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Prohlášení starosty obce
Vážení spoluobčané,
plánované rozšíření parkovacích ploch situovaných před hlavním
vstupem do mateřské školy je opředeno mnohými polopravdami a mýty.
Někteří dezinformátoři vydávají lži za téměř neoddiskutovatelná fakta, což
může veřejnost mást. Nejvíce jsou však šiřitelům mylných informací
vystaveni ti, kteří jsou tímto tématem bezprostředně dotčeni. V tomto
případě se jedná o děti (školní i předškolní) případně o jejich rodiče.
Dovolte mi reagovat na vzniklou situaci prostřednictvím tohoto prohlášení
a v kostce Vás tak informovat, co je skutečným záměrem obce.
V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace parkoviště,
které by mělo sloužit zejména návštěvníkům mateřské školy. V tomto
prostoru se setkávají chodci, přijíždějící a odjíždějící auta a mezi tím se
pohybují rodiče vedoucí děti z/do školky. Jejich bezpečnost (nejen v dané
lokalitě) stavím do popředí jako naprostou prioritu. Tuto situaci nelze
trvale řešit jinak, než rozšířením stávající plochy, oddělením provozu aut a
provozu pěších. Jsem si však vědom zásahu do stávající vegetace
nacházející se na území hřiště využívaného za příznivých podmínek
školními dětmi.
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V případě realizace bude výstavbou parkovacích ploch postižena zhruba
necelá polovina pásu stávajících jehličnanů a keřů. Poražené stromy budou
na území školního hřiště nahrazeny novou výsadbou. V porovnání s
odstraněnou částí stávajícího vegetačního pásu bude nová výsadba širšího
rozsahu o vyšším počtu vysazených kusů. V návaznosti na nezbytné
vyrovnání krátkého strmého svahu dojde k vystavění opěrné zdi, která
nezůstane bez využití. Na zdivo by měly být nainstalovány sportovní
prvky, jako jsou např. lezecké chyty pro děti či basketbalové koše.
Vyhrazená část stěny poslouží k výtvarnému vyžití a rozvoji dětské
kreativity. Místo přilehlé opěrné zdi by mělo být částečně zastřešeno tak,
aby nabízelo víceúčelové využití včetně možnosti venkovní výuky.
Vzhledem k tomu, že obec do budoucna plánuje kompletní revitalizaci
celého areálu školy včetně sportoviště pro širší využití dětmi i veřejností,
předpokládá se, že budou vzniklé parkovací plochy užívány též zájemci o
volnočasové aktivity.
Závěrem dodávám, že bylo zadáno zpracování projektové
dokumentace za účelem zklidnění dopravní situace v ulici Liliová před
dětským hřištěm, v areálu základní školy před rampou zásobování kuchyně
ZŠ a v ulici Buková před řadovými domky a bytovkami. Toto řešení je
příslibem pro zvýšení bezpečnosti dětí a rodičů navštěvujících základní
školu a dětské hřiště.
S přáním příjemných jarních dnů,
Petr Slavík,
starosta obce Štěnovice
Prohlášení bylo zveřejněno na internetových stránkách obce dne 23. 4. 2018.

Stavební práce na školce pokračují
V rámci probíhající realizace rozšíření potřebné kapacity mateřské školy se
připravuje vyhlášení veřejné zakázky na dodání nového gastro-zařízení,
které nahradí to stávající – pomalu dosluhující.
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Předmětem dotovaného projektu je také pořízení vybavení (zejména
nábytku) do nové šatny, nové třídy a zázemí personálu školky. Vybavení
by mělo být pořízeno formou přímého nákupu. Samotné stavební práce
postupně pokračují. Zahájena byla koncem dubna výstavba základů
vstupního vestibulu. Původní střešní krytina byla již celá demontována. Na
části stávající budovy byla instalována polystyrenová izolace.

Informace pro rodiče
S ohledem na možná rizika související s dočasným provozem předškolního
vzdělávání dětí místní mateřské školy v prostorách základní školy došlo po
projednání s poskytovatelem dotace MF ČR stavební akce
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Rozvoj a obnova MTZ ZŠ Štěnovice ke změně harmonogramu stavebních
prací a jejich následnému rozdělení do dvou etap, z nichž první bude
provedena letos, druhá v následujícím kalendářním roce. Realizace první
etapy stavebních prací bude zahájena 18. června 2018. Školní rok
2018/2019 může být zahájen 3. září 2018, nikoli 10. září 2018 (jak bylo
avizováno ředitelem ZŠ panem Mgr Liškou udělením ředitelského volna).
Stavební práce letos proběhnou v přípravně kuchyně ZŠ nacházející se v 1.
NP budovy a v přízemí naproti ředitelně ZŠ, kde bude vybudována nová
třída multifunkčního využití. Modernizace kuchyně včetně instalace
nového gastro-zařízení proběhne příští rok o prázdninách. Informace o
konci školního roku 2017/2018 a začátku školního roku 2018/2019
naleznete také na internetových stránkách www.zsstenovice.cz.

Vypalování trávy versus pálení zahradního odpadu
Plošné vypalování trávy a porostů je zakázáno hned třemi zákony České
republiky, přesto si tato činnost každoročně vyžádá několik lidských životů,
zejména starších osob. Pálení přírodních materiálů po úklidu zahrad provádět lze,
ale za dodržení vícero podmínek.
Zahradní sezóna obvykle začíná jarním úklidem pozemku. Někteří zahrádkáři
k odstraňování staré trávy používají plošné vypalování. Leckde dokonce
přetrvává názor, že popel je prospěšný pro lepší růst nového trávníku. Jen v roce
2017 při této činnosti zemřeli dva lidé a 22 osob se zranilo. Výše škod
způsobených těmito požáry se vyšplhala k částce téměř 8 milionů korun. A
ačkoliv na některých místech České republiky zatím leží sněhová pokrývka, tak
hasiči evidují první výjezdy k úmyslně založeným požárům travních porostů již
nyní.
Zákony plošné vypalování porostů zakazují Vypalování trávy je v České
republice zakázáno hned třemi zákony: zákonem o požární ochraně, zákonem
o ochraně přírody a krajiny a zákonem o myslivosti ve znění pozdějších předpisů.
Podle § 17 odst. 3 písm. f) zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, nesmí fyzická osoba provádět vypalování porostů, jinak se
dopustí přestupku. Za tento přestupek lze uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
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Podle § 5 odst. 2 citovaného zákona ani právnické a podnikající fyzické osoby
nesmí plošně vypalovat porosty. Těmto osobám hrozí za přestupek pokuta až do
výše 500 000 Kč.
Pálení
přírodních
materiálů
po
úklidu
zahrad
je
možné.
Kontrolované spalování přírodních materiálů po úklidu zahrad mohou provádět
fyzické osoby za podmínek stanovených dotčenými zákony (zákon o požární
ochraně, zákon o ovzduší, zákon o lesích, zákon o odpadech a další) a za
podmínek stanových vyhláškami obcí, a to na přiměřeně velikých hromadách za
přítomnosti dospělé osoby a s připravenými prostředky k možnému hašení.
Právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny plánované spalování
přírodních materiálů předem oznámit územně příslušnému HZS kraje včetně
připravených opatření proti vzniku a šíření požáru. HZS kraje může určit další
podmínky této činnosti nebo činnost zcela zakázat. Za porušení této ohlašovací
povinnosti může být těmto osobám uložena pokuta opět až do výše 500 000 Kč.
Hlášení pálení:
- Provádí se elektronicky přes formulář na webových stránkách HZS Plzeňského
kraje (ikona „Evidence pálení“ vpravo na hlavní stránce vás přesměruje na
https://paleni.izscr.cz). Pokud nemáte připojení k internetu anebo s počítačem
neumíte, požádejte někoho z rodiny nebo z přátel, kteří internet mají a s PC umí,
aby vám pálení zadali. Není to nic složitého a je to otázka několika málo
minut.
- Nikdy se neprovádí na telefonních číslech tísňových linek 112 nebo 150!
- Nahlášením pálení se předejde zbytečnému výjezdu jednotek hasičů!
Pravidla pro pálení biologického materiálu:
- velikost hromady klestí je nutno volit tak, aby shořela v době, kdy je na místě
přítomen dozor,
- při náhlém zhoršení počasí nebo silném větru je pálení nutné ihned přerušit a
oheň uhasit,
- místo pro pálení se izoluje pruhem širokým nejméně 1 m, kde budou odstraněny
hořlavé materiály až na minerální půdu (zeminu),
- místo spalování se zabezpečí dostatečným množstvím hasebních látek,
- místo pálení lze opustit až po úplném uhašení ohně,
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- po dobu 5 dnů nebo do vydatného deště je nutno místo pálení pravidelně
kontrolovat,
- příjezdové cesty vedoucí k místům spalování nesmí být zataraseny,
- spalovat klest lze pouze v bezpečné vzdálenosti od obytných nebo
hospodářských objektů,
- osoba mladší 15 let nemůže odpad spalovat bez přítomnosti osoby starší 18 let,
která je spalováním pověřena.
zdroj: www.hzscr.cz
Z výše uvedeného textu vyplývá, že:
- fyzická osoba není povinna pálení nahlašovat (to se týká zejména pálení na
zahradách u rodinných domů, chat apod.),
- pálení musí být vždy pod kontrolou dospělé osoby,
- lze spalovat pouze zbytky rostlinného charakteru, ostatní věci (plasty,
pneumatiky, staré skříně atd.) se pálit nesmí!
- pokud přeci jen chcete, aby o vašem pálení hasiči věděli, použijte formulář
na webových stránkách www.hzspk.cz.

Konkurz na ředitele Základní školy Štěnovice
29. března se uskutečnilo první kolo konkurzního řízení na ředitele ZŠ
Štěnovice. Do konkurzu se přihlásili čtyři uchazeči, stávající ředitel pan
Mgr. Liška se do konkurzního řízení nepřihlásil. Do druhého kola
postoupili tři uchazeči, kteří předstoupili před konkurzní komisi 19. dubna.
Na základě preferencí členů konkurzní komise byl starostovi obce ke
jmenování do funkce ředitele ZŠ Štěnovice doporučen Mgr. Michal
Zoubek. Starosta obce pan Petr Slavík se doporučením konkurzní komise
řídil, načež jmenoval ředitelem Základní školy Štěnovice, okres Plzeň – jih
na období šesti let právě doporučeného uchazeče. Ten zahájí svoje
působení ve funkci 1. srpna tohoto roku.
(jp)
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V květnu jubilea oslaví:
Květuše Benešová, Čižická
Marie Poláková, Štěnovické nám.
Marie Černá, Jasanová
Věra Honzová, Štěnovické nám.
Pravoslava Kulichová, Akátová
Eliška Martínková, Na Šancích
Vlasta Štrosová, Čižická
Jaroslav Kubánek, K Pile
Marie Mitvalská, Jasanová
Jiří Schütz, Akátová
Markéta Kalatová, Lipová
Jaroslava Kubánková, K Pile
Emilie Suchá, Jasanová
Zdenka Olivková, Duhová
Miloslava Bébrová, Na Šancích
Jana Krásná, Luční
Barbora Kokošková, Třešňová
Olga Menoušková, Losinská
Růžena Švantnerová, Modřínová
Eva Kariková, Skalní
Vítězslav Vacík, Polní
Miloslav Bartoň, Třešňová
Jindřich Kašpar, Buková
Alena Cingrošová, Ke Mlýnu
Stanislav Knížek, Losinská
Jan Loukota, V Potocích

(jp)

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
Celodenní zájezd seniorů organizovaný KKOÚ - Tentokrát
na Karlovarsko
V sobotu 19. Května v 8:00
Cílem je slavná porcelánka Thun 1794 v Nové Roli. V letech 1793 1794 byly v kruhové peci na panství Františka Josefa hraběte Thuna v
Klášterci nad Ohří uskutečněny první pokusné výpaly porcelánu – od té
doby se dostává do povědomí značka Thun. Centrem porcelánové výroby
se staly Západní Čechy, kde v současnosti sídlí největší výrobce porcelánu
v Česku – společnost Thun 1794 a.s. Podnik má ve svém výrobním
programu ucelené tvary užitkového či hotelového porcelánu, speciální
varný program, porcelán pro děti a v neposlední řadě hlavně zakázkové
zboží pro velké mezinárodní řetězce. Jedná se o specifický druh tzv.
tvrdého porcelánu s vypalovací teplotou 1405 °C. Vysoká kvalita a osobitý
design, vycházející z více jak 200leté tradice výroby porcelánu v Čechách,
zaručuje vysoký uživatelský standard pro zákazníky.
Sídlem společnosti je město Nová Role u Karlových Varů, které je
nazýváno městem porcelánu. Již v 10:00 zahájíme objednanou
komentovanou prohlídkou porcelánky.
Naobědváme se v Hotelu Císař Ferdinand a Sv. Florián v Lokti (polévka
dle denní nabídky 40,- hlavní jídlo - teplá pivovarská šunka se zelím a
knedlíkem 180,-, volitelný zákusek dle denní nabídky – oběd hradí každý
sám).
Královský hrad Loket - goticko-románský hrad založen v první polovině
13. století. Na jeho místě se nacházelo staré slovanské hradiště zvané starý
Loket. Stará hraniční pevnost a také správní centrum pohraničního území
mezi Čechami a Chebskem. Hrad byl po svém postavení oporou králi
Václavovi I. proti jeho synu Přemyslovi.
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Když se však Přemysl stal sám králem, zřídil kolem Lokte léna, o která se
staral jeho zástupce loketský purkrabí. Tato léna propůjčoval německým
pánům a rytířům za vojenskou pomoc v kraji. Na základě privilegia
vydaného Janem Lucemburským v roce 1341 měli leníci tyto statky v
dědičném držení, ale bez práva odkazovat je nečlenům rodu. Prohlídka
s naším průvodcem začíná ve 14:00.
Poslední možné rezervace: albrechtjiri7@gmail.com nebo poštovní
schránka: Čižická 458. Prosím, uveďte kontakt pro zpětné potvrzení.
Příspěvek na dopravu ve výši 100,- se hradí v autobusu. Návrat
v podvečerních hodinách.
Na viděnou se těší
Jirka Albrecht (KK OÚ)
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Noc kostelů ve Štěnovicích v pátek 25. května:
Po celém Česku se letos otevřou kostely a modlitebny (více jak 1100) již po
desáté pro nejširší veřejnost.
Akce poprvé proběhla v roce 2009 jako možnost navštívit kostely a
modlitebny a poznat nejen jejich
kulturní hodnotu, ale také se seznámit s
křesťanstvím prostřednictvím hudby,
výtvarného
umění,
divadelního
představení, rozhovorů či setkání.
Historie Noci kostelů (Lange Nacht der
Kirchen) začala ve Vídni v roce 2005. O
rok dříve nechal kostelník v jednom z
vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené
dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí. Během čtyř let se
akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der
Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben. V roce 2009 Noc kostelů
„překročila hranice“ a poprvé se konala i u nás. V roce 2010 se již otevřely
kostely a modlitebny v celém Česku, v roce 2011 poprvé také na Slovensku,
například od roku 2012 se Noc kostelů (Kirikute Öö) koná v Estonsku, v roce
2016 proběhla první Noc kostelů ve Švýcarsku.
PROGRAM:
18.00 h - Zahájení: Historie stavby (MUDr. Jiří Albrecht); Vyprávění o sv.
Prokopovi, patronovi našeho kostela (Ľudmila Trhlíková); Ze Štěnovic do
Říma (Michal Plzák)
18.30 h – Hudební vystoupení:
Schola u redemptoristů
19.00 h – Prohlídka kostela a bývalého kláštera včetně přilehlé zahrady
19.30 h – Přednáška:
Starý zákon – vyhnání z ráje (Radim Teodor Bílek DiS.)
20.00 h – Mniši a káva...
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20.30 h – Hudební vystoupení ,,Bože před tvou velebností"
Petry a Jany Boučkových
21.00 h – Přednáška:
Naplnění Starého zákona (Radim Teodor Bílek DiS.)
21.30 h – Volná prohlídka za hudebního doprovodu Lenky Vaškové
Během celého programu: Malá výstava o zvonech a zaniklých sakrálních
stavbách kronikářky obce PhDr. Aleny Vlčkové.
Za organizátory: Radim Teodor Bílek, DiS.(KDU-ČSL Štěnovice), MUDr.
Jiří Albrecht (kulturní komise OÚ Štěnovice), Ľudmila Trhlíková, Michal
Plzák, Lenka Vašková

Štěnovická pouť
Tradiční štěnovická pouť se letos uskuteční 26. – 27. května na
Štěnovickém náměstí.
autor: KKOÚ Štěnovice

Slet čarodějnic
Opět tu byl 30. duben a to je slet čarodějnic. Ty se slétly V Potocích už po
čtrnácté. Měli jsme tu mladé nástupkyně, čarodějky, čaroděje. Chtěla bych
poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu Štěnovice za dodání palivového
dřeva a laviček. I díky tomu se slet opravdu vydařil.
autor: Ženy Štěnovice

Dětský den 2018
Štěnovický dětský den se letos uskuteční o pouťovém víkendu, a to 26. května.
Jako každý rok pro Vás a především Vaše děti přichystala parta štěnovických
nadšenců za podpory OÚ Štěnovice zábavné sobotní odpoledne na fotbalovém a
tréninkovém hřišti u řeky. A na co se mohou malí návštěvníci těšit? Mimo
tradiční stanoviště, seskok parašutistů a řádění v pěně, zde vystoupí naše
mažoretky nebo sokolníci. Přijďte s námi i letos vykouzlit lentilkové nebe!
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Okénko do české historie Martina Marka:
Obec Štěnovice si připomněla československé letce v
RAF
Štěnovice vzpomínaly v páteční podvečer (13. 4. 2018) na letce z Plzeňska
a Karlovarska, kteří za druhé světové války bojovali v řadách britské
RAF. Výjimečná přednáška soukromého historika a badatele PhDr.
Daniela Švece se odehrála v obřadní síni obecního úřadu. A byl to zážitek!
Žádné suchopárné recitování prezentace, ale opravdu procítěný výklad. Pro
obec to byla jedna z akcí připomínající stoleté výročí vzniku
Československa. Mimo to vychází v místních listech seriál „Osudové
osmičky“ shrnující některé významné události naší novodobé historie
v osmičkových letech. Připravují se další přednášky i pietní akty. Zkrátka
ve Štěnovicích se na pojem „vlastenectví“ nezapomíná. Posluchači se
dozvěděli souvislosti působení našich letců v zahraničí. Kudy odcházeli,
jaké byly jejich osudy v obecné rovině. Srovnání situace v roce 1940 ve
Francii a Velké Británii poskytlo přítomným možnost vžít se do situace, jíž
čelili naši vojáci - tedy nejen letci na západní frontě. Pak přišel na řadu
blok věnovaný podmínkám působení československých letců u RAF. Čtyři
vybraní dobrovolníci si vyzkoušeli část zdravotních testů. Ke slovu přišel
mimo jiné krátký kvíz na téma tajemné pomůcky ve výbavě „džentlmena“
RAF. Z ní se nakonec vyklubala pomocná lišta pro leštění knoflíků
uniformy. Samozřejmě nemohly chybět konkrétní osudy několika
západočeských letců. Mezi nimi byl zmíněn i místní stíhací pilot - Oldřich
Kestler. Od jeho tragické smrti v kabině stíhačky Hawker Hurricane
uplynulo v minulých dnech rovných sedmdesát sedm let. Jeho památku
připomíná deska na pomníku válečných obětí před budovou obecního
úřadu. Zajímavá byla zmínka o letci německé národnosti. Nesmířil se
s nacistickým režimem. Odešel bojovat do zahraničí. Jako občan rozbitého
Československa na své uniformě nosil domovenku „Czechoslovakia“, byť
česky prakticky nemluvil. Nemohl samozřejmě chybět impozantní výčet
vyznamenání, které letci za služby v RAF získali.
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Bohužel nebylo nemožné nezmínit i stinnou stránku věci. Konkrétně
„odměnu“ ve formě poválečné perzekuce. Po roce 1948 se z oslavovaných
hrdinů rychle stali třídní nepřátelé. Ani tomuto smutnému období se Daniel
Švec nevyhnul.

Svoji premiéru měla ve Štěnovicích putovní výstava věnovaná právě
letcům z Plzeňska a Karlovarska ve formě populárních „roll-ups“. Podává
podrobné informace o jednotlivých osobnostech. Obsah jednotlivých
plachet popisuje dodatečné detaily umožňující čtenáři seznámení s širokou
paletou skutečností svázaných s působením ČS letců v RAF. Putovní
výstavu podpořil finančně Plzeňský kraj. Další zajímavou částí přednášky
se stala výstavka artefaktů ze sbírek PhDr. Daniela Švece. Bezpochyby se
jednalo o jeden ze silných momentů.
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Vzít si do ruky originální model německé stíhačky ME-109 z roku 1942
používaný pro výuku o nepřátelských strojích v RAF se jen tak nepodaří.
Sám přednášející vzdal úctu československým letcům uniformou, v níž
celou přednášku odvedl. K dispozici byly tištěné brožury se seznamy letců.
Přítomní si také mohli za drobný peníz pořídit knihu Daniela Švece „Jsme
napadeni…“ o osudech navigátora 311. ČS bombardovací perutě Karla
Bečváře z nedalekých Blovic. Přednášku uzavřel mini kvíz na téma vzniku
našeho letectva. Tři dny před konáním akce jsme si připomínali sto let od
prvního letu vykonaného ČS legionáři na Rusi v roce 1918. Tímto
okamžikem fakticky odstartovala historie vzdušných sil našeho státu.
Přítomno bylo cca 30 posluchačů, kteří na závěr poděkovali Danielu
Švecovi za srdcařský výkon stejně srdečným potleskem. Jak tomu u
takových akcí bývá, následovala ještě drobná diskuse. Plánovaná zhruba
hodina a půl se protáhla na téměř dvě hodiny, čehož účastníci rozhodně
nelitovali. Přednáška proběhla za laskavé podpory Obce Štěnovice, Čeští
RAFáci / Czech RAF Crew – „Věrni zůstaneme“ a drobného
organizačního přispění Vojenských Investičních Medailí.

OSUDOVÉ OSMIČKY: Do pole, do zbraně.
V polovině května 1945 prožívali u nás lidé euforii. Válka v Evropě
skončila. Přinesla milióny mrtvých, značné materiální škody a dědictví
cílené likvidace celých národů známé jako „holokaust“. Pro nás to byl
navíc konec šestileté okupace. Nejdelší ze států porobených Němci. Válka
symbolicky skončila tam, kde před sedmi lety téměř začala. Skoro nikdo si
v té chvíli nevzpomněl na to, jak právě v květnových dnech roku 1938
chtěla ČSR bránit svoji suverenitu. Situace tehdy nebyla rozhodně
jednoduchá. Březnový „anšlus“ Rakouska významně posílil odhodlání
německé menšiny v Československu. Začala se více dožadovat svých
opomíjených práv. Henleinova Sudetoněmecká strana kladla vládě
republiky další a další požadavky. Množily se národnostní konflikty
především v pohraničí. Docházelo k případům nerespektování státní moci
na územích s převahou německého obyvatelstva. Naopak česká část
populace dávala najevo nespokojenost s příliš „měkkým“ postupem vůči
českým Němcům. Celospolečenské napětí významně vzrostlo.
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Také mezinárodní atmosféra se nevyvíjela zcela ve prospěch
Československa. Propaganda třetí říše zdůrazňující útlak Němců
v republice přinášela své ovoce. Ochlazování vztahů s hlavními mocnostmi
- Francií a Velkou Británií bylo viditelné. Podobný vývoj se začal
pozvolna vkrádat i do vazeb se spojenci v rámci „Malé dohody“, tedy
s Rumunskem a Jugoslávií. Vedení země si toho bylo vědomo. Obavy o
další vývoj se staly všudypřítomným faktem. Navíc od poloviny měsíce
začaly zaznamenávat ČS zpravodajské složky zprávy o pohybu německých
vojsk v blízkosti státních hranic. Dvacátého května dorazily do
zpravodajského oddělení Hlavního štábu Československé branné moci
alarmující informace.
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Hovořily o možnosti, že Německo využije vojenských manévrů a
překvapivě vstoupí do ČSR. Hlavním zdrojem byl agent ČS zpravodajství
s krycím kódem D-14, přesněji místostarosta Lipska, Willi Lange.
Obdobné poznatky přišly také od vojenského atašé v Německu, k němuž se
záhy přidal jeho francouzský kolega. A nebyli zdaleka sami. Navíc
klíčový agent pod označením A-54, Paul Thümmel, se nečekaně odmlčel.
Po válce se zjistí, že byl dvojitým agentem. Obavy dosáhly vrcholu.
Situace byla vyhodnocena jako krajně riziková. Náčelník Hlavního štábu
armádní generál Ludvík Krejčí předal prezidentovi a vládě návrh kroků
k zajištění státní hranice. Politická reprezentace se rozhodla jednat.
Vyhlásila „Opatření ministra národní obrany“, později známé jako
„Částečná mobilizace“. Ta zahrnovala okamžité povolání jednoho ročníku
zálohy a vojskových specialistů na mimořádné cvičení. Tím odstartovala
tzv. víkendová krize. Ve 21:20 bylo Hlavním štábem ČS branné moci
vyhlášeno heslo „Zborov“, čímž se věci daly do pohybu. Po zveřejnění
povolávací výzvy se záložníci hlásili téměř okamžitě u svých útvarů.
Těžká opevnění přešla z udržovací služby do stavu bojové pohotovosti.
Připravené linie lehkých pevnůstek byly obsazovány přicházejícími útvary
a aktivovány pro očekávaný boj. Družstva Stráže Obrany Státu obsadila
obranné pozice. Do pole vyrazily těžké zbraně. Krytu státní hranice bylo
dosaženo již 21. 5. 1938. Postupně se počet aktivních vojáků zvýšil na
383.000 mužů. Energický nástup československé armády vyvolal okamžité
reakce. Sebevědomí henleinovců dostalo vážnou ránu. Maďarští extrémisté
záhy přestali agitovat za „Velké Maďarsko“. Česká veřejnost akci uvítala,
stejně tak protifašisticky naladěná část západní společnosti. Německo se
samozřejmě cítilo uraženo. Mocnosti naproti tomu dávaly najevo
překvapení. Protože k válečnému konfliktu nedošlo, byla opatření postupně
odvolávána. Nejprve 6. 6. 1938 na hranici s Maďarskem, 13. 6. 1938 na
hranicích s Německem a konečně 22. června přešla branná moc republiky
zpět k mírovému stavu po celém území státu. Květnové události byly,
svým způsobem, generálkou na mobilizaci v září. Získané zkušenosti
k tomu velmi dobře posloužily. Část nedostatků se podařilo do podzimu
vyřešit.
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Ukázala se také flexibilita vyššího velitelského sboru, který pod tlakem
situace musel improvizovat a úkoly splnil. Naproti tomu armáda předvedla
nepřátelům podstatnou část svého nástupového plánu, což lze považovat za
nevýhodu. Jenže jiná možnost v té chvíli nebyla. Morální dopad na českou
a slovenskou veřejnost měl v krizovém roce cenu nedozírnou. Politici
ukázali jasné odhodlání bránit republiku. Do dnešních dnů ovšem zůstává
otázkou, co vlastně stálo za krizovými událostmi z května 1938. Některé
zdroje uvádí, že Německo se na vpád nechystalo. Vedení státu mohlo
zpravodajské informace přecenit. Případně uvěřilo špionážní provokaci.
Ani po tolika desetiletích to není jasné. Odpověď již pravděpodobně nikdy
nenajdeme.
autor: Martin Marek

Sportovní střípky:
Fotbal:
V květnu nás čeká derby s týmem z Losiné
Všechny naše týmy zahájily během dubna jarní část fotbalové sezóny. Jako
první zahájil sezónu tým mužů. Do soutěže jsme vstoupili s jedním novým
hráčem, kdy nás posílil Zdeněk Švec z TJ Chlum. Zdeněk působil poměrně
dlouho v týmu Blovic a jedná se o velmi zkušeného obránce. Naopak náš
tým opustil Tomáš Helus, který přestoupil do týmu Chlumčan. A-tým
mužů již stihl odehrát pět utkání, a to především s týmy z horních pater
tabulky a má vyrovnanou bilanci – dvě vítězství, jedna remíza a dvě
porážky. Náš tým je v současnosti na pátém místě a to znamená, že má
poměrně klidnou pozici pro zbytek sezóny. Během května odehrajeme na
domácím hřišti dvě utkání - v sobotu 5. května proti týmu z Vrhavče a 19.
května nás čeká místní derby proti týmu z nedaleké Losiné. Během
následujících dvou měsíců se musíme již důkladně připravovat na další
sezónu, kdy tým mužů potřebujme doplnit dalšími (ideálně mladými)
hráči.
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Starší žáci zatím stihli odehrát tři utkání, přičemž dvakrát zvítězili a jednou
prohráli. Pozitivní je i fakt, že se nám povedlo do týmu získat další dva
hráče a máme tudíž k dispozici až 17 hráčů.
Starší přípravka zatím všechny tři své zápasy prohrála, ale jak bylo již
uvedeno dříve – soutěž hrajeme s mladšími ročníky oproti ostatním
týmům, takže není třeba z těchto proher dělat velkou vědu. Stejně jako u
žáků je kluků poměrně dost a mimo do soutěže přihlášené starší přípravky
je u nás možno přihlásit děti do týmu mladší přípravky, která zatím pouze
trénuje bez soutěžních utkání. Týmy přípravky mají tréninky v pondělí a ve
středu od 16:30 a noví hráči jsou do našich týmů vždy vítáni.
Stará garda vstoupí do soutěže na konci dubna, a to na hřišti Radkovic. Do
soutěže v této kategorii se letos přihlásilo pouze 10 družstev, což je o čtyři
celky méně než v minulé sezóně. Během jarní části sezóny tak odehrajeme
pouze šest utkání, z toho dvakrát se představíme doma, a to v pátky 4.
května a 1. června.
Všichni fandové jsou na zápasy všech našich týmů srdečně zváni.
autor: Ing, Petr Lodl,
předseda oddílu

TK Štěnovice z.s. informuje
Zahájení tenisové sezóny na kurtech proběhlo 1. 5. 2018 v 9:00 hodin.
Členové TK a zájemci využívají tenisové kurty v areálu Základní školy
Štěnovice dle svých časových možností. Další noví zájemci o tenis jsou
samozřejmě v klubu vítáni.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Závody vlčat a
světlušek ZVAS 21. 4. 2018
V sobotu 21. 4. 2018 se konaly v lese areálu střelnice na Košutce závody
vlčat a světlušek (věk 6 - 11 let). Je to akce, která se pořádá každé dva roky
a jejich smyslem je změřit si síly s ostatními vlčaty a světluškami z Plzně a
okolí a poznat nové kamarády. Závodilo se o putovní totem náčelníka a
putovní vlajku, hlídky si během závodu porovnaly své schopnosti,
dovednosti a znalosti v široké škále disciplín. Závod je postupový a koná
se ve třech kolech. Nejdříve je okresní kolo, v červnu následuje kolo
krajské a finální celostátní zářijové kolo letos čeká pro nejúspěšnější
družiny v Kostelci nad Černými lesy. Hlavním cílem ZVASu není nalezení
nejlepšího oddílu, hlídky nebo nejschopnějšího vedoucího, ale setkávání
vlčat a světlušek, zážitek na celodenní akci se symbolickým rámcem a
možnost vyzkoušet si schopnost poradit si v situacích potřebných pro život
v dnešním světě. Skautské děti se sešly v 8:45 hodin na louce areálu
Sportovně střeleckého klubu Plzeň Slovany (Rabštejnská - Bolevec),
s sebou měly svačinu, pití, pláštěnku, zápisník, tužku, skautský kroj a
šátek. V 9:00 hodin bylo oficiální zahájení závodu a následovalo rozdělení
do hlídek (družin), kterou tvořilo 4 – 8 členů, nejmladší skautské hlídky
(děti ve věku
5 - 6 let) měly dospělácký doprovod. Závod obsahoval 8
tématických okruhů zakomponovaných do „Magického lesa – Z pohádky
do pohádky“ ve kterém se děti potkávaly s pohádkovými postavami a byly
jimi úkolovány a hodnoceny:
1) Schopnost komunikace a to ve formě umět nadepsat obálku včetně
oslovení, kompletní adresy a nalepit známku, sestavit telefonní rozhovor
(pozdravit, představit se, sdělit co potřebuje, rozloučit se) a být schopen
napsat pozvánku na akci.
2) Pobyt v přírodě, poznat základní rostliny (heřmánek, kopřiva, jitrocel,
smetánka lékařská, řebříček, atd.), houby (hřib, bedla, muchomůrka, atd.).
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3) Manuální zručnost, být schopen zabalit balík do papíru, zatlouct hřebík
do prkna a vytáhnout pomocí kleští či uříznout špalíček, složit jednoduché
origami (japonské umění skládání papíru), složit oblečení či zavázat
tkaničku.
4) Schopnost řešit problémové situace, znalost čísel tísňového volání (150,
155, 158, 112), vědět co říct (své jméno, co se stalo, počet zraněných,
místo), zásady obrany proti nebezpečným lidem, znát zásady při ztracení
se, zacházení s elektrickými přístroji, chování při bouřce, znát nebezpečí
drog.
5) Schopnost orientace, pomocí buzoly určit sever, pojmenovat čtyři
základní světové strany a určit jejich pozici vůči severu, umět najít na
mapě objekty označené topografickými značkami (hrad, kaplička,
zřícenina, pramen, jeskyně).
strana 23

ŠL č. 5 / květen 2018

6) Logické myšlení, být schopen vyluštit šifru, umět poskládat rozstříhaný
příběh dle časové posloupnosti či nalézt slovo ukryté v textu.
7) Vztah k vlasti a skautingu, poznat některé významné osobnosti (Karel
IV, V. Havel, R. B. Powell, B. Svojsík, T. G. Masaryk, sv. Jiří), poznat
správně nakreslenou či správně pověšenou státní vlajku, poznat na mapě
ČR a její tvar hranic, poznat skautský znak, znak vlčat, znak světlušek,
znát státní hymnu (dokázat doplnit v textu chybějící slova státní hymny),
umět sestavit kroj vlčat nebo světlušek.
8) Znalost první pomoci, umět ošetřit zranění jako tlakový puchýř, odřené
koleno, malé říznutí, bodnutí hmyzem, drobné popáleniny I. a II. stupně
(max. velikosti dlaně), pohmožděný kotník, krvácení z nosu a vědět co je
při ošetřování chybou a co není.
Závody byly zakončeny v 17:00 hodin vyhlášením výsledků, zúčastnilo se
jich celkem 50 skautských hlídek. Ačkoliv jsme nezískali ani jedno
z prvních třech míst, musím jednoznačně konstatovat, že výsledky
štěnovických vlčat a světlušek byly více než nadprůměrné a děti se
opravdu snažily dosáhnout co nejlepších výkonů.
Tentokrát jsme se museli spokojit s šestým a osmým místem. Jsem si jist,
že za dva roky budeme určitě ještě úspěšnější.
Dětem na závěr udělalo v teplém slunném počasí radost několik
polárkových dortů.
Děkujeme rodičům, kteří nám pomáhali jako doprovod hlídek, konkrétně
paní Pešková a Sopková, manželé Krupauerovi, Wintrovi a Šimánkovi, pan
Míchal a ostatní.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Zapomenutý Kazachstán
Oficiálně Republika Kazachstán je rozlehlá země, která se svou velikostí
řadí mezi nejrozsáhlejší země světa. Svou rozlohou je 34 x větší než Česká
republika a dostat se do ní trvá letadlem z Prahy více než 6 hodin. Bohužel
přímý spoj mezi Prahou a Astanou není, a tak se cesta neobejde bez
mezipřistání v Moskvě, Kyjevě či Istanbulu. Já a můj kamarád Karel (tedy
ryze pánská jízda) jsme zvolili jinou alternativní cestu a to 5 hodinový
přímý let z Budapeště přes maďarskou nízkonákladovou leteckou
společnost Wizz Air.
Let ze střední Evropy do střední Asie je už sám o sobě zážitkem.
Letíme nad Černým mořem, později nad Kaspickým mořem až nakonec
protneme Ural dělící Evropu od Asie. Kazachstán vypadá z letadla jako
velká placka a je tomu tak. Země je to plochá, bez jakýkoliv kopců či
reliéfu krajiny. Jediné hory majestátně vyčnívají v jihovýchodní části země
u hranic s Čínou a Kyrgyzstánem, kde se také nachází nejvyšší hora
Kazachstánu s nadmořskou výškou 7.010 m n.m. Ovšem zbytek této země
je plochý, pustý a prázdný. Snad i proto byl Kazachstán tehdejším
Sovětským svazem vybrán pro stavbu známého kosmodromu Bajkonur,
odkud ještě i dnes vzlétají rakety do vesmíru. Také obrovská, rozlehlá
Kazašská step slouží pro návrat přistávacích modulů z vesmíru zpět. Ano,
Kazachstán je pustý a prázdný, ovšem to neplatí pro hlavní město Astanu,
kterou nechal před 21 lety vystavět a prohlásit za nové hlavní město
tehdejší (a také i současný) prezident Nursultan Nazarbajev. Usoudil, že
tehdejší hlavní město Almaty je příliš blízko Číně a Kyrgyzstánu a je tedy
strategicky velmi nebezpečné mít toto město blízko hranic. Dovedete si
představit, co by kazachstánský prezident provedl s Vídní či Bratislavou
nyní? Přestěhoval by je! A tak (velmi jednoduše a lidově řečeno) postavil
roku 1997 nové hlavní město na zelené louce a buduje jej dodnes dál.
Země má velké nerostné bohatství – vlastní nemalé naleziště ropy a
zemního plynu a tak město roste a připomíná mi osobně Dubaj.
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Mrazivé ráno – 24°C a Bayterek Tower, hlavní symbol Astany.
Vše co vidíme, není starší než 21 let - všechny stavby, moderní výškové
budovy, národní muzea, koncertní hala, ulice, prezidentský palác, letiště,
opravdu úplně vše. Snad právě i proto byla minulý rok v Astaně pořádaná
Světová výstava EXPO 2017, díky které Kazachstán zrušil mnoha zemím
včetně České republiky povinné vízum. Návštěvníci a turisté z České
republiky a dalších zemí tak mají do země volný vstup, což je dobrá zpráva
pro české cestovatele a turisty. V současné době je Kazachstán trochu
opomíjený, je vnímán zejména mladými lidmi jako bývalá sovětská
republika a vlastně málo lidí v mém okolí něco o Kazachstánu ví. Osobně
se domnívám, že díky zrušeným vízum se časem tato země dostane do
hledáčku nejen českých cestovních agentur, ale také zaujme i jiné
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Evropské země už kvůli své dokonale promyšlené architektuře (všechny
nové stavby mají na sebe návaznost, téměř každá stavba je
architektonickým skvostem, ulice jsou navzájem na sebe kolmé - tak jako
v USA, EXPO 2017, atd.).
Toť ale úvodem vše. Pryč s teorií – naše cesta začíná! První den,
hned po příletu nás přivítala očekávaná zima – tedy spíše mráz. Je únor
2018 a aktuální teplota ukazuje -23 °C. Mířím tedy s kamarádem Karlem
na hotel, který jsme si přes www.booking.com rezervovali ještě z Čech
přes internet. Na hotelu nás překvapují nízké ceny. Noc v hotelu v centru
města nestojí v přepočtu více než 200 Kč na osobu. Na hotelu potkáváme
majitele, se kterým si sedáme k láhvi místního Kazachstánského koňaku a
povídáme si o zemi. Majitel umí velmi dobře anglicky, říká, že mnoho
mladých lidí a lidí středního věku umí plynule nejen rusky, ale i anglicky.
Dozvídáme se, že průměrná mzda v Kazachstánu je v přepočtu přibližně
kolem 6.000 Kč. Lidé v hlavním městě mají průměrnou měsíční mzdu
v přepočtu 12.000 Kč. Z toho plynou značné rozdíly mezi venkovem,
velkými městy v regionech a samotnou Astanou jako hlavním městem. I
přes tyto značné rozdíly je současný prezident ve velké oblibě všech
Kazachů. Majitel hotelu uvádí, že vláda dokonce odsouhlasila doživotní
prezidentský mandát.
Další den vyrážím s Karlem na snídani do nedaleké kavárny.
Vzhledem k místním cenám není třeba šetřit a tak nad kávou a zákusky
trávíme téměř hodinu. Ranní mráz polevil, z původních -22 °C je pouze 19 °C. Míříme k prezidentskému paláci, překvapuje nás, že jsme jediní
turisté. Palác se zdá být prázdný (žádné stánky se suvenýry, žádné
turistické info, vlastně ani žádní turisté), jen občas přijíždějí nejrůznější
černé limuzíny. Mezi některými vidíme Škodu Superb. Asi po 10 minutách
focení na nás píšťalkou píská policista. Po chvíli něco křičí – očividně fotit
se a pořizovat snímky u prezidentského paláce není vítané. A tak míříme
s Karlem do Opery. Jedná se novou, velmi moderní a architektonicky
zajímavou budovu postavenou sotva před pár lety. Její interiéry jsou
nádherné, líbí se nám, že je celé město průběžně a ještě pořád stavěno
v jednom architektonickém slohu.
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Aktuální teplota – 23 °C, pocitová teplota - 32 °C.
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Naše procházky městem, i když je silný mráz, jsou přerušovány
návštěvami obchodních center, památek a zajímavých míst. Mezi
nejzajímavější místo osobně řadíme mezinárodní výstavu EXPO 2017,
která právě minulý rok probíhala v Astaně. Areál mezinárodní výstavy je
stále přístupný, platíme si lístek a v hlavní budově výstavy trávíme skoro
celý den. Jednotlivá patra budovy jsou tematicky zaměřená na vodu,
vzduch, zemi, alternativní zdroje anergie a pro nás nejzajímavější
kosmonautiku a vesmír. Poprvé máme možnost osahat si vesmírný
skafandr, prohlédnout si denní vybavení potřebné k přežití na mezinárodní
vesmírné stanici ISS a další technické zajímavosti. Večer pak míříme
tradičně na hotel popovídat si s místními Kazachy a zahraničními turisty,
kterých je v Astaně velmi málo. Z rozhovorů s místními se dozvídáme, že
vztahy Kazachstánu a Ruska jsou velmi vstřícné a že po rozpadu SSSR byl
Kazachstán symbolicky poslední zemí, která se z tohoto společenství
oddělila. Osobně mám na Rusko a jeho současné hrozby (zejména anexi
Krymu) jiný názor, takže opouštíme toto téma a vrháme se při rozhovorech
později jinam. Zatímco v České republice byly únorové teploty kolem 0 až
-10 °C, teplota v Astaně hned další den ráno atakovala -24 °C. Bylo hned
na první pohled vidět, že já a Karel jsme turisté. My jsme byli zabaleni
v lyžařských rukavicích, teplých botách s kožichem a v péřových bundách.
Místní Kazaši chodili s čepicí (zejména v tradičních beranicích), ale bez
rukavic či šály a s veselým úsměvem na rtech. Jeden den se nám podařilo
počasí a bylo „teplo.“ Telefon připojený na internet ukazoval -18°C.
V ulicích jsme několikrát potkali mladé lidi s točenou zmrzlinou v ruce.
Odpoledne už nám to nedalo a ptáme se na zastávce dvou mladých dívek,
jestli jim u zmrzliny není zima. Dozvídáme se, že v lednu bylo v Astaně 34°C a že teď v únoru máme krásné teplé počasí. No, představu máme o
teple každá strana jinou, ale je pravdou, že tento silný mráz v kombinaci
s jasně modrou oblohou (celé dny nebyl ani mráček) působí na psychiku
pozitivně a jinak než např. ve skandinávských zemích, kde je obecně
v zimě málo světla. Zjišťujeme, že vnímání zimy je velmi subjektivní.
Uvědomujeme si, že i naše vnímání Kazachstánu bylo jiné, než je realita.
Pro mnoho mladých lidí je Kazachstán spojený hlavně s filmem Borat.
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Pro starší generaci s kosmodromem Bajkonur. Sám za sebe uznávám, že
Astana nás svou výstavbou překvapila. Černá díra kdesi v bývalém
sovětském svazu se změnila v místo s moderní architekturou. A jak nám
bylo po našem návratu zpět do ČR? Krásně teplo!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS.,
štěnovický cestovatel
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Uklízeli jsme Štěnovice
Již potřetí se štěnovičtí dobrovolníci zapojili do celorepublikové iniciativy
„Ukliďme Česko“. Akce se letos konala 7. dubna a zúčastnilo se jí 27
dobrovolníků. Přidali se k nám i štěnovičtí skauti, a tak kromě tradičních
tras jako okolí jezu, dětského hřiště, Losinské ulice a Cvičiště, jsme se
zaměřili i na okolí lomu, kde bylo nejvíce nepořádku. Všem zúčastněným
patří velký dík.

autor: Ing. Pavel Steinbach

Místní poplatek ze psů
Upozorňujeme občany na povinnost úhrady místního poplatku za psa dle
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015. V případě zániku poplatkové
povinnosti je držitel psa povinen tuto skutečnost oznámit obecnímu úřadu
do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

strana 31

ŠL č. 5 / květen 2018

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. Vydávání
listů povoleno OkÚ Plzeň-jih pod povolovacím číslem MK ČR E 12369 v nákladu 500 ks.

strana 32

ŠL č. 5 / květen 2018

