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Stavební úpravy ve škole budou zahájeny poslední týden
v červnu
Koncem června bude zahájena druhá etapa realizace akce Rozvoj a obnova
materiálně technické základny ZŠ Štěnovice, jejíž součástí je modernizace
prostor školní kuchyně a jídelny včetně zázemí kuchařek. V rámci akce
bude do kuchyně umístěno nové gastro-zařízení, které nahradí to stávající
(v některých případech původní z roku 1983). Novým nábytkem (židlemi a
stoly) bude vybavena multifunkční učebna, která byla zbudována v první
etapě této stavební akce. Novým vybavením bude zaopatřena také jídelna,
která projde rozsáhlou rekonstrukcí právě letos. Jak už bylo uvedeno,
stavební práce budou zahájeny koncem června. Z tohoto důvodu bylo
ředitelem ZŠ Štěnovice vyhlášeno ředitelské volno. Školní rok 2018/2019
tak bude ukončen už 21. června 2019. Zrekonstruovaná kuchyně s jídelnou
by měla sloužit žákům a zaměstnancům školy od 2. září 2019, tj. začátkem
školního roku 2019/2020.
Jan Polívka

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Ve dnech 24. a 25. května se uskutečnily volby do Evropského parlamentu.
Ve Štěnovicích bylo do volební urny odevzdáno 467 obálek, z toho 463
platných hlasů.
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počet hlasů

%

ANO 2011

101

21,8

ODS

90

19,4

STAN a TOP 09

60

13

Česká pirátská strana

55

11,9

Svoboda a přímá demokracie –
Tomio Okamura
KDU-ČSL

54

11,7

25

5,4

KSČM

22

4,8

ČSSD

13

2,8

HLAS

13

2,8

ostatní

30

6,5

Obecní úřad Štěnovice

Po obci byly umístěny další nádoby na sběr hliníkových
plechovek
Na základě poptávky občanů byly
v květnu po obci umístěny další
nádoby na sběr hliníkových
plechovek. První kontejner byl
uložen do sběrného dvora už
koncem března. Následně byla
jedna nádoba umístěna v ulici
Šeříková (místo u křižovatky s ulicí
Liliová) a další v ulici Třešňová
(místo u křižovatky s ulicí Polní).
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Navýšení počtu kontejnerů na jedlý olej
V současné době jedná vedení obce o navýšení počtu kontejnerů na jedlý
olej. Jedna nádoba byla před několika lety umístěna u kontejnerového stání
v Selské ulici. O tom, kdy budou další nádoby umístěny, bude obec
vyrozuměna v brzké době společností zajišťující svoz odpadu jedlého
oleje.

Hasiči museli dvakrát likvidovat požár kontejnerů
V květnu a začátkem června vyjeli hasiči k požáru kontejnerů
separovaného odpadu v ulici Jasanová. Při prvním požáru shořela nádoba
na plast, při druhém požáru (který byl založen zhruba o 14 dní později)
oheň zcela pohltil nádoby určené k uložení plastu a papíru. Nádoby na
separovaný odpad jsou ve vlastnictví společnosti zajišťující svoz odpadu.
Případem se nyní zabývá policie.
(jp)

Usnesení č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 6. 5. 2019:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí složení slibu člena zastupitelstva pana Davida Laštovky.
2. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru k plnění předchozích usnesení
(zápis z jednání kontrolního výboru tvoří přílohu usnesení).
3. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1 a č. 2/2019, které jsou v pravomoci
starosty obce a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.
4. Odkládá projednání prodeje pozemků p.č. 936/10 (trvalý travní porost) o
výměře 24 m2 a p.č. 936/11 (trvalý travní porost) o výměře 29 m2 v k.ú.
Štěnovice na následující veřejné zasedání zastupitelstva.
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5. Schvaluje prodej části pozemku p.č. 1138/1 o výměře 46,6 m2 (ostatní
komunikace – ostatní plocha) a části pozemku p.č. 1139/10 o výměře 1,6 m2
(silnice – ostatní plocha) v k.ú. Štěnovice za cenu 130 Kč/m2 panu Miloši
Bočkovi. Bude uzavřena kupní smlouva mezi obcí Štěnovice (prodávající) a
panem Bočkem (kupující), smlouva bude vyhotovena prodávajícím. V kupní ceně
se promítne vyhotovení ocenění uvedených pozemků č. 6/2019 a zpracování
geometrického plánu, zápis vlastnických práv do KN bude proveden na náklady
kupujícího. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
6. Schvaluje prodej části pozemku p.č. 1138/1 o výměře 40 m2 (ostatní
komunikace – ostatní plocha) v k.ú. Štěnovice za cenu 130 Kč/m2 panu Michalu
Bočkovi. Bude uzavřena kupní smlouva mezi obcí Štěnovice (prodávající) a
panem Bočkem (kupující), smlouva bude vyhotovena prodávajícím. V kupní ceně
se promítne vyhotovení ocenění uvedených pozemků č. 6/2019 a zpracování
geometrického plánu, zápis vlastnických práv do KN bude proveden na náklady
kupujícího. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
7. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemku p.č. 895 o výměře 41 m2 (zbořeniště –
zastavěná plocha a nádvoří; jedná se o pozemek pod budovou hasičské zbrojnice)
v k.ú. Štěnovice. Bude uzavřena darovací smlouva mezi Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska (dárce) a obcí Štěnovice (obdarovaná). Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
8. Schvaluje výpůjčku sportovního hřiště na pozemcích p.č. 894/5 o výměře 7 342
m2 (sportoviště a rekreační plocha), p.č. 884/211 o výměře 563 m2 (sportoviště a
rekreační plocha), p.č. 894/13 o výměře 691 m2 (jiná plocha – ostatní plocha)
v k.ú. Štěnovice Základní škole Štenovice, okres Plzeň – jih v době od 8:00 do
16:45 hodin o pracovních dnech. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
smlouvy o výpůjčce.
9. Schvaluje prodej části pozemku p.č. 1139/10 o výměře 21 m2 (silnice – ostatní
plocha) v k.ú. Štěnovice za cenu 130 Kč/m2 manželům Sakovým. Bude uzavřena
kupní smlouva mezi obcí Štěnovice (prodávající) a manžely Sakovými (kupující),
smlouva bude vyhotovena prodávajícím. V kupní ceně se promítne vyhotovení
ocenění uvedeného pozemku č. 5/2019, zápis vlastnických práv do KN bude
proveden na náklady kupujícího. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
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10. Bere na vědomí odpisový plán Základní školy Štěnovice, okres Plzeň – jih pro
rok 2019, kdy výše odpisů činí 220 531 Kč.
11. Bere na vědomí odpisový plán Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih
pro rok 2019, kdy výše odpisů činí 178 716 Kč.
12. Schvaluje navýšení příspěvku na provoz Mateřské škole Štěnovice, okres
Plzeň – jih ve výši 178 716 Kč.
13. Schvaluje navýšení investičních prostředků Mateřské škole Štěnovice, okres
Plzeň – jih ve výši 25 000 Kč.
14. Bere na vědomí cenové nabídky na úpravu povrchů místní komunikace v ulici
Vřesová a Jedlová, načež schvaluje a vybírá cenovou nabídku od firmy
EUROVIA CS, a.s. s celkovou částkou 511 222 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo obce
pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
15. Schvaluje pronájem výlepové plochy (dřevěné nástěnky) pro účely politické
kampaně politických stran a hnutí a stanovuje plošně cenu za pronájem 1 Kč.
16. Schvaluje záměr zbudování studny na pozemku p.č. 567/2 v k.ú. Štěnovice.
17. Schvaluje záměr zbudování čerpání na vodu na pozemku p.č. 567/16 v k.ú.
Štěnovice.
18. Bere na vědomí přijatá usnesení.

V červnu jubilea oslaví:
Marie Janoušková, Ke Kukačce
Jaroslava Drymlová, Buková
Marie Šťastná, Jasanová
Alenka Holoubková, Liliová
Stanislava Hajšmanová, Lipová
Libuše Čermáková, Čižická
Jaroslav Rádl, Na Šancích
Jaroslav Brož, Buková
Alena Píclová, Akátová
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Milan Čech, Buková
Josef Kovář, Lipová
Anna Ličačenková, Liliová
Milada Pytlíková, Buková
Růžena Cinková, Čižická
Antonie Červená, Štěnovické nám.
Marie Stuchlíková, V Potocích
Pavel Šilhánek, Mechová
Miroslav Čížek, Jasanová
Božena Melková, Čižická
Zuzana Pergerová, Polní
Jan Medvec, Čižická
Anna Klokanová, V Potocích
Jiří Moravec, Buková
Jiřina Kepková, V Podlesí
Jana Špelinová, Spojová
Ladislav Knížek, Na Šancích
Jaroslav Kastner, Skalní
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)

Z kultury:
Dětský den Štěnovice 2019
Asi jen stěží byste spočítali, kolik ročníků Dětského dne se na
štěnovickém fotbalovém hřišti již uskutečnilo. S organizací začala parta
nadšenců již více než před dvaceti lety. Od té doby se tato parta rozšířila a
zároveň přibrala také OU Štěnovice, který se stal pořadatelem celé akce.
Co zůstává stejné po celá ta léta, je skvělá atmosféra a nadšené děti. Letos
jich bylo rekordních 483.
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Přilákalo je nejen krásné počasí, ale také program v podobě vystoupení
našich malých mažoretek, divadélka Dráček, tradičního seskoku
parašutistů a samozřejmě neodmyslitelných stanovišť s úkoly. Děti se
mohly na hřišti stát lezci při zdolávání lezeckých překážek mezi stromy na
stanovišti štěnovických skautů; zdravotníky při nacvičování první pomoci
u záchranářů; astrology pod taktovkou zaměstnanců z Hvězdárny v
Rokycanech a v Plzni; výtvarníky díky tvůrčí dílničce a v neposlední řadě
judisty, které trénovala štěnovická Pavlína Marešová - novopečená
stříbrná reprezentantka Mistrovství ČR mužů a žen.
Na přípravách a realizaci akce se podílelo více než 60 dobrovolníků, za
což jim patří velký dík. Jejich největší odměnou jsou ale spokojené úsměvy
dětí a to, že je stále baví slavit na Dětském dni ve Štěnovicích.
Petra Šmídlová
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DĚTSKÝ DEN ŠTĚNOVICE 2019
podpořili OÚ Štěnovice a tito sponzoři:
STREICHER s. r. o.
MEZADO s.r.o.
ATEGA s.r.o.
TEZAP ŠTĚNOVICE s.r.o.
F.Hanzlík, LINUX Networks
David Kulich, Pizzerie Bowling + Lidový dům
MUDr. Monika Vojtová
3DMK Milan Kokoška
Tomáš Nekolný
Alena Píclová
Pavel a Věra Kubešovi
Manželé Tupovi
Radim Teodor Bílek
Marek Racek
Phan Manh Nam, potraviny
Restaurace Modrý Klokan
Zdeněk Albl
Všem sponzorům děkujeme!
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Štěnovické jarní slavnosti
V sobotu 18. května se ve Štěnovicích uskutečnil čtvrtý ročník akce s
názvem Štěnovické jarní slavnosti. Každoročně je zajímavostí akce košt
vín, který je součástí pochodu a který je již tradičním zahájením každého
ročníku této akce. Účastníci pochodu se poté odebrali do sálu Lidového
domu, kde zahrála Ledecká dudácká kapela. Za doprovodu kapely
ochutnávali návštěvníci akce různé druhy vín, které byly dodány
Weinotékou Radnice.

Jan Polívka
foto: David Kulich

Zpráva pro ženy:
7. května jsme si udělali výlet na zámek Kozel a na hrad Radyně. Sešlo
se nás jedenáct a tři muži, kteří nás na zámek Kozel dovezli. Na zámek
jsme dorazili kolem desáté hodiny, kdy se otevírala jízdárna
s korunovačními klenoty. Součástí expozice byly informace o době Karla
IV. Po prohlídce jsme zamířili do parku zámku a prohlédli si zahradu.
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Pak jsme se přesunuli na Radyni. Následně jsme navštívili místní
restauraci, kde jsme poobědvali. Poté jsme zamířili k domovu. Výlet se
povedl a všem se líbil.

Zdenka Šestáková

Pozvánka na setkání klubu seniorů
Zveme všechny seniory na setkání v Lidovém domě ve čtvrtek 27.
června 2019 od 16 hodin. Můžete se těšit na hudební ukázky Matěje
Mullera z vlastní tvorby a směsku lidových písniček. Přijďte mezi
nás a vezměte s sebou i známé, kteří ještě na setkání seniorů nebyli.
Za KK OÚ Štěnovice se na vás těší
Hana Hubačová a Pavla Varáčková
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ŠTĚNOVICKÁ POUŤ
Po roce se na Štěnovickém náměstí opět uskuteční
Štěnovická pouť.
Pouť se uskuteční 15. a 16. června 2019.

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Návštěva z partnerské školy

Ráno 30. dubna se ve škole v bezmála dvoutisícovém Tiefenbachu neslo ve
znamení velkých očekávání, ale možná i lehké nervozity. 41 dětí a jejich
vyučující se připravovali na více než stokilometrovou cestu na jižní
Plzeňsko, do Štěnovic.
strana 11

ŠL č. 6 / červen 2019

V téže době vrcholily ve Štěnovicích přípravy na příjezd vážených hostů.
Maminky napekly a donesly občerstvení, žáci připravovali stanoviště pro
společné hry. Konečně přišla očekávaná chvíle. U školy zastavil autobus a
z něj začaly vystupovat děti. Štěnovičtí třeťáci a čtvrťáci nejprve pozvali
návštěvu na ukázkovou vyučovací hodinu. Tu se svou paní učitelkou
předem společně připravili tak, aby se do dění všichni zapojili a nebáli se
mezi sebou domluvit.
Poté se žáci rozdělili na 20 českoněmeckých týmů. Turnaj v „Člověče,
nezlob se!“ mohl být zahájen. Odpoledne bylo završeno míčovou hrou
Tobigame a soutěžemi na dalších sportovních stanovištích. Rozdílné
jazyky nebyly pro děti překážkou a společný den si nadmíru užily!
Velké poděkování patří maminkám, které připravily občerstvení pro
všechny děti a také vyučujícím ze Štěnovic a Tiefenbachu, kteří mezi
sebou aktivně komunikují a umožňují dětem se vzájemně potkávat.
Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Výlety a exkurze v mateřské škole
V průběhu celého roku se snažíme dětem zpestřit docházku do
školky tím, že plánujeme výlety, exkurze, výstavy, divadelní představení
apod. Pro nejmenší děti je přijatelnější formou zdržovat se v okolí MŠ
nebo pozvat herce či divadelníky nebo propagátory umění, sportu, ekologie
k nám do budovy školy. Takto k nám například v minulém roce dorazil
mluvčí plzeňské ZOO pan Martin Vobruba s živým hadem, letos nás čeká
seznámení s králíčky, které s sebou přinese pan Menoušek, s nejmenšími
dětmi jsme navštívili Ekofarmu Útušice a brzy se vydáme na exkurzi za
Štěnovice směrem k Štěnovickému Borku podívat se na poníky, kozy a
ovce.
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Ale i přes pestré dění v průběhu roku se děti ze školky těší hlavně
na výlet autobusem. Nejčastěji jsme v minulých letech navštěvovali ZOO
Plzeň, ale také jsme se účastnili programů na hradech a zámcích Klenová,
Švihov, Točník nebo Nebílovy. V tomto pololetí a školním roce jsme se
rozhodli rozdělit a vyhovět tak přáním každé třídy. Autobusem se svezeme
všichni!
Nejstarší předškoláci se pro velký zájem a naší oblibu vydají na
hrad Točník. Tento výlet je celodenní. Děti dorazí na parkoviště pod
hradem, vyšplhají se na kopec a tam se jich ujme pohádková bytost, která
je provede hradem a podhradím, kde jsou pro děti připraveny různé
aktivity (střelba lukem, jízda na koni, žonglér, divadelní představení aj.).
Součástí programu je společná fotografie a návštěva jarmarku.
4 – 5 leté děti se rozhodly pro návštěvu zámeckého statku Újezd
nade Mží, kde je čeká výukový program s živými zvířaty a opékáním
vuřtů.
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Nejmenší děti ze tříd Koťátka a Medvídci pojedou nedaleko, a to podívat
se do zrekonstruované budovy školy, do nádherné přírody a hlavně na
návštěvu za ovečkami na Prusiny u Nebílov. Program bude upraven pro 3
– 4 leté děti časově i obsahově, takže zvířata nakrmíme, vyrobíme si
ozdobný kolíček, projdeme se okolím a hlavně dojedeme tam a zpět
v bdělém stavu.
Lucie Miškovičová

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Zlatokopové v Holostřevech 24. - 26. 5. 2019

V pátek 24. 5. 2019 se sešli štěnovičtí skauti v 16:45 hodin na Hlavním
vlakovém nádraží v Plzni, aby vyrazili na víkendovou akci do Holostřev,
protože však do Holostřev přestal jezdit vlak s vyjímkou soboty, musel se
úsek Stříbro - Holostřevy zvládnout objednaným autobusem.
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Po příjezdu se Dráčata ubytovala na staré faře, ve které sídlí vzdělávací
Komunita Noe, která se o faru a sousedící budovy stará a pořádá zde různé
vzdělávací a kulturní akce. Poté nastala příprava ohniště, na kterém si děti
upekly buřtíky, pečivo či jablíčka. Co se týče her pátečního večera, děti
pobavila hra na mrkajícího vetřelce a následně velmi oblíbená logická hra
Palermo. Sobotní den začal tradiční rozcvičkou, po které následovala
snídaně na čerstvém vzduchu v prostorách zahrady. Po snídani připravily
starší skauti balíčky s jídlem na celodenní výpravu po okolí v délce 8 km.
Výprava se nesla tématicky v duchu zlaté horečky na Klondiku na
americkém severozápadě, v dnešním kanadském teritoriu Yukon a
americkém státě Aljaška na konci 19. století, jak jí známe z románů Volání
divočiny a Bílý tesák amerického spisovatele Jacka Londona. Skautské děti
se rozdělily do šesti věkově a schopnostně vyvážených skupin
(Zlatokopové, Bílý tesák, Kojoti, Kopáči, Matesův gang a Postrach
skunků) a velení každé skupiny se ujal zvolený kapitán. Prvním úkolem
bylo získat co nejvíce „obrázkových“ orlů, bizonů, medvědů, koní a
skunků rozmístěných po lese, což znamenalo „jakýsi“ majetek, protože
v době zlaté horečky musel mít každý zlatokop s sebou mimo nářadí na
rýžování zlata značné zásoby jídla. Druhým úkolem bylo štafetové
přemisťování skupiny z daného místa do cíle, formou kůň a jezdec
zlatokop, kdy koně představoval zdatnější člen skupiny. Dalším úkolem
byl transport zlata, který představoval „pozlacený“ kámen menších
rozměrů na dětmi ručně vyrobených vorech z klacíků a provázku.
Hodnotilo se, zda dřevěný vor se zlatem překonal stanovený úsek na
potoku, který protékal lesem. V průběhu hry se nám stalo, že nebylo
možné přejít potok na druhou stranu břehu, ale skautské děti si věděly
rady, našly a natahaly vhodné spadané stromy a vytvořily z nich dřevěný
můstek a mohlo se pokračovat směrem k Výrovskému rybníku, na kterém
kotvila napůl potopená dřevěná pramice s trefným názvem Titanic.
Čtvrtým úkolem bylo zvládnutí znalostního testu (např. mezi jaké šelmy
patří vlk?, rodí želva živá mláďata?, jak se jmenují lodě poháněné silou
větru?, jak se římsky napíše 1000?, atd.) zlatokop dané družiny se svým
koněm „vyrazili“ pro otázku, pokud dokázal odpovědět, získal body ihned,
pokud nikoliv, mohl se poradit se svým „koněm“, pokud ani „to“
nefungovalo, musely se oba vrátit ke zbytku skupiny, poradit se a vrátit se
se správnou odpovědí.
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Posledním úkolem bylo nalézt zlato uschované v písku, tomu však
předcházelo vykolíkování území pomocí kolíků a stejně dlouhého
provázku, aby na začátku měly všechny skupiny stejnou možnost. Po
vykolíkování a následném rýžování mohla skupina nalezené zlato prodat a
koupit si licenci na vykolíkování dalšího pozemku k hledání zlata. Po
skončení celodenní hry a zároveň sobotní celodenní výpravy si skautské
děti odpočinuly v místnostech fary. Po zaslouženém odpočinku Lasičky
zahájily přípravu sobotní večeře. Mezitím Ledňáčci, Netopýři a Raci
připravili oheň, u kterého jsme povečeřeli. Po večeři jsme si zahráli hru,
kdy jeden ze skautů šel na chvilku za stodolu fary, a když se vrátil, měl za
úkol poznat, kdo ovlivňuje pohybové a vizuální chování zbytku skupiny
(např. pohyby rukou, tleskání, mrkání, atd.), když uhodl, vyměnili si role.
Po této hře si děti v doprovodu kytary zazpívaly písničky a před spaním
jsme se zašli podívat v rámci Bobříka odvahy do místního kostela svatého
Mikuláše s barokní věží, který sousedí s farou. Nedělní ráno začalo
rozcvičkou a po snídani si děti začaly balit své věci, když bylo sbaleno,
Ledňáčci začali připravovat k nedělnímu obědu bramboračku.
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Netopýři, Lasičky a Raci uklízeli prostory fary, které jsme měli k dispozici.
Po splnění těchto úkolů si děti ještě stačily zahrát hru na čísla, která
spočívala v tom, že bylo určeno číslo např. 77 a děti musely sesbírat
kartičky s čísly (1 – 99) rozmístěnými na zahradě. Počet nasbíraných
kartiček byl omezen počtem členů skupiny a součet čísel musel být v tomto
případě 77, nebo se tomuto číslu musel co nejvíce blížit. Po této hře děti
zjistily, že z hnízda na stromě vypadli dva vrabčáci, reakce byla okamžitá,
již opeřená ptáčata se dostala s pomocí dětí opět do hnízda a za chvíli děti
viděly, že se o hnízdo stará již dospělý ptačí rodič. Po výborné
bramboračce pro nás přijel v 12:30 hodin autobus, který nás dopravil do
Stříbra na vlakové nádraží, odkud nás vlak dovezl v 13:54 hodin zpět do
Plzně. Kromě krátkého sobotního deštíku v lese si skautské děti užily
hezkého víkendového počasí v krásném prostředí Holostřev a okolí a
zároveň zdravého pobytu v přírodě.
Cyril Hromník
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Červen nabídne mnoho fotbalových událostí
Během června budou finišovat soutěže všech týmů našeho oddílu. A-tým
bojuje o záchranu v 1. B třídě a v sobotu 8. 6. odehrál od 16:00 na
domácím hřišti veledůležité derby proti týmu Losiné (pozn.: Štěnovice
prohráli 1:2, gól vsítil do branky Losiné Pavel Volf).

Momentka z vítězného zápasu A-týmu proti Měčínu.
V soutěžích dorostu máme sdružený start s týmem Černic. V sobotu 15. 6.
od 10:00 odehraje tento tým, kde působí několik našich dorostenců, svoje
domácí utkání na našem hřišti u jezu proti Blovicím.
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Pro fanoušky našich týmů je to jedinečná možnost, kdy mohou na našem
hřišti po mnoha letech vidět dorostenecký fotbal.
Mladší a starší přípravky odehrají na našem hřišti několik nadstavbových
turnajů – mladší přípravky 3., 10. a 17. 6., starší přípravky 5. a 19.6.
Začátek nadstavbových turnajů je vždy od 16:30.
Stará garda odehraje svůj poslední zápas na domácím hřišti v pátek 7. 6. od
18:00 proti mužstvu Radkovic.
Všichni fanoušci jsou srdečně zváni na naše domácí zápasy, hráči
rozhodně ocení vaši podporu.
Petr Lodl

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Ázerbájdžán, jihozápadní Asie - 4. část

Hinduistický chrám Ohně v Atescah.
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Pátek 22. 2. 2019 - Maršrutkou až k hinduistickému chrámu ohně

Dnes bylo jasno s teplotou kolem 13-15 °C, a tak jsme s Honzou
vyrazili z autobusového nádraží Korolo a maršrutkou č. 184 do vesnice
Atescah. Jízda stála 0,3 manatu, tedy 4 koruny. Opět jsme byli v maršrutce
středem pozornosti. V Atescah mají stavbu známou prakticky na celém
světě. Historické kořeny tohoto chrámu spadají do dob zoroastrismu
(íránské náboženství, 600 let př. n. l.), kdy byl chrám vybudován uctívači
ohně, kteří tuto zemi považovali za svatou.
Celé okolí je známé naprosto unikátním přírodním fenoménem –
ohněm, který hoří přímo ze země. Dominantou tohoto místa je hinduistický
chrám, kde uprostřed plane „věčný oheň“ a dříve se zde odehrávaly
náboženské rituály. V okolních budovách se nacházejí malé místnosti
mnichů „dervišů“ – uctívačů ohně, kteří věřili, že tento oheň má zázračnou
duchovní sílu a tuto víru si přinesli z Indie. Důkazem toho jsou i
hinduistické nápisy na zdech. V dnešní době se již chrám k bohoslužbám
neužívá, slouží jako muzeum. I původ tajuplného ohně je již objasněn –
oheň stále hoří díky zemnímu plynu, který v místě chrámu a na dalších
místech Apšeronského poloostrova plyne ze zemních otvorů.

Originální artefakty staré stovky let.
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Po této cestě jsme zamířili na oběd. Našli jsme cosi jako restauraci
(tvářilo se to tak z venku), ale uvnitř to byla venkovská hospoda 4. možná i 5.
kategorie, pouze s pivem, čtyřmi druhy nealko nápojů a jednou vodkou a
samozřejmě bez jídla. Ale i tom bude další příběh...

Ne, nemodlím se k ohni, ani ho neuctívám - jen mi je po ráno zima.

Pátek 22. 2. 2019 - Restaurace, kde se nevaří
Když je hlad, musí jmění stranou. To pronesl náčelník české polární výpravy
Karel Němec. Hlavou, tělem i nohama Čech (někteří dodají, že i rukama). V
našem případě to zní takto: Když je hlad, musí ostych stranou. Jak Radim již
zmínil, navštívili jsme hospodu. No, hospodu… Na ulici sice mají vyvěšený
ceník jakýchsi jídel a na ceduli fotky místních specialit, ale když scházíme po
několika schodech, uvítá nás dvorek, kdy napravo jsou dvoje otevřené dveře
kamsi a nalevo jsou dveře zavřené. Tak kam?
Už to obracíme, ale v jednom okamžiku z jedněch dveří vystupuje
starší pán ještě rozespalý a z druhé strany ve dveřích stojí slečna asi 35 let a
oba se nás ptají, co potřebujeme (nebo něco v tom smyslu, přesný překlad mi
trochu uniká).
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Posunky jim naznačujeme, že bychom chtěli jist. Zvou nás tedy dál. A tu jsem
teprve poznal, jaký byl můj starý dobrý dědeček, dej mu Pán Bůh leh… (není
to zase nějaká jiná hra?). Tu teprve zjišťujeme, že za zavřenými dveřmi je
lokál asi s pěti stoly a jedním salonkem. Usedáme za stůl a už je tu slečna
s otázkou: Račte si přát (poznámka pisatele: neumíme místním jazykem kromě
asi sedmi slov, ani rusky. Starší pán zase neumí jinak, než místním jazykem a
rusky. Slečna, co nás obsluhovala, neumí ani rusky).

Snaha o šašlík by tady byla, finální podoba asi trochu jiná, ale dobré to bylo!

Po dlouhém vysvětlování, že bychom rádi šašlik a k mírnému
překvapení obsluhy, že chceme i jíst, nám došlo, že se tu asi moc nevaří. V
tom ale nebyl vůbec problém. Jeden telefonát a než máme v sobě půlku
točeného (mimochodem poměrně dobré pivo) a misku korbáčiků pokapaných
citronem, je tu starší paní s dotazem, jestli chceme kuřecí maso anebo játra. Já
si řekl o játra a Radim o kuřecí. Jídlo nám začíná paní připravovat a mezitím
se s námi dává do hovoru slečna z obsluhy. Na to že mezi námi je jazyková
bariéra, jsme si i celkem slušně popovídali.
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Čas plyne a je tu první chod - vodka. Uf, no tak jo. Ještěže mám
trénink. Pivo a vodka na prázdný žaludek… Ale to znáte asi každý... Naštěstí
to pokračuje dál a na stole máme úžasnou hostinu. Jídlo výborné a nálada
také, což fotky rozhodně dokazují. Po skoro půldruhé hodině a prázdném stole
je čas na odchod. S napětím očekáváme, kolik to vlastně budeme platit?
Finální cena 27 manatu, to je 363 Kč. Loučíme se s příjemnými lidmi a
směřujeme na autobus číslo 184, který směřuje zpět do Baku. Jestli to byl
opravdu nějaký typ šašliku, to nevím, koření na šašlik tam bylo a kousky tuku
také. Jestli ze zadku jehněčího, nevím. Ale rozhodně zážitek velkolepý.
Pátek 22. 2. 2019 - Muslim s břitvou držel křesťana po krkem!
Naprosto šokující a nevídané! Nafotili jsme ty krvelačné muslimské
vrahy přímo v akci! Za chvíli budou s břitvou běhat i u vás!
Tak dost, vypínám bulvární zprávy. Pojďme na náš příběh s holičem:
Honza si doma v Plzni zapomněl holení a postupně, den co den splývá víc a
víc s davem. Jeho obličej se z křesťanského Honzy mění na muslimského
Mohameda a je třeba s tím něco udělat. Ano, více než 95% obyvatelstva je
muslimského vyznání. Když už mluvíme s lidmi, cestujeme autostopem,
pohybujeme se suverénně v podzemním systému metra Baku a jíme s
místními domorodci. Přišel čas i na holiče. Chvíli trvalo, než se oba
dorozuměli. Honza neuměl rusky, holič neuměl anglicky, chyběla tedy
jazyková spojnice. Trvalo asi minutu až dvě, než se ti dva pochopili, ale chuť
a vůle tady byla. Poté to vše nastalo. Bylo znát, že toto je premiéra i pro
samotného holiče. Byli jsme v malé vesnici za městem, očividně jediní turisti,
místní nosí většinou vousy, nebo alespoň knírek. A užívali jsme si to oba dva!
Celý ten proces, přímo až rituál. Prostě nádhera! Žádný sprej s pěnou, žádná
škrabka či strojek - hezky vše klasicky a po staru.
Celé toto umělecké dílo bylo zakončeno vylitím zeleného vosku s
vatovou tyčinkou do uší, zatvrdnutím a pak rázným vyškubnutím zaschlého
vosku i s ušními chloupky. Nutno říci, že tento proces je známý i u nás a
používá se, jen místo vosku se přikládá ohnivá lampa k opálení chloupků.
Tato arabská metoda, kdy dochází i k odstranění samotných kořínků nám
připadá lepší. Přece jen, proč by kvůli módě a vzhledu měly trpět pouze ženy,
že?
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Po celém 45 minutovém procesu Honza omládl a chrochtal si blahem.
Ázerbájdžánský holič mu promazal ještě obličej krémem a vyptal si za svou
práci 10 manatu, tedy 135 korun.
V příštím (posledním) díle se dočtete, jak jsme pluli lodí po
Kaspickém moři, jak Radim doslova přepadl s fotoaparátem kapitána lodi a
jak jsme koupili telefon Samsung Galaxy S9+ za 500 korun. Jo, Ázerbájdžán
je svět zázraků!
Radim Teodor Bílek a Jan Melka
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