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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Zhodnocení volebního období v letech 2014 – 2018:
Vážení spoluobčané,
volební období 2014 – 2018 se chýlí nenávratně ke svému konci,
a proto je na místě informovat Vás prostřednictvím štěnovického
zpravodaje o všem podstatném, co se za naše čtyřleté působení
zrealizovalo, realizuje, co se připravuje. Je jisté, že podzimní volby do
zastupitelstev obcí přinesou změny v obsazení zastupitelstva. O to
důležitější je, aby mělo nové zastupitelstvo na co navázat a
pokračovalo tak v postupném rozvoji naší obce.
Jelikož se konec roku 2014 nesl v duchu finalizace několika
projektů, bylo prioritou nového vedení obce zdárně dokončit probíhající
akce. Nejprve došlo k dokončení rekonstrukce silnice III/18025 a III/18027
(ulice Plzeňská, Čižická, Losinská), kdy se v návaznosti na rekonstrukci
povrchů dané komunikace uskutečnila výstavba nových chodníků.
Zadavatelem a investorem opravy povrchů komunikace byla Správa a
údržba silnic PK, investorem chodníků byla obec, zhotovitelem stavební
akce byla společnost Robstav stavby, k.s.
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V souvislosti s realizací této stavební akce došlo také k dílčím úpravám na
místních komunikacích jako např. propojení chodníků ulic Šeříková a K
Lomu, rozšíření parkovacích ploch na Štěnovickém náměstí, povrch ulice
K Pile či stání pro kontejnery separovaného odpadu.
Následovalo zprovoznění plynových tepelných čerpadel a
kondenzačního kotle pořízených v rámci stavební akce Snížení energetické
náročnosti Základní školy Štěnovice. V souvislosti s realizací projektu
došlo také k zateplení obvodových stěn a výměně oken objektu školy.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a
Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 16.252.988, 40 Kč, celkové
náklady projektu činily 18.058.878 Kč. Zhotovitelem projektu byla firma
Morez stavební, s.r.o., provozovatelem kotelny po modernizaci se stala po
projednání zastupitelstvem obce společnost Hořovická Teplárenská, s.r.o.
Jednou z priorit nového vedení obce bylo narovnávání
majetkoprávních vztahů. V této oblasti se jako zásadní jevil převod
pozemku pod místním domovem pro seniory (p.č. 64), dále pak převod
samotného objektu (p.č. 37) do vlastnictví obce. Uvedené pozemky se
nacházely ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Přestože byla obec na tento stav uvedenou institucí v
minulosti několikrát upozorněna, k narovnání věci došlo až v roce 2015,
kdy zastupitelstvo obce schválilo bezúplatné nabytí pozemku p.č. 64,
následně pak odkup pozemku p.č. 37 za částku ve výši 395.000 Kč. Nabytí
pozemku bylo strategické i z pohledu budoucí investice, kterou je částečná
demolice stávajícího objektu a následná výstavba plnohodnotného domova
s pečovatelskou službou širšího využití včetně lékařské praxe (jako je tomu
i nyní). V roce 2017 byl předložen projekt pro realizaci DPS.
Podobná situace nastala u pozemku nacházejícího se pod částí
objektu místní hasičské zbrojnice (p.č. 293/40). Pozemek se nacházel ve
vlastnictví pěti podílových spoluvlastníků, což bránilo zamýšlenému
čerpání dotací na opravu objektu zbrojnice. Pozemek je již kompletně ve
vlastnictví obce.
S postupným výkupem pozemků se v roce 2015 začalo i v rámci
záměru vybudování cyklostezky navazující na trasu z Plzně.
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Až letos se podařilo od státu vykoupit sedm pozemků, jeden pozemek státu
byl obci bezúplatně převeden. Součástí záměru vybudování cyklostezky je
také přemostění Úhlavy. Letos tak bylo zadáno vyprojektování na realizaci
finančně nenáročné lávky, která by však měla jasně plnit svůj účel a sloužit
jako přemostění nejen cyklistům, ale i běžným chodcům.
V polovině roku 2017 byl položen asfaltový koberec místní
komunikace v délce 200 m v ulici Skladová směrem ke sběrnému dvoru.
Zhotovitelem díla byla firma Eurovia (stejně jako tomu bylo v případě
rekonstrukce povrchu silnice č. III/18027 včetně výstavby zpomalovacích
prvků). Položení nového asfaltového koberce vyšlo téměř na 400 tis. Kč.
Součástí rozvoje dopravní infrastruktury bylo vybudování
asfaltového povrchu jakožto propojení komunikace (vybudované v rámci
výstavby obytné lokality coby soukromého investičního záměru) ulice Na
Průhonu a ulice V Podlesí. Akce byla realizována v roce 2017. Stavební
akce, jejímž zhotovitelem byla firma Professional Building, stála více než
500 tis. Kč. Křižovatka byla spolu s částí komunikace, jejíž realizace byla
hrazena soukromým investorem, zkolaudována v prosinci roku 2017.
V první polovině roku 2015 podala obec žádost o odkup pozemku
p.č. 590/1 nacházejícího se ve vlastnictví Statutárního města Plzeň
(pozemek se nachází v lokalitě zvané také jako Mezi ploty – podél silnice
III/18025). Dlouhodobým záměrem obce je vybudovat na části uvedeného
pozemku chodník, zbylá (podstatně větší) část pozemku by v případě
odkupu posloužila jako prostor pro konání nejrůznějšího druhu kulturních
akcí. V letošním roce obec pozemek konečně získala, když jeho prodej
odsouhlasilo zastupitelstvo města Plzně.
Letos byly také třemi projekčními subjekty předloženy tři nabídky
pro komplexní dopravní řešení včetně pokládky asfaltového povrchu ulic
Ke Cvičišti, Na Průhonu, V Podlesí a Skalní. Ještě před koncem funkčního
období 2014 – 2018 bude s vybraným projektantem (IK Plzeň) uzavřena
smlouva o dílo.
V červenci letošního roku proběhlo v prostorách obecního úřadu
setkání s obyvateli bytového domu v ulici Buková.
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Vedení obce představilo obyvatelům záměrem dotčené části obce vizi
dopravního řešení dané lokality včetně vybudování několika parkovacích
stání. Cílem projektu je zejména bezpečnost a zpřehlednění dopravní
situace. Na setkání bylo přítomnými vzneseno několik námitek, které byly
předány projektantovi. Kolik námitek bude moci být v projektové
dokumentaci nakonec uplatněno, záleží především na vyjádření dopravního
inspektorátu. Součástí projektu je také výměna části dešťové kanalizace
v ulici Liliová.
V roce 2016 byly v rámci realizace nového asfaltového povrchu
vybudovány tři zpomalovací prvky na náklady obce ve výši 1.617.197, 89
Kč vč. DPH. Pokládka nového asfaltového koberce silnice III/18027
v úseku Štěnovice – Čižice byla investována Správou a údržbou silnic PK.
V souvislosti s touto stavební akcí došlo také k dílčím opravám
komunikací v několika ulicích.
V návaznosti na problematiku dopravní infrastruktury je zapotřebí
uvést, že v roce 2016 došlo ke schválení nového pasportu místních
komunikací nacházejících se na katastru obce. Pasport komunikací
zpracovala projekční kancelář D – Projekt, Ing. Nedvěd.
Na základě provedeného měření intenzity dopravy v obci byla
zpracována projektová dokumentace, jejíž cílem je omezit průjezd
kamionové dopravy obcí. Nakolik bude předložený návrh úspěšný, bude
jasné po vyjádření dotčených orgánů včetně vlastníka pozemní
komunikace, jímž je Plzeňský kraj, resp. SÚSPK.
V roce 2016 bylo zahájeno pořizování změny č. 3 územního plánu.
Ve druhé polovině roku 2016 byla zpracována tzv. Zpráva o uplatňování
územního plánu obce Štěnovice za období 2012 – 2016, jejíž součástí jsou
mimo jiné požadavky obce pro zpracování změny č. 3 územního plánu.
Dokumentace je nyní připravena ke společnému jednání. Předpoklad
schválení změny ÚP zastupitelstvem je ve druhé polovině příštího roku.
V roce 2016 došlo k výraznému navýšení cen za vodné. Na
konečné ceně vodného se ve značné míře podepsala i ta skutečnost, že
voda vedená do štěnovického vodojemu prochází na své trase potrubím
několika různých distributorů.
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Vzhledem k těmto skutečnostem bylo zadáno zpracování studie zabývající
se možnou výstavbou nového vodovodního přivaděče Plzeň – Štěnovice.
V takovém případě by se jednalo o přímou trasu přivaděče vody do obce.
Obec Štěnovice se pravidelně umisťuje na předních příčkách
soutěže ve třídění odpadu pořádané společností EKO-KOM, za což patří
dík především občanům. Vzhledem k rozvoji odpadového hospodářství
obce došlo k vypracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je
rozšíření sběrného dvora. Kdy dojde k samotné realizaci tohoto záměru,
však ještě není známo. Součástí projektu je také zřízení nové kanalizační
přípojky pro zázemí sběrného dvora.
V průběhu čtyř let došlo také k postupné modernizaci technického
vybavení místní pracovní čety. V roce 2016 byl zakoupen víceúčelový
stroj značky Stiga, který je velkým pomocníkem i pro údržbu zeleně v hůře
dostupném terénu. Stroj zvaný Stiga Park byl pořízen spolu
s příslušenstvím, jako jsou sněhová radlice, zametací adaptér, sběrač trávy
aj., za částku zhruba 370 tis. Kč. Obměněn byl také vozový park, kdy byl
pro přepravu bioodpadu, stavebního materiálu apod. pořízen Volkswagen
Transporter.
V posledních letech se obec potýkala s rostoucí kriminalitou
zejména v podobě krádeží. Tento stav však nebyl jen otázkou naší obce,
nýbrž i blízkého okolí. Z tohoto důvodu došlo také k navýšení četnosti
hlídek Policie ČR, na základě čehož se počet krádeží značně snížil, na nulu
však neklesl. I vzhledem k této skutečnosti došlo na mnoha místech obce
k rozšíření počtu lamp veřejného osvětlení. K rozšíření VO došlo v ulicích
Farní, Lipová, Na Šancích a V Potocích. Do budoucna se
počítá s rozšířením veřejného osvětlení také do ulic Smrková, Jedlová,
Vřesová a Borecká.
Součástí bezpečnosti občanů je také pokrytí informovanosti. I proto
došlo během roku 2017 k realizaci modernizace obecního rozhlasu, na
kterou obec vydala přibližně 630 tis. Kč. Dodavatelem byla firma Sovt
Radio, která se bude dále starat o servis dodaného zařízení.
V průběhu čt yř let byl y obcí také čerpány finanční
prostředky z Plzeňského kraje.
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Konkrétně na rekonstrukci hřbitovní zdi rozdělující místní hřbitov a farní
zahradu. Výše poskytnuté dotace byla 200.000 Kč, rekonstrukce byla
provedena firmou Štelmach v celkové výši 358.955 Kč. Akce byla
realizována v roce 2016.
Koncem roku 2017 byla Plzeňským krajem přidělena dotace ve
výši 300 tis. Kč na řešení havarijního stavu splaškové kanalizace v ulici
Habrová. Sanace kanalizačního řadu proběhla v první polovině letošního
roku výměnou kameninového potrubí ve stávající trase. Celkové náklady
na provedení nutných oprav (kdy jejich důležitost vyplývá jak z technické
zprávy provozovatele, tak z protokolu o provedení monitoringu pořízeného
minulý rok) přesáhly 1,4 mil. Kč. Oprava kanalizace byla provedena
firmou Streicher.
Zastupitelstvo obce se také zabývalo pronajímanými
objekt y v areálu bývalého pivovaru. Výsledkem bylo odsouhlasení
prodeje pronajímaných objektů stávajícím nájemníkům. Vlastnictví
objektů a z toho vyplývající povinnosti byly pro obec velkou ekonomickou
zátěží, prodej byl tak zcela logickým krokem. Součástí prodávaného byla
také část přilehlého pozemku sloužícího jako případný manipulační prostor
k užívání objektů. Areál bývalého pivovaru je však nadále ve správě obce,
která vlastní značnou část manipulační plochy a objekt bývalé sladovny.
Součástí objektu nacházejícího se v areálu bývalého pivovaru byla
též budova trafostanice. Ta byla donedávna ve vlastnictví obce. V rámci
narovnávání majetkoprávních vztahů byla trafostanice prodána společnosti
ČEZ, což povede k budoucí modernizaci trafostanice včetně sítě pro
dodávku elektřiny do přilehlých objektů.
Vedení obce se rozhodlo pro funkční období 2014 – 2018
investovat do naší budoucnosti – do dětí a zkvalitnění jejich školní a
předškolní docházky. Koncem roku 2017 započala realizace přístavby a
rozšíření kapacity mateřské školy. Na podzim minulého roku obec vypsala
veřejnou zakázku na výběr zhotovitele stavební akce. Z pěti oslovených
stavebních firem se výběrového řízení zúčastnily dvě. S vybraným
uchazečem (Silbou Elstav s.r.o.) byla následně uzavřena smlouva o dílo,
načež došlo po několika dnech od podpisu smlouvy k předání staveniště.
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Stavba byla zahájena v listopadu zemními pracemi v části zahrady školky.
Stavba se blíží ke svému konci. Věříme, že bude staronová školka
vyhovovat nejen měřítkům současné architektury, ale také běžným
provozním požadavkům personálu, zejména však dětem. Akce je
spolufinancována z Evropských fondů – IROP ve výši zhruba 25 mil. Kč.
V letošním roce došlo také k realizaci modernizace přípravny
kuchyně základní školy nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy.
Součástí realizace byly také bourací práce stávajícího uspořádání prostor.
Posléze došlo ke kompletní modernizaci skladovací části včetně instalace
nové vzduchotechniky či nového výtahu jako prostředku k zásobování
samotné kuchyně nacházející se ve 2. nadzemním podlaží. V části objektu
základní školy naproti kanceláři ředitele školy došlo k realizaci
multifunkčních prostor, které mohou sloužit jako třída i jako místnost
určená ke hraní dětí. Vybraný zhotovitel, jímž je firma Stavební montáže
spol.s r.o. zahájil stavební práce koncem června tohoto roku přípravou
staveniště a navážkou stavebního materiálu. Ve druhé etapě stavby, která
bude probíhat v následujícím roce, dojde ke stavebním úpravám ve druhém
NP budovy v prostorách kuchyně a jídelny školy, následně dojde k montáži
nového gastrozařízení. Celkové náklady akce jsou zhr uba 16 mil.
Kč. V rámci postupné modernizace škol y se do budoucna
počítá také s výraznou rekonstrukcí nástaveb, jež byly
realizovány v polovině 90. let. Prvotním krokem je vypracování studie,
ze které by mělo jednoznačně vyplynout, jakým směrem se v řešení této
problematiky vydat. Na akci poskytlo MF ČR dotaci ve výši 11 350 000
Kč.
Aktuální stav finančních účtů obce – celkem
Rok 2014

cca 22 mil. Kč

Rok 2018

cca 62 mil. Kč
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Další připravované akce:
V průběhu roku byl na základě zadání obce vypracován posudek a
následně projektová dokumentace zabývající se výměnou střešní krytiny
bytového domu v ulici Skalní. Současnou krytinu lze považovat za
nevyhovující, neboť do budovy zatéká na více místech a dílčí opravy jsou
jen (jak se postupně ukázalo) krátkodobým řešením. Krytina, která byla při
výstavbě objektu užita, je i vzhledem ke sklonu střechy bytového domu
shledána jako nevhodná. V budoucnu by tak mělo dojít k výměně krytiny
včetně střešních oken.
V rámci rozvoje dopravní infrastruktury je za potřebí
zabývat se úpravou povrchů v ulicích Vřesová, Smrková, Jedlová,
Borecká, Na Šancích či Ke Mlýnu. Komunikace těchto ulic jsou buď
asfaltového povrchu v havarijním stavu, nebo zcela nezpevněného
povrchu.
Běžnou součástí místních komunikací by měly být také chodníky,
které je potřeba vybudovat na mnoha místech v obci včetně Losinské ulice.
Následně je zapotřebí se také zabývat omezovacími prvky na místních
komunikacích (ulice Luční, Třešňová, V Potocích, Farní), jejichž
důsledkem je zpomalení dopravy. Nelze opomínat ani tzv. alternativní
dopravu, kterou lze podpořit vybudováním cyklostezky na území obce. Do
budoucna se tak i nadále počítá s postupným získáváním pozemků, které se
nacházejí na trase plánované cyklostezky Plzeň – Přeštice.
Budoucnost vidíme také v podpoře veřejné dopravy, a to s ohledem
na rozšiřování obce směrem do Čižic, ke kterému došlo
výrazně v uplynulých patnácti letech. V lokalitě U drůbežárny by tak
měla být vybudována plnohodnotná autobusová zastávka.
Opomíjet nelze ani stav stávající infrastruktury – zejména té
vodohospodářské. S rekonstrukcí dešťové kanalizace včetně vpustí je
potřeba v budoucnu počítat v ulici Šeříková, Fialková a Liliová. Obec se
do budoucna nevyhne ani investici do rozšíření kapacity ČOV či
vodojemu. Tlak by měl být ze strany obce vyvíjen i na vybudování
vodovodního přivaděče Plzeň – Štěnovice. Prvním krokem však bude
zpracování projektové dokumentace.
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Obec by měla i nadále finančně podporovat místní spolky včetně
těch, které jsou zaměřeny na sport. Do budoucna je počítáno s realizací
rozšíření možností sportovního vyžití v obci prostřednictvím modernizace
stávajících sportovišť tak, aby jejich zázemí odpovídalo poptávce
současnosti.
Závěrem bychom chtěli poděkovat členům zastupitelstva za jejich
pracovní nasazení pro řešení obecních záležitostí. Dík však patří
především občanům za jejich trpělivost při realizaci různých stavebních
akcí, které vyžadovaly nebo stále ještě vyžadují nejrůznější omezení.
Děkujeme také tatínkům, kteří se ve svém volném čase podíleli na
dubnovém stěhování školky do prostor školy. Děkujeme i dalším aktivním
spoluobčanům, kterým není lhostejný kulturní rozvoj naší obce – tito
občané se neváhali zapojit do organizování kulturních akcí jako je
Dětský den, Štěnovické kancobraní, Jarní slavnosti aj. Uvedené by
nebylo možné realizovat ani bez místních spolků. DĚKUJEME!
Petr Slavík, starosta obce
Jan Polívka, místostarosta obce

Volby 2018
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční 5. a 6.
října 2018. Ve Štěnovicích se volby uskuteční
opět v jednom volebním okrsku. Volební místnost
(obřadní síň Obecního úřadu Štěnovice) bude
otevřena v pátek 5. října od 14 do 22 hodin, v
sobotu 6. října bude volební místnost otevřena od
8 do 14 hodin.
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Usnesení č. 4/2018 ze zasedání zastupitelstva obce
Štěnovice konaného dne 5. 9. 2018:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 1/2018,
2/2018. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 8 z programu zasedání č. 1/2018, bod
č. 8 a bod č. 11 z programu zasedání č. 2/2018.
2. Schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola
Štěnovice, okres Plzeň – jih včetně příloh č. 1 a č. 2.
3. Vydává Pravidla pro užívání a udržování domu s byty – Skalní 457,
Štěnovice (Domovní řád).
4. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 651 (na pozemku se nachází
budova bez č.p., nový stav – p.č. 651/5) o výměře 38 m2 a části přilehlého
pozemku p.č. 650/1 o výměře 17 m2 (nový stav – p.č. 650/9) v k.ú. Štěnovice
za celkovou částku 133 771 Kč panu Janu Jíškovi. S kupujícím bude uzavřena
smlouva o smlouvě budoucí kupní. Smluvní strany současně zřídí předkupní
právo ve prospěch budoucího prodávajícího na dobu 5 let od uzavření
smlouvy. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí kupní.
5. Schvaluje odkup pozemků se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/10 a
1/20 od pana Jana Jíšky za částku ve výši 82 120 Kč, kdy obec Štěnovice je
kupujícím a pan Jan Jíška je prodávajícím. Pozemky spoluvlastnického podílu
o velikosti 1/10: p.č. 293/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 27
m2, p.č. 751/27 (orná půda) o celkové výměře 3677 m2, p.č. 751/29 (orná
půda) o celkové výměře 917 m2, p.č. 963/6 (orná půda) o celkové výměře
4636 m2, p.č. 293/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 25 m2,
p.č. 293/40 (trvalý travní porost) o celkové výměře 207 m2, p.č. 293/42
(trvalý travní porost) o celkové výměře 209 m2. Pozemky spoluvlastnického
podílu o velikosti 1/20: p.č. 876/10 (trvalý travní porost) o celkové výměře 29
m2, p.č. 905/4 (trvalý travní porost) o celkové výměře 347 m2. Všechny výše
uvedené pozemky se nacházejí v k.ú. Štěnovice. Vklad vlastnického práva do
KN bude proveden kupujícím. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
kupní smlouvy.
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6. Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 579 o výměře 1110 m2 v k.ú.
Štěnovice panu Šťovíčkovi za částku 1 Kč/m2/rok za účelem zahradní
činnosti. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
dobou 1 rok. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem nájemní
smlouvy.
7. Schvaluje pronájem části pozemku p.č. 579 o výměře 555 m2 v k.ú.
Štěnovice panu Holečkovi za částku 1 Kč/m2/rok za účelem zahradní činnosti.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem nájemní smlouvy.
8. Schvaluje odkup pozemku p.č. 1124/1 o výměře 97 m2 v k.ú. Štěnovice od
paní Hrehorčiukové za částku 60 Kč/m2 (tj. celkem 5 820 Kč). Vklad
vlastnického práva do KN bude proveden kupujícím. Zastupitelstvo pověřuje
starostu obce podpisem kupní smlouvy.
9. Schvaluje bezúplatné nabytí pozemkové parcely p.č. 663/10 o výměře 395
m2 v k.ú. Štěnovice od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o
bezúplatném nabytí.
10. Schvaluje odkup pozemkových parcel p.č. 706/19 o výměře 227 m2, p.č.
1103/9 o výměře 75 m2, p.č. 1175/6 o výměře 219 m2, p.č. 1175/3 o výměře
36 m2, p.č. 1175/4 o výměře 35 m2, p.č. 1103/10 o výměře 102 m2, p.č.
1103/8 o výměře 59 m2 v k.ú. Štěnovice od ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových za cenu 90 000 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisem kupní smlouvy.
11. Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 7/2018.
12. Bere na vědomí předložení cenových nabídek na zpracování projektové
dokumentace dopravního řešení ulic Ke Cvičišti, Na Průhonu, V Podlesí a
Skalní v k.ú. Štěnovice, načež schvaluje uzavření smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem (na základě nejnižší nabídkové ceny 244 500 Kč bez DPH), kterou
je společnost IK Plzeň, s.r.o. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy o dílo.
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13. Bere na vědomí informace o průběhu stavební akce Stavební úpravy a
pořízení vybavení za účelem zajištění rozšíření potřebné kapacity MŠ
Štěnovice (č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000478) a schvaluje
uzavření dodatku č. 1 a č. 2 smlouvy o dílo č. 4978/2017 na vícepráce
v celkové výši 1 507 999, 94 Kč bez DPH. Zastupitelstvo pověřuje starostu
obce podpisy dodatků ke SoD.
14. Schvaluje navýšení kapacity Mateřské školy Štěnovice, okres Plzeň – jih
na 159 dětí.
15. Schvaluje uvolnění provozních prostředků na mzdy zaměstnanců Mateřské
školy Štěnovice, okres Plzeň- jih ve výši 64 075 Kč (nejedná se o navýšení
příspěvku na provoz).
16. Schvaluje navýšení provozních prostředků Základní škole Štěnovice, okres
Plzeň – jih ve výši 600 000 Kč.
17. Schvaluje uvolnění provozních prostředků na mzdy zaměstnanců Základní
školy Štěnovice, okres Plzeň – jih ve výši 66 416 Kč (nejedná se o navýšení
příspěvku na provoz).
18. Schvaluje nabídkovou cenu a následné pořízení konvektomatu Retigo Blue
Vision 1011b do restauračního zařízení Lidový dům Štěnovice ve výši
288 742 Kč vč. DPH od Ivo Housara.
19. Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
obce Štěnovice ve výši 22 272 Kč. Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo
na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 666/18, poskytnutí účelové
finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek na věcné vybavení“.
20. Bere na vědomí informaci starosty o pořízení defibrilátoru HeartStart FRx
v částce 38 025 Kč vč. DPH.
21. Bere na vědomí rozsudek Okresního soudu Plzeň – jih a rozsudek Krajského
soudu Plzeňského kraje v trestní věci bývalé účetní obce, jež byla shledána
vinnou ze spáchání trestného činu porušování povinností při správě cizího
majetku, na základě čehož jí byl uložen podmíněný trest a též jí byla uložena
povinnost k náhradě škody ve výši 845 000 Kč (do vydání rozsudku uhradila
dotyčná částku 182 344 Kč, škoda činí celkem 1 027 344 Kč).
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V září jubilea oslaví:
Anna Teřlová, Čižická
Miloslav Šlouf, Na Tarase
Marie Balejová, Buková
Josef Schut, Farní
Václav Perger, Polní
Marie Machovská, Liliová
Věroslava Hecová, Krátká
Eva Hájková, Čižická
Antonie Šestáková, V Podlesí
Milan Brož, Akátová
Alena Vargasová, Štěnovické nám.
Jaromír Šimr, Akátová
Alice Lehrová, Liliová
Růžena Ledvinová, Akátová
Jaroslav Pouch, Farní
Helena Lindaurová, Štěnovická
František Čihák, Skalní
Stanislav Suchý, Jasanová
Jiřina Marešová, Akátová
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)

Z kultury:
Regata 2018
V sobotu 1. září se v odpoledních hodinách na Úhlavě uskutečnila tradiční
soutěž netradičních plavidel zvaná Štěnovická regata.
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Navzdory nepřízni počasí (minulý ročník nám také propršel) se akce těšila
hojné účasti diváků i soutěžících. Jak vidno, Štěnovická regata má v naší
obci velkou tradici, na kterou je krátké i chladné a velmi deštivé počasí.
Do neklidného říčního toku se nakonec vydalo osm plavidel. Mezi nimi byl
k vidění také legendární Titanik, na jehož přídi se pyšně tyčil kartónový
Jack vášnivě objímající Rose. Na rozdíl od filmové předlohy však byli oba
papíroví milenci dopraveni do cíle bez větších šrámů. Inu, ta „loď je
nepotopitelná“. Mezi účastníky byli zástupci snad všech věkových
kategorií, což bylo potřeba (i vzhledem k sychravému a chladnému
klimatu) náležitě ocenit. Z toho důvodu čekaly na zúčastněné „vodáky“ v
cíli závodu ceny, které byly rozděleny s ohledem na věk každého
jednotlivce. Dospělí byli potěšeni lahví rumu, děti nejrůznějšími
cukrovinkami. Poděkování patří organizátorům akce i všem zúčastněným.
autor: Jan Polívka
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POZVÁNKA NA 8. SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme na 8. setkání seniorů, které se uskuteční ve
čtvrtek 27. září 2018 od 16:00 hodin v sále Lidového domu.
Můžete se těšit na návštěvu kosmetičky paní Beránkové, která
nám poradí, jak se starat o svou pleť. Bude i malá ukázka líčení.
Přijďte si popovídat, těšíme se na vás.
Za kulturní komisi a OÚ
Hana Hubačová a Pavla Varáčková
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Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ OSMIČKY: Jizva na duši národa

zdroj: Wikipedie
Prvního září 1938 prakticky nikdo netušil, že Republiku Československou,
čeká posledních třicet dní existence v podobě od svého vzniku. Léto bylo
pověstným klidem před bouří. Jen zdánlivě. Německá propaganda
pracovala na plné obrátky. Vykreslovala republiku v roli utlačovatele
národnostních menšin. Podkopávala její územní legitimitu. Vytvářela
obraz Československa jako „letadlové lodě Moskvy“. Své polínko do ohně
přiložila také znovu aktivizovaná Sudetoněmecká strana (SDP). Využila
k tomu mise britského lorda Waltera Runcimana. Předvedla mu divadlo,
dokazující bezmezné utrpení německého obyvatelstva.
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Československo tomu nedokázalo efektivně čelit. Upadalo do mezinárodní
izolace. Před posilující československou brannou mocí stálo temné období.
Bezprostředně po Hitlerově projevu 12. září 1938 na sjezdu NSDAP
v Norimberku, došlo v pohraničí k rozpoutání násilí sudetoněmeckými
bojůvkami. Centrem nepokojů se staly západní Čechy. Vypuká tvz.
„Sudetoněmecké povstání“. Ničení, obsazování, násilnosti. Vše neslo
klasický rukopis záškodníků. Vybrané cíle, početní převaha, přepady ze
zálohy. Mnohdy osamocené skupiny příslušníků finanční stráže s lehkou
výzbrojí vedly nerovný boj se sudetoněmeckou přesilou. Hořící budovy
celnic nebyly ničím výjimečným. Četníci se snažili ubránit své stanice na
odlehlých místech i v centru měst. Družstva Stráže Obrany Státu, často
přepadená na svém stanovišti, přijímala boj se sudetoněmeckými teroristy,
navzdory chybějící těžké výzbroji. Vláda zareagovala vysláním armády do
kritických oblastí. První vlna násilí opadla po 14. 9. 1938, kdy bylo v
pohraničí vyhlášeno stanné právo a o dva dny později úředně rozpuštěna
sudetoněmecká strana. V ten den postřílel vojín německé národnosti. Franz
Ludwig pět vojáků svého oddílu. Další zranil. Od té chvíle nebyly vojákům
německého původu vydávány zbraně. 17. září vznikl na přímý Hitlerův
pokyn „Suddetendeutche Freikorps“, jako nová forma ozbrojené pěsti
SDP. Výcviku se ujaly německý Abwehr a SS, ve spolupráci s určenými
důstojníky Wehrmachtu. V této atmosféře se vydal předseda vlády Velké
Británie Arthur Neville Chamberlain na jednání s Hitlerem o vzniklé
situaci. Dohodl s ním uspokojení jeho územních požadavků. Francie,
zásadní spojenec R.Č.S., je plně podpořila. Nacházela se v politickém
vleku Britů. Světlo světa tak spatřila britsko-francouzská nóta. Britové s
Francouzi předložili svoji nótu československé vládě již 19. září 1938.
Vláda však nótu o den později odmítla. Možná pod dojmem z jejího tónu
se v naprostém utajení vydaly české korunovační klenoty na cestu z Prahy
do Žiliny. Jenže mocnosti ze svého záměru neustoupily. Naopak. Přešly
doslova ke gangsterským metodám. O druhé hodině ranní 21. 9. 1938
předali francouzský a britský velvyslanec ostré ultimátum přímo
prezidentu republiky Edvardu Benešovi.
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zdroj: Wikipedie
Kromě očekávaného vyjádření o neposkytnutí pomoci v případě války s
Německem, obsahoval dokument ještě zcela jinou formulaci. Tentokrát
vyhrožující přímo ztrátou práv našeho národa na samostatnou státnost. Pod
tímto nátlakem se nakonec rozhodla vláda R.Č.S. požadavky přijmout.
Jenže pro Hitlera to už bylo málo. Předložil nové nároky. Vzápětí ustavený
Freikorps zahájil hromadné útoky na postavení družstev SOS. 22 září 1938
přišel největší nápor teroristů. V té době již republika vřela demonstracemi
české veřejnosti odmítající kapitulaci. Vláda podala demisi. Západní
spojenci zklamaní jednáním Hitlera doporučili Československu
mobilizovat. Vyhlášená mobilizace 23. 9. 1938 vypadala jako počin nové
vlády, vedené generálem Janem Syrovým. Nástup branců byl bleskový.
Během několika dní stála prakticky celá armáda na obraných pozicích.
Jenže nečekaný ústup předchozí vlády přivedl na scénu další hráče z tábora
nepřátel. Maďarsko a především Polsko. Severní soused vznesl územní
požadavky na Těšínsko, organizoval teroristické skupiny a chystal vpád do
zad mobilizované armády.
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Zatímco na Maďarsko si československá generalita věřila, polská armáda
vzbuzovala obavy. Především kvůli absenci opevnění na hranicích
s Polskou republikou. Sovětský postoj byl naprosto nejednoznačný, byť
Sověti Polákům alespoň pohrozili. Pat vedoucí k vypuknutí války se
mocnosti rozhodly vyřešit mezinárodní konferencí v Mnichově. Proběhla
29. září 1938. Jejím výsledkem bylo další ultimátum, požadující
odstoupení rozsáhlých oblastí. Tentokrát se jednalo o úplné zmrzačení
našeho státu. Polská „dýka do zad“ sehrála svojí roli. Politické vedení státu
přistoupilo na tento nevídaný akt mezinárodní zvůle. Historická území, po
staletí patřící českému království, musela být odevzdána nepřátelům
skutečně v šibeničním termínu.
Národu připravenému bojovat za
svůj stát bylo doslova napliváno
do tváře. A výsledek? Štěnovice
se staly do poloviny října
pohraniční
obcí.
Následoval
rozpad demokratického zřízení.
Postupná fašizace společnosti,
vazalství k Německu, šovinizace
Slovenska a po útrpné agonii
konec společného státu v březnu
1939.
Morální
důsledky
mnichovské
kapitulace
jsou
dodnes nezhojenou jizvou na duši
našeho národa.

zdroj: mobilisace1938.cz
autor: Martin Marek
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Skautský tábor 5. - 18. 8. 2018

Po příjezdu na skautskou louku v Hrádku u Sušice si děti po ubytování do
stanů začaly vyrábět námořnická batikovaná trička a pojmenovali si na
dřevěných prkénkách své stany (U pirátek, Na pirátském ostrůvku, Dead
man, apod.). Hlavním tématem pro celotáborovou hru se stal anglický
korzár, mořeplavec Francis Drake, který se pod ochranou královny Alžběty
I. plavil kolem světa a „znepříjemňoval“ život španělským koloniím. Po
večeři následoval zahajovací oheň, kde vedoucí vysvětlily pravidla v
táboře a určily se první noční hlídky.
Každý den začal ráno rybolovem, při kterém bylo zapotřebí po
zaznění zvonu nasbírat co nejvíce kartiček s obrázky rybiček. Výsledky se
pak zapsaly do tabulky a na konci tábora se vyhodnotily. Následovala
oblíbená rozcvička a po ní snídaně. Ve službě v kuchyni se pravidelně
střídaly skupiny Ledňáčci, Raci, Lasičky a Netopýři. Po snídani si děti
uklidily ve stanu a převlékly se do skautského kroje.
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Následovalo bodování úklidu ve stanech a po něm nástup se vztyčením
vlajky ČR za zpěvu Junácké hymny, informacemi o denním programu a
rozdělení nočních hlídek. Pak následoval 1. dopolední program, svačina, 2.
dopolední program, oběd, polední odpočinek, 1. odpolední program,
svačina, 2. odpolední program, večeře, nástup, zhodnocení dne, svěšení
vlajky, večerní program, večerka a nástup hlídek na ostrahu tábora.
V průběhu celého tábora probíhala v několika etapách celotáborová
hra právě v duchu výprav korzára Francise Drake. Skautské děti byly
rozděleny do šesti skupin resp. posádek a každá posádka si dala název
(Zlatá perla, Karibik, Lovec pokladů, atd.). V první etapě skupiny mezi
sebou porovnávaly zručnost ve výrobě lodiček ze dřeva pomocí seker, pil,
kladiva a síly v dofoukání lodiček k určenému cíli v potoce, kdy kapitán
zůstal na břehu a posádka musela foukat. V další části hry si posádka
vybrala jednoho člena, který seděl v kárce a navigoval trasu. Ostatní se
drželi kárky, měli zavázané oči a poslepu poslouchali navigátora. Ale, aby
to nebylo tak lehké, tak ti, co nebyli právě na řadě, křičeli tak, aby slepá
posádka neslyšela, kam má jet.
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Při další etapě se posádky vzájemně napadaly hadrovými koulemi.
V další etapě hry posádka hledala podél potoka cizokrajné ovoce (ananas,
pomeranč, citron, avokádo, mango, atd.) a následně si z toho udělala
ovocný salát. V další části hry se posádka vydala po vyznačené cestě v lese
a nacházela různé šifry, které musela vyřešit.
V každé etapě kapitán a posádka sbírali body, které každý večer
,,proměňovali“ na pirátské mapě, za ostrovy v moři, v kterém pluli se svou
lodí. Při dopoledních a odpoledních programech se jednotlivé družiny
vzájemně střídaly vždy pod vedením vedoucího a jejich náplní byly sporty
jako lakros, vybíjená, softball, různé výtvarné práce s papírem, malba na
sklo, malba na kameny, práce s léčivými bylinkami a mořskou solí,
vyrábění čaje, lezení na lanech ve výšce 5 metrů s jištěním a helmou, jízda
na lanové dráze mezi stromy, orientační běh, práce s mapou, vyrábění
mýdel, stolní hry, plnění úkolů ze skautské literatury Stezka a Nováček,
maskování v terénu s cílem, být nenalezen ostatními, pletení náramků a
copánků z bavlny, hra s vajíčkem pod papírovou čepicí s následným mytím
vlasů, oblíbená hra Casino s ruletou, kostkami a pirátskými kartami, hra
Safari a spoustu dalších činností.
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Jeden táborový den byl věnován olympiádě, ve které děti změřily své
síly v těchto disciplínách: hod do dálky, vrh koulí, hod na cíl, běh na 60 a 100
m, běh na 1500 m, skok do dálky, střelba ze vzduchovky na dálku 10 m,
přetahovaná, štafeta, lakros. Následující den pak bylo vyhlášení výsledků a 1.
– 3. místo bylo odměněno medailí.
V druhém týdnu skautského tábora se konal celodenní pěší výlet na
Svatobor a do města Sušice, kde si děti koupily různé předměty na památku a
vrátily se zpět pěšky do tábora.
Kromě zahajovacího ohně se také konal slibový oheň, při kterém
skládali slib světlušky, vlčata, skautky a skauti. V průběhu tábora děti plnily
„odborky“ : Zdravotník, táborník, kuchař, atlet a výtvarník. Výtvarník se učil
různé techniky malování a vytvářel předměty z přírodnin. Atlet musel splnit
časová či délková kritéria, např. pro skok a hod kamenem do dálky, běh na
100 m, vytrvalostní běh a šplh. Zdravotník se učil, jak postupovat při různých
zraněních. Kuchař zkoušel vařit ze základních surovin. Táborník pracoval se
sekerou a stavěl teepee. Po jejich splnění dostaly děti nášivku na skautský
kroj.
V průběhu tábora se plnily i skautské výzvy. Například „Noční bdění“,
které spočívá v tom, že je skaut vzbuzen náhodně v noci a nesmí jednu hodinu
usnout, v průběhu hodiny je kontrolován vedoucím, zda nespí. Nebo
„Dřepař“, který spočívá se zdoláním počtu 1000 dřepů během 180 minut,
v tomto případě uspělo pouze 5 skautských dětí.
Poslední den před odjezdem vyvrcholila celotáborová hra v podobě
výpravy za pokladem. Trasa byla definovaná tabulkami s úkolem např. šifra,
hod kamenem, šáhnout do mraveniště atd.
Posledním úkolem na trase byla společná mapa, kde byl zaznamenán
poklad pro každou z šesti posádek. Úkolem bylo zapamatovat si z mapy, kde
poklad leží, nalézt a vykopat ho. Všechny posádky poklad nakonec našly,
poklad obsahoval sladkosti a skautské oddílové tričko pro každého člena
posádky.
Poslední večer byl zakončen táborovým ohněm, při kterém se
vyhlásily výsledky za rybolov, úklid stanů, celotáborovou hru, čas mezi
předáváním cen byl vyplněn zpěvem a hrou na kytaru.
Poděkování patří kuchařkám Vlaďce a Marušce Peškovým, Šárce
Sopkové, zdravotnici Lucce Šefrhansové a všem rodičům skautských dětí,
kteří pomohli při bourání tábora.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Sportovní střípky:
Národní házená Štěnovice:
Národní házená stále nabírá děti od 5 let. Zatím se naši „prckové“ drží
a máme okolo dvaceti dětí. Tréninky probíhají každý čtvrtek od 17:00
hod na hřišti vedle ZŠ. V zimním období budu tréninky v tělocvičně
ZŠ. V případě zájmu neváhejte dorazit na trénink nebo nás
kontaktovat – Veronika Vařeková – 723 392 413 a Bradová Lucie –
724 513 366. Bohužel jsme naše ženy nemohly přihlásit do soutěže
z důvodu nedostatku útočnic. Ale i přesto neleníme a většina žen od
srpna hostuje za Tymákov, kde bude hrát za 2. ligu.

autor: Veronika Vařeková,
předsedkyně oddílu
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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 tam trvá letadlem z Prahy více než 6 hodin. Bohužel
přímý spoj mezi Prahou a Astanou není, a tak se cesta mnohem více
směruje ještě s mezipřistáním v Moskvě, Kyjevě či Istanbulu. Já a můj
kamarád Karel (tedy ryze pánská jízda) jsme zvolili jinou alternativní cestu
a to 5 hodinový let z Budapeště s maďarskou nízkonákladovou leteckou
společností Wizz Air.
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Astana – hlavní město Kazachstánu.

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 rovina
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 ruské rakety do vesmíru. Také obrovská, rozlehlá Kazašská step
slouží pro návrat přistávacích modulů zpět.
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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. Země má velké nerostné bohatství – vlastní nemalé naleziště ropy a
zemního plynu, a tak město roste a připomíná mi osobně Dubaj. Vše co
vidíme, není starší než 21 let - všechny stavby, moderní výškové budovy,
národní muzea, koncertní hala, ulice, prezidentský palác, letiště, opravdu
úplně vše.

Kazachstán byl pro nás překvapením.
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Snad právě i proto byla minulý rok v Astaně pořádaná světová výstava
EXPO 2017, díky které Kazachstán zrušil mnoha zemím včetně České
republiky požadované vízum. Návštěvníci a turisté z České republiky a
dalších zemí tak mají do země volný vstup. 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 vízům se časem tato země dostane
do hledáčku nejen českých cestovních agentur, ale také zaujme i jiné
Evropské země, už kvůli své dokonale promyšlené architektuře.
Toť ale úvodem vše. Pryč s teorií – naše putování 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
stojí v přepočtu 200 Kč na osobu. Na hotelu potkáváme majitele, se kterým
si sedáme k láhvi místního Kazachstánského koňaku a povídáme si o zemi,
o politice a kultuře. 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
vyšší, a to v přepočtu cca 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 několika zákusky
trávíme téměř hodinu. Ranní mráz polevil, z původních -22 °C je „pouze“
-19 °C. Míříme k prezidentskému paláci, překvapuje nás, že jsme tady
úplně sami. 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.
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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.
Naše procházky městem, i když je silný mráz, jsou přerušovány
návštěvami obchodních center, památek a zajímavých míst. Mezi
nejzajímavější místo 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 tématicky 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 citlivé téma a vrháme se při rozhovorech později
jinam, např. na rozdíly v cenách benzínu (jsou zde třetinové), nájmů, apod.
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. Zatímco my jsme byli zabaleni v péřových
bundách, v lyžařských rukavicích a v teplých botách s kožichem, místní
Kazaši chodili jen 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 jen -18°C.
V ulicích jsme několikrát potkali mladé lidi s točenou zmrzlinou v ruce.
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Odpoledne už nám to nedalo a ptáme se na zastávce dvou mladých dívek,
jestli jim ze 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) na nás působí pozitivně a jinak než např. ve Skandinávských
zemích, kde je obecně v zimě nedostatek světla. Zjišťujeme, že vnímání
zimy je velmi subjektivní.

Astana – hlavní město téměř bez turistů.

Uvědomujeme si, že i naše vnímání Kazachstánu bylo jiné, než je realita.
Pro mnoho mladých lidí je Kazachstán spojený hlavně s filmem Borat a
zaostalým světem. Pro starší generaci s kosmodromem Bajkonur. Sám za
sebe uznávám, že Astana nás svou výstavbou překvapila.
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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

Nejbližší kulturní akce:
Akce

Termín

Místo

Výstava králíků,
holubů a drůbeže

14. 9. 2018, 8 hodin

Chovatelský areál,
Kostelní 123

Setkání seniorů

27. 9. 2018, 16 hodin

Sál LD Štěnovice

Extra Band

29. 9. 2018, 21 hodin

Sál LD Štěnovice

13. 10. 2018, 17 hodin

Sál LD Štěnovice

22. 10. 2018, 18 hodin

Obřadní síň OÚ

27. 10. 2018, 17 hodin

Sál LD Štěnovice

28. 10. 2018

Štěnovické náměstí

Huberstká zábava

10. 11. 2018, 20 hodin

Sál LD Štěnovice

Lampionový průvod

17. 11. 2018, 17 hodin

Štěnovické náměstí

Přednáška
PhDr. Vlčkové k roku
1938
Přednáška PhDr. Švece
k roku 1918
Přednáška
PhDr. Vlčkové k roku
1918
Oslavy 100 let
repoubliky
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