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Když se zima rozpomene…
Klimatické podmínky posledních dnů značně zkomplikovaly nejen (jinak
vcelku spolehlivý) proces globálního oteplování (což zřejmě vydá na nejednu
rozpravu lecjakého ekologického konsilia), ale též probíhající výstavbu v
areálu mateřské školy. Jelikož je přístavba realizována za plného provozu,
přidělaly mrazy vrásky na čele snad i zarytým flegmatikům. Dotační
podmínky jsou však neúprosné, a přestože doby „poručíme větru, dešti“
pominuly, vskrytu každý (od starosty obce, přes vedení školky po
stavbyvedoucího) doufá v náhlý vzestup teplot alespoň lehce nad nulu. A
opravdu! Podle aktuálních předpovědí by mělo být březnové počasí pro
stavebníky o poznání příznivější. Mrazy ne-mrazy, před vstupem do areálu
mateřinky probíhá v rámci její přístavby plánovaná přeložka elektrického
kabelu nízkého napětí. V rámci této přeložky inženýrské sítě se stavební
technika vcelku rychle přesouvá mimo území vstupu do areálu školky.
Postupně se však bude před vchody do jednotlivých tříd stěhovat generální
dodavatel stavby. Dle projektu totiž bude na daném území zahájena výstavba
vstupního vestibulu, který sjednotí všechny stávající vstupy do budovy.
Sjednocený vstup by měl sloužit především bezpečnosti a měl by zpřehlednit,
kdo do budovy vstupuje. Návštěvníci školky (rodiče s dětmi apod.) tak budou
mít zajištěn vstup do objektu přes zahradu mateřské školy. Vzhledem k
zahájení výstavby vstupního vestibulu je rodičům s dětmi umožněn přístup do
budovy skrze improvizovaný koridor vedoucí přes zahradu školky.
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Vedení obce tímto děkuje všem stavbou dotčeným (zejména personálu školky,
rodičům i samotným dětem) za trpělivost a shovívavost.
V rámci projektu dojde v nejbližších dnech k vypsání veřejné zakázky
na truhlářské práce (pro dovybavení školky – hlavně pavilonu nové třídy) a na
gastro-zařízení (pro vybavení kuchyně školky novým zařízením včetně
spotřebičů).

Modernizace kuchyně a vestavba nové třídy základní školy
Vzhledem k připravované stavební akci s názvem Rozvoj a obnova
materiálně technického zabezpečení ZŠ Štěnovice došlo začátkem února k
výběru generálního dodavatele stavby. Kritérium, kterým byla nejnižší
cenová nabídka, splnila nejlépe firma Stavební montáže spol. s.r.o. v částce
8 194 175, 79 Kč bez DPH. V rámci této připravované akce dojde též k
výběru dodavatele gastro-zařízení pořizovaného v rámci potřebné
modernizace školní kuchyně. K samotné realizaci však dojde pouze v
případě, že na akci bude obci přidělena dotace od Ministerstva financí ČR.
Zda se tak stane, by mělo být jasné na přelomu března a dubna.

Usnesení č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice
konaného dne 7. 2. 2018:
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 6/2016, č.
3/2017, č. 5/2017 a č. 6/2017. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 10 z programu
zasedání č. 6/2016, bod č. 13 z programu zasedání č. 3/2017, bod č. 5 z programu
zasedání č. 6/2017, bod č. 9 z programu zasedání č. 6/2017.
2. Schvaluje prodej trafostanice nacházející se na pozemku p.č. 640 v k.ú.
Štěnovice o výměře 15 m2 společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za částku 126 770 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
3. Schvaluje na žádost pana Kleina změnu dokumentace pasportu místních
komunikací a vyjímá z pasportu místních komunikací pozemky p.č. 771/1, 771/4
a část pozemku p.č. 772/10 v k.ú. Štěnovice.
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Požadovaná připomínka ke změně využití výše uvedených pozemků v územněplánovací dokumentaci obce může být panem Kleinem vznesena v rámci
veřejného projednávání Změny č. 3 územního plánu obce Štěnovice.
4. Pověřuje starostu obce vyhlášením konkursu na ředitele Základní školy
Štěnovice.
5. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi obcí Štěnovice a společností Mazeppa,
s.r.o. na administraci veřejné zakázky na vybavení školní kuchyně za částku
36 300 Kč vč. DPH a na administraci veřejné zakázky dovybavení mateřské školy
za částku 15 730 Kč. Zastupitelstvo obce následně pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo. Zastupitelstvo obce dále bere na vědomí informaci starosty o
výběru zhotovitele stavební akce Rozvoj a obnova MTZ ZŠ Štěnovice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem.
6. Schvaluje podání žádosti o odkup pozemků p.č. 706/19 o výměře 227 m2,
1103/9 o výměře 75 m2, 1175/6 o výměře 219 m2, 1175/3 o výměře 36 m2,
1175/4 o výměře 35 m2, 1103/10 o výměře 102 m2, 1103/8 o výměře 59 m2
v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
7. Schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 663/10 o výměře
395 m2 v k.ú. Štěnovice ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
8. Schvaluje Základní škole Štěnovice podání žádosti o dotaci ve výši 63 961 Kč
v rámci programu „Podpora tělovýchovy a sportu v Plzeňském kraji v roce 2018“.
9. Schvaluje zánik pohledávky na uhrazení nájemného ve výši 7 442 Kč od
tehdejšího nájemce objektu v areálu bývalého pivovaru pana Peška z důvodu jeho
úmrtí.
10. Schvaluje zařazení projektové dokumentace na DPS z roku 2013 v hodnotě
25 550 Kč do zmařených investic.
11. Bere na vědomí informaci starosty o průběhu stavebních úprav mateřské školy
v rámci akce Stavební úpravy a pořízení vybavení za účelem zajištění rozšíření
potřebné kapacity MŠ Štěnovice.
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12. Schvaluje změnu určení oddávajících, kdy dochází ke snížení jejich počtu
vlivem odstoupení pana Kamila Kosnara z funkce oddávajícího.

V březnu jubilea oslaví:
Jaroslav Trojan, Příčná
Božena Taflíková, Na Šancích
Marie Lauberová, Dobřanská
Libuše Prokešová, Na Šancích
Jaroslava Benedová, Čižická
Marie Kašparová, Ke Cvičišti
Jana Marešková, Buková
Blažena Kunová, Čižická
Zdenka Černá, Buková
Václav Novák, Luční
Marie Grebeňová, Jetelová
Miloslav Švantner, Modřínová
Jaroslav Skala, K Hájovně
Vojtěch Rádl, V Potocích
Libuše Kastnerová, Skalní
Vladimír Tomášek, Losinská
Růžena Maříková, Čižická
Jana Kučerová, Buková
Jaroslav Chouň, Čižická
Emilie Marková, Losinská
Zdeňka Šlajsová, V Potocích
Marie Kašparová, Buková
Jiří Svoboda, Farní
Jan Křiváček, Jedlová
(jp)
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
Pozvánka na setkání
Srdečně zveme na 5. setkání seniorů, které se uskuteční 8. března 2018 od
16:00 hodin v přísálí Lidového domu. Přijďte si vytvořit velikonoční
dekoraci s paní Vokůrkovou nebo jen tak na kus řeči. Těšíme se na vás!
Za kulturní komisi a OÚ
Pavla Varáčková a Hana Hubačová

Cyklo-dovolená v Provence
Zveme vás srdečně na cestopisnou přednášku o cyklodovolené v Provence, která se koná dne 12. 3. 2018 od
18 h na Obecním úřadě Štěnovice.
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Okresní kolo olympiády z českého jazyka
Dne 29. 1. 2018 proběhlo v Plzni ve Středisku volného času okresní kolo
olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovaly hned tři zástupkyně:
Radka Štádlerová, Eva Šimková (obě 9. A) a Lucie Melicharová (8. A).
Děvčata si poradila se všemi náročnými úkoly z mluvnice, dala prostor
fantazii při psaní slohové práce. Vynaložená snaha přinesla ovoce – nejlépe se
umístila Radka Štádlerová, která obsadila krásné 8. místo. Eva Šimková
obsadila 20. příčku a Lucie Melicharová skončila těsně za ní na 21. místě.
Všem žákyním gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
autor Mgr. Martina Kadaníková,
učitelka ZŠ Štěnovice
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Nové stoly na ping-pong a stolní fotbal
Jako poděkování za vánoční vystoupení dostali malí i velcí školáci od
vedení školy dárek v podobě dvou stolů na ping-pong a stolní fotbal. O
novou sportovní atrakci je nebývalý zájem a stoly využívají i školní
družiny. Také zařazení do výuky tělocviku má své opodstatnění. Přejeme
všem uživatelům hodně sportovních zážitků.

autor: Mgr. Petr Liška,
ředitel ZŠ Štěnovice

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Návštěva dětí mateřské školy v knihovně
Letošní zima nám radovánek na sněhu moc nedopřála, tak jsme si jedno
únorové dopoledne zpestřili návštěvou v místní knihovně.
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Paní Švecová (vedoucí knihovny) nám ukázala, kde je oddělení pro dospělé,
evidenci knih a čtenářů na počítači a v dětském oddělení si pak děti mohly
připravené knížky prohlédnout a popovídat si nad nimi. Většina dětí byla v
knihovně úplně poprvé. Moc se tam těšily, "trénovaly" už ve školce, kde
máme ve třídě malou knihovničku, pracujeme s knihami denně, prohlížíme,
učíme se básničky a samozřejmě čteme pohádky, které děti milují.
V pohádkách děti prožívají moc síly, symboly dobra a zla, víry a lásky, učí se
vžívat do jiných rolí, rozvíjí se jejich fantazie, slovní zásoba, zjišťují, že po
pomoci jeden druhému následuje jakýsi druh odměny, dobro vítězí nad zlem.
A co může být lepšího?

autor: Václava Volfová,
učitelka MŠ Štěnovice
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Zimní olympiáda v MŠ

,,Už se sjíždí sportovci, trubky troubí tramtadá, je tu zimní olympiáda", tak
znělo čtrnáctidenní téma ve třídě Liščata. Soustředili jsme se na dění
olympijských her v Pchjongčchangu. Děti se seznámily s novými pojmy z
oblasti sportu, získaly elementární poznatky o životě lidí a kultuře jiných
národů, učily se pojmenovávat základní olympijské discipliny. Získaných
poznatků jsme využívali při tvořivých a společných činnostech. Vyrobili
jsme olympijskou a českou vlajku, ale i vlajky zemí, jejichž sportovci se
olympiády zúčastní. Poté začaly přípravy na ZOH.
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Slavnostní ceremoniál jsme zahájili průvodem sportovců s
vlajkonoši různých zemí, poslechem olympijské a české hymny, vztyčením
olympijské vlajky a štafetovým během s olympijskou pochodní,
zakončeným zapálením olympijského ohně. Poté začalo samotné závodění
sportovců. Jelikož letošní zima našim sportovcům nepřála, přesunuli jsme
disciplíny zimních sportů do naší třídy. K lyžování jsme využili plastových
lyží. Mezi další disciplíny jsme zařadili slalom, biatlon, krasobruslení,
hokej, rychlobruslení a skoky na lyžích. Vyvrcholením bylo udělování
medailí, které si děti sami vyrobily. Děti byly vedeny k dodržování
pravidel při sportu a ke hře ,,fair play“. Vytvořily si povědomí o
vlastenectví – češství. Společně jsme fandili našim sportovcům a počítali
jsme získané medaile. Děti po celou dobu her nosily z domova výstřižky
sportovců z novin a vytvářely si olympijskou nástěnku. Každý den jsme si
sdělovali nové informace z dění ZOH. Mile nás překvapilo, s jakým
nadšením se děti do dění ZOH zapojily.
autor: Lenka Brožíková, Ilona Krastová,
učitelky MŠ Štěnovice

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Střediskové hory
v Železné Rudě 10. 2. 2018
V sobotu 10. 2. 2018 se konaly Střediskové hory v Železné Rudě.
Střediskové proto, že se jich zúčastnilo pět oddílů z jednoho střediska
s dětmi do 13 let, konkrétně štěnovická Dráčata a čtyři plzeňské oddíly
Severka, Jižní kříž, Vločka a Hiawatha. Součástí Střediskových hor byla
zimní olympiáda. Sraz Dráčat s boby byl v 7:50 hodin na dobřanském
nádraží, kde jsme se ve vlaku připojili k plzeňským oddílům a nechali se
odvézt do stanice Železná Ruda město.
strana 11

ŠL č. 3 / březen 2018

Před vlastním začátkem olympiády proběhla v lese nad kopcem směr
horský hotel Belvedér bojová hra, jejímž hlavním úkolem bylo ukořistit
vlajku státu, který bude skaut „olympionik“ zastupovat a na základě které
bude přiřazen do týmu, za který bude soutěžit. Vlajek bylo sedm druhů tzn.
po rozdělení se olympiády účastnilo sedm týmů. Každý tým měl svého
trenéra v podobě skautského vedoucího, který týmu radil, povzbuzoval,
dodával optimismus a sportovně-bojovného ducha. Skautské děti soutěžily
v pěti po sobě jdoucích disciplínách. První disciplínou byl sjezd
jednotlivce na bobech k trenérovi, který stál pod kopcem, oběhnout ho a
vrátit se zpět na kopec na startovní čáru, načež pokračoval další z týmu.
Druhou byl sjezd jednotlivců postupně za sebou k trenérovi, plácnout ho a
vrátit se zpět na kopec tzn. na start. Třetí disciplínou byl sjezd ve dvojici
k trenérovi, který stál opět pod kopcem, plácnout ho a vrátit se ve dvojici
zpět, načež pokračovala další dvojice z týmu.
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Čtvrtou byl sjezd jednotlivce na bobech v poloze na břiše k trenérovi a vrátit
se na start, pak pokračoval stejným způsobem další z týmu. Pátá disciplína
spočívala ve sjezdu dvou dvojic na dvou bobech vzájemně spojených jako
vagonky u vláčku. Po skončení olympiády byl časový prostor pro odpočinek a
svačinu. Po pauze bylo provedeno vyhodnocení a děti byly odměněny
drobnými cenami. Následně měly skautské děti samozřejmě příležitost si užít
zimních radovánek dle své představy, ať už ve formě stavění sněhuláků,
házení sněhových koulí či vlastních bobových závodů. Zpestřením akce byl
„nález“ tajného železobetonového úkrytu o rozměrech 2x2x2 m se střílnou,
který je jeden z mnoha na západní hranici postavených armádou mezi lety
1952 až 1964. Společný odjezd z vlakového nádraží ze Železné Rudy byl
v 16:00 hodin a příjezd na dobřanské nádraží v 18:00 hodin, kde již čekali na
své děti rodiče. Pevně věřím tomu, že si celé sobotní dopoledne a odpoledne
skautské děti ve zdraví užily a našly nová přátelství mezi dětmi z dalších
oddílů.

autor: Ing. Cyril Hromník
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Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ
OSMIČKY:
československé generality

Anšlus

–

noční

můra

V polovině února 1938 se ve střední Evropě radikálně změnila mocenská
situace. Hitler vytvářel zcela bezprecedentní tlak na Rakousko, aby se
připojilo k německé třetí říši. Rakouský kancléř se snažil najít řešení na
zachování nezávislosti Rakouska, nicméně souhlasil s částečnými ústupky.
Dramatický vývoj vyvrcholil ultimátem z 11. března. Německo požadovalo
předání veškeré moci do rukou Rakouské nacionálně socialistické strany,
nebo bude Rakouská republika čelit invazi. Následovalo fingované pozvání
německých vojsk, jako záruky obnovení pořádku.
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Wehrmacht vtáhl bez odporu do rakouských zemí 12. 3. 1938, vítán
nacistickou částí obyvatel. Rakouská republika přestala existovat. Změnila
se na součást impéria pod hákovým křížem. Svět pochopil význam slova
„anšlus“. Hranice Československa s nepřátelským Německem najednou
dosáhla neuvěřitelných 1120 kilometrů. Noční můra československé
generality se stala faktem. Čechy a Morava byly v obklíčení. Navíc s
rozsáhlými oblastmi německého obyvatelstva, tvořícími pátou kolonu. Co
mohla R.Č.S. v takové situaci dělat? Na spojence spoléhat nešlo. Neudělali
nic, když Hitler v roce 1936 obsadil demilitarizované Porýní. Na to samé
se zmohli i teď, vyjma několika verbálních reakcí. Paradoxně jediný, kdo
zareagoval, byl vůdce italských fašistů, Benito Mussolini. Do Tyrol vyslal
několik divizí své armády. Malé varování pro budoucího spojence.
Československo mohlo konat na vlastní pěst. S Rakouskem mělo
spojeneckou smlouvu. Stačilo pozvání od vlády nebo prezidenta Rakouska.
A to přirozeně nepřišlo. V šuplíku hlavního štábu branné moci ležel ještě
tajný plán na obsazení části Rakouska a opření obrany o Dunaj. Němci o
tom věděli. Jednotky Wehrmachtu disponovaly rozkazy, při kontaktu s ČS
armádou začít ihned bojovat. To by však znamenalo vysunout hodnotnou
část armády na cizí území. Samozřejmě se sudetskými Němci v zádech.
Ani tato varianta nebyla použitelná. Československo se po vzoru západních
demokracií smířilo s rolí pasivního diváka. Dokonce dostalo veřejnou
pochvalu od Göringa, že nemobilizovalo. Jenže oproti západním
mocnostem čelilo zcela jiné skutečnosti. Vstřícný úder hitlerovského
Německa z jihu a severu v nejužším místě na moravsko-slovenském
pomezí představoval reálný a smrtelný scénář. Soustava těžkého opevnění
byla na severu. Severo-západní směr kryly až tři pásy lehkých opevnění.
Od jihozápadu na jih se v roce 1938 táhla jen jedna nesouvislá linie
lehkého opevnění. Tvořily ji starší objekty z roku 1936 a moderní řopíky.
Ačkoli se intenzivně stavěla, byla bezpochyby slabým místem. Nastal čas
pro zoufalý krok. Ředitelství opevňovacích prací vzalo již existující plány
pěchotních srubů a začalo podle nich urychleně budovat těžká opevnění na
jižní Moravě. Avšak postavit těžký pěchotní srub trvá podstatně déle než
kulometný řopík.
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Další potíž znamenaly kapacity. Stavebního materiálu bylo dost. Pancéřové
prvky, armatury a zbraně zcela vyčerpávaly možnosti ocelářského
průmyslu, ale dodávky podstatněji nevázly. Chyběly stavební podniky.
Stavbu mohla získat jen státně spolehlivá firma s finančním zázemím a
zárukou kvality. Drtivá většina z nich pracovala jinde. Přesto se podařilo
výstavbu srubů rozběhnout. Bohužel Československo nemělo tolik
potřebný čas. Přes extrémní úsilí dokázaly firmy na jižní Moravě do září
vybetonovat pouze šest objektů nesouvisle rozprostřených na třech různých
místech. V době mobilizace stály v hrubé stavbě bez výzbroje. Dalších 19
se nacházelo v různých fázích výstavby. O rok později by mohly být
bojeschopnou linií. V době podzimní krize tomu tak nebylo. ČS armáda
rozhodně nerezignovala na obranu tohoto prostoru. Upravila své plány a
byla připravena bojovat o každou píď naší vlasti. Dnes již známe výsledek
tehdejší šachové partie. O rok a dva dny později začala smrtelná agónie
Druhé republiky, přejmenované na Česko-Slovensko. Vznikl protektorát.
Bez nadsázky se dá říci, že „anšlus“ představoval pomyslné červené
tlačítko, které spustilo konečnou likvidaci prvního společného státu Čechů
a Slováků.

autor: Martin Marek
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Autor článku čerpal z těchto zdrojů:
Mapa převzata: Technet.indes.cz
Fotografie:https://www.google.cz/search?q=an%C5%A1lus&rlz=1C1AVNE_en
CZ668CZ668&tbm=isch&source=lnt&tbs=sur:fc&sa=X&ved=0ahUKEwiG88zk
98DZAhWBkSwKHdABr8QpwUIHg&biw=1918&bih=925&dpr=1#imgrc=BN3
IbdRrUhFLyM:

Sportovní střípky:
Fotbal:
V březnu začíná fotbalová sezóna
Koncem března bude zahájena mistrovská sezóna A-týmu mužů, během
dubna pak zahájí jarní část sezóny všechny ostatní týmy (mladší přípravka,
starší žáci a stará garda). Muži zahajují jarní sezónu domácím zápasem, a
to v sobotu 24. března proti Chotěšovu. Rozlosování zápasů na jarní část
sezóny má náš A-tým následující:
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Tým mužů absolvoval v polovině února čtyřdenní soustředění v Soběšicích
u Sušice. Soustředění se zúčastnilo celkem 11 hráčů + trenér Kamil Lodr.
Kluci zapracovali na rozvoji své fyzické kondice během dvoufázových
tréninků, takže pevně věříme, že tým bude na jarní část sezóny dostatečně
fyzicky připraven. Během zimní přípravy jsme odehráli tři přípravné
zápasy proti velmi kvalitním týmům. Ačkoliv jsme tyto zápasy prohráli,
tak se nám povedlo si vyzkoušet různé herní varianty a kluci měli zároveň
příležitost si zahrát zápasy na umělé trávě v Horní Bříze. Výsledky
přípravných zápasů: Štěnovice – Vejprnice B 6:9, Štěnovice – Košutka 1:3,
Štěnovice – Petřín U19 2:4.
Týmy přípravky a žáků během ledna a února trénovali dvakrát
týdně v tělocvičně ZŠ, během března se pak jejich tréninky přesunou na
hřiště u jezu.
Všichni fanoušky zveme na naše utkání a budeme rádi, pokud
přijdete naše týmy v jejich mistrovských utkáních podpořit. Rozpis
ostatních kategorií bude zveřejněn v dubnovém vydání Štěnovických listů.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu

Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Dva tisíce kilometrů napříč Marokem – 2. část
Je brzy ráno, míříme pronajatým autem z Marrákeše do pouště Sahara. Dnešní
den nás čeká nejdelší trasa naší cesty. Jedná se o 7 hodinový přejezd na
nejjižnější bod trasy, do pouštního města Zagora. Každý den jsme měli
v plánu ujet cca 200 km, ale tento přejezd vzhledem k poušti a odlehlým
místům byl opravdu nejdelší. Na druhou stranu jsme měli možnost vidět
velkou část Maroka a půjčeným autem zastavit, kde budeme chtít, kochat se,
fotit a dovádět s dětmi. Takže naše cesta se z původně plánovaných 7 hodin
změnila v celodenní jízdu.
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Osamocený velbloud procházející Saharou.

Do pouštní Zagory přijíždíme až za tmy přibližně ve 20 hodin. Přenášíme
spící děti z auta do rodinného apartmánu a s manželkou popíjíme v klidu silný
zelený čaj, který nám na uvítanou připravil majitel hotelu. Kocháme se
výhledem z okna na hotelový bazén, povídáme si chvíli s recepčním o
Maroku, o místním regionu, o poušti a dostáváme zajímavé tipy na další den.
Pozdě večer jdeme s manželkou spát. Ráno na nás tiše klepe recepční a
lámavou angličtinou říká, že na střeše hotelu nás čeká jídelní stůl s výhledem
na krajinu a s připravenou domácí snídaní. Toto místo je romantické a krásné,
ale ne příliš vhodné pro malé děti. Na střeše hotelu naše děti pobíhají, hází
kamínky dolů na malý chodník a snaží se trefit alespoň malou větvičkou do
hotelového bazénu. Rovná střecha má asi metrovou zídku, takže pobyt zde
není nebezpečný, ale stejně s ženou dáváme pozor, aby se nic nestalo.
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Ke snídani dostáváme marocké jogurty, ještě teplé pečivo, arabské placky,
arganovou pomazánku (chuť připomíná silně Nutellu, ale je mnohem lepší),
marmeládu ze sladkých datlí a samozřejmě konvičku s aromatickou arabskou
kávou. Po snídani si děti nadšeně oblékají plavky a jdou si hrát do hotelového
bazénu. Jelikož byla včerejší cesta opravdu dlouhá, měníme plány a dnešní
den bude odpočinkový. Dopoledne tedy dovádíme s dětmi u bazénu a
odpočíváme. Odpoledne vyjíždíme do města podívat se na památky, kochat se
a nasát atmosféru pouštního městečka. Tankujeme benzín a míříme do
restaurace dát si rodinný oběd – je fajn, že místní jídla už známe a tak si
dáváme to, které nám předchozí dny chutnalo.

Na Saharu do písečných dun je vjezd povolen pouze s pronajatým zkušeným
řidičem a autem 4x4.
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Naše cesta se dostává do fáze, kdy už jsme aklimatizovaní, už nás nic
nepřekvapuje a známe alespoň základní zvyky a tradice. Po obědě nás čeká
dvouhodinová cesta do dalšího města Merzouga. Toto pouštní městečko je
přibližně 15 km od hranic s Alžírskem. Zdejší podnebí je suché, bez deště,
teplota je mezi 25-30 stupni. V Čechách je mezitím cca 10 stupňů a prší.
Cestou do Merzougy potkáváme volně žijící velbloudy. Přecházejí cestu,
jakoby se nic nedělo, já autem zpomaluji, aby nedošlo ke střetu. Děti jsou
nalepeni na oknech auta a pozorují to velké zvíře. Na oplátku velbloud stojí u
krajnice, kouká k nám do auta a pozoruje on nás. Je to zvláštní, nevím, kdo
koho pozoruje. Opatrně a pomalu vystupuji s foťákem v ruce z auta a snažím
se přiblížit k tomuto dvoumetrovému zvířeti. Mám z něj respekt, přiznám se,
že trochu i strach. Jako Středoevropan jsem zvyklý na tato zvířata ze ZOO,
kde nás dělí ploty, ohradníky a jiné zábrany. Tady se dostáváte k cizímu
zvířeti do těsného kontaktu a nevíte do poslední chvíle, jak bude zvíře
reagovat. Musí se pomalu, opatrně, nedělat prudké pohyby. Velbloud je
naštěstí klidné a pohodové zvíře, jde si klidnou chůzí přes poušť a nikam se
nežene. Je to naprostý kliďas, ale sáhnout na sebe nenechá. Výhoda jízdy
v těchto odlehlých částech Maroka je v tom, že pokud zastavíte u krajnice,
nemusíte se bát vystoupit z auta. Cesta je většinou rovná a další auta
potkáváme zhruba jednou za hodinu. Po dostatečném množství fotek,
videozáběrů a dětských úsměvů opět nasedám do auta. Děti nadšeně mávají
velbloudovi a křičí na něj „Ahóóój!“ Asi po půlhodině jízdy přijíždíme do
města Merzouga. Právě odtud jezdí místní domorodci velkými terénními auty
do pouštních dun Sahary. U všech vjezdů do dun postávají domorodci a
nepustí žádné auto, kromě těch jejich. Je třeba zaplatit si pronájem auta i
s řidičem a až poté můžete na toto dobrodružství vyrazit. Ano, je to do určité
míry byznys domorodců, na druhou stranu je pravda, že auto do pouště musí
mít náhon na všechna kola, tzv. 4x4, mít podhuštěné pneumatiky na 0,8 baru a
řidič by měl mít hlavně zkušenosti. Při jízdě do vysokých dun je třeba auto
dostatečně rozjet, protože kdo by zůstal stát, zapadne do písku. Každá duna se
musí projet tzv. na jeden zátah a s dostatečným rozjezdem. Možnosti jak trávit
čas v těchto dunách je rozdílný. Můžete si pronajmout auto se zkušeným
řidičem, půjčit si malou terénní čtyřkolku, nebo vyrazit ve skupině na
projížďku na velbloudech.
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Našim dětem ve věku 2 a 4 roky se v dunách Sahary moc líbí. Jezdí po
zadku i z 20 metrů vysokých dun, písek mají nasypaný úplně všude. Je
legrační je pozorovat. Asi po 2 hodinách jsme už docela unaveni, ale děti si
chtějí stále hrát a jezdit po dunách. Protože naše ubytování je pouze 3 km od
tohoto místa, slibujeme dětem, že se druhý den na písečné duny zase vrátíme.
V podvečer se jedeme ubytovat – náš malý cestovatelský hotel má opět bazén,
a tak děti zbytek dne tráví v bazénu. Večer nás čeká večeře – tradiční marocký
tajine a silný zelený čaj.

Spokojené děti (2 a 4 roky) na velkém pískovišti jménem Sahara, jen pár
kilometrů od hranic s Alžírskem

Další den ráno míříme opět do písečných dun Sahary. Tentokrát
vynecháváme terénní džípy a jdeme s dětmi rovnou se klouzat po dunách a dát
si krátkou procházku. Protože je sotva 9 hodin ráno, v dunách je ještě
příjemně – přibližně 20 stupňů.
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V poledne se duny vylidní, protože převládá nesnesitelné vedro a písek je
rozpálený tak, že se v něm chodit nedá. Opět si povídáme s místními
domorodci, kteří chodí s dětmi také skotačit do dun. Dozvídáme se, že pokud
by se někdo na Sahaře opravdu ztratil, nezemře většinou na horko a vyčerpání,
ale právě na noční nesnesitelnou zimu. Je to zajímavé, protože máme Saharu a
filmy o Sahaře právě spojené s vedrem, ale většina úmrtí je z
nočního podchlazení.
V poledne si dáváme v restauraci malý oběd a zkoušíme různé domácí
limonády z ovoce, které u nás pořádně ani neznáme. Chutná nám mangový
džus, kiwi džus a já zůstávám tradičně u silného zeleného čaje.
Odpoledne pak míříme do střední části Maroka. Bude nás čekat
několikahodinový přesun přes pohoří Vysoký Atlas a celková změna klimatu.
V dalším a již posledním díle se děti setkají tváří v tvář s opicemi - budou
krmit marocké makaky. A jak to nakonec celé dopadne? Čtěte i příště!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS,
štěnovický cestovatel

Daňové přiznání

Nevíte si rady s vyplněním daňového
přiznání, potřebujete podat daňové přiznání?
Zaměstnankyně Finančního úřadu pro
Plzeňský
kraj,
Územní
pracoviště
v Přešticích, Vám budou opět nápomocny
v zasedací místnosti Obecního úřadu
Štěnovice ve středu 7. března 2018 od 13 do
17 hod.
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O prvním březnovém víkendu se na Úhlavě bruslilo. Sportovním
radovánkám přálo i jasné počasí.

Ukliďme Česko!
V sobotu 7. dubna 2018 se opět uskuteční ekologická akce s názvem
„Ukliďme Česko“. Sraz účastníků akce bude v 9 hodin na Štěnovickém
náměstí před obecním úřadem. Organizátor zajistí pro účastníky úklidové
akce rukavice a pytle.
Štěnovické listy – zpravodaj obce Štěnovice - měsíčník, vydává OÚ Štěnovice, Čižická 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 článků. Vydávání
listů povoleno OkÚ Plzeň-jih pod povolovacím číslem MK ČR E 12369 v nákladu 500 ks.
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