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zpravodaj obce Štěnovice
zdarma

Zhotovitel přístavby mateřské školy byl vybrán
V rámci připravované přístavby štěnovické mateřské školy byla
v srpnu vypsána veřejná zakázka, jejímž předmětem byl výběr zhotovitele
této rozsáhlé stavební akce. K podání nabídky bylo osloveno pět
stavebních firem - z nich dvě předložily své cenové nabídky. Nabídky byly
výběrovou komisí hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny. Jako
ekonomicky nejvýhodnější byla shledána nabídka stavební firmy Silba
Elstav s.r.o. s částkou 23 085 266 Kč bez DPH. S vybraným zhotovitelem
byla po schvalovacím procesu vedeném poskytovatelem dotace IROP
uzavřena smlouva o dílo, koncem října pak došlo k předání staveniště za
účasti starosty obce, zástupců vybraného zhotovitele a technického dozoru
investora. Jelikož se jedná o rozsáhlý a technicky velmi náročný projekt,
bylo na místě přistoupit k nejrůznějším opatřením. Jejich cílem je zajistit
co největší bezpečnost dětí a celého personálu školky během výstavby.
Jedním z nezbytných kroků je tak uzavření mateřské školy v době letních
prázdnin následujícího roku, konkrétně v době od 2. července do 31. srpna
– přerušení provozu se týká dětí i zaměstnanců. O průběhu této stavební
akce (jejíž cílem je rozšíření potřebné kapacity školky) bude veřejnost
prostřednictvím štěnovického zpravodaje dále informována.
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Výsledky voleb do Parlamentu ČR ve Štěnovicích
Počet voličů:
Počet odevzdaných platných hlasů:
Volební účast:

1547
1036
66,9 %
počet hlasů

%

ANO 2011

278

26,8

ODS

157

15,2

Česká pirátská strana

115

11,1

SPD – Tomio Okamura

102

9,8

ČSSD

73

7

TOP 09

72

6,9

Starostové a nezávislí

58

5,6

KSČM

58

5,6

KDU – ČSL

33

3,2

Realisté

16

1,5

Ostatní

74

7,1

Opakovaná výzva pejskařům:
Někteří občané opakovaných výzev nedbají a stále navštěvují dětská
hřiště se svými čtyřnohými miláčky. I přes časté ignorování nařízení o
zákazu vstupu psů na dětská hřiště (povětšinou visí zákazové cedule
poblíž vstupu do areálu) věříme, že si tuto výtku vezmou dotyční
k srdci a upustí od své bezohlednosti.
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1. listopadu vydalo zastupitelstvo obce Štěnovice Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejném
prostranství. Vyhláška nabyde účinnosti patnáctým dnem jejího
vyhlášení.

Varování meteorologů se naplnilo
V neděli 29. října se přes část střední Evropy přehnal silný vítr, který napáchal
škody také v naší obci. K několika zásahům vyjeli i štěnovičtí hasiči, kteří
v průběhu nedělního dopoledne likvidovali také silné spadané větve na silnici
III/18025 v ulici Plzeňská. Silný vítr však nezpůsobil ve Štěnovicích výrazné
škody, jeho působení se v naší obci obešlo bez zranění.

autor fotografie: Jan Jíška
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Pozvánka do knihovny
Přicházejí opět dlouhé zimní večery a to je ten nejlepší čas pro dobrou
knihu. V naší knihovně si můžete vybrat ze široké nabídky titulů i žánrů.
Nabízíme romány současné i historické, detektivky a dobrodružné knihy,
životopisy i cestopisy. Přijít můžete i s dětmi, pro ně máme knihy jak pro
nejmenší, tak i povinnou četbu do škol. Každý rok je dokupováno velké
množství nových titulů, takže najdete i vydávané novinky a bestsellery.
V knihovně je také umístěn internet pro veřejnost, který je zdarma. Obecní
knihovna Štěnovice sídlí v přízemí obecního úřadu a otevřeno je v pondělí,
středu a pátek od 9:00 do 11:00 hodin a dále od 11:45 do 17:00 hodin.
Všechny srdečně zvu k návštěvě a věřím, že tu „svoji“ knihu u nás jistě
najdete!
autor: Vlasta Švecová

V říjnovém vydání Štěnovickcýh listů se objevily dva recepty, které
byly použity profesionálním kuchařem Martinem Havlíkem v průběhu
kulinářské show na Štěnovickém kancobraní. Nyní přinášíme další:

Rillettes z divočáka (rijet)
Suroviny:
2 kg tučné kančí maso (bůček), 0,5 Kg škvařené sádlo, sůl, pepř, 1 palička
česneku, voda nebo víno
Postup:
Maso nakrájíme na kostky o hraně cca 2-3 cm, vložíme je do hlubokého
pekáče a opečeme je odklopené v troubě dozlatova (cca na 200°C dokud
nepustí tuk). Osolíme, opepříme, přidáme drcený česnek, podlijeme vodou
nebo vínem a přidáme rozehřáté sádlo. Kostky masa musí být zcela
potopené.
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Poté teplotu snížíme na 100-120°C (tak, aby tekutina viditelně nevařila),
maso přiklopíme a táhneme v troubě minimálně 12 hodin, dokud se maso
při míchání nerozpadá na jednotlivá vlákna. Hotový rijet vychladíme a
podáváme jako svačinku namazané na chlebu s pažitkou, jarní cibulkou
nebo jemně krájenou cibulí.
autor: Ing. Martin Havlík

Říjnový jubilant pan Václav Bébr st. děkuje prostřednictvím
štěnovického zpravodaje obecnímu úřadu a Sboru dobrovolných
hasičů Štěnovice za blahopřání k životnímu jubileu. Panu Bébrovi
tímto přejeme ještě jednou mnoho zdraví a sil do dalších let!

V listopadu jubilea oslaví
Anna Štovíčková, Krátká
Jaroslav Kuna, Farní
Jitka Nohovcová, Habrová
Jindřiška Šimrová, Akátová
Václav Chaluš, V Potocích
Vlasta Kašparová, Akátová
Ludmila Doubková, Šeříková
Irena Nováková, Luční
Margita Krejčová, Buková
Stanislav Menoušek, Losinská

(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
Již tradičně se v sobotu 16. prosince 2017 od 15 hodin v sále Lidového
domu uskuteční divadelní představení v podání „Čižického
nároďáku“ s názvem Strašidelná pohádka. Bližší informace naleznete
v příštím čísle Štěnovických listů.

Poslední přípravy před zazněním prvního „gongu“.
V sobotu 4. listopadu mohli občané navštívit sál Lidového domu, kde
odehrál ochotnický spolek Jezírko divadelní představení Krysař.
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3. setkání seniorů – 30. 11. 2017
Kdo přišel na druhé setkání seniorů, dozvěděl se, které kulturní akce se
konají v měsíci říjnu a listopadu. Poté nám paní Švecová s manželem
přiblížili svoje putování po Petrohradu. Povídání doplnili mnoha
fotografiemi. Po skončení přednášky zůstali mezi námi a se zájemci se
podělili o další zkušenosti z cestování. Moc děkujeme za poutavou
přednášku.
Vybrali jsme 30 kusů nepoužívaných dioptrických brýlí a vyzýváme
všechny, kteří by se chtěli k naší sbírce ještě připojit, aby je přinesli na OÚ
do konce listopadu. Na dalším setkání se dozvíte, kam poputují a jaký osud
je čeká.
Zajímá vás, kdy bude další setkání a co bude na programu? 30. listopadu
2017 od 16ti do 18ti hodin v budově ZŠ Štěnovice – vchod ze dvora od
bytovek jako do staré tělocvičny nebo do bývalé knihovny (nejsou tam
žádné schody ). Dozvíte se od paní MUDr. Vojtové a fyzioterapeutky
paní Bednářové, jak pečovat o svoji paměť a tělo.
Těšíme se i na Vaši návštěvu,
za OÚ Hana Hubačová a Pavla Varáčková

50 let od založení štěnovické organizace chovatelů
Český svaz chovatelů - základní organizace ve Štěnovicích (1967 – 2017)
slavila 50 let založení základní organizace. Přátelské posezení se konalo
14. října 2017 od 17,00hod. v Lidovém domě ve Štěnovicích. Výbor
základní organizace pozval starostu obce p. Slavíka a místostarostu obce p.
Polívku, předsedu Oblastní organizace Plzeň Ing. Krůtu a jednatele V.
Eliáše, spřátelené základní organizace z Přeštic, Chválenic, Blovic a
Tymákova a bývalé zakládající členy a členy základní organizace. Pro
všechny zúčastněné výbor základní organizace připravil dárky. Předseda
ZO Josef Popule přednesl krátkou informaci o založení ZO.
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Předseda oblastní organizace Ing. Krůta předal některým členům ZO
"Čestná uznání" a diplomy za přínos pro chovatelství a celé ZO předal
malovaný talíř k půlstoletí od založení. Vše probíhalo v přátelském duchu
až do doby, kdy vystoupil host a bývalý člen Jindřich Kašpar, který ze ZO
Štěnovice odešel asi před třiceti lety do ZO Dnešice. Jeho příspěvek byl
snůškou nepravd a pomluv výboru a pokladníka ZO. Svým vystoupením
se pokusil vytvořit nepřátelské prostředí, se kterým snad byli spokojeni jen
dva členové ZO sedící po jeho levici a pravici. Ostatní členové, včetně
hostů a zástupců OÚ, OO Plzeň a pozvaných ZO vystoupení J. Kašpara
odmítali. Snad jedině bylo dobře, že J. Kašpar utekl jako malý kluk - bez
rozloučení. Následovala výborná večeře a po večeři chovatelská přátelská
výměna názorů. Přátelské posezení ukončil předseda „Oblasti“ Plzeň Ing.
Krůta chovatelským heslem "PRO RADOST, KRÁSU A UŽITEK".
autor: Výbor ZO Štěnovice

autor fotografie: Tereza Volfová
strana 12

ŠL č. 11 / listopad 2017

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Technika má zlaté dno

11. října 2017 proběhla v Plzni Skvrňanech na SOU elektrotechnickém
soutěž v technické dovednosti žáků Západočeského kraje pod názvem
„Technika má zlaté dno“. Naši školu reprezentovali žáci devátého ročníku
Eva Šimková a Petr Raška spolu s dvěma studenty partnerské Střední
průmyslové školy strojní v Plzni. Úkolem soutěžících bylo sestrojení
elektromechanické zdviže ze stavebnice Merkur. V konkurenci 17
základních a středních škol obsadili naši žáci 4. místo. K umístění
blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.
autor: Mgr. Petr Liška,
ředitel ZŠ Štěnovice
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Tradiční přespolní běh – okresní kolo
Ve čtvrtek 5. října reprezentovalo
naši školu 34 žáků z 5. až 9. roč.
v tradičním
okresním
kole
přespolního běhu v Chlumčanech.
Vyznačená trať u staré myslivny
pro nás nebyla neznámou. Každý
rok se těchto podzimních závodů
účastníme. Také letošní běh jsme
zvládli velmi pěkně a domů
přivezli
pohár
i
medaile
v kategorii jednotlivců. V této
kategorii
obsadila
Johanka
Šimsová z 5. ročníku 1. místo.
Její výkon byl úžasný! Do cíle doběhla s velikým náskokem před všemi
svými soupeřkami. V kategorii starších žáků získal 2. místo v konkurenci
46 závodníků Jan Medek z 9. ročníku. Vynikající výkony podali také
Václav Fink a Viktorie Jánská z 5. ročníku, kteří doběhli na 4. místě.
V soutěži družstev vybojovali naši žáci 8. a 9. ročníků 2. místo. Družstvo
starších žákyň obsadilo 4. místo, družstvo mladších žáků a mladších žákyň
5. místo. Pochvalu si zaslouží všichni naši zúčastnění sportovci nejen za
pěkné výkony, ale též za slušné chování a vzornou reprezentaci školy.
autor: Mgr. Libuše Kučerová,
učitelka ZŠ Štěnovice

Rakety
Naše schůzka Debrujářů 2 ze ZŠ Štěnovice začala seznámením s raketami.
Co je to raketa? Co slouží jako pohon? Vše jsme si vyhledali na internetu a
také jsme využili inspirace ze Dnů vědy a techniky. Začali jsme s výrobou
raket ze dvou plastových lahví. Ustřižení a slepení lahví bylo rychlé,
křidélka nás trochu potrápila.
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K upevnění na odpalovací rampu bude sloužit přilepené brčko. A už hurá
ven. Odpalovací rampu tvořil svářecí drát zapíchnutý do země. Důležité
bylo naplnit část rakety vodou, uzavřít ventilkem a připojit k ruční
pumpičce. Teď záleží na síle, kterou stavitelé raket pumpují. Tlakem se
ventilek uvolní a voda začne stříkat z rakety - ta letí opačným směrem.
Důležité bylo správné nastavení startovací rampy. To jsme při prvním
startu trochu podcenili a první raketa málem vlétla oknem do školy.
Posunuli jsme trochu rampu, a pak si každý z nás vyzkoušel odpal své
vlastní rakety. Kolemjdoucí děti ze školní družiny nám při odpalech začaly
fandit a naše odpaly byly čím dál vyšší. Na závěr schůzky jsme ještě
pořídili fotografie našich stromů pro Arboj 2017.
autor: Debrujáři

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Navzdory technologiím…
Ne vše staré je nutné měnit nebo nahrazovat! Tento článek bude popírat
všechny dnešní moderní technologie či média. V dnešní době jsou dětem
nabízeny pohádky a příběhy v různých podobách a formách – ať už dětské
programy, multikina s filmy ve 3D, různé druhy animací apod. V roce
1978 byl do dlouhodobého hmotného majetku MŠ zařazen
DIAPROJEKTOR, a to za cenu 1042 Kč. Pohádky, které k němu v MŠ
máme, se datují okolo roku 1955. Součástí přístroje je roztažitelné „plátno“
na kovové konstrukci. Ale… Tento přístroj i po letech konkuruje všem
monitorům, TV setům, interaktivním tabulím! Atmosféra při promítání je
naprosto jedinečná. Samotné projekci předchází hra světla a stínů, kterou
my učitelky, umíme prohloubit. Vůbec nepřichází zklamání
z nepohyblivosti snímků, děti se nechávají unášet obrázkem a slovem
učitelky, které slyší. Ta příběh buď předčítá z popisku pod obrázkem, nebo
vypráví dle vlastní předlohy. Nutno říci, že pedagogové bývali
proškolováni v práci s diaprojektorem, protože zobrazit příběh ve
správném sledu a se správným směrem popisků není jen tak.
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Každopádně zde neustále máme spolupráci dítěte s učitelem, možnost
interaktivně zapojit děti, dát jim prostor a v neposlední řadě i kontrolu nad
příběhem. Vypravěč si sám řídí celý příběh. Dětem jsme naposledy
představili Červenou Karkulku (… situaci v chaloupce sleduje veverka,
která se radí se zvířátky, co dále udělají …), pohádku O pejskovi a kočičce
a ruskou pohádku Tři medvědi. Dětem tuto zkušenost nabízíme pouze
v jedné třídě (Štěňátka), a to v jediné době, která nezasahuje do režimu
MŠ, a to je doba, kdy nemůžeme s dětmi ven.

autor: Bc. Lucie Miškovičová,
učitelka MŠ Štěnovice

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice děkuje panu Jaroslavu Alblovi a panu
Ing. Vladimíru Tomáškovi za pozvání na zvířecí farmu V Potocích.
Světlušky a vlčata obdivovali hospodářská a domácí zvířata. Na památku si
děti nasbíraly péra, která použijí na výrobu indiánských čelenek.
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Oslava 100 let skautingu v Plzni 18. 10. 2017
Skautský
oddíl
Dráčata
Štěnovice se zúčastnil oslavy
100 let skautingu v Plzni,
která se konala 18. 10. 2017
v Plzni v Borském parku od
16:00 do 18:30 hodin.
Setkání bylo pro všechny
skautské
kategorie
od
benjamínků po členy kmene
dospělých. Po oficiálním
začátku s poohlédnutím se za
minulostí, pohledem na současnost a budoucnost skautingu se konala velká
hra na motivy plzeňského skautského příběhu, kterou jsme si společně
s ostatními plzeňskými skautskými oddíly plně užili.
autor: Ing. Cyril Hromník

Účast skautského oddílu Dráčata Štěnovice na závodech
7. října 2017 u sv. Jiří v Plzni
Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
se úspěšně zúčastnil závodu
„Stopou bratra Šiwy“. Registrace
skautských oddílů proběhla v
sobotu 7. 10. 2017 v 9:00 hodin u
skautského domečku u sv. Jiří
v Plzni. Úkolová, vědomostní a
manuální
náročnost
byla
rozdělena dle věku, tzn. do skupin
vlčata a světlušky (6-9 let) v
jedné kategorii a skauti a skautky
(10 a více let) v kategorii druhé. Trasa pro vlčata a světlušky byla značena
papírovými tlapkami, skauti a skautky se orientovali podle mapy. Doba na
splnění všech úkolů byla stanovena na 150 minut.
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Děti
byly
vybaveny
kartičkou, do které si sami
zaznamenávaly, co bylo
potřeba, nebo zápisy tvořili
skautští
vedoucí
z
kontrolních stanovišť. Co se
týče konkrétních úkolů,
patřilo mezi ně např. po
krátké
ukázce
popsat
zpaměti detailně obrázek,
holí z větve „vést“ tenisový
míček z místa A do místa
B, odkud následoval hod na
určené místo, ruční výroba
postaviček
a
zvířátek
z papíru, zatloukání hřebíků
až
po
hlavičku
do
dřevěného
hranolu,
zavázání
si
poslepu
tkaničky u bot, poslepu
rozvázat uzel a znovu
zavázat,
střelba
ze
vzduchovky na cíl, pomocí
koule
shodit
kuželky,
přiřazení
kytičky
na
obrázku k živé kytičce, skládání puzzle obrázků a tvarů a se zavázanýma
očima nalézt v dřevěné bedně požadované tvary dle zadání. Mezi úkoly pro
skauty bylo např. rozdělání ohně z vlastnoručně nasekaných dřívek
s přepálením provázku nad ohništěm, uzlování (uvázání jednotlivých uzlů),
překlad latinských názvů zvířat do českého jazyka atd. Po doběhnutí
posledního družstva do cíle bylo provedeno vyhodnocení dosažených
výsledků jednotlivých družstev. Štěnovické skautky Lasičky dosáhly krásného
3. místa a štěnovičtí skauti Netopýři, světlušky Ledňáčci či vlčata Raci se
umístili v první desítce mezi mnoha oddíly. V současné době probíhají
přípravy na další závody, které jsou naplánovány na březen 2018.

autor: Ing. Cyril Hromník
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Sportovní střípky:
Fotbal:
Derby v Losiné skončilo remízou
Mužstvo mužů ve čtyřech říjnových zápasech jednou vyhrálo, dvakrát remizovalo
a jednou odešlo poraženo. Body do tabulky sbírají naši muži zatím poměrně
pomalu. V této sezóně jsme sice prohráli pouze dvakrát, ale po pěti remízových
zápasech jsme vždy následné penalty prohráli, což už je téměř unikát.
Tím pádem přicházíme o cenné body do tabulky za tuto dovednostní soutěž.
V říjnu jsme mimo jiné zajeli k místnímu derby do Losiné, kde jsme se utkali
s tamním Sokolem. Utkání skončilo remízou 2:2, když obě naše branky vsítil
Vašek Týml. Následné penalty jsme, jak jsem již psal výše, prohráli. Budeme
rádi, pokud přijdete podpořit naše mužstvo v závěrečném listopadovém utkání
sezóny proti týmu Chanovic, a to v sobotu 18.11 od 13:30.
Starší žáci v říjnu odehráli tři zápasy, přičemž jednou vyhráli a dvakrát prohráli.
Starší přípravka odehrála čtyři zápasy, jedno utkání vyhrála a tři prohrála.

Starší žáci pod vedením trenéra Brejchy po utkání s týmem Kasejovic.
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Staré gardě již skončila fotbalová sezóna, náš tým se umístil v lize starých
gard na celkovém šestém místě (soutěž hraje celkem čtrnáct týmů).
Závěrem bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu a Jirkovi Knížkovi za to, že
nám pomohli s posekáním hřiště při poruše naší sekačky. Vzhledem k tomu,
že se nám sekačka porouchala těsně před víkendovými zápasy, tak bylo nutné
hřiště posekat v pátek v pozdních odpoledních hodinách, přičemž poslední
hodinu už se sekalo za tmy. Velké díky.
autor: Ing Petr Lodl,
předseda oddílu

Zápisky z cest:
„Cyklodovolená“ v Provence II. část

Pokračovali jsme dál, to už jsme projížděli rovinatým podhůřím.
Najednou jsme spatřili po obou stranách silnice zbytky římského
akvaduktu Pont de Crau. Některé části byly velmi dobře zachovalé včetně
horní části, kterou kdysi proudila voda.
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Prošli jsme ho pozorně celý, až ke skalní rozsedlině, odkud byla
nádherná vyhlídka do kraje. Akvadukt zde pokračoval ostře doprava a
mizel kdesi v křoví, už jen jako strouha vytesaná do skály. Akvadukt musel
být veliký, impozantní. Byla to nádherná, dokonalá stavba provedená
nejlepšími staviteli začátkem našeho letopočtu. Bezpochyby věděli jak na
to a nepotřebovali počítače, družice ani GPS, a přece se trefili jak výškově,
tak prostorově. Mohli bychom se od nich učit.
Průvodkyně Veronika nám vyprávěla, že akvadukty přiváděly vodu
i z desítek kilometrů vzdálených míst a výškově klesaly jen o několik
centimetrů na kilometr. Bylo to výborně vymyšleno.
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Prohlídka města Arles byla vyvrcholením dne. Nebylo příliš času,
ale stihli jsme si důkladně projít římský amfiteátr, který je vyhlášený a
krásně opravený. Procházka dvoupatrovým podloubím kolem arény byla
velmi příjemná. Ze stěn i oblouků na vás dýchá historie a člověk si
představuje, jak tudy procházely historické osobnosti, kde byla uzavřena
zvířata, a jaký výhled měli diváci. Báječný! Na oválné ploše uvnitř
nacvičovala skupinka mladých římský zápas. Pak už jsme stihli jen pizzu a
palačinku v místní Batiserii.
Na závěr nás Veronika překvapila zastávkou u dřevěného mostu
přes jeden z vodních kanálů za městem Arles nazývaný „Van Goghův
most“. Je to úžasná dřevěná konstrukce, která je nyní již jen ve zdvižené
pozici pro hladký průjezd lodí. Je krásně zachovalý a půvabně dotváří
příjemnou atmosféru kolem kanálu. Kdybych byla Van Goghem, také bych
ho malovala.
Jeden z posledních výletů začínal návštěvou Jeskyně víl „Grotte des
Demoiselles“ v horách nad městečkem St. Bauzille de Putois. Místo je
trochu vzdálené, až za městem Montpeliér v oblasti Langedoc sousedící s
Provence. Je to jedna z největších jeskyní ve střední Evropě a největší
jeskynní systém ve Francii. Do nitra vás odveze krátká pozemní lanová
dráha nebo můžete zkusit síly a vystoupat podél pojezdu pěšky.
Prohlídka trvala asi jednu hodinu, byla velmi zajímavá, dlouhá a
krásná. Jeskyně má několik síní, které propojuje řada chodeb a schodišť.
Největší síň si můžete prohlédnout z několika stran v různých úrovních.
Procházíte kolem dokola po schůdcích a plošinách. Bylo tam tolik různých
druhů krápníků od plátů, které vypadaly jako plátěné závěsy, po brčka a
krajky, stalaktity, stalagmity a majestátní stalagnáty. Byla tam zima a
občas měl člověk závrať z té výšky. Chodili jsme po schodech vzhůru,
dolů a zase nahoru, malé místnosti střídaly velké sály. Nádhera!
Odtud jsme už vyrazili na kole přes menší město Brissac, a pak se
už cesty dělily na snazší pod horami podél řeky Hérault a na obtížnou se
sedmi kilometrovým stoupáním na náhorní plošinu.
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Na obtížnější trasu nás vyrazilo jen pět. Silnice se zvedala ať více
nebo méně, avšak mířila stále vzhůru. Vedla mezi horami s malebnými
údolíčky, olivovými háji, kvetoucími pastvinami a vinicemi. Bylo to
velkolepé! Žádný provoz, drobné kamenné domky a ta všude přítomná
omamná vůně lučních květin… Na mezích rostl fenykl, mateřídouška,
rozmarýna, jestřábníky, růžové mečíkovce, drobné modré kvítky podobné
našim hvozdíkům (Slzičkám Panny Marie) a spousta dalších rostlin, které
ani neumím pojmenovat.
Dojeli jsme do malé vesničky St. Jean De Bueges a zatoužili po
jídle. Byla to malebná a klidná vesnička plná úzkých uliček, kamenných
domů a obrovských stoletých platanů kolem malé říčky sevřené
v kamenném korytu. Nad vesničkou se tyčil na skále starý hrad, který jsme
bohužel neměli čas navštívit. Obtížnější část trasy nás teprve čekala.
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Objeli jsme další vesnici Pegairolles de Bueges s hradem na skále
uprostřed a začali stoupat vysoko do hor. Silnice se vinula po úbočí hor,
stáčela se a neúprosně stoupala. Kolem nás se vypínaly hory s nádhernými
výhledy. Bylo to nekonečně dlouhé, vysilující. Slunce pálilo a my supěli
vzhůru. Síly rychle ubývaly a stále nebylo vidět konec. Když už člověk
čekal, že se vysoukal na vrchol, cesta se stočila a pokračovala na úbočí
další hory.
S krvavým potem na čele, bolestmi zad a ztuhlými stehenními svaly
jsem se vyvlíkla na vrchol, odkud jsme po krátké pauze a slabé přeháňce
sjeli na úžasnou náhorní plošinu, jen velmi zřídka osídlenou, v plném
květu a s krásně se klikatící cestou po rozlehlé pláni. Byla to nádhera!
Lehce jsme sjížděli serpentýnami a sledovali okolní krásu. Dokonce jsme
potkali i velké stádo hnědočerných koz na sjezdu z planiny. Bylo to
jednoznačně nejkrásnější místo, které jsem na kole zdolala.
Cesta se rychle svažovala a my sjeli mezi rozlehlými vinicemi do
údolí přes městečko Montpeyroux až k Ďáblovu mostu „Pont du Diable“, u
kterého velmi blízko parkoval náš autobus.
Mohla bych vám vyprávět dále o úžasném papežském městě
Avignon, městě Nimes, kde se zrodily první džíny nebo velkolepém „Pont
du Gard“ a dalších. A víte co, raději si tam zajeďte. Určitě nebudete litovat.
Odpočinete si, načerpáte energii a třeba najdete ještě další zajímavá místa,
která nám zůstala utajená. A třeba zjistíte jako my, že je lepší sledovat
místo televize, jak vám nad hlavami přelétají hejna plameňáků.
autor: Ing. Michaela Ledvinová

Pojízdná prodejna Řeznictví Hrdlička, s.r.o. již nebude z důvodu
nerentabilnosti zajíždět do Štěnovic. Prodejna řeznictví jezdila do naší obce
každé úterý.
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