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ZF již vyrábí
V pátek 18. září proběhlo slavnostní
otevření závodu ZF u Ohučova, který byl zbudován v poměrně krátké
době necelého 1 roku za 8 milionů
euro. V minulých číslech Staňkovska jsme se několikrát
výstavbě i výrobnímu programu firmy věnovali, proto
tyto údaje nebudeme znovu opakovat. Na slavnostní
zahájení byla pozvána řada hostů, mezi nimi členové
zastupitelstva Staňkova, představitelé sousedních měst
okresu, členové poslanecké sněmovny Parlamentu ČR,
současní i minulí členové krajského zastupitelstva Plzeňského kraje, představitelé staňkovských podniků,
firem, které se na výstavbě podílely atd. Důležitý podíl
na slavnostní atmosféře měl dětský pěvecký sbor ZŠ
pod vedením paní učitelky M. Budínové.
Člen představenstva ZF Pasov dr. Manfred Schwab
v úvodním projevu představil firmu i její záměry ve
Staňkově, ocenil významný podíl města Staňkov na
realizaci záměru postavit zde výrobní jednotku a poděkoval jmenovitě starostovi Mgr. A. Horákovi za pomoc,
které se firmě dostalo.
Starosta A. Horák uvítal otevření podniku na půdě Staňkova, když investora do nové průmyslové zóny hledalo
město pět let. Město vybavilo na své náklady pozemek
veškerými sítěmi - pro město, kde není v současné
době žádný velký zaměstnavatel, má otevření podniku
ZF veliký význam. Vedení ZF pak předalo městu Staňkov šek na 1000 eur na dobročinné programy.
Tak, jak je v Německu zvykem, a v poslední době i ve
Staňkově, byl pozván i staňkovský farář p. J. Romański,
aby požehnal novému závodu. K údivu přítomných pronesl řeč v němčině a i Otčenáš se modlil v němčině,
poněkud nepřirozeně pak působilo překládání této všeobecně známé modlitby tlumočníkem do češtiny!
Účastníků slavnostního otevření závodu se pak ujali
zaměstnanci a seznámili je s již fungujícími provozy při
malé exkurzi po areálu.
Otevření nové továrny zaznamenala i česká tisková
kancelář – čtk – a v některých celostátních denících o
něm informovala, mj., že továrna bude vyrábět nápravy
pro bagry a nakladače. Podle vývoje světového hospodářství a poptávky chce firma zaměstnat postupně až tři
stovky pracovníků. ZF Industry otevřela ve Staňkově již
svoji 126. pobočku a zaměstnává po celém světě přes
60 tisíc lidí, z 80 procent vyrábí díly pro automobily,
zbytek tvoří komponenty pro stavební stroje. Čtk také
píše, že staňkovská firma by se mohla stát spolu s nedalekým EvoBusem v Holýšově největší strojírenskou
továrnou na Domažlicku.
Josef Steinbach
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neschvaluje
- žádost HC Domažlice o poskytnutí fin. příspěvku z rozpočtu města pro hokejový oddíl
mládeže HC Domažlice.
Usnesení z jednání rady města 13.7.2009

Usnesení z jednání rady města 15.6.2009
Rada města schvaluje
- rozpočtové opaření č. 5 - rozpočtové změny v rozpočtu města na r. 2009. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části 49.939.210,- Kč a ve výdajové
51.295.570,- Kč. Financování bude činit
1.356.360,- Kč,
- žádost Českého zahrádkářského svazu-MO Staňkov o pronájem LD pro pořádání
výstavy květin v době Chodských slavností
od 14.-16. 8.2009,
- návrh bytové komise na přidělení bytu č. 3
v čp. 331, Soukenická ul. Staňkov, do nájmu
p. Luďku Strakovi, Staňkov, Americká 292,
- rozdělení fin. prostředků určených v rozpočtu města na podporu tělovýchovy takto:
- FK Staňkov
50 tis. Kč
- Sokol Staňkov
94 tis.
- Sokol Krchleby
37 tis.
- Ajax Staňkov
5 tis.
- oddíl tenisu
7 tis.
- HC Staňkov
7 tis.
FK Staňkov obdržel zálohu ve výši 60.000,
Kč již v II. pol. 2008,
- žádosti p. Filipa Štengla, Americká 186,
Staňkov, a Petra Gusta, U Čermenského
lesíka 446, Staňkov, o termíny pořádání
rockových zábav v Lidovém domě takto:
1. žadatel p. Filip Štengl ve dnech 24.10.,
21.11. a 5.12.2009
2. žadatel p. Petr Gust ve dnech 19.9. a
26.12.2009,
neschvaluje
-žádost EPOCHÉ,o.s. - regionální společnosti pro péči o duševní zdraví Plzeň,
Zábělská 43 o poskytnutí fin. příspěvku
z rozpočtu města na provoz Linky důvěry a
psychologické pomoci,
souhlasí
- s prodejem grilovaných kuřat v prostoru u
zdravotního střediska - firma MIBA GASTRO, s.r.o., Plzeň, Kardinála Berana 10.
Usnesení z jednání rady města 29.6.2009
Rada města schvaluje
- Smlouvu o nájmu uzavřenou mezi městem
Staňkov a p. Duc Mai Minh, Cheb, Dvořákova 2228/29, na pronájem nebytových
prostor v přízemí objektu č. 53, k.ú. Staňkov-ves, za účelem podnikání – výroby potravin polotovarů, zpracování jídel z drůbeže
a jejich velkoobchodního prodeje. Nájemné
400 Kč/m2/rok,
- rozpočtové opatření č. 6 – rozpočtové
změny v rozpočtu města na r. 2009. Upravený rozpočet po těchto změnách bude činit
v příjmové části Kč 49 987 210,- a ve výdajové části Kč 51 343 570,-. Financování
bude činit Kč 1.356.360,-,

Rada města schvaluje
- žádost p. Moniky Plasové, Staňkov, Na
Tržišti 338, o prominutí hrazení poplatků za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu za r.
2009,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcných břemen, uzavřenou mezi městem a
Telefónikou O2 Czech Republik a.s., Praha 4,
Michle, Za Brumlovkou 266/2
a) pro pokládku komunikačních vedení na
pozemních prac. č. 121/33, 121/35 a 121/98,
všechny v k.ú. Staňkov-ves (stavba 18 RD)
b) pro pokládku komunikačních vedení na
pozemcích parc. č. 661/4 a 661/7, oba v k.ú.
Ohučov (přípojka ZF Staňkov),
- žádost ředitelky MŠ o vzdání se práva a
prominutí pohledávky nezaplacení obědů ve
školní jídelně a školného za 2 děti za období
let 2002- 2006 ve výši 607,- Kč a 1 923,- Kč,
- rozpočtové opatření č. 7 – rozpočtové
změny v rozpočtu města na r. 2009. Upravený rozpočet po těchto změnách bude činit
v příjmové části Kč 50 045 470,- a ve výdajové části Kč 51 534 430,-. Financování bude
činit Kč 1.488 960,-,
- poskytnutí finančních prostředků ve výši
6.000,- Kč na spolufinancování pouťového
ohňostroje, který bude odpálen v sobotu
25.7.2009.
Usnesení z jednání rady města 10.8.2009
Rada města schvaluje
- prodej nepotřebného malého motocyklu
Babeta (rok výroby 1985) z majetku města p.
Ladislavu Jánskému, Staňkov, Trnkova 360.
Prodejní cena 3.000,- Kč,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká
186, o pronájem prostor LD ve Staňkově
dne 27.02.2010 za účelem pořádání taneční
zábavy,
- dodatek č. 3 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově čp. 19/II v majetku
města a o poskytování služeb souvisejících
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s jejich užíváním, uzavřený mezi městem a
Plzeňským krajem,
- rozpočtové opatření č. 8 – rozpočtové změny v rozpočtu města na r. 2009. Upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč 50 054 470,- a ve výdajové
části Kč 51 883 030,-. Financování bude
činit Kč 1 828 560,-.
Usnesení z jednání rady města 24. 8.2009
Rada města schvaluje
- v souladu se zákonem č. 107/2006 Sb., o
jednostranném zvyšování nájemného z bytu,
pro byty v majetku města a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů cílové nájemné s platností od 01.01.2010 ve výši:
a) pro byty bez snížené kvality ve výši 30,- Kč
za m2
b) pro byty se sníženou kvalitou ve výši 26,Kč za m2.
Usnesení z jednání rady města 7.9.2009
Rada města schvaluje
- na doporučení bytové komise přidělení bytu
v domě čp. 132, Americká ulice, o velikosti
1+2, p.Ondřeji Beckovi, Staňkov, Nádražní
26,
- Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a Miroslavem Milerem, H.Týn, Gorkého 132, na
opravu fasády domu čp. 53/II, Nádražní ul.,
Staňkov,
- rozpočtové opatření č. 10 - rozpočtové
změny v rozpočtu města na r. 2009. Upravený rozpočet po těchto změnách bude činit
v příjmové části Kč 54 168 650,- a ve výdajové části Kč 56 039 410,-. Financování bude
činit Kč 1 870 760,-,
- v souladu se zák. č. 561/04 Sb. a vyhl. č.
48/05 Sb. výjimku z počtu žáků v 5. třídě pro
školní rok 2009-2010 na 31 žáků.
neschvaluje
- žádost občanského sdružení Centred o.s.,
Pardubice, Labský palouk 495, o poskytnutí
fin. příspěvku na provoz internetového prostoru sdružení.
V. Žáček, J. Steinbach

Klub českých turistů a TJ Sokol Staňkov
Vás srdečně zve
v sobotu 10. října 2009
na XXXI. ročník dálkového pochodu a cykloturistické akce

SMYČKA RADBUZY
Pořadatelé pro Vás připravili
5 pěších tras - 10, 16, 25, 30 a 50 km,
a dvě cyklotrasy v délkách 30 a 60 km.
Prezentace ve staňkovské sokolovně od 7 do 12 hodin.

Staňkovsko
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Pochvalu vedení města je třeba vyslovit za úpravu prostranství kolem pomníku padlých ve Staňkově II. Teď patří k nejhezčím místům v našem městě. Je jen třeba si přát, aby stejně
hezké zůstalo i v následujících letech. Až při fotografování jsem
si ale uvědomil, kolik je kolem něho dopravních značek, je jimi
doslova „obšancováno“! Poněkud překvapivě pak působí úprava
v Nádražní ulici mezi kostelem a novou parkovací plochou u samoobsluhy. Ovšem i tato úprava má svoje příznivce, jak vyplývá
z článku našeho čtenáře v tomto čísle.
J.S.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci září oslavili kulaté životní jubileum tito
občané Staňkova
Fialová Alžběta, Jankovského 317
75 let
Kreysa František, Šumavská 265
75 let
Kreysová Marie, Soukenická 141
85 let
Ledvinová Marie, Na Tržišti 340
85 let
Podroužková Marie, U Pošty 389
70 let
Procházka Josef, Krchleby 115
70 let
V měsíci říjnu oslaví kulaté životní jubileum tito
občané Staňkova
Bursová Marie, Žižkova 237
75 let
Mazour Jaroslav, Jankovského 319
70 let
Štvánová Anna, Husova 175
70 let
Veselý Miroslav,Ing., Americká 309
80 let
Zahořová Zdeňka, Krchleby 121
70 let
Zdechovan Július, Vyšehradská 307
80 let
Blahopřejeme.

JÁ SLYŠÍM, ALE NEROZUMÍM!
Sluchové potíže se objeví nejdříve v nepříznivých poslechových podmínkách.
Začátek sluchových problémů je, že hůře slyšíme, jestliže je v okolí rušivý hluk, neslyšíme zvonek v bytě nebo telefon. Často si rodina sluchově postižené osoby všimne,
že si dotyčný pouští příliš hlasitě televizi. Při zhoršení nedoslýchavosti však začně
špatně slyšet i při běžné konverzaci doma, musí si nechat otázku opakovat, nerozumí
prodavačům v obchodě atd. Na koho se obrátit?
Nejprve můžete jít na vyšetření k ORL lékaři nebo se hned objednat na odborné vyšetření na foniatrii, kde Vám vyšetří sluch a případně doporučí sluchadlo. Pro
náš region je nejbližší Foniatrie v Klatovech nebo v Plzni. V případě sluchové ztráty u
dětí (až do 18 let věku) ve výši od 30 dB a u dospělých ve výši od 40 dB Vám bude doporučena korekce sluchové vady
sluchadlem. Sluchadlo může být vydáno pouze lékařem-foniatrem s příslušným atestem. Na základě audiovyšetření
sluchu Vám lékař určí, jak vysoký finanční příspěvek můžete dostat od zdravotní pojišťovny. Záleží vždy na typu sluchové vady – jsou 3 skupiny - středně těžká nedoslýchavost, těžká nedoslýchavost nebo velmi těžká nedoslýchavost (tzv.
praktická hluchota). Pro děti je úhrada pojišťovny je ve výši 5.300,- Kč až 5.800,- Kč; pro dospělé je příspěvek ve výši
2.700,- Kč až 5.100,- Kč. Sluchadlo je poskytováno jednou za 5 let.
Sluchadlo je pro každého sluchově postiženého velmi hodnotnou pomocí, ale každý jeho nový uživatel potřebuje čas, aby si na sluchadlo zvykl. Veškeré zvuky okolního světa slyší najednou jinak, jejich vlastní hlas jim zní odlišně a
hlavně opět zaslechne zvuky, které léta vůbec už nevnímal. Přivyknutí na sluchadlo zabere čas – může to trvat několik
týdnů, většinou až tři měsíce. Podpora členů rodiny a přátel může významně pomoci. Vaše okolí jistě přivítá, že už na
Vás nemusí zvyšovat hlas nebo opakovat informace, které Vám unikly při hovoru, či jste jim nerozuměli. Nedoslýchavost
a potíže v rozumění může u některých lidí vést k izolaci, osamělosti nebo depresím. Někteří nedoslýchaví lidé zápasí s
pocitem studu nebo viny při neporozumění tomu, co jim bylo řečeno a na co nevhodně odpověděli. Člověk se sluchovými obtížemi často vynaloží velkou energii jen na to, aby slyšel a porozuměl, což vede k únavě a stresu. Velký význam
proto mají lidé okolo, když nedoslýchavého podpoří nebo „dotlačí“ k vyhledání odborné pomoci.
V rámci vyhlášené celostátní akce „Týden sociálních služeb ČR“ v měsíci říjnu organizujeme DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu 7. října 2009 od 8,00 do 17,00 hod. Tímto Vás zveme do našeho Poradenského centra v Domažlicích v Jindřichově ul. (v areálu zahrady MŠ nad „starou hasičárnou“), kde probereme Váš problém. Problémy jsou od
toho, aby se řešily, a my Vám velice rádi pomůžeme. Poskytneme Vám informace pro získání sluchadla a kontakty na
foniatrická pracoviště, poradíme ohledně kompenzačních pomůcek (domovní zvonek, budík, telefon, poslech televize
atd.) a možností získání finančního příspěvku na jejich pořízení. Zajistíme veškeré příslušenství ke sluchadlům (baterie,
čisticí a odvlhčovací tablety, zvukovodové koncovky atd.), vyměníme hadičku k závěsnému sluchadlu.
Naše provozní doba je : PO–ÚT–ČT 8,00 – 12,00 hod; ST 8,00 – 12,00 a 13,00 – 16,00 hod.
Martina Přibková, ředitelka Poradenského centra Domažlice, Jindřichova 214, tel. 379 722 917
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DEN OTEVŘENÉHO LETIŠTĚ
- JUBILEUM JANA BABKY)

Ve dnech 22. a 23.8. 2009 byl Aeroklubem Staňkov
uspořádán tradiční „Den otevřeného letiště“ s jako vždy zajímavým programem, který na toto místo přitáhne každoročně minimálně 500 návštěvníků. Je to tedy akce, která stojí za to aby,
kromě rovněž tradiční pouti na Sv. Jakuba, byla i ona patřičně
pro veřejnost zaznamenána, ale i vedením města odpovídajícím způsobem oceněna.
Tentokrát v jejím průběhu, tedy v sobotu 22.8.09,
bylo vedením Aeroklubu
vzpomenuto i významné výročí skutečného zakladatele
tohoto sdružení a to Jana
Babky, jehož zásluhy byly
právě při této příležitosti
odhalením pamětní desky
připomenuty.
Poslední žijící člen
založení Aeroklubu v roce
1945 pak za přítomnosti
dalších, poněkud pozdějších pamětníků, syna Jana
Babky, současných členů,
ale i účastníků „Dne otevřeného letiště“, připomenul ve svém
projevu tuto významnou událost:

Scházíme se dnes na tomto
místě při vyjímečné příležitosti
a s potřebou si přitom vzpomenout na dobu, události, ale
hlavně na osobnosti, které již
před mnoha léty s obrovským
nadšením položily základy
toho, co kolem sebe vidíme,
tedy letecký provoz na jediném
veřejném vnitrostátním letišti
v domažlickém okrese.
Po dnešní Americké ulici na
samém konci druhé světové
války ještě projížděly tanky a
další vozidla americké armády
směrem na Plzeň, ale hrstka připravených a nedočkavých staňkovských mládenců pod vedením Jana Babky, předválečného
člena Západočeského aeroklubu v Plzni, již měla skvěle při-
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pravený plán, jak získat německý materiál, používaný dlouhou
dobu k leteckému výcviku nacistických letců na návrší Bobek
v Holýšově, a zahájit s jeho pomocí podobný provoz na staňkovském vršku Mastník. A k tomu dokonce ještě tohoto roku
také došlo.
V květnu příštího roku tomu tedy bude 65 let, kdy byl
ustanoven přípravný výbor letecké organizace, v krátké době
pak nazvané Český národní aeroklub, a jeho tzv. odbočka,
dnes již oficielně Aeroklub Staňkov, působí od té doby na místním letišti, na kterém byl zahájen provoz již v roce 1947, tj. před
62 léty, a toto je již v současné době pevně zakotveno v síti

veřejných letišť v našem státě.
Aeroklub Staňkov je dnes ve své dlouholeté činnosti
veden třetí generací obětavých činovníků, přičemž je prokázáno, že v jeho rámci působily stovky aktivních členů, kteří
svůj letecký výcvik, po určitou dobu i v parašutismu, na tomto
letišti úspěšně prováděli a dodnes provádí. K tomu je nutné
dále připomenout, že Aeroklub Staňkov je dnes již tradičně
v rámci českého letectví význačnou společenskou organizací,
a představuje tím i významnou složku veřejného života našeho
města.
Chceme-li ale opravdu najít kořeny těchto nesporných
úspěchů, pak je nutné v prvé řadě připomenout obětavou činnost těch, kteří, jak již bylo řečeno, v obrovském nadšení nad
osvobozením naší vlasti v květnu 1945 zaměřili své úsilí na
dílo, které přetrvalo dodnes.
Nikdy ovšem nebude možné zapomenout, že opravdovým a skutečným zakladatelem staňkovského aeroklubu
místního letiště, prvotním organizátorem všech základních a
nelehkých akcí, podobně i mnoha dalších v průběhu jeho existence, který vždy viděl na šachovnici několik tahů dopředu, byl
také i dlouholetým čelným činovníkem vrcholných orgánů našeho sportovního letectví, člověkem s velkým „Č“ a mimořádnou
osobností ve všech směrech byl až do konce svého života
nezapomenutelný Jan Babka.
Po právu mu proto byla udělena jedna z největších poct
mezinárodní letecké federace FAI, a to diplom Paula Tissandiera za mimořádné celoživotní zásluhy o naše letectví.
Je nutné se také zmínit i o jeho osobních vlastnostech,
byl vysoce vzdělaným a cílevědomým člověkem s vynikajícím
životním rozhledem, se zkušenostmi válečného nasazení při ničivém bombardování Hamburku, význačným pedagogem s vysokoškolským diplomem působícím dlouhou dobu na středním
odborném učilišti v Domažlicích, v neposlední řadě význačným
staňkovským patriotem, který se plně zapojoval do veřejného
života v našem městě. Jeho vysoké pracovní nasazení mu
s velkým porozuměním umožňovala jeho manželka Anna.
Nesmíme v této souvislosti zapomenout ani na ty, kteří
v roce 1945 tvořili s Janem Babkou tu první gardu staňkovských
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na tomto letišti při zkoušce navijáku v roce 1953 přišel o život,
ale i další. Od roku 1947 pak nastoupila další směna, a to Jan
Vodrážka, Jan Mestl, Karel Pilmajer, a z této jsou dnes při této
příležitosti přítomni Josef Fajt, Miroslav Veselý, Miroslav Žák
a hlavně dlouholetý obětavý činitel a letecký instruktor Václav
Krejsa. Dalším význačným spolupracovníkem Jana Babky byl
po dlouhou dobu i Ludvík Swatosch.
Ani zdaleka nelze při této příležitosti vyjmenovat
všechny ostatní obětavé činovníky, kteří by si to také zasloužili. Svědectví o prvopočátku budování aeroklubu již ale dnes
mohu bohužel potvrdit pouze já a dále zde sice nepřítomný, ale
rovněž tehdejší účastník, Rudolf Wejs.
Současné vedení našeho aeroklubu si plně uvědomilo,
a je mu za to třeba poděkovat, že letos uplyne 90 let od narození Jana Babky (29. 11. 1919) a deset let od jeho odchodu
ze života (28. 10. 1999). V tomto roce se tedy sešla obě tato
významná výročí, a vedení AK se rozhodlo proto uspořádat
v rámci Dne otevřeného letiště dnešní vzpomínku. Pro další
paměť pak vytvořilo a odhalilo pamětní desku se základními
údaji Jana Babky jako vděk za jeho významné zásluhy o vznik
aeroklubu a místního letiště.
Tato by měla být připomínkou i dalším klubovým generacím, které zde budou moci provádět svou leteckou činnost
díky tomu, že zde úspěšně od roku 1945 do roku 1999, tj. 54
let, působil skromný člověk, ale výtečný organizátor Jan Babka,
za své letecké zásluhy nositel diplomu FAI Paula Tissandiera.
Čest jeho trvalé památce.
nadšenců, a dnes již nejsou mezi námi, byli to Jaroslav Chlumecký, Jaroslav Krejsa, Josef Mestl, Karel Liška, který dokonce

Vzpomínka na domov
Každý z nás se vrací ve vzpomínkách
do míst, kde prožil své dětství a mládí
v kruhu svých nejbližších, na krajinu, ve
které žil. Také já se ráda vracím do svého
rodiště – obce Vránov.
Ve Vránově jsem se narodila, chodila do
školy, prožila své dětství a mládí.
Právě v letošním roce si připomínáme
630 let od vzniku obce. Nejstarší zmínka
o Vránově je z roku 1379. Na návsi stojí
dodnes šestiboká kaplička, postavená
v renesančním slohu, dříve obklopená
rybníčkem a třemi krásnými lipami. Uvnitř
kapličky je oltář a nad ním olejový obraz
sv. Josefa a ve výklenku soška Jezulátka.
Ve Vránově bylo mnnoho živnostníků:
krejčí, truhlář, prodejna, dva hostince a
trafika a především zemědělské usedlosti, kde hospodáři spravovali svůj ma-

22.8.2009 Ing. Josef Pavlík, Čestný předseda Svazu letců ČR

jetek na polích, lukách a lesích.
Přečkali těžkou dobu okupace
a hospodařili až do socializace.
Dodnes mám v paměti, kolik
radosti a uvolnění nám přineslo osvobození a konec války.
Nastala však nová doba a tou
byla právě socializace vesnice,
na kterou mnoho hospodářů a
živnostníků nemá dobré vzpomínky.
Krásné vzpomínky mám na
školu. Byla to nádherná budova,
obklopená vpředu kvetoucí zahradou a
v zadní části hřištěm a další zahradou,
plnou ovocných stromů. Vše bylo vzorně
udržováno. Škola byla postavena v roce
1912 podle plánů stavitele J. Kopty. Jen
jeden smutný okamžik narušil krásná
léta prožitá ve vránovské škole. Za války příslušníci SS zatkli našeho učitele
Šebestu z Puclic. Ten už se, bohužel,
zpátky živý nevrátil. Byl to smutný okamžik.
Vzpomínám si také na odhalení
pomníku prvnímu prezidentu
T.G. Masarykovi – 12. července
1936 při příležitosti oslav jeho
narozenin, a zároveň účastníkům bojů v I. světové válce. Ta
zasáhla těžce do života obce.
Jen v r. 1914 narukovalo 20
mužů. Tři vránovští se z války
nevrátili. Odhalením pomníku,

kterého se zúčastnilo velké množství lidí,
chtěli vránovští občané vzdát hold práci
prezidenta Masaryka pro český národ a
republiku. Jedním z významných činitelů
čsl. legií v Rusku, který se narodil ve Vránově 25. 5. 1891, byl podplukovník Boris
Vuchterle. Po vážném zranění zemřel
předčasně 23. 12. 1923, a tím byla znemožněna slibně započatá vojenská kariéra. Pomník stojí na paloučku za řekou
Radbuzou a již nepůsobí tak slavnostním
dojmem jako dříve.
V roce 1923 byl v obci založen hasičský
sbor a samozřejmě myslivecké sdružení.
Toto je pouze krátké ohlédnutí a vzpomínka při příležitosti založení obce Vránov.
Jsem ráda, že veškeré materiály o historii
školy i obce a fotografie jsou uchovávány
v archivu v Horšovském Týně.
Marie Žáková
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Staňkov se nám mění

Každý, kdo dnes nemusí ráno za tmy sednout do automobilu a
jet za chlebem vezdejším, tedy denní prací a může jít pěšky a za
světla nakoupit po nových chodnících si toho určitě všimne. Pobaví se, nebo podiví, podle své povahy. Moderně řešená kombinace
chodníků, silnic se zelení trávníků, vtipně řešený parčík na místě,
kde stával dům zvaný „židovna“ před restaurací Na Mlýnské.
I bývalé hotely Praha a Felix mění svoji tvář spolu s majiteli. Stavby z první republiky se za minulé éry zahalily do šedi moderny socialistické. Nyní se nám ukazují v zajímavé a barevné kombinaci
slohu barokního a secesního svými fasádami.
Ať je názor lidí, odborníků i laiků jakkoli odlišný na estetický vzhled
obou domů, zamyslí se člověk nad věcí zcela jinou: Tou je píle a
zručnost řemeslné práce lidí odlišné rasy, než je ta naše. Dříve
nebyla lidem tolik na očích jejich píle a um. Pracovali houfně
v keramických a strojírenských továrnách a plnili naše pětiletky.
Byli i terčem mnoha vtipů. Dnes se jim můžeme obdivovat, ne-li
jim závidět.
Ne, že bychom neměli lidi pilné a zručné, ale někde se stala chyba. Ještě když jsem se učil řemeslu, dělal za mlada štukatérskou
práci, tehdy už dosti starý vedoucí komunální cementárny. Skleněné vitráže pak jen stařičký Jaro Kabát v Plzni. Co dříve dělal zručný, tedy ne každý řemeslník a pak mistr, to byla za mého učení
už doména absolventů Vysoké školy umělecké. Kdo chtěl něco
podobného dělat, „musel na vysokou“, jak se lidově říkávalo.
Dnes se lká nad nechutí mládeže učit se řemesla. Učeň se nazývá
studentem. Místo výučním listem mu podkuřují školy maturitním
vysvědčením. V kurzu je stejným hitem obor ekonomie a práce
na počítači.
Je to, bohužel, pravda. Od manuální práce na lešení, na střechách
a všude jinde bolí často nejen ruce a tělo, ale i hlava. I řemeslník
musí myslet. Takto pracující člověk je i vystaven často nepříznivým podmínkám při práci, a to nejen těm povětrnostním.
Jiří Vavřička

Jičín – město pohádky

Tradičně v době Chodských slavností 15. – 16. srpna uspořádali
staňkovští zahrádkáři v Lidovém domě svoji každoroční výstavu
květin. Těžištěm výstavy byly opět odborníky vysoce ceněné a laiky
obdivované kolekce jiřin a mečíků, které byly představeny v mnoha
desítkách barevných a tvarových variant. Výstavu oživila vtipná
aranžmá za použití figurin z módních salónů. Milým zpestřením byly
výtvarné práce zdejších školáků, samozřejmě nechyběla ani tombola
a prodej výpěstků. Výborné je, že u řady vystavených exponátů
bylo možno u pěstitelů, jejichž jména byla u jednotlivých exemplářů
uvedena, ten či onen kultivar objednat.
J.S.

V letošním ročníku literární soutěže festivalu Jičín – město pohádky se zúčastnily i staňkovské děti. Z letošního literárního sborníku bylo
do soutěže zasláno hned několik prací a výsledky na sebe nenechaly čekat. O kvalitě malých staňkovských literátů svěčí hned dvě hlavní ceny
města Jičína, jedno čestné uzání a dvě zvláštní ceny dětského časopisu Pastelka. Na slavnostní předávání cen do knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně
si osobně přijeli převzít ceny Leonka Augustinová, Denis Drudík, Emil Hofman a Jakub Schenk. Ke slavnostní atmosféře přispěla i přítomnost
spisovatele Jana Sobotky, který ceny předával. Všem soutěžícím blahopřejeme. Ačkoli některé umístěné pohádky byly zveřejněny již v Novém
Domažlicku, budeme se snažit je postupně zveřejnit i na našich stránkách. Jako první dnes nabízíme pohádku Emila Hofmana.
O deštníku, který se bál vody
Emil Hofman, 6. tř.
Byl jednou jeden Alfons, a byl to deštník. Byl krásně zbarvený a téměř ničeho se nebál. Jen vody! Nikdo ho nechtěl, protože vždycky, když
pršelo, tak se strachy zavřel. „Deštník, který se bojí vody, je mi k ničemu,“ říkali jeho majitelé a Alfonse hned někde schválně zapomněli. Jednou
v tramvaji pod sedačkou, jindy v kavárně na věšáku a někdy třeba jen tak na ulici.
Alfons byl velmi smutný z toho, že ho nikdo nechce a že se ho všichni po
prvním dešti hned zbaví. Vydal se proto k lékaři. „Co mám s tebou dělat?“ říkal doktor,
když mu Alfons všechno pověděl. Měřil mu tlak, teplotu, a dokonce ho poslal i na rentgen.
Nakonec doktor povídá: „Vždyť ty vlastně vůbec nejsi deštník, ale slunečník. Měl by ses
odstěhovat někam do teplých krajin.“
A tak deštník-slunečník sedl hned na první letadlo, které odlétalo do Afriky. Tam
bylo teplo. A sucho! Žádný déšť, kterého se tak bál. Ze začátku se mu v Africe moc líbilo,
ale zanedlouho mu začalo být moc horko. Začal přemýšlet o tom, že se vrátí zpátky domů.
Jenže vždycky, když už byl rozhodnutý, že poletí domů, vzpomněl si na ty hrozné deště.
Otřásl se strachem při pomyšlení na tu spoustu studené a mokré vody a raději zůstal na
pláži a dál dělal turistům stín.
Alfons byl už celý vysláblý z věčného horka, když se jednou na něj usmálo
štěstí. Do jeho stínu se schovala jedna rodinka českých turistů. „Dobře, že jsme našli
takový slunečník,“ povídá pán. „Celý týden bude pořád svítit sluníčko, spočítali jsme to
totiž v našem ústavu pro předpovídání počasí.“ To už se ale Alfons začal třást strachy,
pomalu se zavíral a za chvíli začalo pršet. Pak vysvitlo sluníčko. A za chvilku zase pršelo.
A tak se to opakovalo celý týden. Na pláži nebyl nikdo, jen pán, který radostně pobíhal
kolem Alfonse. „Ty umíš předpovídat déšť? Nechtěl bys pracovat v našem ústavu?“
Alfons nadšeně souhlasil.
A tak když dnes půjdete do ústavu, kde předpovídají počasí, možná narazíte
na dveře s cedulkou – Předpověď dešťů, vedoucí Alfons Slunečník. Pak budete vědět,
že za těmi dveřmi má kancelář „pán“ v bílém plášti, který začínal jako deštník, který se
bál vody.
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Čečovický festiválek folku a country
hudby a den otevřených dveří na
čečovickém zámku

Ve dnech 5. a 6. září v areálu čečovického zámku
proběhl již několikátý den otevřených dveří, jehož novou součástí
byl i příjemný festiválek folkové a country hudby. Návštěvníci tak
mohli nejen vidět jinak zamčené prostory jak nádvoří zámku, tak
v minulém století pořárem nezničené sýpky, v jejíchž prostorách
pro ně byly připraveny výstavy obrazů, keramiky a fotografií, ale
mohli na nádvoří i posedět a užít si občerstvení i s kvalitní muzikou.
Byl jsem na akci přítomen pouze v sobotu, a tak jsem přišel o
nedělní divadelní představení i o koncert v kostele sv. Mikuláše a
doufám, že napřesrok mi už neunikne nic z nabízeného bohatého
programu. Už jen návštěva v našem okolí nejvýznamnějších
gotických památek v tyto dny určitě stojí za to.
Ferdinand Schenk

Rozloučení s prázdninami

První záříjovou sobotu proběhlo rozloučení s prázdninami
pod patronací Domu dětí a mládeže Stod ve spolupráci se
staňkovským aeroklubem. Během sobotního odpoledne mohly
děti zhlédnout vystoupení šermířů, výcvik psů, ukázku hasičské
techniky a zásahu nebo například Jimmyho kovbojskou show.
Kromě toho byly pro děti připraveny atrakce ve formě prolézaček a
trampolín, k dispozici byly i stánky s občerstvením nebo s modely
letadel. Probíhaly i vyhlídkové lety. Akce byla připravena naprosto
dokonale a atrakcí a zajímavostí bylo k vidění opravdu hodně.
Možná jsme si mohli přát jen o něco lepší počasí.
Ferdinand Schenk

PES ROKU 2008 JE ZE
STAŇKOVA

Letos se mladičké chovatelce ze Staňkova Markétě
Karbanové podařilo dosáhnout obrovského úspěchu. V Praze
proběhlo slavnostní
vyhodnocení prestižní soutěže o
nejlepšího psa Top DOG. Soutěž probíhá mezi všemi plemeny
a zohledňují se zde úspěchy na mezinárodních a národních
výstavách. Tentokrát si vítězství poprvé odneslo plemeno
německého boxera, konkrétně pes Ch.Lukas z Dybohůrky.
V časopise Pes přítel člověka byl uveřejněn článek s mladou
chovatelkou z našeho města. Část článku přetiskujeme:
Gratulujeme k vítězství ve II. skupině FCI v soutěži TOP DOG.
Představte nám, prosím, svého psa.
Lukas se narodil 11. 01. 2007 v chovatelské stanici z Dybohůrky,
kterou vlastní pan Antonín Karban. Jeho rodiče jsou Ch. Yzzi
z Dybohůrky a MultiCh. Orgon v. Fausto. Má slouženou
zkoušku chovnosti a zkoušku ZVV1. Mezi jeho výsledky na
výstavě patří: 6 x BOB, 3x Nejlepší jedinec klubové výstavy,
7 x CAC, 3x CACK, 4x CACIB. Získal tituly: Český šampion,
Český juniorský šampion, Národní vítěz, Top Dog 2008 skupiny
II. FCI, Klubový juniorský vítěz. Má splněny podmínky na
Klubového vítěze a Klubového Šampiona.
Co si myslíte, že je jeho největší exteriérovou předností?
Jeho největší exteriérovou předností je ušlechtilá hlava a
jeho krásný harmonický pohyb, který mu pomohl při mnoha
vítězstvích.
Jakou má povahu? Co má rád a co naopak nemusí?
Mezi jeho velké
zájmy
patří
cvičák. Má totiž
strašně
rád
obrany, a když je
hezky, neodmítá
ani poslušnost a
stopu.
Strašně
rád si hraje, a to
se smečkou nebo
s míčky. Má moc
rád lidi, a když
si s ním někdo
začne hrát nebo
mazlit, jen tak se
ho nezbaví.
Nejvíce ceněný
úspěch? Proč?
Nejvíce
si
s
Lukasem ceníme
úspěchu v soutěži Top Dog, ke kterému nám velice pomohla národní výstava
v Mladé Boleslavi, kde se Lukas stal nejkrásnějším psem
celé výstavy. Mezi velké úspěchy patří i mnohá vítězství na
klubových výstavách. Několikrát vyhrál mezinárodní výstavu a
skoro pokaždé má i úspěchy v závěrečných soutěžích. Výstav
se zúčastňuje v ČR a v Německu.
Co vám výstavy daly a co vzaly?
Výstavy nám daly hodně úspěchů a mnoho zkušeností. Hodně
zkušeností nám daly v závěrečných soutěžích, kde se plemeno
německý boxer moc neumisťuje. Tak jsme ani nikdy nečekali
vítězství celé národní výstavy. A co nám vzaly? Myslím, že nic.
Plány do budoucna?
Plány do budoucna ještě nějaké máme. Naším velkým snem
je dodělat titul Grand Šampion a Inter Champion. Složit nějaké
národní a mezinárodní zkoušky a zúčastnit se závodů a
soutěží. ZKRÁCENO

Staňkovsko

Říjen 2009

strana 8

Kultura v Lidovém domě LETNÍ PODVEČER
S AEROBIKEM
3. října 2009 19.00
taneční kurz - I. prodloužená

16. října 2009 18.00
Doubravanka - dechová hudba k
poslechu
24. října 2009

taneční zábava - skupina Waldagang
6. listopadu 2009 18.00
Vrchovanka – dechová hudba k poslechu
7. listopadu 2009 20.00

taneční kurz - II. prodloužená
13. listopadu 2009 19.00

„Ani Krampol není dokonalý“
21. listopadu 2009

rockový bál

4. prosince 2009 20.00

taneční kurz – závěrečný ples
5. prosince 2009

taneční zábava - skupina Kabát
revival

První srpnové pondělí bylo ve
znamení posilování a tance.
Ve staňkovské sokolovně se
při příležitosti zahajovacího
ročníku ,,Pouťového aerobiku“
sešlo 38 žen a jeden muž.
Akci ve spolupráci s TJ Sokol
Staňkov pořádaly cvičitelky
AE Hana Bažantová a Hana
Kupková.
Program
sestávající
ze
dvou lekcí byl doplněn o
slosování vstupenek. Držitelky
vylosovaných vstupenek získaly
ceny od sponzorů.
Podle ohlasu cvičících se
akce zdařila, takže se už nyní
můžeme těšit na další ročník.
Text a foto Katka Kupková

Poděkování
Touto cestou ještě jednou děkuji nálezci mobilního telefonu panu
Miroslavu Frantovi.
Jana Zahálková

POZOR - SLEVA NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ - 30%
ODĚVY A TEXTIL KARTEX - AMERICKÁ 74, STAŇKOV

8. prosince 2009 17.00

Jů + Hele – pořad pro děti

DUŠIČKY SE
BLÍŽÍ

9. prosince 2009 18.00
Domažličanka - dechová hudba k
poslechu

Ani vy nezapomeňte navštívit hroby
svých blízkých...

26. prosince 2009

taneční zábava – kapely Medy
Gang, Zvlašný škola

Staňkovský fotbal prožívá krušné časy. A
mužstvo po sestupu z krajského přeboru
opustila více než polovina hráčů základní
sestavy, a tak se do týmu musejí zapracovávat fotbalisté z béčka a dorostenci.
Není proto překvapivé, že mužstvo se
ocitlo na dně I. A třídy. Béčko hraje po
sestupu III. třídu, v níž by se mělo pohybovat na špici tabulky. Po roce se znovu
sestavil dorost, trenér má ale k dispozici
velmi omezený počet hráčů, a tak každý
týden doslova „lepí“ sestavu dohromady. Za těchto okolností se samozřejmě

(dokumentární foto
z 31.8. z místního
hřbitova dodali bratři
Köpplovi)

nedají čekat dobré výsledky. A tak jediná
věková kategorie, která dělá příznivcům
staňkovského fotbalu radost, jsou žáci.
V krajském přeboru hrají velice dobře
starší žáci, další talenti vyrůstají ve dvou
týmech přípravky.
Futsalisté Ajaxu Staňkov B zahájili novou
sezonu okresního přeboru, v němž obhajují titul, dvěma vyhranými zápasy proti
Kdyni a Holýšovu. Vedení klubu se ale
již připravuje na listopad, kdy áčko Ajaxu
vstoupí do dalšího ročníku divize.
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