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…a co nás čeká po okurkách?
Okurková sezóna je něco, čemu se prakticky nelze vyhnout. Jinak tomu
není ani v naší obci. Řeč teď není o investicích obce a průběžné přípravě
dalších stavebních a jiných akcí, ale o společenské a kulturní činnosti,
která je vlivem zasloužené letní pauzy některých místních spolků dočasně
pozastavena. Tuto skutečnost navíc umocňují velmi parné dny, v nichž
bychom však měli dle jakéhosi výkonnostního principu současnosti
fungovat, jako by se nechumelilo (kéž by se tak alespoň na okamžik
zachumelilo, že?). Dost stížností, neboť jak známo, v srdci lidského tvora
to mnohdy samou nevděčností (a tím spíše, jde-li o klimatické podmínky)
jen bublá. To je tak, když při chmurných letních dnech loudíme vzhlížejíc
k obloze alespoň jeden nepatrný okamžik, v němž mraky svorně ustoupí a
slunce ve své síle vysvitne – jindy zas doufáme, že bude paní Dagmar
Honsová nějaký ten mráček přeci jen zvěstovat a pokud možno i
s poklesem denních teplot a nejlépe někam pod „dvacítku“ (ale pozor,
nesmí to trvat zase moc dlouho, jo?).
Druhá polovina prázdnin znamená pro mnohé sportovce intenzivní
přípravu. Výjimkou nejsou ani štěnovičtí fotbalisté, kteří už pilují
standardní situace, jejichž řešení má překvapit nejednoho soupeře a nejlépe
hned v úvodu sezóny. Do zbroje se po delší odmlce chystají i místní
házenkářky, které se mohou těšit z velkého zájmu dětí – jak ukázal
červnový nábor.
V plném proudu jsou i přípravy na kulturní události. Prázdniny
uzavře tradiční Štěnovická regata, která se uskuteční v sobotu 1. září.
Pokračovat budou i Setkání seniorů v sále Lidového domu. V říjnu
proběhne v rámci 100. výročí vzniku republiky historická přednáška,
o několik dní později se v souvislosti s uvedenou událostí uskuteční
na Štěnovickém náměstí slavnosti.
Zahájení provozu chystají i příspěvkové organizace obce. Školka
zahájí 20. srpna prázdninový provoz (v prostorách základní školy).
V areálu školky dále probíhá výstavba.
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V červenci došlo k částečnému zateplení fasády stávajícího objektu, dále
probíhají práce ve vnitřních prostorách pavilonu nové třídy a vstupního
vestibulu. V rámci pavilonu nové třídy dojde ke zbudování tartanové herní
plochy s několika herními prvky. Do nové třídy bude dodáno též nové
vybavení, kuchyně školky bude opatřena novým gastro-zařízením.

Pohled ze zahrady školky na část stávajícího objektu po stavebních úpravách.

Stavební práce pokračují i v budově základní školy. V 1. NP
přípravny kuchyně jsou budovány nové příčky vyhovující současným
trendům a normám. V části školy naproti ředitelně probíhá vestavba nové
třídy multifunkčního využití.
Inu pořád se něco děje – někdy zjevně, jindy méně. Přejeme všem
krásný a pohodový zbytek léta (ať už jej strávíte někde v zahraničním
letovisku, nebo upřednostníte koupání ve sladkých vodách naší republiky).
Petr Slavík, starosta
Jan Polívka, místostarosta
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Celostátní soutěž obcí a měst v nakládání s odpady
Obci Štěnovice byl udělen diplom za 2. místo v celostátní soutěži O
křišťálovou popelnici v kategorii obce od 1001 do 10 000 obyvatel.
Předmětem soutěže je intenzita třídění odpadů v obcích a městech. Diplom
a uznání za svědomité nakládání s odpady tak patří především Vám –
občanům.
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Upozornění na neseriózní
s elektrickou energií

praktiky

obchodníků

V červnu tohoto roku bylo vedení obce společností ČEZ upozorněno na
výskyt podomních prodejců vydávajících se za zástupce energetického
distributora (níže doslovná citace z dopisu Mgr. Ondřeje Horáka – ČEZ
Distribuce):
Vážený pane starosto,
v poslední době se stále častěji setkáváme s případy, kdy se někteří
jedinci vydávají za naše zaměstnance a lstivým způsobem naše klienty
obelhávají s cílem získat vlastní prospěch. Rádi bychom Vás požádali o
pomoc při informování obyvatel Vašich municipalit s naším postupem a
ochránili tak Vaše obyvatele před praktikami těchto lidí.
Jako distributor elektrické energie nevybíráme žádnou hotovost,
nepotřebujeme od klientů na místě předkládat žádné doklady. Do objektu
či na nemovitosti vstupují naši zaměstnanci jen k účelům definovaných
v energetickém zákoně např. z důvodů oprav a revize našeho zařízení,
odečtu elektroměrů apod. Naši zaměstnanci u sebe vždy mají služební
průkaz s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince
800 850 860.
S pozdravem,
Mgr. Ondřej Horák
vedoucí odboru obsluha klienta pro veřejný sektor
V souvislosti s výše uvedeným je potřeba dodat, že na celém správním
území obce Štěnovice platí Nařízení č. 1/2016 o zákazu podomního a
pochůzkového prodeje. V případě, že se sami stanete cílem klamavých
obchodních praktik, obraťte se na policii na tel. linku 158.
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V srpnu jubilea oslaví:
Libuše Knížková, Lipová
Helena Šimková, Krátká
Marie Beková, Jasanová
Věnceslava Kraftová, V Potocích
Marie Šiplová, Losinská
Jan Kaprál, Buková
Marie Švábková, Krátká
Jiří Šeba, Duhová
František Pešek, Štěnovická
Marie Krásná, Čižická
Zdeňka Šestáková, Čižická
Václav Švábek, Krátká
Marta Kunová, Čižická
Svatopluk Fiala, Třešňová
Věra Fremrová, Na Šancích
Hana Plecitá, Buková
Václav Knížek, Lipová
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.

Z kultury:
V neděli 9. září se od 18 hodin uskuteční v kostele sv. Prokopa koncert:

PSALMI VESPERTINI
BENÁTSKÉ NEŠPORY RANÉHO BAROKA
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Esemble Hilaris:
Kryštof Spirit, umělecký vedoucí / artistic leader
Irena Čápová, Eva Vítková, Martina Spiritová, soprán / soprano
Michaela Vostřelová, Lea Bezděková, Martina Kneiflová, alt
Stanislav Kneifl, Jan Němeček, tenor
Marek Leitl, Kryštof Spirit, bas
Vít Nermut, Jan Lokajíček, housle / violin
Miloslav Študent, arciloutna
Jiřina Dvořáková-Marešová, varhanní pozitiv / positive organ
Hudební doprovod nešporních pobožností se v Benátkách během 17. století
rozvinul do nebývalé nádhery. Odpolední nešpory o nedělích a svátcích
představovaly v té době vrchol benátského hudebně-liturgického dění.
Nešporní žalmy a antifony tří vrcholných benátských skladatelů, činných
také v oblasti opery – Giovanniho Antonia Rigattiho, Claudia
Monteverdiho a Francesca Cavalliho – představí Ensemble Hilaris
specializující se na skladby tohoto období:
Giovanni Antonio Rigatti / 1613–1648
DIXIT DOMINUS Á 8
LAUDATE DOMINUM Á 4
Francesco Cavalli / 1602–1676
ALMA REDEMPTORIS MATER Á 5
Giovanni Antonio Rigatti
NISI DOMINUS Á 5
LAETATUS SUM Á 4
Claudio Monteverdi / 1567–1643
AVE MARIS STELLA Á 8
Giovanni Antonio Rigatti
LAUDA JERUSALEM DOMINUM Á 5
MAGNIFICAT Á 7
autor: Kryštof Spirit
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Tenkrát ve Štěnovicích
V pátek 22. června se v sále Lidového domu uskutečnilo promítání snímků
zachycujících některé události v obci v době minulého režimu. I přes
některé historické nepřesnosti se akce s názvem Tenkrát ve Štěnovicích
vydařila, což potvrdil i povětšinou kladný ohlas z řad přítomných diváků,
kterých se na akci sešlo daleko více, než organizátoři předpokládali.
V budoucnu budou nachystány další projekce.

Štěnovičtí chovatelé
chovatelskou sezonu

připravují

svůj

stánek

na

Začali jsme úklidem výstavní haly a pokračujeme v přízemí zprovozněním
sociálního zařízení, kuchyňky a úklidem skladu. Vše musí být hotové do
15. září. Na tento termín plánují v chovatelském areálu stolní oceňování
králíků a jednodenní propagační výstavu králíků, holubů a něco od drůbeže.
autor: Stanislav Menoušek
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Sportovní střípky:
Národní házená:
Po delší odmlce, kdy byla NH donucena k „odpočinku“ z důvodu
mateřských povinností, jsme zpět!!! Rády bychom rozjely přípravku dětí,
jak mladších, tak i těch starších. Nábor, který proběhl ve čtvrtek 7. 6. 2018
od 17:00hod., měl obrovský úspěch. Přišlo 15 dětiček, během dalšího
tréninku dorazilo dalších 5 dětí.
K dnešnímu dni má naše přípravka celkem dvacet nových přírůstků.
Věříme, že dětem nadšení vydrží a vybudujeme díky nim naše budoucí
nástupce. Máme v plánu trénovat od června s tím, že by probíhaly
tréninky i o prázdninách. Také doufáme, že v dohledné době nastoupí zpět
i naše družstvo žen. Samozřejmě stále platí, že jestli má někdo zájem se
k nám připojit, ať už jako pomocník nebo jako hráč, je vítán.

autor: Veronika Vařeková
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Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ OSMIČKY: Dunaj v ulicích Československa

Praha v srpnu 1968.(zdroj: Wikipedie)
Jubilejní rok tisící devět set šedesátý osmý měl již od prvních dnů
našlápnuto do rodiny výjimečných let československé historie. Ovzduší
mezinárodního uvolnění od začátku šesté dekády dvacátého století, se
postupnými kroky transformovalo také do společenského dění socialistické
republiky. Leden přinesl nástup reformního křídla v KSČ. Do té doby
neotřesitelná pozice Antonína Novotného skončila. Na scénu vstoupil
Alexander Dubček jako první tajemník strany. Hradním pánem se stal
bývalý legionář, válečný hrdina, armádní generál Ludvík Svoboda.
S usměvavým Dubčekem přišel do stranické rétoriky termín „Socialismus
s lidskou tváří“. Aparátčíky Novotného éry postupně střídaly nové kádry.
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Brežněv a Władysław Gomułka.(zdroj: Wikipedie)
Svým počínáním prakticky od začátku rozpoutaly erozi komunistického
systému absolutní moci. Najednou se mohlo otevřeněji mluvit o tom, co se
dříve nesmělo. Skončilo období cenzury tištěného slova. Povolenou
sebekritiku vystřídala zpočátku nejistá, postupně však sílící, kritika
všeobecných poměrů. Všechno ale nešlo dle představ reformátorů. Část
občanstva nebyla dostatečně „uvědomělá“. Začala se projevovat nad rámec
přijatelných mezí. Dosud monopolní postavení KSČ dostalo nečekané
konkurenty v občanských iniciativách. Sílu kulového blesku měla výzva
„Dva tisíce slov“ z pera Ludvíka Vaculíka. Sovětský svaz na to vše
pohlížel s nevolí. Konzervativnější členové KSČ, přežívající přímo v srdci
dění, se zděšením. Vůdci tuhých režimů v NDR a Polsku pak
s neskrývanou záští. Do republiky přijížděli maršálové východního obra.
Na různé inspekční cesty. Co asi bylo jejich náplní? Vzešel právě z nich
onen známý „zvací dopis“? V nastupující sezóně dovolených se začal
rodit plán na záchranu lednového programu.
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(zdroj: František Dostál)
Počítal s částečným „utažením“ poměrů, jako například opětovné zavedení
cenzury. Jenže události se již daly do pohybu. Možná poslední šancí, kdy
se dalo něco zachránit, byla vrcholná schůzka představitelů ČSSR a SSSR
v Čierné nad Tisou. Dubček ze své vysvětlovací taktiky neustoupil ani při
vypjatém jednání v salónním vagónu. Další srpnové dny byly pověstným
klidem před bouří. Noc z dvacátého na jedenadvacátého srpna 1968
udělala rázný konec snahám o pokračování jakýchkoliv reformních kroků
v tehdejší ČSSR. Přes hranice se převalila operace „Dunaj“.
Československá propaganda později zavedla termín „vstup vojsk
Varšavské smlouvy“. Jednotky SSSR, PLR, MLR a BLR vtrhly do země
svého spojence. Mezi prvními to byli sovětští výsadkáři. Nejprve měli
eliminovat vedení KSČ. Zatčení se konalo jménem „dělnicko-rolnického
tribunálu“, vedeného Aloisem Indrou. Nechyběla u toho samozřejmě Stb.
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L. Svoboda a Gustáv Husák.(zdroj: Wikipedie)
Následně byli odvezeni mimo Československo, na utajovaná místa v
Karpatech. Na dobových záběrech jsou k vidění také vojáci NDR. Její
vojska akci sice podpořila, účast severního souseda se však na doporučení
sovětů omezila jen na několik důstojníků. A co naše armáda? Dostalo se jí
další hořké lekce. Opět od spojenců. Nyní měla své hlavní síly rozloženy
podél hranice se západním Německem. Cizí vojska tak fakticky vtrhla do
jejího týlu. Spojenci také dokonale znali strukturu velení i komunikace.
Navíc byla zcela paralyzována „nevydáním“ rozkazu k obraně země. Našlo
se pár velitelů ignorujících tento stav. V několika případech došlo k vydání
ostré munice. Dělostřelci u Benešova zaujali s protitankovými kanóny
kruhovou obranu. Nakonec se do střetu s okupanty pustila téměř celá
občanská společnost. Jejich zbraněmi byla jen vlastní těla a osobní
statečnost. Spontánní odpor v masovém měřítku vytvářel v dokonalém
plánu sovětských spojenců trhliny. Záchrana socialismu si vybírala krutou
daň. Mrtví. Ranění. Materiální škody. To vše za sebou zanechávala
postupující vojska.
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Praha v srpnu 1968. (zdroj: Wikipedie)
Připravený scénář vzniku „dělnicko-rolnické“ vlády vzal za své. KSČ
svolala mimořádný sjezd do pražských Vysočan a potvrdila ve funkcích
dubčekovské vedení. S kým tedy měli Brežněv a Kosygin vyjednávat?
Nakonec byli z úkrytů do Moskvy svezeni pozatýkaní muži. Za nimi záhy
přiletěl Ludvík Svoboda. Vydané protokoly měly ovlivnit vývoj republiky
na dalších dvacet dlouhých let. Vojska, tedy ta sovětská, zůstala. Střední
skupina sovětských vojsk se stala realitou až do roku 1991. Do čela dění se
prodral Gustáv Husák. Pod jeho taktovkou začala normalizace.
Vyznačovala se tvrdým potlačením jakékoliv opozice. Rozjela se
perzekuce těch, kdo se v srpnu nezachovali správně, nebo později vyjádřili
nesouhlas se vstupem vojsk. Zase se vyhazovalo z práce. Zase se
nálepkovalo třídním nepřátelstvím. Naštěstí už nebyly popravy. Strana
vyházela spoustu členů. Ke kormidlu se dostali konzervativní figury typu
Miloš Jakeš, či Vasil Biľak. ČSSR se stala naprosto loajálním patolízalem
Sovětského svazu. Jako memento vznikla publikace nazvaná „Poučení
z krizového vývoje“.
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Nicméně ani hluboce propracovaná propaganda nemohla zabránit
degradaci komunistického systému. Ten se stával křečovitou karikaturou
sama sebe. To stejné postihlo vztah k SSSR. Přehnané podlézání a
zveličování „země, kde zítra již znamená včera“ nemohlo napravit hluboký
šrám na duši Čechů a Slováků z násilného obsazení státu. Oné srpnové
noci vyhodili oslavovaní osvoboditelé vděčnost i respekt doslova oknem.
Koneckonců dnešní vnímání Ruska českou veřejností je toho přímým
důsledkem.
autor: Martin Marek

TJ Sokol Štěnovice – oddíl kopané oznamuje, že byla
opět zprovozněna hospoda u fotbalového areálu:

HOSPODA U JEZU
PROVOZNÍ DOBA:
Pondělí 17:00 – 22:00
Úterý 17:00 – 22:00
Středa 17:00 – 22:00
Čtvrtek 17:00 – 22:00
Pátek 17:00 – 23:00
Sobota 14:00 – 00:00
Neděle 15:00 – 21:00
Odpovědná osoba: Miroslav Fabián
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