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Cimbálovka a dobrá vína!
V sobotu 14. května se ve Štěnovicích uskutečnil první ročník
akce s názvem Štěnovické jarní slavnosti. Událost byla rozdělena do
dvou částí. Tou první byl pochod 5 kilometrovou stezkou, v průběhu
níž mohli zúčastnění ochutnat vybraná moravská vína. Druhá část se
odehrávala v sále Lidového domu, kde k dobré náladě, tanci a
poslechu zahrála cimbálová muzika Milana Broučka.
Od 14 hodin probíhala ve vestibulu štěnovického Obecního úřadu
registrace účastníků takzvané degustační stezky, na níž mohli zúčastnění
ochutnat vybraná vína z produkce rodinného vinařství Balážovi – Dolní
Dunajovice. Účastníci degustační stezky obdrželi při registraci také
degustační lístky, do nichž v průběhu pochodu zaznamenávali své typy
odrůd vybraných vín. Vyplněné degustační lístky odevzdali účastníci
stezky v cíli pochodu (v sále Lidového domu) organizátorům, čímž byly
jednotlivé lístky zařazeny do slosování o zajímavé ceny (hlavní cenou byl
víkendový pobyt v rodinném penzionu Balážovi v Dolních Dunajovicích).
V podvečer se v sále „Liďáku“ rozezněl zvuk houslí, kontrabasu a cimbálu
a degustovalo se vesele dál. Večer nesoucí se na vlně moravských i
českých lidovek byl povedeným završením vydařené akce!
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K tanci a poslechu zahrála cimbálová muzika Milana Broučka.
autoři fotografií: Zdeněk Frank
Radim Teodor Bílek, DiS.
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Slovo starosty:
Vážení občané,
dovolte mi, abych Vás prostřednictvím našeho zpravodaje informoval
o tom, jak si obec vedla finančně v minulém roce, nakolik se podařilo
plnit schválený plán investic a jaké kulturní události byly
podporovány finančními prostředky z rozpočtu obce.
Usnesením zastupitelstva obce č. 1/2015 byl schválen rozpočet na rok
2015. Do této doby hospodařila obec podle pravidel rozpočtového
provizoria. Rozpočet na rok 2015 byl schválen jako vyrovnaný. V průběhu
roku došlo ke třinácti rozpočtovým změnám. Návrh rozpočtu na rok 2015
byl schválen takto: V příjmové části 28.040.392 Kč, v části výdajové
(včetně splátky úvěru; jedná se o splátku úvěru poskytnutého
Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou a.s. na akci „Vodovodní
přivaděč Štěnovice“ v roce 2006. Splátka činí 328.000,- ročně.) ve stejné
výši. Skutečnost k 31. 12. 2015 činí na příjmové části po konsolidaci
30.851.300, 21 Kč, na výdajové části po konsolidaci včetně splátky úvěru
26.325.760, 39 Kč – rozdíl činí 4.525.569, 82 Kč.
Investiční výdaje obce v roce 2015:
Bezbariérový průtah, Čižická ulice, Štěnovice - doplatek v roce 2015
3.734.582,23 Kč. Celková hodnota akce dosáhla výše 10.150.316, 28 Kč.
Komunikace - příprava investiční akce Dopravní zklidnění Čižické ulice –
TZ – 72.600,00 Kč. Čistička odpadních vod - Technické zhodnocení, nová
technologie čištění pitné vody – 41.304, 44 Kč. Lidový dům Štěnovice - TZ
– osazení nového plynového kotle s ohřívačem TUV – 169.793, 00 Kč.
Myčka nádobí Lasseg Hydro 750 M/E – 3PH – 52.030, 00 Kč.
Transformátor - (u řeky, napojen bowling a ČOV) – 247.833, 41 Kč.
Pozemky - od ÚZSVM odkoupen pozemek pod štěnovickým domovem pro
seniory, veden na účtu 042 00, do majetku v roce 2016, a to z důvodu
zapsání do LV na Katastrálním úřadě – 395.000, 00 Kč.
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Mateřská škola Štěnovice - Příprava na investiční akci Stavební úpravy a
přístavba MŠ Štěnovice - výdaje roku 2015 – 167.545,00 Kč. Základní
škola Štěnovice - TZ – el. topné těleso pro ohřev TUV – 27.142,00 Kč, TZ
– stavební práce pro zřízení nové třídy – 29.152,53 Kč, TZ – dodání a
montáž chladícího boxu vč. technologie – 130.808,00 Kč. Budova
obecního úřadu - TZ – stavební práce – přestěhování knihovny z prostor
ZŠ – 106.037,27 Kč.
V roce 2015 přijala obec dotaci z Krajského úřadu Plzeňského kraje na
akci s názvem Řešení havarijního stavu hřbitovní zdi ve výši 200.000 Kč.
Obec Štěnovice v roce 2015 poskytla individuální dotace v celkové výši
128.950 Kč. Příjemci dotace byly spolky působící v obci, některé i mimo
obec, tj. Vodní záchranná služba Klatovy, SONS – sdružení slabozrakých a
nevidomých, Hospic sv. Lazara, OSZP Starý Plzenec.
Na kulturní činnost obec za rok 2015 vydala 199.984, 10 Kč. Z rozpočtu
obce byly financovány i tyto kulturní akce: Obecní ples, Velikonoční
vyrábění, Celodenní zájezd seniorů do divadla, Maškarní ples, Divadelní
představení – Jezírko, Oslavy osvobození 2015, Štěnovické pivní slavnosti,
Celodenní výlet seniorů, Dětský den, Haydnovy hudební slavnosti,
Štěnovická regata, Rytířské odpoledne, Vítání občánků, Lampionový
průvod, Advent 2015 – rozsvícení vánočního stromu a adventní koncert,
Divadelní představení – ochotníci Čižice.
Petr Slavík
starosta obce

Výzva občanům k dodržování ohlašovací povinnosti dle vyhlášky
Na posledním veřejném zasedání minulého roku byla zastupitelstvem obce
schválena Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství č. 1/2015, vyhláška nabyla účinnosti 27. dubna
tohoto roku.
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Vyzýváme tímto občany, aby dodržovali ohlašovací povinnost uvedenou
v této vyhlášce a informovali správce poplatku (Obecní úřad Štěnovice) o
záměru užívat veřejné prostranství s dostatečným předstihem. Poplatek
bude stanoven podle typu záboru.
Jan Polívka, místostarosta
Nové sborníky vydány!
Upozorňujeme občany, že si mohou v budově obecního úřadu v sekci účtárny a
matriky zakoupit nové sborníky s názvem Štěnovické kamenolomy a Skauting ve
Štěnovicích. Autorkou sborníků je kronikářka obce paní Alena Vlčková.
Vážení štěnovičtí spoluobčané,
dovoluji si Vás oslovit jménem mladých rodin s malými dětmi žijícími ve
Štěnovicích. Jak všichni víme z výstavy pořádané nedávno, má SKAUT v naší
obci své místo v historii. DOVOLUJI SI APELOVAT ZA ZNOVUOBNOVENÍ
SKAUTSKÉHO HNUTÍ U NÁS VE ŠTĚNOVICÍCH. Věřím, že obnovení hnutí
by bylo velkým přínosem pro naše děti, které bohužel tráví moc času u počítačů,
sledováním televize … zkrátka mimo přírodu a znalosti přírody jim unikají. Jako
maminka dvou malých dětí se přimlouvám se obnovení skautského hnutí, právě
pro naše nejmladší. MYSLÍTE, ŽE BY SE MEZI NÁMI NAŠLI
DOBROVOLNÍCI, KTEŘÍ BY BYLI OCHOTNÍ VĚNOVAT SVŮJ VOLNÝ
ČAS PRÁCI S DĚTMI PRÁVĚ V TOMTO DUCHU? Zájem nás všech je, aby z
našich dětí vyrůstaly plnohodnotné, kvalitní osobnosti, plné zájmů, aktivit …
Když se naše děti přidají ke skautům, získají vedle ostatních znalostí i partu
kamarádů na celý život. Osvojí si mnoho užitečných dovedností a stanou se
samostatnější. Skauting umí připravit člověka na zvládání složitých a nečekaných
životních situací. Stát se členem skautingu může být velkým přínosem pro naše
děti, naší budoucnost …
Najde se někdo, kdo podpoří tuto myšlenku a pokusí se tuto myšlenku přeměnit
ve skutečnost?
Předem děkuji za reakce, nápady a názory. Prosím případné zájemce o spolupráci,
aby nás kontaktovali maily: simovam75@centrum.cz.

Za štěnovické maminky
Martina Vinterová Šímová
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V červnu jubilea oslaví
Miloslav Ebenstreit, V Podlesí
Josef Kovář, Lipová
Růžena Cinková, Čižická
Antonie Červená, Štěnovické nám.
Alenka Holoubková, Liliová
Božena Melková, Čižická
Marie Stuchlíková, V Potocích
Anna Ličačenková, Liliová
Zuzana Pergerová, Polní
Jiří Moravec, Buková
Jaroslav Rádl, Na Šancích
Jaroslav Kastner, Skalní
Ladislav Knížek, Na Šancích
Peter Šunk, V Koutě
Jaroslav Brož, Buková
Alena Píclová, Akátová
Jan Medvec, Čižická
Jiřina Kepková, V Podlesí
Marie Janoušková, Ke Kukačce
Jaroslava Drymlová, Buková
Milan Čech, Buková
Stanislava Hajšmanová, Lipová
Marie Šťastná, Jasanová
Milada Pytlíková, Buková
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Z kultury:
Zájezd seniorů
V sobotu 14. května absolvovali mnozí naši senioři zájezd do jižních Čech,
kde navštívili město Tábor a Bechyni.

Koncert amerických studentů vzbudil ve Štěnovicích nebývalý
zájem
V pondělí 30. května autobus s americkými studenty z Rochesteru zamířil
z Vídně do Česka. První večer v Čechách studenti využili v prostředí
odlišném od předchozího koncertu v hlavním městě Slovenska. Mikrobus
zamířil na Plzeň. Delší chvíli malinko bloudil na sjezdu v Černicích a
Ejpovicích, ale nakonec se objevil na Štěnovickém náměstí.
Studenti předvedli v kostele sv. Prokopa před publikem vskutku výtečný
výkon, koncert se těšil opravdu početné
návštěvnosti. Asi největší potlesk sklidil
Antonín Dvořák a Slovanské tance. Česká
národní hudba hraná v takovém tempu a s
přesností pod taktovkou Marka Davise
Scatterdaye byla přijata s obrovským aplausem.
Po právu je třeba konstatovat, že tato konzervatoř je opravdu skvělou
hudební školou. Po koncertu ve farní zahradě proběhlo milé setkání a
fotografování.
autor: MUDr. Jiří Albrecht,
předseda KK při OÚ
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Science center – Techmania
V úterý 3. 5. 2016 jsem se svou třídou 5. A navštívil Techmanii. S námi
tam byla i partnerská škola z Tiefenbachu. Když jsme přijeli do
Techmania, dali jsme si tašky a bundy do šatny, mohli jsme začít
prozkoumávat taje přírodních věd. Vstoupili do haly, ve které byla spousta
exponátů. Se třemi přáteli jsme chodili mezi exponáty a zkoušeli jsme
různé hry a zajímavé věci. Moc se mi taky líbila budoucnost na talíři. V půl
jsme se naobědvali. Bylo tam moc zajímavých věcí. Nechtělo se mi vůbec
domů. Určitě se sem ještě vrátíme…
autor: Vytisk, Vaníková,
žáci základní školy
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Okresní kolo biologické olympiády v Blovicích
V dubnu se žáci naší školy zúčastnili okresního kola BiO v Blovicích. V
kategorii C nás zastupovaly žákyně Alžběta Holá z 8. A, která obsadila
pěkné 7. místo a Bára Babková z 9. A, která se umístila na 13. místě z
celkového počtu 20. soutěžících. Za žáky 6. A 7. ročníků nás
reprezentovala velice úspěšně Bára Hejsková ze 7. A, obsadila 8. místo ze
17. Všem gratulujeme a děkujeme za náročnou přípravu a vzornou
reprezentaci školy.
autor: Mgr. Helena Myslíková,
učitelka

Stojánek z 3D tiskárny
Naše škola získala z časopisu E-mole
stojánek z 3D tiskárny, který jsme
využili k zjišťování velikosti síly.
Pomocí zařízení mohli sestavit a
prozkoumat princip hydraulického
zvedáku. Postupně jsme vyzkoušeli
sílu, kterou musíme použít, jestliže
působíme na píst s menším
průměrem nebo na píst s větším
průměrem. Z fotografií je patrné, kdy
musíme použít větší sílu. Ke změření síly, kterou jsme postupně působili
na jednotlivé písty, abychom zvedli závaží na druhém pístu, jsme použili
siloměr ze sady sond Vernier. Stojánek jsme ještě použili na demonstraci
hydraulického lisu. Postupně jsme použili plastovou trubku, polystyren a
plastelínu. Po ukázce s použitím stojánku z 3D tiskárny žáci pracovali ve
dvojicích. Každá dvojice měla čtyři stříkačky různých průměrů a
akvaristickou bužírku a ověřovala závislost velikosti působící síly na
průměru pístů.
autor: Mgr. Renata Štollová,
učitelka
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Kuchař v akci v mateřské škole
„To je vaše auto, ten Opel před školkou“ vítal zvídavý školáček pana
kuchaře ve třídě. V dubnu nás v mateřské škole navštívil mistr kuchař z
firmy Bidvest, abychom využili jeho rady a nápady. Uvařili jsme společně
polévku - mrkvový krém se smetanou a štěpánskou hovězí pečeni s rýží
basmati jasmínovou. Na obědě si všichni pochutnali, další novinky
zařadíme do jídelníčků.
autor: kolektiv kuchařek z Mateřské školy ve Štěnovicích
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Muži drží dlouhou sérii bez prohry a jsou již na třetím místě
A-tým nenašel během dosavadních osmi jarních zápasů svého přemožitele
a v součtu s posledními čtyřmi podzimními zápasy je již 12 kol neporažen
(respektive v posledních dvanácti zápasech dokázal získat v každém zápase
minimálně bod alespoň za remízu). Díky této sérii se muži posunuli na třetí
místo v tabulce 1. B třídy. V květnových zápasech jsme remizovali na půdě
Dlouhé Vsi 1:1, poté jsme doma porazili druhý celek tabulky Hrádek u
Sušice 3:2 a ve Strážově jsme remizovali 1:1. V doposud posledním utkání
jsme narazili v souboji o třetí místo na tým Žákavé, který je zároveň i
posledním celkem, který nás dokázal porazit, a to v 9. kole 16. října. Ve
výborném utkání jsme bohužel ve druhém poločase spálili několik
vyložených šancí, a tak jsme nakonec byli rádi za vyrovnání v poslední
minutě. Atraktivní duel skončil remízou 3:3. Mírným pozitivem je to, že
jsme v následném penaltovém rozstřelu dokázali zvítězit ve dvou z těchto
tří remízových zápasů. Nicméně naše bilance v penaltových rozstřelech i
tak zůstává negativní – z deseti rozstřelů pouze tři výhry.
V posledních třech červnových mistrovských zápasech čekají A-tým mužů
atraktivní duely – 4. 6. se u nás představí lídr soutěže z Chlumčan, v neděli
12. 6. hrajeme s Přešticemi (pozor změna hřiště – hraje se v Dolní
Lukavici, výkop v 10:15) a v posledním utkání 18. 6. doma přivítáme
v místním derby tým Sokola Losiné.
Stejně jako loni sehraje A-tým mužů na fotbalovém hřišti u jezu přátelské
fotbalové utkání s hokejovým týmem HC Škoda Plzeň. Utkání je
naplánováno jako rozloučení se sezónou na úterý 21. června, výkop utkání
je v 17:00.
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Starším žákům se v jarní sezóně příliš nedaří, dokázali zvítězit pouze
jednou, a to na hřišti v Letinech. Ze zbylých pěti utkání odešel náš tým
poražen. Bohužel především ti nejstarší hráči nedokážou strhnout tým,
přístup některých nejstarších i jejich chování je často na dost tristní úrovni.
Ve zbytku sezóny se již bez ohledu na další výsledky začneme připravovat
na novou sezónu, příležitost dostanou především nejstarší kluci ze starší
přípravky, kteří od příští sezóny přestoupí do starších žáků.
Ve výborném světle se naopak představuje tým starší přípravky.
V dosavadních šesti utkáních dokázali kluci 5x zvítězit. Za zmínku stojí
především vítězství na hřišti prvního celku tabulky Nepomuku a
v současné době se přetahují o druhé místo v soutěži. Starší přípravka
zároveň dokázala zvítězit i na silně obsazeném Radyňském poháru ve
Starém Plzenci, kterého se zúčastnilo 10 družstev. Naši hráči dokázali
porazit ve finále tým Přeštic 1:0. Odměnou za první místo jim je zájezd na
představení Malý princ do Národního divadla.
Stará garda se i nadále drží na špici soutěže, kdy po pěti kolech má na
kontě čtyři vítězství a jednu porážku.
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Závěrem jedna prosba - fotbalový oddíl hledá správce fotbalového hřiště
ve Štěnovicích u jezu. Rozsah několik hodin týdně, za finanční odměnu
Více informací na telefonním čísle 774 656 630.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu

Pozvánka na přátelské fotbalové utkání s týmem HC Škoda Plzeň.
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Hasičské okénko:
Hasiči se připravují na tradiční štěnovickou soutěž

Dne 29. dubna 2016 dopoledne byla naše jednotka opět prověřena. Jeli
jsme na cvičení na skládku na Vysoké. Spolu s 2 jednotkami
profesionálních a 7 jednotkami dobrovolných hasičů jsme měli za úkol
zlikvidovat fiktivní požár skládky. Po příjezdu na místo byla provedena
odborná příprava, týkající se právě taktických postupů při zdolávání požáru
odpadu na skládce a také bezpečnost práce při zásahu. Dále jsme se
seznámili s celým areálem skládky, tedy nejen samotným úložištěm
odpadu, ale i s technologií kogenerační jednotky, umístěním
administrativních budov atd.
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Po dlouhé době jsme pořádali okrskové závody v klasické soutěži. Jedná se
o poměrně netradiční pojetí hasičské sportovní činnosti. Každé družstvo
musí předvést, jak má natrénovaný požární útok a štafetu. U tohoto
požárního útoku je také hlavním úkolem co nejrychleji dopravit vodu na
určené místo (terče), ale oproti útoku v požárním sportu je to o dost
složitější. Každý člen družstva má přesně dáno, co a jak má dělat. Druhou
disciplínou je štafeta. Soutěžící si předávají proudnici a každý na svém
úseku musí něco "předvést" - přenést přenosný hasicí přístroj, proskočit
okno, roztáhnout hadice, přeběhnout lávku atd. U nás se těchto závodů
zúčastnilo 7 družstev mužů a jedno družstvo žen. Nejlepšího výsledku v
kategorii mužů dosáhli kolegové z Nebílovského Borku, následováni hasiči
z Robčic. Na třetím místě se umístilo naše družstvo. První místo si odvezly
ženy ze Štěnovického Borku.
Stejně jako loni jsme zajistili občerstvení na pouti. Jsme rádi, že hodně
štěnovických občanů navštívilo náš stánek a koupilo si něco k jídlu a pití.
Děkujeme.
Malá klubovna již byla vybavena novým nábytkem. Proto jsme mohli
konečně začít stěhovat dokumenty, počítač, základnovou radiostanici a
ostatní věci, které byly delší čas uskladněny v malé garáži.
Co nás čeká? Soutěž o štěnovického kance. V sobotu 25. června 2016 opět
budeme pořádat oblíbenou a známou soutěž v požárním sportu. Přijďte se
podívat!
autor: SDH
Štěnovice
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Víno, hory a arménský koňak Ararat - nedotčená Arménie nejen
pro muže!
Je jaro a já s Honzou přejíždíme hranice z Gruzie do Arménie. Jedeme
maršrutkou, což je jakýsi ekvivalent levného postsovětského autobusu
připomínající spíše ošuntělý a zašlý minibus. Cena za 5 hodinovou cestu z
gruzínského hlavního města Tbilisi do arménského Jerevanu činí 10.000
AMD, v přepočtu 500 Kč. Sotva míjíme hranice uprostřed horského
průsmyku, stoupáme stále výš. Asi po hodině cesty se dostáváme na
náhorní plošinu a cestujeme v nadmořské výšce cca 2.000 m.n.m několik
hodin. V maršrutce jsme jediní turisté, zbytek spolucestujících tvoří
gruzínské a arménské rodiny, které nás stále pozorují. Během každé
přestávky na toaletu či občerstvení cítíme oči lidí, občas se s námi chce dát
někdo do řeči. Bohužel narážíme na jazykovou bariéru, protože místní to
na nás zkoušejí rusky. Snažíme se vysvětlit, že starší generace Čechů sice
pamatuje výuku ruského jazyka, ale mladá generace se učí spíše německy
či anglicky. Bohužel místní nám nerozumí, ale s úsměvem přikyvují a
snaží se všemožně navázat rozhovor. Je to příjemné, připadáme si trochu
jako exoti, ale vztah Arménců k Česku je velmi přívětivý. Tento národ,
který byl do roku 1991 součástí Sovětského svazu, nás stále vnímá jako
vzdálené bratry, kteří mají Čechy velmi rádi.
Po 5 hodinách jízdy konečně sjíždíme z hor, sníh postupně mizí a před
námi se rozprostírá Jerevan. Jedná se o hlavní město s počtem obyvatel
připomínající Prahu (přesně 1.283.000 obyvatel). Překvapuje nás, s jakou
rychlostí se staví místní domy. Všude vidíme rozestavěné budovy s jeřáby,
nově opravené silnice, všude se něco buduje a staví. Jerevan v roce 1988
postihlo silné zemětřesení (7,2 Richterovy stupnice), kdy zemřelo přes
25.000 obyvatel. Současně Arménie patří k zemím s nalezištěm
břidlicového plynu. Soudím tedy, že dostatek příjmu a nová
postkomunistická éra je stále v rozkvětu. Před vstupem do Arménie jsem s
kamarádem Honzou z Plzně procestoval sousední Gruzii a nemohu se
ubránit dojmu, že Arménie je na tom ekonomicky mnohem lépe.
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Spouštím na mobilu GPS a necháme se vést pomoci navigace k levnému
hostelu, který jsme měli přes stránky www.booking.com rezervovaný.
Cena za jednu noc v cestovatelském hostelu je pouze 3.000 AMD, v
přepočtu 150 Kč. Na hostelu si povídáme s Arméncem a Egypťanem, který
nás nadšeně zve na cestu do Egypta. Celý večer se bavíme o jeho rodném
městě na břehu Suezského průplavu, o památkách v Egyptě, o komunitě
křesťanů žijících skrytě mezi muslimy. Je to zajímavý cestovatelský večer.
Pijeme červené víno, prohlížíme si fotky z egyptského mobilu, probíráme
dokonce i zahraniční politiku.

Další den ráno si s Honzou kupujeme snídani - místní arménský chléb a
domácí sýry. Máme s Honzou už hodně nacestováno, ale tak dobrý chléb
jsme ještě nikde nejedli. Je božský!!!
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Je tak dobrý, že jej nosíme stále v ruce a suchý jen tak ukusujeme.
Vypadáme jako dva vandráci s batohy na zádech a okousaným chlebem v
ruce - ale nemůžeme si pomoc!
Dnešní cíl je jasný – v Jerevanu se nachází destilérka, kde se vyrábí
proslulá brandy Ararat. Za poměrně levné vstupné 2.000 AMD, v přepočtu
100 Kč, se dostáváme na prohlídku destilérky v anglickém jazyce a s
ochutnávkou brandy. Nejprve ochutnáváme desetiletou brandy, později
dvacetiletou a jako vrchol 90 let starou brandy. Naše chuťové pohárky
prožívají extázi, ještě nám k tomu chybí dobrý doutník! 90 let stará brandy
má sirupovitou konzistenci, vzniklou z postupné přeměny alkoholu v cukr.
Ochutnávka té nejlepší brandy je velmi malá, za to s dvacetiletou či
„pouze“ desetiletou brandy se nešetří a rádi vám i přidají. Naše prohlídka
byla 4 členná, jen já, Honza a dva ruští cestovatelé. Je příjemné, že tato
země není v hledáčku cestovatelů a dobrodružných cestovatelů je zde jen
poskrovnu. Tomu odpovídají i ceny – pro nás Čechy velmi levné.
Po dalším večeru u vína a zakoupené brandy Ararat uleháme v napůl
podroušeném stavu do postele. Druhý den máme v plánu památky
vzdálené cca 30 km za Jerevanem. Nasedáme do taxíku zn. Lada a za
4.000 AMD, v přepočtu 200 Kč jedeme 30 km taxíkem do hor. Míříme do
velmi starého kláštera Gerhard, který pochází ze 3. stol.n.l. Jedná se o
velký opuštěný klášter, na turistickém parkovišti není žádný turista, jen u
stánku nadšeně přešlapují dva prodejci místních pochoutek. Jedná se o
vlašské ořechy zalité do jakési tuhé směsi na bázi medu, karamelu a
želatiny. Ochutnáváme, kupujeme, fotíme. Taxikář nás stále přemlouvá,
slibuje, že na nás zdarma počká a pak nás odveze, kam budeme chtít.
Dlouho se nám to s Honzou nelíbí, dlouhé přemlouvání působí podbízivě
až manipulativně, taxikář se nenechává odmítnout. Nakonec si plácneme,
je nám jasné, že tady v horách další auto neseženeme. Zatímco se s
Honzou kocháme a fotíme, taxikář na nás dvě hodiny čeká a klábosí s
dvěma prodejci sladkostí. Po dvou hodinách si pro nás taxikář přichází a
nabízí nám k prohlídce Mithrův chrám, který je cestou zpátky do Jerevanu.
Tento chrám z 1. stol. n.l. byl zasvěcený antické mytologii a božstvu
slunce. Jedná se o velmi starou památku, budící i v nás křesťanech respekt.
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Večer si s Honzou opět kupujeme červené víno, místní sýry a jdeme na
hostel k našemu příteli z Egypta. Celý večer pak povídáme o České
republice, západní Evropě a hlavně Evropské Unii.
Další den si vyrážíme jen tak na prohlídku Jerevanu. Nemáme žádný bližší
cíl, kocháme se horou Ararat, která leží cca 10 km za hranicemi Arménie v
Turecku a je z Jerevanu nádherně vidět. Na této bájné biblické hoře údajně
přistál Noe se svou Archou záchrany. I když hora leží v těsné blízkosti
Arménie a je na Tureckém území, je symbolem Jerevanu a místní jsou na
ní náležitě hrdí. S Honzou si kupujeme další láhev brandy Ararat, podařilo
se nám sehnat i pár pohlednic. Příští den máme v plánu opět se vrátit cca
500 km do sousední Gruzie. Zbývá nám projet ještě další část této sousední
země, ale o tom bude další povídání...
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autor: Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel
Děkujeme manželům Bílkovým za více jak půlroční spolupráci.
Doufáme, že nás jejich cestopisy budou zavádět do nejrůznějších koutů
světa i nadále.
Redakce ŠL
a Obecní úřad Štěnovice
Poděkování:
Více než 10 let se členky Českého svazu žen scházejí 30. dubna na Sabat
čarodějnic na známé místo do Potoků. Sice už neprovozují různé sportovní
a výtvarné soutěže, o to více posedávají okolo ohně a povídají. Aby si
nemusely přinášet sebou něco na sezení, zajistil letos Obecní úřad nejen
více laviček, ale i úpravu okolí. Děkujeme.
Za ČSZ M. Řehořková
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V sobotu 28. května se na fotbalovém hřišti uskutečnil tradiční Dětský
den. Akce se těšila hojné účasti a nic nepokazil ani krátký déšť. Dík patří
především všem organizátorům a sponzorům akce.
Obecní úřad Štěnovice
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