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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

V Jedlové a ve Vřesové byla v červnu nainstalována
pouliční svítidla, následně byly v obou ulicích
zbudovány nové povrchy
V červnu bylo rozšířeno veřejné osvětlení do ulic Jedlová a Vřesová. Obě
ulice dosud tento druh infrastruktury postrádaly. Technicky tak došlo k
prodloužení sítě veřejného osvětlení o celkové délce rozvodů cca 300 m, z
toho byla část kabelového vedení uložena do země (v ulici Vřesová, kde
byly vztyčeny čtyři nové stožáry, na něž byla nová svítidla o stejném počtu
umístěna) a část byla instalována jako vedení vzdušné (v ulici Jedlová, kde
bylo umístěno jedno svítidlo na stávající betonový sloup). V obou ulicích
byla instalována svítidla typu LED. Rozšíření veřejného osvětlení do této
části obce bylo provedeno v souladu s investičním plánem obce na tento
rok. Zhotovitelem díla byl Bohuslav Bukovský – montáž a opravy elektro.
Na akci obec vynaložila zhruba 330 tis. Kč. Bezprostředně po dokončení
tohoto díla se v obou ulicích opět objevila stavební technika, tentokrát však
s cílem zbudování zpevněného povrchu místních komunikací, které se
v Jedlové a ve Vřesové nacházejí – o realizaci díla se postarala firma
EUROVIA CS, a.s..
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V rámci zemních prací došlo nejprve ke stržení původního nezpevněného
materiálu, následně byla provedena pokládka asfaltového recyklátu, který
byl po několika dnech pomocí tryskové metody zalit asfaltovou emulzí.
Cena díla je zhruba 500 tis. Kč.

Jan Polívka

Vyhlášení soutěže Stavba roku Plzeňského kraje za rok
2018
Ve středu 12. června byla v Měšťanské besedě v Plzni slavnostně předána ocenění
v rámci tradiční soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Nominaci v kategorii
Rekonstrukce budov převzal za realizaci stavebních úprav štěnovické mateřinky
místostarosta obce Jan Polívka. Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2018 získala
tři díla: přístavba školní družiny v Plzni – Újezdě, modernizace železniční trati
Plzeň – Rokycany a obnova Lobezského parku v Plzni.
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Jednotlivé nominace v kategorii Rekonstrukce budov předával docent Jiří Klokočka.

OÚ

Usnesení č. 3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice ze dne 19. 6. 2019:
1. Bere na vědomí zprávu kontrolního výboru k plnění předchozích usnesení:
Nejsou splněny úkoly vyplývající z bodu č. 11 a 12 z usnesení č. 2/2019, dále
nejsou splněny úkoly vyplývající z bodu č. 5, 6, 7, 16 a 17 z usnesení č. 2/2019.
2. Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce Štěnovice za rok 2018 včetně zprávy o výsledcích přezkoumání
hospodaření k 31. 12. 2018 (bez výhrad).
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3. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Štěnovice k 31. 12.
2018.
4. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Štěnovice,
okres Plzeň - jih k 31. 12. 2018.
5. Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Základní školy Štěnovice,
okres Plzeň - jih k 31. 12. 2018.
6. Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Mateřské
školy Štěnovice, okres Plzeň – jih za rok 2018 – výsledek ve výši 434,10
Kč bude převeden do fondu rezerv.
7. Zastupitelstvo obce schvaluje rozdělení výsledku hospodaření Základní
školy Štěnovice, okres Plzeň - jih rok 2018 – výsledek ve výši 99 896,35
Kč bude rozdělen do fondu rezerv ve výši 59 896,35 Kč a do fondu odměn
ve výši 40 000 Kč.
8. Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení provozních prostředků Základní
škole Štěnovice, okres Plzeň – jih o 655 000 Kč.
9. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2019 a
schvaluje rozpočtové opatření č. 5 a č. 6/2019.
10. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení práva stavby pro pana Kornhefra
z důvodu vybudování čerpací stanice na části pozemku p.č. 567/16 v k.ú.
Štěnovice na dobu 99 let s úplatou 1 000 Kč/rok s výpovědní lhůtou 2
měsíce. Veškeré náklady spojené s realizací uvedeného záměru bude hradit
žadatel. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení
práva stavby.
11. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení práva stavby pro pana Hrůzu z
důvodu vybudování studny na části pozemku p.č. 567/2 v k.ú. Štěnovice na
dobu 99 let s úplatou 1 000 Kč/rok s výpovědní lhůtou 2 měsíce.
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Veškeré náklady spojené s realizací uvedeného záměru bude hradit žadatel.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o zřízení práva
stavby.
12. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemků p.č. 936/10 o výměře 24
m2 a p.č. 936/11 o výměře 29 m2 v k.ú. Štěnovice za kupní cenu 750
Kč/m2 vč. DPH (+ vyhotovení ocenění uvedených pozemků č. 11/2018)
panu Hejtmánkovi. Zápis vlastnických práv do KN bude proveden na
náklady kupujícího. Bude uzavřena kupní smlouva mezi obcí Štěnovice
(prodávající) a panem Hejtmánkem (kupující), tato smlouva bude
vyhotovena prodávajícím. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
13. Zastupitelstvo obce přiděluje na základě žádosti finanční dotaci ve výši
85 000 Kč spolku TJ Sokol Štěnovice – oddíl kopané, z.s.
14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí cenové nabídky na instalaci
zastínění nástavby učebnového pavilonu ZŠ Štěnovice. Zastupitelstvo dále
schvaluje realizaci zastínění a vybírá cenovou nabídku od firmy BORDER
Plzeň, s.r.o. s celkovou částkou 439 218 Kč vč. DPH. Zastupitelstvo
pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy.
15. Zastupitelstvo obce schvaluje řád veřejného pohřebiště.
OÚ

V červenci jubilea oslaví:
Jaroslav Šesták, Štěnovické náměstí
Ladislav Cink, Lipová
Božena Hodková, Akátová
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Libuše Trojanová, Příčná
Václav Šipla, Losinská
Květuše Finková, Buková
Jan Klokan, V Potocích
Jarmila Pechová, Lipová
Jan Kapic, Buková
Helena Gergelová, Čižická
Bohuslava Šebová, Duhová
Dáša Hyťhová, Plzeňská
Václav Kokoška, Třešňová
Ludmila Marešová, Buková
Lubomír Štros, Čižická
Marie Hartmannová, Štěnovické náměstí
Ladislav Hubač, Čižická
Josef Hodek, Akátová
Josef Ledvina, Akátová
Jaroslava Kotábová
Jaroslav Dryml, Buková
Karel Trojan, Čižická
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
OÚ

Z kultury:
Setkání seniorů
Na červnovém setkání seniorů jsme se sešli v menším počtu díky horkému
počasí. Přesto 14 seniorek a 1 senior nedbali na horko a přišli si
poslechnout hudební vystoupení Matěje Műllera a Klárky Kaiserové.
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Matěj zahájil skladbou z vlastní
tvorby a pak pokračoval směskou
písniček, které zpěvem doprovodila
Klárka. Na závěr zazněly ještě dvě
vlastní skladby. Krásné vystoupení
bylo odměněno dlouhým potleskem.

Matěj Müller, autor: Facebook

Další setkání bude ve čtvrtek 12.
září od 16 hodin, kdy budeme mít
možnost si vyslechnout 2 přednášky
podle našeho výběru z nabídky
Plzeňského kraje, kterou nám
zprostředkoval OÚ.

Bližší informace budou včas na nástěnce proti autobusové zastávce.
Přejeme krásné letní měsíce a hodně životního elánu.
Hana Hubačová a Pavla Varáčková

Zpráva pro ženy
6. června si ženy udělaly výlet do Mariánských Lázní. Ráno nás dopravil
autobus do Plzně, odkud jsme vyrazily vlakem přímo do Mariánek. Tam
jsme využily městské hromadné dopravy, která nás dovezla až ke
kolonádě, kde jsme si vyslechly píseň u Zpívající fontány. Po kolonádě
jsme poté došly k pramenům, které jsme také ochutnaly. Následně jsme
zamířily do starých lázní a pomalu se vrátily zpět ke zpívající fontáně. Po
projití místního parku následoval oběd, po němž jsme pomalu došly až na
vlakové nádraží. Odtud jsme si to vlakem namířily do Plzně, odkud jsme se
autobusem dopravily zpět do Štěnovic. Tento den se opravdu vydařil!
26. června se ženy setkaly v klubovně hasičské zbrojnice, kde nám paní
PhDr. Vlčková promítala snímky o štěnovické škole.
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Po promítání následovalo občerstvení, které jsme si napekly. Povídaly
jsme si o posledním výletě a dalších akcích, které bychom ještě rádi
podnikly. Na závěr se uskutečnila tradiční tombola. Takové tedy bylo
letošní sezení před prázdninami. Další nás čeká až v září.
Zdenka Šestáková

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Závěr školního roku
Poslední měsíc školní docházky se děti mohly těšit na dlouho očekávané
výlety. Třídy základní školy se rozjely do všech směrů. Někteří navštívili
Šumavu, hrad Velhartice, Srní, Švihov nebo Mariánské lázně. Obě třídy
šesťáků však dostaly před výletem netradiční zadání. Součástí výbavy na
výlet měla být baterka a teplejší oblečení, přestože venku již panovalo
horké letní počasí. Cílem bylo totiž Hornické muzeum v Příbrami. Po
úvodním slovu průvodců mohly děti sestoupit hluboko do podzemí, kde se
teplota pohybuje jen okolo 10 °C. V tu chvíli přišla na řadu i baterka,
protože v chodbách by jinak nebylo vidět na krok. Děti v podzemí
objevovaly stopy života – rostliny i jejich kořeny a živočichy. Dozvěděly
se také spoustu informací o historii hornického povolání. Vyvrcholením
návštěvy byla jízda důlním vláčkem, kterému horníci říkali „Pullman“
podle luxusních historických vozů. Druhá část výletu čekala šesťáky na
Svaté hoře u Příbrami. Na tomto poutním místě si nejprve v naprosté
tichosti prošli úchvatný barokní areál s původně gotickým kostelem
Nanebevzetí Panny Marie a v dějepisném kvízu zjistili jméno významného
italského architekta Carla Luraga. Nechyběl ani výšlap po krytých
schodech, které vedou až do Příbrami. Za odměnu si děti před odjezdem
koupily vychlazenou limonádu a skvělou zmrzlinu.
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Týden školních výletů byl završen 21. 6. rozdáním vysvědčení a
rozloučením se spolužáky, učitelkami i učiteli. Všem dětem přejeme
prosluněné prázdniny a žákům 9. ročníku také hodně štěstí do dalších

Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Rozloučení s předškoláky
„Naše cesta školkou končí, Liščata se s vámi loučí,“ tak znělo motto
rozloučení s předškoláky v Liščatech, které se konalo ve dnech 12. 6. 2019
pro MŠ a první třídy ZŠ a 14. 6. 2019 pro rodiče v aule ZŠ. V úvodu děti
rodiče i hosty přivítaly a představily se každý svým jménem.
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Každá školka má svůj konec,
jako měla začátek,
a co už nám jednou skončí,
nejde vrátit nazpátek.
A jak to bylo od začátku?
Byla malá děťátka,
začla chodit do školky,
a bez svojí maminky objevila svět.
Jaro, léto, podzim, zima,
bylo jim tu spolu prima.
Jak se čas za sebou střídal,
kalendář jim připomínal.
A co všechno bylo prima?
Co jsme spolu prožili?
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To děti rodičům předvedly formou hudebně pohybových improvizací,
říkanek a písniček, které se vztahovaly k jednotlivým ročním obdobím.
Nechyběly ani rekvizity, které jsme si v průběhu školního roku k daným
ročním obdobím, svátkům a tradicím společně vyráběli.
Čas jak voda rychle plyne,
že rosteme, dobře víme.
Teď už nejsme předškoláci,
v září se z nás stanou žáci…
Po této říkance následovalo slavnostní pasování a šerpování budoucích
prvňáčků a poslední podepsání kamarádů na společné tablo-srdíčko.
Závěrečným zvoláním „Naše cesta školkou končí, Liščata se s vámi loučí,“
jsme se s rodiči i se školkou rozloučili.
Lenka Brožíková
a Ilona Krastová

Celých třicet čtyři let pracuje paní Jiřina
Kvíderová v Mateřské škole Štěnovice jako
kuchařka, letos v měsíci červenci odchází do
důchodu. Jsme rádi, že jí můžeme touto cestou
poděkovat za vykonanou práci a popřát jí do
dalších let pevné zdraví, pohodu a radost z
oblíbeného cestování.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Štěnovice
Monika Pechová
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Výprava k vodě 15. 6. 2019
V sobotu 15. 6. 2019 se v 9:00 hodin sešla Vlčata a Světlušky (věk 5 – 9
let) jmenovitě družiny Myšky, Ledňáčci, Raci a Kojoti u jezu ve
Štěnovicích pod fotbalovým hřištěm, aby si děti užily vodní hraní, soutěže
a tvoření. S sebou si děti měly vzít plavky, ručník, boty do vody, svačinu,
pití a štětec. Děti si po vzájemném přivítání a pozdravení zvolily mezi
sebou kapitány a rozdělily se do čtyř družstev s názvy Draci, Vydry, Skauti
na vodě a Bílý tesák. První hra spočívala v tom, že si děti sundaly boty a
daly je na společnou hromadu, poté se shromáždily na startovní čáře a po
tlesknutí bylo úkolem běžet k hromadě bot, najít své, obout si je a vrátit se
na start, kde se vyhodnocoval čas v rámci celého družstva, tzn. nešlo o čas
jednotlivce, ale celé skupiny, která se navzájem povzbuzovala. Je nutné
zmínit, že bylo zakázáno vyhazovat boty spoluhráčů kamkoliv dále
směrem od hromady. Pro oblibu u dětí se tato disciplína opakovala ještě
dvakrát. Druhá hra byla založena na kreativitě dětí v podobě postavit si
vlastní lodičku z papíru, kterou pak každý člen družstva vypustil na řeku
Úhlavu, a hodnotilo se, zda lodička bez „utonutí“ uplave daný úsek.
Ostatní družstva, která momentálně nezávodila, odchytávala na konci
závodní dráhy papírové lodičky, aby nezůstaly na řece. Tato hra zároveň
umožňovala příjemné osvěžení se ve vodě v teplém počasí. Po této činnosti
následovala svačina, pití a další osvěžení se v podobě dopřání si
mraženého nanuku. Třetí hra byla spojena s malováním se štětcem. Děti si
vylovily v řece a nechaly uschnout kámen, na který si namalovaly něco
hezkého. Smyslem další hry bylo nošení vody z řeky pomocí polívkové
lžíce a plnění kelímku, vše v měřeném časovém intervalu. Po splnění výše
uvedených úkolů následovalo vyhodnocení a odměnění všech účastníků
sobotní výpravy k vodě. Po těchto hrách si děti již užívaly koupání pod a
nad jezem řeky Úhlavy pod trvalým dohledem dospělého až do 13:00
hodin, kdy si pro skautské děti přišli jejich rodiče, aby s nimi zůstali ve
vodě nebo navštívili místní pouť anebo se rozjeli do svých domovů. Na
dětech bylo vidět, že se jim sobotní dopoledne a část odpoledne ve vodě a
jejím okolí velice líbilo a měly radost z příjemného slunného počasí.
Cyril Hromník
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Muži se v soutěži zachránili
Tým mužů obsadil v ročníku 2018/2019 celkové 12. místo v 1. B třídě, což
mu nakonec stačilo na záchranu v soutěži. Sestupovaly pouze poslední dva
celky na 13. a 14. místě, zároveň se ani nehrála žádná barážová utkání.
Naše mužstvo prochází v současnosti nezbytnou generační výměnou, před
letošní sezónou jsme do týmu zařadili 3 mladé kluky z kategorie mladšího
dorostu (Tomáš Fink, Lukáš Sedláček a Lukáš France). Snažíme se o to,
aby se nám povedlo tým okysličit před příští sezónou dalšími mladými
fotbalisty.

Tým mužů před posledním zápasem sezóny v Kasejovicích.
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Mládežnické týmy si vedly ve svých soutěžích velmi solidně. Dobrá práce
s mládeží a výchova vlastních odchovanců pro dospělý fotbal je jedinou
cestou, jak můžeme udržet mužský fotbal v našem oddíle i v budoucnosti.
V kategorii dorostu působí naši hráči v týmu Černic, se kterými máme
v krajské soutěži dorostu sdružený start. Ve spolupráci s tímto oddílem
budeme pokračovat i v další sezóně. V kategoriích starší žáci, starší
přípravka a mladší přípravka máme vlastní týmy, které hrají okresní
přebor. Všechny tyto týmy budeme mít i v dalším soutěžním ročníku.

Tým žáků před posledním zápasem sezóny ve Stodě.

Stará garda hraje systémem jaro – podzim, soutěž má celkem 10 účastníků.
V jarní části soutěže se hrálo systémem každý s každým, na podzim se pak
soutěž rozdělí na tři skupiny (1. až 4 místo, 5. až 8. místo a 9. až 10 místo).
Náš tým skončil po jarní části soutěže na čtvrtém místě, což pro nás
znamená, že v podzimní sezóně budeme bojovat o co nejlepší umístění
v nejlepší čtyřce.
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Jako každý rok na konci sezóny je třeba poděkovat všem sponzorům,
trenérům, fanouškům, rodičům našich mladých fotbalistů i všem ostatním,
kteří se kolem fotbalu pohybují a pomáhají nám, za jejich podporu a čas
během celé sezóny. Bez nich by fotbal ve Štěnovicích nemohl existovat.
Děkujeme a těšíme se opět na viděnou po letní pauze.
Petr Lodl

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Ázerbájdžán, jihozápadní Asie - 5. Část
Sobota 23. 2. 2019 - Konečně moře
Poslední den v Baku a my vyrážíme směr Kaspické moře a loď. Jedná se o
vyhlídkovou loď a cena třicetiminutové plavby činí 5 manatu - asi 66 Kč.
Platím u pokladny a nečekáme ani 10 minut a můžeme na palubu.

V hlavním městě se pořád staví a Baku se postupně zakusuje víc a víc do Kaspického moře.
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Polstrované sedačky po čtyřech na každé straně, uprostřed ulička, která
končí pultem s pochutinami. Ideální to lákadlo pro děti. Mají to dobře
vymyšlené. Usedáme do sedaček a čekáme, až se nalodí další turisté. A je
to tady. Loď se odráží od mola s mírným chvěním ze spuštěných motorů.
Plujeme kolem zátoky.

Radim unáší loď i s turisty.

Lidé se hrnou ven na palubu, kde už řádí fotograf a stylizuje cestující, kteří
jsou ochotni se od něj nechat za určitý obnos zvěčnit. Tu hlavičku mírně na
stranu, ano tak. Ručičku sem, nožičky tam. Tak teď je to ideální. Cvak!
Tak teď koukejte tam, ruku sem, jo. Že máte nohy mimo palubu? To
nevadí, jen vydržte. Cvak, cvak! Vydržte v té vodě. Až popluje další loď,
vyzvedne vás.... Chvilku koukáme, jak mizí lidé v kabině, a vrší se na
palubě. Až se oba zvedneme a jdeme také. Vítá nás studený vzduch a
spousta cestujících fotící vzdálené pobřeží.
Nijak z toho nejsme nadšení. A tu nastává chvíle, kdy se opět něco stane s
Radimem a mění se v někoho docela jiného. Půjčuje si ode mě jeden manat
a s odhodláním leze skrze dveře na schody ke kapitánskému můstku.
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Já lezu s obavami za ním. Kapitánův šok a údiv naštěstí netrvá dlouho a
během pár vteřin nás kapitán i ochranka vítají jako staré známé. Očividně
ocenili Radimovu drzost. Manat se mi nakonec vrací. Po několika
minutách se s kapitánem loučíme a vracíme se zpět na palubu. Tam nás
míjí zuřivý fotograf a nabízí fotky. S díky odmítáme. Takové fotky jako
máme my, nám on nikdy neudělá.

Byli jsme ti nejdrzejší turisti, které kapitán potkal. Na druhou stranu ocenil naši
odvahu a vzal nás mezi sebe.

Neděle 24. 2. 2019 - Jak si Radim koupil vlastní mobil
Dnes je poslední den, a tak jsme s Honzou zamířili do ulic hlavního města,
abychom utratili poslední manaty. Honza si za 13 manatu, tj. za 175 korun
koupil krém na boty, houbičku, pivo, fíky a zbytek padl na oběd s večeří.
To Radim utratil 13 manatu také, ale tak trochu jinak. Šel na to od lesa,
tedy přes lavičku...
strana 17

ŠL č. 7 / červenec 2019

Oba jsme se kochali v centru na lavičce a poté jsme procházeli malé
krámky. V tu chvíli si Radim uvědomil, že u sebe nemá telefon. Nutno
zmínit, že jeho telefon byl v hodnotě 26 tisíc korun a byl půl roku starý.
Navíc v něm byly uloženy všechny fotky, víza i letenky. V tu chvíli byste
se v něm krve nedořezali a veškerá legrace šla stranou. Zašli jsme tedy do
posledního krámku, kde si byl Radim jistý, že měl telefon u sebe. Prodavač
ochotně zatelefonoval na jeho telefonní číslo. Vzal to místní
Ázerbájdžánec s tím, že telefon rád přinese, že ležel v centru na lavičce, ale
ať si majitel připraví peníze a dá na svůj mobil příště pozor. Do pěti minut
se nálezce objevil v našem krámku a Radim jej s radostí se slovy „Salam
Alejkum!“ vítal. Radima to stálo všechny jeho manaty, které měl ve
šrajtofli, tedy 13 manatu, což je 175 korun plus 10 euro, které měl záložní
pro případ nouze. A toto nouze opravdu byla! Vše tedy nakonec dobře
dopadlo.

Stará čtvrť hlavního města Baku.

Naše osmidenní zkušenost s lidmi a Ázerbájdžánem je naprosto úžasná. Ať
už se vám stane cokoliv, lidé vám vždy pomohou.
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Pokud budete cestovat autostopem tak jako my, nebudete nikdy čekat déle
než 2-3 minuty a lidé se vám budou ještě omlouvat, že vás nemohou vzít
přesně tam, kam potřebujete. Místní si s vámi budou chtít povídat, i když
vám rozumět nebudou. A když řeknete „Czechoslovakia“, tak všichni
odpoví „Praga, dobré pivo a Sparta Praha!“.

Stará čtvrť hlavního města Baku.

Pondělí 25. 2. 2019 - Je dokonáno!
Letíme domů a pod námi se drápe pohoří Kavkaz. Bookovací check-in
systém v Ázerbájdžánu nás rozsadil - asi předpokládal, že zase prokecáme
celou pětihodinovou cestu - a tak sedím na místě 9A (okénko v přední části
letadla) a Honza je posazen na místo 25E (prostřední sedačka úplně v zadní
části letadla). No, nevadí. Příště budeme v letadle komunikovat kouřovými
signály a letištní bookovací systém si to už rozmyslí. Dnešní cesta bude
dlouhá (Ázerbájdžán - Gruzie - Rusko - Ukrajina - Maďarsko - Slovensko Česko), ale nevadí - máme cestování rádi. Na vědomí všem tátům,
maminkám, manželkám a dětem se dává, že předpokládaný návrat do
Plzně je plánován dnes na 21. hodinu.
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Tímto kapitolu Kavkaz definitivně
uzavíráme. Děkujeme všem, co jste nás
sledovali, podporovali a psali nám.
Díky také Bohu, že nás ochránil a díky
rodičům a především našim ženám
Aničce a Alici za trpělivost s námi.
Svět je krásný a my chlapi tak nějak
dobrodružství potřebujeme, ale vždy
stojí za to mít domov a mít se kam
vrátit!

Pohoří Kavkaz - kdesi nad
Ázerbájdžánem, Ruskem a Gruzií.

Znak Ázerbájdžánu.

Radim Teodor Bílek
a Jan Melka
ŠTĚNOVICKÁ REGATA:
V sobotu 7. září 2019 se na řece Úhlavě uskuteční tradiční Štěnovická regata.
Bližší informace o akci naleznete v srpnovém čísle Štěnovických listů.
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