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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

V březnu byly provedeny výraznější zásahy do dřevin
Březen se nesl v duchu razantnějších zásahů do
místní zeleně. S koncem března totiž končilo tzv.
mimo-vegetační období, ve kterém je doporučeno
výrazné zásahy do dřevin rostoucích mimo les
provádět. Potřebné redukci neunikla ani památná
lípa (druhem srdčitá), která se nachází Na Šancích.
Prořez byl vykonán odborníky (arboristy) s letitými
zkušenostmi a zahraniční praxí. Jiní zkušení arboristé se zase „vrhli“ na
lipky, které byly zhruba před deseti lety vysazeny na štěnovickém hřbitově.
Dosud nepříliš vzrostlé dřeviny byly v některých případech nešťastně
vysazeny do míst v bezprostřední blízkosti pomníků, které mohly být (a
někde také byly) narušovány rozrůstajícími se kořeny. Pět stromů tak bylo
odstraněno, na zbylých dřevinách byl proveden výchovný řez, který se
bude provádět pravidelně tak, aby se výrazně zpomalil růst stromů, ale
zároveň se tím nenarušila jejich vitalita. Na podnět obce byl Správou a
údržbou silnic PK prověřen stav vzrostlých stromů nacházejících se podél
krajské komunikace v lokalitě Mezi ploty. Některé stromy byly
vyhodnoceny jako neperspektivní a v havarijním stavu. Vlastník
komunikace tak přistoupil k jejich odstranění.
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Uzavření sběrného dvora
Sběrný dvůr ve Štěnovicích bude uzavřen ve dnech 19. 4. (pátek), 21. 4.
(neděle), 22. 4. (pondělí), dále 1. 5. (středa) a 8. 5. (středa).

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.
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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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Zrekonstruovaná školka byla přihlášena do soutěže
V březnu byl zrekonstruovaný objekt mateřské školy přihlášen do krajské
soutěže Stavba roku do kategorie „Rekonstrukce budov“. Autory
architektonického návrhu, který byl realizován, bylo duo architektů –
Marcel Hausner a Martin Spěváček.

Upozornění:
Dětská lékařka MUDr. Jaroslava Preslová oznamuje, že veškeré změny
ordinačních hodin dětské ordinace ve Štěnovicích budou od 1. 4. 2019
zveřejňovány pouze na stránkách obce Štěnovice.

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

Z kultury:
XII. Tradiční obecní ples
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První jarní sobotu roztančil sál Lidového domu při již XII. Tradičním
obecním plesu Dance Band Plzeň v čele s frontmanem Jiřím Boubínem.
Zatančili jsme si v rytmu různých společenských a moderních tanců, ale i
swing s Lenkou Sekaninovou a jejími tanečníky z Lionś Dance. O půlnoci
jsme měli možnost shlédnout premiérové vystoupení rodičů našich
mažoretek, skupiny Plzeňský ležák. Byl to nádherný večer s neustále
plným parketem a skvělou zábavou. Děkuji Obecnímu úřadu a všem, kteří
akci připravovali. Velký dík patří našim sponzorům, a samozřejmě vám,
kteří jste přišli a vytvořili tuto úžasnou atmosféru. Těšíme se na příště!
Petra Šmídlová,
Kulturní komise

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
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Setkání seniorů
Na březnovém setkání seniorů se uskutečnila beseda o Bangladéši s PharmDr.
Havlíčkem, který velmi poutavě hovořil a svém pobytu v uprchlickém táboře a o
práci, kterou zde vykonával v rámci mise Lékaři bez hranic. Překvapilo nás, v jak
těžkých podmínkách uprchlíci žijí a co je možné v rámci těchto misí pro ně
udělat.
Po ukončení besedy nám naše seniorky zapůjčily své výrobky, které uvidíte na
výstavě, kterou můžete navštívit v sobotu 13. dubna od 13 do 17 hodin v sále
Lidového domu. Výstava bude součástí Velikonoční dílny, kde si můžete vyrobit
vlastnoruční dekoraci, jen se přijít inspirovat nebo přijít tvořit s dětmi nebo
vnoučaty. (Vstup je dobrovolný)
Na další setkání seniorů připravujeme hudební překvapení, bohužel ještě není
pevný termín (zřejmě konec dubna), proto sledujte nástěnku na vsi, kde bude včas
plakát.

Mgr. Hana Hubačová
a Pavla Varáčková,
Kulturní komise
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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
a Pavla Varáčková
Kulturní komise
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Štěnovické
jarní slavnosti
Pochod s ochutnávkou vín a muzikou
Sobota 18. 5. 2019
Start pochodu: 14 – 14:30 h
Cíl pochodu: sál Lidového domu
Zahraje Ledecká dudácká muzika
Dodavatel koštů: Weinotéka Radnice
vstupné 120 Kč
pořádá Obec Štěnovice

Zpráva pro ženy:
V pátek 8. 3. 2019 se sešly Ženy Štěnovice a oslavily Mezinárodní den
žen. Každá z žen přinesla něco upečeného, ostatní připravily obložené
chlebíčky. Při malém občerstvení jsme si povídali o tom, co podnikneme
v letošním roce.
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Poté byla tombola, na kterou jsme se všechny těšili. Opět se sejdeme
v dubnu, kdy budeme připravovat slet čarodějnic. Na tuto akci, která se
uskuteční 30. dubna v 17 hodin V Potocích, Vás všechny zveme!
Zdeňka Šestáková

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Listování ve škole
Dne 15. 3. 2019 navštívil naši školu známý herec Lukáš Hejlík se svojí
hereckou kolegyní Petrou.
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Společně nám přišli představit knihy „Eliáš a babička z vajíčka“ a „Dračí
polévka“. Na představení této herecké dvojice se přišli podívat malí i velcí
školáci. Všechny děti jistě zaujal příjemný hlas obou vystupujících i vtipné
scénky, kterými prokládali své povídání o knize. Důkazem i poděkováním
oběma hercům mohl být smích, který se rozléhal po celé aule. Celou akci
jsme si všichni užili a již teď se těšíme, s jakou knihou k nám pan Hejlík
zavítá příště.

„Lyžák“ 2019
Lyžařský kurz žáků 7. tříd Základní školy Štěnovice, se letos konal
v závěru lyžařské sezóny. Proto jsme s nedůvěrou hleděli na teploměr,
jehož rtuť vystoupala až k druhé desítce.
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Jarní charakter počasí
naštěstí v Železné Rudě
reprezentovalo
jen
občasné sluníčko, a když
v průběhu první noci
připadlo 10 centimetrů
čerstvého sněhu, naše
obavy se rozplynuly.
Lyžovat se naučili i
úplní
začátečníci.
Pokročilejší lyžaři se
zdokonalovali v technice
jízdy, carvingovém oblouku i v jiných dovednostech na lyžích. Společné
zážitky jsme okořenili návštěvou výstav nového environmentálního centra,
výletem vlakem a sedačkovou lanovkou, závody ve slalomu či společnou
večerní zábavou v penzionu.

Mgr. Michal Zoubek,
ředitel
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Moje nejoblíbenější zvířátko

V měsíci březnu se již několikátým rokem děti z naší mateřské školy
zúčastnily výtvarné soutěže na téma: Moje nejoblíbenější zvířátko.
Kulturní a komunitní centrum Přeštice ve spolupráci se školní družinou ZŠ
Josefa Hlávky Přeštice letos vyhlásilo už XI. ročník této soutěže. V pondělí
18. března 2019 se v Přešticích konala vernisáž a vyhodnocení výtvarných
prací. V první věkové kategorii (mateřské školy) bylo oceněno sedm
nejlepších „malířů“, z toho tři děvčata z naší mateřské školy.
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Tímto gratulujeme nejen oceněným, ale i všem dětem, které se do soutěže
zapojily.
Ilona Krastová
a Lenka Brožíková,
učitelky

Sportovní střípky:
Fotbal:
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Více informací o zápasech i případných změnách najdete na
www.stenovice-fotbal.estranky.cz

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
- Výprava do Kaznějova a na písek 30. 3. 2019
V sobotu 30. 3. 2019 se sešly štěnovické skautské družiny Kojoti, Raci,
Ledňáčci, Netopýři a Lasičky v 9:45 hodin na hlavním vlakovém nádraží
v Plzni a odtud vyrazily vlakem směr Kaznějov. Lasičky vystoupily na
zastávce Horní Bříza a vydaly se na trasu podle mapy. Trasa byla dlouhá 7
km, k dispozici měli buzolu a obálky s úkoly.
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Mezi úkoly bylo např. zpívání písniček, kresba znaku obce Horní Bříza na
chodník, z informační tabule si měli přečíst článek ,,Transport smrti“
z období 2. světové války, provést indiánský běh, což v praxi znamená 50
kroků chůze, 50 kroků běh a během komunikace se nesmělo 30 minut říct
slovo NE, zopakovat si skautský slib. Ledňáčci, Raci, Kojoti a Netopýři
pokračovali vlakem dále a vystoupili v Kaznějově. Netopýři se
v Kaznějově odpojili od ostatních družin a pokračovali v cestě vyznačené
na mapě, kterou měli k dispozici. Na mapě měli označená místa, která měli
cestou najít a splnit daný úkol, jako např. najít nejbližší vlakový spoj
z Kaznějova do Plzně, zazpívat píseň „Na hradě Okoři“, svézt se na
skluzavce, kterou „potkali“ cestou, realizovat indiánský běh, nakreslit
skautskou lilii. Ledňáčci, Raci a Kojoti se vydali z Kaznějova společně po
naučné stezce směr Horní Bříza. První zastávkou byl pomník.
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U svaté Trojice z roku 1915, poblíž tohoto
pomníku jsme našli hraniční kámen z roku
1548. Po krátké přestávce začala hra
Klíště, v které si děti vystačily
s prádelními kolíčky a během. Další
zastávkou byl kříž U Karla, kde děti
posvačily a pokračovaly k Modrému
kříži. Během cesty v lese děti hrály hru,
jejímž cílem bylo se co nejlépe se v lese
ukrýt, aby nebyly hned spatřeny. Mezi
Červeným a Modrým křížem se nachází
Severní jáma, kde se 10 let těžil kaolin.
Kaolin se těží v létě povrchově a v zimě
se používá hlubinné dobývání. V blízkosti
Severní jámy jsme našli střelnici, která
působila opuštěným dojmem. Během
krátké přestávky se děti opět nasvačily a
napily a pokračovaly v cestě, až jsme došli
k trampské osadě. A kousek od této osady se nachází písečný vrch, který
vzniknul „jako vedlejší produkt“ při zpracování kaolinu. Mezitím se setkali
Lasičky a Netopýři, tzn. skupiny, které šly podle mapy a společně se pak
vydaly za ostatními na písečný vrch. Zde už si Ledňáčci, Raci a Kojoti hráli na
písku, z kterého stavěli hrady nebo hloubili jeskyně. Nechybělo ani běhání
dolů z kopce, válení sudů, skákání z kopce do písku a následné vylézaní
nahoru na kopec. Písečný kopec připomínal pláž u moře nebo lyžařskou
sjezdovku. Závěrečnou hrou bylo hledání zlatého pokladu ve formě zlatých
čokoládových mincí, které byly ,,zakopány“ v písku. Před odchodem na
nádraží proběhlo vyhodnocení staveb z písku (např. hrady, chobotnice,
jeskyně, srdce z písku, dračí hlava). Všechny děti byly po zásluze odměněny.
Společný odjezd zpátky do Plzně byl ze zastávky Horní Bříza – nádraží a
příjezd na hlavní vlakové nádraží byl v 17:40 hodin. Před tím, než byly děti
předány rodičům, zakončili jsme skautskou výpravu oddílovým pokřikem
,,Dráčata to dají, nikdy se nevzdají!“. Příjemně prožitému sobotnímu dni
přispělo krásné slunečné počasí.
Ing. Cyril Hromník
strana 18

ŠL č. 4 / duben 2019

Štěnovičtí skauti se zúčastnili akce „Ukliďme Česko“ – na snímku družina
Raci (Raků)

Komentář:
Pivovar nedáme, raději ho zbouráme
Tak se nám štěnovický pivovar líbí a tak ho máme rádi, že ho už
druhým rokem rozprodáváme a taky bouráme. Chudák pivovar! Co ten už si
užil nepěkného zacházení poté, co se v něm v roce 1946 přestalo vařit proslulé
štěnovické pivo. Ale až teprve poslední dva roky došlo na likvidaci. Tedy
buďme přesnější ve vyjádření: krásná Kličkova sladovna z roku 1904 má být
zachována. Chceme tomuto tvrzení věřit, ale teprve budoucnost ukáže, čeho se
sladovna dočká.
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Na začátku 50. let se v pivovaru usadila armáda, aby už od Štěnovic
bránila západní hranici proti americkému imperialismu. Pivovar si nad
nechtěnými novými vlastníky jen povzdechl, ale přes všechno nepěkné
zacházení zůstal stát. V roce 1966 šly k zemi komíny varny a taky přilehlá
kotelna, zbourána byla i nízká stavení opírající se o zeď k silnici. Jinak
pivovar statečně armádě vzdoroval. Omšelý, oprýskaný, s pospravovanými
střechami, zarostlý vysokou trávou a při straně k řece džunglí náletových
křovin. Přesto areál pivovaru zůstal vedle zámku a kostela jednou
z historických dominant obce.
Současný pohled na to, co z něj zbývá, je víc než smutný. Stará varna
byla zbourána a místo ní se v neuvěřitelně krátké době objevila černá
třípatrová plechovka. Vévodí v bezprostřední blízkosti tří významných
historických objektů. Sladovna z roku 1904 byla chloubou Kličkova pivovaru
a jezdili se na ni dívat sládci z celých Čech. Stačí zalistovat dobovými
materiály. Hned vedle se klene přes řeku Úhlavu most, jehož stavitelem byla
v roce 1905 slavná stavební firma R-U monarchie Müller-Kapsa. Tou třetí
historickou památkou je pozdně barokní zámek z roku 1723. No řekněte sami,
není to zločin „hodit“ mezi takové stavební skvosty stavbu, která spíše
připomíná přerostlou márnici? Nechceme být staromilci, kteří brání kdejakou
pastoušku. Faktem ovšem je, že ona nevzhledná stavba na místě bývalé varny
je dosud stavba bez stavebního povolení postavená na pozemku, který je navíc
určen územním plánem obce Štěnovice pro bydlení a nikoli pro výrobu.
Vidíme-li, jak citlivě opravila firma Streicher hospodářské objekty bývalého
statku a využívá je k výrobní činnosti, napadá nás, proč tomu tak nemohlo být
i s bývalou varnou.
Není bez zajímavosti ohlédnout se do roku 2014. V prosinci tohoto
roku vyšel v Plzeňském Deníku článek s názvem „Nadšenci chtějí oprášit
zašlý pivovar“. Stojí za přečtení, jaké mělo plány s pivovarem sdružení PRO
obec. Nabízí se okamžitě srovnání planých řečí a naivních plánů s dnešní
skutečností. A nebo snad má obec tak málo vlivu na to, co komu prodá a co
kdo na pozemcích postaví? Nutno ovšem připomenout, že za současnost ve
štěnovickém pivovaru můžeme my všichni, tedy štěnovičtí občané.
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Kdyby se všechny nesouhlasné hlasy sešly na veřejném zasedání
zastupitelstva obce a kdyby všichni ti, kteří s řadou aktivit v obci nesouhlasí,
vznesli dotazy, nejspíš by dnes nestála v areálu pivovaru taková nevzhledná
hrůza.
Shrnutí: zbývá smutná vzpomínka na to, co dokázaly postavit generace
před námi a konstatování, že generace příští nás, současníky, budou mít za
kulturní barbary.
PhDr. Alena Vlčková,
kronikářka obce
Pozn. Článek z Plzeňského Deníku z prosince 2014 je dispozici u kronikářky. O
stavbě haly v areálu pivovaru je možno získat informace na stavebním úřadu
v Dobřanech.

Barvitě vylíčeno - černobíle viděno?
V reakci na výše uvedený text je potřeba čtenáři sdělit několik
upřesňujících informací. Nejprve mi však dovolte doplnit historické
skutečnosti, které jsou obsahem článku, jehož autorkou je paní Vlčková.
Areál bývalého pivovaru získala obec do vlastnictví v roce 1994. Jak
je v článku paní Vlčkové správně uvedeno, „socialistická“ armáda
nepřistupovala k areálu pivovaru s přílišnou noblesou, spíše naopak. Osud
některých budov byl tak nenávratně zpečetěn a některé objekty byly zbořeny
(např. strážnice, která se nacházela vpravo za bránou areálu z Plzeňské ulice).
Už v okamžiku, kdy obec získala areál pivovaru do vlastnictví, muselo
být tehdejšímu vedení navýsost jasné, že se budou na revitalizaci poničeného
areálu hledat finanční prostředky jen stěží. Objekty tak byly pronajaty místním
podnikatelům, čímž se však problém největších budov areálu (obou sladoven)
nevyřešil. Tato stavení byla totiž dispozičně uzpůsobena pro práci se sladem
lidskou silou, což nedovoluje použít manipulační techniku. Osadit stroje
určené k výrobě je rovněž vyloučeno. Obec tak marně hledá využití „krásné
Kličkovy sladovny z roku 1904“.
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Zastupitelstvo obce v průběhu let odmítlo nabídky několika různých
soukromých subjektů s žádostmi o odkoupení či pronájem za účelem zřízení
ubytovny. Nutno podotknout, že pro účelné využití budovy je zapotřebí
nemalých investic (odhadem v řádu desítek milionů korun). Zastupitelstvo
obce tak uvítá nápady občanů, jak tento objekt využít.
Jedno volební období střídalo druhé a pivovar byl stále ve stejně
zuboženém stavu. Snahy vymyslet pro obec efektivní využití komplexu vyšly
za ta léta naprázdno. A že bylo nápadů nespočet – o tom nelze pochybovat.
Jednou z mnoha vizí byla i obnova samotného pivovarnictví. Jak romantická
představa opírající se o značnou dávku zdravého patriotismu. Později se však
ukázalo, že s ohledem na rozpočtové možnosti obce nelze tuto vznešenou
myšlenku realizovat. Dostat téma štěnovického pivovaru do popředí zájmu se
snažil spolek PRO obec po několik let i pomocí regionálního tisku. Zda
vyvinulo nějaké uskupení za poslední léta (a zda vůbec někdy) alespoň
podobnou aktivitu volající po revitalizaci areálu, mi není známo.
Areál pivovaru byl obcí svého času i opakovaně inzerován
v celostátních nabídkách tzv. brownfieldů (označení pro nevyužívané objekty).
Zájemce se však nenašel. Po volbách v roce 2014 stála před místní
samosprávou opět výzva – „co s pivovarem?“. V návaznosti na rozhodnutí
zastupitelstva z roku 2012 (kdy byl prodán do soukromých rukou první objekt
v areálu bývalého pivovaru, který byl novým vlastníkem následně
zrekonstruován) se tak vedení obce konečně uchýlilo k následujícím
odvážným a rozhodným krokům:
1) Přiznalo si skutečný stav věci s vědomím, že obec nebude mít nikdy
dostatek finančních prostředků na to, aby celý areál zrevitalizovala. Pokud by
se obec přeci jen rozhodla do areálu takového rozsahu s velkým havarijním
stavem investovat v potřebné míře, bylo by to na úkor zajištění běžného
provozu obce, což je nemyslitelné!
2) Areál pivovaru je součástí lokality, která je z větší části určena
k průmyslovému využití. Není důvod charakter lokality měnit, proto byly
některé objekty a přilehlé části pozemků v areálu nabídnuty k odkupu
subjektům, jejichž předmětem je činnost v průmyslovém odvětví.
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Co by bylo s areálem, pokud by se obec nerozhodla jednat? Zřejmě by
chátral dál. Jednotlivé objekty by se nakonec obci doslova rozpadly pod
rukama bez naděje na jejich další využití. Vidina zisku v podobě rozpočtového
příjmu (ať už by to bylo formou nájmu či prodeje) by se rovněž rozplynula.
Závěrem je potřeba uvést, že se na areál pivovaru nevztahují žádné
regulativy, které by určovaly, jak mají stavby v této lokalitě vypadat, a jak
nikoli. Realizace „nevzhledné hrůzy“ není ani v rozporu s územním plánem
obce, což potvrzuje stanovisko vydané kompetentním úřadem, jímž je odbor
územního plánování při Městském úřadu v Přešticích.
Jak známo, černobílý pohled na nejrůznější problematiku (natož pak
na celý svět) bývá často klamný. Mnohdy i přes barvitá „svědectví“…
Jan Polívka,
místostarosta obce

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Ázerbájdžán, jihozápadní Asie - 2. část
Středa 20. 2. 2019 Cesta z města, tedy z Baku

Předchozí dny nebylo dobré počasí, ale
dnes se udělalo hezky. Rozhodli jsme se
tedy narychlo opustit náš hotel a vyrazit z
hlavního města Ázerbájdžánu do hor.
Žádné taxi, ale hezky hromadnou dopravou
a s místními domorodci (možná i slepicemi
a kozami, a kdo ví s jakou havětí ještě).
Držte nám palce, dobrodružství začíná!
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Na okraji vesnice Yanar Dag jsme našli kopeček, který jsme pojmenovali
Windows 7. Vzpomínáte si na počítačové pozadí uživatelské plochy Windows?

Nasedli jsme na maršrutku č. 217 a jeli ze stanice metra Koruglu do
vesnice Yanar Dag. Baku za námi postupně mizelo a my se dostali do
divočiny. Cestou jsme viděli ropná pole a já trval na tom, že musíme z
maršrutky vystoupit a celé ropné pole zdokumentovat a hlavně vyfotit.
Honza byl proti (prý nebezpečí úrazu), ale podařilo se mi ho při zpáteční
cestě donutit. I přes zákaz vstupu a přísný zákaz focení se mi na ropné pole
podařilo vniknout (Honzovi tedy ne, ten se u tabule zákaz vstupu zastavil a
odmítl dále jít). Nicméně s Honzou se skvěle doplňujeme, a tak se nám
podařilo i přes ty všechny zákazy pořídit snímky a videa, na které jsem se
od začátku cesty tolik těšil.
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Středa 20. 2. 2019 Vítejte na ropném klondajku!

Na dotaz, z jaké hloubky se těží ropa, nám Ázerbájdžánci odpovídají, že plošiny
jsou sice malé, ale těží ropu z hloubky 2 km pod povrchem.

Ani zákaz vstupu a zákaz focení neodradil Radima, aby navštívil ropné pole,
kolem kterého jsme cestou v Ázerbájdžánu projížděli. Honza poslušně zastavil
u značky "zákaz vstupu" a dal si za vůně ropy, oleje a maziv svou vydatnou
svačinku.
Ropných rafinérií je tady tolik, že litr nafty stojí na benzínce 0,6 manatu, tedy
v přepočtu 8 korun. Běžný Natural pak koupíte za 0,8 manatu, což je něco
kolem 11 korun. Vše bylo řádně ověřeno Honzovýma i Radimovýma očima
při pohledu na čerpací stanice u cest během jízdy totálně přeplněnou
maršrutkou.
Ázerbájdžán je jedna z prvních zemí, která na světě ropu produkovala.
Produkci zahájila na počátku 20. století a generovala polovinu celkové
světové nabídky. Podle údajů, které jsem na internetu našel, byl pro Českou
republiku druhým největším dodavatelem ropy (jaký je současný stav, bohužel
nevím). Takže, kdo nechce volit standardní pětihodinovou cestu letadlem
skrze tři časová pásma, může proti proudu doplout ropovodem až za námi.
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Co víc dodat... Toto místo bere dech, zároveň budí rozporuplné pocity při
pohledu na kapající kohouty s ropou, ropná jezírka, rez a kaluže s mazivy. I
toto je dobré vidět a možná i proto ten přísný zákaz focení.
Středa 20. 2. 2019 Ohnivé hory, jen kousek za městem
Naše další dobrodružná cesta vedla do Fire Mountain, které jsou přibližně 15
km za hlavním městem Baku. V těchto místech uniká ze země plyn, který hoří
už mnoho let. Honza využil síly ohně a chvíli se nahříval. Já to zkoušel, ale
upřímně jsem se bál. Je znát, jak je tato země bohatá na ropu, plyny, rudu a
další nerostné bohatství. Pokud s ní budou Ázerbájdžánci rozumně zacházet,
budou mít stále co těžit, dolovat a získávat. Avšak hranice mezi přírodou a
průmyslem je velmi tenká. Uvidíme, co bude na tomto místě stát za několik
let...

Fire Mountain - plyn unikající ze země hoří už několik desítek let.

Středa 20. 2. 2019 Honza málem králem, tedy svačinou
,,To jsou hodní psi," volá Radim. No, nevím. Dvakrát kolem nás proběhli a
začali zužovat kruh. Asi jako kdysi Indiáni v Americe... Vydal jsem se dál.
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Psi za mnou. Asi věděli, že mám v batohu jídlo. Dělal jsem, že nevnímám,
ale koukal jsem se, kde jaký pes je. A Radim? No co, fotí a vůbec nevěnuje
pozornost tomu, že to mohou být poslední okamžiky kolegy Honzy.
Včetně jeho (Radimových) zásob jídla. Nakonec to dobře dopadlo a já a
Honza mohl napsat tento text.
V příštím díle se vydáme stopem dál do vnitrozemí. Zažijeme chvíle
beznaděje, kdy jsme šli 12 km velmi těžkým terénem z hor k dálnici pěšky
a následně chvíle radosti, kdy jsme došli k dálnici a okamžitě jeli dál a
potkávali samé fajn místní lidi. Cestování po Ázerbájdžánu je
dobrodružství, to se musí uznat!

Těch psů bylo asi 10, nebyli všichni v záběru.
Honza byl "trošku" nervózní.

Radim Teodor Bílek a Jan Melka,
štěnovický a plzeňský cestovatel
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Nabídka pracovního místa

Obec Štěnovice hledá pracovníka na pozici
„Údržba zeleně a veřejných prostor“
s nástupem od 1. 6. 2019
Místo výkonu práce: Štěnovice
Požadujeme: řidičský průkaz skupiny „B“ (popř. skupiny „T“),
bezúhonnost, pracovní flexibilitu
Nabízíme: platové ohodnocení dle platných platových tarifů, příspěvek
na stravování, pracovní pomůcky zdarma, 5 týdnů dovolené
Písemné přihlášky zasílejte na adresu úřadu:
Obecní úřad Štěnovice, Čižická 133, 332 09 Štěnovice
(popř. email: podatelna@stenovice.cz)

V sobotu 20. dubna 2019 zahraje v sále Lidového domu Štěnovice od 21
hodin kapela LUCIE REVIVAL. Akci pořádá provozovatel restauračního
zařízení Lidový dům Štěnovice David Kulich.

Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Čižická 133, 332 09
Štěnovice, okr. Plzeň – jih. E-mail: podatelna@stenovice.cz, www.stenovice.cz. Uzávěrka
zpravodaje je vždy k 20. dni v měsíci. Za obsah článků zodpovídají jednotliví autoři článků.
Evidenční číslo MK ČR E 12369. Náklad 500 ks. Vydáno 8. 4. 2019.

strana 28

ŠL č. 4 / duben 2019

