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Toto číslo sponzoruje

Tesařské práce Karel Konopík

Číslo 57

Firma Tesařské a pokrývačské práce Karla
ilustrační foto
Konopíka byla založena v roce 1990 se sídlem v
Krchlebech č. 88. Z počátku prováděla jen tesařské
práce – montáže krovu, stavby zahradních pergol a
chat... S přibývající poptávkou rozšířila sortiment
svých služeb o pokrývačské práce. V současné
době firma nabízí kompletní střešní servis ,od
montáže krovu, pokládky střešní krytiny až po
dodavatelsky řešené klempířské práce. Samozřejmou
součástí nabídky je poradenství, cenové zpracování
projektu, dlouhodobé záruční lhůty - tyto služby
jsou poskytovány zdarma. Firma Karla Konopíka
zajišťuje řezivo i ostatní stavební materiál včetně dopravy na staveniště. Nedílnou součástí činnosti firmy je montáž střešních oken
a sádrokartonářské práce. Za dobu svého patnáctiletého trvání zrealizovala firma řadu staveb v blízkém i vzdáleném okolí. Mezi
nejrozsáhlejší a nejnáročnější patří rekonstrukce komplexu budov hotelu a pivovaru Modrá hvězda v Dobřanech. Ve Staňkově pak
například střecha lékárny U Matky Boží a střecha firmy Kartex pana Karbana. Máte –li zájem o střechu nebo její rekonstrukci,
najdete firmu na adrese:

Rada města dne 6. 4. 2005
schvaluje
- prodej starého nepotřebného stroje Dumper
z objektu bývalé uhelny na sídlišti p. Jaroslavu Šobrovi, Staňkov, Plzeňská 210 za cenu
2.000,- Kč
- pronájem části parcely č. 795/1, dle PK, v
k.ú. Staňkov-ves, o výměře 100 m2 firmě
ARCOM Horšovský Týn - Radomil Šmíd za
účelem umístění mobilní buňky s radiokomunikačním zařízením. Nájem 10,- Kč/m2/rok.
Pronájem pozemku je podmíněn převodem
vlastnických práv k doméně www.stankov.cz.
Do rady se dostavila vedoucí stavebního úřadu p. Vostracká k projednání návrhu konceptu
změny ÚP SÚ č. 6. Rada nemá k návrhu zásadních námitek. Doporučuje
- kruhové objezdy řešit pouze jako variantní
- prostor v návrhu konceptu označený č. 67
řešit funkční využití buď pro obchod, nebo
pro sport a rekreaci s tím, že navrhuje změnit
z výhledu do I. etapy. Bude zahrnuto do souborného stanoviska.

Do rady města byli přizváni zástupci Krajské rady Pionýra k projednání problémů s
Vodáckou pionýrskou skupinou Albatros ve
věci nájmu klubovny na plovárně, která je v
majetku města, a neplnění dalších požadavků
města (vyúčtování poskytnutého příspěvku
na činnost).
V úvodu p. starosta pozvaným podrobně
vylíčil průběh událostí, které vedly až k jejich přizvání do rady města. Konstatoval, že
byl orgány policie a HZS šetřen např. požár
uvnitř klubovny, o kterém vodáci vůbec nepovažovali za nutné majitele informovat, s radnicí vůbec nekomunikují, ing. Huber, vedoucí
skupiny odmítl zástupcům města umožnit
prohlídku objektu či poskytnout klíče. Nesplnil ani žádost města o poskytnutí údajů, jak
bylo naloženo s poskytnutým příspěvkem na
činnost skupiny z r. 2003.
Starosta požádal zároveň přítomné zástupce o
vysvětlení ve věci současného stavu ve skupině. Vedoucí ing. Huber se i přes pozvání do
rady města nedostavil.
V radě města bylo dohodnuto následující:
- ukončení nájemní smlouvy mezi městem
a VPS Albatros z důvodu hrubého porušení
předmětu a podmínek smlouvy s tím, že s jejím ukončením město posečká až do vyřízení
otázek likvidace skupiny ze strany Krajské
rady Pionýra
- bude provedena výměna vložek zámků u tohoto objektu za přítomnosti zástupců Krajské

rady Pionýra
- zástupci Krajské rady Pionýra budou zástupce města informovat o učiněných opatřeních ve výše uvedené věci
Rada města dne 18. 4. 2005
schvaluje
- uzavření smlouvy o provedení demoličních
prací na demolici objektu domu č. 18 a stodoly na stavební parc. č. 81, k.ú. Staňkov-město, mezi městem Staňkov a p. Slávou
Krstevem, Staňkov, Jankovského 90 za splnění těchto podmínek:
1) složení vratné zálohy ve výši 10 000,- Kč
jako záruky na případné nedokončení demoličních prací a nutnost jejich provedení
městem
2) písemné předání a převzetí stavby před
započetím prací a po jejich dokončení
3) termín dokončení prací včetně zpětného
předání pozemků do 31.12.2005
- návrh bytové komise na přidělení nájemních bytů v dokončovaném bytovém domě o
22 b.j. v ulici U Pošty, sekce E,F.
Starosta informoval členy rady města, že
v souladu s § 106 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění, provedl k 1.4.2005
aktualizaci složení zvláštního orgánu obce
- povodňové komise. Seznámil s novým
složením.

Staňkovsko
Rada města dne 6. 5. 2005
schvaluje
- výši odměny pro novou předsedkyni Komise
pro projednávání přestupků p. Mgr. Julii
Filipovou s platností od 1.4.2005.
- na žádost ředitelky domažlické nemocnice
vyhrazení 1 parkovacího místa před zdravotním střediskem pro služební auto lékařů nemocnice a sanitky. Ukládá vedoucímu odboru
MěÚ-MTBS p. Bauerovi zajistit realizaci v
termínu do 30.6.2005
- na žádost ředitelky MŠ výjimku z počtu dětí
na třídu pro školní rok 2005-2006 dle § 23,
odst. 3, vyhl. č. 14/2005 Sb. celkem o 12 dětí
s tím, že celkový počet dětí nepřekročí stanovenou hranici 28 dětí na třídu.
- zápis o finančním vypořádání mezi městem
Staňkov a následujícími příspěvkovými organizacemi města za r. 2004.
- nákup nového malotraktoru na sekání trávy
v ceně cca 70.000,- Kč včetně DPH formou
leasingových splátek na dobu 24 měsíců s
tím, že předem bude zaplaceno 20% ceny.
Leasing bude uzavřen se společností CB
Leasing, a.s.
neschvaluje
- žádost MTBS o převod zisku ve výši
266.533,80 Kč vykázaného k 1.1.2005 na
účtě 931 (hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení) do fondu hospodářské činnosti
rozpočtové organizace (účet 903 000) vzhledem ke značnému úbytku bytů (prodej bytů)
a ukládá p. Baxovi a p. Šantorové zisk převést
do rozpočtu města v termínu do 31.5.2005.
bere na vědomí
- informaci ředitelky MŠ p. Němcové o provozu MŠ v době letních prázdnin.
Starosta informoval členy rady města, že v
souladu s § 106, zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, provedl k 1.4. 2005
aktualizaci složení zvláštního orgánu obce
- komise pro projednávání přestupků.
Rada města dne 18. 5. 2005
schvaluje
- žádosti firmy J.+J. Varvařovský, Doudlevecká 7, Plzeň o povolení vystoupení skupiny
LUCIE-revival a TELEFON v kulturním
domě dne 21.5.2005
- poskytnutí finanční garance města do
výše 15.000,- Kč na pořádání dětského dne
28.5.2005 s tím, že na organizátorech akce
požaduje před poskytnutím příspěvku její
vyúčtování.
Místostarosta p. Látal předložil radě města
návrh odboru MIŽP na prodej dalších dvou
stavebních parcel v lokalitě pod tratí.
Rada města nemá k prodeji námitek, bude
předloženo zastupitelstvu města k projednání.

Červenec 2005
Rada města dne 1. 6. 2005
schvaluje
- žádost p. Petra Gusta, Staňkov, U Čermenského lesíka 446 o
a) uspořádání pouťových slavností před restaurací Na Mlýnské ve dnech 29.-31.7.2005
s tím, že hudební produkce nebude konána v
době konání bohoslužby v kostele,
b) bezplatný pronájem veřejného prostranství
před restaurací včetně jeho uzavření po dobu
konání akce
- žádost 4. oddílu Junáka Staňkov poskytnutí
auta LIAZ pro odvoz táborových potřeb na
letní stanový tábor v Ostromeči včetně zpětného odvozu z tábora od 2.-16.7.2005.
bere na vědomí
- vyúčtování finančních nákladů města na zajištění oslav 60. výročí osvobození ve výši
6.309,- Kč.
- informaci o státní dotaci na výstavbu dalších 22 b.j., jednotek (sekce G,H) ve výši
10.340.000,- Kč s tím, že město musí předložit potřebné podklady pro uvolnění dotace
nejpozději do 5.9.2005. Rada ukládá odboru
MIŽP a fin. oddělení připravit potřebné podklady pro poskytnutí dotace nejpozději do
15.8.2005.
Rada města projednala návrh rozdělení částky
ve výši 250.000,- Kč, určené v rozpočtu města pro r. 2005 na pomoc tělovýchově. Tento
návrh bude předložen zastupitelstvu.
Rada města dne 15. 6. 2005
schvaluje
- výpočet měsíčního nájemného v nově postavených byt. domech č. 389 (sekce E) a č. 390
(sekce F) ve Staňkově, na které byla poskytnuta dotace dle „Programu podpory výstavby
nájemních bytů a technické infrastruktury pro
r. 2003“, součinem pořizovací ceny bytu a
koeficientem 0,00333
- žádost SDH Krchleby (v zastoupení i organizací TJ Sokol Krchleby a TOM Stříbrná
rosa) o poskytnutí fin. příspěvku města ve
výši 2.000,- Kč na pořádání dětského dne
v Krchlebech.
- uspořádání koncertu dechové hudby „Budějcká kapela“ Ády Školky v rámci kulturního programu staňkovské poutě v sobotu
30.7.2005 od 14 hod. na prostranství před restaurací Na Mlýnské. Pořadatelem akce bude
město. Cena za vystoupení cca 21 tis. Kč.
- v souladu s § 167 zák. č. 561/2004 Sb.
(Školský zákon) Volební řád školské rady.
ukládá
- vedoucímu odboru M,I,ŽP provádět pravidelné kontroly ve Sběrném dvoře a o kontrolách a případných přijatých opatřeních informovat písemně 1x měsíčně radu města.
Rada města dne 22. 6. 2005
schvaluje
- reklamu v ZAK TV s.r.o. Plzeň na prodej
zasíťovaných parcel pro výstavbu RD v loka-
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litě pod tratí a fin. částku za reklamu ve výši
28.560,- Kč včetně DPH.
nesouhlasí
- s otevřením nonstop herny v bývalém řeznictví v objektu č. 19/I (dříve hotel Felix)
a ukládá odboru majetku, investic a ŽP
ve spolupráci se stavebním úřadem MěÚ
provést důkladné prošetření splnění všech
zákonem požadovaných podmínek pro tuto
činnost
bere na vědomí
- že výběrovou komisí byl pro realizaci akce
„technická vybavenost pro 5 RD pod Mastníkem“ vybrán jako nejvýhodnější dodavatel
CHVAK a.s., Domažlice
Zastupitelstvo města dne 22. června 2005
P. starosta konstatoval, že z důvodu nevyjasněnosti části majetkoprávních vztahů je
nutno po projednání se správcem konkurzní
podstaty vypustit z programu jednání zastupitelstva projednání návrhu smlouvy na koupi zdravotního střediska. V této souvislosti
poděkoval zastupiteli p. Jiříkovi, který chybu
objevil a zabránil tak možným komplikacím,
majitelem části nemovitosti je zřejmě Plzeňský kraj.
schvaluje
- rozpočtové změny v rozpočtu města na rok
2005 s tím, že upravený rozpočet bude činit
v příjmové části 38.919.900,- Kč a ve výdajové části 47.443.210,- Kč. K dofinancování
výdajů do výše 47.443.210,- Kč jsou zapojeny v souladu se schváleným rozpočtem beze
změny úvěr, hypoteční úvěr, půjčka ze SFŽP,
splátky úvěrů a Fond rozvoje bydlení, zapojení FRR nově činí 3.610.910,- Kč
- souborné stanovisko ke konceptu změny
č. 6 územního plánu sídelního útvaru města
Staňkova včetně návrhu rozhodnutí o podaných námitkách
- přijetí dotace na výstavbu 22 bytových
jednotek - 4. etapa (sekce G,H) v částce
10.340.000,- Kč
- smlouvu o dílo uzavřenou mezi zhotovitelem KARPEM spol. s r.o. a městem Staňkov
na výstavbu 22 b.j. Staňkov- 4. etapa (sekce
G,H). Cena včetně DPH 22.238.948,- Kč
- smlouvu o dílo, uzavřenou mezi zhotovitelem CHVAK, a.s., Domažlice a objednatelem
městem Staňkov na realizaci technické vybavenosti (stoková kanalizační síť včetně čerpací stanice odpadních vod+vodovodní řad)
v obytné zóně 5 RD - lokalita Mastník.
Cena včetně DPH 1.218.933,- Kč
- posílení stávajícího rozvodu NN a transformátoru v Jiráskově ulici tak, aby byla
zajištěna dostatečná kapacita dodávek el.
energie pro dalších plánovaných 7 RD na
pozemku manželů Stachových. Síť bude
posílena v době podání žádosti o stavební
povolení prvního z plánovaných 7 RD
- rozdělení fin. částky 250.000,-Kč určené v

Staňkovsko
rozpočtu města pro r. 2005 na pomoc tělovýchově takto:
TJ CHKZ Staňkov
118.000,- Kč
TJ Sokol Staňkov
86.000,- Kč
TJ Sokol Krchleby
30.000,- Kč
Ajax Staňkov-futsal
5.000,- Kč
Keramika Staňkov-futsal
2.000,- Kč
SK Staňkov - tenisový oddíl
9.000,- Kč
- prodej stav. parc. č. 121/62, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 921 m2, panu Tomáši
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Grmanovi, U Pošty 388, Staňkov, za účelem
výstavby rod. domu.
- prodej stav. parc. č. 121/69, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 927 m2, manželům
Radoslavu a Marcele Hofovým, Mánesova
514, Domažlice, za účelem výstavby rod.
domu.
- prodej stav. parc. č. 121/64, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 962 m2, manželům
Josefu a Věře Grmanovým, Jankovského 318,
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Staňkov, za účelem výstavby rod. domu.
- prodej stav. parc. č. 121/63, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 1040 m2, panu Zdeňku Valentovi, Na Tržišti 342, Staňkov a sl.
Aleně Soupírové, Nádražní 353, Staňkov, za
účelem výstavby rod. domu.
V. Žáček, J. Steinbach

Redakce Staňkovska požádala o rozhovor pana Romana
Dvořáka, spolumajitele známé staňkovské firmy VEToP:
St: Osudy bývalé cihelny a celého areálu určitě zajímají staňkovskou
veřejnost. Kdo je nyní majitelem a jaká je budoucnost tohoto objektu?
R.D.: Jsme dva majitelé, Karel Kuzdas a já, objekt jsme koupili od státního
pozemku Brněnské papírny a od paní Melvinové. V současné době se
připravuje demolice všech objektů. Po vyřešení vlastnictví několika pozemků
v areálu předpokládáme využití pozemků na stavbu rodinných domků (asi 20
– 30 parcel) a na zbylé části by byly k dispozici pozemky pro malé podnikání
místního, případně regionálního charakteru. Územní plán představuje toto
území jako průmyslovou zónu s objekty s až 200 pracovními místy, což
pokládáme za nereálné již vzhledem k blízkosti obytného území v okolí
areálu.
St.: Proslýchalo se, že v létě se v tomto objektu bude konat rockový „Open air
festival“. Co k tomu můžete říci?
Pořádání této akce připravoval místní podnikatel Petr Gust. Jednali jsme
spolu o této možnosti, požadavek pořadatele byl na bezprostřední demolici
všech objektů, což představuje náklady 600.000 – 1.000.000,- Kč. Byl jsem
ochoten tuto demolici provést s tím, že nájemné za akci by činilo 50.000,- Kč. Z toho vyplývá, že návratnost částky na demolici
by byla 12 – 15 let, a to v případě, že by tento festival byl každoročně opakován za stejných podmínek. Na závěr chci podotknout,
že po předložení nájemní smlouvy nebyla tato pořadatelem akceptována. Areál je možno v budoucnu možno využít i pro jiné
akce pod širým nebem, např. sportovní den, dětský den, vystoupení dechovek, folkových skupin a podobně, nejlépe ve spolupráci
s městem. Občany chci ubezpečit, že jsme nechtěli a ani v budoucnu nechceme pořádat žádnou neslavně proslulou Technoparty,
ze které měla řada obyvatel obavy.
St.: Proč se jméno vaší firmy VEToP píše s malým o?
R.D.: Stejně jako jsem majitelem poloviny areálu cihelny, vlastním i polovinu firmy VEToP. Název naší firmy je složen z činností,
kterými se zabýváme:
Vodoinstalace, Elektroinstalace, Topení, Plyn (VETP by se nedalo vyslovit).
St.: Děkuji za rozhovor

Proč bychom měli třídit odpady?
Pokud se nad touto otázkou zamyslíme, napadají nás různé odpovědi. Nejčastěji: protože máme rádi přírodu; nechceme,
aby přibývaly skládky; správně roztříděný odpad je možné dále zpracovávat - recyklovat; to je ovšem módní heslo; slyšeli jsme, že
se to má dělat, nebuďme líní … Všechny tyto odpovědi jsou správné,ale…
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování množství odpadů - už při nákupu zboží rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme a jaký bude jejich charakter.
2. Třídění a recyklace odpadů – v okamžiku,kdy dojde ke smíchání odpadů, není možné je již dále roztřídit a zpracovat, proto je
nutné třídit odpady již v domácnostech.
3. Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují skládkováním
Pokud budeme jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníme tak jejich další zpracování. Odpady, které vhodíme do barevných
kontejnerů, odveze svozová firma na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky
- tento proces se nazývá recyklace odpadu.
Ze statistik vyplývá, že domácnosti vyprodukují v procentuelním zastoupení následující druhy odpadů: 22% papíru, 9%
skla, 18% bioodpadu, 13% plastů, 3% nebezpečných odpadů a 35% ostatních odpadů. Každý z nás vyprodukuje za rok cca 200
- 250 kg odpadů. Pokud však odpady třídíme již doma a dáváme je do barevných kontejnerů umístěných na několika místech v obci
Staňkov, Krchleby, Vránov i Ohučov, umožníme tak recyklaci více než třiceti procent tohoto množství. Odpady, které nelze roztřídit do
barevných kontejnerů, je možno dále třídit a tyto ostatní roztříděné odpady odvážet do Sběrného dvora, zřízeného pro tyto účely ve
Staňkově, v Mathauserově ulici. Zde je možno odevzdat různé druhy nebezpečného odpadu, objemný odpad, železo, barevné kovy
atd.Teprve pak můžeme uvažovat, co vysypat do popelnic.
Zdá se to vše neuvěřitelně obtížné, zdlouhavé,ale třídění odpadů je jediná možnost, jak odlehčit skládkám a hlavně našemu
okolí. Odpady totiž opravdu patří jen do sběrných nádob a do sběrných dvorů, ale určitě ne do příkopů, do lesa a do polí.
Luboš Holeček

Staňkovsko
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Zdravotní středisko – tak to konečně vyšlo !!!
Zastupitelstvu městu se podařilo dne 6.7. 2005 uzavřít 11 let trvající skoro nekonečnou ságu neustálých problémů a
obav, a to jak ze strany lékařek, tak i ze strany běžných obyvatel našeho města a spádových obcí, obav, v jaké kvalitě a zda
vůbec bude v našem městě poskytována lékařská péče. Jsem rád, že se podařilo splnit slib, že zdravotnictví je jednou z našich
hlavních priorit a že vedení města nikdy nepřipustí, aby došlo k situaci, kdy by nemohla být zdravotní péče ve Staňkově
poskytována. I když se nepovedlo do státního rozpočtu prosadit výstavbu nového objektu, tak jak předpokládal původní záměr,
město dokázalo problém vyřešit odkupem objektu stávajícího a to vše se povedlo v době, kdy byl prohlášen konkurs na původní
majitelku a celý majetek do tohoto konkursu spadl. Díky iniciativě města, které nechalo na vlastní náklady vyhotovit znalecký
posudek a absolvovalo maraton dalších jednání a to jak ještě s paní Herianovou tak i se správcem konkursní podstaty, byla
schválena koupě v době, kdy se na ostatní nemovitosti teprve zpracovávají znalecké posudky. Dalším velkým úspěchem je i
to, že se podařilo vyhnout se dražbě. O případných úskalích prodeje dražbou a zejména prosazovanou obálkovou metodou asi
není třeba více se rozvádět. S povděkem je nutno kvitovat, že zde převážil i v dnešní dravé době obecný zájem na poskytování
a zajišťování služeb veřejného zájmu, kam bezpochyby zdravotní péče patří, nad pouhou vidinou co největšího zisku. Město
koupilo zdravotní středisko, tedy dům čp. 19, pozemek 36/1 na kterém převážná část tohoto objektu stojí, a 1/3 přístupové cesty.
Pozemek 36/3, na kterém stojí zbytek budovy, je ve vlastnictví Plzeňského kraje a město bude žádat o jeho převod. Co se týče
kupní ceny 2. 200 000,- Kč, tak tato vznikla jako kompromis po vzájemných jednáních mezi správcem konkursní podstaty a
vedením města. Když vezmeme v úvahu, že paní Herianová kupovala tento objekt v roce 1993 za 3. 800 000,- Kč myslím si,
že vyjednaná cena je pro město příznivá. V souvislosti s odkoupením zdravotního střediska musím zmínit i úlohu Plzeňského
kraje, který ač jsou v kraji i jiné priority a další potřebná místa, poskytl městu na zakoupení tohoto objektu částku ve výši
700.000,- Kč. A samozřejmě Plzeňský kraj bude naším partnerem i při řešení posledního výše zmiňovaného problému. Za to
vše bych chtěl vedení Plzeňského kraje alespoň touto cestou poděkovat.
Jsme si velmi dobře vědomi, že objekt bude nutno rekonstruovat. Ale vzhledem k napjaté finanční situaci města
se v nejbližší době budou moci provést jen ty úpravy, na které bude postačovat vybraný nájem nebo jeho část. V horizontu
několika let pak bude nutno provést rekonstrukci důkladnější, včetně zajištění bezbariérového přístupu do objektu, na což by
bylo nejlepší zajistit peníze prostřednictvím některého dotačního titulu či přímo prostřednictvím přímé účasti státního rozpočtu
na této akci. Nejhlavnější v této chvíli je však to, co bylo řečeno už v nadpisu článku - tak to konečně vyšlo ...
starosta

Výstavba dalšího bytového domu

Město získalo od Mministerstva pro místní rozvoj dotaci na výstavbu dalších 22 bytových jednotek ve výši
10. 340 000,- Kč, kdy na jednu bytovou jednotku připadá částka ve výši 470.000,- Kč. Tato částka se na rozdíl od dřívějška nepočítá
podle toho, zda se provádí či neprovádí infrastruktura, ale podle výsledku energetického auditu, který město muselo k žádosti o
dotaci předložit. Jedná se o stejný program, podle kterého byl postaven třetí bytový dům, tedy byty pro příjmově vymezené skupiny
obyvatel, kdy byt v tomto bytě může být přidělen tomu, jehož měsíční příjem činí maximálně 0,7 násobek průměrné mzdy v ČR, a
pokud jde o rodinu, tak se jedná maximálně o 1,5 násobek této částky. Smlouvy s nájemníky jsou uzavírány na dobu určitou, a to
na 2 roky. Po této době může být nájemní smlouva prodloužena opětovně o 2 roky. Byty zůstávají v majetku města. Jediný rozdíl
v tomto programu je, že město musí dva z bytů nabídnout žadatelům o azyl v ČR. Pokud nebudou mít zájem, může je obsadit
nájemníky z pořadníku města. Co se týče 3. bytového domu, tak tento je zkolaudován, a je bez větších problémů plně obsazen
nájemníky.
Výstavba by měla začít ještě v letošním roce
a bytový dům by měl být postaven během dvou
let. Stavět bude opět firma Karpem, se kterou
má město velice dobré zkušenosti. Výstavbou 4.
bytového domu dojde k uzavření této lokality a na
nějaký čas bude výstavba pozastavena, neboť
na další výstavbu pak budeme muset podstoupit
složitá jednání s vlastníky dalších pozemků
nebo se snažit najít lokalitu novou. Co se týče
ceny, tak bytový dům bude stát přes 22 mil. Kč
a k dofinancování stavby bude nutno přijmout
úvěr ve výši zhruba 12 mil. Kč a musíme počítat
s tím, že již nebude samofinancovatelný a město
bude muset ročně v rozpočtu vyčleňovat kolem
200.000,- Kč na splácení úvěru, samozřejmě
kromě peněz vybraných na nájemném. I přesto
je dobře, že se podařilo dotaci získat a máme
možnost připravit kvalitní bydlení pro další
stávající i budoucí občany našeho města.
starosta
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Okrsková hasičská soutěž

Krchleby 21.5.2005
Dobrovolní hasiči jsou rozděleni do okrsků, které
čítají 5 – 12 sborů a sdružují se převážně kolem větších
měst, v našem případě Staňkova. Na jaře se pak pořádají
první kola hasičských soutěží a jejich vítězové postupují
do kola druhého – okresního. Soutěže pořádá výbor okrsku
s tím, že v jednotlivých letech deleguje pořadatelskou činnost
na některý ze sborů.
V letošním roce se přihlásil k organizování
soutěže náš SDH Krchleby (Sbor dobrovolných hasičů).
Celou přípravu jsme zahájili schválením „Organizačního
zabezpečení“, ve kterém jsme navrhli, jak si letošní soutěž
představujeme. Pojali jsme ji poněkud netradičně a to tím,
že zařadíme všechny tři disciplíny (ačkoli by stačily jen
dvě). Důvodem bylo ukázat divákům, že požární sport není
jen požární útok. Nedílnou součástí, zejména ve vyšších
soutěžích, je též štafeta 4 x 100 m překážek a 100 m překážek
jednotlivců. Sečtené časy z jednotlivých disciplín pak určují
pořadí jednotlivých družstev. Druhým důvodem byl fakt, že
za dva roky bude náš sbor slavit 70. výročí založení a my
jsme si chtěli vyzkoušet organizování náročnější soutěže.
Původní předpoklad byl, že se soutěže zúčastní
6 – 8 družstev. Nakonec se jich zúčastnilo celkem dvanáct,
i když ne ze všech sborů okrsku. Z Krchleb totiž byla čtyři
družstva, z Čermné tři a ze Lštění dvě. Soutěžilo se ve čtyřech
kategoriích, a to muži, ženy, muži nad 35 let a ženy nad 30
let.
Závod začal úderem třinácté hodiny nástupem
a rozlosováním pořadí. Potom už probíhaly jednotlivé
disciplíny v pořadí: štafeta 4 x 100 m překážek, 100 m
překážek jednotlivců a požární útok. V průběhu soutěže také
předvedli své umění mladí hasiči z Krchleb. Pozornost diváků
rušily jen větší časové prodlevy při nástupech závodníků na
jednotlivé disciplíny. Časový plán jsme však dodrželi a soutěž
skončila kolem 18. hodiny slavnostním rozdílením cen. Oba
putovní poháry zůstaly v Krchlebech, ale žádné družstvo
neodešlo s prázdnou. Každé obdrželo kromě diplomů i
keramické poháry a talíře se zlatým nápisem „Okrsková
soutěž Krchleby 2005“, které vyrobila slečna Klára Bártová
za finančního přispění SDH Krchleby.

Celá soutěž, její příprava, průběh a likvidace cvičiště si vyžádaly spoustu
práce a odpracovaných hodin našimi členy. Za to jim patří dík i z toho důvodu,
že kromě samotné soutěže naše družstva též pilně cvičila a výsledky tomuto úsilí
odpovídají. V neposlední řadě děkujeme našim sponzorům za bezplatné převážení
překážek a ostatního materiálu, panu Karlu Konopíkovi za zhotovení nové kvalitní
základny, SDH H. Týn a Staňkov za zapůjčení překážek, staňkovským hasičům
a technickým službám Staňkov za dovoz vody, TJ Sokolu Krchleby za bezplatné
zapůjčení hřiště a všem závodníkům za usilovné a čestné zápolení.
Soutěž byla kladně hodnocena účastníky, diváky a nakonec i zástupcem
MěÚ p. Žáčkem a starostou okresního sdružení p. Petrželkou, kteří se celého klání
zúčastnili.
O svých dalších plánech spoluobčany průběžně informujeme relacemi
v městském rozhlasu nebo osobními pozvánkami, jako byl například sběr
kovového odpadu.
Karel Zahrádka, jednatel SDH Krchleby

Nabídka stavebních parcel

Město Staňkov nabízí zájemcům o stavební parcelu možnost zakoupení pozemků určených
pro výstavbu rodinných domků. Pozemky se nachází v lokalitě „Pod tratí“, orientace pozemků
je jihozápad. Na pozemcích je přípojka kanalizace, elektřiny, vodovod ukončený vodoměrnou
šachtou a možnost napojení na rozvod zemního plynu.
Velikost pozemků se pohybuje od 927 m2 do 946 m2. Cena za jeden m2 pozemku je při
splnění určitých podmínek pouze 290,- Kč za m2
Ve stejné lokalitě je rovněž možno zakoupit pozemky určené pro zahrádky.
Cena těchto pozemků je 105,-Kč za 1m2, rozměr je od 607m2 do 680m2. V současné době zbývá
již jen 6 stavebních parcel a 4 zahrádky.
Informace o pozemcích je možno získat na odboru majetku,investic a ŽP, MěÚ ve
Staňkově, tel.číslo 379 492 411.

Poděkování

Nejen, že sběrný dvůr ve Staňkově dobře funguje, nejen, že je v něm pořádek, ale pracuje v něm
i poctivý člověk. V sobotu 2.7.2005 mi mezi kartónové obaly nepozorovaně vypadla peněženka s
veškerými doklady, kreditními kartami i penězi. Vedoucí sběrného dvora pan Jiří Falout ji našel a
zachránil krátce před spuštěním lisu. Velmi mu tímto děkuji.
Josef Steinbach

Staňkovsko

Červenec 2005

strana 6

Závěrečná besídka ZŠ Staňkov
V Lidovém domě ve Staňkově se konala 23. června závěrečná besídka základní školy. Dopoledne zhlédly představení děti
z mateřské a základní školy a večer se mohli na své ratolesti přijít podívat maminky, tatínkové, babičky, dědečkové …
Průběh besídky měly na starost Eliška Vostracká a Tereza Motyčková. Program byl velmi pestrý. Vystupovali žáci 1. až 9.
tříd. Viděli jsme a slyšeli např. malý a velký pěvecký sbor, básničku
Polámal se mraveneček, Michalku Augustinovou, Dívčí válku, Piti
– piti – pa, taneční vystoupení … Deváté třídy si připravily program,
ve kterém např. sehrály krátkou hru Járy Cimrmana či předváděly
učitele, a rozloučily se písní Vzpomínky zůstanou.
Během dopoledního programu paní ředitelka M. Gruberová
a paní učitelka H. Kozová ocenily žáky, kteří se zúčastnili různých
vědomostních, uměleckých či sportovních soutěží. Poděkovaly
všem dětem, které vzorně reprezentovaly naši školu v okresních,
krajských i celorepublikových soutěžích.
I přes počáteční menší potíže s technikou se besídka
celkem vydařila. Velmi děkujeme lidem, kteří si našli chvilku času a
přišli se na nás podívat nebo podpořit účinkující.
Tereza Motyčková a Eliška Vostracká

V soutěži Svět očima dětí, kterou vyhlásilo Ministerstvo vnitra
ČR, se žáci 7. třídy Honza Pittr a Filip Lörincz umístili na 1.
místě. Pro ceny si jeli do Prahy a přijali je z rukou ministra
vnitra Františka Bublana.

O džínové Karkulce
Byla jednou jedna holčička, které maminka
říkala místo Helenka Matulková Karkulka džínová. Říkali
jí tak všichni, protože na rozdíl od Karkulky červené
nosila sepranou džísku, roztřepané džíny, modrobílé
kecky a místo mašle ve vlasech modrou kšiltovku.
Maminka ji o prázdninách poslala za babičkou
s přáním k narozeninám. Karkulka popadla batoh, do
něj dala víno, buřty s cibulí a salám. Obula chrániče na
kolena, kolečkové brusle, čepici dala kšiltem dozadu, na
uši nasadila sluchátka od diskmena a hurá za babičkou.
Jak tak uháněla lesní pěšinou, potkal ji vlk.
Povídá: „Karkulko, kam jsi vyrazila? A co to máš
v batohu?“ Karkulka, která zastavila ještě natrhat
kytičku z borůvek mu odpověděla: „Za babičkou přeci!“
Vlk chtěl Karkulku předběhnout a babičku sežrat, jak to
bylo v pohádce, ale tolik se mu líbil diskmen s Kabátama,
že Karkulku ukecal, aby mu ho půjčila. Potom si lehl
na palouk. Jak tak poslouchal, nevšiml si, že se blížili
myslivci. Ti, když uviděli vlka se sluchátky, zavolali
do ZOO. A tam ho můžeme vidět ještě dnes. Karkulka
s babičkou narozeniny pěkně oslavily.
Martin Kuthan, 4. třída

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.

Jako každoročně i letos se prvního máje otevřela řeka Radbuza
vodáckému lidu a jako každoročně to byla velkolepá podívaná.

Staňkovsko

Červenec 2005

strana 7

A zase byly maturity
Na soukromé střední odborné škole BEAN s. r. o. Staňkov probíhaly letošní maturitní zkoušky od 23.5. do 3.6.2005.
V maturitních ročnících studovalo ve školním roce 2004/2005 96 studentů v denní i dálkové formě studia, studijních oborů Podnikání v technických
povoláních , Podnikání v oborech obchodu a služeb a Obchodní akademie. K maturitní zkoušce přistoupilo 83 studentů a úspěšně ji složilo 75
studentů. Z tohoto počtu úspěšných absolventů 7 absolventů prospělo s vyznamenáním.
Dne 6.6. 2005 odpoledne se konalo v sále Lidového domu ve Staňkově slavnostní předávání maturitních vysvědčení. Absolventi přebírali nejen
maturitní vysvědčení, ale i květinu a ti nejúspěšnější malé upomínkové dárky.
Program slavnostního předávání zpestřilo vystoupení žáků Základní školy Staňkov, a to vystoupení mažoretek pod vedením paní Mgr. Budínové a
Mgr.Hettlerové, cantry tance pod vedením paní Mgr. Jánské a Mgr. Zahálkové a pěvecký sbor pod vedením paní Mgr. Augustinové. Za tato krásná
vystoupení velice děkujeme. A co říci na závěr?
Školní rok 2004/2005 byl pro naši školu velmi významný. Byl
desátým školním rokem v existenci naší školy. Vyučování již probíhalo
v prostorách školy po celkové rekonstrukci vnitřních prostor, do které
majitelé školy vložili 5 milionů korun. Od školního roku 2005/2006 se mění
název naší školy na Soukromá střední odborná škola a Gymnázium BEAN
s. r. o.Staňkov a od školního roku 2006/2007 zahájíme výuku studijního
oboru Gymnázium všeobecné. Děkuji touto cestou starostovi města panu Bc.
Alexandru Horákovi za pomoc při prosazování naší žádosti na Krajském
úřadu Plzeňského kraje.
Myslím si, že tato skutečnost určitě přispěje k zvýšení prestiže našeho
města.
Ing. Marie Bastlová,
ředitelka SSOŠ BEAN s.r.o.

Oslavy dne dětí ve Staňkově

Dne 28.5.2005 se u lávky po roce opět konaly oslavy Mezinárodního dne dětí, jehož hlavním organizátorem byl turistický oddíl mládeže Stříbrná rosa za podpory staňkovských skautů. Ačkoliv se letos sokolové účastnili jen okrajově a pionýři prakticky
vůbec ne, jsem rád, že se za vydatné pomoci kamarádů podařilo dát dohromady pestrý program a dostatek soutěží pro děti.
Ty se v přímo tropickém počasí mohly tradičně povozit na kolotoči, zablbnout si na skákacím hradu nebo si mohly za získané
žetonky nakoupit v žetonkovém obchodě nějakou laskominu
nebo hračku. Dětí
bylo dost, limonády
a atrakce byly pro
děti zdarma, počasí
se vydařilo, co víc si
můžeme přát. Snad
jen aby to příští rok
vyšlo alespoň tak
jako letos.
Ale proč to vlastně píšu - rozhodně ne proto, abych si klepal uznale na rameno za
povedenou akci, ale hlavně proto, abych poděkoval všem, kteří se na zdánlivě jednoduché akci podíleli (a že jich nebylo málo). Největší uznání patří KDU-ČSL, ČSSD, KSČM a
ODS, které svými sponzorskými dary i v mimovolebním období dokázaly zajistit všechny
ceny, hračky, limonády a dobroty, které jsme během dne rozdali. Další poděkování patří
zástupcům města, kteří akci podpořili jak finančně, tak prostřednictvím pana Baura a
MTBS i materiálně. V neposlední řadě osobně děkuji paní Pluháčkové, která se ujala
kulturního programu, a všem ostatním, kteří pro věc něco udělali. Kéž se nás sejde zase
Ferdinand Schenk
tolik napřesrok!

6.5. se v rámci oslav konce druhé
světové války ve Staňkově zastavila část kolony Military Car Clubu
s americkými vojenskými vozidly,
která jako každoročně budila značný ohlas. Ačkoliv kolona dorazila s
několikahodinovým zpožděním, v
dešti ji přivítal poměrně velký dav
staňkovských občanů.
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Budějcká kapela Ády Školky ]e uznávanou
extratřídou mezi českými dechovkami. Vyniká brilantním soundem, svěží instrumentací
a výraznými vokály. Pro svou šíři a rozmanitost repertoáru je žádaná doma i v zahraničí,
během svého působení účinkovala ve všech
evropských zemích. Je zvána na výrazné
slavnosti měst a států, vystupuje v pořadech
tuzemských i zahraničních televizí (ČT, ORF,
ARD atd.). Rovněž spolupracuje v Rakousku
na zábavném poradu MUSIKANTENSTADEL. Pravidelně natáčí v Českém rozhlase a
u gramofonových firem EDIT, SUPRAPHON,
PANTON atd.
Uměleckým vedoucím souboru je hudební
skladatel a aranžér Áda Školka, pod jehož vedením se stala proslavenou dechová hudba Budvarka. V jeho nové - „Budějcké kapele“ působí nová generace velmi dobrých instrumentalistů, vesměs absolventů Státní konzervatoře a Akademie múzických uměni.

Nenechte si ujít vysoký umělecký zážitek, dopřejte svým nervům regenerační lázeň kvalitní dechovou hudbou.

Z archívu

Živnostníci před dvěma staletími
Z třicátých let 19. století se ve fondu Archivu města Staňkov uloženého ve Státním okresním archivu Domažlice zachovalo několik žádostí
staňkovských občanů o povolení k provozování obchodních a pohostinských živností. Tyto žádosti posuzoval vrchní úřad thurn-taxiského panství v Chotěšově, k jehož dominiu Městys Staňkov patřil. Velkou váhu měla však slova dobrozdání obecního úřadu. K řízení, které zpravidla
předcházelo získání obchodní nebo pohostinské koncese náležel i pohovor s ostatními živnostníky v městečku uskutečněný a zaprotokolovaný u
obecního úřadu. Zaznamenané výroky obchodníků poskytují nejen nejrůznější zprávy o stavu obce, ale představují nám i defilé lidských vlastností. V zimě roku 1834 probíhalo řízení s Františkem Kreysou, který zažádal o udělení povolení k obchodování se smíšeným zbožím. Z výslechu
jednoho ze staňkovských sousedů a obchodníků se dozvíme, že staňkovská obec čítá jen 95 čísel a je slabě osídlena, kromě toho zde nabízí své
zboží plno kramářů, Židů a podomních obchodníků. A není výhodné pro občany, je-li obec obchody přeplněna, pak je zboží bud‘ dražší, nebo
horší. Žadateli by prý nevadilo několikaleté zaškolování. Nicméně na doporučení obecního úřadu se Kreysa mezi obchodníky přece jen dostal,
jak vyplývá z úředního jednáni o pět let později, kdy je uveden mezi staňkovskými živnostníky reagujícími na žádost Marie Krausové o povolení
k prodeji látek a kramářského zboží. Obchodníci nebyli nadšeni novou konkurencí a uváděli, že na obec s 96 čísly popisnými a 720 obyvateli
stačí jeden stávající obchod se střižním zbožím, navíc manžel podnikavé ženy je zedník a uživí ji, že je zdatná žena, která si může sama vydělávat atd. Vrchnostenský úřad udělil souhlas se založením nové staňkovské živnosti na přímluvu obecního úřadu. Také Anně Pankrácové bylo v
roce 1834 umožněno otevřít pekařství a krupařství, ačkoli bylo ve Staňkově již páté svého druhu.
První říjnový týden roku 1835 podali svoji žádost o povolení k provozováni hostince manželé Adam a Barbora Müllerovi. Právovárečný výbor,
který byl na žádost vrchnostenského úřadu vyslechnut, nenamítal nic proti tomu, jen si kladl podmínku, aby v novém hostinci bylo Müllerovými
a jejich nástupci čepováno staňkovské pivo. Staňkovský starosta Jankovský také doporučil zřízení nové hospody, protože kromě výčepu na radnici byl ve Staňkově Městysi jen hostinec Bedřicha Schöna a to prý nestačí vzhledem k vzrůstající návštěvnosti městečka o trzích. Zato hostinský
Schön, který vlastnil hostinec již 28 let, si stěžoval na špatné časy, na novou silnici přes Stříbro a Bor, kterou se délka cesty do Norimberka o
půldruhého dne zkrátila, a proto se povozníci Staňkovu vyhýbají, a žádal o ochranu. Ta zřejmě nebyla podle jeho představ, neboť v zachovaném
seznamu staňkovských hostinců, které budou moci provozovat taneční zábavy v roce 1839, je kromě Václava Koziny, jenž obdržel toto povolení,
uveden ještě hostinec U zeleného stromu Bedřicha Schöna a Müllerova hospůdka U zlatého slunce.
Radka Kinkorová

Kus „Vražda v salonním coupé“ byl
staňkovskými ochotníky dáván mimo jiné
i 7.5.2005, kdy jsem měl tu čest navštívit
toto představení. Popisovat Cimrmanovy
hry nemá asi cenu, stejně jako nemá cenu
rozmazávat vynikající výkony staňkovských
ochotníků, kteří, vědomi si povinnosti k regionálnímu divákovi, opět Cimrmana představili v téměř rodinném chodském kruhu.
Jedinou šmouhou na příjemném večeru byl
fakt, že se opět nepodařilo vybrat dostatečný
obnos na zhotovení Mistrovy busty, která by
na staňkovském náměstí jistě byla více než
důstojným protějškem soše přes hlavní silnici
- Janu Nepomuckému...
F. Schenk
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V minulém čísle jsme uveřejnili část vzpomínek pana Karla Brožovského na Staňkov v letech 1939 - 1946. Uveřejněná část se
aktuálně týkala osvobození Staňkova. Slíbili jsme, že postupně uveřejníme další části vzpomínek. Dnes je tedy na řadě úvodní
část.

Staňkov 1939 - 1946

Úvodem
Staňkov - městečko vzdálené jihozápadně od Plzně 30 km. Před 60 lety spadal do válečného protektorátu Böhmen und Mähren.
Staňkov byl tehdy důležitým železničním uzlem na trati Plzeň - Domažlice s pokračováním do Bavorska přes hraniční přechod
Brod nad Lesy, průsmykem mezi Šumavou a Českým lesem.
Tato železniční trať byla „chytře“ přerušována klíny zabranými Německem jako Sudety. Tím se stalo, že cestující vlakem museli
při cestě do Plzně několikrát ukazovat své pasy. Z Plzně do Zbůchu bylo české území, Chotěšov, Stod, Hradec, Holýšov byly
německé, Dolní Kamenice, Staňkov a Osvračín byly české, Blížejov německý, Milavče a Domažlice české.
Ve Staňkově na nádraží téměř všechny lokomotivy dobíraly z nádražních studní vodu, seřazovaly se zde vlaky, vykládalo zboží
včetně uhlí.
Za Staňkovem před Osvračínem odbočovala trať přes Horšovský Týn do Poběžovic. Samotný Staňkov byl rozdělen řekou Radbuzou na dvě části: Staňkov Ves a Staňkov Městys. Obě části spojoval přes Radbuzu obloukový betonový most a nížeji po toku
řeky byla dřevěná lávka, která vedla k náměstí.
Ve Vsi byl děkanský kostel sv. Jakuba s děkanskou farou, poměrně nová měšťanská (dříve chlapecká) škola, sirotčinec pro děvčata s jeptiškami, proti němu přes ulici v zahradě menší německá škola, u školy Lidový dům s hřištěm. U nádraží byla Šamotka,
proti nádraží v ulici k Osvračínu malá sklárna, ve které se vyráběla především zrcadla. Podle mého dědy, který tam před válkou
krátce pracoval, zde byla vyrobena také zrcadla do pražského bludiště na Petříně. Kousek od kostela byla vodní elektrárna, která
dodávala proud pro celý Staňkov.
V Městysi byla na náměstí radnice pro celé městečko se spořitelnou. Směrem k Plzni v Plzeňské ulici byla druhá měšťanka (bývalá
dívčí škola), dále sokolovna a staňkovský pivovar s výborným pivem, které se rovnalo plzeňským pivovarům. Na opačné straně
pak bylo zahradnictví, hřiště a tiskárna. Tolik k místopisu.
Krátce o naší rodině: Naše rodina musela na počátku války utéct ze sudetského Holýšova, který je vzdálen od Staňkova jen 5
km směrem k Plzni. Můj otec se narodil v Lipsku, kde vychodil německou základní školu, vyučil se lakýrníkem a naučil se hrát na
housle. Toto povolání nikdy nedělal. (Do Německa odešel jeho otec za prací ještě za Rakouska - Uherska, našel si tam českou
manželku a této české rodině se tam narodily 3 děti. V roce 1922 se vrátili do Československa do míst původního bydliště.) Otec
dělal různá dělnická povolání a v době hospodářské krize třicátých let se živil hrou na housle v kapelách. Po krizi z protekce dostal
místo v galvanické dílně ve Škodovce v Plzni (jeho strýc tam byl dílovedoucí). Otec se v Holýšově oženil s mou matkou, rovněž
Češkou. A do r. 1942 se nás narodilo 6 dětí. Jeden bratr v půl roce v roce 1941 zemřel na křeče (psotník).
Před válkou žili tak z poloviny Češi a Němci. Žili v míru přátelství, vzájemně se ženili. Když vznikla Henleinova strana, vše se změnilo. Došlo to tak daleko, že Němci organizovali napadání Čechů, zejména těch, kteří se dříve angažovali v politických stranách a v
obecním zastupitelstvu. Zajímavé je, že v Holýšově neexistovala česká KSČ, ale německá KSČ. Dokonce tam po schůzi v r. 1935
nocoval Klement Gottwald. Němci házeli lidem do oken kameny, napadali Čechy. Útoky byly tak intenzivní, že se babička nervově
zhroutila a děda z toho dostal žaludeční vředy ( babička krátce na to ve Staňkově zemřela a děda musel s vředy na operaci). Z
těchto důvodů se naše rodina, děda a babička z otcovy strany odstěhovali do 5 km vzdáleného Staňkova.
Možná, že se někomu bude zdát tato vzpomínka příliš osobní, nemusí každého zajímat. Ale volím úmyslně tuto formu psaní místo
prostého popisování událostí. Chci, aby čtenář na životě obyčejné rodiny na venkově poznal život za války a všechny události,
které život lidí ovlivňovaly. Kdo bude chtít, tak podle tohoto vyprávění najde souvislosti i obecně poznané skutečnosti, které se
týkaly občanů ČSR.
Napsat toto vzpomínání jsem se rozhodl také proto, že čas rychle utíká a zapomíná se. Mladá a střední generace to neprožily
a tedy neznají. Řada dnešních „historiků“ věci zjednodušuje, zkresluje a nebo vykládá lživě. Je to škoda, protože historie se má
vykládat objektivně tak, jak se rodila. Mám na mysli i slova prezidenta Beneše, který v jednom významném projevu krátce po osvobození řekl, aby pamětníci své válečné prožitky předávali dalším generacím, aby své vzpomínky sepsali, protože se historie bude
opakovat a opět budou snahy některých Němců o zvrácení poměrů. Bylo to pravdivé předvídání. Dnešní akce neofašistů, program
funkcionářů
„sudetoněmeckého
landsmanšaftu“. Stačí si přečíst
programové prohlášení, které sami
zveřejnili, poslechnout projevy na
jejich srazech. Převážná většina
odsunutých Němců už se nechce
vracet zpět. V Německu mají už
nové kořeny. Jejich děti tam vyrostly, založily rodiny a je to nyní jejich
domov. Už se nechtějí vrátit. Ani
nechtějí svůj bývalý majetek. Byli
Německem částečně odškodněni.
O tom se u nás nemluví. Ani o tom,
že majetek odsunutých Němců byl
jen malá náhrada za válečné škody
a ztracené české životy. Německo
dodnes nenahradilo ČSR válečné
škody.
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Tradiční Cestu do neznáma, která letos končila v Kralovicích, vyhrál pan Stanislav Bozděch

Nové knihy v Městské
knihovně ve Staňkově
Marie Kubátová: Arcibáby aneb Živote,
já nechci, abys byl vošklivej
Povídky o ženách a stáří psané
s laskavým humorem, který je typický pro
tuto autorku.
Bedřich Ludvík: Zpět k pramenům
Autor vychází ze scénářů úspěšného
televizního cyklu a doplňuje je o
řadu osobních úvah a vzpomínek. Na
fotografiích je zachyceno putování od
neznámých soutoků k pramenům 44
nejznámějších českých, moravských a
slezských řek.
Jean Plandy: Vítězná Viktorie
Román přibližuje život královny, která
své zemi vládla šest desetiletí.
Stefanie Zweig: Shledání s Afrikou
Hrdinka se vrací po letech do Afriky.
Země dětství ji okouzluje, zároveň však
vzpomíná na Londýn. Jak vše vyřeší ?
Sydney Sheldon: Bojíš se tmy?
Napínavý detektivní román pátrá po

záhadně zmizelých lidech.
Jean Diwo: Královské housle
Biografický román o A . Stradivarim a dalších
geniálních houslařích poutavě zobrazuje životy
slavných hudebníků a výstižně vykresluje život
v Itálii v 17. a 18. století.
Gilliam Bradshaw: Kruhy v písku
Každý zná jméno Archimédes, ale víme
také, kým vskutku byl, koho miloval a
koho nenáviděl ? Odpovědi nám dává tento
historický román.
Joachim Fernau: Od Olympu k Akropoli
Přeneseme se do doby olympských bohů, do
doby Homéra a Odyssea, do doby, kdy Sparta a
Athény udávaly tón tehdejšímu světu.
Hella Haasse: Páni čajových plantáží
Rodinná sága o osudech nizozemských
osadníků v Indonésii poutavě zobrazuje
tropickou přírodu a romantiku domorodého i
přistěhovaleckého světa bývalé Nizozemské
Indie.
Paul Bonnecarrere: Odvážnému štěstí přeje
Výsadková vojska Svobodné Francie za
spoluúčasti anglických parašutistů uskutečňují
výsadek do okupované části Francie.Tato

Už na podzim se naše mužstvo rozjelo tak, že
překvapilo většinu konkurentů a přezimovalo na
3. příčce. Na jaře sice Staňkov neudržel už tak
stabilní výkonnost, stále ale byl v elitní pětce.
Po určité krizi, kdy tým čekal několik zápasů
na vítězství, se v závěru opět vzchopil a zajistil
si 4. místo.
Připomeňme si kádr našich hráčů, všech kteří
Sezona 2004/05 byla pro fotbalové A mužstvo zasáhli do hry:
Staňkova nejúspěšnější za posledních téměř Brankáři – Ladislav Jánský, Ladislav Kaufner.
30 let. Jde o nejlepší umístění, jehož tým Obránci – Václav Kalčík, Tomáš Brož, Pavel
Gust, Petr Štverka, Josef Šteffl, Jindřich
dosáhl od sestupu z divize v roce 1976.
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skupina odvážných mužů tvořila vůbec
první spojeneckou jednotku operující během
2.světové války.
Hilary McKayová: Bezdomovci
Humoristická kniha o čtyřech sourozencích,
kteří jsou na prázdninách u přísné babičky.
Užijí si spoustu legrace, i když je čekají
„povinné procházky, různé domácí práce a
zákaz povalování“.
Martina Drijverová: Pohádky z celého světa
Mladším dětem je určena kniha plná
pohádek z nejrůznějších zemí světa. Půvabné
obrázky nakreslila Zdena Krejčová.
Nicola Barterová: Pohádky o ponících
Vyprávění o ponících překvapí a pobaví
nejmenší čtenáře.
Hana Doskočilová: Lenoši a rváči
z Kloboukova
Vtipný příběh o dětských radovánkách
a klukovském kamarádství napsala známá
autorka dětských knih.
Příjemně prožité prázdniny a dovolené,
hodně sluníčka a ještě více nových zážitků
z cestování, všem přeje knihovnice Marie
Gillová.

Co se chystá v Lidovém domě ve
Staňkově :
13. – 14.8.
výstava květin ZO ČZS
2.9.
zahájení školního roku
9. - 10.9.
divadelní představení ochotníků
17.9.
zahájení kurzu tance a společenské
výchovy
11.10.
koncert zpěvačky Petry Janů
10.11.
Dagmar Patrasová pro děti

Hrach, Ladislav Regál, Marek Bauer, Hynek
Řeháček.
Záložníci - Zbyněk Plas, Václav Kaas,
Ondřej Janka, Radek Šobr, Václav Kaliský,
Jiří Horský, František Dolejš, Zdeněk Zahoř,
Přemysl Šefčík
Útočníci - Pavel Trhlík, Tomáš Homolka,
Vlastimil Částek, Jakub Russ.
Vedení mužstva – trenér: Jaroslav Kubeš.
Asistent: Zdeněk Zahoř. Vedoucí týmu: Petr
Vacík. Masér: Miroslav Šteffl.
Střelci mužstva:
12 - Trhlík, 6 - Šobr, Janka, 5 - Částek, Plas,
4 - Homolka, 3 - Kalčík, 2 - Kaas, Šteffl,
1 - Brož, Řeháček.
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