č. 9 / září 2021

zpravodaj obce Štěnovice

28 stran

zdarma

Silniční most u zámku: Přehled nehodovosti
V předchozím čísle Štěnovických listů byli čtenáři informováni o záměru
rekonstrukce silničního mostu u zámku. V článku z minulého čísla našeho
periodika bylo mimo jiné uvedeno, že může být záměr rekonstrukce mostu
značně zkomplikován památkáři. Aby však byly informace o mostu úplné,
předkládáme nyní několik dat, která poskytla policie ve formě přehledu
nehodovosti za posledních pět let.
rok

počet nehod

2016

2 nehody

2017

3 nehody

2018

3 nehody
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účastníci
1 běžná na euroformulář
1 nehoda OA s NA škoda 50 000 Kč
bez zranění
1 běžná na euroformulář
1 nehoda OA, škoda 35 000 Kč bez
zranění
1 nehoda 2 OA, škoda 50 000 Kč, bez
zranění
1 běžná na euroformulář
1 nehoda NA, škoda 20 000 Kč bez
zranění
1 nehoda 2 OA a cyklista, škoda
45 000 Kč, se zraněním
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2019

2 nehody

2020

3 nehody

1 běžná na euroformulář
1 nehoda 2 OA, škoda 120 000 Kč,
bez zranění
1 běžná na euroformulář
1 nehoda OA a autobus, škoda 50 000
Kč bez zranění
1 nehoda OA, škoda 130 000 Kč, bez
zranění

OA – osobní automobil, NA – nákladní automobil
Data byla poskytnuta PČR.

Jan Polívka

Obecní evidence psů pro snadnou identifikaci
Vzhledem k vysokému počtu odchytů volně pobíhajících psů a jejich
následné komplikované identifikaci vytváří Obec Štěnovice evidenci čipů
Vašich čtyřnohých mazlíčků. Budete-li chtít přihlásit svého psa do této
evidence, nahlaste nám číslo čipu, jméno majitele a telefonní číslo, a to na
adresu podatelna@stenovice.cz, nebo na tel.č. 377 916 202.
Obecní úřad Štěnovice

Ve škole byly zbudovány bezbariérové toalety
O prázdninách proběhla rekonstrukce a modernizace sociálního zařízení
v přízemí budovy základní školy. Cílem této akce byl vznik
bezbariérových prostor, které umožní osobám s fyzickou indispozicí
(zejména vozíčkářům) využívat s maximálním pohodlím školní toalety i
s příslušnými zařizovacími předměty. Za rekonstrukci, kterou provedla
firma SK interiér, zaplatila obec necelých 200 tis. Kč.
JP
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Rekonstrukce střechy obou tělocvičen byla dokončena
V srpnu byla dokončena rekonstrukce střechy obou školních tělocvičen.
Akci prováděla firma Martin Hubka, která za realizaci díla inkasovala
zhruba 2,3 mil. Kč. V rámci akce byla řešena nejen výměna střešní krytiny
(šindel a staré asfaltové pásy byly nahrazeny novými asf. pásy), ale také
střešní izolace a zateplení části štítu budovy velké tělocvičny.
JP

V září jubilea oslaví:
Miloslav Šlouf, Na Tarase
Marie Balejová, Buková
Josef Schut, Farní
Antonie Šestáková, V Podlesí
Josef Lodl, Akátová
Milan Brož, Akátová
Bohumíra Lindová, V Potocích

Jaromír Šimr, Akátová
Alice Lehrová, Liliová
Růžena Ledvinová, Akátová
Jaroslav Pouch, Farní
Helena Lindaurová, Štěnovická
František Čihák, Skalní
Jiřina Marešová, Akátová

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

strana 3

ŠL č. 9 / září 2021

Zpráva pro ženy
Dne 11. srpna jsme se sešly v hasičárně a povídaly jsme si o výletě do Přeštic
a Plzně, kam se chceme jet podívat. Děvčata opět napekla, paní Olivková
jablkový závin, paní Zemanová makový koláč, paní Cingrošová perník a paní
Hamrlíková kakaové řezy. Probraly jsme postupy upečených moučníků a
vyměnily recepty. Na závěr proběhla naše oblíbená tombola.
18. srpna jsme se sešly v Lidovém domě a dobře se zde najedly. Při povídání u
kávy jsme se domluvily, že navštívíme Přeštice, a to barokní kostel
Nanebevzetí Panny Marie.
25. srpna jsme tento naplánovaný výlet uskutečnily, avšak kostel byl zavřený,
neboť zde probíhají opravy. Prohlédly jsme si tedy okolí kostela a také
nedaleké obchody a trhy na náměstí.
Výlet se nám podařil i díky nádhernému počasí. Opětovně se sejdeme
15. září v hasičárně.

Zdeňka Šestáková

Z kultury:
Štěnovická galerie
Od 20. září 2021 vyhlašujeme nové téma Štěnovické galerie, tentokrát
“Kdybych měl/a svůj ostrov, jakou by měl vlajku”. Popusťte uzdu své
fantazii a buďte součástí již druhé veřejné výstavy ve Štěnovicích. Budeme
se těšit na vaše obrázky.
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Hravé odpoledne s piknikem
V neděli 19. září 2021 se bude na louce u jezu konat Hravé odpoledne s
piknikem. Akci pořádá Kulturní komise obce Štěnovice ve spolupráci se
skautským oddílem Dráčata Štěnovice. Při akci si přijdou na své děti všech
věkových skupin - pro malé děti budou připraveny nafukovací atrakce a
různé hry, pro větší si pak skauti připravili různé náročnější výzvy
(např. lanová překážka). Za úspěšné plnění her a úkolů se mohou účastníci
těšit na drobné odměny. V rámci akce budou předávány také odměny za
Okénkový kalendář 2020 a Prázdninové keškování. Vezměte si s sebou
vybavení na piknik a dobrou náladu. Více info viz plakát.
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Prázdninové keškování
Prázdninové
keškování
aneb do konce září máte ještě
možnost objevit všech 10
kešek. Během prázdnin nám
již 6 účastníků zaslalo
fotografie
z úspěšných
nálezů všech deseti kešek.
Odměny budou předány 19.
září na Hravém odpoledni s
piknikem u jezu. Pokud vám
chybí ještě nějakou objevit,
využijte pěkného počasí a do
30. září nám zašlete
fotografie.
Odměny
doručíme na zaslanou adresu.
Více informací naleznete na
plakátě.

Kulturní komise
obce Štěnovice
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Ze základní školy ve Štěnovicích:
Úspěch v soutěžích
Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje
oceňuje školy v soutěži „O nejúspěšnější školu v soutěžích“. V kategorii
úplných základních škol, tedy v konkurenci devíti desítek škol, se
štěnovická škola umístila na krásném 3. místě.
Školy byly vyhodnocovány podle dosažených úspěchů v krajských kolech
soutěží v závislosti na počtu žáků. Body byly přidělovány za první, druhé a
třetí místo. Jednalo se o předmětové soutěže a olympiády, které ve školním
roce 2020/2021 probíhaly mimořádně distanční formou.
Michal Zoubek
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Školní rok zahájen v Pošumaví
Pedagogové naší školy již
potřetí zahájili školní rok
pracovním výjezdem, tentokrát
do Pošumaví. Nabitý program
setkání připravil pedagogy na
roční úkoly - podporující
hodnocení, práci s kritérii,
aktivity rozvíjející čtenářskou
gramotnost, podporu klimatu
školy
zavedením
etické
výchovy na druhém stupni,
rozjezd nové informatiky od 4.
do 9. ročníku a spoustu dalšího. Našel se čas i na vzájemné inspirace,
neformální setkávání a velký turnaj ve hře Mölkky.
Michal Zoubek

Z mateřské školy ve Štěnovicích:
Léto, prázdniny jsou pryč a my všichni společně
začínáme nový školní rok
V MŠ ve třídě Liščata se věnujeme podtématu:
Září klepe na vrátka,
chystejte se děťátka!
Otevře nám dveře školky,
vítáme vás, kluci, holky.
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Naše třída předškoláků se nachází na odloučeném pracovišti v budově
základní školy. Děti, které k nám přicházejí, se seznamují s novými
prostorami třídy i školy. Vzájemně se poznáváme pomocí didaktických a
pohybových her. Učíme se společný ranní rituál. Děti se učí znát „svoje
značky“, které jsou z geometrických tvarů. Procvičují si tedy pojmy: čtverec,
kruh a trojúhelník, počet a barvy. Sdělují své názory a pocity, jak vzpomínají
na prázdniny, zda se do školky těšily, či ne. Opakujeme a dále upevňujeme
pravidla soužití. Za pomoci piktogramů si říkáme a ukazujeme, co je bezpečné
x nebezpečné chování nejen ve třídě, ale i venku při vycházkách. Postupně se
budeme sbližovat, učit se respektovat jeden druhého, uvědomovat si, že pro
společné soužití v naší třídě je důležitý každý z nás. Věříme, že brzy vzniknou
nová dětská přátelství a všichni dohromady se budeme cítit dobře.
Ilona Krastová,
Lenka Brožíková

Štěnovičtí chovatelé:
Co Čech, to chovatel!
Rozvolnění se dotýká i pobočných spolků Českého svazu chovatelů. Zmírnění
mimořádných opatření poskytuje prostor pro konání výstav drobného
zvířectva.
Štěnovičtí chovatelé připravují říjnovou bodovací výstavu králíků, holubů a
drůbeže. V pátek 23. října 2021 proběhne posuzování zvířat, při kterém
nabízíme možnost účasti mateřské a základní školy.
Výstava bude otevřena pro veřejnost v sobotu 24. října 2021 od 8:00 do 16:00.
V sobotu UKÁZKA KRÁLIČÍHO HOPU! Tak přijďte!

Stanislav Menoušek
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Upozornění pro chovatele:
V obci se v poslední době objevilo několik případů králičí choroby –
myxomatózy.
Vyzýváme chovatele, aby zvířata, která uhynula vlivem této nemoci,
nevyhazovali. Obraťte se na kafilérii Biřkov, tel.: 376 353 100.
ZO Štěnovice

Fotbal:
V posledním prázdninovém týdnu fotbalové hřiště TJ Sokol Štěnovice
ožilo. Probíhalo zde týdenní soustředění kategorie žáci formou
příměstkého tábora. Celodenní program byl náročný jak pro kluky, tak i
pro trenéry. Dva dopolední tréninky a jeden odpolední daly mladým
fotbalistům pořádně zabrat. V pondělí jsme měli brankářský trénink
s gólmanem plzeňské Viktorie B Viktorem Šulcem, který nám mimo jiné
poradil, jak kopat penalty. V úterý zase kluci vyzkoušeli kvality ligového
obránce Viktorie Plzeň Josefa Koželuha, který s fotbalem začínal ve
Štěnovicích. A v pátek jsme měli trénink s lektorem FAČR a trenérem
reprezentace ČR U17 Jirkou Skálou. Věřím, že si kluci na soustředění
kromě poctivé dřiny užili i plno zábavy. A snad budou dělat radost i Vám
divákům, pokud se na ně někdy přijdete
podívat na jejich zápas...
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Viktor Šulc a žáci TJ Sokol Štěnovice.

Josef Koželuh na tréninku.
Luboš Šmídl
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Skautský oddíl Dráčata Štěnovice:
Skautský tábor Jumanji 8. - 21. 8. 2021
Po příjezdu na skautskou louku v Hrádku u Sušice se děti po dvojicích
rozdělily do stanů a vyrobily si z dřevěných prkének cedule s pořadovým
číslem stanu. Hlavním tématem pro celotáborovou hru se stala kniha od
Chrise Van Allsburga s názvem Jumanji, která byla následně s velkým
úspěchem zfilmována. Děj spočívá v tom, že skupina studentů objeví
starou videokonzoli se hrou, o které nikdy předtím neslyšeli – zvanou
Jumanji - vzápětí se všichni ocitají v džungli, v níž se hra odehrává, a zcela
doslova se stávají postavami, které si pro hru zvolili. Společně zjišťují, že
Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát – musíte ji přežít. Aby hru
pokořili a mohli se vrátit do skutečného světa, musejí se vydat na
nejnebezpečnější dobrodružství svého života, jinak ve hře uvíznou navěky.
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Po společné večeři následoval zahajovací oheň, kde skautští vedoucí
vysvětlili pravidla v táboře a určily se první noční hlídky.

Každý den začal ráno sbíráním plastových vajíček, při kterém bylo
zapotřebí po zaznění táborového bubnu nalézt vajíčko, které po otevření
obsahovalo číslo. Hodnota čísla se zapsala každý den do tabulky, sčítala se
a na konci tábora se součet čísel vyhodnotil. Následovala u skautských dětí
oblíbená rozcvička a po ní snídaně. Ve službě v kuchyni se pravidelně
střídaly skupiny Myšky, Kojoti, Ledňáčci, Delfíni, Raci, Lasičky, Netopýři
a Medvědi. Po snídani si děti uklidily ve stanu a převlékly se do
skautského kroje. Následovalo bodování úklidu ve stanech a po něm
nástup se vztyčením vlajky ČR za zpěvu Junácké hymny, informacemi o
denním programu a rozdělení nočních hlídek.
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Pak následoval 1. dopolední program, svačina, 2. dopolední program,
oběd, polední odpočinek, 1. odpolední program, svačina, 2. odpolední
program, večeře, nástup, zhodnocení dne, svěšení vlajky ČR, večerní
program, večerka a nástup hlídek na ostrahu tábora.
V průběhu celého tábora probíhala v několika etapách celotáborová hra,
která se nesla v duchu již výše zmiňované knihy a filmu Jumanji. Skautské
děti byly rozděleny do skupin a každá z nich měla název (Bílý panteři, The
Rock, Helikoptéry, Jaguáři, Tygří oko, atd.).

V první etapě nazvané Vtažení do Jumanji, děti rozdělené do skupin
„prošly monitorem“ v podobě velké krabice a každý dostal visačku se svojí
postavou a základním charakterem své postavy. Následně se děti seznámily
s Nigelem Billingsleyem, průvodcem v Jumanji.
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Ve druhé etapě s názvem Úvodní dopis, dostaly děti dopis, který byl
poškozený, chyběly v něm části vět, cca 20 slov. Úkolem dětí bylo
chybějící slova podle mapy nalézt, podle klíče vyluštit a doplnit do textu.
Třetí etapa nesla název Útěk před nájezdem motorkářů Van Pelta, zde děti
srážely či zasahovaly bumerangem nepřátelé motorkáře v podobě
kartonových siluet na motorkách, cestu musely projít v stanoveném
časovém limitu.
Čtvrtá etapa s názvem Bethany se učí močit v mužském těle (pozn.:
některé postavy z reálného světa, změnila ve hře pohlaví a musely se učit
„novým“ věcem), děti měly k dispozici „neprůhledné“ brýle, přelepené
izolepou a dostaly vodou naplněnou PET láhev s dírou ve víčku. Obsah
láhve musely „vymočit“ do připravené nádoby, kdo zrovna „nemočil“
slovně navigoval Bethany při „míření“ do nádoby. V této etapě se
vyhodnocoval objem vody v nádobě.
Pátá etapa – Had černá mamba, dvě skupiny dětí seděly proti sobě, vždy
z těchto skupin každý s každým v souboji, kdo první mrkne prohrává, tzn.
nesmí mrknout při pohledu na černou mambu.
V šesté etapě s názvem Bravestone bojuje s motorkáři, vždy dvě skupiny
prováděly tzv. skupinové vytlačování z kruhu, zvítězila skupina, která
vytlačila druhou ven.
Sedmá etapa – Útěk z bazaru podzemím, byla noční etapou, kdy pouze
jeden člen skupiny jménem Hydroplán měl k dispozici baterku a vedl
zbytek podzemím. Dával skupině instrukce ve smyslu, projít úsek bez
mluvení, přejít po kládě, prolézt pavučinou a nedotknout se, šlapat jen na
bílé kameny atd.
Osmá etapa se jmenovala Dopravní depo, v této etapě musela členka
skupiny zabavit stráže depa tancem a tzv. flirtováním a zbytek skupiny
musel přeříznout pilkou na železo řetízek. Po přeříznutí řetízku byla
k dispozici dřevěná stavebnice a skupina musela sestavit vrtulník.
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V deváté etapě s názvem Na vrakovišti aut, musely skautské děti poskládat
auto z kartonů, plastových spojek, dvou plastových trubek a čtyř kol
vytištěných na 3D tiskárně. Kdo poskládal auto, musel absolvovat štafetu
kolem tábora a při ní byl honěn pštrosem, kterému musel uniknout.
Desátá etapa nesla název Hledání ovoce – Jumanjiovník, kolem stromu byl
kruh, do kterého se nesmělo vstoupit a na stromě bylo zavěšeno ovoce, děti
musely přijít na to, jak ovoce ze stromu sundat. K dispozici měly nůž,
nůžky a pilku na přípravu prutu na sundání ovoce.
V jedenácté etapě Kradení Velbloudů, se jednalo o odemknutí zámku bez
klíče, překonat kódový zámek. Ke kódu se děti dostaly, pokládáním otázek
a přemlouváním velbloudů prostřednictvím zoologa, který umí s velbloudy
mluvit a ze získaných odpovědí postavily slovo, které představovalo daný
kód.
Dvanáctá etapa Opice, spočívala v přechodu propasti přes provazové
mosty, které se hýbou, a přitom začnou děti honit opice – mandrilové,
opičáci houpou mostem a přechod komplikují.
Třináctá a zároveň poslední etapa Cesta za jaguárem, byla ve stylu
stopovačky s úkoly podle mapy. Skautské děti našly skálu, u které byl
jaguár, kterému položily klenot ve formě vajíčka na hlavu, zvolaly Jumanji
a tím zlomily kletbu a „vyšly“ z videohry a tím se vrátily do skutečného
světa.
Při dopoledních a odpoledních programech se jednotlivé družiny vzájemně
střídaly vždy pod vedením vedoucího a jejich náplní byly iniciativní
aktivity, sporty jako fotbal, lakros, vybíjená, softball, vyrábění korálků z
bezu, výroba lapačů snů, uzlování, jízda na lanové dráze mezi stromy,
orientační běh, práce s mapou, stolní hry, plnění úkolů ze skautské
literatury Stezka a Nováček, pohybová ekohra, výroba lodiček ze dřeva a
provázku, poznávání stromů v okolí tábora, stavba přístřešku z plachty a
v něm následné přenocování, vaření oběda na ohni, výroba lodiček z kůry,
tvoření z přírodnin, zpívání v přírodě, práce s nožem, výroba korálkových
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náramků, pečení jídla ve žhavém popelu, stavba bunkru z přírodnin,
maskování a hra na schovku, oblíbená hra Casino s ruletou, kostkami a
kartami, zdravověda, skupinová pantomima malování rukama na velkou
plochu a spoustu dalších činností.
Několik družin si též vyzkoušelo „cvičnou“ evakuaci z tábora, tzn. děti si
musely vše své zabalit a přesunout na určené místo v blízkosti tábora.
Jeden táborový den byl věnován olympiádě, ve které děti změřily své síly v
těchto disciplínách: střelba ze vzduchovky na dálku 15 m, střelba z luku,
hod koulí, běh na 50 m, běh na 1500 m, skok do dálky, hod oštěpem a vrh
kamenem. Následující den pak bylo vyhlášení výsledků a 1. – 3. místo
bylo odměněno.
Kromě zahajovacího ohně se také konal slibový oheň, při kterém skládaly
slib světlušky, vlčata, skautky a skauti.
V průběhu tábora děti plnily „odborky“: reportér, deskovkář, tanečník,
kytarový klub, klub kolektivních sportů. Reportér se měl rozvíjet v psaní
článků, zajímat se o dění ve svém okolí a umět informovat. Tato odborka
vyvrcholila vydáním táborového časopisu. Deskovkář – cílem této odborky
je prověřit znalosti a dovednosti potřebné ke hraní deskových her a
zároveň umět vysvětlovat pravidla her. Tanečník – by měl mít pohybové a
rytmické nadání a aktivně ho rozvíjet. Měl by mít rád pohyb a hudbu, mít
přehled o tanečních stylech, vnímat tanec jako společenský prostředek a
umět se podle toho chovat. Kytarový klub se zaměřil na hru na kytaru a
klub kolektivních sportů nabídl dětem znalost pravidel a hraní her jako
badminton, pétanque, kroket, rugby a fotbal. Po splnění odborek, jejichž
plnění bylo rozděleno do 4 etap, dostaly skautské děti nášivku na skautský
kroj.
Na táboře se plnily i skautské výzvy. Například „O tři orlí pera“, které
spočívá v tom, že se skaut zdrží jeden den jídla, jeden den s nikým
nepromluví a jednu noc přespí sám v lese nejméně půl km od tábora a
obydlí.
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Hlavním smyslem zkoušky je posilovat schopnost sebezapření a trpělivosti
v překonání sebe samotného. Nebo „Noční bdění“, které spočívá v tom, že
je skaut vzbuzen náhodně v noci a nesmí jednu hodinu usnout, v průběhu
hodiny je kontrolován vedoucím, zda nespí.
Poslední večer byl zakončen táborovým ohněm, při kterém se vyhlásily
výsledky za ranní sbírání vajíček, úklid stanů a celotáborovou hru. Čas
mezi předáváním cen byl vyplněn zpěvem a hrou na kytaru.

Poděkování patří maminkám kuchařkám Petře Trnkové, Šárce Sopkové,
Laďce a Marušce Peškovým, Martině Šímové, zdravotnicím Aničce
Slachové a Pavlíně a všem rodičům skautských dětí za celoroční podporu.
Cyril Hromník
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První bojiště Oldřicha Kestlera
Pro část našich vojáků, kteří odešli do zahraničí, začala druhá světová válka
hned 1.9.1939. Například skupina našich letců prodělávala výcvik na letišti
Deblin, ležícím zhruba 100 kilometrů jihovýchodně od Varšavy. Před půlnocí
obdrželo letiště rozkaz k evakuaci. Letci se po vyhlášení poplachu shromáždili
v hangárech u strojů. Ráno v pět hodin (2.9.1939) odstartovala první vlna
letadel už za dunivého zvuku přibližujících se německých bombardérů.
Společně s Poláky se přeletu letounů na polní letiště v Górze Pulawske
zúčastnili českoslovenští piloti Balejka, Škarvada, František, Dobrovolný,
Lazar, Hrala, Gablech, Murcek a O. Kestler. Oldřich Kestler se druhý den
vrátil iniciativně z Pulawy automobilem zpět do Deblinu pro další letoun.
Letiště bylo těžce poškozené německým bombardováním. Ve svých zápiscích
svoji první zkušenost s válečnou realitou později popíše slovy: „ …v noci
hořelo skladiště bomb, koně, děti…..vše mrtvé!“. I tak se mu podařilo odletět
s jedním strojem typu RWD. Pro nedostatek paliva ho nakonec musel 7. září
opustit. Za tento čin byl vyznamenán polským Křížem za chrabrost.
Jak vlastně ona blesková válka vypadala? Určitě ne tak, jak se léta traduje.
Polská armáda nebyla rozhodně zaostalá. V mnoha ohledech byla na stejné
úrovni jako branná moc předmnichovského Československa. Měla sice slabší
dělostřelectvo. Naopak letectvo se orientovalo u prvoliniových útvarů na
jednoplošné konstrukce, zatímco u nás měly převahu zastaralé dvouplošníky.
Také Poláci měli nedostatek obrněné techniky. Ačkoli byli napadeni ze tří
stran, dokázali z počátku klást efektivní odpor. Podařilo se jim včas uklidit
letadla na polní letiště a pak s nimi vyrazit do boje. Jenže převaha byla velká.
Navíc Polsko mobilizovalo prakticky za pochodu. Němci po sérii drtivých
úderů dosáhli již 8. září předměstí Varšavy. Avšak hned druhý den zahájily
polské divize odvážný protiútok na Bzuře. Wehrmacht se musel bránit a
polská armáda získala čas na přeskupení. Nakonec k dobývání Varšavy přece
jen došlo. Držela se více než dva týdny a Němci poprvé zjistili, že ani přesila
v tancích jim v městské zástavbě proti odhodlaným obráncům moc nepomůže.
Kolaps našeho severního souseda nastal ve chvíli, kdy mu do zad vpadla Rudá
armáda.
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SSSR věrný paktu Ribbentrop – Molotov obsadil právě ty oblasti, kde se
Poláci přeskupovali k obraně. Po krátkém odporu jim došel dech a
kapitulovali. Přesto zůstalo na polském území několik oblastí, které se staly
základnou pro odboj a okupanti je neměli pod kontrolou nejméně další tři
roky. Hitlerovská armáda měla velké ztráty. Trvalo dalšího půl roku, než
mohla zahájit západní tažení. Dědictvím po této nešťastné době se stal mýtus
o polské jízdě útočící na tanky. Tento nesmysl přivedla na svět italská a
německá propaganda. Jízda, resp. huláni, se v polské armádě používali stejně
jako u nás pro průzkum, diverzní činnost v týlu nepřítele či rychlé vnikání do
mezer v liniích. Na začátku války měla za úkol napadáním německých kolon
pomáhat formující se pěchotě. Hned 1.9.1939 však jednotka hulánů kolem
sedmé hodiny večerní doslova načapala odpočívající vojáky 20. pěší divize
Wehrmachtu. Tábořili dokonce v otevřeném terénu. Dvě stě padesát hulánů
vyrazilo odvážně na zteč. Němce naprosto překvapili, přičemž mnoho z nich
začalo zoufale utíkat. Několik nepřátel bylo zabito stylem známým spíš
z napoleonských válek – pomocí kopí a šavlí. Do vířícího chaosu najednou
vpadla kolona německých průzkumníků na obrněných autech. Jejich
automatické zbraně začaly Poláky kosit a těm nezbylo než ustoupit. Mrtvé
koně s jezdci si druhý den vyfotografoval italský válečný zpravodaj. Záhy
z této jedné potyčky goebbelsovská propaganda vykonstruovala příběh o
zaostalých Polácích. Bohužel mnoho lidí tomu věří dodnes.
A náš Oldřich Kestler? Velkou část ústupové anabáze prodělal pěšky, na
selských povozech nebo nákladních automobilech. Celých deset dnů putoval
za ostatními letci do Smygy u Dubna. S ohledem na kritickou situaci Polska se
letci rozdělili do skupinek, aby zvýšili svoji šanci na přechod do Rumunska.
Oldřich Kestler spolu s Tomášem Motyčkou a Josefem Kainerem moc štěstí
neměli. Po sotva třech dnech pochodu padli dvacátého září do sovětského
zajetí. Následoval převoz do Tarnopolu, jehož vězeňských cel si užili
následujících dvacet tři dní. 13. 10. 1939 se dostali na svobodu. Ihned
pokračovali směrem k rumunské hranici, a to nejprve vlakem přes
Stanislawow a Kolomiji, následně pak autobusem přes Kosów do dnešního
ukrajinského města Kut. 16. října konečně překročili hranice do Rumunského
království. Tím pro O. Kestlera skončila účast na nešťastné katastrofě polské
republiky.
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Tematickou ilustraci druhého odletu O. Kestlera z letiště Deblin zpracoval Ondřej
Soukup mladší z Aviationart-gallery.
Martin Marek

Informace k národní házené
Po prázdninové pauze jsme opět zde. Tréninky žen probíhají již od začátku
srpna a tréninky dětí chystáme začátkem školního roku. Stále platí, že rády
uvítáme nové členy, děti od první třídy a dál. Máme již třetím rokem cca
okolo 20 dětí – funguje u nás přípravka a starší žáci a žačky. Přípravka je
již aktivně přihlášena do soutěže, kde budou bojovat formou turnajů. Děti
mají tréninky každý čtvrtek od 16:30 h na hřišti u školy.
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Do podzimní sezony nastupuje družstvo žen, které čeká 10 zápasů. Stále
ještě naše 4 hráčky hostují i do 1. ligy Nezvěstic, kde budou i tuto sezonu
aktivně hrát.
Dále přinášíme rozpis utkání. Bohužel nemáme zázemí, kde je možno si
dát k zápasu pivko nebo klobásu, ale ten sportovní zážitek také stojí za to.
datum

kolo

čas

domácí

hosté

NE 5.9.2021

2. kolo - P

15.30

Božkov

Štěnovice

SO 11.9.2021

3. kolo - P

10.00

Štěnovice

Kyšice

NE 12.9.2021

4. kolo - P

11.00

Plzeň Újezd

Štěnovice

SO 2.10.2021

6. kolo - P

9.30

Stupno

Štěnovice

NE 3.10.2021

7. kolo - P

10.00

Štěnovice

Litice

SO 9.10.2021

1. kolo - P

10.00

Štěnovice

Příchovice

NE 10.10.2021

8. kolo - P

10.00

Štěnovice

Tymákov B

SO 16.10.2021

9. kolo - P

15.00

Chudenice

Štěnovice

NE 17.10.2021

10. kolo - P

10.00

Štěnovice

Přeštice B

NE 24.10.2021

11. kolo - P

15.00

Dobřív

Štěnovice

A ještě bych zmínila několik vět ke zdejší „omladině“. Je moc smutné, že
si nikdo ničeho neváží… Ono jít si zahrát na hřiště je fajn, ale jít tam a
ničit něco, o co někdo dlouho usiloval, bojoval, a pak vybudoval - to je
dost smutné! Přijdeme na trénink a první co nás čeká je úklid hřiště.
Sesbírat všude odpadky, zamést nedopalky cigaret a střepy. A nakonec
narazíme na roztrhané sítě na brankách, potrhané záchytné sítě a propálené
střídačky. Nevím, zda si někdo musí něco dokazovat, nebo zda je dnešní
mládež opravdu tak moc bezohledná.
Právě jsme obci předložily cenovou nabídku od firmy, která provede
komplet servis hřiště, tzn. propískování a údržbu povrchu (dělalo se
naposledy před pěti lety). Firma rovněž dodá nové záchytné sítě.
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Sítě na branky již byly objednány a je potřeba je v rámci tréninku vyměnit,
jelikož se blíží další domácí zápasy.

foto: potrhané sítě a nedopalky na střídačkách
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Více informací naleznete na internetových stránkách obce
v části aktuality.
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