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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám poklidné prožití vánočních svátků, do roku 2021 přejeme
mnoho zdraví, trpělivosti a také pracovitosti v oblasti vztahů – především
pak těch rodinných, neboť tam to všechno začíná.
Obecní úřad Štěnovice

Způsob provedení svozů o vánočních svátcích, svozů na
přelomu roku a po Novém roce
Vánoční svátky (24. 12. a 25. 12.) – svoz ve čtvrtek a v pátek proběhne dle
běžného harmonogramu.
Nový rok (1. 1. 2021) – tento den (pátek) svoz neproběhne, ale proběhne hned
následující den 2. 1. 2021 (sobota).
Přelom roku (liché týdny) – letošní přelom roku vyšel dle kalendáře na dva liché
týdny za sebou (53. týden roku 2020 a 1. týden roku 2021).
Toto bude mít vliv hlavně na čtrnáctidenní vývozy, které se provádějí a jsou léta
nastaveny na lichý nebo na sudý týden. Toto nastavení není vhodné měnit
z důvodu zachování tras. Níže je popsán způsob, jakým se bude vzniklá situace
řešit:
Svozy 1x za 14 dní prováděné v sudém týdnu: - poslední svoz v roce 2020 bude
proveden v 52. týdnu - první svoz v roce 2021 bude proveden v 2. týdnu - mezi
těmito svozy vznikne časová mezera 21 dnů, která bude kompenzována rovněž
vývozem pytlů, které občané umístí ke své popelnici ve 2. týdnu.
Svozy týdenní a měsíční nebudou nijak dotčeny. Budou se svážet ve standardním
svozovém dni.
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Od 9. listopadu mohou občané platit na obecním úřadě
kartou

Z-BOX od Zásilkovny
V říjnu byl před obecním úřadem u vchodu ze Štěnovického náměstí umístěn
tzv. Z-BOX pro ukládání a výdej zboží prostřednictvím společnosti
Zásilkovna. Vzhledem k tomu, že bylo zařízení nadmíru využíváno, byl
koncem listopadu umístěn na autobusovou zastávku Čižická další Z-BOX.

strana 3

ŠL č. 12 / prosinec 2020

V prosinci jubilea oslaví:
Zdeněk Trojan, Buková
Jaroslav Krásný, K Hájovně
Miloslav Melichar, Na Šancích
Eva Trojanová, Buková
Vlastimil Šesták, V Podlesí
Helena Holmanová, Čižická
Justina Greifová, Třešňová
Anna Medvecová, Čižická
Miloslava Šloufová, Na Tarase
Josef Pech, K Hájovně

Zdeňka Pešková, K Pile
Běluše Jandová, V Podlesí
Josef Fajfrlík, Na Šancích
Libuše Spillerová, Zahradní
Jana Půlpánová, Akátová
Eva Smolková, Lipová
Jitka Tomešová, Čižická
Josef Kuna, Čižická
Jiří Karlach, Jedlová

Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu
jubilantů závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
(jp)

Z kultury:
Vánoční čas je dobou splněných přání, proto se k výzvě naší kulturní
komise „Dopisy seniorům pro radost“ zapojily i děti z naší mateřské školy
a ze školní družiny. Nakreslily moc krásná přání k Vánocům, která jistě
udělají velkou radost všem obdarovaným. Také děti ze základní školy ještě
připravují svoje přáníčka.
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Všem dárcům moc děkujeme a přejeme hodně zdraví, radosti a spokojené
vánoční svátky.
Kulturní komise Obce Štěnovice
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Zpráva pro ženy:
Všem ženám přeji klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví do
Nového roku. Místním hasičům chci poděkovat za to, že se můžeme
scházet v jejich klubovně a také jim přeji klidné Vánoce a hodně zdraví
v Novém roce. Děkujeme za všechno!
Zdeňka Šestáková

Ze základní školy ve Štěnovicích:
Školní zahrada se proměňuje
Letošní podzim přinesl velkou
úrodu jablek, a tak jsme se těšili
a chystali na Jabkobraní.
Bohužel situace s Covidem nám
plány zkřížila, proto jsme se
pustili alespoň do úprav zahrady
v rámci pracovních činností se
žáky. Postupně jsme začali čistit
pozemek. Vykopali jsme několik
koleček žulových kostek –
zřejmě
obruby
zaniklých
záhonů. Materiál jsme navozili
na místo budoucích úprav.
Poté, co
pěknou
materiálu
žákyně)
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započetí budování ohniště s plochou k posezení. Žáci vyměřili a vykopali
kruhový základ. Vykopaná zemina poslouží jako přírodní bariéra oddělující
plochu pro děti od dopravní obslužnosti školy a jídelny.
Středovou část ohniště začaly
skládat také děti. Nebylo jim však
umožněno práci dokončit a musely
zůstat doma na distanční výuce.
Aby byla zahrada před zimou
uklizená, domluvilo se pánské
osazenstvo učitelského sboru na
brigádě. A tak pánové dláždili,
házeli lopatou i klepali paličkou –
posuďte sami, jak se dílo podařilo.
V souvislosti s výsadbami v prostoru před školou jsme od obce ještě získali
několik stromů, které jsme rádi zakomponovali do vznikající zahrady.
Děkujeme.
Příští rok budeme pokračovat v úpravách a výsadbách, ale hlavně se těšíme na
setkávání při výuce venku, na akcích, brigádách nebo jen tak. Držte nám
palce.
Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Čertí strašení
Poslední den v týdnu čekalo děti ze štěnovické školičky Čertí strašení. Naše
třída Klokánků se proměnila v peklo, děti v čertíky a čertice, na vše dohlížel
velký čert Lucifer. Měl obrovské, mohutné rohy a Knihu hříchů. V knize bylo
spousta prázdných stránek na zapisování hříchů.
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Děti přišly ráno do školy již převlečené za čerty, čertice a andílky. Pekelníkům
vévodila barva červená, černá, rohy a řetěz, andílci byli v bílém, se zlatou
hvězdou na čele. Všem to moc slušelo. Museli projít čertím labyrintem, kde se
plnily úkoly, zpívalo se i soutěžilo.
I v ostatních třídách proběhlo toto čertí „strašení“, na návštěvu přišel Mikuláš,
anděl i čertíci. Naše paní kuchařky připravily pěkné sladké překvapení a
balíčky s ovocem.
Každá třída si připravila videonahrávky, krátké ukázky toho, co už děti umějí
a znají. Obsahem bylo např. pásmo básniček na téma: podzim, čertí rej a
příchod Vánoc. Tento nápad (vánoční „dárek“ pro rodiče) měl velkou odezvu
u rodičů i dětí. Děti byly rády, že se mohou pochlubit, co všechno už zvládly.
Tradiční besídky se totiž vzhledem k epidemiologické situaci bohužel
uskutečnit nemohou.
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Děti si poté zahrály několik slovních her, měly složit slova: čert, anděl,
Mikuláš, vánoce, svíčka…z připravených písmen dle šablony. Dávaly pozor
na přesné položení písmen (N, V, S, čárky, háčky).
Přejeme Vám všem, abyste Advent prožili pokojně a v radostném očekávání
Vánoc, které nás vždycky dovedou k zamyšlení nad tím, co je v životě
skutečně důležité.

PROSINEC
Prosinec – poslední měsíc v roce,
těšíme se na Vánoce,
na cukroví od maminky –
a pak zazní cinky, linky,
slyšíme hlas zvonečku,
pospícháme ke stromečku.

Dana Řeháková

Štěnovičtí chovatelé:
Některé z disciplín chovatelství ČSCH je chov králíků, holubů, drůbeže,
exotického ptactva, kanárů, hlodavců, koček a akva-tera .
Členská základna našeho spolku se skládá převážně z chovatelů staršího
věku . Přesto chováme králíky, holuby a drůbež. Jednou v roce pořádáme
chovatelskou výstavu. Pravdou je, že chovatelů mladší generace je
nedostatek, o vstup do spolku ostatní chovatelé nemají zájem. Malá
jiskřička naděje nastala, když jsme byli osloveni vedoucími místních
skautů o možném pronájmu chovatelského areálu pro jejich činnost.
Bohužel to skončilo na mrtvém bodě. Bylo to v době , kdy skončil nájemce
kadeřnictví.
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Spolek musel interier chovatelského areálu stavebními úpravami oživit,
což se v průběhu roku 2018 podařilo. Po dlouhých letech se také pořádala
výstava drobného zvířectva, jež byla zaměřena na děti MŠ a žáky ZŠ.
V letošním roce byla připravena výstava králíků,holubů a drůbeže
na 9 . - 10 . října 2020. Pandemie, nouzový stav a opatření s tím
související, nám neumožnilo výstavu pořádat. Podobně dopadly i ostatní
místní, oblastní, krajské, speciální a celostátní výstava. Je jasné, že ani
inprovizované řešení nebude do konce roku možné. Jsme rádi, že většina
chovatelů drobného zvířectva tuto těžkou dobu se svými zvířaty přečkává a
bude se připravovat na chovatelskou sezonu v příštím roce. Dobré a
korektní vztahy mezi lidmi jsou nepostradatelnou součástí spolkového
života.
CO SI PŘÁT: Před námi jsou poslední prosincové dny roku 2020 a valem
se blíží sváteční čas. Proto přejeme všem chovatelům a občanům příjemné
prožití vánočních svátků, pevné zdraví a spokojenost. Ať se nadcházející
rok vydaří - je to jenom na nás.
Stanislav Menoušek

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice
– Za dračím pokladem 3. - 30. 11. 2020
Vzhledem k situaci v listopadu 2020, která neumožňovala skautskou
činnost tak, jak jsme zvyklí a tak, jak bychom si přáli, probíhala aktivita
s názvem ,,Za dračím pokladem“ distanční formou za dodržování vládních
nařízení. Cílem této stopovačky bylo získat dračí poklad. Pro jeho získání
musely skautské děti najít indicie. Indicie byly vždy označeny číslem a
slovem. Slova z jednotlivých indicii na konci každé trasy daly dohromady
heslo. Hesla bylo možno posílat do 29. 11. 2020. Hledání indicii bylo
závislé na zdatnosti práce s mapou a GPS každého skauta. Indicie byly
vždy umístěny tak, aby byly vidět a nebylo na ně nutno sahat.
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Zároveň byly umístěny tak, aby nebyly vidět hned na první pohled a
náhodný kolemjdoucí je neodnesl jako odpadek. Stopovačka probíhala
v několika trasách. První denní trasa začínala u hájenky a obsahovala pět
indicii číslo 1 – 5. Druhá denní trasa obsahovala indicie číslo 6 – 10 a
začínala u jahodárny. Prvních pět indicii (číslo 1 – 5) bylo na oranžových
kartičkách a napovědělo první heslo. Druhých pět (číslo 6 – 10) bylo na
modrých kartičkách a napovědělo druhé heslo. Skaut, který vyluštil obě
hesla, měl za úkol poslat je na skautský oddílový email. Pokud byla hesla
správná, dostal instrukce k pokračování hledání dalších indicií, které se
nacházely na třetí trase stopovačky. Třetí trasa, která byla večerní a
označena fosforujícími kartičkami, začínala u jezu u řeky Úhlavy. Tato
trasa obsahovala indicie 11 – 15. Po zaslání hesla z večerní trasy skaut
obdržel informace, jakou trasou se má vydat za dračím pokladem. Tato
trasa začínala mezi lomy nad cvičištěm.
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Dračí poklad se nacházel v blízkosti spícího draka, jehož představovalo
několik kamenů rozmístěných v prostoru. Od těla spícího draka směrem
k severovýchodu se pak po 25 metrech nacházel pařez. Na pařezu se
opatrně sundala vrstva mechu a vyndal se dračí poklad. Každý dětský
účastník této skautské stopovačky si z pokladu odnesl sladkou odměnu
v podobě draka. V tomto momentě byl každý skaut postaven před volbu,
zda pro něj hra končí anebo bude pokračovat dál. Volba pokračovat dál
znamenala nalezení další části pokladu pod dvěma menšími kameny, které
tvořily ocas kamenného draka. Jsem přesvědčen o tom, že tuto možnost si
vybraly všechny skautské děti včetně jejich rodičů. Dalším objevením
pokladu byla formička na pečení a plastová skládačka draka. Nálezce
pokladu měl za úkol do praktické hry zapojit rodiče a využít plastovou
formičku ve tvaru draka při pečení vánočního cukroví a s pomocí rodičů
sestavit plastovou skládačku draka.
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Zasláním fotografie perníkového a složeného plastového draka na oddílový
mail hra skončila. Jsem přesvědčen o tom, že skautské děti spolu s rodiči si
v několika cca dvouhodinových procházkách na čerstvém vzduchu
v přírodě v okolí Štěnovic tuto aktivitu užily a zanechala v nich krásné
vzpomínky.
Tímto bych chtěl za skautský oddíl Dráčata Štěnovice popřát všem
občanům veselé Vánoce a šťastný nový rok plný lásky, porozumění,
štěstí a zdraví.
Cyril Hromník

Den veteránů 2020 na jižním Plzeňsku
Den veteránů je pro mě každý rok příležitost, jak vyjádřit skromnou
formou vzpomínku na ty, kdo prošli nástrahami válečných let a mnozí
obětovali to nejcennější. Svůj život. Jako člen plzeňské jednoty
ČSOL navštěvuji vojenské památníky i hroby v okolí mého bydliště.
Z minulých let vím, že základem úspěchu je dobrá příprava. Proto jsem
nenechal nic náhodě. Protože mám dobré zkušenosti s e-shopem Česká
trikolóra (nezaměňovat s politickou stranou), začaly mé přípravy
objednávkou tematického zboží. Konkrétně hotových věnců a
samostatných vlčích máků se stužkami v našich národních barvách. Věnce
dorazily každý v ochranném obalu. Samotné vlčí máky jsem pomocí tavné
pistole připevnil na běžné hřbitovní svíce ve skle. Velmi jednoduché.
Cenově přijatelné a na zhotovení nenáročné. S manželkou jsme naložili vše
do auta a vyrazili na cestu. První zastávkou se stal památník válečných
obětí před obecním úřadem ve Štěnovicích. Ten v sobě pojímá neštěstí
dvou válečných konfliktů dvacátého století.
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Díly před kompletací.

Výsledek chvilkové práce.

Pod sochou lva z masivního bronzu
je deska se jmény čtyřiceti
štenovických mužů, kteří se
nevrátili z front velké války.
V jejich sousedství se nachází
připomenutí na československého
letce, stíhacího pilota, účastníka
obrany Polska, Francie a Bitvy o
Británii, plukovníka in memoriam
Oldřicha Kestlera. Jeho mladý
život vyhasl v roce 1941 na nebi
hrdého Albionu. Poslední deska na
památníku nese jména židovských
spoluobčanů, jejich životy ukončila
nacistická vyhlazovací mašinerie. Obec u památníku vyvěsila státní vlajku,
což je gesto podtrhující důstojnost daného dne.
Další na řadě byl štěnovický hřbitov. Nejprve jsme s manželkou zapálili
svíci u hrobu Nikolaje Martynova, který jako příslušník AČR položil
život na misi v Afgánistánu v roce 2007.
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Snad symbolicky odpočívá v hrobě rodiny Kestlerových, když je se
stíhačem Oldřichem Kestlerem provázán příbuzenským vztahem.
Tři svíce jsme věnovali bratrům legionářům. Nejprve Josefu Trojanovi.
Do války odešel s 35. pěším plukem Rakousko-Uherské armády. V roce
1915 byl zajat v Karpatech, načež se v den zborovské bitvy, tj. 2. 7. 1917
stal legionářem. Sloužil u 6. střeleckého pluku. Následně jsme věnovali
svíce Václavu Kankrlíkovi. Podobně jako Josef Trojan i on rukoval
k pětatřicátému do Plzně. Do zajetí upadl v roce 1916, aby se později stal
příslušníkem 8. střeleckého pluku.
Poslední svíčku ve Štěnovicích jsem umístil na hrob Josefa Rozínka. Jeho
postava je poněkud obestřena tajemstvím. Dle veřejně dostupných
informací místní kronikářky měl sloužit jako dobrovolník na Rusi.
Nicméně v databázi legionářů se vyskytuje pouze jeden Josef Rozínek
s rokem narození 1895. Narodil se v okrese Rychnov nad Kněžnou. Též
mramorový znak na pomníku je zcela jiný, než je u bratrů legionářů
obvyklé. Nezpochybnitelně odkazuje svojí formou na znak ozbrojených sil
– meč s malým státním znakem R.Č.S. Je možné, že J. Rozínka do
Štěnovic zavála další životní pouť. Pokud ano, pak svojí legionářskou
cestu prošel v rámci 5. střeleckého pluku.
Ze Štěnovic vedla naše cesta do nedalekých Útušic. Tamější památník
svojí impozantností symbolizuje věčnou památku místních na své padlé.
Zde jsem položil malý věneček. Protože se na místě nacházela svíce ještě
z letního výročí zborovské bitvy, vyměnili jsme v ní náplň a zanechali za
sebou blikající plamínek.
Následoval přejezd do obce Čižice. Památník padlých shlíží ze svahu na
silnici vedoucí ze Štěnovic do Předenic. Zde jsem zanechal věneček
s vlčími máky. Jedno prázdné tělo svíce rozzářil plamínek nové náplně. Po
pár minutách a zdolání kluzkého svahu jsme vyrazili dál.
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Nad Čižicemi se rozkládá Štenovický Borek. Hned na jeho začátku najdeme
sice skromnější, ale stejně důstojný památník padlým. Umístili jsme svíci
s vlčím mákem a použili novou náplň u jedné z vyhořelých svící. O pomník se
někdo pravidelně stará, což bylo vidět na elektrických svíčkách.
Obdobný scénář se opakoval také na poslední zastávce, v Losiné. Před
památníkem opět stála svíce, kterou jsme tam rozsvítili v červenci. Po výměně
náplně došlo k položení věnečku s vlčími máky a tím byl úkol pro tentokrát
dokončen.
Celá akce trvala i s přejezdy hodinu a půl. Navštívili jsme pět památníků a
čtyři hroby. Investice několika stovek v kombinaci s trochou času přinesla
hmatatelnější efekt než lajkování na sociálních sítích. Příští rok se na uvedená
místa vrátíme k důstojnému uctění našich padlých.

Všechny fotografie k článku naleznete na http://martinmarek.eu/
Martin Marek
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Okénko do historie:
Osmdesát let od šťastné trefy Karla Bečváře
V naší obci vzpomínáme na stíhacího pilota Oldřicha Kestlera, který
v letech války bojoval u britské RAF. A nebyl sám. Na dvoumotorových
bombardérech Vickers Wellington létal jiný rodák z jižního Plzeňska. Byl
jím Karel Bečvář z Blovic. Shodou okolností se mu před osmdesáti lety
povedl husarský kousek, který je dodnes legendou. Odehrál se konkrétně
27. 12. 1940. Nad francouzský přístav LeHavre se vydaly tři Wellingtony
potrápit německé okupanty, respektive poškodit jejich ponorkovou
základnu. Jeden pilotovala známá postava 311. ČS bombardovací perutě
RAF, sgt.Vilém Bufka. Na palubě stroje Mk IC R1022 KX-K měl poměrně
zkušenou osádku, v níž byl jeden z našich nejlepších navigátorů, P/O Karel
Bečvář. Všichni ho znali pod přezdívkou „Bimbo“. Ten byl nejen
vynikajícím navigátorem, ale též perfekcionistou. Kapitáni oceňovali jeho
skvělý talent pro navigaci, který je vždy přivedl na správné místo. Na
druhou stranu jim lezlo na nervy, jestliže museli nálet několikrát opakovat,
dokud nebyl Karel Bečvář spokojen se zaměřením odhozu. Když se
konečně ve zmiňovaný den dostali nad LeHavre, nepřízeň počasí
v kombinaci s intenzivní protiletadlovou palbou neumožnovala spolehlivé
zaměření. Noční můra pilotů nastala. „Bimbo“ Bečvář se rozhodl po dvou
neúspěšných pokusech o netradiční řešení. Shodit jednu pumu na zkoušku
a podle ní pak najít skutečný cíl. Při tom hrozil zásah civilního objektu, což
bylo předpisy důrazně zakázáno. Inu stalo se. Puma opustila stoj. Dopadla
do města. To byl docela průšvih. Nicméně díky plamenům dokázal P/O
Karel Bečvář opravdu najít přístav a svrhnout na něho zbytek nákladu.
Úkol se podařilo splnit. Po návratu následoval obvyklý výslech u
zpravodajského důstojníka. Možná díky únavě ani V. Bufka ani K. Bečvář
o té jedné pumě nic neřekli. Za pár týdnů šel Karel Bečvář na „kobereček“
k veliteli perutě. Předvolání se týkalo celé osádky z letu na LeHavre.
Museli znovu popsat celý let. Tentokrát zásah města „nezazdili“. K
velkému překvapení se dozvěděli, že trefa byla neuvěřitelně šťastná.
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Puma shodou okolností dopadla na hotel, kde sídlilo velitelství německých
jednotek společně s velením loďstva. Exploze zabila několik štábních
důstojníků, čtyři generály a jednoho admirála. Ačkoli svobodní Francouzi
navrhovali Sgt.Bufku i P/O Bečváře na vyznamenání, nakonec vše bylo
jinak. Československý letecký inspektorát vyznamenání zamítl. Oba
dostali přísnou důtku za nedodržení rozkazů. Jak se říká, jiný kraj, jiný
mrav. Karel Bečvář se bohužel z války nevrátil. Ačkoli měl odlétaný
povinný počet letů, hlásil se do akcí dobrovolně. Jubilejní – padesátá – se
mu stala osudnou. Zahynul spolu s celou osádkou ve vlnách biskajského
zálivu 18. 8. 1942.
Martin Marek

Spolek zdravotně postižených Staroplzenecko, z.s.:
Vážení přátelé,
obracím se na Vás v této složité době, která nás donutila
změnit naše plány v letošním roce. Byli jsme nuceni
omezit většinu našich plánů a museli jsme se přizpůsobit
těžké situaci, která nás ovlivňuje. Všichni členové
našeho spolku patří mezi nejohroženější skupinu. Proto je to pro Vás o to
těžší, že byl omezen veškerý kontakt nejen s rodinami, ale i s přáteli, s
kterými jste byli zvyklí se setkávat. Věřte mi, že i mě se po Vás všech
stýská a už se těším, až se situace uklidní a vrátíme se k našim plánům.
Budeme se moci setkávat u posezení s hudbou, při návštěvách divadla, při
výletech a společných akcích. Než k tomu dojde, budeme ještě muset být
trpěliví a dodržovat všechna nařízení. Nadchází doba Vánoc… Vám všem,
vašim rodinám, dětem a všem ostatním chci z celého srdce popřát klidné
Vánoce, hlavně hodně zdraví, lásky, štěstí a spokojenosti do roku 2021.
Vydržte a těšte se, až se zase všichni při společných akcích setkáme.
Jaroslava Patočková
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Informace závěrem:
Opakované měření vnitřního ovzduší školky
Ve štěnovické mateřince proběhlo 21. září měření koncentrací chemických
látek. Měření provedl Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem,
objednavatelem měření byla Krajská hygienická stanice Plzeň. Vzorky
vzdušiny byly odebrány ve všech třídách školky, přičemž byly měřeny
hodnoty polyaromatických uhlovodíků, pro které není stanoven limit.
Naměřené hodnoty tak byly posuzovány s ohledem na případná zdravotní
rizika. Z hodnocení výsledků měření vyplývá, že pobyt v mateřské škole
není zdraví škodlivý: „Měřením dne 21. 9. 2020 bylo zjištěno úplné
vymizení ukazatele acenaften,“ uvádí hygienici v protokolu o kontrole.
Z měření rovněž vyplývá, že došlo k významnému snížení až vymizení
naftalenu. S ohledem na tyto skutečnosti došli hygienici k jasnému závěru:
„Vzhledem k prokazatelnému zlepšení parametrů vnitřního ovzduší
v pobytových místnostech MŠ Štěnovice není ze strany KHS nutné dále
pokračovat v monitoringu kvality vnitřního ovzduší.“ Protokol o kontrole
je k nahlédnutí v mateřské škole u ředitelky zařízení nebo na obecním
úřadě v kanceláři starosty či místostarosty.
Jan Polívka

Apel na cyklisty
Klimatické podmínky zatím přejí venkovním sportovním aktivitám. Jednou
z nejoblíbenějších je bezesporu jízda na kole. Malí i dospělí cyklisté však
stále častěji podceňují bezpečnost, a tak na patřičné vybavení reflexními
prvky nedbají ani ve večerních hodinách. Apelujeme proto na cyklisty:
Vybavte se bezpečnostními světly, ať nedojde k neštěstí.
Jan Polívka
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