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Každý ze Staňkova jistě ví, že naproti hřbitovu je firma,
která vyrábí pomníky, málokdo ale ví něco o historii a založení
této firmy.
V tomto roce slaví firma 20 let od svého založení. Chtěli
bychom touto cestou přiblížit nedávnou historii a také současnost. V roce 1948 postavil pan Koller naproti hřbitovu dílnu a
založil firmu, která vyráběla převážně pomníkové díly z terasa,
což je umělý kámen, který působí dojmem přírodního kamene.
Teraso má vlastnosti podobné betonu, čímž je dána i jeho kratší
životnost oproti přírodnímu kameni.
Firma pana Kollera prosperovala až do roku 1955, kdy
byla budova s veškerými pozemky a vybavením rozhodnutím
soudu za údajnou velezradu převedena na stát a pan Koller byl
nadlouho uvězněn. Ten začal pod Komunálními službami Staňkova dál vyrábět výrobky z terasa. V roce 1976 jsem nastoupil
do tohoto provozu i já a pracoval zde až do sametové revoluce
v roce 1989. Krátce nato jsem začal samostatně podnikat, od
1. ledna 1990 jsem založil firmu Václav Wegschmied – Výroba
pomníků. Po revoluci byla firma navrácena dceři pana Kollera
a já jsem byl v provozovně v nájmu až do roku 2000, kdy jsem
dílnu odkoupil.
Dále jsem pokračoval ve výrobě pomníků z terasa a
rozšířil výrobu i o stavební prvky jako schody, parapety apod.
Jako jeden z prvních jsem začal nabízet i přírodní kámen - žulu
a začal jsem spolupracovat s další kamenickou firmou a společně jsme nabírali zkušenosti v opracování tak ušlechtilého
kamene, jakým bezesporu žula je. Tak jak se vyvíjel trh, si i žula
našla své místo pro své neobyčejné vlastnosti v domácnosti i
ve stavebnictví. S otevřením hranic se k nám začaly dovážet
přírodní žuly a také mramory z celého světa. Zaměřili jsme se
na vlastní výrobu a naši provozovnu jsme rozšířili.
V lednu tohoto roku jsme se stali výhradním zástupcem
pražské firmy pro Plzeňský kraj. Ta k nám dováží kameny z celého světa. Otevřeli jsme pro kameníky, stavebníky, ale i pro
občany na konci Staňkova směrem na Kamenici velkoobchodní
sklad.
Je zde okamžitý výběr z třiceti druhů žul a devíti mra-
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morů, ze kterých dále vyrábíme
* urnové pomníky, jednohroby, dvojhroby, rodinné hrobky
* dlažby, obklady stěn, obklady schodů, schody, krby, parapety
* kuchyňské pracovní a umyvadlové desky, kameny na gril
apod.
Jako novinku nabízíme umělý kámen Chelsea Stone,
který je vhodný jako obklad krbu, soklu nebo celé stěny v interiéru i exteriéru.
Dále u nás zhotovíme veškeré nápisní skleněné desky, písmo sekané pískované zlacené i barevné. Pro grafickou
úpravu písma používáme nejmodernější zařízení.Je u nás možné zakoupit široký sortiment hřbitovních doplňků - svítilny, vázy,
lampy, fotokeramiku apod.
Podíleli jsme se také na zhotovení nejrůznějších památníků a pamětních desek.
Za zmínku stojí památník obětem koncentračního tábora na statku v Holýšově, rekonstrukce památníku obětem
fašismu na třídě 1. máje v Holýšově a pamětní deska Belgic-

kému střeleckému praporu, která byla nedávno umístěna také
v Holýšově.
Jsem rád, že jsem Vám mohl přiblížit naši firmu i z jiného pohledu, a možná, že jste změnili názor a že nejsme jen
výrobci pomníků, o čemž se sami můžete přesvědčit, když nás
navštívíte.
Přeji Vám pěkné dny
Václav Wegschmied a synové
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Staňkov-město a Staňkov-ves z Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město. Seznam
pozemků uveden v příloze, která je
nedílnou součástí usnesení
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provést v návaznosti, v souladu a ve
spolupráci s Plzeňským krajem při
provádění rekonstrukce průtahu obcí
Krchleby ve II. pololetí roku 2010 veškeré další stavební činnosti, které je
nutno v dané lokalitě realizovat
2) žádá Plzeňský kraj o realizaci uvedené akce ve druhém pololetí roku
2010, tak jak bylo přislíbeno v roce
2009 při slavnostním otevírání úseků
Staňkov-Krchleby a Krchleby-Zelený
Háj.

- a) Zastupitelstvo města k návrhu
Usnesení z jednání rady města dne zadání změny územního plánu města
29.3.2010
Staňkova č. 7 - Krchleby podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. b) a zák. č.
Rada města
183/2006 Sb., o územním plánování a
schvaluje
stavebnímu řádu, ve znění pozdějších
- žádost p. Ladislava Jánského, Staň- předpisů:
kov, Trnkova 360 prominutí placení 1) Projednalo návrh zadání změny
poplatku za odvoz a likvidaci komu- územního plánu města Staňkova č. 7. Usnesení z jednání rady města dne
nálního odpadu pro rok 2010 za p. 2) Souhlasí se zapracováním úpravy 21.4.2010
Marii Volfovou,
zadání změny č. 7 dle požadavků dotčených orgánů.
Rada města
- na návrh knihovnice MK Staňkov:
3) Schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 schvaluje
1) výši poplatků za tisk z webových zákona č. 183/2006 Sb. návrh zadání - zápis o finančním vypořádání mezi
stránek,
změny územního plánu města Staň- městem Staňkov a následujícími pří2) přílohu č. 1 ke Knihovnímu řádu kova č. 7.
spěvkovými organizacemi města za
MK-Ceník služeb a sankcí,
r. 2009:
3) provozní řád pro práci s interne- - b) Zastupitelstvo města k návrhu 1. Mateřskou školou s tím, že přebytek
tem,
zadání změny územního plánu města hospodaření Kč 431,34 bude převeStaňkova č. 9 podle ustanovení § 6 den do fondu rezerv,
- inventarizaci majetku města a jeho odst. 5 písm. b) a zák. č. 183/2006 2. Základní uměleckou školou s tím, že
organizačních složek za r. 2009,
Sb., o územním plánování a staveb- ztráta hospodaření Kč 1 128,26 bude
ním řádu, ve znění pozdějších před- uhrazena z fondu rezerv,
bere na vědomí
pisů:
3. Základní školou s tím, že přebytek
- souhlasné stanovisko Policie ČR 1) Projednalo návrh zadání změny hospodaření ve výši Kč 23 854,21
– dopravního inspektorátu Domažlice územního plánu města Staňkova č. 9, bude převeden do fondu rezerv.
k žádosti města o stanovení místní 2) Vyjímá z návrhu zadání změny ÚP
úpravy provozu na účelové komunika- č. 9 lokalitu č. 06 – fotovoltaická elek- - rozpočtové opatření č. 1 v rozpočci – přístupové komunikaci od silnice trárna
tu města na rok 2010– rozpočtové
I/26 do závodu ZF Ohučov, kterým DI 3) Schvaluje v souladu s § 47 odst. změny. Upravený rozpočet bude činit
souhlasí v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 183/2006 Sb., návrh za- v příjmové části Kč 43 189 160,- a ve
77, odst. 2, zákona č. 361/2000 Sb. dání změny územního plánu města výdajové části Kč 45 959 450,-. Finano provozu na pozemních komunika- Staňkova č. 9 k průtahu komunikace cování bude činit Kč 2 770 290,cích a o změnách některých zákonů III/18323 Krchleby a vyjadřuje zneve znění pozdějších předpisů se pokojení nad špatným technickým - na návrh bytové komise přidělení
stanovením vodorovného dopravního stavem komunikace III/18323, průtah bytu č. 4 v majetku města, o velikosti
značení, a to umístění vodorovné obcí Krchleby
1+1, v domě č. 389, ulice U Pošty,
dopravní značky č. V 12d místo svislé 1) konstatuje,
Staňkov, manželům Milanu a Anně
dopravní značky č. B 29. Vodorovné a) že nesouhlasí s přesunutím re- Řeháčkovým, dosud bytem Staňkov,
dopravní značení č. V 12d lze umístit konstrukce této komunikace, která je Nádražní 17.
na obrubu komunikace v požadova- v majetku Plzeňského kraje, na rok
ném úseku.
2011
V.Žáček, J.Steinbach
b) že město je připraveno zahájit a
Usnesení č. 23 z jednání zastupitelstva města, konaného dne 12.
dubna 2010
OPAKOVANÁ VÝZVA
Upozorňujeme občany Staňkova, že termín na zaplacení poplatku za
likvidaci komunálního odpadu a poplatku za psa je do konce března.
Zastupitelstvo města
Poplatek je možno zaplatit v podatelně Městského úřadu ve Staňkově.
schvaluje
- rozpočet města na r. 2010 s tím, že VÝZVA K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
výdajová část činí 45.894.850,- Kč, Správce veřejného pohřebiště je povinen na základě zákona č. 256/01
příjmová část 43.180.160,- Kč. K do- Sb. uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa. Prosíme všechny náfinancování výdajů jsou zapojeny ná- jemce hrobů, aby svým přístupem přispěli k naplnění povinnosti ulosledující zdroje financování:
žené zákonem a ve vlastním zájmu nájemní smlouvu uzavřeli. Upozorúvěr (6.000.000,-Kč), změna stavu nění: Pokud nebude „Smlouva o nájmu hrobového místa“ uzavřena,
krátkodobých prostředků na bankov- užívací právo k tomuto místu zanikne. Pokud dojde k zániku užívacího
ních účtech (483.510,- Kč) a splátky práva k hrobovému místu a vlastník náhrobku a ostatního hrobového
úvěrů ( 3.768.820,- Kč)
zařízení se o tyto věci do 1 roku nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako
s věcmi opuštěnými.
- žádost o převod pozemků v k.ú.
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Výrazným znakem těchto voleb bylo t.zv. kroužkování, když letos je bylo
možno použít až u čtyř kandidátů a k posunu na přední místa bylo potřebných minimálně 5% z hlasů odevzdaných straně zakroužkovaného
kandidáta. Je jistě potěšitelné, že z okresu Domažlice se do Poslanecké
sněmovny tímto způsobem dostali hned dva kandidáti, dosavadní poslanci,
a to ze 6. místa kandidátky ČSSD Jan Látka a
z kandidátky ODS ing. Vladislav Vilímec dokonce
až z 10. místa. Oba dostali v celém kraji téměř
shodný počet preferenčních hlasů: Jan Látka
3464 a ing. Vladislav Vilímec 3436. Zajímavé je,
že zatímco Jan Látka získal preference především
na domažlickém okrese, Jan Vilímec „bodoval“
poměrně úspěšně ve více okresech kraje.
Ve Staňkově jako celku volební výsledky více či
méně odpovídají celostátním výsledkům, jednotlivé volební okrsky již vykazují zajímavé rozdíly:
Ve Staňkově 2 (ves) získaly nejvyšší podporu ze
všech okrsků tzv. „nové strany“, v Ohučově výrazně zvítězila ČSSD, KSČM naproti tomu dostala
nejméně ze všech okrsků, ve Vránově zase ziskem přes 40 % zvítězila ODS a KSČ zde dostala
největší procento hlasů ze všech okrsků.

Preferenční hlasy kandidátů stran zvolených
do parlamentu ve Staňkově pokud dostali
více než 5%:
Jméno kandidáta

Počet hlasů

Věci Veřejné:
Pavel Hlávka
Martin Ščepka

% z hlasů
odevzdaných
straně

9
7

6,56
5,10

KSČM:
Mgr. Ivana Levá

11

6,47

ČSSD:
Mgr. Jaroslav Šobr
122
Jan Látka
109
Doc. MUDr. M. Emmerová 71
Jaroslav Bauer
52

30,73
27,45
17,88
13,09

TOP 09:
Jaroslav Lobkowicz
Ing. Libor Picka

18
12

8,86
5,91

ODS:
Ing. Josef Holeček
Ing. Vladislav Vilímec
Pavel Wolf
JUDr. Jiří Pospíšil

52
45
37
35

14,44
12,50
10,27
9,72

Výsledky v procentech
Staňkov celkem
Staňkov 1
Staňkov 2
Krchleby
Ohučov
Vránov

Ve všech přidružených obcích pak nově založené strany
posbíraly většinou méně než v samotném Staňkově.
I pořadí dalších stran ve Staňkově přibližně odpovídá
výsledkům celostátním:
Suverenita – blok J. Bobošíkové získal 4,69%.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI získala 4,16%
KDU-ČSL získala 2,86%
Dělnická strana sociální spravedlnosti získala 1,43 %
Strana zelených získala 1,36%
Česká pirátská strana získala 1,17%.
Přes 1% zisku se již žádná strana nedostala.
Všechny kandidující strany ve Staňkově dostaly alespoň
jeden hlas – takovýmto ziskem se mohly pyšnit Konzervativní strana a STOP.
Jelikož platných hlasů bylo odevzdáno 1535, tak k dosažení jednoho procenta volebního zisku bylo zapotřebí
15,35 hlasu.

Věci veřejné
KSČM
ČSSD
TOP 09
ODS
Volební účast
8.92
11.07
25.86
13.22
23.45
59.67
7.19
11.89
28.19
11.89
23.34
55.89
11.68
10.01
23.20
16.52
21.70
61.72
8.51
10.63
27.65
10.63
23.40
73.33
5.45
3.63
34.54
5.45
23.62
69.62
5.08
20.33
13.55
8.47
42.37
52.21
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

KDYŽ SENIOŘI INTERNETU FANDÍ

V měsíci květnu oslavili kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova

Komunitní web českých seniorů www.sedesatka.cz zahájil provoz teprve po loňských prázdninách, přesto již zaznamenal přes
75 000 návštěv, především z řad seniorů. Ti spolu na internetu
nejen komunikují, ale vzájemně se seznamují a realizují společné
aktivity i mimo web.
„Potěšilo nás, že se několik set seniorů z celé České republiky i ze
zahraničí zaregistrovalo a velmi aktivně se účastní každodenního
života na webu. Senioři na www.sedesatka.cz dokonce vytvořili
partu, která se společně setkává na občasných srazech, společně
řeší životní problémy, navzájem si fandí a podporují se,“ uvedl
Jan Vojvodík, zástupce provozovatele webu občanského sdružení
CENTRED.
Komunitní web Šedesátka.cz neplní jen funkci diskuzního fóra,
ale poskytuje zpravodajství z jednotlivých regionů České republiky, uveřejňuje rozhovory se zajímavými osobnostmi, věnuje se
aktuálním tématům. Občanské sdružení CENTRED realizuje i
další projekty, spojené s www.sedesatka.cz, např. projekt sbírající
vzpomínky obyvatel jednotlivých českých krajů nebo rozcestník
sociálních služeb pro seniory. Ve spolupráci s dalšími partnery
připravuje rovněž vydání knihy příběhů z dětství jednoho návštěvníka Šedesátky.cz.
„Na lidi přes šedesát jsme si zvykli dívat se jako na skupinu, která
je vůči pracovně aktivní generaci v nevýhodě a spíše ji omezuje.
Jde přitom o obrovský rezervoár zkušených a poctivých osobností,
kteří by mohli společnosti pomáhat v orientaci, aby si zachovala
vyváženost a zdravý selský rozum. Měli jsme na počátku obavy,
že senioři budou uzavření ve svých světech a ulitách, přitom je to
naopak. Díky projektu Šedesátka.cz jsme se stali součástí světa
seniorů, který je tak inspirativní, až nám z toho často jde hlava
kolem,“ dokončil Vojvodík.
Početnou skupinu otevřených seniorů najdete na www.sedesatka.cz.

Bozděchová Anna, Husova 362
Bufková Blanka, Husova 213
Havel Vojtěch, Americká 51
Holečková Marie, Na Tržišti 342
Hrdličková Jana, Žižkova 237
Pořízek Jan, Baarova 224
Stahl František, Krchleby 29
Steinbachová Marie, Krchleby 32

70 let
70 let
70 let
70 let
80 let
70 let
70 let
85 let

V měsíci červnu oslaví kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova
Kopecká Jindřiška, Trnkova 128
Kozová Anna, Tyršova 357
Maxa Zdeněk, Americká 148
Potůčková Marie, Krchleby 21
Vrba Josef, nám. TGM 34

80 let
80 let
80 let
85 let
80 let

Nejstarší občanka
Staňkova Anna
Königsmarková
které jsme k 99.
narozeninám
blahopřáli v minulém
čísle

Výstava v Lidovém domě

Město Staňkov ve spolupráci se Státním
okresním archivem Horšovský Týn, muzeem
Chodska Domažlice, Aeroklubem Staňkov
a soukromými sběrateli pořádá ve dnech
22.6.2010 až 6.8.2010 výstavu reprodukcí
historických fotografií Staňkova, listin a
písemností o Staňkově, kronik a sbírkových
předmětů z bývalého muzea ve Staňkově.
Výstava v tomto rozsahu bude jedinečná .
Pořadatelé výstavy srdečně zvou
všechny příznivce, rodáky a návštěvníky
města.
Otevírací doba bude v měsíci červnu ve všední
dny od 10 do 18 hodin, sobota a neděle od 13
do 18 hodin. V měsíci červenci a srpnu všechny
dny od 13 do 18 hodin, kromě pouťových
slavností. O staňkovské pouti bude výstava
otevřena v sobotu i v neděli od 9 hodin do
18 hodin. Pro skupiny lze dohodnout termín
i čas návštěvy individuelně, dle potřeby, na
telefonním čísle 724 281 937.

Kontakt:
Mgr. Bc. Jan Vojvodík, předseda CENTRED o.s.
774 765 880
redakce@sedesatka.cz
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Oslavy 65. výročí osvobození

V úterý 4. května odpoledne proběhly na náměstí ve Staňkově oslavy 65.
výročí ukončení 2. světové války a osvobození západních Čech Americkou
armádou. A jak již je v posledních letech tradicí, dorazil konvoj historických
vojenských vozidel, která se tohoto osvobození zúčastnila. Členové Klubu
3. Armády Plzeň, kteří si říkají George´s boys, na počest generála George
Pattona už byli ve Staňkově poněkolikáté a zde zakončili svoji pouť toho
dne, kdy vyjeli z Hnačova a přes Nýrsko, Janovice, Chlístov, Kdyni a Koloveč dorazili až k nám. Z rozhovoru s M.G.Wossou jsme se dozvěděli, že se
účastnili i velkého průjezdu Plzní , kde
se prezentovalo na 300 vozidel z celé
Evropy, mezi nimi i 9 tanků Sherman a
jeden stíhač tanků Hellcat. Zároveň se
pan Wossa pochlubil, že měl tu čest
celý den vozit po Praze syna generála Nobela, plukovníka Nobelovi s chotí a představovat
mu její památky.
Ještě před příjezdem kolony historických vozidel pracovníci MěÚ Staňkov kyticí pod pamětní desku uctili památku americké armády, později na stejné místo přidal svoji kytici i poslanec V. Vilímec. S velkým úspěchem vystoupili muzikanti staňkovské ZUŠ s vynikající zpěvačkou a po nich hrála až do odjezdu vojenských vozidel countryová kapela „Bábydou“, která
dodala celému odpoledni výbornou atmosféru.
J. Steinbach
Jako tenkrát vítala vojáky i hezká děvčata – tentokrát dostala pěkné čepičky

Z archívu

Aleje

Milí čtenáři, také rádi putujete po silnících a cestách lemovaných stromy? K rozmanitosti a malebnosti krajiny přispívaly
aleje již dávno, aleje topolů, ale i ovocných stromů se často objevují i na obrazech romantických malířů.
Nejstarší písemný doklad o výsadbě stromových alejí na Staňkovsku, uložený ve Státním okresním archivu Domažlice
se sídlem v Horšovském Týně, pochází z roku 1829. Chotěšovský vrchní úřad v něm nařizuje, aby se podél silnice vedené po
pozemcích staňkovských občanů vysázelo 504 ovocných stromů. Dotčení staňkovští občané, kteří měli stromořadí vysadit, se
však vzdali nároku na výtěžek z úrody ve prospěch obce, na kterou tedy přešla i povinnost zřízení aleje. Již z doby před zrušením
patrimoniální správy se zachovalo dostatek svědectví o alejích podél cest vedoucích v okolí Staňkova, např. v roce 1837 byla
vysázena ovocná alej při silnici na Ohučov, ze 40. let 19. století jsou dochovány písemnosti týkající se licitací ovoce z těchto alejí.
Později k výsadbě především ovocných stromů vyzýval opakovaně okresní hejtman. Žádal obce, aby obnovovaly stromořadí, aby
se nezapomínalo zalévat čerstvě vysázené stromky, upozorňoval na užitečnost „stromového vzdělávání“.
Ovoce z obecních alejí se stávalo předmětem dražby. Nejprve obecní představení prohlédli stromy určené k pronájmu a
stanovili výchozí sumu. Později se konaly rovněž dražby na obírání housenek, prořezání stromů, výsadbu nových stromků, usazování starých i nových kůlů ke stromům a ořezání větví zasahujících do silnice. Takové dražby bývaly označovány jako snižující:
vyvolávací cena byla ze strany obce nejvyšší možnou a pronajímatelé nabízeli nižší cenu, za kterou byli ochotni popisované práce
provést. Ořezané větve se stávaly předmětem další dražby. Výplatu nájemce dostával ve třech termínech: po ukončení březnových prací, druhou část při pronájmu ovoce a zbytek v době, kdy pominula hrozba škod způsobovaných housenkami. Na ochranu
stromů proti škůdcům bylo vydáváno množství pokynů opět přímo okresním hejtmanem: škodám se mělo předcházet omezením
pastvy dobytka, ochranou ptactva a zejména důslednou likvidací housenek. V návodech na co nejúčinnější sběr se objevovalo
např. doporučení zavěsit navečer na stromy všelijaké hadry, do kterých si housenky v noci zalezou a ráno se v chumáčích chytí
a zlikvidují, osvědčeným prostředkem byl i postřik ze silně vyvařených bezových listů apod.
Kromě výzev k ochraně stromů byly obce stále napomínány k výsadbě dalších stromořadí, zejména při okresních silnicích, které byly na Horšovskotýnsku kolem roku 1855 ještě neosázené. Rovněž břehy potoků a řek měly být olemovány vrbovím.
Učitelé se měli ujímat štěpaření a zakládat v obcích ovocné sady – štěpničky. Staňkovu bylo v roce 1852 nařízeno vysadit stromy
podél cesty do Čečovic. Ze soupisu stromů zachovaného z roku 1853 je zřejmé, že při silnici směrem na Čečovice bylo vysázeno
144 stromů, na erární silnici k Ohučovu jich bylo 238 a na silnici k Horšovskému Týnu 219. O dva roky mladší je údaj o počtu
ovocných stromů v zahradách obyvatel Staňkova, obecní představení napočetli 2790 stromů. Tuto informaci můžeme srovnat
s výsledky sčítání ovocných stromů z roku 1941, kdy bylo ve sloučeném Staňkově napočteno např. 3747 jabloní, 621 třešní,
1278 švestek, ale i 2 meruňky, 1 broskvoň a 8 vlašských ořechů a další. V té době vedla třešňová alej k Puclicím a švestková ke
Krchlebům a Osvračínu. Aleje bývaly kontrolovány cestmistry a za scházející stromy nebo i kůly k opoře stromů byly majitelům
přilehlých pozemků vyměřovány pokuty, ty činily např. v roce 1857 od 30 krejcarů do 1 zlatého konvenční měny. Podle českého
silničního zákona č. 72/1884 z. Z. ze 2. 12. 1884 musely být vysázeny aleje anebo aspoň jednoduchá stromořadí podél veškerých
státních, zemských, okresních a obecních silnic mimo ty části silnice, které vedly osadami s uzavřenými domy nebo lesem. Aleje
byli podle zákona povinni udržovat držitelé pozemků sousedících se silnicí, za to jim náležel užitek z těchto stromů. Obec je k tomu mohla donutit pokutováním, nebo mohla potřebný úkon provést na jejich náklad. Význam stromu jako krajinotvorného prvku
chápaly i různé okrašlovací spolky, které se zasloužily o osázení mnoha dosud holých a vhodných míst, nejen podél cest.
Radka Kinkorová

Staňkovsko
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Návštěva dětského domova

Skvělý typ na příjemně strávený den

1. regionální den

12.6.2010
od 10.00 hod. Svržno
areál chovu koní
PŘEHLÍDKA MÍSTNÍCH ŘEMESLNÍKŮ A PODNIKATELŮ
Co uvidíte?
- tradiční řemesla
- ukázky práce drobných podnikatelů, škol, spolků
a občanských sdružení z Čech i Bavorska
- hudební a taneční vystoupení
Čím Vás pobavíme?
- místní kapely z Čech i Bavorska
- tradiční občerstvení
- jízda na koni
- atrakce pro děti (skákací hrad, trampolína,
dětské hřiště)
Ani déšť nevadí, program v krytých halách.
Informace a rezervace míst pro řemeslníky a podnikatele
www.konesvrzno.cz
Tel. 777 231 549

ve Staňkově 28.května
Dne 28.5.09 se v dětském domově
ve Staňkově konal den dětí.
Patronem celé akce se stal Karel
Voříšek, který dětem předal dárky
od firmy Oříšek (maloobchod a velkoobchod hraček a kožené obuvi
– www.orisek.eu). Atmosféra byla
výborná i přes nepřízeň počasí.

Fotbal s herci a skupina Night Work v Krchlebech

V sobotu 26.6. od 16.00 hodin se už v desátém ročníku sehraje v Krchlebech přátelské fotbalové utkání mezi výběrem
Krchleb a pražských herců a dalších divadelních i filmových osobností. Ivan Trojan s sebou do Krchleb přiveze opět
mnoho známých tváří z filmu i divadla. Nejen exibice osobností, ale především kvalitní fotbal už tradičně patří k dobrému
jménu této akce a i letos se na hřišti objeví někdo, koho diváci ještě v Krchlebech neviděli.
Nejen fotbalem však bude sobota v Krchlebech protkána. Když minulý rok herec Ivan Trojan slavil 45. narozeniny
právě v Krchlebech, přijela mu tak trochu z recese zahrát kapela NightWork. A protože je místo i atmosféra uchvátila,
přijedou do Krchleb i letos a zahrají už „naostro“. Kvůli nám dokonce kluci zrušili dva plánované koncerty a Ivan Trojan
s Davidem Ondříčkem pak zkrátili natáčení filmu v Polsku, aby mohli být v sobotu v Krchlebech.
Velký mejdan s NightWork začne ve 21. 00 hodin na venkovním parketu u sokolovny. A nebude to jenom běžný
koncert.
NightWork je skupina, která se snaží v první řadě rozveselit a pobavit publikum. Herci – muzikanti v jedné osobě s
úspěchem míchají obě profese dohromady a daří se jim do
vystoupení dát něco navíc.
„Dobrým modelem se zdá být parta polocvoků kteří se
nestydí za svojí demenci – lidé se mají alespoň o čem
bavit. Od tohoto bodu se odvíjí celá naše snaha, jak po
stránce koncertní, tak i hudební,“ říká Vojta Dyk.
Po vystoupení NightWork bude ale velký hudební mejdan
pokračovat. Aby si společně s Vámi mohli zatancovat i
kluci z kapely, bude do ranních hodin hrát známé pecky
DJ Jarda Šimandl.
Všechny Vás srdečně zvu do Krchleb v sobotu 26.června
2010.
Luboš Liška

Staňkovsko
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Světový den životního prostředí
Světový den životního prostředí připadá každoročně na 5. června. V roce 1972 bylo toto datum ustaveno Valným shromážděním ve Stockholmu na Konferenci OSN o životním prostředí,
která znamenala mezník v přístupu k životnímu prostředí ve
světovém měřítku. Letošní Světový den životního prostředí je
věnován problematice skleníkových plynů, s níž souvisí i úspora energie a zdrojů.
Dejte si při příležitosti Světového dne životního prostředí nějaké
předsevzetí. Ale neomezujte se jen na něj a na dnešek. Snažte
se všechny tyto věci začlenit do svého každodenního života,
aby se staly návykem, každodenní rutinou. Snažte se k tomu
přesvědčit i ostatní.
OBECNĚ:
* Zasaďte strom! Podpořte kampaň Programu OSN pro životní
prostředí (UNEP) za vysazení celkem sedmi miliard stromů na
celém světě do konce letošního roku - jeden strom symbolicky
za každého obyvatele planety! Čtyři miliardy jsou již vysazeny. K
výsadbě dalších šesti miliard se lidé a firmy již zavázali.
* Věci, které již nepotřebujete, nemusí končit na smetišti. Věnujte je potřebným domácnostem či charitativním organizacím.
KAŽDODENNÍ NÁVYKY:
U VÁS DOMA ...
* Šetřit vodu lze i jednoduchými způsoby - nenechávejte vodu
téct při holení, oplachování tváře či čištění zubů.
* Nainstalujte si v koupelně úspornou sprchovou hlavici. Omezte dobu sprchování na minimum. Dobrovolně, nebo si pořiďte
časový spínač.
* Používejte látkové ručníky místo papírových na jedno použití.
* Milovníci džusů a jogurtů mohou kupovat koncentráty a jogurty
v nádobách, které se dají znovu naplnit. Zkuste si v duchu spočítat, kolik kartonů a kelímků tak za rok ušetříte ...
* Na zabalení svačiny použijte místo alobalu nebo plastové
folie nádobu na uchovávání potravin na více použití. A zasaďte
strom!
* Když opouštíte dům či byt, nezapomeňte vypnout všechna
světla a přístroje. Nabíječky fyzicky odpojte od zdrojů elektrického proudu, protože energii spotřebovávají, i když nejsou
používány. Tím, že ušetříte energii, pomůžete snížit znečištění
ovzduší.
CESTA DO PRÁCE ...
* Nikam se nevydávejte bez plátěné tašky, takže při nákupu
můžete odmítnout igelitky.
* Ačkoliv se to v dnešní společnosti, která se řídí heslem „čím
jednodušší, tím lepší“, může zdát radikální, nejlepším způsobem jak snížit svou uhlíkovou stopu je vůbec nepoužívat auto.
Místo toho zkuste jezdit na kole, chodit pěšky, sdílet vůz s někým jiným, používat hromadnou dopravu a využívat telekomunikačních prostředků. Pokud nemáte pro dopravu do zaměstnání
jinou možnost než automobil, vyberte si ten nejúspornější model
a ujistěte se, že jsou vaše pneumatiky nafouknuté na správný
tlak.
* Na přehledných a rovných silnicích používejte tempomat. Nejenže nepřekročíte nejvyšší povolenou rychlost, ale především
ušetříte palivo.
* Pokud patříte mezi většinu řidičů, kteří tráví každé ráno v dopravních zácpách, přemýšlejte o tom, zda se nevyplatí vypnout
motor ve chvílích, kdy stojíte delší dobu. A zasaďte strom.
* Pokud jste agresivním řidičem, mějte na paměti, že agresivní
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jízda znamená velkou spotřebu. Takže jestli chcete ušetřit na
pohonných hmotách a zároveň šetřit planetu, zvyšujte rychlost
postupně. Myslete na to, že planeta vás potřebuje.
V PRÁCI ...
* Máte ve zvyku ráno si dát horký nápoj? Používání obyčejného
šálku je mnohem šetrnější k životnímu prostředí než biologicky
nerozložitelné polystyrénové či plastové kelímky.
* Ponechte si láhev na vodu na více použití. 80% plastových
lahví je recyklovatelných, ale jen 20% se ve skutečnosti recykluje.
* Pokud si potřebujete napsat nějaký seznam, nebo zprávu,
otočte starý dokument a pište na druhou stranu.
* Pokud ve vaší kanceláři není zaveden systém na třídění
odpadu, zaveďte jej sami! Recyklováním odpadů snižujeme
emise vedoucí ke globálnímu oteplování. Odhaduje se, že 75%
toho, co je vyhozeno mezi odpadky, může být ve skutečnosti
recyklováno. Avšak nyní je tomu jen z 25%.
* Když si potřebujete vytisknout dokument, ujistěte se, že máte
na vaší tiskárně nastaven oboustranný tisk. Je to jednoduchý
způsob jak šetřit stromy!
* Snižte uhlíkovou stopu vaší kanceláře tím, že budete počítače, monitory, tiskárny, kopírky, reproduktory a další kancelářské
vybavení na konci pracovní doby vypínat. A zasaďte strom!
* Zhasínání nepotřebných světel je jednoduchý způsob jak
šetřit energii.
* Pokud chcete vaše pracovní prostředí učinit o něco osobnější, nehledejte nic lepšího než obyčejnou pokojovou rostlinu.
Pokojové rostliny jsou dobré pro životní prostředí, protože
pohlcují množství škodlivých látek v ovzduší.
PO DLOUHÉM DNI:
* • V létě či teplejších měsících zkuste používat domácí ventilátor v kombinaci s otevřeným oknem, aby se ve vašem domě
šířil čerstvý vzduch efektivněji. Když jste doma v zimě, snižte
teplotu a oblečte si lehký svetr.
* • Neumísťujte v blízkosti termostatu klimatizace lampu nebo
televizor. Vydávají totiž teplo a snižují efektivnost klimatizace.
* • Při přípravě večeře přizpůsobte velikost nádoby velikosti
topícího tělesa, aby se zbytečně neplýtvalo energií.
* • I když se cítíte unavení, neházejte čisté oblečení do koše na
prádlo, abyste je nemuseli věšet! Džíny si můžete obléci před
vypráním mnohem více než jednou ...
* Při praní používejte ekologické výrobky. Jsou lepší pro vás i
životní prostředí! No a nezapomeňte zasadit strom!
Alice Karolína Ailová, studentka 2. ročníku OA
SSOŠ a G. Bean s.r.o.Staňkov
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Za tohoto stavu jsem
přestal počítat. Před pár
týdny jsem byl v Chebu
a nevím už, jak mne to
napadlo, při chůzi ulicemi tohoto města jsem
začal počítat kolik žen a
dívek nosí kalhoty a kolik sukně. Během nedlouhé doby
jsem došel k číslu uvedenému v titulku! A docela jsem se
zhrozil. Bylo přitom velmi pěkné slunečné počasí. Jediná
žena středních let měla na sobě sukni, jinak nikdo. Před
nějakou střední školou studentky – všechny v riflích! Nemyslím si o sobě, že jsem staromilec, ale dívčí či ženský
půvab se v riflových a jiných kalhotách dost podstatně
vytrácí, mladá děvčata, která chodí stále v kalhotách, už
nemají tu elegantní ženskou chůzi, naopak často kráčí
jako kyrysníci z třicetileté války. Vůbec tím nechci někomu radit a už vůbec ne nařizovat, jak má chodit oblečen,
jen mi ta ženskost a půvab trochu schází. J. Steinbach
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ZASTUPITELSTVO - KAUZA ŠKOLA

Ve středu 9. 6. 2010 se uskutečnilo v Lidovém domě
veřejné zasedání zastupitelstva města. Vedle rutinní
agendy, ke které se vrátíme spolu s květnovými radami
v příštím čísle, mělo na programu dva body, které mají
zásadní význam pro staňkovské děti. Zastupitelstvo
projednalo a schválilo smlouvu o pronájmu modulární
mateřské školy se společností Koma rent s.r.o., čímž se
v krátké době významně zvýší kapacita naší mateřské
školy. Již letos totiž nebylo možno uspokojit ani všechny
žadatele ze Staňkova. Více rovněž přineseme v příštích
číslech.
Druhým bodem, kvůli kterému do Lidového domu
přišlo i mnoho staňkovských občanů, bylo jednání o krizi,
která panuje v Základní škole ve Staňkově již delší dobu
a která se velmi negativně podepsala na vztazích mezi
vedením a učiteli, mezi učiteli samými, měla neblahý vliv
na vztah dětí ke škole, i na postoje rodičů. Ve své úvodní
řeči starosta Mgr. A. Horák velmi zevrubně popsal vývoj
situace, jak se jevila jemu i členům městské rady poté,
kdy se na něj i na městské radní začali obracet jak učitelé, tak rodiče dětí se žádostmi o pomoc tento neúnosný
stav vyřešit. Velmi kladně přitom hodnotil spolupráci
s vedením školy až do současného konfliktu ve škole,
zejména vysoce ocenil podíl ředitelky na zdárné rekonstrukci školy. Nekonečná jednání ve škole na různých
úrovních, konzultace s Krajským úřadem, s právníky na
ministerstvu atd. však nevedla k rozumnému řešení,
protože vztahy ve škole byly již tolik narušeny, že takové
řešení neexistovalo. Návrhy vedení města jako zřizovatele nebyly akceptovány, ředitelka školy totiž odmítla
odvolat svoji zástupkyni z funkce, což by bylo bývalo
řešení nejjednodušší. Ředitelka rovněž odmítla ukončit
pracovní poměr. Ona ani její zástupkyně si nejsou vědomy žádného porušení zákona či předpisů. Mnozí z nás
jistě vědí, že nesnesitelné poměry na pracovišti či v jiném
mezilidském prostředí lze vytvořit, aniž se poruší jakýkoli
zákon. A o to tedy, o nezvládnutí mezilidských vztahů, od
prvopočátku zřejmě šlo a narůstající spirála problémů se
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řešila dalšími problémy.
V záležitosti personální má město jedinou pravomoc,
a to jmenovat nebo odvolávat pouze ředitele školy prostřednictvím usnesení městské rady, nic víc! Starosta
města, přesto, že takovéto odvolání je v pravomoci městské rady, svolal celé zastupitelstvo, aby rada vyslechla
názory všech jeho členů a pak své rozhodnutí učinila
v souladu s doporučením zastupitelstva. Po rozpravě zastupitelstva mohli do diskuse vstoupit i přítomní občané
– většinou současní i bývalí pedagogové a rodiče. Pozoruhodně se všichni, až na jedinou malou výjimku, shodli.
Bohužel, nikdo z “druhé strany“ se zasedání nezúčastnil
a svoje představy řešení nastalé situace nepředložil, a
to včetně ředitelky a její zástupkyně. Bylo přečteno i písemné prohlášení místostarosty, který je mimo republiku
a který s navrhovaným řešením, tedy odvoláním ředitelky, nesouhlasil a uvedl důvody. Při následném hlasování
všech dvanáct přítomných zastupitelů doporučilo městské radě současnou ředitelku odvolat a vypsat výběrové
řízení na nového ředitele (ředitelku) školy. Do jmenování
nového ředitele bude podle zákona školu řídit současná
zástupkyně ředitelky, která byla vyzvána, aby zajistila nezbytný chod školy po dobu výběrového řízení, zejména
pak bezproblémový přechod dětí z mateřské školy do
prvních tříd.
Jistěže mnozí z nás starších zažili učitele dobré, horší, vztahy dobré, špatné a v podstatě s tím nikdy nešlo
nic dělat, člověk musel ta léta přetrpět a dodnes si nese
vzpomínky na školu dobré i zlé. Nemyslitelné bylo jakkoli
se k věci vyjadřovat, protože velmi často ti méně schopní
pedagogové měli oporu ve všemocné straně, do které
často vstupovali i proto, aby byli nedotknutelní. V současné době toto naštěstí neplatí. Demokracii lze proto
využít, ale i zneužít. A na základě popisované schůze
zastupitelstva ve vztahu k problémům naší školy se domnívám, že demokracie neutrpěla a vystoupení starosty
Mgr. A. Horáka mnoho lidí přesvědčilo, že se svého úkolu
a osobní zodpovědnosti starosty zhostil na výtečnou.
Josef Steinbach
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Nové knihy
Dan Brown: Ztracený symbol
Třetí příběh se symbologem Robertem
Langdonem. Tentokrát neopustí domácí půdu a
po svých předchozích zběsilých šetřeních v evropské kolébce
se prvně zaplete do noční dešifrovací honičky na území USA,
a to přímo v jeho hlavním městě Washingtonu D.C. K řešení
záhady je vyzván hrůzostrašným předmětem ležícím na zemi
v Kapitolu, ukazujícím na nástropní fresku s obrazem George
Washingtona, který je tam zpodobněn jako pohanský bůh.
A není samozřejmě náhodou, že bývalý americký prezident
George Washington se zednářským kladívkem a zednářskou
lžící položil roku 1793 základní kámen Kapitolu. Ve
Washingtonu se odehrává honba za legendárním zednářským
pokladem.
Ulrike Grunewaldová: Rivalky. Souboj o moc a slávu
Není nebezpačnější ženy než té, která bojuje se svou sokyní o
jednoho muže. Je-li tím mužem hlava státu, jde také o moc a
prestiž. Bitevní pole se přesouvá před zraky veřejnosti a taktika
musí být mnohem rafinovanější. Kniha odhaluje čtyři příběhy
dvojic slavných žen. Jejich osudy, ať už tragické nebo vítězné,
jsou plné vytrvalosti, osudových rozhodnutí a odvahy milovat
nejvýznamější muže své doby.
Marcela Pecháčková, Livia Klausová: Smutkem
neobtěžuju
V obsáhlém intimním rozhovoru, který s Livií Klausovou vedla
Marcela Pecháčková vypráví o svém dětství na Slovensku, o
tragické smrti tatínka, když jí bylo patnáct let a nejmladšímu z
pěti sourozenců teprve tři, o rafinovaném termínu svatby,
o tom, jak sama jela tramvají do porodnice, o vinohradské
garsonce, kam si přivezli prvorozeného syna a místo
radosti měli starost o jeho zdraví. Vzpomíná, jak budovali
chalupu, zařizovali panelák, prožívali totalitu, jak se stala
manželkou ministra, premiéra a prezidenta. Autorka a Livia
Klausová se předem dohodly, že v rozhovoru vynechají
politiku. A téměř to dodržely. Knihu doprovází sedmdesát
unikátních fotografií.
Alica Giménez-Bartlett: Poslové temnoty.
Detektivní román.
Anna Bauerová. Stradona.
Historický román z tajemného keltského světa zachycuje
osudy lidí poznamenané krutou a nesmyslnou kmenovou
válkou, kdy docházelo ke zkáze bohatých lidnatých oppid
na území dnešních Čech.
Jiří Hanibal: Střepy z královské číše.
Ve svém novém románu líčí autor život českého krále
Jana Lucemburského (1296 – 1346) od sňatku s Eliškou
Přemyslovnou až po jeho smrt v bitvě u Kresčaku.
Čtenář přímo vstupuje do neklidného třináctého století,
zmítaného boji o titul římského císaře. Tehdy je Janovi
z dynastie Lucemburků českou šlechtou nabídnuta
koruna a ruka princezny Elišky z rodu Přemyslovců.
Mladý panovník, vychovaný v kultivovaném prostředí
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francouzského dvora, se cítil nejistě v prostředí sebevědomé
české šlechty. Ani vztah s Eliškou nebyl šťastný, neboť
měli velmi rozdílné povahy i odlišný názor na politiku.
Martina Cole: Byznys.
Imelda Dooleyová ještě nikdy neměla takový strach. Dlouho
si užívala života plnými doušky, ale teď je všechno jinak:
otěhotněla a otec dítěte vyřešil celou situaci tím, že ji opustil. A
protože její otec není vskutku člověk, s nímž je radno pustit se
do křížku, bojí se ho nejen vlastní rodina, ale i celé londýnské
podsvětí, je Imelda odhodlána udělat cokoli, jen aby se vyhnula
otcovu hněvu. Poprvé v životě mu zalže, ale její lež spustí lavinu
událostí, která připraví o život několik lidí a jedním z nich je i
Gerald Dooley. Rodina se ocitá bez chlebodárce a čerstvá vdova
Mary brzy pochopí, že musí rychle převzít manželův byznys.
Francesca Simonová: Darebák David čaruje
Ve veselém vyprávění se znovu sejdeme s Darebákem Davidem
a jeho kamarády. V nových příbězích budeme s Davidem stavět
sněhuláka, navštívíme jeho kosmetický salon, popereme se s
jeho bratrem o dálkový ovladač k televizi, zajdeme do školy
Náladové Nely a zavítáme na oslavu Vzorného Vítka. S
Darebákem Davidem se člověk nikdy nenudí, tenhle kluk totiž
vzbudí i mrtvého.
Hana Poberová: Příhody Ježibabky Katky
Obrázkové
čtení
pro
nečtenáře.
Ježibabka
a
její kamarádi jistě pobaví malé děti, které díky
obrázkům
budou
číst
společně
s
dospěláky.
Velká kniha dobrodružných příběhů
Velká kniha dobrodružných příběhů je určena začínajícím
čtenářům. V zjednodušené podobě zde děti najdou příběhy,
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jsme soutěžili s balónky, tancovali a navlékali korálky
z papíru. Po nutné hygieně jsme se uložili ke spánku a paní
knihovnice nám přečetla pohádku na dobrou noc. Po ranní
snídani už si pro nás přišli rodiče.
Moc paní knihovnici děkujeme.
Jan Pluhař, 3. B

Nocování v knihovně

V pátek 9. dubna 2010 proběhla v Městské knihovně ve
Staňkově první „Noc s Andersenem“.
Za pomoc při organizaci „Noci s Andersenem“ chci poděkovat
panu Antonínu Karbanovi, paní Jitce Baxové, paní Aleně
Na Noc s Andersenem nás chtělo hodně. Po výběru Trnkové a manželům Pluhařovým. Dále sponzorům: Pekařství
naše třída 3. B rozhodla o čtyřech, kteří si to zaslouží. Ze 3. Kotačka, Elektrosport Vladímíra Sellnara a paní Marcele
A šli tři žáci. Bylo nás tedy sedm.
Látalové z lékárny U Matky Boží.
V 18 hodin jsme se sešli v knihovně. Chvíli jsme si
J. Malíková – MěK Staňkov
hráli a uložili jsme si věci. Asi za půl hodiny jsme vyrazili
spolu se třemi staršími děvčaty ze 7. třídy, s paní knihovnicí
Malíkovou, paní Konopíkovou a paní
učitelkou Pluzařovou na Mastník.
Když jsme dorazili, předvedla nám
paní Baxová z Kladna u Stříbra výcvik
psů, dokonce jsme se mohli i zapojit.
Po ukončení nás čekalo opékání
vuřtů, trochu zlobení, běhání. Po
osmé hodině (zbylo nás jen šest) nás
čekal rej v knihovně. Překvapila nás
paní Trnková (z R1 ZAK – Prima).
Mohli jsme si s ní povídat a zahrnuli
jsme ji otázkami, na které nám ráda
odpovídala.
Když paní redaktorka odešla,
četli jsme Račí pohádku – není snadné
číst odzadu. Paní Konopíková nám
četla pověst O veliké rybě u Staňkova,
po které jsme doplňovali básničku a
vybarvovali vodníka. Další pohádka
byla o Česílkovi. Pomáhali jsme mu
přenášet vodu po lžičkách a namalovali
jsme raka, mouchu, žáby, rybu a
motýla
Po další vodnické pohádce

Noc s Andersenem

Již několik kol před koncem fotbalové
sezony 2009/2010 bylo rozhodnuto, že
tým Staňkova opustí I. A třídu. Pozměněný tým se sice na jaře pral alespoň
o teoretickou naději, náznaky zlepšení
byly znát, nicméně ztráta z podzimu
byla příliš velká, dohnat konkurenty
v boji o záchranu se nepodařilo. Od
podzimu tedy Staňkov bude hrát I. B
třídu, tedy soutěž, kde ho čeká spousta
okresních derby.
Tým povede nový trenér Milan Kucharič
spolu s Vladimírem Kuklou. Zdá se, že

tým by z větší části měl zůstat pohromadě,
naopak se chystá posílení o hráče, kteří se
vracejí z hostování, a v jednání je příchod
několika nových tváří. Všichni včetně fanoušků by si samozřejmě přáli okamžitý
návrat do vyšší soutěže, ale je jasné, že tak
snadné to nebude. Nicméně Staňkov rozhodně chce patřit k týmům horní poloviny
tabulky.
Tradiční pouťový zápas, který bude zřejmě prvním přípravným utkáním před novým soutěžním ročníkem, sehraje Staňkov
v sobotu 24. července od 16 hodin proti
kometě západočeského fotbalu posledních
let Slavoji Koloveč.
V příští sezoně bude mít staňkovský
fotbal kromě týmů dospělých v bojích o
body kompletně zastoupené mládežnické
kategorie – tedy mladší i starší přípravku,

mladší žáky, starší žáky a dorost. Taková porce si žádá velké úsilí od trenérů,
oddíl rád přivítá ve svých řadách zájemce o práci u jakéhokoliv družstva.
Fotbalový potěr je ve Staňkově nadějný, věřme, že i díky němu bude klub
z našeho města zanedlouho znovu na
pozicích, kam podle tradice patří.
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