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zpravodaj obce Štěnovice

28 stran

zdarma

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva
obce Štěnovice konaného dne 31. 10. 2018:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice schvaluje ověřovateli zápisu MUDr. Jiřího
Albrechta a Ing. Kamila Kosnara a zapisovatelkou Pavlu Varáčkovou.
Výsledek hlasování:
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.
2) Složení slibu členů zastupitelstva
Žádný z přítomných členů zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib
s výhradou. Při podpisu složeného slibu bylo členům zastupitelstva obce předáno
osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce.
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3) Schválení programu
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice schvaluje následující program ustavujícího
zasedání:
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Složení slibu členů zastupitelstva
Schválení programu
Volba starosty a místostarosty
určení počtu místostarostů
určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
d) volba starosty
e) volba místostarosty
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
7. Diskuse
1.
2.
3.
4.
a)
b)

Výsledek hlasování:
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.
4) Volba starosty a místostarosty
a) určení počtu místostarostů
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
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Výsledek hlasování:
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 3 bylo schváleno.
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty a místostarosty obce bude člen zastupitelstva
dlouhodobě uvolněn. Pro každou funkci se hlasovalo zvlášť. Jednohlasně byla
funkce starosty a místostarosty zvolena jako uvolněná.
Výsledek hlasování:
starosta
místostarosta
Pro

9

9

Proti

0

0

Zdrželi se

0

0

Usnesení č. 4 bylo schváleno.
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice hlasuje pro veřejnou volbu takto:
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Volba starosty a místostarosty bude probíhat veřejnou volbou.
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
strana 3

ŠL č. 11 / listopad 2018

d) volba starosty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice volí starostou pana Petra Slavíka.
Výsledek hlasování:
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Starostou obce Štěnovice byl zvolen pan Petr Slavík.
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
e) volba místostarosty
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice volí místostarostou pana Jana Polívku.
Výsledek hlasování:
Pro

8

Proti

0

Zdrželi se

1

Místostarostou obce Štěnovice byl zvolen Jan Polívka.
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
5) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Štěnovice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné. Jednohlasně byl počet tří členů odsouhlasen u finančního i
kontrolního výboru.
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Výsledek hlasování:
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.
b) volba předsedy finančního výboru
Návrh usnesení
Zastupitelstvo obce Štěnovice volí předsedou finančního výboru
Ing. Kamila Kosnara.
Výsledek hlasování:
Pro

9

Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Kamil Kosnar.
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
c) volba předsedy kontrolního výboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice volí předsedou kontrolního výboru
Ing. Cyrila Hromníka.
Výsledek hlasování:
Pro
9
Proti

0

Zdrželi se

0

Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Cyril Hromník.
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
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d) volba členů finančního výboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice volí členy finančního výboru pana Radima Růžičku
a Ing. Luboše Šmídla.
Výsledek hlasování:
Radim Růžička
Ing. Luboš Šmídl
Pro

8

7

Proti

0

0

Zdrželi se

1

2

Členy finančního výboru byli zvoleni Radim Růžička a Ing. Luboš Šmídl.
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
e) volba členů kontrolního výboru
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice volí členy kontrolního výboru Jana Jíšku a Josefa
Bradu.
Výsledek hlasování:
Jan Jíška
Josef Brada
Pro

9

9

Proti

0

0

Zdrželi se

0

0

Členy kontrolního výboru byli zvolení pan Jan Jíška a pan Josef Brada.
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
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6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů
zastupitelstva
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Štěnovice v souladu s § 153 zákona o obcích a nařízení vlády
č. 318/2017, o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění,
stanoví odměnu za výkon předsedy výboru ve výši 3 068,- Kč měsíčně a za funkci
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1 534,- Kč měsíčně. Členům
výborů 2 557,- Kč měsíčně. Odměny budou poskytovány ode dne 1. 11. 2018.

Výsledek hlasování:
Odměna 1 534 ,- Odměna 3 068 ,-

Odměna 2 557,-

Pro

8

8

8

Proti

0

0

0

Zdrželi se

1

1

1

Usnesení č. 13 bylo schváleno.
usnesení zapsala Pavla Varáčková,
referent OÚ

Oslavy 100 let ČSR
28. října jsme si připomněli 100 let od vzniku ČSR. Hlavnímu programu
oslav předcházely dvě přednášky o historii. V první, jež se uskutečnila
22. října, pojednal historik PhDr. Švec o prvorepublikových letcích –
jejich způsobu života, vlastenectví, hrdinství i nedocenění, kterého se jim
dostalo některými svými krajany především po roce 1948. Další přednáška
se uskutečnila 27. října, tedy v předvečer nedělních oslav, kdy o roku 1918
ve vztahu k naší obci obšírně pojednala v sále Lidového domu paní PhDr.
Vlčková.
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V neděli 28. října mělo připomenutí 100 let od založení ČSR vyvrcholit
bohatým programem, který se měl téměř celý uskutečnit na Štěnovickém
náměstí. Pořadatelé však s ohledem na chladné a velmi sychravé počasí
rozhodli o přemístění hlavního programu oslav do prostor sálu Lidového
domu. Hlavnímu programu oslav předcházel pietní akt u pomníku padlých
na Štěnovickém náměstí, kde zazněla po starostově úvodní řeči hymna,
kterou zazpívali pod vedením paní učitelky Vopatové žáci místní základní
školy. Po čestné salvě u pomníku padlých se všichni zúčastnění odebrali
k základní škole, kde byla při příležitosti výročí 100 let republiky
slavnostně vysazena Lípa svobody. Následně byl vystoupením folklorního
souboru Jiskřička zahájen program v sále Lidového domu, po něm
následovalo vystoupení mažoretek. Oslavy byly tematicky obohaceny
výstavou techniky a relikviemi nashromážděnými Klubem vojenské
historie Tommy. Ti k samotnému závěru akce předvedli za komentáře
jednoho ze svých členů dobovou módní přehlídku.
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Na úplný závěr se mohli přítomní zúčastnit přednášky pana Martina Marka
o první světové válce, pádu Rakouska-Uherska a následném vzniku ČSR.

V průběhu celých oslav mohli návštěvníci zhlédnout výstavku tematických
obrázků, které vytvořily děti štěnovické základní školy. Po celou dobu
akce se svými farmářskými produkty prezentovalo několik
(zejména regionálních) prodejců.
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autor: Jan Polívka
fotografie: Ivana Janská

V listopadu jubilea oslaví:
Anna Šťovíčková, 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
Upozorňujeme, že za správnost OÚ Štěnovice neručí. Správnost seznamu jubilantů
závisí na informacích poskytnutých nadřízenými úřady.
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Z kultury:
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POZVÁNKA NA 9. SETKÁNÍ SENIORŮ
Srdečně zveme na 9. setkání seniorů, které se uskuteční ve čtvrtek
15. listopadu 2018 od 16:00 hodin v sále Lidového domu. Manželé
Švecovi se s námi podělí o zážitky z putování po Římě a také si můžete
vyrobit malou dekoraci s paní Vokůrkovou.
Přijďte mezi nás, popovídat si nebo se něco dozvědět.
Za kulturní komisi a OÚ
Hana Hubačová a Pavla Varáčková
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Jabkobraní ve škole
Letošní hojná úroda jablek inspirovala pedagogy štěnovické školy
k uspořádání akce pro žáky, rodiče a přátele školy s názvem Jabkobraní.
Cílem akce bylo neformální setkání všech zúčastněných, společné zážitky
z připravených dílen a smysluplné využití a zpracování úrody.
Už dopoledne to ve škole vonělo po jablíčkách a skořici. Děvčata vyšších
ročníků pomáhala s přípravou téměř velkovýroby jablečných marmelád.
Vůně se linula také ze školní kuchyně, kde nám paní kuchařky napekly
jablečné koláče a pečený čaj.
strana 15

ŠL č. 11 / listopad 2018

Odpoledne se pak pekly štrůdly, vařily marmelády, tvořilo se s jablky
i z jablek ve výtvarných dílnách, hodovalo se na napečených dobrotách.
Venku probíhalo klání v lukostřelbě o cenu Viléma Tella a každý měl
možnost si vlastnoručně natrhat košík jablíček ze školní úrody. A protože
návštěvníci odcházeli spokojení a povedlo se i počasí, měli jsme důvod ke
spokojenosti. Na četné žádosti připojujeme i recept na pečený čaj
a jednoduché těsto na štrůdl.
Pečený čaj z jablek:
1 kg nakrájených jablek,
1 kg cukru,
1 vanilkový cukr,
rozinky,
skořice a hřebíček,
šťáva z ½ citronu.
Těsto na štrůdl:
400 g polohrubé mouky,
1 Hera,
1 bílý jogurt,
1 prášek do pečiva.

autor: Mgr. Michal Zoubek,
ředitel ZŠ Štěnovice

Okénko do české historie Martina Marka:
OSUDOVÉ OSMIČKY: Třetí prezident
V republikánské éře našeho státu nahradil symbol moci (dříve
reprezentovaný králem) úřad prezidenta republiky. Je to v našem pojetí
instituce té nejvyšší vážnosti.
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Od vzniku Československa tato funkce náležela otcům zakladatelům,
nejprve T. G. Masarykovi a posléze Edvardu Benešovi. Vlivem
mnichovské kapitulace však E. Beneš 6. 10. 1938 abdikoval a odešel do
exilu. Okleštěný stát si začal říkat Česko-Slovenská republika. Měla jí
čekat v pravdě jepičí existence. Na ostrov demokracie ve střední Evropě
dopadala jedna morová rána za druhou. Odstoupení rozsáhlých
pohraničních území neznamenalo jen ztrátu budovaných opevnění.
Dopravní síť – silniční i železniční – byla na mnoha místech zpřetrhána.
Energetika ztratila velkou část soběstačnosti. Vnitrozemí zaplavili
desetitisíce uprchlíků z českého pohraničí. Do toho nepřestávaly pokusy o
další okleštění státu. Moravská Chrastová byla sice vítezstvím ČS branné
moci, ale nakonec musela být odevzdána Německu. Obdobný průběh
přinesl boj s Polskem o Čadcu v druhé půli listopadu 1938. Navíc poměrně
silná autonomie pro Slovensko a Podkarpatskou Rus podkopávala samotné
základy státní existence. Za této situace potřebovala politická reprezentace
dát národu upadajícímu do letargie alespoň malý kousek normálnosti.
K tomu se přímo vybízel inaugurační obřad prezidenta republiky. S těmi
krásnými vozy a vojenskou přehlídkou. Výběr osobností, které se měly
postavit do čela zmrzačené země, nebyl rozhodně jednoduchý.
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Západní mocnosti pokračovaly v servilitě k fašistickým státům. Bylo
nadmíru jasné, do jaké sféry vlivu patříme. Musela být tedy vybrána osoba
s dostatečným společenským kreditem neprovokující Německo a relativně
malou zkušeností z velké politiky. Mezi jmény se objevil například Jan
Antonín Baťa nebo historik Josef Šusta. Volba padla na právníka, literáta a
předsedu nejvyššího správního soudu, Emila Háchu. Měl statut nezávislé
osobnosti. V politice nepůsobil. Vyhovoval přesně požadavkům na nového
prezidenta. Nicméně byl ve vysokém věku a právě rok 1938 přinesl těžké
období do jeho osobního života. Nakonec podlehl nátlaku okolí. Nabídku
funkce přijal. Dne 24. listopadu ukončil svoji soudcovskou kariéru a
30. 11. 1938 byl zvolen prezidentem. Stal se tak nevědomky osudovým
mužem naší novodobé historie. Při volbě obdržel 272 hlasů z 312.
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Po zvolení složil předepsaný slavnostní slib a vykonal tradiční vojenskou
přehlídku. Ještě v den zvolení obdržel blahopřejný telegram od
Edvarda Beneše. Představy o formální funkci brzy vzaly za své. Ve snaze
udržet stát pohromadě strávil Vánoce na Slovensku. Od Jozefa Tisa získal
prázdný slib, že je konec slovenským požadavkům. Následně se rozpoutaly
boje s Maďary o Podkarpatskou Rus. Armáda na počátku března 1939 ještě
potlačila pokus o puč v Bratislavě, ale 14. 3. 1939 vyhlásili Slováci
samostatnost. Hácha vyrazil vlakem do Berlína na jednání s Hitlerem.
Přivítali ho jako hlavu státu. Pak byl neuvěřitelným nátlakem nucen ke
kapitulaci. Neměl mnoho na výběr. Pokusil se vzdorovat. Na místě
zkolaboval. Nakonec podlehl a podepsal protokol, kterým vložil osud
českého národa do rukou Hitlera. Ve své hořké cestě pokračoval jako státní
prezident paskvilu pod názvem „Protektorát Čechy a Morava“. Zpočátku
aktivně bojoval za práva českého lidu. Tajně spolupracoval s odbojem
především skrz generála a předsedu protektorátní vlády Aloise Eliáše.
Dokonce odmítl složit slib věrnosti vůdci, což byla rozhodně věc osobní
statečnosti. K. H. Franka vyloženě nesnášel. Naopak se snažil udržovat
dobré vztahy s nacistickými špičkami v Berlíně. Zlom nastal s příchodem
R. Heydricha do Prahy a jeho následnou likvidací ČS výsadkáři. Opět čelil
vyhrožování Hitlera. Terorizování českého národa a osobní nátlak nacistů,
k nimž se přidal český super-kolaborant Emanuel Moravec, podlomily
zdravotní stav státního prezidenta. Od té chvíle využívali nacisté
zlomeného Háchu coby symbol propagovaného „protektorátního
vlastenectví, v rámci Německé říše“. V rozhlasovém projevu ze dne
30. května 1942 ostře odsoudil útok na Heydricha včetně činnosti
Benešovy exilové vlády. Tím přešel definitivně na stranu kolaborace.
"Háchovština" vstoupila do českého slovníku jako synonymum pro
kolaboraci. Avšak ani důvěru okupantů si tím neudržel. Jeho zdraví se
vlivem pokračující arteriosklerózy rychle zhoršovalo. Nacisté ztratili zájem
o jeho služby. Jejich novou hvězdou byl Moravec. Z Háchy se stal
osamělý, nemocný a duševně zlomený starý muž. Zbytek války trávil
v ústraní na zámku v Lánech. Dne 13. května 1945 byl Hácha zatčen a
převezen do vězeňské nemocnice na Pankrác. V té nakonec zemřel
27. 6. 1945 ve večerních hodinách. Pohřeb se konal za přísných
bezpečnostních opatření na vinohradském hřbitově o tři dny později.
Uložili ho do hrobu jeho ženy.
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Náhrobní kámen zůstal prostý, beze jména, přesně dle příkazu tehdejšího
ministra vnitra, Václava Noska. Tak neslavně skončil třetí prezident
Československa, který se ujal této nejvyšší funkce v listopadu 1938.
autor: Martin Marek
zdroj foto: Wikipedie

Skautský oddíl Dráčata Štěnovice – Stoletá výprava
do Sušice 19. - 21. 10. 2018

V pátek 19. 10. 2018 v 17:00 hodin jsme se všichni sešli na dobřanském
vlakovém nádraží, abychom společně odjeli na víkendovou akci do Sušice.
Po příjezdu do města Sušice jsme se ubytovali ve skautské základně. Jako
první nás čekalo zatopení dřevem v kamnech. Po večeři a před spaním
jsme si zahráli hru „Městečko Palermo“. Sobotní den začal budíčkem
v 7:30 hodin a následnou rozcvičkou na schodech u Kaple Anděla Strážce.
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Po snídani následoval program dne, který byl tematicky zaměřen na stoleté
výročí vzniku nezávislého Československého státu. Program byl rozdělen
do několika her a historických milníků. Prvním tématem bylo období
vzniku
První
republiky
v
roce 1918 do
přijetí Mnichovské
dohody roku 1938. Po něm následovala hra v podobě sestavování státních
znaků Československé republiky, Československé socialistické republiky,
Československé federativní republiky a České republiky. Po této hře
následoval 8 km dlouhý celodenní pochod po okolí Sušice. První
zastávkou byla návštěva mini zoo, ve které děti zaujaly lamy, pštrosi a bílí
klokani. Druhou tematickou hrou v rámci pochodu byla štafetová hra, která
spočívala v zapamatování si hesla, které si děti měly navzájem předávat a v
nezměněné podobě ho ,,dopravit“ do cíle. Cíl představoval Žižkův vrch, na
kterém je umístěn litinový kalich 2,46 m vysoký, upevněný na zděném
podstavci 3 m vysokém. Od kalichu jsme pokračovali k místu v lese, kde
proběhl třetí úkol, který se týkal období mezi světovými válkami, kdy byla
Československá
republika
označována
jako desátý průmyslově
nejrozvinutější stát a v letech 1920 až 1935 dokonce 9. nejbohatší stát
světa. Děti měly za úkol v souvislosti s tímto obdobím předvést kreativitu
ve formě ,,zlatých českých ručiček“. Děti využívaly k tvorbě suroviny
volně dostupné v přírodě jako je dřevo, listí a kameny. Čtvrtý programový
bod se týkal letecké bitvy o Británii, která se konala v roce 1940. Bitva
představovala střetnutí německé Luftwaffe a britské RAF
Británií a kanálem La Manche. Bitvy se zúčastnilo až 93 československých
pilotů. Děti vlastnoručně vyrobily vlaštovky z papíru, se kterými pak bitvu
napodobovaly ve smyslu ,,vybíjená s papírovými vlaštovkami“. Pátým
bodem bylo připomenutí konce 2. světové války v podobě válečné hry,
ve které figurovali českoslovenští, němečtí, sovětští, američtí vojáci a
připomněl se smutný osud židovských občanů v období války. Sobotní
procházka končila opět u Kaple Anděla Strážce, kde bylo připomenuto
období roku 1968 jako invaze vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR a
následné okupace sovětskými vojsky až do roku 1989. Byl zmíněn i osud
studenta Jana Palacha, který obětoval svůj život na protest proti
potlačování svobod. Po příchodu na skautskou základnu se připravila
večeře, po které se připomněla Sametová revoluce 17. 11. 1989 a konec
nesvobody.
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Děti si zazpívaly v doprovodu kytary písně tehdy zakázaných písničkářů
Karla Kryla a Jaroslava Hutky. Po tomto programu následoval fotbal
s hadrovkami v prostorách společenské místnosti. Po večerním zpívání si
šly mladší děti lehnout a starší skautské děti se vydaly na noční procházku
ulicemi Sušice. Nedělní ráno začalo opět rozcvičkou a snídaní. Po snídani
se děti zabývaly rukodělnou činností, při které si vystřihávaly srdíčka a
psaly na ně vzkazy související se stoletým výročím. Z výtvorů vznikla
velká nástěnka nacházející se nyní v prostorách štěnovické klubovny. Po
této zábavě následovalo balení, oběd a úklid. Ve 14:00 hodin se konal
odjezd z vlakového nádraží Sušice směr Dobřany. Víkendová akce
skončila v 15:30 hodin, kde si na nádraží v Dobřanech vyzvedli své děti
jejich rodiče.
autor: Ing. Cyril Hromník
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Zápisky z cest štěnovického cestovatele:
Guiness, jehněčí guláš a živá muzika – na skok do Irska

Moherské útesy dosahují výšky až 214 metrů.

Přistáváme letadlem na letišti v Dublinu, kam míří naše pravidelná letecká
linka z Prahy. Let trval 1 hodinu 45 minut a překonali jsme vzdálenost
1.465 km. Časové pásmo je proti ČR -1 hodina. Nasedáme na letišti na
autobus a míříme do města Galway, které je z Dublinu vzdálené cca 200
km. Vzdálenost se v Irsku měří v mílích a jezdí se v levém jízdním pruhu.
Přibližně po 2,5 hodinách autobusem se dostáváme na druhou stranu Irska.
Zatímco Dublin je u Irského moře (úžina mezi Irskem a Anglií), město
Galway je směrem ke Kanadě, na březích Atlantického oceánu.
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Obě místa, ačkoliv jsou od sebe vzdálená jen 200 km, mají jiný ráz krajiny
a především jiné podnebí. Zatímco v Dublinu je mělké moře a může být
relativně teplo, v Galway je sychravo, větrno a často prší. Oblast Galway je
více o přírodě. Jsou zde jeskyně, louky s pastvinami pro všudypřítomné
ovce a vysoké útesy.

Irská příroda je plná starých hradů a pevností.

Na tuto jarní cestu jsme se vydali sami, jen já a manželka. Rozhodli jsme
se, že většinu cesty projedeme po Irsku autostopem. Jako první jsme díky
cestovatelskému portálu www.couchsurfing.cz kontaktovali Češku
původem z Plzně, která s dětmi bydlí už několik let v Galway a nabízí
cestovatelům ubytování. Češka nám poskytla několik dobrých tipů a rad na
cestu po Irsku. Vyrazili jsme tedy z Galway autostopem k Moherským
útesům (orig. Cliffs of Moher).
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Tyto útesy patří k největším v Evropě a svou výškou 200 metrů nabízejí
panoramatické pohledy do vln Atlantického oceánu. Kolem útesů v délce 8
km vede stezka, která je v nejvyšším bodě 214 metrů vysoko nad oceánem.
Bohužel celou dobu nám hustě prší a vítr na útesech Atlantického oceánu
nám proudem žene déšť do tváří. Za celou dobu našich cest jsme nezažili
horší počasí než tady, na krajích útesů Atlantického oceánu. Po celodenním
výletě se naprosto zmáčeni vracíme zpátky do Galway, k naší česko-irské
hostitelce. Zjišťujeme, že i kvalitní nepromokavé oblečení a goretexové
bundy mají své limity. Jsme mokří doslova až na spodní prádlo, v domě je
chladno a česká hostitelka zapíná kvůli nám topení. Avšak zážitky z těchto
největších Evropských útesů přebíjí veškerou zimu a vlhko, které teď
pociťujeme. Potvrzuje se rčení, že západní část Irska je pravé sychravé a
přírodní Irsko. Ale i tak, má to své kouzlo, svůj ráz dobrodružství.

Dublin v plné polní - batoh, spacáky, stan a spousta teplého oblečení.
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Další den míříme na komentovanou prohlídku jeskyní (orig. Aillwee cave).
Jedná se o rozsáhlý jeskynní komplex, s krápníky, vodopádem a kostmi
medvědů, kteří tu dříve přebývali. Ať už v Irku jedete kamkoliv, vidíte
všude stáda ovcí. Jednotlivé pastviny či pole jsou od sebe odděleny
metrovou zídkou z volně naskládaných kamenů. Pole tak vypadají jako
šachovnice, avšak přírodní ráz krajiny je nezměněn.
Po návštěvě útesů, jeskyní a projíždění přírody vede naše cesta zpět do
východní části Irska, do Dublinu. Tentokrát jsme si hostel nezamluvili přes
internet dopředu (pro rezervaci ubytování doporučuji www.booking.com),
a tak jsme našli volné ubytování až na třetí pokus. Počasí v Dublinu bylo
mnohem přívětivější, za celé 4 dny nepršelo a bylo velmi příjemně.
Navštívili jsme Dublinský hrad, Katedrálu Sv. Patrika, Katedrálu Ježíše
Krista, areál vysokoškolských kolejí (Kolej svaté Trojice) a mnoho dalších
památek.
Štěnovickým občanům, ale i Plzeňákům by se jistě líbilo v místních
irských hospůdkách. Irské hospody, zvláště v Dublinské čtvrti Temple Bar,
mají živou hudbu, kde za zvuků houslí a fléten lidé tančí, baví se a pijí
pivo. Místní piva jsou hodně silná, každá irská hospůdka má minimálně 10
druhů točených piv. Pro mě, jakožto štěnovického cestovatele
s moravskými kořeny a lásce k vínu, klobáskám a sýrům, bylo nereálné
ochutnat všechny druhy piva. Věřím a mám naději, že mnoho našich
štěnovických občanů by s tímto výkonem nemělo problém.  Ke dvěma
pivům si s ženou objednáváme pravý irský guláš (orig. Irish stew).
O irském guláši se píše téměř v každém průvodci. Jedná se o jehněčí nebo
skopové maso, cibuli, mrkev, hodně brambor a spoustu koření. Toto koření
není pikantní tak, jak jej známe z nám blízkého maďarského guláše, ale
koření aromatické – především tymián. Guláš tak nepálí, ale krásně voní.
Jehněčí maso je v Irsku ve velké oblibě, přidáte-li k němu Guiness –
typické silné černé pivo, neuděláte chybu.
Kdo netouží po památkách, tomu přímo v Dublinu doporučuji navštívit
malou továrničku se zvučným názvem „Jameson“.
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Ano, jedná se o „Old Jameson distillery,“ ze které se rozváží irská whiskey
Jameson do celého světa. I když my na Moravě whiskey nemáme, přiznávám,
že k ní mám daleko větší a přívětivější vztah než k pivu. Kromě prohlídky si
můžete zaplatit i degustační kurz a vyzkoušet si, jaké rozdíly jsou mezi
americkou-skotskou-irskou whiskey. Po přednášce a mnoha ochutnávkách se
dozvídáme, že americké whiskey jsou 1x destilované (Jim Beam, Jack
Daniel´s), skotské whisky jsou 2x destilované (Grant´s, Johnnie Walker) a
pouze irské whiskey (Jameson, Tullamore) jsou 3x destilované, proto mají
jemnější chuť. Po ochutnávkách a seznamování s výrobou, míříme zpět do
Dublinské čtvrti The Temple Bar a večer zpátky na hostel.
Byl bych nerad, aby cestopis o Irsku končil alkoholem, ale rád bych vyzdvihl,
že každý cestovatel si v této malé zemi najde to „své“. Mohou to být přírodní
krásy v podobě monumentálních útesů skalnatého břehu Atlantického oceánu,
může to být město Galway spojené s kulturou a festivaly, může to být Dublin
spojený s gurmánskými zážitky. Irsko toho nabízí opravdu hodně.
Nebojte se a vyrazte do Irska třeba 17. března, kdy se slaví svátek sv. Patrika!
autor: Radim Teodor Bílek, DiS.,
štěnovický cestovatel
Obecní úřad Štěnovice hledá spolehlivou osobu na
odemykání a zamykání areálu hřbitova dle dané otevírací doby. Případní
zájemci mohou kontaktovat obecní úřad na tel.: 377 917 337, e-mail:
podatelna@stenovice.cz nebo osobně v budově obecního úřadu (kanceláři
starosty či místostarosty). Odměna dohodou.

Starosta obce vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
dle zákona č. 312/2002 Sb., na funkci Referent majetkové správy
obecního úřadu, asistent s nástupem od 1. 2. 2019. Lhůta pro
podání písemných přihlášek končí dnem 23. 11. 2018 do
11 hodin. Bližší informace na www.stenovice.cz a úřední desce OÚ.
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Informace na závěr:
Měření ovzduší vnitřních prostor školky:
Během několikaměsíčního pobytu dětí z mateřské školy v prostorách
základní školy (v březnu tohoto roku byla na základě rozhodnutí KHS
Plzeň MŠ Štěnovice uzavřena, následoval přesun dětí z MŠ do prostor ZŠ,
pozn. red.) byla obcí po konzultaci s odborníky učiněna potřebná opatření
vedoucí k nezávadnému stavu prostředí vnitřních prostor školky. V září
byly na základě předchozích ujednání předloženy příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanici Plzeň) dva protokoly
(za měsíc srpen a září) s výsledky měření provedeného akreditovaným
subjektem s příslušným oprávněním k výkonu této činnosti. Dle
předloženého protokolu poukazujícího na jednoznačně podlimitní výskyt
těkavých látek v ovzduší vnitřních prostor školky bylo KHS Plzeň zrušeno
předchozí rozhodnutí o uzavření objektu, načež byl celý objekt zařízení
zpřístupněn a uveden do provozu v souladu se svým účelem (též na
základě kolaudačního souhlasu). Po zhruba týdenním provozu školky ve
znovu zpřístupněných prostorách došlo na základě anonymního podnětu
doručeného KHS Plzeň k opětovnému měření výskytu chemických látek
ve vnitřních prostorách zařízení. K tomuto měření došlo minulý měsíc.
Měření bylo provedeno v celém zařízení školky včetně nově vzniklých
prostor. Na základě provedeného měření byl vydán Zdravotním ústavem se
sídlem v Ústí nad Labem protokol potvrzující podlimitní výskyt těkavých
látek v ovzduší vnitřních prostor celé školky. Na základě uvedeného lze
konstatovat, že vnitřní ovzduší školského zařízení je hygienicky
nezávadné.
Petr Slavík, starosta obce
Jan Polívka, místostarosta obce
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.
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