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Oslavy osvobození ale i smutné výročí
V rámci sedmdesátého výročí
konce druhé světové války se
před dvěma lety na Štěnovickém
náměstí uskutečnil u památníku
padlých pietní akt, který proběhl
i za účasti nadšenců z Klubu
třetí armády či mistra světa
v lasování Leo Holcknechta.
Letos proběhne hlavní program
květnových oslav u fotbalového
hřiště „U jezu“ a je se opravdu nač těšit! Ukázka vojenské techniky, dobové
tábory britské, americké ale i německé armády… To vše a mnohem více bude
k vidění ve Štěnovicích v sobotu 6. května (více oficiální pozvánka akce na
straně 9). Ovšem jak známo, válečné vřavy - to nejsou jen slavná vítězství
bojovníků za svobodu. Své o tom vědí pozůstalí těch, kteří položili za svoji
vlast život. Jeden z nich byl i štěnovický občan, český voják Nikolaj
Martynov. Letos v květnu tomu bude deset let, co Kolja tragicky zahynul na
misi v Afghánistánu. I toto smutné výročí bylo jedním z podnětů k zadání
výroby tzv. Lavičky válečných veteránů. Objekt bude umístěn na
Štěnovickém náměstí poblíž zdejšího památníku.
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Výzva k uhrazení poplatků a nájemného
Vyzýváme občany, kteří dosud neuhradili poplatky za psy, za svoz smíšeného
komunálního odpadu, nebo neuhradili nájemné za hrobové místo, aby tak co
nejdříve učinili.

Ceny svozů směsného komunálního odpadu na rok 2017
Kombinovaný svoz: 1x 14 dnů od 1. 4. 2017 do 30. 9. 2017
1x týdně od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 a od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
Měsíční svoz: první pátek v měsíci
Svoz 1x 14 dní: každý sudý pátek
Poplatek za svoz komunálního odpadu se platí jednorázově. Známka
s vyznačením četnosti svozu bude předána při placení poplatku v hotovosti na
OÚ Štěnovice. Při placení bankovním převodem na účet č. 350 23 704/ 0600,
variabilní symbol 1340 + číslo popisné, je potřeba dostavit se na OÚ pro
známku na odpadní nádobu.
Typ nádoby

Četnost svozů
1 x týdně (52 svozů)

2.470,-

plechová 110 l

Kombinovaný (40 svozů)

1930,-

plastová 120 l

1 x 14 dnů (26 svozů)

1430,-

Popelnice

1 x měsíčně
Popelnice
plastová 240 l

Kontejner
plast a plech 1100 l
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Cena na rok

800,-

1 x týdně (52 svozů)

5040,-

Kombinovaný (40 svozů)

3990,-

1 x 14 dnů (26 svozů)

3040,-

1 x týdně (52 svozů)
1 x 14 (26 svozů)

15.510,8.630,-
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V případě pochybení zaměstnanců ZKS, a.s. při svozu komunálního
odpadu mohou občané požadovat nápravu na tomto tel. čísle:
493 647 150.

Ukliďme Štěnovice
V rámci celostátní výzvy „Ukliďme Česko“ se ve Štěnovicích v sobotu 8.
4. 2017 uskuteční akce s názvem „Ukliďme Štěnovice“. Akce, jejímž
předmětem je úklid veřejných prostranství, proběhne od 9 do 12 hodin.
Sraz účastníků akce bude před devátou hodinou u obecního úřadu na
Štěnovickém náměstí. Událost se uskuteční pod záštitou Obecního úřadu
Štěnovice. Ekologická akce proběhne na několika místech v obci jako
například v lesíku pod ulicí Jasanová či v černém lese u průmyslové zóny
směrem do Černic. Akce je dobrovolná. Zúčastnit se tak může každý, kdo
má zájem zbavit své okolí pohozených pet-lahví, krabic, pytlíků od
bonbonů apod.

Nová technika je dobrým sluhou…
V současné době probíhá za
pomoci nového vybavení
pracovní čety obce úklid a
čištění místních komunikací.
Pořízená technika prošla
tvrdou zkouškou už letos
v zimě a nutno konstatovat,
že obstála. Kvalitní vybavení
pracovníků obce je cesta
nejen k efektivnímu úklidu
místních komunikací, ale i
k lepší a snadnější údržbě
veřejné zeleně.
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Stromy v lesíku se staly terčem vandalů
V lesíku pod ulicí Jasanová směrem k jezu došlo k fatálnímu poškození
několika smrků odstraněním kůry ve spodní části dřeviny. Vzhledem
k rozsahu poškození jednotlivých stromů není možná jejich záchrana.
Žádáme proto občany, aby v případě zachycení páchání podobných činů,
(zřejmě) mladými delikventy, informovali o věci obecní úřad. Pachatelům
hrozí finanční postih.

Dotace pokryje značnou část nákladů na modernizaci kuchyně či
vybudování nové třídy základní školy
Koncem minulého roku podala obec žádost o přidělení finanční dotace
v rámci celostátní výzvy vyhlášené Ministerstvem financí ČR „Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí
velkých měst“. V březnu bylo rozhodnuto o tom, jakým žadatelům bude
dotace přidělena. Projekt obce Štěnovice byl vybrán k financování
společně s dalšími dvěma obcemi z Plzeňského kraje. V rámci projektu
dojde k modernizaci a stavebním úpravám školní kuchyně a k vybudování
multifunkční třídy.

Usnesení č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice
konaného dne 29. 3. 2017
Zastupitelstvo obce:
1. Bere na vědomí kontrolu plnění úkolů ze zasedání zastupitelstva č. 3/2016,
č. 6/2016 a č. 1/2017. Úkoly, které přetrvávají: Bod č. 23 z programu zasedání
č. 3/2016, bod č. 10 z programu zasedání č. 6/2016, bod č. 16 z programu
zasedání č. 6/2016, bod č. 8 z programu zasedání č. 1/2017, bod č. 9
z programu zasedání č. 1/2017, bod č. 12 z programu zasedání č. 1/2017, bod
č. 15 z programu zasedání č. 1/2017.
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2. Revokuje rozhodnutí z usnesení č. 1/2017 a neschvaluje uzavření smlouvy
o vytvoření společného spádového předškolního zařízení mezi obcí Štěnovice
(zřizovatel předškolního zařízení) a obcí Čižice.
3. Schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Štěnovice za rok 2016
v celkové částce 29.118 Kč. Částka bude rozdělena do fondu odměn: 23.294
Kč a fondu rezerv: 5.824 Kč.
4. Schvaluje rozpočtový výhled obce Štěnovice na roky 2018 a 2019.
5. Schvaluje stanovení termínu svatebních obřadů:
1. sobotu v měsíci – na jiném vhodném místě a to od 12:00 hodin do 15:00
hodin, 2. sobotu v měsíci v obřadní síni OÚ a to od 11:00 hodin do 16:00
hodin, 3. sobotu v měsíci na zámku v Nebílovech a to od 11:00 hodin do
16:00 hodin.
6. Bere na vědomí informaci o průběhu výběrového řízení na zpracovatele
Změny č. 3 Územního plánu obce Štěnovice a schvaluje uzavření smlouvy o
dílo s vybraným uchazečem Atelier M.A.A.T., s.r.o. zastoupený panem Ing.
arch. Martinem Jirovským, Ph.D., MBA. Zastupitelstvo pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy o dílo.
7. Schvaluje navýšení finančních odměn členů zastupitelstva obce Štěnovice:
Ohodnocení předsedy komise bude navýšeno o 86 Kč z předchozích 1.300 Kč,
člena komise o 70 Kč z předchozích 1.060 Kč a člena zastupitelstva o 30 Kč
z předchozích 540 Kč.
Výše uvedené bude platné od prvního dne
následujícího měsíce.

V dubnu jubilea oslaví
Václav Sedláček, Jasanová
Günter Šporer, Buková
Anna Rádlová, Na Šancích
Jaroslav Šlajs, V Potocích
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Jana Karlachová, Jedlová
Václav Rataj, Jetelová
Miloslava Tupá, Jasanová
Josef Lindaur, Buková
Marie Rádlová, Jasanová
Jaroslava Šloufová, Farní
Jarmila Berková, Štěnovické náměstí
Jaroslav Dědič, Liliová
Jaroslava Šporerová, Buková
Jaroslav Knížek, Na Šancích
Anna Bartovská, Čižická
Miroslava Pavlíková, Ke Mlýnu
(jp)

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

Z kultury:
Kulturní komise Obecního úřadu Štěnovice pořádá každoroční
celodenní zájezd seniorů
Cíl: Kutná hora, městská památková rezervace
(zapsaná na seznamu UNESCO)
Termín: sobota 20. 5. 2017 Čas odjezdu: 6:00 ze Štěnovického náměstí.
Podrobný program včetně oběda a komentované návštěvy Chrámu sv.
Barbory s průvodcem bude zveřejněn v květnových Štěnovických listech.
Přihlášky se zpětným kontaktem pro potvrzení: schránka Čižická 458
nebo mail: albrechtjiri7@gmail.com
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Přednáška o AČR pro žáky ZŠ Štěnovice
Ve spolupráci projektu Vojenské Investiční Medaile a Nadačního fondu
REGI Base I. proběhla dne 9. 3. 2017 od 10 hodin přednáška pro žáky
druhého stupně ZŠ Štěnovice pod názvem „Armáda České Republiky –
Moderní ozbrojená složka demokratického státu“. Její hlavní náplní bylo
seznámit žáky se základními informacemi o AČR, jako jsou příslušné
zákony, organizace, výzbroj, poslání v rámci obrany včetně zapojení do
integrovaného záchranného systému. Samozřejmě byly zmíněny alianční a
spojenecké závazky AČR. Samostatným oddílem se stala kapitola o
rozsahu a způsobu účasti českých vojenských jednotek ve válkách i
mírových misích v krizových oblastech. Hlavním přednášejícím byl
příslušník AZ AČR a prezident Mezispojenecké konfederace záložních
důstojníků CIOR NATO pplk. Ing. Arnošt Líbezný. Podporu poskytl
soukromý vojenský historik ze Štěnovic Martin Marek. Žáků se zúčastnilo
přibližně sto, od šestého do devátého stupně.
Jak je již na ZŠ Štěnovice tradicí, přednáška se odehrála v
multimediální aule, vybavené příslušným zařízením. Kromě prezentace
čekala na posluchače dvě překvapení. Jedním byla praktická ukázka
hmotnosti výstroje příslušníka pěšího útvaru. K tomu posloužil nosný
systém a přilba US Army staršího provedení, doplněné realistickou
replikou americké karabiny – útočné pušky – M4 – v úpravě pro airsoft.
Vybavení zapůjčil Martin Marek. Dalším se stal vědomostní kvíz o
hodnotné ceny. V tomto případě se jednalo o knihy s životním příběhem
brigádního generála Jaroslava Klemeše a upomínkové předměty
Nadačního fondu REGI Base I. Tři z výherců také obdrželi triko z
limitované edice „Podporuji naše vojáky“, kterých bylo vyrobeno pouhých
200 ks.
Po krátkém úvodu ředitele ZŠ Mgr. Petra Lišky, vysvětlil Martin
Marek několika větami účel přednášky. Především zdůraznil, proč jsou
ozbrojené složky nezbytné pro zachování bezpečnosti a právního řádu.
strana 10

ŠL č. 4 / duben 2017

Připomněl žákům, že pouhý den před
akcí uplynulo sedmdesát čtyři let od
bitvy o ukrajinské Sokolovo, jehož se
zúčastnila ČS vojenská jednotka v roce
1943. Toto střetnutí uvedl jako příklad
dokazující známé rčení: „Svoboda není
zadarmo“. Následně se slova ujal pplk.
Líbezný a ihned na Sokolovo navázal.
Památného boje se zúčastnili jeho
rodinní příslušníci, což žáky poměrně
překvapilo
a
bylo
bezpochyby
zajímavým vstupem do přednášky.
Následně se rozběhla profesionálně
připravená prezentace. V jejím úvodu
nemohl chybět známý propagační
videoklip AČR „Jsme profesionálové“.
Následovaly pasáže se základními daty.
Přednáška byla panem Líbezným vedena interaktivní formou. Žáci
se mohli již od začátku zapojovat a odpovídat na jednoduché otázky.
Dokázali odhadnout většinu diskutovaných věcí. Velký zájem vyvolaly
pestré znaky jednotlivých útvarů a především otázka „Speciálních sil“ v
naší armádě. Ve chvíli, kdy došlo na popis výstroje příslušníků AČR,
vstoupila na scénu praktická ukázka. Jeden dobrovolník byl v několika
krocích vybaven nosným systémem, přilbou a replikou zbraně o celkové
hmotnosti kolem 10 kg. Vyzkoušel si pohyb s takovou zátěží a sdělil své
pocity ostatním, přičemž dával najevo údiv nad nesenou hmotnosti. Žáci si
pak mohli potěžkat karabinu. Přednáška pokračovala informací o výzbroji.
Rozhodně nejsilnějším okamžikem se stala část zmiňující zahraniční mise.
Nejprve byl připomenut občan Štěnovic Nikolaj Martynov, který zahynul
právě na zahraniční misi, konkrétně v Afghánistánu. Dojetí vyvolal
videoklip nazvaný „Píseň padlých“, věnovaný příslušníkům AČR, kteří
položili své životy při plnění úkolů v zahraničí.
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Také výčet realizovaných misí byl rozhodně zajímavý. Jako poslední přišly
na řadu kvízové otázky.
Žákům bylo promítnuto pět otázek plus jedna prémiová.
Odpovídalo se klasicky, zakroužkováním odpovědí a-b-c. Ve správnosti
odpovědí tradičně uspělo více dívek. V samém závěru byla ze správných
odpovědí vylosována čtveřice výherců. Po předání cen přišla na řadu
možnost vyzkoušení zbraně a výstroje. A stály se fronty….
Přednáška byla připravena atraktivně s cílem rozšířit povědomí
žáků o roli ozbrojených sil a jejich místě v demokratické společnosti.
Rozhodně nesklouzla do formy „náborové“ akce. Podařilo se ukázat nejen
přitažlivou tvář vojenské služby, ale i bolestnou stránku, která k tomuto
životu patří. Poděkování patří Vojenským Investičním Medailím za
podporu akce a její financování, Nadačnímu fondu REGI Base I. i vedení
ZŠ Štěnovice za umožnění přednášky, jmenovitě panu řediteli Mgr. Petru
Liškovi. Stejně tak žákům zúčastněných tříd. Věnovali tématu pozornost a
se zájmem se zapojili do celého průběhu.

autor: Martin Marek
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Novinky ve školní jídelně
Už jste viděli v naší školní jídelně kuchaře
s vysokou kuchařskou čepicí? Ve čtvrtek 2. března
vařil pan Křivohlavý z firmy Bidfood a na
jídelníčku byla španělská fazolová polévka, paella
s krůtím masem, rajčaty a cuketou a kuřecí stehna
s jablky, hruškami a vařeným bramborem.
autor: Monika Pechová,
vedoucí školní jídelny

Projektový den na SPŠE
Žáci 8. ročníku strávili úterý 7. 3. na SPŠE v Plzni. Učitelé a žáci střední
školy připravili pokusy a soutěže z fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu.
Naše škola navštívila různé dílny. První hodinu zkoumali fyziku v kuchyni,
druhou hodinu vytvářeli na PC mapu s odkazy. Třetí hodinu zkoumali
vlastnosti kapalin a poslední hodinu se ponořili do tajů optických klamů.
Některá děvčata si vyrobila krásný šperk.
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Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Maškarní karneval v mateřské škole

Na onom týdnu v únoru by nebylo až tak nic zvláštního, kdyby děti z MŠ
Štěnovice tou dobou nehořely zvědavostí, co jim následující dny nabídnou.
Do příprav byly zapojeny děti i rodiče. Doma tvořili masky, šili kostýmy.
Učitelky s dětmi zdobily třídy a šatny maskami, stuhami, lampióny a
balónky. Okna byla plná portrétů oblíbených pohádkových postaviček.
Ráno se děti vystrojily do kostýmů princezen, pirátů a čarodějnic s velkým
kloboukem a kocourem na rameni. Za rohem netrpělivě očekávali začátek
karnevalu vodník, víly, objevila se i Červená Karkulka a Spiderman.
Nechyběli ani zástupci zvířecí říše: lev, medvěd, žabka nebo dráček.
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Všichni se moc těšili a ráno okukovali své kamarády a hádali, o jakou
masku se jedná. S paní učitelkou prohodili rychle jen pár slov a už se
zajímali o to, jakým zaklínadlem je čarodějnice začaruje. Přestrojené byly i
paní učitelky. Děti si v maskách zahrály na modely a modelky a dětem
z ostatních tříd předváděly své kostýmy. Paní učitelky popisovaly modely
a z čeho a jak jsou vyrobeny. Po přehlídce si děti v maskách zatancovaly
na písně Dády, Maxim Turbolenc, Míši Růžičkové, zkrátka nepřišli ani
Šmoulové. Hodně se soutěžilo, hrálo a tvořilo. Na stolech měly děti malé
občerstvení, které jim připravily paní kuchařky. Překvapením bylo, když se
děti sesedly na koberci a mohly si vybrat hračku z tomboly. Děvčátka
mohla v soutěžích vyhrát sponky do vlasů, gumičky, náramky, chlapci zase
omalovánky aut, samolepky nebo pexeso. Rodiče byli z akce nadšeni a
právě jim patří poděkování za přípravu krásných masek a věnování dárků
do tomboly.
autor: Dana Řeháková,
učitelka MŠ Štěnovice

Každý má své povolání, práci, čili zaměstnání
Někdo vaří knedlíky,
někdo tluče hřebíky,
někdo dělá chodníky,
jiný silnice.
Peníze jsou za práci,
za peníze legraci,
šaty, boty, dobroty,
plná lednice….
Tato část písně nás v měsíci březnu inspirovala k dalším společným
činnostem ve třídě Liščata. Seznámili jsme děti s uvedenou písní a
společně přemýšleli, jak to vlastně v životě funguje: co je práce, co zábava,
proč lidé chodí do práce, co by se stalo, kdyby nepracovali, zda mají
všichni práci, co znamená přísloví „Bez práce nejsou koláče.“
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Dále jsme si vzájemně sdělovali,
čím jsou naši rodiče, uvažovali a
kreslili: co nás baví, čím bychom
chtěli
být, až
vyrosteme.
V následujících
hrách
a
činnostech jsme určovali názvy
povolání
prostřednictvím
hádanek
a
piktogramů,
přiřazovali pomůcky a nástroje,
které lidé při práci používají,
stavěli cesty na jejich pracoviště,
vyráběli obálky a psali dopisy
svým
kamarádům,
přišívali
knoflíky, vystřihovali a slepovali
hasičská a policejní auta. Ve
skupinkách jsme si prakticky
některá povolání vyzkoušeli:
kuchaři řadili
recepty do
kuchařské knihy podle abecedy,
lovili lžící knedlíčky (víčka od
PET lahví) z vody a umisťovali
daný počet na talíře, zahradníci
třídili semínka a seli daný počet do misek, stavitelé stavěli a zařizovali
dům podle plánku, v autosalonu prodavači třídili auta podle značek,
cestovatelé přiřazovali asociační obrázky k vlajkám jednotlivých států,
silničáři umisťovali správné značky na křižovatku, opravovali rozbité
značky, listonoši třídili dopisy podle stejné adresy (počáteční písmeno) a
vysvětlili ostatním, jak se píše dopis. Po skončení pracovní doby jsme si
vzájemně sdělovali, jak se nám v práci dařilo a co se nám na ní líbilo. Při
vycházce jsme navštívili knihovnu, seznámili se s prací paní knihovnice a
zašli na poštu, odkud jsme poslali opravdový dopis. Děti si tak na základě
vlastních zkušeností a prožitků uvědomili, proč je práce lidí pro všechny
tak důležitá.
autor: Lenka Brožíková, Ilona Krastová,
učitelky MŠ Štěnovice
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Okénko do české historie Martina Marka:
Duben je bezesporu měsícem, kdy je jaro již na dosah. Kromě vůně pučící
přírody a bzukotu včel, je i tento měsíc zapsán do historie naší země. Duben
1939 byl prvním měsícem, kdy se realita Česko-slovenské republiky
proměnila do reality státního paskvilu pod názvem „Protektorát Čechy a
Morava“. Je to ovšem také měsíc, kdy se o více než dvě dekády dříve na nebi
evropského kontinentu poprvé objevila československá křídla.

Umírání Československa
Každoročně si v půli března připomínáme zánik Československa. Nesl se ve
znamení okupace českých zemí, vyhlášení samostatného slovenského státu a
uchvácení podkarpatské Rusi Maďarskem. Stačilo několik měsíců a dvacet let
budovaný stát byl rozložen. Od dubna 1939 pak začala postupná demontáž naší
národní podstaty teutonskými dobyvateli. Jenže ne všichni se vzdali bez boje.
Zatím co v české části státu byl od prosince 1938 více méně klid, na
nejvýchodnějších hranicích republiky byla situace zcela jiná. Od vánočních
svátků probíhala v příhraničních oblastech bojová činnost. Především proti
maďarským teroristům, a dokonce i regulérní armádě maďarského království.
Další dějství tragédie se začalo odehrávat v polovině března 1939. Nejprve vznikl
Slovenský stát pod kuratelou Berlína. Ten se stal inspirací pro separatisty na
podkarpatské Rusi. Rozhodli se následovat slovenského vzoru. Záhy proto
vypuká povstání v režii polovojenské organizace pod názvem „Karpatská Sič“.
Povstání bylo během jednoho dne ČS vojskem prakticky potlačeno. Do hry
ovšem vstoupilo opět Maďarsko. Přeložilo Česko-slovenské vládě ultimátum
požadující vyklizení Podkarpatské Rusi a napadlo její území. Československá 12.
divize vedla úspěšnou obranu včetně nasazení tanků a obrněných automobilů. Na
seznam padlých se poměrně nečekaně zapsal i civilista bojující po boku vojáků.
Byl jím technik plzeňských Škodových závodů Antonín Seidler. Vracel se s
tankem LT 35 z jeho předvádění v Sovětském svazu. Po překročení Rumunských
hranic na Podkarpatskou Rus byl tank zabaven a nasazen do akce. Za jeho
řízením byl právě zmíněný Antonín Seidler. Tři zásahy z kanónu ho vyřadily,
přičemž Antonín Seidler padl. Je ironií osudu, že podnik, pro nějž pracoval, tento
tank v době okupace pro Maďarsko zdarma opravil. Navzdory jeho oběti se
bojovalo dál.
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Informace o okupaci zbytku republiky Německem zcela změnila situaci. Velitel
12. divize generál Oleg Svátek vydal rozkaz k ústupu a evakuaci. Čechoslováci
ustupovali třemi směry. Na Slovensko, do Rumunska, a dokonce do Polska.
Navzdory neexistenci státu, jemuž složili přísahu, pokračovali vojáci i příslušníci
SOS v bojích několik dalších dní. Poslední jednotky překročily rumunské hranice
17 března. Úplně poslední československá jednotka odevzdala zbraně 18. 3., tedy
tři dny po zániku republiky Odtržení Slovenska a boje o Podkarpatskou Rus
přiměly prezidenta Emila Háchu společně s ministrem zahraničí Chvalkovským k
cestě do Berlína. Uvítání se všemi poctami bylo jen předehrou k následujícímu
dramatu. Vyvrcholil po několika hodinách předáním osudu českého národa do
rukou Adolfa Hitlera. Wehrmacht překročil hranice na severní Moravě již 14.3.
večer. Díky tomu došlo prakticky jedinému vystoupení československé armády
proti německým protivníkům. Stalo se tak ve Slezském Místku. Místem střetnutí
se stalo okolí kasáren v tzv. Czajankově textilní továrně. Zde sídlil 3. prapor 8.
pěšího pluku „Slezského“. Ve službě se nacházelo zhruba tři sta vojáků české
národnosti. Slováci již v té době byli odveleni do svých domovů. Většina vojáků
byli nováčci nastoupivší vojenskou službu prvního března. Německé
motorizované jednotky přijíždějící příborskou ulicí směrem od Nového Jičína
byly rozčleněny na dvě kolony. Ta první minula kasárna. Druhá měla objekt
zajistit. Jakmile dorazila, strážní před kasárnami se postavili na odpor. Rozpoutal
se urputný a nelítostný boj. Němci nasadili k podpoře obrněný automobil i
protitankové dělo. Přesto se české vojáky nepodařilo zlomit navzdory tomu, že
měli jen lehké kulomety a pušky. Pod velením poručíka Martínka se skupina
dobrovolníků pokusila o výpad do boku Němců. Bohužel se nepovedl. Boj o
kasárna řídil velitel 12. kulometné roty 3. praporu 8. pěšího pluku kpt. Karel
Pavlík. Za čtyřicet minut od prvních výstřelů začalo docházet střelivo. Musel být
vydán rozkaz k zastavení palby. K Němcům vyrazil parlamentář s bílým
praporem. Kasárna byla následně obsazena. Prapor odzbrojen. Naši vojáci měli
putovat do zajateckého tábora. Německý velitel ovšem nařídil všechny propustit
domů. Toto gesto je z německé strany poměrně netradiční. Ztráty na české straně
2-3 lehce ranění. Ztráty Německých vojsk jsou odhadovány na 6-18 mrtvých,
přibližně 60 raněných a poškozený obrněný vůz. Českých vojáků se konfliktu
zúčastnilo 250-300. Na německé straně hovoří různě zdroje o 1200 příslušnících
Wehrmachtu a SS.
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Vzduch se stal naším mořem
Československo bylo státem s hlubokou leteckou tradicí. K významným
osobnostem zakladatelů společného státu Čechů a Slováků patřil průkopník
létání, vědec, generál a slovenský vlastenec s dobrodružnou povahou Milan
Rastislav Štefánik. V meziválečném období se české země staly významným
výrobcem letounů. Jména jako Avia, Letov nebo Aero měla v Evropě dobrý
zvuk. Z malé země vzešla mnohá letecká esa, která získala své vavříny ve
válečných letech, ať již při obraně Polska nebo Francie, v Bitvě o Británii či
na východní frontě. Kdy vlastně vzniklo československé letectvo? Za
oficiální datum založení letectva Republiky Československé je považován 3.
říjen 1918. V tento den se v Praze na Střeleckém ostrově konala ustanovující
schůze rakousko-uherských vojenských letců českého původu. Výsledkem
jednání se stalo vytvoření „Leteckého sboru Československé armády“. Tomu
ovšem předcházela jiná historická událost, a to úplně první let
československého letounu shodou okolností ve vojenských službách. Stalo se
tak 10. dubna 1918. Nikoliv v Čechách nebo na Slovensku. Odehrál se na
ruském nebi.
V Rusku se utvářely československé vojenské jednotky už od začátku
Velké Války. Postupně se rozrůstaly ze zakládající „České družiny“ na
pozdější „Československé vojsko na Rusi“ tvořené třemi divizemi.
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V rámci těchto jednotek vzniklo 17 února 1918 tzv. „Čechoslovácké aviatické
oddělení“. Místem založení této první ČS. letecké jednotky byl Kyjev. Jeho
velitelem se stal poručík Vlastimil Fiala. Svoji kariéru začal jako pozorovatel
u Rakousko-Uherského K. u K. Luftfahrtruppe přesněji u Flik 1. 22 dubna
1917 padl do zajetí. Následoval vstup do ČS legií. Za svého zástupce si vybral
dalšího původně Rakousko-Uherského důstojníka, podporučíka Lva Melče.
Útvar zahájil činnost s pestrou směsicí techniky. Převážná část byly
letouny zanechané v Kyjevě Francouzkou vojenskou misí. S ohledem na
rozpad fronty začal oddíl ustupovat po železnici směrem na východ, přičemž
vlastní odjez z Kyjeva se odehrál za ostřelování Němci. Oddíl čítal celkem
113 příslušníků. Se vším všudy se vešel na 37 vagónů. 21. března 1918 se
postup na východ zastavil v Serdobsku. Zastávka to byla nedobrovolná a
nakonec se protáhla na celý měsíc. Nicméně právě zde se odehrál naprosto
první let ČS. letectva na vlastním aparátu výše zmíněného 10. dubna. Posádka
ve složení pilot podporučík Melč a pozorovatel praporčík Skála odstartovala
se strojem Sopwith ½ Strutter britského původu. Bezprostředně po vzletu
Čechoslováků došlo k poruše řízení. Letoun se poroučel k zemi. Skončil v
břízovém háječku. Letci vyšli z nehody bez zranění. Momentálně jako
„bratrskou“ pomoc bolševikům bezvýznamná epizoda se zapsala do našich
dějin.
Letecké oddělení se během další cesty na dálný východ postupně
přišlo o veškerou techniku. Část jí věnoval. Zbytek si bolševici jednoduše
ukradli. Nakonec bylo 19. června 1918 ve Vladivostoku rozpuštěno. Mužstvo
přešlo na jiná určení. Vlastimil Fiala se po skončení ruské anabáze vrátil do
vlasti v hodnosti kapitána. Stal se otcem známé herečky Květy Fialové a také
autorem knihy „Náš vzduch-naše moře“. Právě touto knihou bylo inspirováno
heslo „Vzduch je naše moře“, významně ovlivňující budování letectva nového
Československa.
autor: Martin Marek
V případě dotazů využijte e-mailovou adresu: info@martinmarek.eu.
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Sportovní střípky:
Národní házená:
Házená ve Štěnovicích postrádá trenéry mládeže
Do jarní sezony nastupuje pouze
družstvo žen, které čeká 10 zápasů. I
přesto, že máme mezi sebou další
nastávající maminky, tak věříme, že
sezonu zvládneme a budeme mít
uspokojující výsledky. Bohužel se
nám stále nedaří sehnat trenéry - jak
pro přípravku, tak pro starší kluky.
Proto není v současné době mládež.
Budeme rádi za každého aktivního
dobrovolníka, který bude mít chuť
zapojit se. Národní házenou můžete
sledovat také na facebooku –
Házená Štěnovice. Zveme všechny
příznivce sportu na domácí zápasy.
V březnu, třetí sobotu v měsíci – 18. 3. pořádala NH
jako každý rok Maškarní candrbál pro děti. Letos
poprvé bez dospěláckého maškarního, který bývá
hned večer. Bohužel, stále nemohu vstřebat - že již
skoro patnáctým rokem, kdy máme pořád stejný
termín (v rozmezí maximálně jednoho týdne) - byly
v obci maškarní bály pro děti dva. Nevím, zda se tak
stalo z nevědomosti nebo si jen někdo řekl, že je tento
datum fajn. Je-li nějaká „tradice“ a není krátkodobá,
měla by být udržována, nikoli podrážena. I přes tyto
skutečnosti je potřeba uznat, že se bál velice vydařil.
Přišlo celkem sedmdesát dětí a necelých sto
dospělých. Doufám, že si akci všichni přítomní
náležitě užili.
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Příští rok 2018 v březnu bude opět maškarní bál. Jelikož to bude již 15. výročí,
oslavíme je ve velkém! Maškarní bude pro děti i dospělé.
autor: Veronika Vařeková,
předsedkyně oddílu
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Fotbal:
Mužům začali jarní záchranářské boje

V neděli 26. března nastoupili muži ke svému prvnímu jarnímu zápasu v soutěži,
kdy sehráli těžké utkání na půdě rezervy Přeštic. Utkání skončilo po devadesáti
minutách remízou 1:1, kdy branku našeho týmu vsítil Michal Boček.
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V následných pokutových kopech se nám podařilo zvítězit, takže jsme získali dva
veledůležité body z tohoto utkání.
V dubnu odehrají muži celkem 3 utkání na domácí půdě. Budeme rádi, pokud tým
mužů fanoušci přijdou v těchto důležitých zápasech podpořit.
V dubnu pak startují své soutěže i ostatní kategorie – mladší přípravka, starší žáci
a stará garda. Všechny tyto týmy také ocení případnou podporu fanoušků na
svých zápasech. Rozpis zápasů všech kategorií je přiložen v tomto vydání
Štěnovických listů.
autor: Ing. Petr Lodl,
předseda oddílu
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