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Toto číslo sponzoruje

Číslo 58

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s.

Využijte skvělých cen za povinné ručení!

BONUSY se převádějí!

Ušetřete své peníze s pojišťovnou Generali!
Ivana Gustová
tel.:603 801 021
MIMOŘÁDNÝ DÁREK PRO KLIENTY GENERALI
Mezinárodní kreditní karta VISA Generali s úvěrovým limitem
20 000 Kč a bonusem 500 Kč (platí při uzavření pojistné smlouvy)
•
S bezúročným obdobím až 45 dnů
•
Bez nutnosti zakládat další bankovní účet

Zastupitelstvo města dne 6. července
2005
Jednání zastupitelstva zahájil
a jeho řízení se ujal starosta města.
Konstatoval, že dnešní jednání bylo svoláno z důvodu projednání hlavního úkolu,
kterým je koupě zdravotního střediska ve
Staňkově od správce konkurzní podstaty
úpadce p. Evy Herianové. Poděkoval zastupitelům za 100% účast, přestože bylo
jednání z časových důvodů svoláno na
státní svátek.
Starosta města ve svém úvodním
slově k hlavnímu bodu jednání, tj. projednání kupní smlouvy, přistoupil k podrob-

nému rozboru projednávaného bodu.
V této souvislosti tajemník seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou,
která s koupí přímo souvisí. Následně p.
starosta uvedl, že o rozpočtové změně
bude hlasováno společně s hlasováním
o koupi zdravotního střediska. Poté konstatoval, že rozhodnutí, které bude dnes
učiněno uzavře 11 let trvající ságu o zajištění objektu pro zdravotnictví. Uvedl, že
město nikdy nepřipustí situaci, která by
znemožnila poskytování zdravotní péče.
Protože se nepodařilo zajistit ze státního rozpočtu dotaci na výstavbu nového
zdravotního střediska, absolvovali zástupci města nekonečnou řadu jednání,
která vedla k tomu, že je dnes zastupitelstvu předkládán návrh kupní smlouvy na
odkup stávajícího zdravotního střediska
od správce konkurzní podstaty úpadce p.
Evy Herianové za kupní cenu 2.200.000,-

Kč. Spolu s budovou kupuje město
pozemek č. 36/1, na kterém stojí hlavní
část zdravotního střediska a ideální 1/3
přístupové cesty. Pozemek č. 36/3, na
kterém stojí zbylá část budovy, je v majetku Plzeňského kraje a o něj bude město v nejbližší době žádat. Konstatoval,
že od minulého jednání zastupitelstva
města byla absolvována řada jednání,
jejich výsledkem je to, že objekt lze
koupit. Průběh jednání podrobně popsal.
Uvedl, že objekt koupila p. Herianová od
restituenta za 3,8 mil. Kč. Cena 2,2 mil.
Kč, za kterou by ji město koupilo nyní je
značně nižší. Vysvětlil i způsob zaplacení kupní ceny.
Konstatoval, že město si je vědomo toho, že objekt bude v budoucnosti
nutno rekonstruovat. Hovořil rovněž, že
nové nájemní smlouvy s lékaři budou řádově stejné, jako byly dosud. Následně
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otevřel rozpravu k těmto bodům jednání
Hlasování: pro 14 zastupitelů, proti 1,
zdržel se 0
Koupě zdravotního střediska byla
schválena.
Dalším bodem bylo projednání
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí, týkají se pozemků parc. č.
1055/5 a 1055/6, v k.ú. Staňkov-ves,
mezi převodcem ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a
nabyvatelem městem Staňkov.Starosta
města konstatoval, že převod pozemků
byl schválen již na jednání zastupitelstva
města dne 29.12.2004 (č. usn. 12, bod
III, písm. i), nyní je nutno schválit i kupní
smlouvu).Smlouva o bezúplatném převodu pozemků byla schválena.
Rada města dne 13. 7. 2005
schvaluje
- Pronájem objektu klubovny v Plovární
ulici na stavební parcele č. 292, dle KN,
k.ú. Staňkov- město (na plovárně), Turistickému oddílu mládeže Stříbrná rosa
Staňkov.
- Finanční příspěvek města ve výši
4.000,- Kč na činnost Centra pro zdravotně postižené v Domažlicích.
- Poskytnutí finanční odměny ve výši
2.000,- Kč p. Karlu Brožovskému, Chomutov,Gerstnerova 4126, za poskytnutí
materiálu vzpomínek na roky 1939-1946,
které jsou otiskovány ve zpravodaji
„Staňkovsko.“
jmenuje za zástupce města jako zřizovatele do školské rady:
p. Mgr. Jaroslava Šobra, člena rady
města
p. Vladimíra Konečného, člena zastupitelstva města
p. Marcelu Konopovou, členku zastupitelstva města
Rada města dne 10. 8. 2005
schvaluje
- Pronájem podia, které vyrobilo MTBS a
je v majetku města ve výši 6.000,- Kč +
doprava za 1 víkendovou akci. V případě
jiného časového rozsahu bude pronájem
stanoven individuelně vedoucím MTBS.
- Bezplatný pronájem sálu Lidového
domu MO Českého zahrádkářského
svazu Staňkov za účelem konání tradiční
výstavy květin ve dnech 13. a 14. 8. 2005,
převzetí záštity nad výstavou květin v
prostorách kulturního domu a zapůjčení
multicaru pro převoz materiálu potřebného pro výstavu květin.
- Žádost Českého svazu bojovníků za
svobodu - Okresního výboru Domažlice
o poskytnutí fin. příspěvku na činnost
okresní organizace. Výše příspěvku
1.000,- Kč.
- Poskytnutí fin. příspěvku ve výši 500,Kč na činnost organizace Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR
- okresního výboru Domažlice.
- Pronájem části pozemku parc. č. 1502/2
v k.ú. Staňkov-město o výměře cca 100
m2 spol. ČEZnet, Praha 2, Fügnerovo
nám. 1866/5 za účelem provozování
telekomunikačního zařízení a nájemní
smlouvu s touto společností s účinností
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od 1.9.2005. Roční cena za pronájem
stanovena ve výši 1000,- Kč.
bere na vědomí
- Zápis o tematické požární kontrole
dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně, provedené dne
2.8.2005 zástupcem HZS Plzeňského
kraje, ÚO Domažlice a schvaluje plán
hlídkové činnosti při zvýšeném nebezpečí vzniku požáru.
nesouhlasí
- Se žádostí p. Šárky Budkové, Klatovy, Masarykova 300, trvale hlášené od
27.6.2005 na adrese Staňkov, Plzeňská
225 o prominutí poplatku za likvidaci
komunálního odpadu za r. 2005 a trvá
na zaplacení poměrné částky za měsíce
červenec-prosinec, tj. 180,- Kč za nově
přihlášenou osobu.
Z dalšího jednání rady:
Starosta seznámil radní s přidělením investiční dotace od Plzeňského
kraje na akci „kanalizace a ČOV“ ve výši
1 mil. Kč. Bude předloženo příštímu jednání zastupitelstva města.
Rada projednala návrh vedoucího
odboru MIŽP ing. Holečka na prodej pozemku č. 121/65, dle KN, v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 932 m2, paní Janě Brabcové, Staňkov, Plzeňská 254. Prodejní
cena 350,-Kč/m2+poplatky, cena celkem
328.750,- Kč.Rada města doporučí prodej zastupitelstvu ke schválení.
Rada města dne 22. 8. 2005
schvaluje
na žádosti ředitelky ZŠ v souladu se zák.
č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 4
odst. 7 vyhl. č. 48/2005 Sb. výjimku z
počtu žáků v ZŠ ve školním roce 20052006 takto:
3. třída
31 žáků
6. třída
34 žáků
Školský zákon (o základním vzdělávání) umožňuje vyučovat v jedné třídě až
o 4 žáky více. Ve 3. třídě je zapsáno k
22.8.2005 31 žáků, v 6. třídě je zapsáno
34 žáků.
Toto zvýšení je nutné z ekonomického
hlediska a nebude mít vliv na újmu kvality
výchovně vzdělávací práce třídy (dělení
hodin v jazycích, českém jazyce a matematice) a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
Starosta předložil členům rady
města pracovní verzi návrhu nájemních
smluv na pronájem prostor ve zdravotním
středisku a požádal o případné připomínky. Nájemní smlouvy budou předmětem
projednání na příští radě města.
Rada města dne 7. 9. 2005
schvaluje
- Nájemní smlouvu, uzavřenou mezi městem Staňkov a Skanska ŽS a.s., Praha 2,
Perucká 2482/7, na pronájem nebytových
prostor v I. patře objektu č. 235 - Lidového
domu. Cena za pronájem včetně provozních nákladů 13.502,- Kč/měsíc. Nájemní
smlouva uzavřena na dobu neurčitou od
15.9.2005 do 31.8.2006.
- Nájemní smlouvu na pronájem neby-
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tových prostor v objektu č. 19-zdravotní
středisko, uzavřené mezi městem Staňkov a
MUDr. Martou Cihlářovou
MUDr. Marcelou Černou
MUDr. Radkou Štrbíkovou
MUDr. Olgou Benešovou
MUDr. Marií Kubátovou
Domažlickou nemocnicí, a.s.
Cena za pronájem 550,- Kč/m2/rok +
provozní náklady (energie, teplo, služby, vodné a stočné). Uzavřena na dobu
neurčitou.
- Nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu č. 19 - zdravotním
středisku, uzavřenou mezi městem
Staňkov a p. Vladimírou Gillovou, Staňkov, Soukenická 287. Nájem 3.000,Kč/měsíc včetně provozních nákladů.
Uzavřena na dobu neurčitou.
- Nájemní smlouvu mezi městem Staňkov a Dětským domovem, Mathauserova
117, Staňkov, na pronájem části pozemků č. 1064/1, 366,367, dle KN, všechny
v k.ú. Staňkov-ves, za účelem zřízení
dětského hřiště a oddechového koutku
s lavičkami. Cena za nájem 50,- Kč/rok.
Uzavřena na dobu neurčitou.
- Na žádost Svazku Domažlicko poskytnutí příspěvku na výši 3 Kč na obyvatele
na prezentaci Domažlicka při výstavě
Regiontour v Brně
- Přidělení bytů v majetku města do nájmu těmto občanům:
1) bytu 1+1 č. 12 v č.p. 16 v Nádražní
ulici , Staňkov, p. Valentině Kepkové,
dosud Staňkov, Nádražní 86
2) bytu 3+1 č. 3 v č.p. 95 v Nádržní ulici, Staňkov, p. Jitce Šilpochové, dosud
Staňkov, Na Tržišti 334.
- Na základě dopisu starosty Domažlic
jako příjemce grantu z CBC Phare poskytnutí finanční částky ve výši 10.000,Kč jako podílu Staňkova na vydání propagačního materiálu „Domažlicko-image
prospekt“.
neschvaluje
- Žádost p. Martiny Kesterové, E. Krásnohorské 372, Staňkov o prominutí
zaplacení doplatku za odvoz a zneškodnění domovního odpadu za r. 2005 a
trvá na jeho placení v souladu s OZV i v
dalších letech.
- Rada města projednala a doporučí
zastupitelstvu města ke schválení zakoupení pozemku od OS Stavba ZO
CHKZ ve Staňkově, p.č. 187/1, dle PK, o
výměře 1210 m2, za částku 50,- Kč za l
m2, to je celkem 60.500,- Kč. Jedná se o
pozemek v tělovýchovném areálu.
- Rada města projednala a doporučí zastupitelstvu města ke schválení Dohodu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene s Bohemia Bartering Staňkov
o uložení inženýrských sítí do pozemků
v majetku města Staňkov, p.č. 1332/24
a 2086/3, v k.ú. Staňkov-ves. Jedná se o
pozemek letiště.
- Rada města projednala a doporučí zastupitelstvu ke schválení zakoupení pozemku p.č. 36/3, dle KN, o výměře 106
m2, k.ú. Staňkov-ves, z majetku Plzeňského kraje, za kupní cenu 7420,- Kč a
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související náklady. Jedná se o pozemek
pod budovou zdravotního střediska.
- Rada města vzala na vědomí informaci
p. starosty, že manželé Fatkovi, Staňkov,
E. Krásnohorské 481, ukončili stavbu
RD v obytné zóně a požádali v souladu
s usnesením zastupitelstva města o
vrácení motivačního příspěvku ve výši
60,- Kč/m2 . Bude zaneseno do návrhu
rozpočtových změn v rozpočtu města.
Rada města dne 21.9. 2005
Do rady se dostavil vedoucí OO
PČR Holýšov p. kpt. Mgr. Kauer k projednání některých bodů, uvedených v dopise p. Zdeňka Štengla, Staňkov, Nádražní
45.
Bylo řešeno parkování vozidel na
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chodnících, otázka častějších kontrol ze
strany policie, otázka hracích automatů
v restauraci „Na Růžku“ a další. Pan
kapitán Mgr. Kauer seznámil s potížemi,
se kterými se v současnosti Policie ČR
potýká. Největším je odchod od policie a
v současnosti značný úbytek policistů a
nenaplněný stav na jednotlivých odděleních. Po diskusi i k dalším otázkám poděkoval p. starosta vedoucímu OO PČR
Holýšov za účast na jednání rady města.
Rada města se dále zabývala
přípravou zastupitelstva města. To se
uskuteční 5. října v 17.30 hod. v zasedací
místnosti MěÚ. Bude projednáno plnění
rozpočtu za I. pol. 2005. Písemný materiál obdrželi členové rady na jednání. Dalším bodem programu budou rozpočtové
změny v rozpočtu města-připraví tajem-
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ník spolu s fin. oddělením. Dále budou
předloženy zastupitelstvu následující
věci k rozhodnutí:
- prodej stav. parc. na výstavbu RD č.
121/65, v k.ú. Staňkov-ves
- koupě stav. parc. č. 36/3, v k.ú. Staňkov-ves od Plzeňského kraje (pozemek
pod zdravotním střediskem)
- zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1332/24 a 2086/3, k.ú. Staňkov-město pro spol. Bohemia Bartering
- koupě pozemku p.č. 1871/1, dle PK, v
k.ú. Staňkov-město od OS Stavba ZO
CHKZ Staňkov (pozemek ve sportovním
areálu)
- mandátní smlouva na inženýring při
výstavbě 22 b.j. - sekce G,H uzavřena se
společností INGEM s.r.o.,
V. Žáček, J. Steinbach

Oprava

V červencovém Staňkovsku se objevila informace ze zasedání Rady města dne 6.4.2005: „Rada města schvaluje prodej starého
nepotřebného stroje Dumper z objektu bývalé uhelny na sídlišti p. Jaroslavu Šobrovi, Staňkov, Plzeňská 210 za cenu 2000 Kč.“
Informace je vcelku správná, ale jméno jiné. Správně má být uvedeno p. Jaroslavu Šporovi. Tady by mohl být konec, splést
se může každý, ale…
Několik lidí se mě ptalo, co jsem si to výhodně koupil, další se vyjadřovali ve smyslu, že když je někdo na úřadu, tak si
polepší atd.
Při kontrole usnesení z rady dne 18.4.2005 pan tajemník četl, že stroj si koupil Jaroslav Šobr. Okamžitě jsem upozornil,
že jsem nic nekupoval. „Ano, vždyť já tady mám ŠPOR, jedná se o přeřeknutí.“ Byl jsem proto při čtení Staňkovska nemile
překvapen, když se opět objevila stejná záměna. Na můj dotaz mi jeden z redaktorů sdělil, že nikdo z nich zprávu nepřepisoval,
že v této podobě byla dodána. Nabízí se tedy otázka, proč přes výslovné upozornění při kontrole zápisu bylo opětovně uvedeno
nesprávné jméno.
Prohlašuji proto, že jsem od města žádný stroj ani nic jiného nekupoval. Z výše uvedených ohlasů občanů je zřejmé, že
uvedení nesprávného jména mě poškodilo. Námitka, že byla uvedena správná adresa p. Špora, je sice hezká, ale lidé se orientují
hlavně podle jména.
Omlouvám se, že jsem tímto sdělením zabral prostor ve Staňkovsku, ale vzhledem k tomu, že do dnešního dne, tj. 13.9.2005
(po dvou měsících) mě nikdo neoslovil s tím, že bude uvedena oprava, rozhodl jsem se uvést správné údaje sám.
Jaroslav Šobr

Redakce Staňkovska se omlouvá panu Jaroslavu Šobrovi za chybu, která se
stala v minulém čísle, kde jsme omylem uvedli jeho jméno.

Město Staňkov prodává posledních 5 zasíťovaných stavebních
pozemků ve Staňkově-vsi pod tratí za cenu 290,- Kč/1m2. Informace na tel. 724281937
Nabídka uvolněného bytu
V dohledné době ( asi 2 - 3 měsíce) se uvolní byt 2+1 v objektu Malého Mlýna, který je majetkem Místní
organizace českého rybářského svazu Staňkov. Zájemci o pronájem bytu, podejte písemnou žádost na
adresu MO ČRS Staňkov. Přednost při přidělení bude mít zájemce z řad členů MO Staňkov.
Výbor MO ČRS Staňkov

Seznámení s projektem „Hrajeme si spolu“
Již třetím rokem se náš dětský domov ve Staňkově zapojuje do projektů „Make a connection“, které podporuje Nadace
Terezy Maxové.
První dva roky byly naše projekty určeny pro seniory, žijící v domě s pečovatelskou službou v Domažlicích. Letos
bychom chtěli v rámci projektu „Připoj se“ zrenovovat malé hřiště nad kolejemi ve Staňkově (směr Krchleby).
Na hřišti chceme srovnat terén, napnout dostatečně vysoké pletivo, aby míč nelétal ulici, osadit několik laviček a instalovat
volejbalovou síť. Takto rekonstruované hřiště bude možno využívat k míčovým hrám (volejbal, kopaná, nohejbal, líný tenis
apod.). Hřiště je určeno všem dětem a mládeži nejen z dětského domova, ale i ze Staňkova a z okolí. A kdo na hřišti bude pracovat?
Děti z dětského domova spolu s vychovateli, pomoc máme přislíbenou i od terapeutické komunity Medvědí kámen
Rybník. Celková finanční podpora, kterou na náš projekt poskytne Nadace Terezy Maxové, činí 20 000,- Kč.
Projekt zahajujeme v září 2005 a předpokládáme, že práce budou úspěšně ukončeny v listopadu tohoto roku. Hřiště bude poté
slavnostně otevřeno.
Věříme, že se díky našemu projektu naskytne nová možnost, jak trávit aktivně svůj volný čas, a vznikne nové místo pro
sportování a odpočinek.
Jiřina Hemissi Lešková

Staňkovsko
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Aeroklub Staňkov - šedesátka.
V tomto roce, kdy bylo na mnoha místech v Evropě i u nás
vzpomenuto šedesáté výročí skončení druhé světové války a
tím i osvobození ČSR, došlo v této souvislosti před těmito léty
ve Staňkově k události, kterou bude dobré si také připomenout.
Ještě nedozněly poslední válečné výstřely, když zde byl založen aeroklub, jehož dlouhou existenci mimo jiné připomněly ve
dnech 20. a 21. srpna každoroční úspěšné a hojně navštěvované „Dny otevřeného letiště“.
Začátky byly krásné - mládí a optimismus, provázený
obrovským nadšením, ale i činorodou prací, se staly motorem,
který poháněl snahu hrstky nadšenců vybudovat základy letectví ve Staňkově. Psal se tehdy rok pětačtyřicet, skončila válka,
po silnicích západních Čech jezdila auta americké armády a
ti, co se již dlouho dívali závistivě do výšin, pokládali základy
místní letecké organizace v naději, že ustaví podle předválečného vzoru pobočku Masarykovy letecké ligy. Všechno pak bylo
trochu jinak, vznikl poválečný Český národní aeroklub a jeho
součástí se stala i staňkovská odbočka. Faktem zůstává, že její
zakládající schůze, kdy byl zvolen operativní a akceschopný
výbor, se sešla již 8. května 1945. Ve Staňkově tak vznikl jeden
z prvních, zcela nově pojatých poválečných aeroklubů.
To již byl zajištěn prvotní letecký a další materiál po nacistické organizaci, která za války v Holýšově organizovala létání na
blízkém svahovém letišti vedle silnice na Plzeň (vrch Bobek),
přičemž největší kořistí tehdy byl školní kluzák SG-38.
Zvolený výbor si vytýčil řadu úkolů, a to popularizaci letectví,
rozvoj leteckého modelářství, hlavně však zajištění podmínek
pro rozvinutí bezmotorového létání a začal se starat i o finanční
zajištění této činnosti. Přes minimální zkušenosti se všechny
tyto úkoly, díky dobré organizační činnosti vedení odbočky,
postupně začaly plnit a cesta k nebi byla otevřena. Nadšení,
provázející výstavbu plachtařského odboru, se záhy rozšířilo
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do širších vrstev mladých lidí a také veřejné mínění bylo práci
sportovních letců příznivě nakloněno.
Záhy vydaný a rozšiřovaný plakát s heslem „Naučíme vás létat“ byl troufalou nadsázkou, ale způsobil takový příliv mládeže,
že bylo ve Staňkově v červnu 1945 zaregistrováno více než 100
čekatelů plachtařského výcviku. Mezitím aeroklub získal další
letadla. Koncem srpna čekaly v provizorní dílně u tehdejší firmy
Krejsa (pozdější šamotka a dnes podnik s nejasnou budoucností) čtyři školní kluzáky SG-38. Touha po létání ale byla tak
silná, že bez větších zkušeností s nimi nadšenci konali troufalé
pokusy o smyky nejdříve na fotbalovém hřišti a pak i krátké skoky za přihlížení amerických vojáků na přilehlých lukách, jeden
kluzák, ale naštěstí nepoškozen, dokonce skončil i v Radbuze
pod pivovarem.
Zanedlouho se ale vrátil z kurzu, pořádaného ČNA na Rané
u Loun, první staňkovský instruktor Josef Mestl s kvalifikací
pro počáteční svahové létání. Tím dostal na podzim roku 1945
plachtařský výcvik určitý řád. Na vhodných terénech poblíž
Staňkova (hlavně na Mastníku směrem na Horní Kamenici),
ale i v Holýšově na Bobku, kam se dopravoval kluzák i koňským
spřežením rozložený na vlečném voze, pak ukončilo výcvik první družstvo tzv. „áčkařůˇ“ (tehdy počáteční stupeň svahového
létání). Byla to dřina, dnes snad již skoro nepochopitelná,
protože po každém startu ze svahu se musel kluzák dopravit
nazpět do původního místa ručně. Faktem však zůstává, že
tímto sítem prošli mladí muži, kteří pak postupně vybudovali
vše, co bylo pro létání ve Staňkově potřebné, a to i na základě
zkušeností získaných v dalších kurzech pořádaných ústředím
Českého národního aeroklubu.
V těsné spolupráci s městskými zastupitelskými orgány se
podařilo získat pozemky na letiště. V tehdejší době pro to byla
nejen vhodná situace, ale nechyběli ani schopní organizátoři,
zvláště úřadující předseda odbočky Josef Petr Vacík. Plachtaři si také tehdy a v krátké době a vlastními silami vyrobili i
naviják a vytvořili tím příznivé podmínky pro postupný rozvoj
plachtařského sportu. V propagaci pak vykonal mnohé letecký
den, uspořádaný v roce 1947 na již nově otevřeném letišti za
účasti vojenského letectva z Českých Budějovic a Plzně Borů.
Vystoupili na něm piloti s dnes již legendárními válečnými letouny Spitfire, Mosquito i Pe-2 a vysokou akrobacii předvedl
na letounu C-104 hrdina z letecké bitvy o Britanii škpt. Pošta. I
členové aeroklubu se již tehdy mohli pochlubit ukázkami vlastního výcviku.
Zdálo se, že další rozvoj letectví a odbočky ČNA ve Staňkově má, zvláště díky nadšení a obětavosti sportovních letců,
otevřenou cestu. Bohužel tomu tak nebylo. Probíhající politické události po únoru 1948 se postupně dotkly i sportovního
létání. Nejprve přišel Československý svaz lidového letectví,
nakonec Svazarm. Ve Staňkově tak vznikla tzv. „Navijáková
stanice“ Svazarmu. Kladem tehdy byla ale výměna trofejního
leteckého materiálu za letadla a další zařízení vyráběná naším
průmyslem.
V průběhu dalších let však musel nejednou letištní kolektiv plně prokázat své kvality, mnohdy se jednalo o jeho holou
existenci. Původní neúměrná letová omezení vyplývající z
blízkosti „vysoké modré zdi“ u státních hranic, dovršilo v závěru
roku 1962 rozhodnutí ústředního výboru Svazarmu o zrušení
letového provozu na staňkovském letišti. Úplnou likvidaci aeroklubu se podařilo odvrátit tím, že letadla byla přesunuta na
letiště Plzeň Bory. Na nich tam pak staňkovští plachtaři jako
hosté poletovali každou neděli, protože soboty byly tehdy ještě
pracovní. Byla to nejtvrdší zkouška odolnosti kolektivu, kterou
vůbec mohl prožít, ale také se ctí přežít, a dnes to již zní jako
pohádka..... Po dvou nesmírně těžkých létech se i pro ty „tvrdošíjné“ ze Staňkova obloha vyjasnila a provoz se koncem roku
na jejich letiště vrátil, aby pak pokračoval až do dnešních dnů.
V této souvislosti je ale třeba vyjmenovat ty, kteří se o za-
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ložení aeroklubu a jeho rozvoj nejvíce zasloužili, po dlouhá léta
nesli tíhu odpovědnosti za organizaci i náročný letecký výcvik a
provoz. V úplných začátcích to byli hlavně zakladatele aeroklubu Jaroslav Chlumecký, Jaroslav Krejza, Josef Mestl, Jaroslav
Fliegl, Bohumil Hošek, Karel Liška a Josef Pavlík a dále Ing.
Karel Lang, dlouholetý předseda aeroklubu, jehož zásluhy je
třeba vyzdvihnout, Ludvík Swatosch, Zdeněk Dufek, Václav
Krejza, mimořádně obětavý člen, i další. Současnou generaci
pak úspěšně reprezentují předseda aeroklubu Václav Mothejzlík a dále vedoucí činovníci Miroslav Mucha, Zdeněk Šustr, Jiří
Hecht, Miloš Zahrádka, Dušan Špinka, Eduard Krutina a řada
ostatních obětavých členů.
Opravdovým a skutečným zakladatelem staňkovského aeroklubu, prvotním organizátorem všech základních a nelehkých
akcí, ale i dalších v průběhu jeho další existence, který vždy
viděl několik tahů na šachovnici dopředu, dlouholetým čelným a
pracovitým činovníkem vrcholných orgánů našeho sportovního
letectví, člověkem s velkým „Č“ a mimořádnou osobností ve
všech směrech, byl určitě Jan Babka, jehož jméno, pokud bude
staňkovský aeroklub existovat, nebude nikdy zapomenuto.
Poprávu mu proto byla udělena jedna z nejvyšších poct mezinárodní letecké federace FAI, a to diplom Paula Tissandiera za
mimořádné celoživotní zásluhy o letectví. Čest jeho památce.
Od roku 1971, kdy byl v rámci aeroklubu založen paraodbor,
který svou činnost skončil pro nedostatek zájemců v roce 1988,
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prošlo parašutistickým výcvikem více než 150 osob. Nespornou zásluhu na této činnosti, ale i na jejich kvalitních sportovních výsledcích mají Bohuslav Rubáš, Jiří Trubenbach, Zdeněk
Kasal, Zdeněk Fišera a Jan Kilián.
Každému, kdo se jakkoliv a kdykoliv zasloužil o založení,
činnost a rozkvět staňkovského aeroklubu (všechny nelze ani
zdaleka uvést), patří samozřejmě dík a uznání.
Nyní se může letištní kolektiv ve Staňkově pochlubit vybudovaným areálem a hangárem, ubytovnou se sociálním zařízením, dílnami a skladem PHM. Letadlový park tvoří tři větroně
L-13 Blaník, VSO-10, motorový kluzák L-13SW Vivat a vlečný
letoun Z-226. Ze 75 členů je 45 létajících. Aeroklub má perspektivy dalšího rozvoje, a to i ve zcela nových podmínkách.
Během jeho existence prošlo plachtařským výcvikem více než
300 členů a plachtaři nalétali přes 18 000 hodin. Padesát z nich
získalo podle uletěných vzdáleností a výšek letu tzv. stříbrné
„C“, šest zlaté a splněna byla i řada diamantových podmínek.
Politický vývoj v našem státě po listopadu 1989 znamenal
zásadní přelom v organizační, technické i provozní oblasti života aeroklubu, který se stal v rámci AeČR samostatným právním
subjektem se všemi právy a povinnostmi. Staňkovské letiště je
již schváleno jako veřejné vnitrostátní. Je zajištěna jeho provozuschopnost i zabezpečeno poskytování informačních služeb.
Kromě sportovního létání je letiště stále využíváno k letecko-chemické činnosti, k létání jiných leteckých provozovatelů a
v poslední době se na něm můžeme setkat i s piloty UL letadel.
Mezi létajícími členy aeroklubu
jsou letci všech potřebných kvalifikací. Aeroklub má stabilizovanou
ekonomickou situaci, podporu veřejnosti i zastupitelských orgánů
města Staňkova, které si vysoce
váží, a další úspěšná spolupráce
je v zájmu obou těchto subjektů.
Bude se však muset postupně
vyrovnat s generační problémem,
s obnovou letecké i další techniky
a vytvářet tak potřebné podmínky
pro budoucnost.
Lze si jen přát, aby mladí
sportovní letci aeroklubu převzali
štafetu nadšení, pracovitosti a
obětavosti předchozích generací.
Josef Pavlík, Holýšov

Zveme Vás na koncert
skupiny
GOLEM
s

Petrou Janů

11. října od 19,30 v Lidovém domě
ve Staňkově
Vstupné: 170, 160, 150,- Kč

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.
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Hasičská soutěž veteránů

Dne 27.8.2005 se v Krchlebech uskutečnila hasičská soutěž v požárním sportu (požární útok) pro muže nad 35 let a ženy
nad 30 let.
Prvním impulsem pro organizování tohoto klání byla okrsková soutěž na jaře tohoto roku, rovněž v Krchlebech. Zde jsme
pro zpestření zařadili i veterány ( muže i ženy z Krchleb). K nim se přidali i další a v těchto kategoriích nakonec na okrsku soutěžila
celkem čtyři družstva. Zde také vznikla myšlenka, že by se mohla v rámci okresu udělat jakási série soutěží právě pro tyto starší,
ale ještě činné hasiče.
Samotného zorganizování soutěže veteránů se ujalo SDH Krchleby. Rozeslalo se velké množství pozvánek a začal se
připravovat takzvaný nultý ročník soutěže. Ve stanovený den se sjelo celkem 8 družstev mužů a 3 družstva žen z celého okresu.
Počasí nám přálo, soutěž proběhla v bojovém duchu a všichni závodili, seč jim síly stačily.
V kategorii muži nad 35 let zvítězilo družstvo z Krchleb, za ženy nad 30 let bodovalo družstvo z Horní Kamenice. Ale není
rozhodující, kdo zvítězil. Důležité je to, že i ti starší to umí, že to nezapomněli a stále mají chuť závodit. Všechna družstva byla
odměněna věcnými cenami, které financoval SDH Krchleby. Soutěž měla mezi účastníky kladný ohlas. Na základě toho se plánují
na příští rok tři soutěže veteránů na různých místech okresu. Ještě na podzim se sejde organizační skupina, která dohodne podmínky, místa konání a další náležitosti.
Závěrem je třeba poděkovat všem , kteří
se na organizování celé soutěže a jejím zdárném
průběhu podíleli. Poděkování patří též všem rozhodčím, technickým službám ve Staňkově za pomoc při
úpravě terénu a dovozu vody a Sokolu Krchleby za
zapůjčení hřiště.
Čtenáře Staňkovska chceme touto cestou pozvat na naši další akci - Dětské sportovní odpoledne.
Organizujeme je společně, jako všechny předešlé
akce pro děti, s TJ Sokol Krchleby a s TOM Stříbrná
rosa Staňkov v sobotu dne 1. října 2005 ve 14.00
hodin na fotbalovém hřišti v Krchlebech. Srdečně
zveme malé i velké děti a jejich rodiče. Pro všechny
bude připraveno sportovní vyžití. Občerstvení bude
zajištěno.
Karel Zahrádka,
jednatel SDH Krchleby

Přinášíme vám třetí část vzpomínek pana Karla Brožovského na léta 1939- 1946. V minulých dvou číslech jsme uveřejnili nejprve
vzpomínky na osvobození Staňkova (u příležitosti výročí této události) a v minulém čísle pak vlastní úvod těchto vzpomínek. Dnes
je to první část kapitoly pojmenované

Život za války

Ve Staňkově jsem navštěvoval mateřskou školu, která sídlila ve Vsi v měšťanské škole. Měli jsme moc hodnou paní učitelku Procházkovou. Byla vděčná i za naše nedělní návštěvy, když jsme šli jako rodina na procházku na Mastník. Bydlela nad břehem trati
pod Mastníkem. Navštěvovali jsme ji i když už jsme do školky nechodili. Na vánoce byla vždy ve třídě besídka. U tabule velký papírový sněhulák a velký vánoční ozdobený strom z našich výrobků. Stolky byly udělány do řad, na nich ubrusy a mnoho sladkostí.
Každý měl před sebou velkou vánočku. Do stejné budovy jsem pak začal chodit do školy.
Otec dojížděl do práce do Škodovky do Plzně (tam dojížděli denně dělnici až z Domažlic a širokého vzdáleného okolí Plzně). Práci
zde dostal před válkou protekčně, protože jeho strýc tam byl dílovedoucí. Matka byla v domácnosti. Vždyt‘ v roce 1942 už nás bylo
pět dětí. Měla se co ohánět.
Bydleli jsme u nádraží, prakticky v objektu Šamotky. Velký dům byl v nejnižší části Šamotky. Štít byl do Nádražní ulice proti rozcestí
k nádraží a pod viadukt k Hlohové a k Osvračínu. Tomu domu se říkalo „Paul“ nebo „Kong“. V cihlové zdi kolem Šamotky k nádraží
vedle domu byla velká vrata věčně otevřená. Celý dům byl hodně dlouhý a vysoký. V přízemí byl velký sklad obilí. Za schody do
domu byla rampa. Téměř denně (zejména ve žních) tam byla řada koňských potahů s obilím nebo pro obilí. Uprostřed délky domu
vedlo do 1. poschodí dvoustranné široké schodiště, ukončené poměrně velkým odpočívadlem a silnou dřevěnou pavlačí s proříznutými otvory. Od schodů vedla krátká široká temná chodba, ve které byl také vchod na půdu. Ústila do dlouhé široké chody, která
vedla oběma směry. Na obou stranách této chodby bylo proti sobě po 16 bytech. Byty byly malé a úzké. Z chodby vedly dveře
přímo do tmavých kuchyní, bez předsíní. Rovně za kuchyní byl stejně úzký pokoj s jedním oknem do dvorů. Nad dveřmi do pokoje bylo okénko, aby ze světlého pokoje bylo v kuchyni vidět. Na straně k nádražní ulici rohové byty byly trochu širší. Na protější
straně na konci chodby byl větší byt. Poměrně široká kuchyně, vedle s oknem do chodby malý pokojík a z kuchyně vedly dveře do
velkého pokoje se dvěma okny do dvora. V tomto bytě bydlel nějaký náruživý fašista Guttmann, kterého se báli Češi i Němci, kteří
na „Kongu“ bydleli. Všichni byli rádi, že se odstěhoval. Po něm tento byt přidělili nám, protože nás bylo hodně dětí.
V bytech se topilo dřívím a uhlím. V domě nebyl zaveden vodovod. Proti schodům za rohem tovární haly byla kašna s betonovým
korytem. Ze zdi tam z nádrže za zdí stále vytékala voda. Později někdo udělal kohoutek, ale v zimě, aby kohoutek nezamrzl,
voda trochu tekla stále. Každá kapka vody se musela donést nahoru do bytů ve vědrech. Někteří nosili vědra na ,,važkách“ (přes
rameno tyč, na které na obou koncích byly řetězy nebo silné dráty s háčky na vědra). Toto zařízení se dávalo na ramena a dráty
se přidržovaly rukama.
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Chodba byla tak široká, že tam jezdily děti na koloběžkách i na kolech, i když byl prací den. V neděli ráno před většinou dveří
stály na židlích nebo lavicích velké necky. Ženy doma vyvařovaly v hrncích bílé prádlo, vařící přinesly do necek a na valše nebo
s rýžovými kartáči prádlo praly. Potom praly barevné. V zimě bylo na chodbě mnoho páry. Máchat se chodilo do kašny, u které se
sešlo vždy několik žen ve frontě. V létě se máchalo v Radbuze, která byla blízko. Za dvorem Šamotky byl další přízemní obytný
dům (untrhaus), pod ním vrátka ve zdi na cestu od kostela zadem pod Šamotkou k nádraží. Za cestou byl vysoký břeh a dole nad
jezem loučka, kde ženy prádlo bílily (plachovaly). Loučka také sloužila jako „pláž“ při koupání v řece.
Protože uhlí bylo na uhlenky na příděl a v domácnostech se denně vyvařovalo, tak nestačilo. Někdy se chodilo na dříví do lesů,
ale lesy byly velmi čisté a sochorů či šišek bylo málo. My jsme měli štěstí, že jsme bydleli u nádraží, kde za nádražní budovou na
druhém konci rozvětveného kolejiště bylo místo na vykládání uhlí z vagónů. My jsme tam chodili s plechovými kýbly a čekali, až
uhlí vyloží a uklidí kolem vagónů. Pak jsme drobné zbytky sbírali do kýblů. Někdy vykladači byli tak hodní, že nám dětem přímo z
vagónu nabrali uhlí, když nikdo nešel kolem, nebo nám nechali u vagónu dost spadlého uhlí. S plnými kýbly jsme šli podél kolejí
skoro až ke stavědlu, kde bylo kolejí nejméně, rozhlédli jsme se, zda výpravčí nevypravuje vlak a zda jsou staženy závory za
viaduktem v ulici k Čermenskému lesíku. Když závory byly otevřeny, jsme mohli přejít koleje. Nikdo si nedovolil uhlí krást přímo
z vagónů. Ani se nikomu v kolejišti nic nestalo. Nádraží bylo jedno z míst, kde jsme si my děti hrály. V prázdných vagónech na
odstavných kolejích, na rampě u skladu nebo venkovní u kolejí. Na nádraží jsme byli jako doma. Proto jsme byli opatrní a věděli,
jak se máme chovat. Nikdo nás nevyháněl. Trpěli nás tam.
Dalším místem na hraní byl zadní dvůr našeho domu. Tam se šlo temnou chodbou proti chodbě ke schodům kolem několika
suchých záchodů pro všechny byty. Za záchody vedly dolů úzké dřevěné schody. V poměrně úzkém dvoře kolem celého domu
byla vysoká zeď (z její druhé strany v zahradě byla německá škola). Před zdí stály v řadě malé dřevěné kůlny na uhlí. Byla tam
i menší stará hala Šamotky s úzkými kolejemi, které byly i po dvoře na celém prostoru Šamotky. Na konci kolejí v této hale byla
malinká parní červená lokomotivka a dva valníčky jako vagónky. Několikrát starší kluci v lokomotivce zatopili, dolili vodu a mašinka
fungovala. Vozili jsme se po hale. Dopředu i couvali.
Proti dolní části „untrhausu“ bylo zbořeniště asi bývalých pecí. Byly to místnosti s klenutými stropy. Děti je pěkně vyklidily. V jedné
větší dokonce ti starší měli poměrně velké loutkové divadlo s velkými loutkami a hráli pro malé děti divadlo.
Na dvoře Šamotky byly štosy cihel.Na dvoře Šamotky bylo několik štosů cihel. My jsme si z nich stavěli komíny do výšky, kam nám
dosáhly ruce. V komínech jsme si pak hráli. Skutečně je zajímavé, že nikdy nás nikdo z prostor Šamotky nevyháněl a nenadával
nikdo, když jsme stavěli ty komíny.

Městský úřad Staňkov
- upozorňuje občany, že do 30. září 2005 mají dle obecně závazné vyhlášky města povinnost uhradit
2. splátku poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu za rok 2005, poplatek je možno uhradit v
pokladně městského úřadu
- oznamuje občanům, že žádosti do DPS Staňkov ( dům s pečovatelskou službou) budou od 1.10.2005 vyřizovány na odboru sociálních věcí

Mateřská škola u moře v Itálii

Hned na začátku školního roku se školka začala připravovat na ozdravný pobyt v Itálii, na poloostrově Gargano, v městečku San Menaio.Balily
se hračky, papíry a pastelky na kreslení, puzzle a stavebnice pro případ, že by nám počasí nepřálo. V pátek 9. září v 9.30 hodin přijel před školku
autobus a začalo velké nakládání a hlavně loučení. Společně s námi odjížděli i někteří rodiče. Cesta autobusem proběhla bez problémů a po prospané
noci jsme konečně ráno v 6 hodin vystoupili u moře. Děti byly rázem plné života ba elánu. Pak následovala snídaně a tolik vytoužené koupání
v moři. Pak jsme se ubytovali v hotelu a po odnesení zavazadel na pokoje a vybalení nejnutnějších věcí, jsme již nemohli děti udržet, protože se
chtěli koupat v moři a hrát si v písku. Během pobytu
nám výborně vařili čeští kuchaři, a to jídla, která
děti znaly.Kromě koupání v moři a vytváření staveb
z písku, jsme s dětmi jeli na výlet terénním autem po
národním parku Foresta Umbra a pak do večerního
historického městečka. O zábavu na pláži se starali dva
animátoři – baviči, kteří pro děti vymýšleli různé hry
a soutěže. Každý večer zaměstnanci hotelu pořádali
pro děti diskotéky se soutěžemi. Vynikající byla také
italská zmrzlina, kterou děti chtěly skoro každý den.
Po celou dobu jsme měli krásné, slunečné počasí. Než
jsme se stačili rozkoukat, byl tu poslední den našeho
pobytu. V sobotu odpoledne, po naložení zavazadel,
jsme vyrazili k domovu. Všechny děti se už těšily
na maminky a tatínky. Doufáme, že se všem dětem u
moře líbilo a pobyt jim pomůže posílit imunitu hlavně
v zimním období. Také děkujeme paní ředitelce
Základní školy ve Staňkově za uvolnění žáků, kteří
doplnili volná místa a zůčastnili se pobytu s námi.
Ozdravné pobyty pro děti u moře bychom chtěli
pořádat i nadále a další pobyt plánujeme na měsíc
červen 2006.
Eliška Rumlová
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Šamotka končí

Mezi staňkovskou veřejnost pronikla zpráva, že firma Lasselberger uzavírá provoz ve Staňkově. Požádali jsme o informace
vedení podniku a část dopisu předsedy představenstva Romana Blažíčka zde otiskujeme.
„Abychom mohli na trhu nabízet tyto výrobky za konkurenceschopné ceny, znamená to především zajistit zásadní snížení nákladů divize
Keramika, a to jak výrobních, tak režijních. V oblasti výroby chceme jít cestou koncentrace výroby do menšího počtu výrobních míst, což
přinese zvýšení produktivity práce a z toho vyplývající úsporu výrobních nákladů. Proto bylo rozhodnuto o postupném utlumování výroby
v lokalitách Staňkov, Horní Bříza a Podbořany. Výrobní kapacity z těchto závodů budou v příštím období postupně přemísťovány do výrobních závodů v Chlumčanech a v Rakovníku. V oblasti režijních nákladů pak chceme dosáhnout jejich snížení důslednou optimalizací
správních procesů.“
Ve Staňkově tak končí k 31.12.2005 část provozu, 34 lidí dostalo výpověď, ostatní přechází na leštící linku nebo do Chlumčan.
Zbylí zaměstnanci ve Staňkově budou muset odejít nejdéle do poloviny roku 2006, kdy bude uzavřena i leštící linka.
Ukončení provozu je nepříjemné nejen pro zaměstnance, ale i pro město Staňkov. Doufejme, že se časem podaří získat investory, kteří by zajistili nová pracovní místa.
Jaroslav Šobr

Pestrobarevný podzim

Třetí týden v tomto školním roce probíhal na naší škole poněkud netradičně. Učitelé připravili týdenní projektové vyučování na téma PODZIM.
Tento týden jsme se v hodinách věnovali převážně povídání o podzimu a o všem,
co s tímto ročním obdobím souvisí. Například v českém jazyce jsme psali líčení na téma
podzim, skládali básničky o podzimních barvách. V dějepisu jsme si zase vyprávěli, které
práce lidé museli dříve během podzimu na polích dělat. Na výtvarné výchově jsme malovali podzimní krajiny a vyráběli podzimní strašáky. Při hodinách německého jazyka jsme
si vypisovali slovíčka související s podzimem a skládali z nich věty. I v ostatních předmětech jsme se věnovali tomuto ročnímu období.
Pro každý den v tomto týdnu byla určena jedna podzimní barva (např. zelené pondělí, žluté úterý...) a všichni jsme se snažili mít určitý den obleční dané barvy. Překvapením byl červený čtvrtek, kdy v této barvě přišli do školy všichni žáci, učitelé i zaměstnanci
školy. 100% barevnou účast opravdu nečekal nikdo!
Body se neudělovaly jen za barevné oblečení, ale i za výrobu podzimních strašidel. Na 1. stupni se nejvíce dařilo třídě 1.B. Na druhém stupni o prvenství bojovaly třídy
sedmáků a nejlepšími strašidly se mohla pochlubit třída 8.B.
Podzimní týden se nám moc líbil, myslíme si, že se opravdu povedl. Už se těšíme
na další roční období, ve kterém nás snad čeká další projekt.
J.Fišerová, E. Schuldová
(převzato ze školního časopisu Škola pod lupou)
V rámci projektového vyučování (podrobněji v článku Pestrobarevný podzim) skládali básničky o podzimu a podzimních barvách.

Hnědá
Srdce mi bije stokrát za vteřinu
a já cítím, jak kůra stromů voní.
Mé oči vidí někoho u modřínu
a opravdu tam stojí krásný párek koní.
Hnědá srst se leskne na dálku,
oči svítí na sto mil.
Chtěla bych teď slyšet pohádku,
jak princ princeznu políbil.
Nevadí mi, že mi pára z úst vychází
a na les se snáší lehký opar.
Přece ti krásní koně se také nachází
v tajuplném lese plném kouzel a čar.
Hnědá barva - to je podzim přece.
Lístky se lehoulince snáší na zem
a dopadají na břeh k řece
a nesměle se rozhlíží všude kolem.
Mlha bloudí po krajině.
Podzim je hnědý sen.
Čas teď plyne trochu líně,
jen se koukněte do oken.
(Lenka Klášterková, Sára Fictumová- 8.A)

Červená
Růže rudá jako rty,
v zahradě kvete mezi poupaty.
S pýchou na ostatní shlíží
a všichni se kolem ní tajně plíží.
I tulipán na ni tajně kouká,
protože je rudá jako maková louka.
A krásně voní po medu,
jako když mi maminka zpívá koledu.
Rudá růže jako tvé tváře
připadá mi jako odraz svatozáře.

(Lenka Klášterková, Sára Fictumová- 8.A)

Druhého září bylo v Lidovém domě slavnostně přivítáno
34 prvňáčků.
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Z archivu

Okresní živnostenská, průmyslová a hospodářská výstava ve Staňkově
Dne 5. října 1924 bylo v hostinci K. Hrona ve Staňkově Městysi pěkně živo. V přeplněném sále se sešla pestrá společnost staňkovských
živnostníků, řemeslníků a zástupců hospodářských korporací na poradě svolané Společenstvem různých živností, které se na své valné hromadě usneslo na návrh staňkovského hodináře a zlatníka Jindřicha Budína uspořádat ve Staňkově okresní hospodářskou výstavu. Nebylo by to
poprvé, co by staňkovští podobnou akci pořádali. Úspěšná, návštěvníky hojně vyhledávaná a vystavovateli nejen ze Staňkova, ale i z Prahy,
Plzně, Domažlic, Klatov, Klenčí a Pardubic bohatě obeslaná, byla krajinská výstava hospodářská, která se konala ve dnech 13.-16. srpna
1905 v budově školy a v areálu tržiště ve Staňkově Městysi. Tehdy byly k vidění kromě hospodářského zvířectva a zemědělských plodin, také
nejrůznější hospodářské stroje, řemeslné výrobky a průmyslové produkty.
K jejímu dvacetiletému výročí a současně k oslavám čtyřicetiletého trvání živnostenské školy pokračovací ve Staňkově Městysi měla
být uspořádána velkolepá výstava okresního významu, která by navázala na starší tradici a v duchu doby poválečného uvolnění a zvýšeného
sebevědomí ukázala směr vývoje venkovského podnikání. Už v hostinci K. Hrona byl ustaven výstavní výbor, který se skládal z jednotlivých
zástupců zúčastněných spolků a korporací v čele s předsedou Ferdinandem Wenigem, řídícím učitelem ve Staňkově, a jednatelem Josefem
Žákem, obecním tajemníkem. Výstavní výbor měl na starosti veškerou organizaci plánované výstavy – od zabezpečení výstavních prostor a
pozvání vystavovatelů, přes finanční stránku až k reklamě a propagaci, kterou zajišťovaly také Výstavní listy, vydávané od dubna 1925.
Zahájení výstavy bylo pojato opravdu velkolepě. Přesně v 9 hodin zazněly slavnostní fanfáry ze Smetanovy Libuše, pak se na schodišti
slavnostně vyzdobené sokolovny (na balkoně byla umístěna a květinami okrášlena socha prezidenta Masaryka) ujal slova předseda výstavního
výboru F. Wenig a následovaly proslovy dalších hostů, mj. Fr. Kreysy za obchodní komoru plzeňskou, dr. Liebschera, okresního hejtmana, za
okresní správní komisi, pod jejíž patronací se výstava konala, Fr. Egera za Národní Jednotu Pošumavskou a dalších. Když prohlásil F. Wenig
výstavu za zahájenou, mohli si zájemci vybrat, kam se půjdou podívat. Část výstavních prostor se nacházela v budově obecné a měšťanské
školy, kde byly umístěny výrobky učňů a živnostníků a také práce malířů a spisovatelů, rodáků za Staňkova. Další část výstavy se nacházela
na prostorném letním cvičišti u sokolovny, kde se kromě místních živnostníků a průmyslníků představily i přespolní firmy. Sklárna ve Staňkově
a Holýšově se pochlubila bohatou expozicí znázorňující postup výroby skla a zrcadel, vlastní výstavní pavilony měly továrny na hospodářské
stroje (např. Kaub Domažlice), stavební firmy (např. bři Herianové Staňkov) a další. Samozřejmostí byla výstava hospodářského zvířectva.
Není divu, že výstava přilákala už první den několik tisíc návštěvníků, obzvláště když byl podle pozdějších svědectví slunečný. Konání výstavy
ve dnech 9. - 16. srpna 1925 doprovázela řada akcí. Už v předvečer zahájení bylo v hostinci U Kozinů sehráno dramatickým odborem dobrovolných hasičů divadelní představení Jiráskovy Vojnarky, kde vystoupila jako host členka plzeňského divadelního souboru Otilie Beníšková.
Na 15. srpna byl naplánován sjezd staňkovských rodáků a o den později se konal sjezd zemědělců. O sobotě a neděli se pořádaly veselice a
téměř každý den vyhrávala večer tamburašská kapela ve výstavní restauraci, kde návštěvníci měli možnost ochutnat světlý i černý staňkovský
ležák.
V sedmém, posledním čísle Výstavních listů doufal jednatel výstavy Josef Žák: Na shledanou na výstavě v Staňkově roku 1945!
Radka Kinkorová

Studentka 4. ročníku Obchodní akademie Soukromé střední odborné školy a Gymnázia s.r.o. Bean Staňkov Zdeňka Kaiglová
se zúčastnila 14. ročníku Literární soutěže studentů západočeských středních škol a získala „Cenu poroty“. Její úspěšnou práci
zde otiskujeme.

Zbytečná lítost

Jsou dva typy lidí, někteří vstoupí do našich životů a i kdyby
setrvali celou věčnost, zmizí bez povšimnutí, pak existují
také lidé, kteří zůstanou jen chvíli, ale zanechají v nás
nezapomenutelné stopy. Přenesou do našich srdcí část sebe
sama a nás to trošku změní, i když si toho na první pohled
možná nevšimneme a pochopíme to až mnohem později.
Litovali jste někdy něčeho? Co jste mohli udělat a neudělali?
Třeba jste řekli něco, co jste tak ale vůbec nemysleli. Nejraději
byste se posunuli zpátky v čase a změnili to. V hlavě si stále
opakovaně přetáčíte film a dáváte mu nekonečné množství těch
správných řešení, ale konec se tím nezmění. Zůstává stejný,
protože čas nelze vracet. Ale je to tak správné? Jak bychom
se poučili z chyb, kdybychom se neustále vraceli a jen mazali?
Ubíhající čas nás díky našim chybám mění a vytváří z nás lepší
bytosti. Z chyb, které jsme udělali, jsou nejhorší ty, kterých jsme
se dopustili na druhých. Doufejme, že je poznáme včas a mohli

je napravit, abychom jednou nemuseli litovat.
Je to necelý rok, co jsem listovala novinami a oči mi zabloudily
do rubriky „Opustili nás“. Na chvíli se zastavil celý svět. Bylo
tam jméno mého bývalého spolužáka. Dívala jsem se na ten
bílý papír s vtištěným osudem mého kamaráda. Nemohla jsem
tomu uvěřit a ještě dlouho potom jsem tomu nevěřila. Musel
to být omyl, vždyť mu bylo teprve osmnáct! Bohužel to byla
pravda a já si ji nechtěla připustit, byla by mě příliš bolela.
Ptala jsem se proč? Proč člověk, ze kterého vyzařoval
neuvěřitelný optimizmus a naděje v život? Člověk, pro kterého
byla každá starost moc malá na to, aby se nedalo jít dál? A
někdo, kdo hýřil vtipem a dokázal šířit dobrou náladu kolem
sebe? V mých vzpomínkách ho nikdy nevidím bez úsměvu a
veselých očí a takový pro mě i zůstane.
Občas se stával jediným důvodem, proč pro mě mělo smysl
jít do školy. Nikdo předem nemohl vědět, čím dnes překvapí a
možná rozesměje celou třídu.
Obdivuji to, co nosil v sobě a uměl to předat ostatním, ať už to
bylo cokoliv. Strávili jsme spolu „pouhý“ jeden školní rok, ale
existují lidé, které známe jen chvíli a nikdy nezapomeneme.
A já teď lituji, že se to nikdy nedozvěděl, že jsem mu to nikdy
neřekla.
Nechtěla jsem dojít k tomuto poznání tímto způsobem. Ukázalo
mi to, že nelze nic a nikoho brát jako samozřejmost. Ostatní by
měli vědět, jak velmi mnoho znamenají v mém životě, protože
zítra už může být pozdě na to, abych jim to řekla. A já už nikdy
nechci litovat…

Pronajmu byt 3+1 I. kategorie ve Staňkově - Tel. 606 555 881
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V sobotu 24.9.2005
večer hořel nad
bývalou cihelnou stoh,
na jeho hašení se
podíleli profesionálové
i dobrovolné hasičské
sbory.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SOKOLA STAŇKOV
Vás srdečně zve v sobotu 8. října 2005 na XXVII. ročník dálkového pochodu
a cykloturistické akce

SMYČKA RADBUZY

Memoriál Josefa Friše
Pořadatelé Vás zvou na 5 pěších tras a 5 cyklotrasy:
10 km: Staňkov-Dolní Kamenice-Holýšov-Ohučov-Staňkov
15 km: Staňkov-Výtůň-Horní Kamenice-Holýšov-Staňkov
25 km: Staňkov-Výtůň-Líšina-Holýšov-Staňkov
35 km: Staňkov-Merklín-Černé vrchy-Líšina-Holýšov-Staňkov
50 km: Staňkov-Merklín-Chotěšov-Stod-Holýšov-Staňkov
Pro cyklisty jsou připraveny dvě cyklotrasy 30 a 50 km.
Prezentace před startem v Sokolovně Staňkov od 6,30 do 12 hodin

Fotbalistům Staňkova se vstup do
nového ročníku krajského přeboru nepovedl. Mužstvo nezachytilo začátek a
usadilo se v dolní polovině tabulky, po
sedmi kolech bylo až třinácté pouze s
jedním vítězstvím na kontě. Je jasné,
že ve zbývajících zápasech podzimní
části bude třeba tvrdě bojovat o každý

bod.
Poměrně dobře hraje zatím B mužstvo,
kterého se trenérsky ujal Jarda Herian,
dlouholetý kouč žáků. Někteří hráči, kteří
vynikají v okresním přeboru, by však měli
dokazovat své kvality spíše v áčku na krajské úrovni. Solidní začátek má za sebou
ve IV. třídě také céčko.
Velkou radost nám dělá dorost, vedený
Milanem Kucharičem. Tým, který je nováčkem soutěže, zahájil sezonu sérií vyhraných zápasů a ukazuje se, že by rozhodně
nemusel jen myslet na záchranu. Věřme,
že v dorostu vyrůstají některé budoucí
opory staňkovského fotbalu.

Celek starších žáků hraje také krajskou
soutěž, mladší žáci tento rok nehrají, ale
v plném proudu už je také okresní přebor
minižáků.
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