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Číslo 56

Staňkovsko

Rada města dne 9. 2. 2005
schvaluje:
- poskytnutí fin. částky ve výši 5.000,- Kč
jako příspěvku města na realizaci pouťového
ohňostroje o pouti v r. 2005. Ohňostroj zajistí
p. Zahradník.
- finanční nabídku p. Josefa Pavlíka, Staňkov,
Rašínova 290 a p. Jiřího Štefla, Čečovice 55,
na poražení suchých topolů a prořezání
a snížení dalších na sídlišti Na Tržišti.
Nabídková cena 36.200,- Kč.
- doplatek odměny pro správce městských lesů
za r. 2004 ve výši 30.000,- Kč
- smlouvu mezi městem Staňkov a
Zemědělskou společností Srbice, a.s. o
pronájmu pozemků v majetku města, které ZS
Srbice, a.s. zemědělsky využívá.
neschvaluje:
- žádost Svazu diabetiků ČR, územní
diabetické organizace Domažlice o poskytnutí
finančního příspěvku města na činnost
organizace v r. 2005.
Rada města dne 21. 2. 2005
schvaluje:
- žádost Emilie Oulíkové, Staňkov, Rašínova
73 o prominutí poplatku za odvoz a
zneškodňování komunálního odpadu pro rok
2004.
- na žádost MěÚ-MTBS měsíční poplatek za
správu bytů, které MTBS bude vykonávat pro
Společenství vlastníků byt. jednotek takto:
a) pro rok 2005 125,- Kč/měsíc/ 1 byt
b) pro rok 2006 a další bude poplatek
valorizován o oficiálně vyhlášené procento
inflace
c) dle odstavců a) a b) budou uzavřeny nové
smlouvy. U Společenství vlastníků domu
č. 333 bude uzavřen nový dodatek ke stávající
smlouvě.
- uvolnění částky 90 tis. Kč, která bude
následně zapracována do návrhu rozpočtu
města na kácení a úpravu stromů.
souhlasí:
- v souladu se zák. č. 561/2004 Sb. se zřízením
víceletého gymnazia v rámci Soukromé střední
odborné školy BEAN ve Staňkově.
stanovuje:
- následující spádový obvod Základní školy
Staňkov, jejíž je město zřizovatelem: Staňkov,
Ohučov, Vránov, Krchleby, Puclice, Malý
Malahov, Doubrava, Čermná, Poděvousy,
Hlohová, Močerady.
neschvaluje:
- návrh Smlouvy o dílo mezi městem a firmou
Planco group s.r.o., Šípková 1, Plzeň, na
vypracování rozvojového programu mobility
Staňkov-město bez architektonických bariér
Rada města dne 9. 3. 2005
schvaluje:
- žádost manželů Pivoňkových, Vránov 6
o prominutí placení poplatku za odvoz a
zneškodňování komunálního odpadu pro r.
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2005 za dceru Lenku, která žije dlouhodobě
mimo území ČR
- partnerskou smlouvu pro projekt
„Internetizace knihoven v Plzeňském kraji,“
uzavřenou mezi Plzeňským krajem a Městem
Staňkov.
- žádost Taneční školy DANCE s.r.o. Stod o:
a) pořádání II. ročníku soutěže tanečních párů
o „Cenu města Staňkova“ ve standardních a
latinskoamerických tancích dne 17.4.2005
v sále Lidového domu
b) účast města na spolupořádání této akce
c) poskytnutí finančního příspěvku města ve
výši 10.000,- Kč na pořádání soutěže
- žádost p. Jany Jánské, Staňkov, Domažlická
302 o pronájem části Slepé ulice žadatelce
za podmínek, že ve smlouvě bude uvedena
jednotýdenní výpovědní lhůta a výše pronájmu
bude 320,- Kč/rok
- žádost p. Jiřího Soupíra, Staňkov, Nádražní
353 o pronájem nebytových prostor (bývalá
prádelna) na stav. parc. č. 136, k.ú. Staňkov-ves
za podmínek, že nájemce vlastním nákladem
opraví střechu objektu a bude jej udržovat, a
výše pronájmu bude 100,- Kč/rok
- inventarizaci majetku města a jeho
organizačních složek k 31.12.2004
- odpisový plán Základní školy Staňkov pro
dlouhodobý hmotný majetek (technologie
kuchyně předána ZŠ do užívání na základě
předávacího protokolu z konce r. 2004) s tím, že
odpisová doba bude 10 let
roční výše odpisu 10%
odpis bude prováděn čtvrtletně
- Ukládá ředitelce ZŠ odvádět finanční
prostředky na odpisy dlouhodobého hmotného
majetku do rozpočtu města.
nesouhlasí:
- se žádostí manželů Ing.Petra a Marty
Leitlových, Krchleby 73 o koupi části parc. č.
137 v k.ú. Krchleby.
Rada města dne 23. 3. 2005
bere na vědomí:
- jako oprávněnou stížnost obyvatel Plzeňské
ulice adresovanou na Ředitelství silnic a
dálnic Plzeň ve věci stavu silnice I/26 v úseku
Plzeňské ulice.
schvaluje
- žádost ing. Leoše Augustina, Staňkov,
Plzeňská 152 o realizaci vodovodního řadu
protlakem od sokolovny na pozemek žadatele
s možností napojení vlastníků sousedních
nemovitostí
- žádost Českého kynologického svazu Boxerského klubu Staňkov o poskytnutí fin.
částky 2 tis. Kč jako příspěvek na pořádání
„Výběrové soutěže na mistrovství světa a ČR“,
která se bude konat 9.-10.4. v Krchlebech
- na návrh vedoucího MTBS p. Bauera
smlouvu o pronájmu nebytových prostor v
areálu MTBS, Wenigova ul., Staňkov (garáže
pro parkování popelář. vozu včetně společných
prostor, sprch a WC) Západočeským
komunálním službám a.s. Husova 71, Plzeň
- dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na pronájem
pozemků letištní plochy, zapsaných na LV 1,
uzavřené dne 12.5.1999.

strana 2
Usnesení z jednání zastupitelstva města
konaného dne 29. března 2005
Zastupitelstvo města schvaluje:
- závěrečný účet r. 2004:
1) plnění rozpočtu za r. 2004, sestavené
v souladu s výkazem Fin 2-12M včetně
finančního vypořádání
2) zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Staňkov za r. 2004
3) celoroční hospodaření bez výhrad
- rozpočet města na r. 2005 s tím, že výdajová
část činí 42.769.000,- Kč a příjmová
34.381.790,-Kč. K dofinancování výdajů
do výše 42.769.000,- Kč jsou zapojeny
následující zdroje financování:
úvěr, hypoteční úvěr, půjčka ze SFŽP, splátky
úvěrů, fond rezerv a Fond rozvoje bydlení,
vše v celkové částce 8.387.210,- Kč.
- Obecně závaznou vyhlášku města Staňkova
č. 1/2005, kterou se zrušuje:
1) OZV města Staňkova č. 34/99, o vytvoření
a použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Staňkova
2) OZV města Staňkova č. 35/99, kterou se
mění a doplňuje vyhl. č. 34/99, o vytvoření a
použití účelových prostředků Fondu rozvoje
bydlení na území města Staňkova.
- Zásady o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
města Staňkova
- ponechání odměn pro neuvolněné zastupitele
města ve výši, schválené zastupitelstvem
města dne 16.6.2004 dle Nař. vlády č. 337/
2004 Sb. Odměny nebudou dle Nař. vlády č.
697/2004 Sb. navyšovány
- prodej stav.parc. č. 121/76, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 792 m2, manž. Marii
a Radku Fazekašovým, Holýšov, Táborová
425, za účelem výstavby rod. domu.
Prodejní cena: 350,- Kč/m2
Cena za pozemek: 277.200,- Kč
Cena za GP: 2.500, - Kč
Poplatek KÚ: 50,- Kč
Cena celkem:
279.750,- Kč
- prodej stav. parc. č. 121/78, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 792 m2, p. Petru
Řezáčovi, Poběžovice, Masarykova 285, za
účelem výstavby rod. domu.
Prodejní cena: 350,- Kč/m2
Cena za pozemek: 277.200,- Kč
Cena za GP: 2.500,- Kč
Poplatek KÚ: 50,- Kč
Cena celkem: 279.750,- Kč
- bezúplatný převod pozemku parc. č. 367/
14, o výměře 740 m2, v k.ú. Staňkov-ves z
Pozemkového fondu ČR na město Staňkov
- vzhledem k jinému očíslování pozemků po
jejich zaměření změnu usnesení zastupitelstva
města ze dne 6.6.2001, č. 16 A, bod III, písm.
d), které nově zní takto:
prodej části parc. č. 795/1, dle KN (původní
dle PK č. 770/2) v k,ú. Ohučov, označené p.č.
795/9, o výměře 1.441 m2, panu Vladislavu
Honkovi, bytem Kvíčovice 114.
Cena: 30,- Kč/m2.
Za pozemek bude zaplaceno
43.230,- Kč + 300,- Kč náklady KÚ.
Cena celkem: 43.530,- Kč
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2005
Skutečnost
2004

Rozpočet Výdaje v tis.
2005 Kč

Skutečnost
2004

Rozpočet
2005

Daňové příjmy a poplatky

23,110.20

Zemědělství a
21,352.00 lesnictví

1,170.00

100,00

Nedaňové příjmy

18,635.70

8,229.40 Doprava

1,321.50

936,00

Dotace, příspěvky

41,607.70

Vodní
4,800.39 hospodářství

21,288.00

3,659.90

Příjmy celkem

83,353.60

22,179.40

3,048.00

Příjmy v tis. Kč

34,381.79 Školství
Kultura

2,028.90

1,927.00

Zdravotnictví

0,00

1,850.00

Bytové
hospodářství

12,054.50

5,520.90

Místní
hospodářství

13,868.20

12,527.00

Životní prostředí

1,980.40

2,651.00

Peč. služba, soc.
dávky

3,507.60

3,227.00

Požární ochrana

242.20

305,00

Vnitřní správa

14,138.00

7,017.20

Výdaje celkem

93,778.70

42769,00

K dofinancování výdajů bude sloužit úvěr (1 150,00), hypoteční úvěr 4 592,30), půjčka ze SFŽP (38,80), zapojení fondu rezerv
(3 474,81) a zapojení FRB (2 843,00) – vše v tis. Kč

Sběrný dvůr:
Od 1.5.2005 bude uveden do zkušebního provozu Sběrný dvůr, který budou ve spolupráci s městem Staňkov provozovat
Západočeské sběrné suroviny a.s. Sběrný dvůr bude v prostoru současné sběrny v Mathauserově ulici ve Staňkově – vsi.
V tomto sběrném dvoře budou odebírány odpady z domácností uvedené v následujícím seznamu:
Motorové a převodové oleje
Olejové filtry, čistící tkanina
Obaly znečištěné škodlivinami
Brzdové kapaliny
Směsi betonu a cihel (po předchozí dohodě
Do sběrného dvora (SD) mohou ukládat
Vyřazené anorg. chemikálie
v omezeném množství)
výše uvedené druhy odpadů bezplatně
Vyřazené org. chemikálie
Zemina a kameny (po předchozí dohodě
občané Staňkova, Krchleb,Vránova a
Olověné akumulátory
v omezeném množství)
Ohučova, kteří budou mít s sebou při
Ni-Cd baterie a akumulátory
Papír (bude vykupován)
předávání odpadů obsluze SD platný
Rozpouštědla
Sklo
občanský průkaz a doklad o zaplacení
Kyseliny
Plast
popelného ( platný pro příslušné období
Zásady
Textilní materiály
a adresu dodávajícího).
Pesticidy
Lednice
Ostatní občané budou moci ukládat do
Foto chemikálie
Elektrotechnický odpad – televizory
SD výše uvedené odpady za úplatu dle
Zářivky,výbojky
Elektrotechnický odpad
ceníku, který bude vyvěšen na viditelném
Olej a tuk
Dřevo
místě v SD.
Jedlý tuk
Kovy (budou vykupovány)
Otevírací doba bude :
Barvy a pryskyřice
Biologicky rozložitelný odpad (po
Středa 1300 - 1700
Detergenty, odmašť. přípravky
předchozí dohodě)
Pátek 1300 - 1700
Nepoužitelná cytostatika
Sobota 800 - 1300
Objemný odpad
Suché baterie
Pneumatiky
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Rozpočet 2005
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Zastupitelstvo města schválilo dne 29.3. 2005 rozpočet na letošní rok. Chtěl bych tímto článkem seznámit i ostatní občany s tím, jak těžko rozpočet
pro letošní rok vznikal.
Začnu tím, že když se někde něco buduje, a ve Staňkově se v minulých letech vybudovalo dost, musí nutně přijít i doba, kdy je třeba začít splácet
úvěry, které bylo město nuceno si na tyto akce vzít. Za zmínku stojí nejen výstavba třech bytových domů, současně probíhající síťování parcel
pro 25 rodinných domů a plynofikace Krchleb, ale i například financování sítí v Nádražní ulici. Zejména však jsou to dvě investiční akce, jejichž
hodnota přesahuje 100 milionů korun - jedná se o čistírnu odpadních vod (ČOV) s páteřním řadem kanalizace a přístavbu a rekonstrukci ZŠ.
Bohužel doba největšího splácení postihla rok 2005 a v roce 2006 to s největší pravděpodobností nebude lepší. Jen na splátkách úvěrů město
zaplatí v letošním roce zhruba 4 mil. Kč a v příštím roce to bude ještě skoro o milion více.
Samozřejmě ozývají se hlasy, že město nemuselo kupovat pozemek u Ohučova a nemusí kupovat pro „soukromníky“ zdravotní středisko. Ale je
třeba si uvědomit, že jednou z věcí, která byla městu v minulosti vytýkána, bylo to, že případným zájemcům o výstavbu nějakého podniku nemá
město co nabídnout. Tato investice je i investicí do budoucna. Co se týká zdravotního střediska, jsem přesvědčen, že město má povinnost, pokud
lékařky nemohou z nejrůznějších příčin provozovat zdravotní středisko samy, postarat se o to, aby tato služba byla zajišťována v prostorách města
a na odpovídající úrovni.
Další zahájenou investiční akcí a investicí do budoucna je plynofikace Krchleb, kdy se podařilo zajistit dotaci na tuto akci ani ne za pět minut
dvanáct, ale spíše pět minut po dvanácté.
Výstavba páteřního řadu kanalizace a ČOV je investiční akcí, o jejíž nezbytnosti nejsou snad žádné pochybnosti, a je jen dobře, že tato akce se
uskutečnila v letech 2003-2004 a že v současné době je ČOV ve zkušebním provozu. Celkové vícepráce nepřesáhnou 1 mil. korun, což je u akce za
celkových 44 mil. korun dobrým vysvědčením pro práci stavebního dozoru. Získaná dotace 60 % spolu s 20 % půjčky od Fondu životního prostředí
a 20 % vlastních zdrojů je v konečném efektu mnohem lepším řešením, než právě se rozbíhající projekt Čistá Radbuza. Zde je sice dotace od Unie
75 %, ale všechno se bude provádět již s 19% DPH, kdy například při 100 milionové akci bude činit rozdíl v DPH 14 milionů. Nám se podařilo
více než polovinu z našeho podílu postavit za 5 % DPH, bohužel zbývající nárůst DPH musíme uhradit z rozpočtu letošního roku. Navíc, u akce
s takovýmto rozsahem nikdy není jistota, jak vše dopadne, a je zde reálné nebezpečí, že i když jedno město podmínky výstavby splní, problém
nastane někde jinde v jiném městě a celá akce skončí krachem a nepřiznáním dotace. Tyto stavby pak budou prováděny za úplně jiné, „evropské“
ceny. Z tohoto pohledu bylo rozhodnutí předchozího vedení radnice jít tímto směrem velice prozíravé.
Další velkou investiční akcí byla a je přístavba a rekonstrukce základní školy, která je z větší části hotova a zbývá „pouze“ rekonstrukce staré
budovy. Bylo velkým úspěchem, že se vůbec podařilo tento trochu naddimenzovaný (hlavně finančně) projekt vůbec spustit, i když jej bylo nutno
rozdělit do dvou zdánlivě nesouvisejících, avšak neoddělitelných etap. Bohužel dřívější stavební firma společně se stavebními dozory neodvedla
takovou práci jako firma Stavmonta a nový stavební dozor a výsledkem bylo překročení podílu města na vícepracích řádově o dvojnásobek. To
jsou další peníze, které v současné době chybějí. Pro letošní rok se etapu rekonstrukce staré budovy školy nepodařilo odstartovat, neboť ze státního
rozpočtu při třetím čtení záhadně zmizela částka cca 7 miliónů. Myslím si, že i přesto, že se stále snažíme peníze pro rekonstrukci zajistit, budeme
si asi muset na její dokončení nějaký čas počkat.
Největším břemenem, které rozpočet města tíží, je probíhající zasíťování 25 parcel v lokalitě „Pod Tratí“. Celková investice do této akce činí
bezmála 10 milionů Kč. V letošním roce se v rozpočtu počítá s částkou 3,9 mil. Kč a zbývající 3 mil. musely být vzhledem k napjatosti rozpočtu
převedeny na rok 2006. V současné době jsou však díky tomuto kroku k dispozici kvalitní zasíťované parcely za přijatelnou cenu.
To je jen velice stručný výčet těch největších akcí a s nimi spojených problémů, se kterými jsme se potýkali při sestavování a schvalování rozpočtu
na letošní rok.
starosta

Vítání jara
chvil.

Tak je tady opět máme. Ano, je tady JARO a s ním i spousta příjemných

Příroda se probouzí do nového života, obléká se do svěžích jarních barev,
ptáci, zvířata, ale i všemožná drobná havěť se připravuje na příchod svých nových
potomků. Ta spousta nádherných květů a vůní, až srdce plesá a oči přecházejí.
S jarem ale přichází i doba člověka podivného, latinského názvu snad
Homo Odpadkus.
Tento podivný tvor se probouzí každoročně na jaře ze svého zimního
spánku, šmejdí po svém obydlí a třídí a vynáší a odnáší. Odnáší ze svého doupěte
vše, co nashromáždil za uplynulý rok nebo co ještě nestačil odnést v létech
minulých. Je mu srdečně jedno, co vynáší a kam.
Proto se zas v lesích, na lukách, v roklích, v keřových porostech nebo
jen prostě v příkopech okolo silnic objevují jeho produkty. A právě ty vítají nové
přírůstky přírody. Snad je Homo Odpadkus připravuje na roky příští, aby se
neděsily z krás jarní přírody, ale poznávaly postupně jeho smysl pro jarní krásu
– odpadky všude, kam se podíváš, smrad a hrůza.
Škoda, že je ještě spousta jiných lidí, kteří mu škodí svojí činností a
hromady odpadků uklízí a přírodě vrací její původní tvář. Nebo to není škoda
? Teď už ani nevím, takových úvah se každoročně objevují desítky, ale vše se
opakuje s neúprosnou přesností. Jaro, odpadky, úklid. To, že úklid po těchto
odpadkových zločincích stojí obrovské peníze, to už asi ani psát nemusím, opakuji
se každoročně.
Cožpak musíme ničit TO KRÁSNÉ, co jsem uvedl v úvodu? Lidi,
zamyslete se nad tím, co děláte, a neškoďte sobě, a ani ostatním. Radujte se
z krásy a neničte ji. Přivoňte si ke květinám, pozorujte jarní přírodu a odpadky
noste tam, kam patří.
lh
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Zásady fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města dne 29.3. 2005 schválilo „Zásady o vytvoření o použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
města Staňkov“. Zastupitelstvo rozhodlo, že i po vrácení finančních prostředků státu je nutno pokračovat v poskytování půjček
občanům na nejrůznější opravy a úpravy jejich domů a bytů.
V „Zásadách“ došlo k několika změnám: Fond je tvořen zejména ze splátek již půjčených finančních prostředků a úroků z nich a dále
z finančních prostředků od města. Prostředky města jsou pak jediné, které může město z tohoto fondu využít pro potřebu rozpočtu
města. Ostatní prostředky nemohou být použity k jinému účelu, než jak je stanoveno v těchto „Zásadách“, tedy k opětovným
půjčkám obyvatelům. Proto víme již nyní, že v roce 2006, bude k dispozici pro účely půjček 427.000,- Kč, to jsou prostředky, které
v letošním roce na splátkách do tohoto fondu přijdou. Pro urychlené vyřizování půjček je v „Zásadách“ zakotvena povinnost rady
rozhodnout nejpozději do schvalování rozpočtu na další rok o výši finančních prostředků, jež budou v daném kalendářním roce
použity. Úroková sazba půjček byla převážně sjednocena na 4%. Splatnost je stanovena v rozmezí 3 – 5 let. Novinkou je bezúročná
půjčka ve výši do 30.000,- Kč, která je výhradně určena na opravy fasád obytných domů ve Staňkově, bezprostředně u komunikace
I/26 (ulice Plzeňská a Americká) a II/185 (ulice 28. října, Nádražní, Husova). Snahou je zlepšení vzhledu budov při hlavních trasách.
Pro letošní rok zastupitelstvo rozhodlo fond nenaplňovat a veškeré prostředky použít pro financování inženýrských sítí pro 25
rodinných domů, tedy peníze po vrácení půjčky od státu využít rovněž pro bydlení, i když letos trochu jinak.
starosta

Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:

Poř.č.

Název (účel)

Lhůta splatnosti

Úrok

Horní hranice
půjčky

01

Obnova střechy
(krytina, konstrukce) starší 10 let

4 roky

4%

do 100.000,- Kč
na 1 dům

02

Zřízení plynového nebo
elektrického topení ve stávajícím domě

3 roky

4%

do 25.000,- Kč
na 1 dům

03

Zřízení malé čistírny
odpadních vod k obytnému domu

3 roky

4%

do 30.000,- Kč
na 1 objekt

04

Obnova fasády domu včetně oplechování a výměny
oken a dveří u domu staršího 10 let

4 roky

4%

do 40.000,- Kč
na 1 dům

05

Zateplení obvodového
pláště domu staršího 5 let

3 roky

4%

do 20.000,- Kč
na 1 byt

06

Vybudování WC, koupelny,
sprch. koutu, kde dosud není

3 roky

4%

do 20.000,- Kč
na 1 byt

07

Při vestavbě bytu do půdního
prostoru

5 let

5%

do 250.000,- Kč
na 1 byt

Rekonstrukce či výměna vnitř.
instalací v obytných domech

3 roky

4%

do 20.000,- Kč
na 1 byt

3 roky

0%
(bezúročná)

08
09

Na fasády obytných domů ve městě Staňkov, které
se nachází bezprostředně u komunikace I/26 a
II/185

V pátek 6. května dorazí v rámci oslav 60. výročí
osvobození na náměstí do Staňkova
mezi 17,05 a 17,25 hodin

„CONVOY OF REMEMBRANCE“
- historická vojenská vozidla Military Car Clubu.

do 30.000 Kč
na 1 obytný dům
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Zanedlouho budeme vzpomínat a slavit šedesáté výročí osvobození naší vlasti. Je to tedy již šedesát let, kdy skončila poslední a nejkrutější válka
v dějinách. Celé dvě generace lidí již na vlastní kůži žádnou válku nezažily. To se v dějinách naší země po celá staletí nestalo a je třeba si toho
nesmírně vážit.
Na radnici poslal bývalý občan Staňkova, pan Karel Brožovský, který zde prožil svá dětská léta, několik stránek se vzpomínkami na Staňkov 1939
– 1946. Celé vzpomínání je rozděleno do čtyř částí: Život za války, Válka je už i ve Staňkově, Osvobození, Rok po válce. Máme v úmyslu tyto
vzpomínky postupně v našem zpravodaji uveřejnit. Kapitolu Osvobození uveřejňujeme již dnes spolu s několika posledními větami kapitoly předchozí
a několika větami z kapitoly následující:
….Staňkovu v poslední dny války hrozilo velké nebezpečí. Od Němců se Češi dozvěděli, že Staňkov se podminovává, má být vyhozen do
povětří. Akce byla připravena na poslední neděli před koncem války. Němci už měli sbaleno. Viděli jsme to u svých německých sousedů, kteří měli
doma sbalené kufry a jiná zavazadla. Před námi o tom veřejně mluvili, že na pokyn mají odejít do lesa k Malému Malahovu. Muži (včetně našeho
otce) v noci chodili po Staňkově, aby je nikdo neviděl, hledali baterkou dráty a přeštipovali je. Byla to velmi nebezpečná práce. Celá akce však byla
odložena o týden. Bylo to kvůli svatbě nějakého gestapáckého potentáta. To Staňkovu zachránilo život. Lidé byli stále v očekávání a napětí, co ještě
Němci udělají, i když věděli, že osvobození se rychle blíží. Konečně ten den přišel!

OSVOBOZENÍ

Je 5. květen 1945. Ráno na věži kostela se objevil československý prapor. Krásně tam plál. Němci se báli vylézt na věž, a tak ho zdola
sestřelovali tak dlouho, až ho sestřelili. Radio začalo hlasitě vyhrávat české pochody a sokolské písně. Vyzývalo na pomoc pražskému povstání. Lidé
byli rozechvělí. Ale ten den se už ve Staňkově nic nedělo.Večer jsme šli spát jako poslední týdny oblečeni, abychom mohli rychle běžet do krytu.
Brzy ráno 6. května nás probudil velký rachot. Vtom zazvonili i na železný kruh na poplach. Utíkali jsme do krytu. Pro nás neznámý hluk
velmi sílil. Po maximu hlasitosti začal zeslabovat, až úplně utichl. Nikdo nevěděl, co to bylo. V tom do krytu přiběhla asi patnáctiletá Helena Tomášková
celá rozesmátá a křičela: „Američani jsou tady!“ Někdo řekl: „Jdeme na náměstí!“ A tak se všichni rozeběhli přes lávku na náměstí. Tam sice bylo
u silnice na Plzeň několik lidí, ale lidé se začali stahovat k rozcestí u hodináře Budína. Tam Plzeňská ulice do pravotočivé mírné zatáčky vedla na
Horšovský Týn. Z druhé strany hodinářství vedla ulice s pravoúhlou zatáčkou doleva k mostu. V těchto místech už byl oboustranný špalír lidí. My jsme
našli místo u zelinářství Voldánů. Čekali jsme hodně dlouho. Bylo chladné květnové ráno. K rozcestí u hodinářství přinesla majitelka hračkářství ještě
s jednou paní vrchovatý košík na prádlo (proutěný) plný úzkých krátkých trikolor napíchaných na špendlíky s hlavičkou. Přišli i z tiskárny a přinesli
spousty papírových československých praporků nalepených na špejlích. Rozdali je lidem, kteří si jich vždy vzali několik.
Až se konečné ze zatáčky ozval několikrát křik: „Už jedou!“ Za chviličku přijela kolona. Vpředu několik džípů, pak mnoho nákladních aut bez
děl i s děly, tanky. To bylo křičení slávy, potlesku a mávání praporky! Kolona jela velmi pomalu, takže lidi stíhali připichovat vojákům trikolory a dávat
jim praporky. Konec kolony nebral konce. Na jednu chvilku se kolona úplně zastavila. Asi po čtvrthodině pokračovala. Pak jsme se dozvěděli, že v
Ohučově Němci nechtěli vyvěsit bílé prapory, to znamená vzdát se. Až začaly tanky okružovat vesnici, viděli, že je zle, a bílé hadry vyvěsili z domů.
Ve Staňkově na mnohých domech bílé prapory visely, a dokonce i několik československých praporů. Před polednem hlavní kolona skončila. My jsme
se šli domů vyhládlí najíst, protože jsme nesnídali.
Po obědě se naši rozhodli, že půjdeme pěšky do Holýšova k babičce a dědovi. Staňkovský děda řekl, že půjde s námi. Vzal si hůl sukovici,
s kterou chodíval do lesa. Jinak chodil bez hole. Otec se stavěl u známého tiskaře a ten mu dal pro nás mnoho československých praporků na špejli.
Po cestě jsme potkávali americká osobní a nákladní auta, která už jezdila oběma směry. Vojáci zastavovali a chtěli od nás praporky. Dávali jsme jim je
a oni nám dávali takovou vysokou tvrdou výbornou čokoládu. Když jsme procházeli Ohučovem, na domech visely bílé prapory (prostěradla a dokonce
i bílé dámské košile), žádný československý prapor. Mezi Ohučovem a Holýšovem jsme potkali tři průvody válečných zajatců. Šli pěkně seřazeni ve
čtyřstupech, většinou v pruhovaných, bez doprovodu. Byli to Francouzi a Italové, kteří se pěšky vraceli domů z koncentračního tábora v Holýšově,
kde museli dělat v obou muničkách. My jsme jim dávali praporky, Oni se usmívali, brali nás na ruce a plakali. My jsme jim nerozuměli, co říkají. Ale
německy říkali „nach Haus“ a tomu jsme rozuměli, že jdou domů.
Před Holýšovem u mostu přes Radbuzu stávala závora se strážní budkou. I když jsme tam šli za války, naši museli ukazovat pas. Ted‘ byla
závora vyvrácená, budka poražená. V Holýšově už na radnici visel Československý prapor (také na staňkovské radnici, když jsme šli přes náměstí
už visel náš prapor). Holýšovská radnice byla na kraji obce u silnice. Děda se od nás odpojil, že má co vyřizovat. My jsme šli k babičce. Tam jsme
se dozvěděli, že mladí kluci odzbrojili stráž v koncentračním táboře a osvobodili zajatce. Hlavní němečtí vojáci a pohlaváři utekli. Obyčejní strážci
bez boje jim odevzdali zbraně. Pak už se zbraněmi tito kluci š!i na Pičmanův panský dvůr, kde v bývalém vepříně za ostnatými dráty byl koncentrák
s ruskými zajatci. Ten také osvobodili. Na radnici už fungoval národní výbor složený z Čechů, kteří v Holýšově zůstali přes válku, ale i z několika
Němců, předválečných sociálních demokratů a komunistů (v tak malých místech se Němci sami tak nepronásledovali jako jinde, vždyť Holýšov měl
před válkou jen 400 obyvatel).
Za chvíli došel i druhý děda. Vyprávěl, že vyhledal Němce, který svým konáním zapřičinil zhroucení babičky s následnou smrtí a jeho
žaludeční vředy. Doma ho vyzvedl a odváděl na radnici. Byl prý jak beránek. Přesto ho děda celou cestu mlátil do zad tou holí. Na radnici jim vysvětlil,
co to je za člověka, a tak ho tam zavřeli do místní šatlavy.
K večeru jsme jeli vlakem domů. Díra na nádraží už byla zasypána, ale vlaky jezdily po kolejích za zdí továrny. Tam také zastavovaly,
vystupovalo a nastupovalo se tam. Když přijel a vlak zastavil, už nebylo slyšet: Holeischen-Holýšov, ale jenom Holýšov (dříve při příjezdu do stanice
průvodčí vykřikovali názvy stanic. Za války museli nejdříve německy a potom česky). Ani jsme neslyšeli „Untr Kamencn - Dolní Kamenice“ Jen česky.
Staňkov také už nebyl před tím se „Stankau“. Tak to byl první den osvobození.
Druhý den jsme se dozvěděli, že při příjezdu Američanů se na radnici zastřelil komisař a jeho žena se ve sklepě v židovně, kam zavřeli
nejaktivnější Němce, oběsila na kombiné.
PRVNÍ ROK PO VÁLCE
První dny po osvobození Němci museli chodit venku se žlutými páskami na rukávech. Některé Němce zavřeli (i ženy). Odvezli je do tábora
v Holýšově. Některé Němky chodily po Staňkově ostříhané dohola.
Tyto ostříhané Němky i někteří muži měli pracovní povinnost. Museli uklízet nádraží. Vězni z transportů byli odvezeni do nemocnic nebo
pochováni.Němci museli uklízet vagony, jejich okolí a celé kolejiště. Po tomto úklidu bylo nádraží jak ze „škatulky“. V kolejišti nebyla ani tráva.
Pracovní nasazení Němců trvalo jen krátce. Dnes si myslím, že to bylo správné, ne jak dnes tvrdí někteří propagandisté, jak chudáci Němci trpěli,
jak jim bylo při pracovním nasazení ubližováno. Musíme si uvědomit, že to byla krátká poválečná euforie, že mnozí Češi ztratili v koncentrácích
nebo při popravách mnoho svých příbuzných nebo sami trpěli. Musíme se na tuto dobu dívat tehdejšíma očima. Ne očima současnosti. Tenkrát bylo
všechno příliš citlivé a čerstvé…
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Jak jsme letos bodovali
V každém školním roce vyhlašuje ministerstvo školství celostátní soutěže ve hře na hudební nástroje a v recitaci.
Letos si na své přišli žáci hrající na klavír, akordeon a kytaru. Ještě byla vyhlášena soutěž ve hře na smyčcové
nástroje, ale ty se už na naší škole několik roků nevyučují. Účast v kole okresním si děti zajistily vítězstvími
v kolech školních. A tak nás v Domažlicích ve hře na klavír reprezentovala Iva Zahořová /vybojovala 3. místo/,
Anna Vacíková /3. místo/, Pavla Lukášová /1. místo s postupem do kraje/, Kamila Štibraná /2. místo / a Markéta
Tulačková /1. místo s postupem/. V krajském kole si Pavla Lukášová vyhrála čestné uznání. Ve hře na akordeon
za naši školu soutěžil Jan Souček /1. místo bez postupu/, Petr Hájek /1.místo s postupem/. V oblastním kole uhájil
Petr pěkné 2. místo. Stejného úspěchu dosáhla i Tereza Motyčková se svoji kytarou. Po vítězství v okresním kole,
obsadila v kraji 2. místo. Kytarová třída měla v okrese ještě jedno 1. místo /bez dalšího postupu/ a to získala
Kristýna Rothová.
Aby byl výčet úplný, dodávám výsledky recitační soutěže, ale zatím jen okresní, neboť krajská soutěž v Plzni je
před námi. Anna Vacíková pojede hájit postup z 1. místa stejně jako Vendula Beránková a Jitka Tankóová z místa
druhého. Všem dětem za úspěšnou reprezentaci školy děkujeme a věříme, že jejich snažení je dobrou motivací jak
pro ostatní žáky, tak i učitele.
Jitka Pluháčková, ZUŠ

Z archivu

Byli ve Staňkově šupáci?
Musím vás zklamat, vážení staňkovstí občané, ale byli, byli! Prvním šupákem ex offo písemně doloženým ve fondu Archivu města
Staňkov byl jakýsi Augustin Paul, který byl v prosinci 1801 jako vagabund a žebrák poslán postrkem čili šupem z Lokte do Chotěšova.
Vrchnostenský chotěšovský úřad pak uložil představeným staňkovské obce, aby choromyslnému poskytli práci a zajistili zaopatření. Již v
březnu 1802 vrchnostenský úřad doporučoval obci, aby nařídila bratrům počtvrté postrkem dodaného Augustina Paula, aby se o něj postarali
a nenechali jej zase utéci. To se jim ovšem nepodařilo, a když byl opět v říjnu téhož roku Paul postrkem dodán, měli být jeho bratři podle
doporučení vrchnostenského úřadu potrestáni několika hodinami vězení. Současně byl rychtářský úřad pokárán, aby pečlivěji dohlížel na
zaopatření slabomyslného, a pokud by snad Paul ještě jednou uprchl, mohl být i ukován.
Tolik jen malá ukázka toho, jak to chodívalo při postrku. Ale co to vlastně byl postrk? Soudobou terminologií postrk představoval
policejní opatření k snazšímu udržení veřejného pořádku. Hnanec nebo šupák byla osoba pohnaná postrkem neboli šupem, z německého
Schub. Od toho známe úsloví hnáti někoho šupem, ale také šupárnu, což byla stanice pro hnané šupem, a také šupáka, tj. osobu, která byla
donucena odebrat se do své domovské obce. Zákonem z 21. července 1871 č. 88 říšského zákoníku bylo přesně ustanoveno, kdo může být
poslán postrkem. Byli to lidé práce se štítící, bez osobních dokladů, nevěstky, osoby propuštěné z nucené pracovny nebo z vazby po odpykání
trestu.
I ve staňkovských písemnostech jsou zaznamenány případy osob pohnaných postrkem za přistižení při krádeži, za potulku a žebrotu,
za nemravný život, za cestování bez osobních dokladů. Staří a nemajetní manželé, neschopní těžké práce, byli přivedeni šupem z Rakouska a
ve Staňkově jim bylo dopřáno získat alespoň útulek, protože pro žebrotu jim nebylo možné vydat domovský list. Dalšího ze šupáků bez práce a
výdělku doporučilo okresní hejtmanství zařadit mezi rekruty v roce 1854. Často se jednalo o osoby nemajetné, proto bylo podle provizorního
zákona ze 17. března 1848 nařízeno opatřit hnancům na náklady domovské obce nejnutnější oděv, který by je chránil před rozmary počasí.
Povinnost provázet šupáky byla uložena domkařům a nájemníkům, kteří neplatili žádnou kontribuci ani daň. A protože svou povinnost
chalupníci často odmítali plnit, byla jim opět připomenuta veřejnou vyhláškou okresního hejtmanství z 29. března 1850, která oznamovala
trvání povinného doprovázení šupáků do vydání nového zákona.
Osoby podléhající postrku cestovaly na určené místo buď za doprovodu, nebo s nuceným pasem. S pasem, nebo postaru s postrkacím
listem, se hnanci museli přihlásit u obecního úřadu, jakmile dorazili do určené obce. V pase byly zaznamenány osobní údaje hnance, důvod
postrku i to, zda byl šupák přiveden v poutech. Postrkem vedenému se měla na každém místě, kde byl odevzdán k dalšímu vedení, poskytnout
strava a to, že byl odevzdán k dalšímu postrku, musel stvrdit představený poslední postrkné obce. Podle vyhlášky z roku 1869 měl být
každý hnanec přiveden až do své příslušné obce, což se potvrdilo podpisem a pečetí v hnaneckém listě. Tento hnanecký list se s připojeným
vyúčtováním hnaneckých výloh zasílal okresnímu hejtmanství. Jelikož výlohy vynaložené na postrk hradil šupák, musel obecní úřad společně
s místní duchovní správou vyhotovit vysvědčení o stavu hnancova jmění a vyjádření, zda bude schopen výlohy zaplatit sám. Pokud byl šupák
nemajetný, musel se pátý díl hnaneckých nákladů uhradit z finančních prostředků obce. V případě, že obec nezaplatila bernímu úřadu určený
obnos včas, byla potrestána peněžitým trestem.
Radka Kinkorová

Upozorňujeme občany, že se podařilo zajistit
pro promítání v místním kině film

„Pád třetí říše“

natočený v Německu r. 2004. Tento
kontroverzní film bude uveden 13. května ve
20.00 hodin.

O tomto filmu prohlásil známý novinář K. Steigervald:
“Film pád třetí říše je Jurský park nacismu. Kdo to chce
vidět živé, má to. Dinosauři se před ním producírují
v celé fyzické a duševní nahotě. Rozdíl mezi oběma filmy
je jediný: dinosauři už vyhynuli“.
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Odbor Klubu českých turistů TJ Rozvoj Plzeň pořádá v sobotu 18. června 2005 XXIII. ročník turistického pochodu

PŘECHOD HALTRAVY
memoriál Jaroslava Danzera

START: DOMAŽLICE, nám., u restaurace Sokolský dům 7,00 – 11,00 hod.
15 km - Vavřineček - Babylon - Trhanov - Chodov - Klenčí p. Č.
30 km - Vavřineček - Babylon - Čerchov - Horizontálka - Pec - Trhanov - Chodov - Klenčí pod Čerchovem
START: KLENČÍ POD ČERCHOVEM, Masarykova ZŠ 7,00 – 11,00 hod.
6 km - Bláhův mlýn - Matičkova paseka - Tyrolka - Hotel Game - Klenčí pod Čerchovem
10 km - Výhledy - Chodov - Klenčí pod Čerchovem
18 km - Výhledy - Capartice - Pod Čerchovem - Horizontálka - Pec - Chodov - Klenčí p. č. (možno na Čerchov = 21km)
30 km - Sádek - Výhledy - Pec - Horizontálka - Čerchov - Babylon -Trhanov - Chodov - Klenčí pod Čerchovem
START: ČESKÁ KUBICE - žst.8,30 – 11,00 hod.
12 km - Babylon - Trhanov - Chodov - Klenčí pod Čerchovem
28 km - Nad Folmavou - Bystřice - Tři znaky - Čerchov - Pec pod Čerchovem - Chodov - Klenčí pod Čerchovem
STARTOVNÉ: mládež do 18 let, důchodci 5,- Kč, dospělí členové KČT 10,- Kč, dospělí nečlenové 15,- Kč
CÍL: ZŠ Klenčí pod Čerchovem do 18,00 hod. lze zakoupit odznaky, tombolu a suvenýry
INFORMACE: Jaroslav Valach, Kaznějovská 1, 323 00 Plzeň tel.: 777 740 250, OKČT: 377 523 288
ÚČASTNÍKŮM POCHODU BUDE BEZPLATNĚ ZMĚŘEN TLAK A HLADINA TUKU V TĚLE. KLIENTI OBOROVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (207)
OBDRŽÍ NAVÍC VITAMINOVÉ PREPARÁTY!

POZVÁNKA

na 36. cílovou Cestu do neznáma
konanou ve dnech 18.-19.6.2005. Start od 7.30 hod od lávky ve Staňkově.
Případné rezervace na ubytování v chatkách na tel.: 602 523 662 - popř. vlastní stan s sebou.

Z činnosti Farní charity

Stalo se již tradicí, že každý rok pořádáme vánoční posezení se seniory. Děti zazpívaly koledy a všichni měli dobrou
náladu. Celá místnost v Betlémě byla zaplněna do posledního místa.
Začátkem roku proběhla v našem městě a dalších obcích Tříkrálová sbírka. Tentokrát děti koledovaly také v Krchlebech,
Vránově, Čermné, Poděvusích, Puclicích, Hlohové, Močeradech, Kamenici a Ohučově. Sbírka měla velký úspěch, vybralo se
více, než jsme očekávali. Celkem 75 338,50 Kč. 65% z této částky zůstává v místě (na pomoc sociálně potřebným dětem a lidem
z našeho okolí). Na adopci na dálku zasíláme 4 900 Kč do Indie a 6 600 Kč do Bolivie. Děti z těchto zemí by jinak nemohly chodit
do školy.
Koncem roku po živelné katastrofě v jihovýchodní Asii jsme vyhlásili sbírku na pomoc lidem postiženým zemětřesením.
Bylo vybráno a odesláno 8 550 Kč. Děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli jak na Tříkrálovou sbírku, tak na pomoc lidem, které
postihlo zemětřesení.
V neděli 5. června 2005 pořádáme u příležitosti 100. výročí povýšení Svaté Hory na baziliku minor autobusový zájezd na
Svatou Horu. Páter Přibyl, který působí na Sv. Hoře, Vás všechny zve a těší se na Vás. Účast přislíbilo 40 biskupů a kázání bude mít
kardinál Špidlík, který přijede z Říma. Kdo má zájem vydat se s námi na tuto celonárodní pouť, může se přihlásit. Cena zájezdu je
160 Kč.
Za Farní charitu Ludmila Petrašovská

UPOZORNĚNÍ

NA STRÁNKÁCH STAŇKOVSKA JE
MOŽNO UVEŘEJŇOVAT INZERÁTY
NEBO PROPAGOVAT SVOJI FIRMU
NA PRVNÍ STRÁNCE JAKO SPONZOR
ČÍSLA. CENA ZA BĚŽNÝ INZERÁT JE
6 Kč/cm2, SPONZORSTVÍ ČÍSLA NA
1. STRANĚ STOJÍ 2000 Kč.

STAŇKOVSKÝ KALENDÁŘ
23.4. TÖRR, HARLET
29.4. Vražda v salonním coupé - Příležitostné divadlo
12.5. Abeceda hvězd II - Vladimír Hron
27.5. Kouzelnická show pro děti (předprodej
MěÚ)
1.6. Dalskabáty hříšná ves, aneb
DRDABYSEDIVIL - Ochotný divadelnický
spolek Karel při MKS Domažlice
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Sbor dobrovolných hasičů v Krchlebech
Podle dokladů, které jsou k dispozici, byl sbor založen v roce 1937, takže za dva roky
budou jeho členové slavit kulaté výročí - 70 let trvání sboru. Činnost sboru byla v
různých obdobích rozdílná, vždy však plnila svůj základní úkol, hájit zdraví, životy a
majetek občanů. Zaměřovala se i na další oblasti prevence, navíc byla vždy centrem
společenského života ve vesnici.
Založení sboru předcházel pocit bezmoci občanů při zásazích proti vzniklým požárům.
Technika, kterou tehdy sbor disponoval, odpovídala době a jeho finančním možnostem.
Byla to ruční stříkačka s malým výkonem, která už ale umožňovala nácvik družstva.
Po válce byli hasiči vybaveni motorovou stříkačkou, jejíž výkon byl dostačující a navíc
svým výkonem umožňoval vítězství v řadě požárních soutěží.
V dalších obdobích zastával sbor více či méně svou základní povinnost a navíc svoji
činnost rozšířil o práci s dětmi, ze kterých si vychovával své nástupce. Byla to však
činnost nárazová, záležela na členech, kteří byli ochotni pro sbor a své spoluobčany
udělat něco navíc. Toto ostatně platí i v současné době.
Později byl sbor vybaven novou stříkačkou, kterou používá prakticky dodnes. A opět
musí členové sboru věnovat mnoho hodin svého volného času k údržbě techniky,
výzbroje a výstroje. V té době asi před dvaceti lety vzniklo ve sboru družstvo žen.
Ve velmi krátké době získalo všechny nutné dovednosti a postupně vítězilo v okrsku,
v okresním kole a překvapivě dobře se umístilo i v kraji. Po roce 1989 řada členů
polevila v činnosti, navíc se začaly ozývat hlasy, že na protipožární ochranu stačí pouze
profesionálové. Teprve rozsáhlé povodně, které zasáhly Moravu a o dva roky později i
Čechy, ukázaly, že sebelépe vybavení a vycvičení profesionálové nemohou plné zajistit
pomoc při rozsáhlých přírodních katastrofách. Proto v současné době cítí sbor zájem a
podporu o svoji práci nejen od profesionálů, ale i od vlády a městského úřadu. Činnost
sboru v Krchlebech začala vzrůstat, další akce jsou toho důkazem:
- velikonoční pochod děti po označené trase vedoucí obcí i okolními lesy, při které
děti plnily úkoly a předváděly své vědomosti. Za to byly odměněny malými dárky a
postupem do dalšího, obtížnějšího kola, kde už odměna byla daleko větší. Celková trasa
měřila asi tři kilometry a menší děti ji mohly absolvovat i ve společnosti svých rodičů.
Sbor akci pořádal spolu se Sokolem Krchleby a TOM Stříbrná rosa ze Staňkova. Celkem
se účastnilo přes šedesát dětí a rodičů, akci zajišťovalo 20 organizátorů.
- Sbor dobrovolných hasičů v Krchlebech byl pověřen organizací okrskové soutěže
hasičských dobrovolných družstev, která se koná 21. května 2005 od 13. hodin na
fotbalovém hřišti v Krchlebech.
Program tvoří štafetové a překážkové závody v různých kategoriích, a bude doplněn o
dalším zajímavosti, například o ukázku činnosti našeho hasičského dorostu.
Za Sbor dobrovolných hasičů v Krchlebech Karel Zahrádka

U úvěru ve výši 50 000 Kč splácíte

maximálně 949 Kč
měsíčně!*

Využijte této mimořádné nabídky
České spořitelny právě teď. Nabídka platí
jen do 25. května 2005.

Tak neváhejte a získejte navíc i další
výhody:
Úvěr můžete použít na cokoliv.
Vaši žádost o úvěr vyřídíme rychle a
bez složitého dokladování.
Úvěr máte možnost splatit kdykoliv, a to
bez sankčních poplatků.
Úvěr lze poskytnout i bez zajištění.**
Výpis z úvěrového účtu Vám
bude zasílán zdarma.

Podrobnější informace o nabídce všech typů
spotřebitelských úvěrů Vám rádi sdělíme ve všech
pobočkách České spořitelny nebo na bezplatné
informační lince 800 207 207.
• RPSN od 10,74 %, pocet splátek 71, úroková sazba
7,9 % p.a.
• ** Při splnění podmínek České spořitelny.
www.csas.cz
informační linka: 800 207 207
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Zprávy ze Základní školy Staňkov

Tentokrát neuveřejňujeme přehled akcí, úspěchů či problémů školy, ale ráda bych se v tomto článku dotkla změn, ke kterým došlo
v souvislosti s přijetím nového Školského zákona od ledna 2005.
Je to například přihlašování ke studiu na středních školách, kde vycházející žáci v 1. kole podávají jen jednu přihlášku, ale při nepřijetí
pak mohou do dalších kol přijímacího řízení podat neomezené množství přihlášek na ty školy, kde jsou volná místa.
Na škole připravujeme dle Rámcového vzdělávacího programu Školní vzdělávací program, který se na všech školách rozběhne za 2
roky. To přinese určité změny ve vyučování, v délce doby, po kterou budou žáci ve škole. Pro Vaši informaci zákon stanoví tento počet hodin:
v 1. a 2. ročníku nejvýše 22, ve 3.-5. ročníku nejvýše 26, v 6. a 7. ročníku nejvýše 30 a v 8. a 9. ročníku nejvýše 32 povinných hodin týdně. K tomu
je samozřejmě možné nabídnout i nepovinné předměty dle zájmu žáků. Nemění se délka povinné docházky (9 let), ani doba nástupu dítěte do školy
(po dosažení šesti let). Nově jsou stanoveny spádové obvody u škol, ale právo rodičů zvolit si pro dítě i školu jinde zůstává zachováno. Ředitel
školy je povinen přijmout žáky spádového obvodu a pak teprve ty, kteří jsou odjinud (vše do výše kapacity školy).
Další změnou, na kterou budeme reagovat od září 2005, je to, že již nelze zkracovat přestávky mezi hodinami, což pro naši školu
znamená upravit vyučování tak, aby se dojíždějící žáci dostávali domů v rozumnou dobu. Samozřejmě zajistíme přespolní třídu na dobu, kdy
budou muset na spoj počkat. Připravujeme i jednání se zřizovatelem ohledně dopravní obslužnosti.
Na škole bude ustavena Školská rada složená ze zástupců pedagogů, zřizovatele a rodičů, která se bude vyjadřovat k otázkám týkajícím
se školy. Snažíme se i o to, aby se i naši žáci prostřednictvím svých zástupců ve školní samosprávě spolupodíleli na vytváření školního řádu,
přicházeli s náměty a připomínkami. Další změnou je budoucí přesunutí výuky cizího jazyka do 3. ročníku, od 6. ročníku pak nabízet druhý
cizí jazyk. Cizí jazyk nabízíme již nyní, ale zatím se nenašel dostatek zájemců, aby mohl být zařazen do učebního plánu. Řešíme to bezplatnou
nabídkou jazykových kroužků (angličtina, němčina, ruština), kam mohou zájemci od 6. ročníku docházet. Školní družina, stravování žáků – to vše
zůstává zachováno, stejně jako bezplatné zapůjčení učebnic žákům.
Změn je samozřejmě více, ale toto pro informaci zatím postačí. Podrobněji se rodiče žáků vše dozvědí na třídních aktivech. Zajímavé
informace se můžete o našich dětech dočíst ve školním časopisu, který vydávají 7. třídy a z něhož již bylo ve Staňkovsku citováno.
Co nového připravujeme a co se již ve škole událo, se dozvíte opět v následujícím čísle Staňkovska.
Mgr. Marie Gruberová, ředitelka školy

Jaro

Čas plyne a roční období se střídají s neuvěřitelnou
rychlostí. Přestože se mrazík ještě občas projíždí
po ránu krajinou, je tu jaro.
Kapičky roztávajících rampouchů probudily
jarního skřítka. Ten pootevřel svá studánkově
modrá očka a hlasitě zívl. Hned se dal do práce.
Vlaštovkám a vrabcům pomohl postavit hnízda,
probudil jarní větřík, zasypal stromy bělounkými
květy a na lukách a zahradách zametl koberec
z trávy. Já ho viděla. Měl velký červený nos, dlouhatánskou
pruhovanou čepici, kabátek z dubového listí a kalhoty z fialek.
Šmajdal si to pod stromy ve velkých botách.
Jaro je plné barev a květin. Petrklíče otvírají zlatou bránu
jaru, sněženky vystrkují hlavičky a hlásí žížalám, jaké venku panuje
počasí, a narcisky stojí u plotu v pozoru jako vojáci. Potůček si
pobrukuje svoji oblíbenou písničku a je rád, že si po dlouhé době
může pohrát s oblázky a vodním mlýnkem.
I v lese je poznat, že jaro přišlo. Mraveniště ožilo a malí
pracovníci čistí les i své chodbičky. Zajíci pobíhají po lese a po
lukách a zkouší přemety a kotouly. Hopsají přes krtčí hromádky a
probudí krtka ze zimního spánku. Veverka sleduje dění ze stromu a
dojídá poslední zásoby oříšků. Připomíná mi diváka v kině, který jí
popcorn.
Sluníčko svými paprsky pošimralo naši zem, všechno živé,
zvířata i rostliny, vylezli ze svých zimních úkrytů a užívají si jarní
pohody.
Žaneta Vostracká
(převzato ze školního časopisu Škola pod lupou)

Minulý pátek 15. dubna se v opravené klubovně na plovárně konal nábor
malých dětí do oddílu TOM Stříbrná rosa. Pro malé nadšence ze školky a
první i druhé třídy zde byl připraven pestrý program. Děti, které chtěly být
přijaty do Čarodějnického doupěte, musely splnit řadu úkolů, aby dokázaly
svoji způsobilost. Na příští schůzce se už vydáme na dobrodružnou výpravu za
draky, princeznami a hrdinstvím.
Jestli jste první schůzku prošvihli, nevadí, můžete klidně přijít na
druhou nebo na třetí. Čekáme na vás na plovárně každý pátek v 16.00 hod.
Ferdinand Schenk

Chcete s námi oslavit Mezinárodní den dětí?

Dětské organizace ve Staňkově připravují ve spolupráci s městem Staňkov na poslední květnovou sobotu oslavu svátku všech
dětí. Na dopoledne jsou připraveny soutěže na prostranství u lávky. Na všechny děti čeká kolotoč a skákací hrad. Děti do tří
let budou mít vstup na atrakce zdarma, starší děti se budou moci vydovádět po předložení žetonků, které získají při plnění
různých úkolů.
Odpoledne se oslava přesune ke kapličce, kde na všechny čeká už tradiční loutková pohádka a program, původně připravený
na benefiční koncert. Večer zakončí táborák spojený s opékáním buřtů.
Přijďte všichni 28. května k lávce a ke kapličce! Bližší informace se včas dozvíte z plakátů.
Děkujeme MěÚ ve Staňkově i ostatním sponzorům za pomoc a finanční příspěvky.
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VÝBĚROVÁ SOUTĚŽ
NA MISTROVSTVÍ SVĚTA A ČR

Dne 9. a 10. dubna pořádal Boxerklub ČR ÚP Staňkov v areálu TJ
Sokol Krchleby Výběrovou soutěž na Mistrovství ČR a Mistrovství
světa. Tato soutěž se konala jako jedna z pěti, které organizuje
Český kynologický svaz v celé ČR.
Soutěž probíhala v sobotu za nepříliš příznivého počasí a
v neděli, kdy už počasí soutěžícím, divákům a pořadatelům přálo.
Výběrové soutěže se zúčastnilo 29 startujících ze 33 přihlášených
z celé České republiky, kteří již prošli kvalifikaci v loňském roce.
Soutěžilo se podle Mezinárodního zkušebního řádu IPO ve třech
oddílech (A – stopa, B – poslušnost, C – obrana).
Nejvíce se zúčastnilo německých ovčáků (NO). Dále byli
přítomni belgičtí ovčáci (BOM) a knírači. Vítězem se stal Vítězslav
Holan z Brna s belgickým ovčákem a získal titul CACT pro plemeno
BOM, což je čekatelství Českého šampióna práce. Dále CACT
získal Milan Truksa ze Žatce pro svého německého ovčáka, který
si vybojoval 2. místo. Na 3. místě se umístil s německým ovčákem
Václav Kadlec z Domažlic.
Touto cestou bych rád poděkoval za pomoc a zázemí
��������������������������������������������������������
Sokolu Krchleby a oddílu TOM Stříbrná rosa.
Antonín Karban, předseda Boxerklubu ČR

� ��������������
Vážení, vzhledem k tomu, že první ročník Výstavy bonsají a čarověníků měl u
návštěvníků veliký ohlas, rozhodli jsme se uspořádat v letošním roce již druhý
ročník.
Výstava proběhne o předposledním květnovém víkendu (tj. 20. – 22. května 2005 ).
Díky přízni zastupitelstva obce Merklín máme k dispozici celý areál merklínského zámku, proto si můžeme dovolit zařadit do programu i doprovodné akce.
Téměř 200 exponátů bonsají jehličnatých i listnatých, venkovních i pokojových
bude umístěno po obvodu obdélníkového atria na dřevěných lavicích a uvnitř
obdélníku bude opět vytvořena ukázka „Japonské zahrady“. Pro letošní výstavu
jsme se snažili získat nové exponáty, aby se věrní návštěvníci měli na co dívat, a
myslím, že se nám to povedlo. Svoje bonsaje zapůjčí Milan Marsch z Libochovic,
Pavel Slovák z Vigantic, Jaroslav Glaser a Zdeněk Sušický ze Staňkova, pěstitelé
ze Sušice, Plzně i okolí a v neposlední řadě Karel Vošahlík z Merklína, Josef Modrák z Plzně a Bruno de Simone z Mnichova, což jsou pořadatelé výstavy.
V průběhu celé výstavy bude otevřen 1. malý sál merklínského zámku, kde bude
umístěna expozice Afrického umění, kterou dovezeme z Německa. Zde si budete
moci prohlédnout africké masky a různé náboženské předměty. 2. malý sál bude
obsazen prodejem bonsají a pomůcek určených k jejich pěstování.
Naše pozvání na ukázku tvarování ( 21.května od 14:00 hod ) přijal známý demonstrátor z Moravy Pavel Slovák. Slovák se stal v roce 2002 vítězem soutěže ve
tvarování na Evropském kongresu bonsají ve Francii, získal několik ocenění jako
vítěz národní soutěže bonsajistů a navíc ho čtenáři magazínu Bonsai – Příroda
a Člověk zvolili „Osobností české bonsajové scény 2002“. Nejen proto se často
účastní výstav jako demonstrátor a v letošním roce bude mimo jiné předvádět
tvarování na prestižním III.Mezinárodním kongresu Španělska „ Mistral Bonsai“
spolu s osobnostmi jako p. Kobajashi, Noelenders, Fukutshima, Fontt, Invernizzi
a další.
Dále zařadíme do programu Workshop (- pomoc slovem i rukou při tvarování
Vaší bonsaje od skutečných „bonsajových“ odborníků) s Pavlem Slovákem a
Jaroslavem Glaserem.
Ten bude probíhat v neděli 22.5.2005 od 10:00 hod.
Poslední doprovodnou akcí bude Ukázka Čajového obřadu, vč. přednášky o čaji.
Čajový obřad (21. května od 11:00 hod) předvedou zástupci školy URASENKE
( tzv. Škola cesty čaje ) z Prahy. Zde se seznámíte s původem čaje, s Japonskou
kulturou a kouzelným čajovým obřadem, po jehož dokončení budou moci zájemci
připravený čaj ochutnat.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Za pořadatele Zdeňka Vošahlíková
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Staňkovsko
Duben 2005
Na vědomost všem staňkovským rodákům i přespolním se dává, že
Příležitostné divadlo Járy Cimrmana uvede
na prknech Lidového domu kus

„Vražda v salonním coupé“.
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Upozorňujeme dopisovatele
Staňkovska, že uzávěrka
příštího čísla bude 8.6.2005

Premiéra: 29. dubna 2005; repríza: 7. května 2005

STAŇKOV JE MISTREM CHODSKÉ LIGY
V LEDNÍM HOKEJI
Po základní části se Staňkov umístil z devíti
týmů těsně na druhém místě tabulky Chodské
ligy a vytvořil si tak dobrou výchozí pozici pro
play off. Bilance v 16 zápasech byla 10 výher,
4 remízy a pouze 2 prohry s celkovým skóre
74:33.
V březnu se odehrála nadstavbová část – play
off. Čtvrtfinálový duel Staňkov – Všeruby
hraný na dva zápasy skončil jednoznačnými
výhrami Staňkova 8:2 a 4:0. Semifinálovým
soupeřem byl tým Poběžovic. Staňkov si opět
počínal suverénně a vysokými výhrami 10:2 a
8:2 si zajistil postup do finále.
Ve finále na zimním stadionu v Sušici se proti
sobě postavily dva týmy, Staňkov a Díly.
Zápasu přihlížela početná divácká kulisa.
Počátek zápasu byl vyrovnaný, až v polovině
první třetiny se prosadil první útok, kdy po
přesné přihrávce Jiřího Látala se trefoval do
prázdné brány Petr Němec. Staňkov měl po
tomto gólu převahu, kterou dokázal ještě do
konce první třetiny zužitkovat druhý útok,
kdy se před brankářem Dílů ukázkově prosadil
Karel Tomášek. Po první třetině byl stav 2:0
ve prospěch Staňkova. V úvodu druhé třetiny
měly převahu Díly a po chybě staňkovské
druhé obrany, která nezachytila skákající
kotouč, se řítil osamocený dílský útočník
na staňkovskou bránu a trefou do pravého
horního růžku se nemýlil - 2:1. V polovině
druhé třetiny se střelou od modré čáry trefil
do pravého horního rohu dílské brány Michal
Fronk a Staňkov vedl opět o dvě branky. Jenže
ihned v následující minutě Díly srovnaly
opět po hrubce staňkovské druhé obrany a
Díly opět po samostatném nájezdu snížily na
rozdíl jediného gólu 3:2. V druhé třetině bylo
také spoustu vyloučených. Častokrát Staňkov
Fotbalisté Staňkova zahájili druhou část
krajského přeboru vcelku dobře a zdá se,
že by skutečně mohli bojovat o 3. místo
v konečné tabulce, což by byl největší
úspěch klubu od postupu do divize. Jak
vypadaly dosavadní zápasy?
Staňkov-Horažďovice 2:0 (1:0). Na
škvárovém hřišti naši hráči soupeře
doslova přejeli a nedali jim šanci. Branky
Trhlík (pen.) a Janka.
Rapid Plzeň-Staňkov 3:0 (1:0). Toto
utkání se pro změnu hrálo na umělé
trávě a naše mužstvo po špatném výkonu
zaslouženě prohrálo.
Staňkov-Horní Bříza 1:2 (0:1). Staňkovský
tým se nedokázal vypořádat s kvalitní
obranou soupeře, až v závěru utkání

podržel brankář Jan Brožovský a výraznou
postavou byl na staňkovské střídačce trenér
Jaroslav Baar. Po druhé třetině byl stav 3:2
ve prospěch Staňkova. Třetí třetina byla velmi
vyrovnaná. V polovině třetí třetiny se střelou
od kruhů trefil Libor Peteřík a Staňkov vedl
4:2. Ovšem opět v následující minutě Díly
snížily na rozdíl jediného gólu, když druhá
pětka dostatečně nepokryla dílské hráče před
vlastní bránou a Díly pohodlně dorazily puk do
odkryté brány - 4:3. Poté se hrálo dlouhou dobu
bez gólového efektu, před koncem poslední
třetiny se vhazovalo v obranném pásmu
Staňkova, Díly odvolaly brankáře a pokusily
se snížit v power play. Chvíli v útočném pásmu
kombinovaly, ale pak vystihnul přihrávku na
modré čáře staňkovský Karel Tomášek a přes
celé hřiště zavezl puk do dílské brány a bylo
rozhodnuto. Minutu před koncem vedl Staňkov
o dva góly 5:3, po vhazování se rozjel do útoku
nejlepší střelec Chodské ligy Petr Hoffman, od
kruhů vypálil, vstřelil tak letos svůj 31. gól a
definitivně tak určil konečnou podobu výsledku

na 6:3 pro Staňkov, který se tak po čtyřech
letech opět stal mistrem Chodské ligy.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
sponzorům HC Staňkov: město Staňkov
– Sokol Staňkov, K. Klement – stavební
materiál Staňkov, Delta potraviny – Horšovský
Týn, Bavaria s.r.o. – Staňkov, Vetop s.r.o.
– Staňkov, ANS-střecha Staňkov, Potraviny
na sídlišti – Václav Bernklau – Staňkov. Jsme
velmi vděční za podporu všech našich sponzorů
– DĚKUJEME.
Hokejisté Staňkova obdrželi zlaté medaile a
putovní pohár, který je se společnou fotografií
vystaven ve výloze lékárny u Látalů ve
Staňkově.
Podrobné informace o klubu naleznete na
stránkách města Staňkov www.mestostankov.cz
v sekci sport – hokej. Do příští sezóny jdeme
s cílem obhájit titul a tím opět reprezentovat
město Staňkov v co nejlepším světle. Osobně
věřím, že s vynikající partou, jaká se nyní
v týmu utvořila, to nebude nepřekonatelný cíl.
Ing. Vojtěch Němec ml.

snižoval Řeháček.
Bolevec-Staňkov 0:3 (0:1). Staňkovští
napravili dojem z předchozích dvou
výsledků a v Plzni byli opět lepší. Dvě
branky dal Trhlík, jednu Homolka.
Staňkov-Rokycany
2:0
(0:0).
Po
zlepšeném výkonu ve druhém poločase
Staňkov zaslouženě zdolal vloni ještě
divizní mužstvo. Oba góly vstřelil Trhlík.

se první zápas o body nepovedl, doma
prohráli s Kolovčí vysoko 0:7.

Méně se již daří béčku, které by se ale mělo
postupně vzchopit, protože přijdou snazší
soupeři. Dorost stále bojuje o postup do
krajské soutěže, naopak žáci nemají
mnoho šancí, že se v krajské soutěži
zachrání, i když jaro zahájili vítězstvím
nad Horšovským Týnem. Mladším žákům

V příštím vydání Staňkovska přineseme mj.
ohlédnutí za soutěžemi stolních tenistů.
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