Duben

Číslo 88

Jaro

Veselé
Velikonoce!

Lidé mají jaro asi nejraději, protože
přichází po dlouhé zdrcující zimě a je to takové
dlouhoočekávané vysvobození.
Stromy nabývají své krásy po dlouhé
zimě. Ptáci se vracejí z teplých krajin a opět jsou
slyšet jejich nádherné hlasy. Jejich zpěv je přímo
koncert. S jarem se rodí i nový život. Všechna
zvířecí obydlí zaplňují nové přírůstky. Obloha se
pomalu vyjasňuje a mraky pomalu vystřídali ptáci,
kteří zaplnili blankytně modrou oblohu.
Všude se rozprostírají zelené koberce
trávy vyšívané jarními květinami. Jejich krásu
zdůrazňuje slunce, které trávu protkává zlatými
paprsky a rázem tedy rozsvítí každý květ jako
lampion. Vše kolem hraje barvami, jako když
malíř vše vymaloval svými štětci.
Pracovité včelky nevynechají snad jediný
kvítek. Jejich úly jsou jako přeplněná letiště bez
řádu, jen málokdo by řekl, že každá z nich má svůj
určitý cíl. Na květinách se střídají se čmeláky, kteří
nám svým bzučením připomínají letadla.
Jaro je nejhezčí roční období ze všech,
neboť když rosa po ránu zalije celé okolí, vypadá
to, jako by se v trávě rozsypaly perly. Všechnu
tu krásu podtrhuje vůně, která se line ze všech
rozkvetlých stromů a keřů.
Lukáš Dostálek, 8 třída ZŠ

- žádost p. Filipa Štengla, Americká 186,
Staňkov o pronájem sálu LD za účelem
pořádání tanečních zábav dne 3.4.,
15.5., 4.9. a 13.11. 2010,
Usnesení z jednání rady města dne
10.2.2010
Rada města schvaluje
- na návrh MěÚ-MTBS navýšení měsíčních poplatků za správu bytů ze 162,- Kč/
byt/měsíc na 165,-/byt/měsíc s účinností
od 1.3.2010. Navýšení obsahuje valorizaci + navýšení DPH,
- nájemní smlouvu uzavřenou mezi městem a p. Janem Kohoutem, Staňkov, U
Pošty 392, na pronájem části pozemku
č.parc. 116/l, k.ú. Staňkov – město, o výměře 50 m2 za účelem zřízení zahrádky.
Nájemné 100 Kč/rok, smlouva na dobu
neurčitou,

- na základě návrhu vedoucího MěÚ
MTBS
a) kupní smlouvu na prodej nákladního
automobilu LIAZ
b) kupní smlouvu na prodej autopřívěsu
za nákladní automobil,
neschvaluje
- žádost rodiny Königových, Soukenická
47, Staňkov o prominutí poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro
rok 2010 (4 osoby),
bere na vědomí
- aktualizované složení komise pro projednávání přestupků.

Usnesení z jednání rady města dne
24.2.2010
Rada města schvaluje
- žádost p. Libuše Švajnerové, Kdyně,
Starokdyňská 328 o prominutí placení
poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu v r. 2009 a 2010 za p. Josefu
Žákovou, Krchleby 69,
- pronájem zemědělských pozemků parc.
č. 2945, 3073, 3076, 2153, 2891 a 2965
v k.ú. Staňkov – město, o celkové výměře
1,3346 ha, firmě VODOLENKA-Václav
Vogeltanz, Chrastavice 122. Nájemné ve
výši 1000,- Kč/ha/rok.
Usnesení z jednání rady města dne
10.3.2010
Rada města schvaluje
- na žádost ředitelky ZŠ prodej starých
posilovacích strojů z tělocvičny ZŠ,

Staňkovsko
- žádost p. Vlasty Havlové, Lhota 15, p.
Merklín o prominutí placení poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu
za r. 2010 v místě jejího trvalého bydliště
Staňkov, Soukenická 138,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186 o pronájem Lidového domu za
účelem pořádání taneční zábavy dne
4.12.2010,
neschvaluje
- žádost p. Petry Lörinczové, Staňkov,
28.října 68 o smír a odložení splátkového kalendáře ve věci neoprávněného odběru el. energie v domě č. 330, Plovární
ulice, Staňkov, trvá na neodkladném
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uhrazení celé částky a pověřuje MěÚ-MTBS k provedení dalších nezbytných
kroků v této věci.
Zastupitelstvo města dne 22.3.2010
– usnesení č. 22
schvaluje
bezúplatný převod pozemku č.parc. 3355/
2 dle KN, 9695 m2- ostatní plocha, využití
sport a rekr. plocha, v k.ú. Staňkov-město, z majetku města Staňkov do vlastnictví
FK Staňkov o.s., Plovární 330, Staňkov.
Poznámka pro Staňkovsko:
Pozemková parcela, která je předmětem darovací smlouvy, je převáděna na
obdarovaného jako náhradní parcela

za pozemkovou parcelu č. 180/1 PK o
výměře 9695 m2, ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha v k.ú. Staňkov-město, kterou v rozporu s ustanovením
§ 15 zákona č. 290/2002 Sb. převedl
obdarovaný na dárce společně s dalšími
nemovitostmi darovací smlouvou ze dne
25.4.2008, přičemž tento postup byl napaden Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových.
Původní pozemková parcela č. 180/1 PK
zanikla v důsledku pozemkové úpravy
v k.ú. Staňkov-město a na jejím místě
vznikla pozemková parcela č. 3355 KN,
ze které byla oddělena předmětná pozemková parcela 3355/2 KN.

V.Žáček, J. Steinbach

OPAKOVANÁ VÝZVA:

Upozorňujeme občany Staňkova, že termín na zaplacení poplatku za likvidaci komunálního odpadu
a poplatku za psa je do konce března. Poplatek je možno zaplatit v podatelně Městského úřadu ve
Staňkově.
VÝZVA K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY
Správce veřejného pohřebiště je povinen na základě zákona č. 256/01 Sb. uzavřít smlouvu o nájmu
hrobového místa. Prosíme všechny nájemce hrobů, aby svým přístupem přispěli k naplnění povinnosti uložené zákonem a ve vlastním zájmu nájemní smlouvu uzavřeli. Upozornění: Pokud nebude
„Smlouva o nájmu hrobového místa“ uzavřena, užívací právo k tomuto místu zanikne. Pokud dojde
k zániku užívacího práva k hrobovému místu a vlastník náhrobku a ostatního hrobového zařízení se
o tyto věci do 1 roku nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

VLAJKA PRO TIBET

10. března zavlála i na staňkovské radnici, stejně jako na
mnoha stech dalších radnic a úřadů v naší republice i jinde
ve světě, tibetská vlajka. Objevila se zde v den 51. výročí
povstání proti čínské okupaci Tibetu. Tehdy zásah vojáků
komunistické čínské vlády stál životy kolem 80.000 lidí. Náš
bývalý komunistický režim povraždil „pouze“ několik set
svých odpůrců, a přesto naše iniciativy bojující za právo a
svobodu podporovala ve světě celá řada států, společenství i jednotlivců. Lze namítnout, že dnešní podpora Tibetu
nevyžaduje žádnou odvahu. To je pravda, bohudík máme
v tomto směru svobodu. Ale ani zahraniční podpora našich
lidí, kteří se vzepřeli režimu, odvahu nevyžadovala, a přesto
zde za ní ti, kteří se alespoň trochu za poměry u nás styděli,
byli vděční.
Proto je přinejmenším morálně zdůvodnitelné přihlásit se
nyní k podpoře nesvobodných národů ve světě.
J. Steinbach

8. DUBNA VE STAŇKOVĚ

Zdeněk Troška se narodil 18. května 1953 ve Strakonicích. Absolvoval středoškolská studia na Lycée Camot ve francouzském Dijonu a poté filmovou a televizní režii na pražské FAMU.
Za sebou má 18 filmů. Do povědomí diváků se ale dostal především komediální
trilogií Slunce, seno, či později trilogií Kameňák, ale také řadou pohádek. Je
držitelem řady ocenění, především pak v zahraničí, kde sbírá ceny na různých
festivalech.
Žije střídavě v Praze a v jihočeských Hošticích, kam se rád vrací. Jeho největší
životní kamarádkou byla herečka Helena Růžičková. Protože je pojilo hluboké
přátelství, často připomíná její krásné rčení - „Nikdy nezapomeňte na úsměv, je
to světlo, které při pohledu do očí prozradí, že je srdce doma“.

Staňkovsko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci březnu oslavili kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova
Sellnarová Marie, Puclická 295
70 let
Trnka Karel, 28. října 282
70 let
Výrut Jiří, Jiráskova 396
70 let
Cinková Marta, Puclická 316
75 let
Kučera Zdeněk, Riegrova 281
80 let
Nozar Václav, Nádražní 95
80 let
Šálková Františka, Žižkova 237
80 let
Vodrážková Božena, Krchleby 119
80 let
Kubicová Anna, Dělnická 393
85 let
Šporová Anna, Vránov 33
85 let
Kubica Jaroslav, Dělnická 393
90 let
Rožňová Barbora, Komenského 274
92 let
V měsíci dubnu oslaví kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova
Z redakční pošty:
Andrle Josef, Na tržišti 336
70 let
Foto nejstaršího a nejmladšího občana Ohučova.Na fotce je
Pavlík Rudolf, Ohučov 35
70 let
pan Josef Fenzl nar. 14.4.1927 a jeho vnuk František Fenzl nar.
Volínová Jaroslava, Příčná 236
70 let
9.2.2010.
Faitová Božena, Krchleby 122
80 let
Blažek Jiří, Komenského 283
85 let
Koptíková Anna, Domažlická 366
91 let
Königsmarková Anna, Na tržišti 337
99 let
– s hlubokou úctou si dovolujeme popřát nejstarší občance
Staňkova i všem jmenovaným jubilantům hodně zdraví a štěstí, .

Nové knihy

V obřadní síni MěÚ byli 26.2.2010 přivítáni tito noví občánkové města Staňkova
Miroslava Kuntzmannová:
Kuchařka plzeňských strašidel
S touto knížkou můžete v kuchyni čarovat podle kouzelných
receptů. Najdete v ní rozpustilá i něžná říkadla a písničky. Sliny
se Vám budou sbíhat nad barevnými fotografiemi jídel a úsměv na
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto děku- tváři Vám naladí veselé obrázky.
jeme.
Vojtěch Steklač: Zlatá kreditka
Další svazek příhod legendárního Boříka a jeho party.
Dominik a Patrik Smetanovi
Jan Bečvář
Patrik Rada
Šimon Pinkr

Jaroslava Černá: Rozmary lásky
Historický román ze 16. století.
Hana Whitton: Eliška Přemyslovna
Historický román.
Táňa Kubátová: Nášup
Dvě novely s docela nedávných časů.

Statistika 2009 staňkovských občanů
(zahrnuje i Krchleby, Ohučov a Vránov)
Narození
Úmrtí
Sňatek

44
28
23

Rozvod

13

(alespoň jeden snoubenec s TP ve Staňkově)
(alespoň jeden manžel s TP ve Staňkově)

I.J. Parkerová: Černý šíp
Autorka nás uvádí do Japonska 11. století, kde bystrý detektiv
Akitada řeší případy plné záhadných vražd, vydírání a korupce na
nejvyšších místech.
Ulrike Grunewald: Rivalky
Není nebezpečnější ženy než té, která bojuje se svou sokyní o
jednoho muže. Je-li tím mužem hlava státu, jde také o moc a
prestiž. Bitevní pole se přesouvá před zraky veřejnosti a taktika
musí být mnohem rafinovanější. Kniha autorky, obsahuje čtyři
příběhy dvojic slavných žen. Jejich osudy, ať už tragické nebo
vítězné, jsou plné vytrvalosti, osudových rozhodnutí a odvahy.
Miloslav Stingl: Havaj je nejlepší
Vyprávění o Havaji, krásné a vonící.

Staňkovsko
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Dne 14. března proběhlo v novém Domě hudby v Plzni finále 29.
ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, ve kterém
zvítězila v konkurenci mladých umělců z celého světa staňkovská klavíristka Michaela Augustinová. K tomuto sdělení se těžko
cokoli dodává, snad jen, že naší umělkyni všichni gratulujeme,
držíme palce a děkujeme za příkladnou reprezentaci nejen
Staňkova nebo Plzeňského kraje, ale celé republiky.

Sobotní koncert, to byla bomba!
V sobotu 20.3. se ve staňkovském
Lidovém domě uskutečnil Koncert s
velikým K. Za prvé - málokdy upoutávky na staňkovskou akci
slyšíte celý týden v rádiu, za druhé - ještě vetší rarita jsou lístky
vyprodané v předprodeji již několik dnů dopředu a konečně za třetí
- generační šíře návštěvníků byla taková, že jste na akci viděli rodiče s odrostlou mládeží po boku - a všichni šli na rockový koncert.
Pravda je ta, že 15 let skupiny Harlej s předskupinou Mandrage
byl opravdu tahákem letošního staňkovského jara a že atmosféra
i účast tomu odpovídala. V liďáku bylo narváno, obsluhovalo se,
kde se dalo, a před budovou se grilovaly klobásky.
Předskupina Bank of Joe ze Slovenska nažhavila publikum a v půl desáté na pódium nastoupili Mandrage, toužebně
očekávaní zejména nejmadší přítomnou generací. Ani ti to své
publikum nezklamali, dokonce si myslím, že svojí produkcí přesvědčili nejednoho zarytého bigbíťáka, že mladí také umí. V
půl jedenácté konečně přišli na řadu oslavenci a s nimi poctivá
rocková show. Tady by mohl článek končit nějakou oslavnou větou
a díky pořadatelům.
Bohužel se na scéně objevil ještě jeden účinkující. Nějaký trouba zavolal na policii, že je v Lidovém domě položená bomba. Nikdy jsem nic podobného nezažil a doufám, že nezažiju. Ten
člověk zkazil večer několika stovkám lidí, a ačkoli po hodině a půl
Harlej koncert dokončil, pachuť z této dětinskosti bohužel zůstala.
Přesto si nakonec ten avizovaný dík pořadatelům
neodpustím. Už proto, aby se těmito retardovanými jedinci
nenechali zastrašit a v podobných akcích pokračovali i dál.
Ferdinand Schenk

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a
vysokou užitkovost

15,30 Staňkov, prostranství ulice Vodní

Prodej 14.5.2010

stáří:
Kuřice černé, červené
14-18 týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1-3 týd.
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3 týd.
Husy /bílé/
1-3 týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6-8 týd.

Prodej 21.7.2010

Kuřice černé, červené

Navazuje na Březen - měsíc knihy a
Březen - měsíc internetu. V letošním
roce je měsíc březen – Měsícem
čtenářů. Městská knihovna ve
Staňkově připravila pro děti
Mateřské školy ve Staňkově a pro
žáky Základní školy ve Staňkově besedy a společné
čtení.
Pohádky Františka Hrubína poslouchali žáci 1. třídy v
úterý 9. 3. Ve středu 10. 3. navštívili knihovnu žáci 2.
třídy.
O tom „Jak se dělá kniha“ a o spoustě dalších zajímavostí
informoval žáky 3., 4. a 5. tříd pan Jaroslav Novotný z
nakladatelství Fragment.
Jaro a jarní příroda bylo tématem besed pro děti z
mateřské školy a ZŠ.
J. Malíková

Prodej 23.9.2010

Kuřice černé, červené

cena:
30-150,-Kč
60 -80,-Kč
90-110,-Kč
30-150,-Kč
250-290,-Kč

14-18týd.

130-150,-Kč

14-18týd.

130-150,-Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s.r.o.,
Pražská 8
586 01 Jihlava

tel.:
567 212 754,
567 214 502,
mobil
731 701 331,
po-pá 8-15h
gallus.extra@gmail.com

Staňkovsko
Svatý týden tvoří vrchol církevního
roku. Připomínáme si v něm události,
ze kterých vyplývá smysl a cíl
veškerých lidských dějin - Ježíšovo
utrpení, smrt a zmrtvýchvstání.
Květná neděle
Vzpomínáme na den, kdy Ježíš
slavným
způsobem
vjel
do
Jeruzaléma, a zveřejnil tak svoje
mesiášské poslání. Velké množství
lidí mu vyšlo naproti, mávalo
ratolestmi a volali: „Hosana - sláva
- Synu Davidovu!...“ Tak také
křesťané vycházejí naproti Kristu se
svěcenými ratolestmi. Vyjadřují tak
ochotu zemřít tomu, co není Boží,
aby to, co Boží je, v nás zvítězilo.
Zelený čtvrtek
V tento den si připomínáme den
ustanovení
Nejsvětější
svátosti
a ustanovení kněžství. V liturgii
se objevuje obřad mytí nohou.
Je to vnější vyjádření rozhodnutí
napodobovat Kristovu pokoru a
ducha služebné lásky bez ohraničení.
Velký pátek
Těžko lze lidskými slovy vyjádřit
jeho
otřesnost:
Smrt
Božího
Syna, způsobená lidmi, ale i
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jeho útěšnost: naše vykoupení.
Nepatrným projevem naší účasti na
Kristově utrpení je náš dnešní půst.
Na začátku obřadů padá kněz před
oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš
zármutek nad Kristovým utrpením,
ale i naši ochotu nést životní kříže, a
tak Ježíše následovat.
Bílá sobota
Ztracené naděje. Mrtvé tělo leží
pohřbeno s mnohými (falešnými)
očekáváními.
Noc ze soboty na neděli nazýváme
Velká noc.
Liturgie začíná svěcením ohně
a svíce, které jsou symbolem
zmrtvýchvstalého Krista, vítěze nad
smrtí a nad temnotami zla. Křesťan,
který je včleněn do Krista - světla, se
ovšem stává také celou svou bytostí
pramenem světla pro ostatní.
Při liturgii slova rozjímáme o velikých
a obdivuhodných činech, které Bůh
vykonal od počátku světa, aby
připravil a uskutečnil naši záchranu
- spásu.
Při liturgii křtu obnovujeme svůj
křest, při kterém jsme se sjednotili

s Kristem, vstali jsme do nového
života a se svící - světlem v ruce si
uvědomujeme poslání, které z toho
plyne.
Při eucharistické liturgii tvoříme
rodinu dětí Božích kolem jednoho
stolu. Abychom se mohli rozvíjet,
růst, potřebujeme výživu. Jsou jimi
Tělo a krev velikonočního Beránka
- Krista. Eucharistie je nám pokrmem
na cestě až k branám věčnosti, k
branám našeho Domova.
Životní příběhy všech lidí jsou tajemně
napojeny na velikonoční jeruzalémské
události, na velkopáteční ukřižování
Ježíše z Nazaretu, na nedělní ráno
u prázdného hrobu. Žádný člověk
neuteče z velikonoční skutečnosti.
Denně se s ní bude setkávat a musí
k ní nějak přistoupit. Bud´jako Marie
Magdaléna – milující, toužící a
hledající Krista. Nebo jako Petr a Jan
se půjde přesvědčit, aby pak viděl a
uvěřil. Anebo naopak bude před nimi
utíkat jako Pilát. Ale to nejhorší, co
může udělat, je zoufale a vášnivě
proti ní bojovat jako náboženské
autority židovského Jeruzaléma.
Přeji všem obyvatelům Staňkova
krásné a požehnané Velikonoce.
P. Janusz Romanski, farář

VELIKONOČNÍ BOHOSLUŽBY V ŘIMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI STAŇKOV
28.3.
1.4.
2.4.

Květná neděle – Žehnání ratolestí a průvod
Osvračín
9.00h
Staňkov
10.30h
Zelený čtvrtek
Staňkov
17.00h
Velký pátek
Staňkov
16.00h Křížová cesta a
velkopáteční pobožnost
Adorace u hrobu do 21.00h

Kultura v LD
3. dubna 2010 - sobota
Kabát revival
8. dubna 2010 - čtvrtek od 19.00
Zdeněk Troška a Michal Herzán
Cestou necestou se Zdeňkem
Troškou-povídání o jeho tvorbě....
14. dubna 2010 - středa od 18.00
Babouci
dechová hudba k poslechu

3.4.
4.4.
5.4.

Bílá sobota
Staňkov
20.00h
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Osvračín
9.00h
Staňkov
10.30h
Pondělí velikonoční
Osvračín
9.00h
Staňkov
10.30h

17. dubna 2010 - sobota
Arakain + Titanic
23. dubna 2010 - pátek
Škwor
14. května 2010 - pátek od 18.00
Samsonka
dechová hudba k poslechu
15. května 2010 - sobota
rockový bál

3. června 2010 - čtvrtek od 17.30
Bambiliónská jízda - aneb velká
plyšová show pro děti
11. června 2010 - pátek od 18.00
Hájenka
dechová hudba k poslechu
25. června 2010 - pátek od 19.00
nultá hodina tanečního kurzu

Staňkovsko
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Zkvalitnění života na venkově

Vaše šance získání dotace z Programu
rozvoje venkova ČR
Pokud v hlavě nosíte nějaký nápad, který
byste rádi realizovali, ale nemáte na něj
dostatečné finanční prostředky, je dost
možné, že právě pro vás nadešla ta
pravá chvíle. Místní akční skupina (MAS)
Český les, o. s., 8. 3. 2010 vyhlásila pro
všechny zájemce 3. výzvu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova Osa IV.
LEADER. Kompletní znění výzvy naleznete na www.masceskyles.jz.cz. Žádosti
o dotaci lze předkládat v následujících
oblastech podpory (fichích):
Vytvoření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
Cílem fiche je přispět k rozvoji venkovského cestovního ruchu, například
ochranou a obnovou kulturních památek. Budou podporovány projekty, které
budou využívat partnerství veřejného
sektoru s neziskovými organizacemi i
podnikateli (budování expozic a muzeí,
oprava kulturních památek, budování
hipostezek).
Podpora podnikání v cestovním ruchu
Podpora je určena na vybudování rekreační infrastruktury pro malokapacitní ubytování, včetně stravování a rekreačních
zařízení (koupaliště, plovárny, vč. odpovídajícího zázemí, hřiště a jiná rekreační
zařízení) s cílem tvorby pracovních míst.
Podporováno bude také zajištění služeb
pro pěší turistiku, cykloturistiku, vodáctví

Vážení spoluobčané,

a lyžování. Na území MAS Český les
doposud není plně rozvinuta venkovská
turistika a není využit potenciál zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
Diverzifikace
povahy

činností

nezemědělské

Cílem této fiche je podpořit zemědělské
podniky v nezemědělských činnostech,
jako např. zahájení a rozvoj aktivit v
oblasti doplňkové výroby, zpracování
(přednostně s využitím existujících
budov a ploch), vytváření nových pracovních míst a prosazování inovačních
přístupů.
Podpora rozvoje drobného podnikání
Fiche je zaměřena na podporu zakládání nových a rozvoj existujících podniků
nejmenší velikosti - mikropodniků, včetně nových živností v oblasti výroby a
zpracování. Podpora v rámci této fiche je
zaměřena na podporu drobného podnikání, včetně tradičních řemesel. V rámci
fiche budou podporovány následující aktivity: zahájení a rozvoj činností v oblasti
výroby, zpracování, služeb, dále inovace
výroby a výrobků a služeb, pořízení
a vybavení provozoven či dílen, pořízení výpočetní techniky, rekonstrukce
existujících nevyužitých budov, úprava
manipulačních ploch. Prostřednictvím
realizace projektů podpořených z této
fiche můžou být na trh uvedeny nové
řemeslné výrobky, které odrážejí tradice
na území MAS Český les.

touto cestou bych Vám chtěla oznámit, že jsem se
rozhodla z ekonomických a zdravotních důvodů uzavřít svůj
obchod, který jsem provozovala 12 let.V budově U Šimků
působím již od roku 1991. V té době jsem byla zaměstnankyní
Společného podniku Staňkov, který však nebyl jediný obchod s
masnými výrobky ve městě. Působilo zde ještě několik dalších
řeznictví – pan Petrásek, u Felixů, u Kopeckých a prodejna
zemědělského družstva. Jak vidíte, konkurence byla veliká,
a přesto snesitelná. Každé řeznictví mělo svoje speciality, na
které lákalo okruh svých zákazníků.
Když v roce 1998 Společný podnik v provozovně
skončil, převzala jsem provozovnu do soukromého podnikání.
Mým klíčovým sortimentem se stalo krůtí a kuřecí maso,
polotovary a uzeniny od českých výrobců. Později jsem rozšířila
zboží o doplňkový prodej. S narůstajícím počtem diskontních
provozoven a velkoskladů se začala situace, zejména pro
drobné podnikatele, zhoršovat, což mělo za následek úbytek
prodejen. Lidem (a nemyslím jen ve Staňkově) začaly vyhovovat
levné výrobky, jejichž nižší cena byla dosažena na úkor kvality,
například známé špekáčky za 30 korun a další laciné a méně
kvalitní masné výrobky, u nichž je podíl masa maximálně 20–
30%, zato semletá kůže, barviva a sója hrají prim. I přes šířku
a pestrost zboží ve Staňkově stále více obyvatel začalo dojíždět
na nákupy do nejrůznějších supermarketů ve vedlejších

Cílem fiche je vytvořit podmínky růstu kvality života ve venkovských oblastech, zvýšit atraktivitu prostředí vesnic pro bydlení,
podnikání a rekreaci, zlepšit vybavení a
vzhled vesnic a veřejných prostranství a
posílit sounáležitost obyvatel s místním
prostředím a dědictvím venkova.
Vzdělávání a rozšiřování znalostí místních obyvatel
Tato fiche je určena ke zvýšení vzdělání
a kvalifikace venkovského obyvatelstva,
zejména mladých lidí a žen, zapojení
obyvatelů do systému celoživotního
vzdělávání a rozšíření jejich znalostí
a vědomostí. Podpora se vztahuje na
vzdělávání a informování hospodářských
subjektů, které působí v oblastech diverzifikace činností nezemědělské povahy,
zakládání a rozvoje mikropodniků, venkovského cestovního ruchu, služeb pro
hospodářství a obyvatelstvo venkova, obnovy a rozvoje vesnic a ochrany a rozvoje
dědictví venkova.
Žádosti o dotaci žadatelé osobně předkládají vždy po telefonické domluvě na
adrese Hradská 52, Domažlice (tel. č.
602 168 171 nebo 724 863 051) každé
pondělí od 9:00 do 17:00. Jiný termín je
možný po předchozí telefonické domluvě.
Po tel. domluvě jsou kdykoliv možné i
osobní konzultace (pouze do 3. května 12:00 hod.) Příjem žádostí probíhá
pouze do 6. 5. 2010. Veškeré potřebné
dokumenty a formuláře (jednotlivé fiche,
formulář žádosti o dotaci, osnova projektu, Pravidla IV. 1. 1. a IV. 1. 2.) jsou taktéž
k dispozici ke stažení na internetových
stránkách Místní akční skupiny Český les
www.masceskyles.jz.cz.

městech.V těchto prodejnách se stále ve větší míře uplatňují
zahraniční levné výrobky na úkor kvalitnějších domácích.
Je mi velice líto, že zde nevidím trend, který jsem měla
možnost poznat při své zahraniční dovolené ve Francii, kde
jsem zaznamenala pravý opak. Lidé včas podchytili situaci
na trhu a začali znovu a ve velkém nakupovat u domácích
řezníků a rodinných farem, a dali tak jasně najevo podporu
tuzemským výrobkům. Doufám, že Češi tuto možnost zváží a
změní svůj dosavadní postoj. Nerada bych se dočkala doby,
kdy malopodnikatelé a následně i čeští zemědělci budou spíše
výjimkou a výrobky, které budou ležet na pultech supermarketů,
budou jen dovezené, často ne tak kvalitní jako české, navíc
zatížené o dovozní náklady.
Letošní jaro jsem se proto i já rozhodla vzdát souboj
s těmito velkoobchody a skončit s provozem svého obchodu,
který mě nejen živil, ale byl i mým koníčkem.
Přeji proto poslednímu řezníkovi ve Staňkově p.
Mrázkovi, aby se mu dařilo a nacházelo k němu cestu stále
více místních obyvatel.
Chtěla bych také touto cestou poděkovat za přízeň
svým dlouholetým a pravidelným zákazníkům a popřát jim
hodně zdraví a štěstí.
Anna Jiříková

Staňkovsko
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Výstavba komunikací
Oprava cest i mostů náležela odedávna k zemské povinnosti vrchností. Ač státní úředníci již dávno věděli o špatném
stavu dálkových tras, změnu přinesl až absolutistický stát kolem poloviny 18. století. Nejprve byl ustaven ředitel a v roce 1775
ředitelství pro stavbu silnic, které se mělo starat o dálkové cesty, a to především o ty, jež zajišťovaly poštovní spojení. Státní
silnice byly budovány plánovitě, štětovány kamenem, státní norma z roku 1739 stanovila jejich šířku na 7,6 m a po jejich okrajích
nařídila hloubit odvodňovací příkopy. Stavbu silnic koordinovaly krajské úřady.
Nejstarší písemná zpráva o stavbě silnice uložená ve fondu Archiv města Staňkov ve Státním okresním archivu Domažlice
odkazuje na rok 1812, kdy bylo nařízeno zřídit ve Staňkově 82 sáhů silnice. Rozpis z roku 1913 podává přehled o rozdělení
staňkovských obyvatel do 13 skupin a o jejich přidělení k jednotlivým úsekům zřizované silnice, dlouhé 71 sáhů a 1 střevíc.
O rok později byli staňkovští informováni krajským úřadem, že silnici o délce 294 sáhů, která prochází Staňkovem, nebude
možné ještě převzít do udržovací státní správy, neboť je nedokončená a ve špatném stavu. A přestože nutné udržovací práce
připadly na bedra staňkovských občanů, muselo se pokračovat ve výstavbě dalších částí silnice. Některé stavební práce a
stavby několika úseků silnice obec neprováděla svépomocí, ale tyto úkony raději propachtovala. Úsek státní silnice v blízkosti
Líní, který měli za povinnost postavit Staňkovští, obec pronajala v letech 1817 a 1818 stodskému poštmistrovi Tadeáši Jankovi.
Za část silnice, téměř 35 sáhů dlouhé, zřízené v roce 1818, obec zaplatila pachtýři 430 zlatých z pivovarského fondu. Zřízení
úseku silnice z Chotěšova do Plzně v roce 1820 bylo rozvrženo mezi obce chotěšovského panství. Při rozdělení poměrných
částí bylo zohledněno rovněž to, že na některých dílech se nová silnice musela zakládat až do hloubky 6 coulů. Na Staňkov
tehdy připadl díl 25 sáhů dlouhý a sedm hodin cesty vzdálený od Staňkova. Proto rychtářský úřad i výbor měšťanů souhlasil
s propachtováním stavebních prací Janu Thiellovi a Vojtěchu Kockovi ze Stoda. Částka 11 zlatých a 30 krejcarů za sáh silnice
byla z pivovarského fondu proplacena ve dvou splátkách: první polovina ihned jako záloha a druhá polovina po ukončení prací.
V polovině prosince 1821 představený obce osobně předával jeho obci svěřený úsek silnice od zbůšského vršku do Líní. V roce
1825 žádali představení obce krajský úřad o odložení povinnosti stavět 22 sáhů dlouhý úsek státní silnice u Litic na další rok,
protože tento rok se obec značně vyčerpala stavbou mostu a přípravou na zřízení kanálu vedoucího městysem. Jejich žádost však
byla zamítnuta, takže stavba byla opět zadána k provedení pachtýři Václavu Faitovi. V roce 1828 byla ve Staňkově budována
průjezdní silnice, v roce 1834 se připravovala stavba silnice do Čečovic. Rok 1837 přinesl nařízení postavit 75 sáhů dlouhý
díl silnice u Chotěšova. Finanční částka, za kterou měl být tento úsek zhotoven, byla rozdělena mezi občany. Ti sice na svém
shromáždění protestovali proti těmto výdajům, ale bezvýsledně. Vrchní úřad obci potvrdil povinnost výstavby a upozornil obec,
že byla dostatečně šetřena v předchozích letech. Stavbu pak provedl zednický mistr Václav Schiller. V roce 1847 zemský úřad
v Praze nařídil zřízení průběžné silnice, ke které se v archivu zachoval dokonce i stavební rozpočet a plán. V roce 1847 měla
být vybudována část silnice ve směru od Ohučova k radnici, tj. 143 sáhů, druhá část, měřící 122 sáhů, měla být provedena po
zbourání domu čp. 59, který stavbě překážel, nejspíše o rok později. I z dalších let jsou zachovány zápisy o odsouvání termínů
provedení stavebních silničních prací.
Zajímavá je výzva podkrajského úřadu v Horšovském Týně k vysazování topolů nebo jiných rychle rostoucích stromů na
křižovatkách cest, aby na ně později mohly být upevňovány ukazatele. V roce 1851 působila komise ke zřízení silnice z Merklína
do Staňkova, ale Městys Staňkov se nechtěl zúčastnit financování této stavby. Silnice ze Staňkova do Pocinovic přes Čečovice,
Bukovec, Šlovice až k okresní silnici z Horšovského Týna do Kladrub a dále její pokračování do Mířkova byla kolaudována
v roce 1888. Rovněž výstavba této silnice byla předmětem licitace. Stavba byla rozdělena na jednotlivé části, které byly nabídnuty
k licitaci, přitom vyvolávací cena byla stanovena podle nejnižšího podání. Obce zainteresované na vybudování komunikace,
v tomto případě Staňkov Městys, Štichov, Čečovice, Bukovec, Semněvice, Křakov, Mířkov, Pocínovice a Šlovice, zaplatily třetinu
celkových nákladů a dále měly povinnost poskytnout k bezplatnému užívání obecní lomy na kámen a písek.
Přestože zpočátku přijímaly obce výstavbu silnic chladně a s ohledem na finanční zatížení poněkud s nevolí, později
samy iniciovaly další výstavbu. Omezení výroby ve sklárnách na počátku první světové války vyvolalo oprávněné obavy
z nezaměstnanosti. Proto několik obcí, včetně Staňkova Městyse, podalo žádost horšovskotýnskému okresnímu úřadu o zahájení
výstavby již dávno projektované silnice Čečovice – Všekary - Ohučov jako tzv. nouzové stavby.
V meziválečném období pokračovala výstavba a opravy silnic, např. v roce 1922 kolaudována silnice Staňkov – Horní
Kamenice, 1924 Staňkov – Puclice, 1936 rozšířena silnice Staňkov – Horšovský Týn a v roce 1939 válcována silnice Staňkov
- Koloveč.
Radka Kinkorová

Autoportrét

U silnice ze Staňkova na Domažlice v posledních dnech zhotovil neznámý umělec vlastní autoportrét. Je děsivé, že tento
slaboduchý výtvarník možná již má nebo bude mít volební
právo! Lze předpokládat, že také časem bude požívat sociální
podporu z našich daní a možná, že i za peníze z našich daní
se bude hřát, třikrát denně jíst a dívat se na televizi v některém nápravném zařízení. Ty poslední dvě věci bych mu docela
přál, i když to bude za peníze z našich daní!
J.S.

Staňkovsko
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Základní škola informuje
V současné době navštěvuje školu 345 žáků, což je oproti loňskému roku nárůst. V lednu se konal zápis do školy, ke kterému
přišlo 50 dětí, z nichž pravděpodobně 1. září 2010 nastoupí 42,
takže budeme otevírat dvě třídy.
V tomto měsíci proběhl již potřetí lyžařský kurz na Špičáku.
Kromě pedagogů ze školy musíme poděkovat instruktoru Romanu Dvořákovi a dopravci Václavu Valečkovi za pomoc.
Jako každoročně probíhají na škole besedy pro žáky s různým
tématy. Velice dobře se rozvíjí spolupráce s Městskou lidovou
knihovnou. Nezapomínáme ani na filmová a divadelní představení, kterých jsme již několik zhlédli. Naši třeťáci absolvovali
zdokonalovací plavecký výcvik.
S velmi dobrým ohlasem se setkala pěvecká soutěž „Staňkovský slavík“ v Lidovém domě. Cenné zkušenosti a vynikající
umístění získáváme i v okresních kolech soutěží a olympiád.
Konverzační soutěž v německém jazyce – David Stauber ze
7. třídy – 2. místo, Tomáš Fejtek – 7.třída – 3. místo v soutěži
v anglickém jazyce, dějepisná olympiáda – Michaela Augustinová 7. tř. – 4. místo, olympiáda v českém jazyce – Tomáš
Suchý – 9.tř. – 3. místo, zeměpisná olympiáda – Ondřej Rauner
– 9.tř. – 1. místo,. Karlovarský skřivánek – krajské kolo – 1.
místo Tereza Leitlová – 6.tř. a 2. místo Tomáš Fejtek – 7.tř.
s postupem do národního kola. V Mezinárodní smetanovské
klavírní soutěži obsadila 1. místo Michaela Augustinová ze 7.tř.
Všem děkujeme a přejeme hodně zdaru v dalších kolech soutěží. Poděkování patří pedagogům za přípravu.
Žáci z kroužků své umění předvádějí na různých společenských akcích.
Do konce. března nás ještě čeká soutěž „Rubikon“, velikonoční
výstava a 3. žákovský ples v režii 9. tříd.
Zapojili jsme se v rámci okresu do projektu „Aktivní motivace
žáků ZŠ – jistota pro budoucnost technických oborů“ , který
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organizuje Hospodářská komora, dále do projektu „Kreativní
demokratická škola – cesta k aktivnímu občanství“, „Škola ve
tvých rukách“ – projekt několika škol v Plzeňském kraji, které
budou spolupracovat se školami v Bolívii. Zatím byl natočen
informační videoklip o naší škole.
Získali jsme grant na projektů „Podpora žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami integrovanými na základní škole“ a
připravujeme se podat žádost na projekt „EU peníze školám“.
Díky těmto dvěma projektům budeme mít možnost vybavit školu lépe učebními pomůckami v hodnotě téměř 1.200.000,- Kč
v průběhu následujících dvou let. Předpokládá to však zapojení
většiny pedagogického sboru do aktivit, s projekty spojenými.
Velký dík patří našemu zřizovateli, který vkládá nemalé finanční
prostředky do rekonstrukce školy.
Vedení školy

U příležitosti letošních oslav osvobození jihozápadních Čech americkou armádou navštíví
Staňkov KLUB 3. ARMÁDY Plzeň se svými historickými vojenskými vozidly.
Předpokládaný příjezd na náměstí je 3. května 2010 (pondělí) ve 12.30 hodin.
Od 12.00 hodin vystoupí s programem písní s vojenskou tematikou a s vojenskohistorickým doprovodným slovem military country kapela BÁBYDOU.

Fotbalisté Staňkova zahájili jarní část I.
A třídy úspěšně, vyhráli na náhradním
hřišti na umělé trávě v Horšovském Týně
2:0 nad Manětínem. Výkon staňkovského
týmu byl velice slibný a fanouškům dali
hráči najevo, že se ještě budou chtít
poprat o záchranu, přestože jejich pozice
v tabulce je na první pohled opravdu
beznadějná. Do mužstva přišlo během
zimní přestávky několik nových hráčů,
jde vesměs o velmi mladé fotbalisty, kteří
již ve Staňkově v minulosti působili. Tým
vede i nový trenér Miloš Tolar starší,
kterému pomáhají asistenti Zdeněk Zahoř
a Vladimír Kukla.
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Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 15.5.2010

