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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Konečná čísla ještě nejsou známa, o ceně vodného
rozhodnou následující dny
V přechozím čísle Štěnovických listů byli čtenáři upozorněni na nárůst
ceny vodného a pevné složky za vodné a to s účinností od 1. 8. 2016.
K této skutečnosti však ještě nedošlo z důvodu stále probíhajícího jednání
o konečné kalkulaci za vodné, a tak někteří občané jen marně hledali na
webových stránkách obce zprávu o konečné kalkulaci vodného a pevné
složky za vodné po úpravě – jak bylo v minulém čísle štěnovického
zpravodaje též avizováno. Brzký nárůst vodného a pevné složky za vodné
pro obec Štěnovice je způsoben vlivem zvýšení nákladů na vodu předanou
ze systému Starý Plzenec z důvodu plnění dotačních podmínek. Na
konečné ceně vodného se pak v případě naší obce nejspíš podepíše i ta
skutečnost, že voda vedená do štěnovického vodojemu prochází na své
trase potrubím několika různých distributorů (vypsáno chronologicky jak je
voda na trase předávána): Vodárna Plzeň, a.s., Starý Plzenec, Vodovod
Radyně, a.s., ČEVAK, a.s. (provozovatel a distributor pro obec Losiná),
následně je za intravilánem Losiné voda předána do přivaděče pro
štěnovický vodojem, kde už je distributorem Vodárna Plzeň, a.s.
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Kdy budou známa konečná čísla (včetně jejich výše) tak záleží zejména na
výsledcích jednání mezi Vodárnou Plzeň, a.s. a ostatními distributory.
Finální částka bude následně předložena zastupitelstvu obce ke schválení.
autor: Jan Polívka

Léto přeje vandalům
Jak již byli čtenáři v červencovém čísle Listů informováni, začátkem
června bylo po obci umístěno třináct zásobníků pro sáčky na psí
exkrementy, což jistě kvitovali nejen pejskaři. Tyto zásobníky však
neunikly očím místních vandalů a nenechavců, a tak po některých ulicích
vlály „řetězy“ vyrolovaných sáčků, jinde zase byly vyrolované sáčky
násilně zpět napěchovány do zásobníku apod. Od řádění vandalů nebylo
ušetřeno ani dopravní značení – vyvrácené značky či otočené cedule jako
by se stávaly jakýmsi evergreenem. Upozornění na řádění vandalů je
adresováno těm občanům, jimž není stav veřejného prostranství lhostejný a
mají odvahu při zpozorování vandalství výtržníky napomenout nebo ještě
lépe – upozornit policii. Každý takový občan je pro obec velkou pomocí.

Vyrolované sáčky ze zásobníku na Čižické.
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Nařízením a vyhláškou přijala obec nová opatření
V reakci na všeobecně neblahou zkušenost s podomními prodejci bylo na
červencovém zasedání zastupitelstva obce schváleno nařízení o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na celém území obce. Podomním
prodejem jsou ohroženi zejména senioři, kteří tak mnohdy doplácí na svoji
důvěřivost. Nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb
mimo provozovnu při nejrůznějších slavnostech, sportovních a kulturních
akcích a na veřejné sbírky.
Na
posledním
veřejném
zasedání
zastupitelstva
byla
také přijata obecně
závazná
vyhláška
regulující loterie na
území obce. Vyhláška určuje vzdálenost, v jaké se mohou vyskytovat hrací
přístroje od určitého místa v obci jako je například škola, školka či obecní
úřad.

Zvláštní užívání místní komunikace (pozemku obce)
Upozorňujeme občany, kteří připojují nemovitost ve svém vlastnictví na
inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kanalizace, zřízení sjezdu atd.), aby
nezahajovali výkopové práce bez řádného rozhodnutí vydaného silničním
správním úřadem (Obecní úřad Štěnovice) příslušným dle § 40 odst. 5 písm. c)
zákona č. 13/1997 Sb. a podali na podatelně obecního úřadu řádně vyplněnou
žádost o zvláštní užívání místní komunikace. V souladu s vydaným
rozhodnutím bude sepsán protokol o předání a převzetí dotčeného pozemku.
Zhotoviteli stavebních prací bude vyměřena platební výměra za zábor
obecního pozemku výkopem a výkopkem. Platba je vyměřována dle OZV č.
1/2015 o místním poplatku za zábor veřejného prostranství (jedná se o
symbolickou částku).
(jp)
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Loni občané odevzdali k recyklaci 218 televizí, 110 monitorů
a 2 063,00 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající
nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o
velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní
telefony. 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 vytřídili 218 televizí, 110
monitorů a 2 063,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 99,02
MWh elektřiny, 4 516,35 litrů ropy, 446,63 m3 vody a 4,20 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 22,29 tun CO2
ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 88,45 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.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení.
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Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr
elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
(TZ, Asekol)

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme občany, kteří ještě nezaplatili za nájem hrobového
místa na hřbitově, aby poplatek uhradili v nejbližší době.
Upozorňujeme občany, aby nevhazovali pytle se smíšeným odpadem
do kontejneru u hřbitova. Kontejner slouží pouze návštěvníkům
hřbitova k odložení biologického odpadu.

WiFi-free nově
zastávkách

na

obecním

úřadě

i

autobusových

Na budově štěnovického obecního úřadu bylo umístěno komunikační
zařízení, které zajišťuje volný přístup k internetu. Takzvaná „wifina“ bude
sloužit pro připojení k internetu návštěvníkům obecního úřadu a čekajícím
cestujícím na autobusových zastávkách v ulici Čižická.

V srpnu jubilea oslaví
Marie Beková, Jasanová
Věnceslava Kraftová, V Potocích
Blažena Trojanová, Čižická
Svatopluk Fiala, Třešňová
Jaroslav Pavlík, Ke Mlýnu
Marie Krásná, Čižická
Václav Knížek, Lipová
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Václav Švábek, Krátká
Libuše Knížková, Lipová
Marie Nováková, V Potocích
František Pešek, Štěnovická
Jan Kaprál, Buková
Hana Plecitá, Buková
Marie Švábková, Krátká
Zdeňka Šestáková, Čižická
Marta Kunová, Čižická
Marie Šiplová, Losinská
Milena Milfortová, Skalní
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3.retro jízda vozy
socialismu, aneb
„V čem jsme jezdili“

Dovolujeme si Vás upozornit na veteránský sraz socialistických vozidel spojený s cca
100 km dlouhou trasou nádhernou krajinou jižního Plzeňska a Klatovska. Po níže
uvedené trase projedou dne 13. 8. 2016 zachovalé či renovované automobily a
motocykly prodávané v ČSSR Mototechnou v období 1948-1985.
Program s !!!přibližným!!! časovým harmonogramem:
8.30-9.30 výstava vozidel na parkovišti sportovního areálu Škodaland v Plzni
9.30 odjezd prvních vozidel směr Litice, Šlovice, Dobřany, Chlumčany
9.45 průjezd prvních vozidel přes náměstí v Dobřanech
10.00příjezd prvních vozidel do Chlumčan a prohlídka místního Muzea motocyklů
10.30 odjezd prvních vozidel směr Dnešice, Soběkury, Merklín, Roupov,
Vřeskovice, Lhovice, Švihov, Červené Poříčí
11.15 příjezd prvních vozidel na zámek Červené Poříčí, výstava vozidel
12.00 odjezd prvních vozidel Třebícinka, Hráz, Třebícina, Předslav, Měcholupy,
Petrovičky, Petrovice, Bíluky, Měčín, Malinec, Kbel, Vlčí, Zálesí,
13.00 příjezd prvních vozidel do Příchovic, výstava vozidel
13.45 odjezd prvních vozidel směr Radkovice, Kucíny, Vodokrty, Háje, Předenice, Čižice,
Štěnovice, Útušice, Litice,
po 15.00 příjezd prvních vozidel do sportovního areálu Škodaland v Plzni, výstava vozidel,
vyhlášení výsledků
Partnery akce jsou: Veterán Car Club Plzeň, Okresní hospodářská komora Plzeňsko, První
inkasní a kapitálová společnost s.r.o. (Plzeň) – řešení Vašich pohledávek, E-shop Lior.cz, Penzion
Alfa (Železná Ruda), ACTIVA s.r.o. – vše pro kancelář, Autocentrum TA Plzeň, BOMBA energy
s.r.o., Restaurace Za oponou Plzeň (Nové divadlo) a Kavárna La Rose (Plzeň), Autobazar PEDRO
CARS (Plzeň), AMK Trabant Plzeň, Realitní kancelář Západoreal s.r.o. (Plzeň), Vinařství Radocha
(Čejkovice), Rynek 30 s.r.o. (Plzeň) – vedení účetnictví a mezd, Expozice příběhy dvoutaktů – Plzeň
Lobzy.
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Třídní výlet osmého ročníku
Náš výlet začal úplně obyčejně. Brzy ráno se třídy 8. A a 8. B sešly na
hlavním vlakovém nádraží. Když jsme byli všichni, nastoupili jsme do
vlaku směr České Budějovice přes Rybníky do konečné stanice Lipno nad
Vltavou. Již v Horažďovicích začaly naše problémy. Kvůli výluce jsme
museli přestoupit do autobusu a po zpětném přestoupení do vlaku jsme
získávali stále větší zpoždění. Přípoj v Českých Budějovicích na nás
nepočkal, protože jsme měli 26 minut zpoždění. Co teď? Další spoj jede až
za 2 hodiny! Co autobus? A tak nastal plán B! Rychle jsme se přesunuli na
autobusové nástupiště, ale spoj, který měl další pokračování, nám jen o
několik minut ujel. Nastoupili jsme do dalšího autobusu, který jel do
Českého Krumlova. A tam se nakonec odehrál náš výlet. Šli jsme na
prohlídku zámecké věže, kde jsme při pohledu shora měli celé město jako
na dlani. Dále jsme pokračovali z hradu na náměstí, kde jsme ještě
navštívili Museum tortury a Muzeum voskových figurín. Zbyl čas i na
občerstvení a nákup suvenýrů. Prohlídku historického centra města jsme
ukončili návštěvou zámecké zahrady, kde jsme se vyfotili. A již byl čas na
návrat autobusem do Českých Budějovic a vlakem do Plzně.
autor: Daniela Vysloužilová, 8.B
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Exkurze na SPŠ strojnické a Střední odborné škole profesora
Švejcara v Plzni
V úterý 7. 6. 2016 jsme se zúčastnili exkurze na Střední průmyslové škole
strojnické a Střední odborné škole profesora Švejcara v Plzni, kde jsme
měli možnost poznat zblízka obory, které se zde vyučují. Nejdříve jsme se
rozdělili do dvou skupin podle zájmu o technické či humanitní obory.
Skupina technicky zaměřená začala s prohlídkou po přivítání ve školní aule
ve sklepě. To nás trochu zaskočilo, než jsme zjistili, že odborné učebny pro
výuku mechatroniky mají svá pracoviště dobře utajená. Zhlédli jsme
robotickou ruku při práci a několik výrobků žáků 4. ročníků – výsledky
studentské odborné činnosti. Líbila se nám také „minihodina“
programování či úvod do programování. Výsledkem byla jednoduchá
kalkulačka na sčítání a odčítání. Malování v počítačových programech
Inventor a Cad bylo pro nás novinkou, ale když jsme vzápětí viděli, jak
snadno se namalovaný předmět dá vyrobit pomocí 3D tiskárny, tak to byl
pro nás velký zážitek. Během exkurze jsme se ještě seznámili s prací na
CNC strojích, s tavením pájky v elektrické pícce a následné odlévání do
formy a také jsme virtuálně svařovali. Humanitně zaměřená skupina začala
ve školní knihovně, kde byla seznámena s prací knihovnice, kde nachází
uplatnění studenti oboru Informační služby – knihovnictví. Během exkurze
se také zapojila do soutěže o poznání písma, ruské písničky a zahrála si
několik her a odměnou jí byly pravé ruské bonbóny. Nevšedním zážitkem
byla ukázka průběhu soudu, která nastínila uplatnění studentů oborů
Veřejnoprávní činnosti či Sociální činnost. Na Střední škole profesora
Švejcara je také možnost studovat pedagogické lyceum. Dopoledne rychle
ubíhalo a již jsme se obě skupiny sešly u východu z budovy školy.
Rozhodovat se, kam po základní škole, po takto připravené exkurzi bude
jistě snazší.
autor: Žáci 8. třídy

Pokračování článku Matematika na naší škole není popelkou!
V posledním článku o matematice jsem psala o účastnících okresního kola
Pythagoriády pro 6. a 8. ročník a tady jsou konečné výsledky:
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V kategorii 6. ročníků postoupili 3 žáci: Fremr Adam a Šperl Jakub z 6. B
a Tomanová Karolína z 6. A. V okresním kole se Adam Fremr umístil na
10. - 15. místě, Tomanová Karolína na 20. - 21. místě a Jakub Šperl se z
důvodu nemoci nezúčastnil. V kategorii 8. ročníků byly úspěšné 2 žákyně
Smolková Sabina a Štěpánová Barbora z 8. A. V okresním kole se
Barbora Štěpánová umístila na 13. - 15. místě a Sabina Smolková na 19.
místě. Výsledky všech matematických soutěží, kterých se zúčastnili žáci
naší školy v tomto školním roce, je v příloze. Děkuji touto cestou všem
účastníkům soutěží za reprezentaci školy a věřím, že i příští rok se setkáme
nad zajímavými příklady.
autor: Mgr. Hana Hubačová, učitelka ZŠ

U6 - úžasný svět vědy a techniky
V úterý 28. 6. jsme se jako tým Alfa účastnili soutěže U6, která se natáčela
v plzeňské Techmanii. Za náš tým tvrdě bojovali Ráďa Štádlerová, Evča
Šimková, Péťa Raška, Julča Benetková a Eliška Štětková. Soupeřili jsme proti
týmu Omega ze ZŠ Dobřany. Celý program řídili pan továrník a Ducháček. Do
prvního úkolu se vrhla Julča a úspěšně získala 2 body z vědomostních otázek. V
druhé disciplíně soutěžili Péťa a Evča, kteří také zabodovali ve šplhu po laně a v
hodu lasem na cíl. Poté jsme vyslali Elišku do katakomb hledat potřebné
nápovědy pro sestavení funkčního modelu vláčku. Tento úkol se nám nezdařil.
Pak jsme celý tým soutěžili ve slalomu na segwayích a úspěšně jsme dojeli.
Eliška
šla
pak
soutěžit
ve
vědomostních otázkách. Pan továrník
a Ducháček nám poté předváděli
pokusy z fyziky a chemie. Dále se
Ráďa pokoušela poznat „nějakou“
známou osobnost. Bohužel soupeř byl
rychlejší a my jsme nevyhráli. Získali
jsme krásné druhé místo, trička
s logem našeho týmu, čokoládu a
diplom. Celý den se o nás staral štáb
České televize. Vše se nám moc líbilo.
autor: Eva Šimková, žákyně 7.A
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Muži zahájí sezónu na konci srpna doma proti Přešticím
Tým mužů zahájil 20. července přípravu na novou sezónu. K týmu se
připojili i tři odchovanci – z hostování v Žákavé se vrací Pavel Volf, ze
Sportovní školy Plzeň Michal Grasl a z Bolevce Radek Hajšman. S týmem
budou trénovat i někteří další hráči, o jejich případném zařazení do kádru
se rozhodne během letní přípravy. V rámci přípravy odehrajeme celkem
čtyři přípravná utkání, a to s následujícími celky:
Pátek 22.7. 18:00

Město Touškov (1.A třída) - Štěnovice

Neděle 7.8. 18:00

Štěnovice – Bukovec (1.B třída)

Neděle 14.8. 18:00

Radnice (1.B třída) - Štěnovice

Neděle 21.8. 17:00

Štěnovice – Meclov (1.B třída)

První utkání podzimní sezóny odehrajeme doma v sobotu 27. 8. proti
rezervě Přeštic. Všichni fanoušci jsou na toto utkání srdečně zváni.
V naší skupině 1. B třídy budou v příští sezóně čtyři velmi silní nováčci –
Klatovy B, Černice, Petřín B a Chotěšov. Rozlosování podzimní části
sezóny je následující:
1. kolo

Sobota 27.8. 16:00

TJ Sokol Štěnovice - TJ Přeštice B

2. kolo

Neděle 4.9. 17:00

SK PETŘÍN PLZEŇ B - TJ Sokol Štěnovice

3. kolo

Sobota 10.9. 16:00

TJ Sokol Štěnovice - Sokol Plzeň - Černice

4. kolo

Sobota 17.9. 16:30

Svatobor Hrádek - TJ Sokol Štěnovice
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5. kolo

Sobota 24.9. 16:00

TJ Sokol Štěnovice - TJ Chotěšov

6. kolo

Sobota 1.10. 16:00

Haas Chanovice - TJ Sokol Štěnovice

7. kolo

Sobota 8.10. 16:00

TJ Sokol Štěnovice - Kovodružstvo Strážov

8. kolo

Sobota 15.10. 15:30

Spálené Poříčí - TJ Sokol Štěnovice

9. kolo

Sobota 22.10. 15:30

TJ Sokol Štěnovice - SK Starý Plzenec

10. kolo

Sobota 29.10. 14:30

FK Žákava - TJ Sokol Štěnovice

11. kolo

Sobota 5.11. 14:00

TJ Sokol Štěnovice - Sokol Měčín

12. kolo

Sobota 12.11. 14:00

TJ Sokol Štěnovice - SK KLATOVY B

13. kolo

Sobota 19.11. 13:30

Tatran Dlouhá Ves - TJ Sokol Štěnovice

Všechny ostatní kategorie začnou přípravu v druhé půlce srpna. Kompletní
rozlosování všech mládežnických kategorií bude zveřejněno až během
srpna, takže ho zveřejníme až v dalším čísle Štěnovických listů.
autor: Petr Lodl,
předseda oddílu

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:

Bílý rum a doutník – každodenní záležitost
Dominikánské republiky!
Je půlnoc, vyjíždíme z plzeňského autobusového nádraží pravidelným
spojem Student Agency do Mnichova. Zhruba po 4 hodinách přijíždíme
před terminál letiště Mnichov v Německu. Máme 4 hodiny do odletu směr
Puerto Plata v Dominikánské republice. Náš let bude přímý bez
přestupování v délce 11 hodin.
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Ještě téhož dne večer přilétáme do Puerto Plata. Toto město má 150.000
obyvatel, vzniklo pouhé 4 roky po objevení ostrova Hispaniola italským
mořeplavcem Kryštofem Kolumbem.
Právě tento ostrov v Karibském moři se dělí na dvě poloviny, přičemž
jedna patří Haiti a druhá Dominikánské republice. Jsme kousek od Kuby,
přesně 250 km, teplota je 30 °C, časový posun proti ČR – 4 hodiny.
Přijíždíme autobusem do vesničky Sosúa, která je od hlavního města
provincie Puerto Plata vzdálená jen 15 km. Ubytováváme se v hotelu a
jdeme se alespoň na chvíli po celodenním cestování koupat. Překvapuje
nás, že klientelu hotelu tvoří z 50% Američané, z 25% Kanaďané, a z 25%
Francouzi. Jsme jediní Češi, dokonce ani Poláky, které všude na cestách
potkáváme, tady nevidíme. Co se nám hodně líbí, jsou všudypřítomné
sladké karibské drinky. Některé se pijí brčkem rovnou z kokosových
ořechů, jiné jsou servírované v nádherných barevných sklenicích, ale de
facto všude je základ bílý rum. První dny ochutnáváme karibské koktejly –
zvládneme jich za den i 8. Další dny už si vybíráme jen ty, které nám
v předchozích dnech nejvíce chutnaly. Pokud se budete vypravovat do
těchto karibských končin, doporučuji ochutnat koktejl Mama Banana,
Coco Loco, nebo pravou Piña Coladu.
Co patří do těchto končin kromě cukrové křtiny, karibského rumu a
pohodové hudby, jsou neméně slavné dominikánské doutníky. Nasedáme
tedy s ženou do autobusu a vydáváme se do 50 km vzdálené místní továrny
na doutníky. Hned u vchodu nás vítají doutníkem, který každému cizinci
rovnou i zapalují. S doutníkem v ruce (spíše v puse) pozorujeme proces
výroby doutníků. Mě osobně se nejvíce líbí lis na již hotové doutníky a
dřevěné, ručně vyřezávané krabičky na doutníky. Výběr místních doutníků
je opravdu gigantický – dostáváme se do zakouřené prodejny v továrně,
kde mají jen doutníky, doutníky a zase doutníky. Přiznám se, že tenké
vanilkové doutníky se sladkým dřevěným náustkem u mě zvítězily a mohu
je doporučit i ostatním cestovatelům. Cestou z továrny zpátky do hotelu si
uvědomuji místní chudobu. Ostrov Hispaniola patří k nejchudším
ostrovům Karibského moře. Děti běhají kolem autobusu a loudí sladkosti,
dokonce i lidi na ulicích nás zastavují a prosí o almužnu.
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Nepražená káva se třtinovým cukrem.
Je dobré přivést si větší množství sladkostí pro děti a věci denní potřeby,
které zde cestovatel může rozdat. Asi nejcitlivějším příběhem bylo, kdy
stará a neodbytná žena prosila mou manželku, jestli jí může učesat vlasy.
Chvíli jsme nechápali, co chce dělat. Domorodkyně upletla manželce
z dlouhých vlasů malé copánky. Modlila se u toho a pak chtěla peníze na
jídlo. Nejen pro Evropana je toto kulturní šok! Paní od nás dostala několik
dolarů a my zaskočeni a plni emocí pokračovali v cestě dál.
Kdo docestuje až do střední Ameriky, měl by navštívit mangrovníkové
zátoky. Jedná se o jakési mokřady - mělké zátoky, kde vznikají malé
ostrůvky z keřů a nízkých stromů mangrovníků rostoucích ze dna. V těchto
mangrovníkových zátokách žijí aligátoři. My jsme na malé pramičce tyto
mělké zátoky projížděli. Bohužel bylo poledne a většina až 5 metrových
aligátorů spala, a ti co byli vzhůru, jen nehybně leželi a odpočívali.
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Přiznám se, že ráno a v noci bych se v těchto místech malou pramičkou
pohybovat nechtěl. Z aligátorů máme respekt, zhruba po dvou hodinách
toto doslova nepříjemné místo opouštíme.

Evropan je zvyklý, že jej od aligátorů něco odděluje, tak, jak tomu je
v zoologických zahradách. Tady nás nedělilo nic, jen 5 metrová vzdálenost
a zkušený průvodce s dřevěnou tyčí.
Nabití adrenalinem z předchozího dne vyrážíme do útrob ostrova
Hispaniola. Asi po 3 hodinách jízdy džípem přijíždíme do hor, kde ve
skalách protéká horská řeka. Milovníci sportu již správně tuší, že jde o
canyoning. Dostáváme přilby, záchranné vesty a brodíme se protékající
ledovou řekou výš a výš. Občas musíme zdolávat boldery, v nepřístupných
místech lezeme po lanech a zdoláváme skalní koryta. Asi po 2 hodinách se
dostáváme do tyrkysově zbarvené laguny, kde odpočíváme.
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Poté se jiným korytem dostáváme zpátky. Během cesty, tentokrát již ve
směru toku vody, se necháváme unášet úzkým korytem řeky vyhloubeným
ve skále. Chvíli si připadáme jako na vodní skluzavce s tím rozdílem, že
nabíráme opravdu velkou rychlost. Proud vody nedovolí ani na chvíli
zastavit a občas řešíme drobná zranění (nejčastěji jen bouchnutí s přilbou o
skálu, či odřeniny při brzdění rukama o skálu).
Rychlost protékající vody v úzkých skalních štěrbinách je velmi silná. Náš
průvodce neustále opakuje příkazy a podává instruktáž kde a čeho se
chytit. Dostáváme se do místa, kde voda spádem padá z 6 metrové výše.
Instruktor přes hukot vody křičí anglické povely.

Z výšky skáče nejprve první instruktor, poté já, pak doslova zděšená
manželka a za ní skáče poslední – jistící instruktor. Proud vody a výška
skoku nás dostává hluboko pod hladinu, naštěstí tlak plovoucí vesty nás
nese vzhůru ke hladině. Chvíli se cítím dezorientovaný. Kde je hladina,
poznám jen podle světla a tlaku, kam mě vesta unáší.
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Adrenalin je na nejvyšší úrovni, zároveň se cítím šťastně a mám úžasný
pocit ze zvládnutého terénu. Stále si dokola opakuji, že instruktor ví, co
dělá a snažím se mu důvěřovat. Má žena je zděšená, ale nemá sílu se
bránit, musíme pokračovat dál. Jiná cesta není! Na konci toho všeho už
víme, co canyoning obnáší, máme z něj respekt a před podobnými blázny
smekáme klobouk.
Na druhou stranu slaňovat na laně vodopád, kochat se silou přírody a
uvědomovat si sílu vodního živlu, to patří do vínku každého cestovatele a
tento fyzicky náročný zážitek doporučujeme!
Další den nás čeká válení se u moře, popíjení drinků, ochutnávka
nakoupených doutníků. Prostě pohoda a karibský relax! Příští den
vyrážíme na plantáž, kde rostou pravé kakaovníky. S místním
domorodcem se snažíme domluvit, bohužel jeho angličtina je velmi špatná.
Takže přecházíme do komunikace styl „rukama-nohama.“ Dostáváme
ochutnat kakaové boby, pán nám vaří výbornou – přímo až hustou
čokoládu z nastrouhaných bobů. Jedná se o 100% velmi hořké kakao, které
doslazujeme místním třtinovým cukrem. Po chvíli nám domorodec
ukazuje, že v těchto středoamerických končinách mají také kávovníky.
Netrvá to dlouho a v ruce máme nepražená zrna kávy a po chvíli nám jeho
žena kávu i vaří. Kvůli tomuto zážitku stojí navštívit střední Ameriku!
Pokud se chystáte do karibského ráje Dominikánské republiky nebo
okolních ostrovů, jako je Jamajka, Kuba či mnoho dalších ostrovů,
doporučuji vyvážit cestu pobytem a poznáváním. Mnoho turistů v našem
hotelu neopustilo hotelový komplex.
Na druhou stranu hnát se každý den do vnitrozemí ostrova a pouze cestovat
není ta pravá karibská představa o ráji. Pokud se vám podaří vyvážit pobyt,
budete odjíždět odpočinutí a plní zážitků.
Poslední den vyrážíme na východní cíp ostrova. Do opuštěných, přímo až
panenských karibských míst s bílým pískem a palmami, kde se natáčely
reklamní záběry na alkoholický nápoj Bacardi. Připadáme si jako v ráji.
Tyrkysové moře, vysoké palmy, kokosy, bílý písek. Nádhera, všude kolem
jen zelený tropický prales a šum karibského moře.
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Tak tohle je ráj! Budete-li mít možnost, navštivte tento ostrov. Jedná se o
kouzelné místo, kde se bílý rum a doutník stává každodenní záležitostí.

Místní domorodkyně, která nám vařila domácí středoamerickou kávu.
autor: Radim Teodor Bílek, DiS.
štěnovický cestovatel
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Upozornění na závěr:
V sobotu 3. září 2016 se asi ve 14:30 hodin
rozpoutá bitva o nejlepší plavidlo v soutěži

Š T Ě N O V I C K Á

R E G A T A

Do vln veletoku řeky Úhlavy se vydají drsní hoši ve společnosti fešných krasavic,
s předpokládaným soudkem rumu nebo jiného užitečného nápoje.
Změna času vyhrazena!!!

Pozvánka na sraz rodáků
Vážení přátelé,
Obecní úřad ve Štěnovicích vás srdečně zve na 14. sraz štěnovických rodáků,
který se uskuteční v sobotu 17. září 2016 v sále Lidového domu. Srazu se zúčastní
rodáci narození v letech 1921 – 1951. Prezence je v sobotu 17. září od 7:30
hodin v sále Lidového domu. Samotné zahájení je v 8:30 hodin. Ukončení srazu
předpokládáme v 16:30 hodin. Milí štěnovičtí rodáci, těšíme se upřímně na
shledání s vámi všemi v rodné obci.
Přihlášku na sraz zašlete na adresu: PhDr. Alena Vlčková
V Podlesí 272
332 09 Štěnovice

ZA ZDRAVÍM A DOBROU NÁLADOU!
Obecní úřad Štěnovice ve spolupráci s Českou asociací Nordic Walking Fitness a
Studiem Pohyb – Relaxace – Regenerace Jarmily Weinerové připravují akci
s názvem Za zdravím a dobrou náladou. Chcete se naučit správnou techniku
severské chůze? Tak jsme tu pro vás! Prvním 50 účastníkům budou zapůjčeny
profi hole. Na místě budou školení instruktoři. Akce se uskuteční v neděli 11. 9.
2016 od 14:00. Registrace u OÚ na Štěnovickém náměstí.
Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Štěnovické náměstí
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.
Vydávání listů povoleno OkÚ Plzeň-jih pod povolovacím číslem MK ČR E 12369 v nákladu 500 ks.
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