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Příprava stavebních prací v budově školy
Jak bylo avizováno v předchozím čísle Štěnovických listů, v letošním roce
bude realizována přípravna kuchyně základní školy nacházející se v 1.
nadzemním podlaží budovy. Součástí realizace budou bourací práce
stávajícího uspořádání prostor. Posléze dojde ke kompletní modernizaci
skladovací části včetně instalace nové vzduchotechniky či nového výtahu
jako prostředku k zásobování samotné kuchyně nacházející se ve 2.
nadzemním podlaží. Vybraný zhotovitel, jímž je firma Stavební montáže
spol.s.r.o., zahájí svoji činnost 18. června přípravou staveniště a navážkou
stavebního materiálu. V průběhu následujícího týdne budou zahájeny
bourací práce v části prostor řádně oddělených od provozu kuchyně (na
základě konzultace s KHS Plzeňského kraje). V rámci akce bude dodáno
nové gastro-zařízení. Vítězem veřejné zakázky na dodávku zařízení pro
chod kuchyně je firma Buona Gastro, s.r.o., která předložila nejnižší
cenovou nabídku ve výši 3 789 267, 40 Kč vč. DPH. Nabídku předložilo
celkem pět subjektů. Instalace gastro-zařízení bude provedena ve 2. etapě
stavby, která se uskuteční v roce 2019 opět v době letních prázdnin. Během
letošních prázdnin bude zrealizována multifunkční učebna, jež se bude
nacházet naproti ředitelně školy. Nejzazší termín zhotovení výše popsané
1. etapy stavby je 31. října tohoto roku.
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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 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 původně
avizováno). 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.

Stavební práce v mateřské škole
Stavební práce na objektu mateřské školy
pokračují v souladu s harmonogramem
výstavby.
Koncem
května
byla
finalizována základová deska vstupního
vestibulu, v realizovaném pavilonu nové
třídy byly osazeny okenní rámy. Zároveň s
výstavbou probíhají jednání, jejichž
předmětem je pořízení herních prvků
umístěných na zahradě školky, dále vybavení nové třídy, povrch plánované
herní plochy přilehlé pavilonu nové třídy či barevné řešení fasády.
Maximální úsilí je ovšem věnováno opatřením, jež jsou nezbytná pro
avizovaný návrat dětí do bezpečného prostředí prostor školky (k návratu
dětí dojde po realizaci výstavby ve školce).
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UPOZORNĚNÍ: Ve středu 6. června 2018 dojde ve značné části obce
k plánované odstávce elektřiny. Více informací naleznete na úřední
desce obecního úřadu nebo na webu obce.

Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila
životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 5 887,00 kilogramů starých spotřebičů. Snaha
obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace
elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo
nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti
ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 5 887,00
kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme uspořili
69,82 MWh elektřiny, 3 665,59 litrů ropy, 314,83 m3 vody a 2,80 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 14,92 tun CO2 ekv., a
produkci nebezpečných odpadů o 64,94 tun. Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných
100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky,
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska,
jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod
notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík. V současné
chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém
Rakousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň ulice a
separační stání jsou doplněny o červené kontejnery na drobné elektro.
strana 3

ŠL č. 6 / červen 2018

Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro si může najít nejbližší sběrné
místo na www.sberne-dvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz.

Informace ke změně územního plánu
Zpracovávání změny č. 3 územního plánu obce stále probíhá. Na urychlení
už tak zdlouhavého zákonného procesu pořízení změny územně-plánovací
dokumentace nijak nepřispívá ani velký rozsah pořizované změny. Po
konzultaci mezi zástupcem obce, architektem a příslušným odborem
Městského úřadu Přeštice dojde k částečnému přepracování navržené
dokumentace – koncept vycházející z rozsáhlého zadání je však neměnný.
Proces pořizování změny ÚP by měl dospět ke společnému jednání na
přelomu léta a podzimu tohoto roku.

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

Z kultury:
Dětský den 2018
Svůj den si letos přibližně 400 dětí oslavilo o
pouťovém víkendu, tedy v sobotu 26. května. Počasí
bylo pohádkové, proto se mohl realizovat již tradiční
program v podobě stanovišť s úkoly, opékáním
buřtů, střílením ze vzduchovky atd., ale hlavně
seskoky parašutistů, které každoročně s napětím
očekáváme. Navíc vůbec nevadilo, když se děti
parádně zmáčely v pěně, kterou jim nakonec opět
připravili štěnovičtí hasiči. Velkým zážitkem byly
letové ukázky a povídání o dravcích pana Procházky ze sokolnické
společnosti Trier a také vystoupení šikovných mažoretek z Koloseum
Dance Team.
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Děkujeme všem účinkujícím, sponzorům a především dobrovolníkům dospělákům i dětem z 9. třídy ZŠ, bez nichž by se akce nemohla
uskutečnit.

autor: Petra Šmídlová
SPONZOŘI DĚTSKÉHO DNE ŠTĚNOVICE 2018:
Západočeské komunální služby a.s., Plzeň
Atega, s.r.o., Štěnovice
Inductron IEC s.r.o., Nýřany
Mezado s.r.o., Robčice
Tezap Štěnovice, spol. s r.o.
Gabriela Borovičková Jindrová, Plzeň
Jaroslav Vakeš, Tuto studio s.r.o., Plzeň
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David Kulich, Lidový dům Štěnovice a Pizzerie Bowling Štěnovice
Marek Racek, Štěnovice
Linux Networks, František Hanzlík
Jan Černý, Štěnovice
Ing. Jiří Tupa, Štěnovice
Vít Tomrdle, Restaurace Modrý klokan Štěnovice
Agentura 3DMK, Milan Kokoška, Útušice
Zdeněk Albl (Satan), Štěnovice
Martina Langová
Jiří Moravec
Zdeněk Martínek
DĚKUJEME
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Německo, Tiefenbach
V pátek 27. dubna navštívili žáci čtvrtých ročníků partnerskou školu v
německém Tiefenbachu. Díky tomuto projektu připravili společně s
německými dětmi několik druhů pokrmů, které následně i ochutnali.
Součástí programu byly i hry týkající se česko-německé slovní zásoby,
které si všichni moc užili. Závěrem celé akce byla zastávka na soukromé
farmě. Tu jsme si nejen prohlédli, ale také ochutnali domácí koláče. Počasí
nám přálo a celá akce se velice vydařila.

autor: Mgr. Zuzana Sobotová
Mgr. Štěpánka Žákavcová,
učitelky ZŠ Štěnovice

Sportovní reprezentace žákyň - Okresní turnaj ve
vybíjené
Ve čtvrtek 26. dubna reprezentovalo naši školu družstvo 12 žákyň 5.
ročníků v okresním turnaji ve vybíjené v Chlumčanech. Všechna děvčata
svědomitě a pravidelně od února trénovala za pomoci spolužáků z vyšších
ročníků. Na turnaji sehrála celkem čtyři zápasy. Třikrát zvítězila, jednou
podlehla družstvu ZŠ Přeštice.
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Jejich sportovní výkon byl obdivuhodný. S maximálním nasazením,
soustředěním a spoluprácí v poli se probojovala na 2. místo turnaje. Domů
se vrátila každá hráčka s medailí na krku a do školní sbírky přibyl další
pohár a diplom.

autor: Mgr. Libuše Kučerová,
učitelka ZŠ Štěnovice

Exkurze AJ
V úterý 13. 3. 2018 navštívilo celkem dvacet sedm žáků deváté a osmé
třídy jazykovou školu Tandem v Praze. Cesta nám rychle uběhla rychle
jedoucím Pendolinem. Na místě na nás čekali rodilí mluvčí z anglicky
mluvících zemí. Celá naše parta se rozdělila do třech skupin a pokaždé
jsme mluvili s jedním lektorem a postupně se střídali.
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První lektor se jmenoval Dave a pocházel z Velké Británie. Ten si pro nás
připravil informace o Londýně – jeho památky, jídlo, … Poté jsme si
povídali s Tianou z jižní Afriky o filmech. S Joem z Ameriky jsme hráli
hru a naučil nás americký pozdrav „hehehe“. Mezi jednotlivými bloky
jsme si mohli dopřát sklenici vody a slané tyčinky. Cestou na vlakové
nádraží jsme viděli mnoho pražských památek – například Žižkovskou věž,
Prašnou bránu, Obecní dům a jiné. Celý den jsme si užili, získali nové
zkušenosti a to díky paní učitelce, která tento program vymyslela a
zorganizovala.
autor: Eva Simková

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Stravování ve
Štěnovicích

školní

jídelně

základní

školy

ve

Chtěla bych vyjádřit poděkování vedoucí školní kuchyně p. Monice
Pechové a všem p. kuchařkám za jejich chutnou a především rozmanitou
stravu (nabídka pestrých salátů, dresingů, kompotů....). Uvědomujeme si,
jak je jejich profese psychicky a především fyzicky náročná. Přesto nám i
dětem z mateřské školy vychází vždy ochotně maximálně vstříc! Vážíme si
jejich práce-ony jsou přece ta ''základna’’, bez níž se nelze obejít!
Za kolektiv a děti
Iveta Divišová,
učitelka MŠ Štěnovice

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Středisková výprava
na Svárožnou 11. - 13. 5. 2018
V pátek 11. 5. 2018 se sešly skautské děti v 18:00 hodin na dobřanském
vlakovém nádraží, aby společně s plzeňskými skautskými oddíly
odcestovaly do stanice Železná Ruda - Alžbětín a odtud pokračovaly pěšky
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na Svárožnou. Objekt Svárožná je zděná stavba, která je situována do
nádherné přírody CHKO Šumava. Nachází se asi 4 km od železniční
stanice Železná Ruda - Alžbětín v blízkosti státní hranice. V minulosti
tento objekt sloužil jako základna pohraniční stráže a dnes je využíván jako
skautská základna. Páteční večer se nesl v duchu „fiktivního“ cvičení
pro případ radioaktivního zamoření prostoru. Skauti se převlékli do
ochranných oděvů a „učili se“, jak postupovat v případě výše uvedeného
ohrožení, jak chránit povrch těla (kombinéza, pláštěnka, atd.), dýchací
cesty (navlhčená rouška, kapesník, atd.), oči (brýle), hlavu (čepice, kukla,
atd.) a nohy (vysoké boty či holínky). A také co dělat při návratu ze
zamořeného prostoru. Jednalo se o velmi preventivní hru resp. cvičení.

Sobotní dopoledne se hrály hry ve stylu vytvoření skupin dle přesně
definovaných kritérií např. podle manuálních dovedností, studia cizích
jazyků, zálib, charakterových vlastností apod. Po sestavení dané skupiny
byli skauti odměňováni korálkem a vítězem se stala skupina s největším
počtem korálků.
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Další hra byla na principu získávání indicií na základě splnění či vyřešení
daných úkolů, tyto indicie vedly k rozluštění návodu k uvaření zázračného
lektvaru. Po obědě a odpoledním odpočinku se děti zapojily do obchodnělogické hry s názvem Investice, ve které se učili, jak navzájem
komunikovat, obchodovat, nakládat s uspořenými financemi, jak
hospodařit s pozemky a realitami, investovat, tvořit spolky, atd.

Další hrou resp. úkolem skautů sobotního odpoledne bylo umět si
poradit při zachraňování zraněné osoby přes překážku jakou je potok a to
pomocí manipulace s kameny, dřevem, tvorby provizorních nosítek a
podobně. Po odpolední svačině nastala příprava táborového ohně a s ním
spojený oblíbený sběr dřeva. Sobotní večer byl po večeři zakončen ve
skautských krojích u táborového ohně, u kterého zazněla skautská hymna a
jednotlivé skautské oddíly postupně prezentovaly svůj předem připravený
program ve formě her a scének doprovázených hrou na kytaru a zpěvem.
Neděle začala „bláznivou“ rozcvičkou, jejímž smyslem bylo bláznivě běhat
a bláznivě cvičit.
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Po snídani se skautské děti realizovaly v obchodně-taktické hře Vláčky, ve
které se kupovalo zboží, transportovalo, potom se ziskem prodávalo a bylo
možné koupit obrněný vagonek k ochraně před bandity nebo lupiči,
cisternový vagonek na přepravu vody, ropy a mléka, osobní vagonek na
přepravu lidí, nákladní vagonek na přepravu materiálu a potravin. Hru
vyhrál ten, kdo nashromáždil největší peněžní obnos. Po obědě a úklidu
objektu jsme se ve 14:00 hodin vydali zpět na nádraží a víkendová akce
skončila pro skautský oddíl Dráčata Štěnovice v 18:00 hodin opět na
vlakovém nádraží v Dobřanech. Výhodou této víkendové akce bylo
příjemné počasí a pobyt na čerstvém vzduchu.

Výprava do Prusin 25. - 27. 5. 2018

V pátek 25. 5. 2018 se skautské děti rozdělily do dvou skupin. Družina Raků a
Ledňáčků byla dopravena rodiči do Prusin na 19-tou hodinu a ihned po příjezdu
začala stavět stany.
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Družina Netopýrů a Lasiček se vydala ze Štěnovic pěšky směr Prusiny. Cestou je
čekala práce s mapou a různé úkoly se skautskou tématikou. Sobotní den začal
rozcvičkou v přírodě a po ní následovala snídaně v prostorách bývalé základní
školy, ve které je dnes provozována komunitní škola a školka Holubník. V 10:00
hodin jsme se vydali na celodenní výlet po červené turistické značce trasa
Prusiny-Nebílovy-Prusiny. Cestou děti hrály hru s kamínky. V momentě, kdy
došly k Nebílovskému potoku, rozhodly se stavět přehrady na několika místech
potoku za aktivní podpory místních kolemjdoucích občanů. Po polední svačině si
skautské děti v lese zahrály hru na mravence. Na základě rozdaných kartiček děti
plnily úkoly, které v nich byly definovány. Po cestě jsme narazili na studánku
s pitnou vodou, ke které se váže příhoda o blahodárných účincích pro zlepšení
zraku. Poté jsme pěšinou mezi poli dorazili do Nebílov. Zde se děti občerstvily a
koupily si zmrzlinu. Pak jsme navštívili zahrady barokního zámku Nebílovy, kde
jsme měli možnost pozorovat živé pávy. Po návratu do stanového tábora
z celodenního výletu v 16:00 hodin následovala příprava večeře a po ní Raci a
Netopýři obstarali dřevo na táborový oheň. V tom samém čase Lasičky a
Ledňáčci sbírali bez, z kterého připravily bezovou šťávu. Po společné večeři jsme
si u táborového ohně zazpívali táborové písně a opekli buřty. V rámci bobříka
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statečnosti jsme s nejstaršími skautskými dětmi o půlnoci navštívili místní
hřbitov. Po nedělní rozcvičce děti prozkoumávaly místní farmu, kde bylo možné
vidět a pohladit si morčata, králíky, poníka, ovečku, kozla, kozy a kůzlátka,
pejska, kočku a kdo byl rychlý, tak i kačeny „běžce“. Po setkání s živými zvířátky
následovala pátrací hra, v které bylo cílem nalézt co nejrychleji 9 druhově
odlišných obrázků papoušků. Obrázky byly rozmístěny v nejbližším okolí na
stromech a v keřích. Po svačině si děti zahrály kreativní hru, jejímž smyslem bylo
vytvořit z přírodního materiálu v okolí tábora „něco“, co symbolizuje skautský
oddíl Dráčata. Po obědě došlo ke složení stanů a balení věcí. Ve 14:00 hodin si
rodiče vyzvedli své děti a většina z nich se snažila ještě s dětmi navštívit
štěnovickou pouť. Celá akce se nesla v duchu příjemně stráveného víkendu
v přírodě za krásného počasí. Děkujeme za pomoc s organizací a za odborný
lékařský dohled naší kamarádce MUDr. Lucce Šefrhansové.

autor: Ing. Cyril Hromník

Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ OSMIČKY: Rudý prezident
Historie je někdy plná paradoxů. Naše
nevyjímaje. A tak se stalo, že 14. června 1948
byl do úřadu prezidenta republiky uveden
představitel
komunistické
strany
v Československu, Klement Gottwald. Člověk,
který se jezdil do Moskvy učit, jak zakroutit
demokratům krkem, se nechal „demokraticky“
zvolit Národním shromážděním. A měl všem
ukázat, jak se to dělá. Vždyť jeho érou
odstartovalo období politických monstr
procesů, kdy věznice a popraviště otevřela
náruč mnoha nejlepším lidem našeho národa.
Klement Gottwald se podle oficiální verze
narodil v Herolticích u Vyškova jako
nemanželský syn chudé zemědělské dělnice
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Marie Gottwaldové, 23. 11. 1896. Nicméně je zapsán v rodné matrice pro Dědice,
přesněji Dědice 102. V tomto tedy panuje nesrovnalost. Základní školu vychodil
ve Vyškově. Byl premiantem. Jedničku měl dokonce i z náboženství. V docházce
pokračoval ve Vídni na německé škole. Stačil se tam ještě vyučit truhlářem.
Výuční list získal v roce 1913. V hlavním městě starého mocnářství se zapojil do
činnosti mezi sociálnědemokratickou mládeží. V době Velké války narukoval na
frontu. Mimo jiné se traduje, že zažil bitvu u Zborova v rakousko-uherských
zákopech. Ovšem i toto je jen spekulace. Ostatně jako mnoho z jeho života.
V každém případě prošel jak východní, tak italskou frontou, v řadách
dělostřeleckého pluku. Po skončení války se dobrovolně přihlásil do armády
právě vzniklého Československa. Zde naposledy bojuje proti bolševismu, při
potlačování „Slovenské republiky rad“. Pak definitivně upadá do jeho tenat. A
nejen do nich. Od prodejné ženy se nakazí nemocí syfilis. Klémova kariéra se
však od dvacátých let ubírá směrem k srpu a kladivu. Vstoupí do právě založené
KSČ. V roce 1929 vyhraje vnitrostranický boj a usedne do jejího čela. Je zvolen
do Národního shromáždění jako poslanec. V jeho řadách si vykoleduje zatykač za
agitaci proti republice. Na čas uteče do Moskvy. Zde objeví svoji noční můru.
Stalina. Z exilu se vrátí v roce 1935. Mnichovská krize mu pomůže ke zvýšení
popularity. V březnu 1939 opět utíká do Moskvy. Tentokrát před Hitlerem. Těžká
válečná léta tráví ve fešáckém exilu. Realisticky opouští radiální rétoriku.
Komunikuje s exilovým vedením. Když v roce 1943 musí Beneš ke Stalinovi,
začíná Gottwaldova hvězda nezadržitelně stoupat. Nakonec se mu podaří chytře
navrhnout sdružení politických stran v obnoveném Československu do „Národní
fronty“. Tah proti politické konkurenci mu vyjde. Sliby a přetvářkou vyhraje
první poválečné volby, s neuvěřitelnými čtyřiceti procenty. Stane se předsedou
vlády. V krizovém únoru 1948 je akčnější. Vymanévruje demokratické strany.
Ústavní cestou uzurpuje pro KSČ absolutní moc ve státě. V květnu téhož roku
odmítne Edvard Beneš podepsat „po bolševicku“ deformovanou ústavu.
Abdikuje. Gottwald tak získá to poslední, co mohl. Stává se prvním „rudým
prezidentem“. Při jeho inauguraci se koná v katedrále svatého Víta a Vojtěcha
děkovná bohoslužba. Dokonce zajede s manželkou do Lán k hrobu TGM. Je to
poslední závan starých časů. Od té chvíle už jede rudá drtička na plné obrátky.
Semele vše, co jí stojí v cestě. Tyran s dýmkou má v rukávu eso. Politické
procesy. Nejprve je to vlastní režie. Následně přijedou moskevští poradci.
Věznice se plní.
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Popraviště popravují. Milost nedá ani Heliodoru Píkovi, ani Miladě Horákové, ani
dalším. Strachem posedlý ze Stalina nakonec nechá zlikvidovat své nejbližší
soudruhy. Jako například Rudolfa Slánského. V jeho procesu je obžalováno 14
lidí. Jen tři zůstanou ve vězení. Sám Gottwald kromě svého strachu bojuje ještě
s démonem alkoholu a postupující syfilidy. Na veřejnosti buduje svůj kult
osobnosti. V zákulisí je to těžký alkoholik se sklony k těžkým depresím.
Prezidentský úřad proměnil doslova v symbol „papaláštví“. Izoluje se od okolí.
V březnu roku 1953 náhle zemřel Stalin. Gottwald neměl s ohledem na svůj
zdravotní stav vůbec cestovat letadlem. Toužil však prokázat věrnost odkazu
velkého vůdce. Tedy letěl. Při zpáteční cestě do Prahy mu podle všech indicií
praskla výduť na aortě, poškozené syfilidou. Z Moskvy poslali ve stíhačce
špičkového hrudního chirurga. Navzdory všemožné péči Klement Gottwald
podlehl. Tři dny po Stalinovi. 14. 3. 1953. Pitvu provedli v utajení Sověti. Státní
pohřeb proběhl ve stylu stalinské tryzny. KG se ještě dočkal svého mauzolea. Jen
na chvíli. Alkoholikovo tělo se rozpadalo tak rychle, že nakonec muselo do urny.
I tak zůstal kult Klementa Gottwalda každodenní realitou socialistického
Československa na dlouhých třicet šest let.
autor: Martin Marek

Sportovní střípky:
Fotbal:
V červnu finišují fotbalové soutěže
A-tým mužů je tři kola před koncem soutěže na čtvrtém místě tabulky 1. B
třídy. Našemu týmu se i na jaře daří, během května se nám povedlo zvítězit
ve všech čtyřech zápasech, a to doma s Vrhavčí 1:0, v Pačejově 2:1, doma
proti týmu Losiné 4:1 a naposledy v Hrádku u Sušice 1:0. V červnu se náš
tým představí ještě dvakrát na domácím hřišti, a to v sobotu 2. června proti
Hradešicím a 9. června proti rezervě Vejprnic. Oba zápasy začínají
v 16:00.
strana 18

ŠL č. 6 / červen 2018

Starší žáci hrají na jaře velmi dobře, když v okresním přeboru čtyřikrát
vyhráli, třikrát remizovali a dvakrát odešli ze zápasu poraženi. Nejlepší
jarní zápas kluci odehráli na našem hřišti proti týmu ze Stodu, kdy se před
zraky českého reprezentanta Vladimíra Daridy vyburcovali k výbornému
výkonu a výborného soupeře jasně přehráli.

Tým starší přípravky pod vedením trenérů Václava Jandy a Zdeňka Albla.

Starší přípravka v této sezóně sbírá především zkušenosti. Jak již bylo
uvedeno, hrajeme soutěž především s mladšími kluky oproti ostatním
týmům, takže se nám na jaře povedlo zatím pouze dvakrát zvítězit. Ale
kluci jsou šikovní a v příštích sezónách své nabyté zkušenosti určitě
prodají.
Stará garda vstoupila do soutěže také úspěšně. Garda doposud odehrála tři
utkání, přičemž dvakrát zvítězila (s Radkovicemi a Chlumčany) a jednou
remizovala (s týmem Blovic). V současné době se intenzivně připravujeme
na další sezónu, chceme do soutěží přihlásit další dva týmy. Tím pádem
bychom měli mít pět vlastních týmů (mladší přípravka, starší přípravka,
žáci, muži a stará garda) a dorost, který budeme mít společný s týmem
Černic.
autor: Ing. Petr Lodl, předseda oddílu
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TK Štěnovice z.s. informuje
Od 18. 5. 2018 rozšiřuje Tenisový klub Štěnovice oblast působení o
trenérskou činnost pod vedením trenérky paní Michaely Lecjaksové.
Zájemci všech věkových kategorií a dovedností, mohou paní Lecjaksovou
kontaktovat na telefonním čísle 777 713 444.
autor: Ing. Cyril Hromník
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