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Toto číslo sponzoruje

Skanska ŽS a.s.

Číslo 62
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Staňkovsko

Rada města dne 20. 02. 2006
Rada města schválila
- nájemní smlouvu na pronájem pozemku v
majetku města č.parc. 953/3, v k.ú. Ohučov,
o výměře 24 m2, uzavřenou mezi Městem
Staňkov a AGRO Staňkov a.s.
- pronájem pozemku č. 1222, v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 54 m2 manželům Mgr.
Anně a ing. Václavu Mestlovým, Staňkov,
Mathauserova 10 s tím, že nájemce umožní
veškeré případné opravy objektu zdravotního střediska z pronaj. pozemku. Cena za
pronájem 50 Kč/rok.
- po předchozím projednání v bytové komisi
přidělení bytu 2+1 v majetku města v domě
č. 389, U Pošty, Staňkov, sl. Evě Hronové,
bytem Jankovského 273, Staňkov.
Rada města dne 07. 03. 2006
Starosta seznámil radu s pohledávkou města
vůči obci Puclice, která nezaplatila úhradu
neinvestičních nákladů za jejich děti v MŠ
Staňkov za rok 2006 - ve výši 36.400,- Kč a
s výsledkem neúspěšného jednání na zastupitelstvu obce Puclice. Radní to vzali na vědomí s tím, že budou informováni o dalších
případných jednáních v této záležitosti.
Hlavním bodem jednání rady bylo projednání návrhu rozpočtu na r. 2006. Starosta
a tajemník provedli položkový rozbor.
Tajemník konstatoval, že návrh byl předem
projednán ve finančním výboru. Ten jej doporučuje předložit zastupitelstvu města.
Rada města dne 20. 03. 2006
Rada projednala žádost REHA-CENTRA
pro zdravotně postižené, Domažlice, Kozinova 236 o příspěvek na zajištění oprav
kompenzačních pomůcek v r. 2006 a poskytnutí příspěvku neschválila.
Starosta seznámil s dopisem předsedy Svazku Domažlicko ing. Picky, ve kterém vyjádřil poděkování zastupitelům za přípravu a
uskutečnění vyhlášení ankety „Sportovec
roku 2005“ domažlického okresu.
Rada se dále zabývala návrhem na prodej a
koupi parcel v majetku a z majetku města.
Návrh bude předložen k projednání zastupitelstvu města.
Rada města se dále zabývala úpravou
měsíčních odměn pro neuvolněné členy
zastupitelstva dle nařízení vlády č. 37/2003
Sb. Rada doporučuje zastupitelstvu návrh
ke schválení.
Člen rady p. Mgr. Šobr podal informaci o
účasti na valné hromadě TJ Sokol Krchleby.
Tajemník podal informaci o účasti na výroční schůzi Českého zahrádkářského svazu
Staňkov.
Starosta předložil radě města vyúčtování
akce Sportovec roku 2005 okresu Domažlice, kterou pořádalo město dne 3.3.2006
v Lidovém domě. Radní vzali zprávu na
vědomí a schválili poskytnutí rozdílu mezi
příjmy a výdaji ve výši 6.294,50 Kč z rozpočtu města.
Zastupitelstvo města 20. března 2006

Duben 2006
schválilo:
-závěrečné rozpočtové změny v rozpočtu
města na r. 2005 s tím, že konečný rozpočet
je ve výdajové části ve výši 59.071.630,Kč, v příjmové pak 51.200.930,- Kč. K
dofinancování výdajů do výše 59.071.630,Kč jsou zapojeny v souladu se schváleným
rozpočtem beze změny úvěr, hypoteční
úvěr, půjčka ze SFŽP, splátky úvěrů a fond
rozvoje bydlení. Zapojení fondu rezerv
nově činí 3.452.450,- Kč.
- rozpočet na r. 2006 s tím, že výdajová část činí 40.429.000,- Kč a příjmová
36.061.440,- Kč. K dofinancování výdajů
do výše 40.429.000,- Kč jsou zapojeny
následující zdroje financování: hypoteční
úvěr, splátky úvěrů, fond rezerv a fond
rozvoje bydlení, vše v celkové částce
4.367.560,- Kč.
- l. Přijetí hypotečního úvěru a následné
uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a.s.
Domažlice s dobou splatnosti na 20 let, až
do výše 12.500.000,- Kč, úrokovou sazbou
3,46%. Smlouva bude uzavřena na financování výstavby bytového domu, rozestavěného na původních parcelách číslo 93/1, 102,
97 - všechny podle KN a 97 a 102, obě dle
PK, v katastrálním území Staňkov-město,
ze kterých byly odděleny dle geometrického
plánu č. 487-74/2005 (pro vyznačení budovy - rozestavěné bytové jednotky) parcely
číslo st. 1440, st. 1436, st. 1437, st. 1438 a
st. 1439, katastrální území Staňkov-město.
- 2. Pro zajištění tohoto úvěru schvaluje
zřízení zástavního práva
a)k nemovitosti: k rozestavěné budově na
pozemku původních parcel č. 93/1, 102,
97 - všechny podle KN a 97 a 102 -obě dle
PK, v katastrálním území Staňkov-město,
ze kterých byly odděleny dle geometrického
plánu číslo 487-74/2005 (pro vyznačení budovy - rozestavěné bytové jednotky) parcely
číslo st. 1440, st. 1436, st. 1437, st. 1438 a
st. 1439, katastrální území Staňkov-město.
b) k nemovitosti: číslo popisné 452 (kino),
na pozemku st. 656, v katastrálním území
Staňkov-ves,
c) k nemovitosti: číslo popisné 189 (MTBS),
na pozemku st. 154/1, v katastrálním území
Staňkov-ves.
- uzavření smluv o půjčce dle Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Staňkov,
schválených zastupitelstvem města dne
29.3.2005, čl. IV., odst. 5, s těmito občany:
1. Renatou Kohoutovou, Krchleby 113,
ve výši 100.000,- Kč na obnovu střechy a
40.000,- Kč na obnovu fasády rod. domu
2. Jaroslavou Šantorovou, Krchleby 107, ve
výši 25.000,-Kč na zřízení plynového vytápění rodinného domu
3. Karlem Kadlecem, Staňkov, Jankovského
318, ve výši 50.000,- Kč na obnovu střechy
Použití FRB pro r. 2006 činí celkem
215.000,- Kč.
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 074/
2005, uzavřený mezi objednatelem městem
Staňkov a zhotovitelem CHVAK a.s. Domažlice, na realizaci akce „Staňkov-obytná
zóna 5 RD lokalita Mastník / technická
vybavenost“
- Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene mezi těmito smluvními
stranami:
1. Město Staňkov, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Český TELECOM, a.s. - vynucená
překládka telekomunikačního zařízení z
důvodu přeložky silnice č. I/26
2. Město Staňkov, Ředitelství silnic a dál-
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nic ČR, ČEZ Distribuce, a.s. - vynucená
překládky vzdušného vedení VN 22kV z
důvodu přeložky silnice č. I/26
3. Město Staňkov, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
- vynucená překládka vodovodu z důvodu
přeložky silnice č. I/26
- název „Malá“ pro nově vzniklou ulice ve
Staňkově, k.ú. Staňkov-město, která začíná
odbočením z ulice Jankovského vpravo za
ZUŠ a jako slepá končí
- prodej stavební parc. č. 121/71, dle KN,
v k.ú. Staňkov-ves, manželům Vendule a
Janovi Blackých, Plzeň, Plachého 27, za
účelem výstavby RD
Prodejní cena:
350 Kč/m2
Cena celkem:
327.000,- Kč
- prodej stav. parc. č. 121/73, dle KN, a pozemek parc. č. 121/82, dle KN, obě v k.ú.
Staňkov-ves, manž. Romaně a Stanislavu
Deckerovým, Staňkov, Baarova 394, za
účelem výstavby RD a zahrady
Prodejní cena:
stavební parc:
350,- Kč/m2
zahrada:
105,- Kč/m2
Cena celkem:
379 855,- Kč
- prodej stav. parc. č. 121/66, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, manž. Renatě Súkeníkové,
Staňkov, Na Tržišti 335 a Josefu Súkeníkovi, Holýšov, Na Radosti 321, za účelem
výstavby RD.
Prodejní cena:
350,- Kč/m2
Cena celkem:
333.650,-Kč
- prodej stav. parc. č. 121/75, dle KN, a pozemku parc. č. 121/83, dle KN, obě v k.ú.
Staňkov-ves, sl. Veronice Pavlíkové a p.
Tomáši Starému, Holýšov, PMV 463
Prodejní cena:
stav. parc.:
350,- Kč/m2
zahrada:
105,-Kč/m2
Cena celkem:
399.955,- Kč
- prodej pozemku parc. č. 800/2, dle GP č.
105-270-2005, v k.ú. Vránov, manž. Marcele a Jaroslavu Konopovým, Staňkov, část
Vránov 19
Prodejní cena:
55,- Kč/m2
Cena za pozemek:
27.940,- Kč
- koupi pozemků parc. č. 97, dle PK, o
výměře 175 m2 a parc. č. 1438, dle KN, o
výměře 46 m2, obě v k.ú. Staňkov-město,
od p. Evy Knížetové, Domažlice, Palackého 218 a p. Zdeňky Habánkové, Slovensko,
Trenčín, 28.októbra 9
Kupní cena:
60,- Kč/m2
Cena celkem:
13.670,- Kč +
notářský poplatek
- v souladu s nařízením vlády č. 50/2006
Sb., kterým se mění nař. vlády č. 37/2003
Sb. ve znění pozdějších předpisů měsíční
odměny pro neuvolněné zastupitele.
Odměny budou vyplaceny zpětně od ledna
2006
souhlasilo:
- s provedením komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území Vránov
s cílem: dokončit původní scelovací řízení
zvolilo:
- v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., o
soudech, soudcích, přísedících a státní
správě soudů a o změně některých zákonů, v platném znění, a v souladu s dalším
zájmem Okresního soudu Domažlice, vyjádřeným v žádosti z 19.12.2005, za přísedící
Okresního soudu Domažlice, Annu Lorencovou, bytem Staňkov, část Ohučov 44.
V. Žáček, J. Steinbach

Staňkovsko
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ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2006
Příjmy v tis. Kč
Daňové příjmy a poplatky
Nedaňové příjmy
Dotace, příspěvky
Příjmy celkem
Výdaje v tis. Kč
Zemědělství a lesnictví
Doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Místní hospodářství
Životní prostředí
Peč. služba, soc. dávky
Požární ochrana
Vnitřní správa
Výdaje celkem

Rozpočet 2005

Skutečnost 2005

Rozpočet 2006

21,352.00
8,229.40
4,800.39
34,381.79

24,854.40
8,335.92
18,956.65
52,147.00

22,594.00
7,358.00
6,109.44
36,061.44

Rozpočet 2005

Skutečnost 2005

Rozpočet 2006

100.00
936.00
3659.90
3048.00
1927.00
1850.00
5520.90
12527.00
2651.00
3227.00
305.00
7,017,20
42769.00

10.40
1056.90
8120.70
3048.00
1928.40
2278.50
10949.40
14657.20
2762.70
3566.50
323.80
8358.60
57209.80

272.00
870.00
1298.00
3374.00
1948.00
475.00
7657.00
9511.00
3078.00
4461.00
315.00
7170.00
40429.00

K dofinancování výdajů do výše 40.429.000,- Kč jsou zapojeny následující zdroje financování: Hypoteční úvěr, splátky úvěrů, fond
rezerv a fond rozvoje bydlení, vše v celkové částce 4.367.560,- Kč.

Co s nepotřebným textilem?
Společnost H.B.TEXTILIE s.r.o.ve spolupráci s MěÚ Staňkov umístila na sídlišti ve Staňkově město a u prodejny stavebnin ve Staňkově vsi kontejnery na
textil.
Co můžete do kontejneru odložit?
Oděvy všeho druhu bez materiálového rozlišení (silon, bavlna, vlna) včetně zipů
a knoflíků - svetry, košile, kalhoty, kabáty, kožešinové a kožené oděvy, pyžama,
trika, rukavice, ponožky, ručníky, žínky, záclony, závěsy, peřiny, polštáře, deky,
spací pytle (péřové, dutá vlákna, vlna a pod.), povlečení, ubrusy, předložky
(koupelnové, WC), boty, brusle, lyžařské boty (páry je třeba svázat tkaničkami),
kabelky, aktovky, opasky atd.
Věci odkládejte do kontejneru čisté a vyprané, v igelitových taškách nebo pytlích.
Oděvy i ostatní textil mohou být poškozené, nesmí být znečistěné od olejů nebo
jiných nebezpečných látek- takové textilie patří do sběrného dvora.
Vaše věci budou předány zpracovateli k jejich dalšímu využití bud‘ k původnímu
účelu, nebo k dalšímu přepracování.
Bližší informace můžete získat na Městském úřadě ve Staňkově.
Tyto kontejnery byly dodány v měsíci únoru 2006 a umožňují další třídění odpadů, které mnohdy končily na různých místech v přírodě nebo se pálily v domácnostech v kamnech a vesele znečisťovaly ovzduší. Přestože jsou tyto kontejnery ve Staňkově
pouze krátce, byl kontejner na sídlišti již 2x prokazatelně vypáčen a poničen spoluobčany romského původu, vykraden a namísto
textilií se uvnitř nacházely odpady, které tito občané dovážejí ze svých výprav na Tachovsko, či do podobných končin, odkud se
vracejí v nočních hodinách ve svých lomozících dostavnících. Prosíme proto kohokoliv, kdo bude svědkem dalšího nájezdu na
obecní majetek, aby okamžitě volal policii České republiky a zároveň se snažil si zapamatovat nebo zapsat státní poznávací značku automobilu, ve kterém vandalové přijeli.
Děkujeme tímto předem všem občanům Staňkova, kteří se zapojí do třídění odpadů, pomohou k udržení čistoty města, možná i k
dopadení vandalů a k jejich potrestání, neboť cena za opravy kontejnerů není opravdu malá.
Ing. Luboš Holeček

Staňkovsko

Duben 2006

PROČ TO VE STAŇKOVĚ NEJDE?
Před dvěma lety jsme na titulní
stránce Staňkovska uveřejnili
sponzorský článek firmy Bohemia
Bartering, která sídlí na letišti. V
něm vedení firmy informovalo o záměru postavit ve Staňkově další
halu, která je zatím uložena v Příchovicích. Zeptali jsme se pana
Zdeňka Šustra, jednatele společnosti, jak vlastně situace vypadá
dnes. Na jednání městského zastupitelstva totiž padlo, že se zde
výroba spojená s výstavbou nové haly rozšiřovat nebude. Pan Šustr
nám řekl toto:
„Firma začala s tím, že tu postaví závod, narazila však na problémy
s restituenty půdy, pak nastalo obtížné období s našimi obchodními
partnery a vše se zastavilo.
Pak jsme chtěli budovat další stavbu, z čehož sešlo, protože jsme
nebyli vlastníci pozemků.
Pořád jsme měli v úmyslu stavět halu, kterou jsme koupili a byla
uskladněna v Příchovicích, kde máme další středisko. Připravili
jsme ji k zabudování, v roce 2000 jsme koupili pozemky, zhruba
jeden rok jsme se dohadovali s vlastníkem sousedního pozemku
o koupi v šíři 7 m, protože jsme potřebovali zachovat odstupové
vzdálenosti. Jednání probíhalo slibně, když však jsme měli vše zaměřené, majitel odmítl. Nechali jsme proto předělat projekt, aby se
stavba vešla do stávajícího pozemku (zmenšili jsme stavbu o 1 m).
pak jsme zahájili územní řízení, neboť postavení haly vyžadovalo
změnu územního plánu. Po nutných jednáních zastupitelstvo města
změnu územního plánu schválilo a zdálo se, že je vše vyřešeno. Na
tomto místě musím vyzdvihnout vstřícnost města, s nímž jsme jednali, resp. všech starostů - ing. Mestla, p. Jiříka i současného starosty
pana Bc.Horáka.
V rámci územního řízení jsme začali projednávat věcná břemena na
uložení sítí s vlastníky pozemků, přes které by tyto sítě vedly. Vlastníků bylo 9, s většinou nebyly problémy, tito vlastníci si uvědomili,
že pozemky, pod kterými vedou sítě, získávají na ceně. Dva z vlastníků však před nás stavěli dle našeho názoru neúměrné požadavky.
Jeden nabízel odkup příslušné části pozemku, avšak požadoval mnohonásobně nadhodnocenou cenu, druhý, místo souhlasu s uložním
sítí do pozemku, požadoval nejprve odkoupení celého pozemku,

jehož odhadní cena je max. 80 000,- Kč za 1,5 milionu Kč. Posléze
souhlasil s vysokou finanční kompenzací za souhlas s věcným břemenem a na dotaz, zda nebude někdy v budoucnu požadovat další
finance, prohlásil „ne, je to jednou provždy“. Nechali jsme tedy vypracovat v tomto smyslu příslušnou smlouvu. Druhý den však tento
majitel, volal, že to nepodepíše, a vyslovil požadavek zakreslení tras
i budoucích vedení, což v praxi znamená projektovou dokumentaci
dalších možných sítí.
Kdysi jsme totiž předali naši trafostanici za směšnou cenu podniku
ZČE. Poté, co se změnilo vedení v ZČE, změnily se i podmínky v
jejím využívání a je možné, že bychom museli postavit v budoucnu
trafostanici vlastní, a tedy i přívodní vedení VN.
My jsme v situaci, kdy tyto prostory ve Staňkově tak urgentně nepotřebujeme, hala je nadále uložena v Příchovicích, kde máme prostory v bývalém vojenském autoparku mimochodem i halu větší, nežli
by byla ta ve Staňkově. Již jsme tam přistavěli malou administrativní
budovu a sociální zázemí.
Ve Staňkově máme relativně dobré ekonomické výsledky, takže to
tu nechceme opustit, ale rozšiřovat areál o další halu zatím nezamýšlíme. Perspektiva dalšího rozvoje je snad až po dokončení scelovacího procesu, který v současnosti probíhá, pak snad bude dohoda s
eventuelními novými vlastníky možná.
Kdybychom chtěli opustit Staňkov, byli bychom to udělali již dříve,
vždyť jen peníze, které jsme vložili do všech zaměření, smluv atd.,
by nám umožnily zakoupit zasíťované pozemky v Horšovském
Týně. Nemáme tedy záměr zde končit, ale úvěr s podporou EU,
který nám byl poskytnut se zvýhodněným úročením, který jsme
původně chtěli použít ve Staňkově, se pokusíme vzhledem k těžkostem, které se tu vyskytly s vlastníky pozemků, přeorientovat a použít
k budování v Příchovicích.“
K tomu my jen připojujeme, že ne vždy je nutno obviňovat vedení
města, že se tu nic nebuduje. Překážky v rozvoji výrobních podniků v
obcích, kde všechny pozemky mají vlastníky (na rozdíl třeba od Holýšova nebo Horš. Týna, tedy dříve německých obcí, kde je většina
půdy státní), bývají někdy těžko překonatelné. Sám pan Šustr poznamenal, že se situace velmi změnila po mediálně známém příběhu
paní Regecové v Hranicích.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 17.března 2006 byli na MěÚ ve Staňkově přivítáni tito noví občánkové města
- Matěj Vacík
- Lukáš Smetana
- Vendula Konopová
- Aneta Schejbalová
- Daniel Václav Toman
Na zakoupení hraček a upomínkových předmětů se sponzorsky podílela firma Klenoty-Hodiny - Luděk
Straka, ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.
V měsíci březnu 2006 oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Kotal Jiří, Vránov 13
85 let
Fišerová Marie, Žižkova 237
80 let
Smetanová Miloslava, Jankovského 318
70 let
Cink Zdeněk, Puclická 316
80 let
Valkounová Jaroslava, Plzeňská 30
70 let
Masná Marie, Americká 285
85 let
Dodatečně blahopřejeme.
V měsíci dubnu slaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Ježek Jan, Na Tržišti 335
85 let
Tomášková Marie, Tyršova 373
80 let
Marounek Karel, Trnkova 181
80 let
Pivoňka Josef, Vránov 52
80 let
Barnet Jiří, Trnkova 227
85 let
Herian Jaroslav, Šumavská 228
80 let
Königsmarková Anna, Na Tržišti 337
95 let
matrika a evidence obyvatel
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Přinášíme vám další část vzpomínek pana Karla Brožovského na léta 1939- 1946. Dnes je to 2. část kapitoly
„Už i ve Staňkově je válka“
Válka postihla i naši školu. Německou školu přemístili do měšťanky ve Vsi a my jsme museli chodit do školy v Městysu. Měli jsme moc hodného třídního učitele Josefa Brože. Na jaře 1944 přímo do třídy přišli dva páni v kožených kabátech a s klobouky. Klobouky nesundali, ani když vešli
do třídy. Chytli učitele pod paží a odvedli ho ze třídy. Potom nám pan ředitel řekl, že se náš učitel nevrátí, že dostaneme jinou učitelku. A to byla
učitelka! Byla blondýna a tak malá, že kluci z 5. třídy byli vyšší než ona. Byla stále vzteklá. Nikdo ji neměl rád. Bylo to vidět u všech i na vysvědčení.
Já jsem měl v prvním pololetí za učitele Brože přes všechny předměty „Sehr gut - velmi dobře“. Na konci roku jsem měl trojky. (Zdalipak Staňkov
pátral po osudu tohoto učitele?)
O povaze této učitelky svědčí tyto vzpomínky: Moje sestra
nádherně kreslila. Ředitel její výkres dal na výstavku. Ale učitelka
výkres sundala. Sestra brečela a řekla to doma. Otec došel do
školy za ředitelem. Ten se divil a nařídil učitelce tam výkres vrátit.
A ještě jí řekl, že když se to bude opakovat, tak že jí nafackuje.
Jednou po přestávce v 5. třídě byl velký kravál. Ona to slyšela.
Došla do třídy a kluky potrestala. Pak nás celou třídu do jejich
třídy odvedla a my museli projít třídu a podívat se, jak kluci klečí
na stupínku, mají předpaženo a na rukou měli pravítka. Po vyučování se stalo to, co se muselo stát. Tito „páťáci“ si na učitelku
počkali před školou a zboulovali ji. Nedostala poprvé. Něco vyvedla dceři pekařky Humlové. Protože kolem jejich pekařství jezdila učitelka na dámském kole (dodnes ji také vidím na tomto kole
jezdit, její kolo mělo krásné barevné pruhované ochranní síťky na
kolech), jednou jí strhla z kola a pořádně jí nafackovala. Jednou
také do třídy přišel inspektor. My jsme slušně povstali. On na odpověď kývnul. Učitelka zařvala:“Vy neumíte pořádně pozdravit?“.
Museli jsme zvednout ruce. Inspektor zčervenal a rukou kývnul a
řekl,abychom dali ruce dolů. Tuto učitelku jsme měli až do konce
školního roku v r. 1945.
Předběhnu trochu dobu a řeknu, že není učitel jako učitel.
Od září 1945 jsme dostali velmi mladou učitelku slečnu Polanskou. Později se provdala a jmenovala se Žáková. Během školního roku nám ji vzali, protože musela jet suplovat do školy ve Velkém Malahově. My jsme jí psali dopisy, plakali jsme, že ji chceme zpátky. Pomocí
rodičů několika dětí se to povedlo. Učitelka se nám věnovala i po vyučování. Když jsme ji požádali, aby šla s námi do Čermenského lesíku, šla.
Tam jsme si z drnů a mechu stavěli zídky, schovávali jsme se za ně a v partách jsme proti sobě házeli borové šišky. Ona party střídala a pomáhala
házet. Poznali jsme její dobrotu i na vysvědčeních. Z trojek jsem měl jen jednu dvojku a samé jedničky.
Ke konci války naší zemí projížděly koňské kolony „národních hostů“, jak jsme jim museli říkat. Byli to lidé, kteří se provinili ve svém bydlišti
na východě a utíkali před Rudou armádou. Báli se následků za své činy. Ubytovali je v našich školách. Na dvorech škol byly spousty koňských
povozů s naložených nábytkem a jinými věcmi. Pro nás docházka do školy skončila. Ale dvakrát v týdnu jsme chodili do „Liďáku“ s knihami a sešity.
Učitelé zkontrolovali úkoly, uložili nové, co máme číst a co se máme naučit. S sebou jsme také museli přinést suchý krajíc chleba a velkou lžíci. U
jeviště nám z plechových kbelíků nabrali marmeládu a lžící ji rozmázli na našem chlebě. Pak nám nalili na lžíci rybí tuk a my ho museli před nimi
spolknout. Brr! To bylo nařízeno, aby Hitler měl zdravý český národ, který bude pro Němce pracovat. V marmeládě a v rybím tuku byly potřebné
vitamíny.
Blížil se konec války. Bylo slyšet dunění za horami. Jeden večer
nás rodiče zahnali brzy spát a všechny do velkého pokoje. Nám to
bylo divné a tak jsme samozřejmě neusnuli. Pak jsme slyšeli, že
přišlo několik lidí a vešli do malého pokoje. Klíčovou dírkou jsme
koukali. Matka jim tam nesla jídlo. Otec mluvil německy, několikrát
slova opakoval pomalu. Oni mluvili pro nás cizí řečí. Pak otec zase
mluvil k někomu česky. To překládal to, o čem se s těmi lidmi bavil.
Ten český muž kolikrát řekl otci: „Zeptej se jich a na co“. Pak jsme
usnuli. Když jsme se ráno probudili, tak už tam nebyli. Ptali jsme se
rodičů kdo to byl, ale oni nám řekli, že to nemohou říct a kdyby se nás
někdo ptal, tak že nikdo u nás nebyl. Po válce jsme se dozvěděli, že
to byli Angličané a hledali cestu přes frontu a potřebovali si odpočinout. K nám je ilegální skupina přivedla proto, že otec uměl spisovnou
němčinu a mohl se s nimi domluvit, protože když se mluví pomalu a
s „rukama“, tak se dá domluvit. Přivedli je také proto, že věděli, že
se v našem domě neudává (i když tam bydlelo mnoho Němců) a v
rodině s tolika dětmi nebudou nikoho podezřívat. Byl to skutečně risk
s možností obětování tak početné rodiny, kdyby se to provalilo. Otec
se tímto činem, ani další činností nechlubil, nezneužil to nikdy ve svůj
prospěch.
V zimě před osvobozením na jedné taneční zábavě vyhrávala
tátova kapela lidovky v době, když měli lidi „růžovou“ náladu. U některých známých písniček si lidé měnili slova. Tak se stalo, že když zpěváci do mikrofonu zpívali: Sekyra, motyka, pilka, dláto, tak lidé pokračovali
„Hitler musel šlapat bláto...“, přesto, že zpěváci zpívali správná slova. Někdo to udal. Otce vyšetřovali. Přišli k nám a otci dávali dotazy. On jim
tvrdil, že za to nemůže, že zpěváci zpívali správně. To měli ověřené. Otci přikázali, že už takové písně nesmí hrát a bude-li se to opakovat, bude
on z toho mít důsledky a zábavy budou zakázány. Nic asi také neudělali, protože jsme u toho byli celá rodina.
Staňkovu v poslední dny války hrozilo velké nebezpečí. Od Němců se Češi dozvěděli, že Staňkov se podminovává, má být vyhozen do povětří. Akce byla připravena na poslední neděli před koncem války. Němci už měli sbaleno. Viděli jsme to u svých německých sousedů, kteří měli
doma sbalené kufry a jiná zavazadla. Před námi o tom veřejně mluvili, že na pokyn mají odejít do lesa k Malému Malahovu. Muži (včetně našeho
otce) v noci chodili po Staňkově, aby je nikdo neviděl, hledali baterkou dráty a přeštipovali je. Byla to velmi nebezpečná práce. Celá akce však
byla odložena o týden. Bylo to kvůli svatbě nějakého gestapáckého potentáta. To Staňkovu zachránilo život. Lidé byli stále v očekávám a napětí,
co ještě Němci udělají, i když věděli, že osvobození se rychle blíží. Konečně ten den přišel!
Pokračování v příštím čísle.
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Velikonoce 2006
Ne 9. 4. Květná (Pašijová) neděle
9:30
Osvračín
11:00 Staňkov
14:30 Merklín
Po10. 4. Pondělí Svatého týdne
Út11. 4. Úterý Svatého týdne
St 12. 4. Středa Svatého týdne
Čt 13. 4. Zelený čtvrtek
17:00 Staňkov
Pá 14. 4. Velký pátek
17:00 Staňkov
So 15. 4. Bílá sobota
Velikonoční Vigilie („Vzkříšení“)
20:00 Staňkov
Ne 16. 4. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Po mši sv. žehnání pokrmů
9:30
Osvračín
11:00 Staňkov
14:30 Merklín
Po 17. 4. Pondělí velikonoční
8:30
Úboč
10:00 Buková
Pá 21. 4. Pátek velikonoční
17:00 Staňkov
Ne 23. 4. 2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství
9:30
Osvračín
11:00 Staňkov
14:30 Merklín
Požehnané Velikonoce!

Z činnosti farní charity
V únoru letošního roku jsme uspořádali besedu o Mexiku s panem ing. Františkem
Pátým, který o něm vyprávěl a promítal diapozitivy ze svého pobytu. Všem, kteří
jsme se zúčastnili, se vyprávění pana Pátého velmi líbilo a už se těšíme na další
besedu s ním. Dobrovolné vstupné 600 Kč bylo odesláno na konto vietnamského
chlapce, kterého odmítla po narození registrovat zdravotní pojišťovna a jehož léčbu
musí zaplatit rodiče.
28. března jsme odeslali 60 balíků oblečení pro Diakonii Broumov. Tyto věci budou
použity pro humanitární účely a pomohou mnoha lidem. Také jsme poslali peníze
na adopci na dálku do Indie a do Bolívie.
Šatník charity můžete navštívit vždy v sobotu od 9 do 11 hodin každých 14 dní
(22.dubna, 6.května a 20.května).
Příjemné prožití velikonočních
svátků přejí členové Farní charity
ve Staňkově.
Ludmila Petrašovská

strana 6
Nejhlubší otázky, které si lidstvo klade
Dnešní svět se jeví zároveň jako mocný i slabý,
schopný nejlepšího i nejhoršího, neboť se mu
otvírá cesta k svobodě nebo otroctví, k pokroku
nebo úpadku, k bratrství nebo nenávisti. Mimoto
si člověk uvědomuje, že je na něm, aby správně
usměrňoval síly, které sám vyvolal a které ho mohou buď rozdrtit, anebo mu sloužit. Proto si klade
některé otázky.
Rozpory, jimiž trpí dnešní svět, souvisí s hlubší rozporností, jež tkví v srdci člověka. Neboť
v člověku samém je mnoho činitelů, které se
mezi sebou střetávají. Zatímco na jedné straně
zjišťuje, že je mnohostranně omezen, neboť je
bytost stvořená, cítí na druhé straně, že je ve
svých touhách neomezený a povolaný k vyššímu životu. Mezi mnoha věcmi, které ho lákají, je
nucen neustále volit a některých se zříkat. Navíc
je slabý a hříšný, a tak často dělá, co nechce, a
nedělá, co by dělat chtěl. Proto sám v sobě trpí
rozpolceností, a z té vzniká tolik vážných rozbrojů také ve společnosti.
Dost lidí odvádí od zřetelného uvědomění tohoto
dramatického stavu jejich praktický materialismus, anebo jim třeba brání bída, která na ně
tíživě doléhá, aby se nad ním vůbec zamysleli.
Mnozí se domnívají, že naleznou klid v některém
z různých výkladů světa, které se jim nabízejí.
Někteří zase očekávají, že lidstvo dospěje k
pravému a plnému osvobození pouhým lidským
přičiněním, a jsou přesvědčeni, že budoucí vláda
člověka nad světem splní všechna přání lidského
srdce. Nechybějí ani takoví, kteří se vzdali naděje nalézt smysl života a vychvalují odvahu těch,
kteří se domnívají, že lidská existence postrádá
jakýkoli opravdový význam a snaží se jí dát celkový smysl jen na základě vlastního rozumu.
Tváří v tvář dnešnímu vývoji světa však neustále roste počet lidí, kteří si kladou a s novou
naléhavostí pociťují nejzákladnější otázky: Co
je člověk? Jaký je smysl bolesti, zla, smrti, které
přes všechen dosažený pokrok trvají? Nač ona
vítězství, tak draze dosažená? Čím může člověk
přispět společnosti a co od ní může očekávat?
Co přijde po tomto pozemském životě?
A křesťané věří, že Kristus, jenž pro všechny zemřel a vstal z mrtvých, dává člověku skrze svého
Ducha světlo a sílu, aby mohl dostát svému nejvyššímu povolání, a věří, že lidem nebylo dáno
pod nebem jiné jméno, v němž by došli spásy
- Ježíš Kristus. Věří také, že klíč, střed a cíl celých lidských dějin je v jejím Pánu a Učiteli Ježíši
Kristu. Kromě toho tvrdí, že za všemi změnami
je mnoho věcí, které se nemění a které mají svůj
poslední základ v Kristu, jenž je stejný včera,
dnes i na věky. (srov. Gaudium et spes, n. 9-10)
Přeji všem nalezení pravdivých odpovědí na své
otázky. Přeji všem radost, veselí a Boží požehnání (nejen) pro nadcházející svátky ukřižování a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista - Velikonoce.
Pavel Vodička
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BONSAI MERKLÍN 2006
10.6.-11.6.2006
9:00 – 18:00
ZÁMEK V MERKLÍNĚ U PŘEŠTIC

VÝSTAVA BONSAJÍ PŘEDNÍCH ČESKÝCH PĚSTITELŮ

Doprovodné akce:
10.6.2006
11:00 „Krása japonských zahrad“,přednáška Mgr. Č. Sosnovce spojená s promítáním diapozitivů
13:00 Společné tvarování M. Ašenbrennera, Mgr. Č. Sosnovce, P. Slováka, F. Randáka a T. Heřmana
11.6.2006
11:00 „Zkušenosti pěstování bonsají v zahradě Dajdžúen Toru Suzukiho“, přednáška M. Ašenbrennera spojená
s promítáním diapozitivů
13:00 Společné tvarování L. Slatinky, J. Sirotného, J. Glasera a P. Slováka
ta v životě, o manželských potížích, o budování kariéry, o konfliktech i o pevném
přátelství. Do minulosti se autor neohlíží
s hořkostí a na své děsivé zkušenosti se
dívá jako na uzavřenou kapitolu, z níž
může čerpat sílu k podpoře druhých. Kniha navazuje na bestsellery: Dítě zvané
„To“ a Ztracený chlapec.

Nové knihy v Městské
knihovně ve Staňkově
Joyce Tyldeslen: Jak soudili faraoni
Život ve starověkém Egyptě nebyl jen
idylický. Řada zápisů o přestupcích,
zločinech a soudních sporech je toho
důkazem. Dočteme se nejen o úplatných
úřednících, ale také o přísných soudcích,
nelítostných panovnících a nenapravitelných zločincích. Z literatury faktu činí
zkušená autorka poutavé vyprávění.
Anita Nairová: Dámské kupé
Šest žen různého věku i společenského
postavení si svěřuje své životní osudy.
Příběhy i touhy každé z nich se liší,
všechny ale spojuje odvaha, trpělivost a
snaha dosáhnout pocitu štěstí, uznání a
seberealizace. Román z indické současnosti přináší odpovědi na otázky, které si
kladou ženy na celém světě.
Jeanne Kalogridis: Nevěsta Borgiů
Hrdinka románu má předlohu ve skutečné historické postavě. Její dramatický příběh se odehrává v pompézních kulisách
skvostné renesanční Itálie.
Dorothy Dunnett: Niccolo přichází
Historický román zavede jeho hrdiny na
nejrůznější místa světa- od Itálie přes
Blízký východ až po Rusko a Island - a
přichystá jim situace, které překypují
napětím a intrikami, ale také láskou a
dobrodružstvím.
Dave Pelzer: Člověk jménem Dave
Příběh o nelehkém hledání vlastního mís-

Irena Sehnerová : Mami, já nechci umřít
Psychologická próza o utrpení týraných
dětí nás přinutí zamyslet se nad vztahy
mezi dospělými a dětmi. „Je načase začít
vnímat svým srdcem i utrpení ostatních
lidí“ - to je poselství této knihy.
Eva Pekárková: Když zelenina neroste
Knížka s radami pro pěstování 80 druhů
zeleniny by neměla chybět u žádného
zahrádkáře.
Čestmír Bohm: Zahrádka jako dlaň
Říší miniaturních rostlin se pomocí této
knihy dopracujeme k pohledné a praktické zahrádce, jejíž údržba nevyžaduje
ani mnoho námahy, ale určitě poskytne
potěšení.
A co je připraveno pro děti? Spousta říkadel, pohádek, příběhů o dětech, knihy
dobrodružné i zamilované pro dospívající
čtenáře. Zde jsou některé z nich:
Bubáci z Krakonošova - Marie Kubátová
Moje písničky - Helena Zmatlíková
Medvěd na plovárně - Ludvík Středa
Propletené pohádky - Vlasta Malenovská
Čas něhy, Šeptej do ticha - Lenka Lanczová
Diamantové holky - J. Wilsonová
Bezdomovci opět doma - Hilary McKay
Trosečníci - Ivona Březinová
Všimli jste se rozzářených oken knihovny?
O to se postaraly děti a paní vychovatelka Petra Kočandrlová ze školní družiny.
Děkujeme.
Hezké jarní dny přeje a na Vaši návštěvu
se těší knihovnice Marie Gillová.

Pozvánka na akce do
Lidového domu

18.4. - koncert učitelů místní ZUŠ od
19.00 hod.
28. 4. a 29. 4. divadelní představení ochotníků od 19.30 hod. hra „Akt“ od Járy
Cimrmana
20. 5. MASH
26. 5. Dětský den s kouzelníkem, klaunem, Maxipsem Fíkem 17.00 - 19.00

KINO DUBEN

Pátek 14.4. český film - Jak se krotí krokodýli - rodinná komedie Marie Poledňákové - od 17.30 , 20.00 hodin.
Úterý 18.4. film USA - Producenti - komedie - od 20.00 hodin
Pátek 21.4. film USA - Zathura -vesmírné dobrodružství - od 17.30 ,20.00 hodin.
Pátek 28.4. film USA - Žít po svém - od
20.00 hodin.

KINO KVĚTEN

Úterý 2.5. český film- Fimfárum 2 - od
20.00 hodin.
Pátek 5.5. film USA - Hostel - horor - od
20.00 hodin.
Úterý 9.5. český film - Panic je nanic komedie - od 20.00 hodin.
Pátek 12.5. film USA - Bambi 2 - od
20.00 hodin.
Úterý 16.5. Itálie - Tygr a sníh - komedie
Pátek 19.5. Rusko - První po Bohu - akční drama - od 20.00 hodin.
Úterý 23.5. český film - Rafťáci - komedie - od 20.00 hodin.
Pátek 26.5. český film - Krev zmizelého výpravná historická sága - od 20.00 hodin.
Úterý 30.5. film USA - Casanova - dobrodružství a romantika
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Farní charita Staňkov pořádá

do Ostrova, Oseku, Bohosudova a Mariánských Radčic.
Odjezd 13. května 2006 v 6,30 od fary
Cena: 200 Kč.
Zájemci se mohou přihlásit u p. Čapka nebo u pí. Petrašovské
tel: 379 492 919

Jak se pozná, kdo: „ MÁ UŠI V DUŠI? “
Znáte to. Jednou jste nahoře, jednou dole. Je to normální život. Záleží na lidech, jak se s ním umí poprat. Někdy si nevlídnost osudu
člověk zaviní sám, jindy k němu přijde jak slepý k houslím.
I u nás v mateřské škole se nedávno stala taková nepříjemná věc, kterou jsme nemohli nijak ovlivnit. Objevila se salmonela. Objevila
se záhadným způsobem. Velká většina lidí ve Staňkově o ní věděla, jen ve školce jsme nevěděli nic. Cestu si našla informace z lidu. Ta, velmi
důležitá profesionální informace, z odborných míst, přišla bohužel pozdě, kdy už lidská fantazie rozvířila fámy o zdroji nákazy. Utrpěla tím
důvěra rodičů v mateřskou školu, ta důvěra, na které je postavena spolupráce rodičů a školy. Správným postupem a hygienickými opatřeními
se podařilo nákazu zastavit, ale bohužel některé děti ještě stále nenavštěvují mateřskou školu z důvodu pokračující léčby.
Nebylo mým záměrem poukazovat na problém, který se může objevit kdekoliv. Chci poukázat na to, jak v takovýchto okamžicích
poznáte lidi kolem sebe. Jsou tací, kteří zapomenou na vše dobré, na péči a starost o děti, na širokou nabídku možností rozvoje osobnosti
dítěte, kterou mateřská škola dětem poskytuje. Najednou se jim hodí neštěstí druhého a bodají jak vosy.
Štěstí je, že těch , kteří mají „Uši v duši“, je více. Děkujeme jim za podporu a vlídné slovo, které je v takových chvílích nad zlato. Snad
jsme se všem odměnili sérií jarních vystoupení dětí pro rodiče. Věřím, že se líbily a že z nich bylo poznat heslo, kterým se řídíme: „Pomoz
mi, ať to zvládnu.“
Marie Němcová

Ve čtvrtek 30. dubna proběhl na naší škole Den Afriky. Žáci si vybrali práci
v různých dílnách, kde se věnovali pod vedením učitelů různým činnostem. A rozhodně
bylo na 1. i 2. stupni z čeho vybírat.
Například v keramické dílně jste si mohli vyrobit z hlíny zajímavé sošky, nádoby,
vázy … Hodně zajímavá byla exotická kuchyně, kterou vedla paní Žáčková a pan učitel
Šobr. Zde jste si mohli nejen usmažit pšeničné karbanátky po africku, ale ti nejodvážnější
mohli ochutnat i cvrčky v cukru. Pod vedením paní učitelky Budínové si děti zase
vyráběly bubínky, na které si pak všichni společně zahráli.
Zajímavá byla i dílna paní učitelky Pavlíkové. Zde si povídali
o adopci na dálku a děti pak psaly dopisy Chaye a Cristianovi,
které adoptovala Farní charita ve Staňkově. V této dílně vznikl
nápad, že by taky škola mohla adoptovat jedno dítě a finančně mu přispívat na vzdělání. Pokud
tento nápad schválí žákovská samospráva a budou souhlasit všichni žáci, můžeme se těšit, že
napíšeme brzy dopis i našemu adoptovanému dítěti.
Pomoci dětem se taky snažila dílna paní učitelky Ledvinové, kde žáci (nejen dívky) šili panenky.
Projekt Panenky pro Afriku vyhlásil UNICEF. Zakoupením jedné panenky zaplatíte jednomu
dítěti očkování proto šesti
smrtelným nemocem.
Hlavní částí dne byla
beseda s Afričany. Ti se nám
snažili přiblížit africkou kulturu
i život v Africe. Přivezli různé
bubny a bubínky, na které jsme
měli možnost si zahrát.
Závěrem bych řekla, že
se všem dětem africký den líbil.
Moc se těšíme, až budeme moci
prožít další podobný den, protože
v takový den se do školy bude
chtít snad všem.
Žaneta Vostracká
(převzato ze školního časopisu
Škola pod lupou)
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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.

23. března 2006 se uskutečnil v Lidovém domě úspěšný a kvalitní koncert klarinetisty Karla Šlehofera a klavíristy Maxima Averkieva. Profesionální provedení děl W.A. Mozarta, J. Brahmse a
D. Šostakoviče potěšilo poměrně slušnou návštěvu tohoto koncertu.

Redakce Staňkovska
přeje všem svým
čtenářům
veselé Velikonoce.

Po velikém úspěchu na mezinárodní mozartovské soutěži
Amadeus, kde obsadila v silné konkurenci nádherné třetí
místo, opět zazářila, tentokrát v Karlových Varech. Kdo? Vycházející hvězdička klavírního nebe Michalka Augustinová.
Na celorepublikové klavírní soutěži Karlovarská růžička v
kategorii dětí do deseti let, mezi téměř čtyřicítkou nejlepších,
dosáhla na skvělé druhé místo. Přejeme jí na její budoucí dráze mnoho úspěchů.
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Sportovec okresu ve
Staňkově
3. března t.r. se ve staňkovském Lidovém domě uskutečnilo slavnostní ocenění nejlepších sportovců domažlického okresu. Tuto
soutěž vyhlašoval poprvé
Svazek obcí Domažlicko,
jehož mediálními partnery byly týdeník Domažlicko a Domažlický deník.Na rozdíl od několika minulých ročníků se soutěž
nevztahovala na sportovce, kteří sice z domažlického okresu jsou,
ale působí v klubech mimo náš okres. Naše město o uspořádání
této akce projevilo na sklonku loňského roku zájem a zhostilo se
organizace velmi dobře. A na rozdíl od jiných ročníků zde také
nevystupovaly známé hvězdy zábavy, ale o sympatické kulturní
obohacení programu, který s temperamentem sobě vlastním uváděla paní Zuzana Straková, se postarali malí country tanečníci
vedené p. učitelkami Zahálkovou a Janskou a mažoretky ZŠ pod
vedení p. uč. Hettlerové a Budínové. K zábavě i tanci poté hrál
soubor Music z Klatov.
Nejlepším sportovcem okresu byl vyhlášen lehký atlet Petr Szetei
z AC Domažlice před dalším lehkým atletem Martinem Freiem z
téhož oddílu. Třetí byl zápasník Robin Roučka
z TJ Holýšov.
Novinkou bylo rovněž vyznamenání tří osobností a uvedení do „Síně slávy staňkovského
sportu“ .
Ze slavné historie fotbalu to je Milan Řeháček,
sokolové navrhli in memoriam nezapomenutelného Josef Friše, sokola, turistu, šachistu a
správce sokolovny a za krchlebské sportovce
byl oceněn také fotbalista Jiří Roth.
Večera se kromě nominovaných sportovců z mnoha oddílů celého okresu zúčastnili sportovní funkcionáři různých
odvětví i starostové měst a obcí, z nichž
nominovaní sportovci pocházejí, přítomni byli i místopředseda senátu ing. Petr
Smutný abývalý přednosta Okresního úřadu v
Domažlicích, duchovní otec této ankety, Mgr.
Pavel Faschingbauer.
Na úspěchu celé akce mají kromě organizátorů

významný podíl sponzoři, které se sluší jmenovat a poděkovat
jim: na prvním místě to byl Karpem a.s. Horšovský Týn, dále
pak Drogerie Marie Zahořová, Elektro sport Sellnar Staňkov,
Svitovít truhlárna Josef Šobr Staňkov, Renovum s.r.o. Staňkov, Magu Bohemia Staňkov, Obuv Dana Hermanová, Silnice
a.s. Horšovský Týn, Vaspol Petr Vacík Hlohová, Rumpold R
s.r.o. Rokycany, Stavebniny Klement-Látal Staňkov, Klenoty-hodiny Luděk Straka Staňkov.
Josef Steinbach
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