.
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva byla také přijata obecně
závazná vyhláška regulující loterie na území obce. Vyhláška určuje
vzdálenost, v jaké se mohou vyskytovat hrací přístroje od určitého místa v
obci jako je například škola, školka či obecní úřad.
(jp)
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V září jubilea oslaví
Emilie Tomšová, Čižická
Jaromír Šimr, Akátová
Věroslava Hecová, Krátká
Jaroslav Kovář, Lipová
Marie Balejová, Buková
Marie Machovská, Liliová
Anna Teřlová, Čižická
Václav Perger, Polní
Helena Lindaurová, Štěnovická
Stanislav Suchý, Jasanová
Ludmila Pešková, Štěnovická
Alena Vargasová, Štěnovické náměstí
Eva Hájková, Čižická
Milan Brož, Akátová
Josef Doubek, Šeříková
Jiřina Marešová, Akátová

(jp)

Z kultury:
ZO ČSŽ ve Štěnovicích pořádá veřejnou sbírku pro Diakonii
Broumov, která se uskuteční ve dnech – středa 5. 10. 2016 od 14 hod. – 18
hod., sobota 8. 10. 2016 od 9 hod. – 12 hod., od 13 hod. – 16 hod., neděle
9. 10. 2016 od 9 hod. – 12 hod., od 13 hod. – 16 hod. v šatně Lidového
domu ve Štěnovicích.
Vybírat se bude textil, lůžkoviny, obuv, nádobí, porcelán, hračky, tašky,
batohy apod. Nebude přijímána elektronika. Věci musí být čisté a řádně
zabalené do igelitových pytlů, papírových krabic nebo tašek.
Informace u paní Javůrkové na tel.: 602 838 064.
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Za zdravím a dobrou náladou
Štěnovice, neděle 11. 9. 2016
 Chcete se naučit správnou techniku severské chůze?
Tak jsme tu pro vás!
 Přijďte si užít instruktáž a pěkný Nordic walking výšlap (cca 5 km
kratší trasa, 10 km delší trasa)
 Procházka pro zdraví je to nejmenší, co pro sebe můžete udělat
Start a cíl: Pizzerie Bowling, Farní 238, Štěnovice






Registrace: 14:00 - 14:30
Instruktáž: 14:30 – 15:00
Start (obě trasy): 15:00
Startovné: 80,Prvních 50 účastníků má možnost zapůjčení profi Leki holí (vratná
záloha 200,-)

Doprovodný program:
 Prezentace partnerů
 Malý kvíz na závěr
 Občerstvení
Akci pořádá:
Obecní úřad Štěnovice ve spolupráci s Českou asociací Nordic Walking a
sportovním studiem POHYB  RELAXACE  REGENERACE Ing. Jarmily
Weinerové
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Co je nordic walking? Nordic walking (doslovně přeloženo severská
chůze) je dynamická chůze se speciálními sportovními holemi. Kolébkou
tohoto nového sportovního odvětví je Finsko. Nordic walking je možné
provozovat celý rok, kdekoliv a ve všech věkových a výkonnostních
skupinách, protože jeho sportovní úroveň lze velice lehce přizpůsobit
vlastní sportovní zdatnosti. Potřeba jsou jen hole a optimální obuv a
ošacení pro delší, intenzivní chůzi. Z klasické chůze se tak stává bez
zvláštních nároků na vybavení vysoce účinný trénink celého těla.
zdroj: cs.wikipedia.org

24. Haydnovy hudební slavnosti
Lotz Trio, které vystoupí v Štěnovicích v neděli 18. září od 18.00 ve sv.
Prokopovi, je soubor pojmenovaný po fenomenálním výrobci
hudebních nástrojů Theodorovi Lotzovi (1746–1792), který působil
v Prešpurku a Vídni.
Muzikanti k nám přijedou právě z těchto měst- z Bratislavy a Vídně, které
jsou jejich domovem. Na kopiích unikátních Lotzových basetových rohů
z hradu Krásná Horka uvádí Harmoniemusik, která zaznívala ve
šlechtických či zednářských kruzích či jako Tafelmusik. Basetové rohy
jsou tenorové dřevěné nástroje patřící do rodiny klarinetových nástrojů.
První basetové rohy se vyráběly již v roce 1760, nejsou nijak příbuzné
ostatním rohům. Název je nejspíše odvozen od zahnutého tvaru, kterým se
první nástroje vyznačovaly.
Všechny srdečně zveme na poslech krásné staré hudby v podání
profesionálních zahraničních hudebníků. Po koncertu je připraveno
tradiční malé setkání.
autor: MUDr. Jiří Albrecht,
předseda kulturní komise
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Vojenské Investiční Medaile
ve spolupráci s Klubem vojenství a historie Praha
pořádají historické pásmo s námětem boje o Československo v roce 1938
pod názvem

„ULOUPENÁ HRANICE“
24. 9. 2016, 10:00, Štěnovice, aula ZŠ
Program:
- Krizový rok 1938 v datech – stručné seznámení s milníky osudového roku 1938
(5 min)
- S nepřítelem v zádech – přednáška na téma boje o ČS pohraničí včetně
vojensko – politických souvislostí (40 min)
- Film „Mobilizace 1938“ – unikátní sestřih dobových filmů z produkce VHÚ
Praha o ČS armádě (17 min)
- Promítání hraného filmu „Uloupená hranice“ – natočen v roce 1947 bez
propagandistického nádechu (82 min)
Pásmo je pořádáno za podpory Vojenského Historického Ústavu Praha pod
záštitou obce Štěnovice, vystavena bude kvalitní reprodukce mobilizační
vyhlášky, dioráma „Příprava k boji“, vědomostní soutěž ve formě kvízu o
stříbrnou investiční medaili „Řopík“ i knihy a možnost nákupu tématické
literatury. Vstupné dobrovolné – případný výtěžek bude odeslán na Vojenský
fond solidarity.

Přijďte se dozvědět zajímavé informace a soutěžit o hodnotné ceny.
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Obec Štěnovice Vás srdečně zve na:

HISTORICKÉ ODPOLEDNE
KDY: 1. ŘÍJNA 2016, OD 14:00
KDE: ŠTĚNOVICE, "NA CVIČIŠTI" (ulice K lomu)
Srdečně zváni jsou všichni štěnovičtí i přespolní!
VSTUP ZDARMA
Můžete se těšit na:
Skupinu historického a scénického šermu LORIKA
Taneční skupinu EQUET
Malou indiánskou show CHERRY a CODYHO
Soutěž o ŠTĚNOVICKÉHO SILÁKA
Dílničky a aktivity pro malé i velké










*Všichni indiáni, rytíři, princezny…v kostýmu dostanou malou pozornost!
Možnost parkování u společnosti Streicher v ulici K lomu. V případě špatného
počasí bude program přesunut do Lidového domu, Plzeňská ul., Štěnovice.
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V sobotu 22. října 2016 Vás od 19:00 srdečně zveme do sálu Lidového
domu ve Štěnovicích na představení divadelního spolku JakoHost s
názvem "Past na osamělého muže". Přijďte se s námi pobavit při
kriminální komedii plné napětí a zvratů s nečekaným rozuzlením.
Cena vstupného 80,- Kč. Pořádá kulturní komise při OÚ Štěnovice.
(plakát akce na poslední straně)

Sportovní střípky:
Národní házená:
Družstvo žen jde znovu do boje, kádr čeká omlazení
Po uplynulé sezoně, kde jsme byly nuceny v polovině odhlásit družstvo
žen, nastupujeme - snad v plné síle - na novou sezonu 2016/2017. Do
soutěže je přihlášeno družstvo žen, žáku a samozřejmě přípravka, do které
stále probíhají nábory nových členů. Družstvo žen startuje se
„staronovým“ trenérem, proto pěvně věříme v dobré výsledky a to i z
důvodu, že nás doplnily mladé síly z řad dorostu. Stejně tak i družstvo
žáků bude mít novou trenérku. U přípravky se stále hraje formou turnajů a
trenérky zůstávají i nadále stejné. Národní házenou můžete sledovat na
facebooku – Házená Štěnovice. Zveme všechny příznivce sportu na
domácí zápasy.
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autor: Veronika Vařeková, předsedkyně spolku
strana 11

ŠL č. 9 / září 2016

Fotbal:
Fotbalová sezóna právě začíná!
O posledním srpnovém víkendu začala sezóna všem týmům našeho oddílu.
Do fotbalových soutěží byly přihlášeny čtyři týmy – mladší přípravka,
starší žáci, muži a stará garda. Vzhledem k vyššímu počtu velmi mladých
fotbalistů jsme se rozhodli tentokrát do soutěže přihlásit mladší přípravku
namísto starší přípravky. Kluci, kteří již vzhledem k věku nemohou hrát za
mladší přípravku, budou hrát za kategorii starších žáků.
Tým mužů povede i v nadcházející sezóně zkušený trenér Kamil Lodr.
Cílem je navázání na výsledky a herní projev z minulé sezóny, pohybovat
bychom se chtěli v horní polovině tabulky 1. B třídy. Mužstvo bylo o letní
pauze posíleno čtyřmi kvalitními hráči: Michal Grasl (19 let), Pavel Volf
(27 let), Radek Haišman (30 let) a Jakub Nikolov (27 let). První tři hráči
jsou štěnovičtí odchovanci, Jakub Nikolov k nám přišel ze Sokola Křimice.
Pro posílení byly dva hlavní důvody: 1. rozšířit poměrně úzký kádr, kdy při
absenci několika hráčů museli být na lavičce hráči staré gardy, 2. postupně
chceme omlazovat náš tým. Naše představa je zapojit do týmu ještě více
hráčů kolem 20- ti let, na tom dále kontinuálně pracujeme. V přípravě jsme
odehráli v často velmi kombinovaných sestavách čtyři utkání: Město
Touškov (1. A třída) – prohra 3:2, Bukovec (1. B třída) – výhra 7:2,
Radnice (1. B třída) – prohra 5:2, Střížovice (III. třída) – výhra 7:0.
Starší žáci začali trénovat v polovině srpna pod
vedením trenérů Petra Lodla a Josefa Brejchy. Žáci
mají kádr v nové sezóně poměrně široký, nicméně
většina hráčů v této kategorii jsou mladší ročníky.
Potěšující je hojná účast na trénincích, na druhou
stranu až první zápasy v soutěži nám teprve ukáží,
jakých met bude tento tým schopen dosáhnout.
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Tým mladší přípravky nahrazuje v letošní sezóně starší přípravku. Zkušení
trenéři Václav Janda a Zdeněk Albl budou tentokrát pracovat s velmi
mladými fotbalisty. Všichni jsme zvědavi na jejich první krůčky a
konfrontaci s jinými týmy.
Všechny naše týmy ocení diváckou podporu při svých zápasech, proto
budeme rádi, když naše utkání bude navštěvovat co nejvíce diváků. Rozpis
zápasů je přiložen v tomto vydání Štěnovických listů.
autor: Ing. Petr Lodl, předseda oddílu
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Hasičské okénko:
Přehled zásahů za několik posledních týdnů:
29. 6. 2016
11:36 Štěnovice - Na žádost ZZS byla vyslána naše jednotka
a jednotka HZS Plzeňského kraje ze stanice Plzeň-Slovany na pomoc
s transportem zraněné osoby do sanitky.
25. 7. 2016
19:10 Štěnovický Borek - 3 jednotky vyjely do lesa v k. ú.
Štěnovického Borku hledat zraněnou osobu, která se nemohla pohybovat a
její zdravotní stav se měl zhoršovat. Osoba byla nalezena místními
dobrovolnými hasiči, kteří na místo navedli sanitku ZZS a ostatní jednotky.
Po prvotním ošetření byla osoba naložena do sanitky a odvezena do
nemocnice.
8. 8. 2016
14:26 Štěnovice - Na Obecní úřad Štěnovice volal místní
občan, že má zdravotní problémy a že potřebuje pomoc. Při zpětném a
upřesňujícím telefonátu mu již nebylo zcela rozumět, a proto vznikla obava o
jeho zdraví. Na místo tedy vyjela naše jednotka, hasiči ze Slovan a policisté z
Přeštic. Nakonec se ukázalo, že se nejedná o žádný závažný zdravotní
problém a přítomnost zdravotnických záchranářů nebyla na místě potřeba.
17. 8. 2016
14:33 Čižice - Spolu s hasiči z Chválenic a příslušníky HZS
PK ze stanice Slovany jsme byli vysláni k požáru posekaného pole s obilím
před obcí Čižice. Hořelo na ploše několika stovek m2. Rychlým zásahem se
podařilo zamezit rozšíření požáru na vedlejší pole, kde ještě nebylo obilí
posekáno.
19. 8. 2016
12:54 Čižice - První ostrý výjezd na likvidaci hmyzu jsme
absolvovali do Čižic. Majitel chaty se již několikrát snažil běžně dostupnými
prostředky zlikvidovat vosy, které nalétávaly do obytných místností. Hnízdo
se ale nacházelo na špatně přístupném místě, a proto byla aplikace postřiku ve
spreji neúčinná. Majitel si nevěděl rady a zavolal tedy na tísňovou linku… Po
našem příjezdu na místo a provedeném průzkumu se oblékl jeden z našich
členů do speciálního ochranného oděvu, hnízdo našel a chemickým postřikem
zlikvidoval.
autor: SDH Štěnovice
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE
ŠTĚNOVICÍCH
si Vás dovoluje pozvat
na noční hasičskou
soutěž

"Memoriál Josefa Duchka"

Datum konání:
Místo konání:
Prezentace družstev:
Začátek soutěže:
Kategorie:

10. září 2016
na školním hřišti
od 2000 do 2045 hod.
od 2100 hod.
muži a ženy

Občerstvení bude zajištěno!
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Misijní výjezd na Ukrajinu – silné emoce a příběhy lidí se
nás dotýkaly každý den
Vyjíždíme z plzeňského hlavního nádraží na naší nejdelší cestu vlakem. Čeká
nás 16 hodin v lůžkovém vagónu až na vlakové nádraží ukrajinského města
Chop. Cesta se zdá být nekonečná, cestujeme jako mezinárodní tým ve složení
Čech, Němec, Brazilka, Američan a Lotyška. Nejedná se o běžnou cestu, naše
výprava má za cíl pomáhat v dětských domovech na Ukrajině. V lůžkovém
kupé máme tašky, velké pytle a krabice plné hraček, plyšáků, sladkostí,
oblečení, potřeb do školy a aktovek. Naše kupé je až po strop zaplněno těmito
věcmi. Přes okno nejde téměř vidět. Ano, trochu nepohodlná cesta, ale i přesto
se nám cestuje s dobrou náladou.
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Druhý den brzy ráno přijíždíme do cíle. Na nádraží vyhazujeme oknem ven
pytle, krabice a pomalu vyprazdňujeme až po strop plné kupé. Hovoříme mezi
sebou mezinárodní angličtinou. Nejde si nevšimnout pohledů lidí kolem.
Takřka stoprocentně působíme jako exoti. Brazilka a Američan na Ukrajině a
ještě na špinavém, zaprášeném vlakovém nádraží…
Vlakové nádraží je rozděleno, procházíme přes celní kontrolu. Chvíli to trvá,
Američana a Brazilku lustrují celníci. Asi po 20 minutách telefonátů,
ověřování a doptávání se v ukrajinštině, čemuž Brazilka absolutně nerozumí
(celníci pro změnu neumí anglicky), to celníci vzdávají. Brazilka dostává
razítko do pasu a pouští nás - exoty - dál. Vida, podařilo se! Bohužel opět je
tady další šok - v hale postávají 4 muži v černých kožených bundách a vybírají
od lidí, kteří přijíždějí z ciziny peníze. Téměř každý přijíždějící odevzdává
částku. Ukrajinci přijíždějící ze Slovenska tuto částku dávají automaticky.
Vidím, jak kdosi letmo za chůze dává 20 euro, jiný zase 30 euro. Nám se tito
na pohled silní a urostlí muži v černých kožených bundách nelíbí. Jdeme tedy
jako skupina dál přes halu. Muži nás postupně oslovují, nastavují ruku, my
říkáme anglicky „nerozumíme“ a jdeme s plnýma rukama nákladu a velkými
batohy na zádech rychle jako skupina dál. Uf, trochu jsme vyvolali chaos a
zmatek, ale prošli jsme.
Před vlakovým nádražím ve stanici Chop nás čekají 3 auta zn. Lada. Dvě
osobní a jeden nákladní tranzit, do kterého skládáme všechny ty naše pytle,
krabice, krosny, dárky. Řidič nás vřele vítá, lámavou angličtinou říká, že do
Užhorodu na náš hotel je to 20 minut. Zhruba po 2 minutách jízdy nás dojíždí
auto a agresivně najíždí na naši stařičkou Ladu. Po chvíli řidič v cizím autě
něco křičí a my zastavujeme. Cizí řidič doslova vytáhne našeho řidiče z auta,
párkrát jej pěstí udeří do obličeje, a pak ještě několikrát udeří do přední kapoty
auta. Máme strach, tváříme se chladně, snažíme se ničím neprovokovat. Celý
tento incident trvá velmi krátce, po chvíli je všemu konec. Náš řidič nastupuje
do naší Lady a jedeme dál. Ptá se, zda jsme na vlakovém nádraží něco platili.
Celou cestu nadává na jakýsi gang a pak někomu naštvaně telefonuje.
V hotelu už o našem incidentu ví. Omlouvají se a uvádí, že je možné, že bude
občas vypadávat elektrický proud. Náš průvodce vypráví o minulosti hotelu.
Jedná se o křesťanskou misijní společnost Nehemia, která ve zdejší oblasti
působí. V tomto regionu je velmi vysoká nezaměstnanost.
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Společnost Nehemia tu postavila z křesťanských darů z celého světa hotel.
V tomto hotelu zaměstnává křesťany a nabízí misionářům zázemí a další
služby. Veškeré výnosy pokrývají mzdy zaměstnanců hotelu a dále také
přispívají do církve, která peníze v chudém regionu předává přímo potřebným
lidem. Náš průvodce hovoří o tom, jak velké byly problémy se stavbou hotelu.
Křesťané z principu odmítali dávat úplatky, a proto docházelo k častým
výpadkům v dodávkách energie a dalších služeb. V současné době projekt
hotelu Nehemia nabízí ubytování a charitativně slouží dál potřebným lidem v
regionu. Nabízí stálé zaměstnání, je úzce svázán s místními církvemi, dostává
od lidí informace typu, komu a kde je dobré pomoci, kde se vyskytují nové
sociálně vyloučené lokality apod.

Druhý den po odpočinku třídíme věci a vyrážíme na první výpravu do
dětského domova. V místní tělocvičně dětského domova hrajeme s dětmi hry,
vyprávíme o našem mezinárodním týmu a postupně dáváme hračky a oblečení
dětem. Některé děti se s námi fotí, protože jsem některým plzeňským dárcům
slíbil fotografie z předávání.
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Slíbil jsem, že věci, které jsem od nich dostal, předám přímo dětem a
předměty nebudou nikým jiným nikde přeposílány, distribuovány či
předávány. Děti mají radost, chtějí se fotit a tulí se k nám, jako by nás znaly
roky.
Nyní, s odstupem času - již jako zaměstnaný sociální pracovník s pověřením
k výkonu sociálně-právní ochraně dětí - si uvědomuji citovou deprivaci,
kterou děti z dětských domovů procházejí.

Půlden v dětském domově pomalu končí, nás čeká oběd a cesta do romské
osady. Na oběd jdeme do školní jídelny, platíme za oběd v přepočtu cca 10 Kč
a dostáváme ukrajinský boršč. Celý tým se olizuje nad polévkou ze zelí
a červené řepy, já naivně hledám kousky masa. Čeká nás návrat na hotel,
tentokrát bereme věci každodenní potřeby, oblečení a plyšáky. Pak vyjíždíme
do romské osady. Po hodině cesty sjíždíme z asfaltové silnice a autem jedeme
dál a dál po nezpevněné komunikaci. Dostáváme se do míst, které s dnešní
dobou nemají nic společného.
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U starých vybydlených domů postávají koně, slepice a děti si hrají s ovcemi.
Vidím, jak si jedno dítě hraje s čerstvě narozeným kotětem. Vystupujeme
s auta. Během chvíle je u nás doslova dav 20-30 lidí, náš řidič z místní církve
se s nimi ukrajinsky domlouvá. Je podzim, některé děti stojí v blátě
v sandálkách, jiné děti mají jen promáčené ponožky.
Je mi zima, jen to vidím. Vyndavám dětem z pytle boty, ostatní v týmu
rozdávají mikiny a další oblečení, dospělí si odnášejí trvanlivé jídlo. Lidé nás
postupně oslovují, zvou do svých příbytků a ukazují své soukromí. Děti si
s námi hrají, po chvíli přicházejí další cikáni s kytarou a začíná oslava. Celá
osada se schází, tančí, zpívá, nás berou mezi sebe a radují se. Ještě nikdy jsem
neviděl tolik radostných tváří v tak velké bídě a chudobě. Večer se dostáváme
unaveni na hotel, kde nás ve 22 hodin čeká pro nás odložené a ohřáté jídlo
z večeře a přátelský personál. Povídají si s námi o místní osadě, říkají příběhy
konkrétních lidí, s kým a jak dlouho se spolupracuje, kdo komu zemřel, kdo a
jak na tom je.
Další den vyjíždíme do dalšího dětského domova. Jedná se o krásnou stavbu,
nám to bylo divné hned od začátku. Přivítá nás ředitel a chce, abychom
všechny dary a věci dali jemu do skladu. Údajně se to časem rozdá dětem.
Nám se to nelíbí, přece jenom jsme každý slíbili, že předáme dary osobně
dětem. Po chvíli ředitel domova otáčí, je arogantní, ptá se, jestli máme
povolení rozdávat věci zdarma. Balíme všechno zpátky do auta a končíme naši
návštěvu. Později se dozvídáme, že se jednalo o státní dětský domov a je
velmi pravděpodobné, že by dárky dostali děti pracujících zaměstnanců. Je
nám doporučeno navštěvovat pouze nestátní (velmi chudé a často přeplněné)
dětské domovy, tak jako předchozí den.
Na oběd jsme pozvaní k místnímu faráři, jeho manželka nám připravila
těstovinové taštičky plněné domácím sýrem. Uf, jídlo mi vyloženě nechutná,
ale jím ze slušnosti samozřejmě vše. Američan si dopřává rajčatového džusu,
který si dochucuje přidáním pepře a soli. Brr, dávám si čistou vodu. Asi
padesátiletý Američan Roger dostává novou přezdívku „Strong man“ (v
překladu Silný muž, nebo také Muž, co zvládne všechno).
Další den jsme církví pozvaní do rodiny, kde je těžce nemocná umírající žena.
Neseme jejím dětem hračky, sladkosti a místní kněz překládá slova Brazilky.
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Mají spolu dlouhý osobní rozhovor, nerušíme je. Děti jsou za hračky moc
rády. Ochotně se fotí, dovádějí s námi a i přes psychicky náročnou situaci
v rodině odcházíme se zvláštním pocitem klidu a paradoxně vnitřní silou jít
dál. Odpoledne míříme do dalšího dětského domova, jeho součástí je i škola a
my jsme pozváni na hodinu výtvarné výchovy.
Děti dostávají hračky, sladkosti a hlavně školní potřeby – aktovky, penály,
fixy a pastelky. Podlahu třídy z poloviny pokrývají velmi ošuntělé parkety. U
katedry a tabule jsou parkety vytrhané a na podlaze je jen popraskaný beton.
Učitelka umí anglicky a tak si s ní povídám. Mezitím si ostatní členové týmu
hrají s dětmi a rozdávají jim dárky. Pro naše soukromé sponzory (většinou
z Plzně) máme i krátká a vtipná videa s dětmi, která máme pro ně připravené
jako poděkování.
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Další den objíždíme sociálně slabé oblasti a odlehlé vesnice. Téměř celý týden
probíhá ve stejném duchu. V neděli navštěvujeme po sobě 3 místní církve.
Celý týden byl pro nás velkou inspirací. Upřímně řečeno, fyzicky jsem se
vrátil velmi unavený, ale duševně jsem si odnesl něco, o čem velmi rád
dodnes hovořím. S některými lidmi zůstávám dál ve spojení, ostatní si nosím
jen ve vzpomínkách.
Postupem let (r. 2007, 2008 a 2009) došlo ještě ke třem dalším návštěvám
stejného místa. Těžce nemocná žena zemřela. Na hranicích jsme neměli už
žádný incident. Děti, které zplnoletily, nově bydlí ve startovacích bytech.
Američan Roger dál pije rajčatový džus…

autor: Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel
Státní znak Ukrajiny
Vlajka Ukrajiny – modrožlutá
kombinace
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Pozvánka na sraz rodáků
Vážení přátelé,
Obecní úřad ve Štěnovicích vás srdečně zve na 14. sraz štěnovických rodáků,
který se uskuteční v sobotu 17. září 2016 v sále Lidového domu. Srazu se
zúčastní rodáci narození v letech 1921 – 1951. Prezence je v sobotu 17. září od
7:30 hodin
v sále Lidového domu. Samotné zahájení je v 8:30 hodin.
Ukončení srazu předpokládáme v 16:30 hodin.
Milí štěnovičtí rodáci, těšíme se upřímně na shledání s vámi všemi v rodné obci.

V sobotu 3. září 2016 v 15:00 hodin se rozpoutá zábavná jízda
netradičních plavidel ŠTĚNOVICKÁ REGATA.
Do vln veletoku řeky Úhlavy se vydají drsní hoši ve společnosti fešných
krasavic, s předpokládaným soudkem rumu nebo jiného užitečného
nápoje. Sešlost všech odvážných k prezenci plavidel již ve 14:30 hod.
na startu nad jezem u bývalého "plyňáku".
Pravidla a přihlášky pro říční vlky (i hafany) jsou na OÚ Štěnovice u Mirky
Staňkové. NEBOJTE SE PŘIHLÁSIT, všichni budou odměněni nejen
za plavidlo, ale i za statečnost.
PŘIJMĚTE
VÝZVU
A POJĎTE
DO TOHO!!!
ŠTĚSTÍ
PŘEJE
ODVÁŽNÝM!!! TĚŠÍME SE!!! Přijďte v hojném počtu volat AHOJ!
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