Prosinec 2009
Vážení a milí spoluobčané,
opět, aniž jsme si to stačili
pořádně uvědomit, uběhlo
jako voda v Radbuze 365 dní
a společně stojíme na prahu
dalšího roku, tentokrát s číslicí 2010. Uplynulý rok nebyl
z pohledu města vůbec lehký.
V jeho průběhu se ukázalo,
že strašák finanční krize nebyl
pouhým strašákem, ale že se
její dopad dotkl téměř každého
z nás. U města se krize projevila propadem v daňových příjmech, který se blíží k
částce 4.000.000,- Kč, což činí asi 15-20 % celkových
daňových příjmů města. To si pochopitelně vyžádalo
určitá omezení na straně investic, některé akce byly pozastaveny či přesunuty na rok další, některé se vůbec
nerozběhly. I přes tuto složitou situaci se však některé
akce v průběhu právě končícího roku povedly a podle
mého názoru stojí za připomenutí.
Především byl otevřen v Ohučově v průmyslové
zóně průmyslový podnik koncernu ZF, což v době ekonomické krize považuji za malý zázrak. I když prozatím
nesplňuje naše představy v oblasti zaměstnanosti,
zcela určitě se jedná o velmi významný počin, jehož
význam doceníme v letech následujících. Kromě tohoto by měl být v této lokalitě v průběhu příštího roku
vybudován další podnik, který nabídne zaměstnání především ženám. Pozemky k tomuto záměru již německý
investor zakoupil a v současné době probíhají projekční
přípravy, aby se mohlo na jaře 2010 začít s výstavbou.
V letošním roce začalo i odkanalizování Ohučova, na které se městu podařilo získat dotaci jednak od
Plzeňského kraje a jednak od Ministerstva zemědělství.
V příštím roce by pak měly být na řadě Krchleby, pak
Vránov a zbytek Staňkova. Rovněž se podařilo v rámci
probíhající rekonstrukce základní školy, kterou se snad
podaří v příštím roce ukončit, vybudovat nové prostory
pro ZUŠ a děti se již nemusí složitě a někdy i nebezpečně přesouvat ze základní školy přes frekventovaný
hlavní tah Plzeň – Domažlice do staré a nevyhovující
budovy. Podařilo se nám díky dotaci upravit i část
prostranství před Mlýnskou a kolem kostela a doufám,
že se příští rok podaří tento záměr dokončit úpravou
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bezprostředního okolí kostela, kde by měla být vysázena nová zeleň. Plzeňský kraj pak ze svého rozpočtu
zrekonstruoval silnici ze Staňkova na Srbice a zejména
pak úsek Staňkov – Krchleby a Krchleby – Zelený háj a
zbývá jen věřit, že sliby krajského vedení dané při slavnostním otevření těchto částí týkající se samotného průtahu Krchleb nezůstanou pouhými sliby a že dojde příští
rok k jeho realizaci. Ale to je věc, kterou město nemůže
nijak ovlivnit, ta je plně v pravomoci vedení Plzeňského
kraje.
Ani další věc nemůžeme moc ovlivnit, tou je
obchvat města. I když jsme se dostali nejdál za celou
dobu, co se o jeho výstavbě hovoří, a ŘSD má v současné době pravomocné stavební povolení na jeho realizaci, zůstává otázkou, zda se v době, kdy stát omezuje
veškeré své investice a zastavuje již probíhající stavby,
podaří ve státním rozpočtu nalézt oněch bezmála 400
mil. Kč na jeho výstavbu. Mohu Vám však slíbit, že uděláme všechno proto, aby tomu tak bylo a konečně se o
něm přestalo hovořit a začalo se s jeho realizací.
Rok 2010 nebude pro město vůbec jednoduchý,
možná bude ještě složitější než ten letošní a já bych
chtěl v tomto mém malém shrnutí toho, co v roce 2009
proběhlo a co nás v následujícím roce čeká, poděkovat
zejména úředníkům městského úřadu a pracovníkům
MTBS za jejich velmi dobrou práci po celý letošní rok
a dále pak všem, kteří nám po celý rok pomáhali nebo
alespoň drželi palce v naší práci, a opravdu moc si jich
všech vážím a věřím, že nás budou takto podporovat i
roce 2010.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych
závěrem Vám všem i Vašim blízkým, ať již ze Staňkova,
Krchleb, Ohučova, Vránova nebo odjinud, ze srdce popřál v nadcházejícím překrásném čase vánočním, abyste jej mohli strávit po boku Vašich nejbližších, obklopeni
láskou a porozuměním a do nového roku 2010, ve
kterém si připomene 777 let od první zmínky o našem
městu, Vám pak přeji především hodně zdraví, osobní
pohody a zejména životního optimismu.
Mgr. Bc. Alexandr Horák,
starosta města

Radostné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do
nového roku 2010 přeje všem čtenářům Staňkovska
redakce.
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Teplická 874/8, Děčín, na uložení kabelů
distribuční sítě do pozemku p.č. 74 KN a
105/1 KN, v k.ú. Krchleby,

Usnesení z jednání rady města dne
21.9.2009
Rada města schvaluje
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186 o pronájem prostor Lidového
domu dne 19.12.2009 za účelem pořádání taneční zábavy,
- návrh bytové komise na pronájem bytu
1+2 v majetku města v domě čp. 16, Nádražní ul., Staňkov, p. Janu Jánskému,
Staňkov, Trnkova 360,
- žádost 4.třídy OA Soukromé SOŠ a
Gymnazia BEAN,s.r.o o prominutí placení poplatku za pronájem prostor Lidového domu dne 27.11.2009 za účelem
konání maturitního plesu,
- přijetí následujících pracovníků MěÚ na
základě výběrového řízení:
a) p. Jany Malíkové, Staňkov, Baarova
133, na uvolněné místo knihovnice
Městské knihovny ve Staňkově,
b) p. Petra Kučery, Staňkov, Bezručova 300, na uvolněné místo pracovníka
MěÚ-MTBS s hlavní činností na úseku
bytovém,
- nájemní smlouvu mezi městem a TEZA
s.r.o., Domažlice, Zahradní 542 na pronájem prostor uhelny u blokové kotelny
čp. 367, Na Tržišti, Staňkov,
navrhuje
- ZKD Sušice bezúplatný převod ideální
poloviny zmíněných pozemků výměnou
za zřízení věcného břemene na objektu
čp. 20 z důvodu umístění hlavního uzávěru plynu pro objekt č.p. 19 na tomto
objektu a zplnomocňuje starostu města
k dalšímu jednání se zástupci ZKD Sušice.
Usnesení z jednání rady města dne
5.10.2009
Rada města schvaluje
- žádost p. Mariana Horáčka, Staňkov,
Jankovského 321 o prominutí placení
části poplatku za odvoz a zneškodnění
komunálního odpadu pro rok 2009, a
to za měsíce duben – prosinec 2009.
Poměrná část za měsíce leden-březen
musí být zaplacena,
- žádost p. Anny Roučkové, Staňkov,
Rašínova 14 o prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodnění komunálního
odpadu pro rok 2009,
- uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene, číslo IV-12-0004658/
6, pro ČEZ distribuce, a.s., Děčín 4,

neschvaluje
- žádost Centra pro zdravotně postižené
v Domažlicích o poskytnutí sponzorského
daru ve formě finančního příspěvku na
činnost centra.
Usnesení z jednání rady města dne
19.10.2009
Rada města schvaluje
- přidělení bytu v budově Základní školy,
Komenského 196 učitelce ZŠ p. Petře Bělavé, Rožmitálská 265, Dvorec s tím, že
v případě ukončení pracovního poměru
bude byt uvolněn. Vrácením bytu nevzniká nárok na přidělení jiného bytu v majetku města.
- úhradu neinvestičních nákladů na dvě
děti ze Staňkova, kteří navštěvují MŠ
Holýšov
Usnesení z jednání rady města dne
30.11.2009
Rada města schvaluje
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro oprávněnou stranu Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se sídlem
v: Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2,
140 02 Praha. Jedná se o věcné břemeno
na pozemcích 661/4, 661/7 a 951/5 v k.ú.
Ohučov, kabelové vedení pro ZF Staňkov
s.r.o.,
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro oprávněnou stranu ČEZ Distribuce a.s. se sídlem: Děčín 4, Teplická
874/8, 405 02 Děčín. Jedná se věcné břemeno uložení kabelového vedení kolem
komunikace Družstevní ul., Krchleby,
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro oprávněnou stranu ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem: Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Jedná se věcné
břemeno uložení kabelového vedení pro
25+5 RD , ul.E.Krásnohorské, prodloužení pro 5 RD,
- uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene pro oprávněnou stranu ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem: Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02 Děčín. Jedná se věcné
břemeno uložení kabelového vedení pro
parcelu 337 KN, katastrální území Staňkov-ves, přívod z ulice Výtuňské.
- rozpočtové opatření č. 12 – rozpočtové
změny v rozpočtu města na r. 2009.
Upravený rozpočet po těchto změnách
bude činit v příjmové části Kč 61 152 210,a ve výdajové části Kč 62 901 880,-.
Financování bude činit Kč 1 749 670,-.
- žádost p. Petra Gusta, U Čermenského
lesíka 446, Staňkov o pronájem Lidového
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domu Staňkov v termínech 6.3, 18.9.,
16.10., 27.11. a 25.12., vše v r. 2010,
za účelem konání tanečních zábav a
souhlasí s přijetím nabídky p. Gusta na
dar v ceně cca 5.000,- Kč pro pořádání
akce pro děti (nealko nápoje, cukrovinky
apod.),
neschvaluje
- žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenského centra v
Domažlicích o poskytnutí fin. příspěvku
na činnost organizace,
bere na vědomí
- zprávy České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu, o provedených
inspekcích v Základní škole Staňkov a
Mateřské škole Staňkov a konstatuje ,
že obě školská zařízení pracují bez závad a vyslovuje poděkování zaměstnancům, učitelům a vedení obou školských
zařízení,
ukládá
ředitelce Základní školy Staňkov podat
do příštího jednání rady zprávu o provozu šaten ZŠ a jejich zabezpečení proti
krádeži,
bere na vědomí
- děkovný dopis ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, ZO Staňkov, za poskytnutí finančního příspěvku
na zájezd.
Usnesení č. 18 z jednání zastupitelstva
města konaného dne 01. září 2009
Zastupitelstvo města schvaluje
- plnění rozpočtu města za I. pol. 2009
- změny v rozpočtu města - rozpočtové
opatření č. 9 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové
části 54.007.650,- Kč a výdajové části
55.836.210, - Kč. Financování bude činit
1.828.560,- Kč
- prodej pozemku, p.č. 237/3 ZE , o výměře 1827 m2 a p.č.238 ZE , o výměře
2446 m2, oba v k.ú. Ohučov, p. Nguyen
Hoc, Bělohorská 258/43, Praha 6- Břevnov a p. Pham Thi Hong Anh Pham, Husova 2785/25, Plzeň 3, Jižní předměstí.
Výměra pozemků celkem: 4273 m2
cena
80,-Kč/m2,
prodejní
cena
341.840,-Kč. Poplatek vkladu do KN
hradí kupující,
- koupi pozemku, p. č. 207/6, dle KN,
v k.ú. Krchleby, o výměře 1263 m2, od
pana Jaroslava Glasera , Baarova 397,
Staňkov a paní Vlasty Kitzbergerové,
Kosmonautů 189, Domažlice - Hořejší
předměstí. Cena 105,-Kč /m2, Kupní
cena 132.615,-Kč,
- prodej pozemku, p.č. 2030/10, k.ú.

Staňkovsko
Staňkov-město, o výměře 31 m2, manželům Marii a Václavu Gillovým, Staňkov, Na Tržišti 337, cena 105,- Kč/m2,
prodejní cena 3.255,-Kč.
- prodej pozemku, p.č.1769/16, v k.ú.
Staňkov-město, výměra 158 m2, panu
Janu Novákovi, 17.listopadu 468, Miřetice u Klášterce nad Ohří, cena 105
Kč/m2, prodejní cena 16.590,-Kč,
neschvaluje
- prodej části pozemku, p.č. 1045/3,
v k.ú. Staňkov-ves, panu Pavlu Duchoňovi, Staňkov, Mathauserova 11.
Usnesení č. 19 z jednání zastupitelstva města, konaného dne 21. října
2009
Zastupitelstvo města ruší
- usnesení zastupitelstva města č. 18
z 01.09.2009 v bodě III, písm. f)
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schvaluje
- prodej pozemků, parc.č. 513,ZE, výměra
6072 m2, parc.č. 516,ZE, výměra 3261
m2, parc.č. 523, ZE, výměra 3617 m2 a
č. 661/20, KN, výměra 986 m2, všechny
v k.ú. Ohučov, celkem 13936 m2, firmě
Fetter &Spiritini, spol. s r.o., Prachatice,
Nebahovská 68, zastoupené jednatelem p. Konstantinem Fetterem, Passau,
Steinweg 12, SRN za účelem výstavby
průmyslového objektu,
- smlouvu o zprostředkování prodeje
nemovitostí, uzavřenou mezi městem
Staňkov jako zájemcem a p.JUDr. Irmou
Spurnou, Graferweg 3, 94121 Salzweg,
SRN, na prodej pozemků v k.ú. Ohučov,
- prodej pozemku v Jankovského ulici,
p.č. 1769/16 v k.ú. Staňkov-město, výměra 159 m2, trvalý travní porost, panu Janu
Novákovi, 17. listopadu 468, Miřetice u
Klášterce nad Ohří, vlastníka RD č.p. 356

v Jankovského ulici dle výpisu z katastru
nemovitostí. Cena 1m2 pozemku 105,Kč, prodejní cena celkem 16.695,- Kč,
- dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní školy Staňkov, schválené zastupitelstvem města dne 21.10.2002,
- dodatek č. 4 ke Zřizovací listině Mateřské školy Staňkov, schválené zastupitelstvem města dne 11.12.2000,
- dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Základní umělecké školy Staňkov, schválené
zastupitelstvem města dne 15.05.2002,
- jednací a organizační řád výborů zastupitelstva města Staňkov
- změny v rozpočtu města - rozpočtové
opatření č. 11 s tím, že upravený rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části 61.107.650,- Kč a výdajové
části 62.817.770, - Kč. Financování bude
činit 1.710.120,- Kč
J. Žáček, J. Steinbach

Blahopřání

Chtěl bych touto cestou poblahopřát panu Ing.
Milanu Hanušovi, absolventovi magisterského
programu aplikovaných věd na Západočeské
univerzitě v Plzni, který dne 21. listopadu 2009
převzal na galavečeru Česká hlava 2009 cenu
v kategorii Gaudeamus, cena poštovní spořitelny
za svoji diplomovou práci s názvem Numerický
model neutronového transportu. Vzhledem k tomu, že v rámci soutěže Česká hlava se každoročně vyhlašuje v sedmi kategoriích vždy pouze
maximálně jedna cena, jedná se o velmi významné ocenění našeho občana. Musím se přiznat, že
i po přečtení stručného výtahu z jeho práce, mám
jen velmi malou a zkreslenou představu o tom, o
čem ve své diplomové práci psal, a upřímně obdivuji, že je někdo vůbec schopen pochopit děje,
které charakterizují řetězovou štěpnou reakci
v jaderném reaktoru a převést je do matematicko-fyzikální roviny. Chtěl bych panu Ing. Hanušovi
popřát v jeho profesním životě mnoho úspěchů
v další činnosti třeba i při realizaci obdobných
projektů a samozřejmě hodně štěstí i do života
osobního.
starosta

Svačí vaše dítě ve škole? A víte co?

První desítky škol se v České republice přihlásily k účasti na projektu Svačiny do škol. Děti tak dostanou zdravou svačinu přímo do
třídy, aniž musí mít u sebe peníze a rozhodně ji nezahodí do koše – samy si ji totiž objednají na internetu, podle své chuti.
Možná patříte k rodičům, kteří vybaví svou ratolest každé ráno domácí svačinkou. Možná jste rodičem, který dítěti místo svačiny dá
„na svačinu“. Ať už patříme ke kterékoliv skupině rodičů, často zjistíme, že domácí svačina zůstala nedotčená v aktovce, nebo že
z ranní dvacetikoruny zbyl v zadní kapse kalhot zmačkaný obal od čokoládových tyčinek. Přitom právě na snídani a svačině závisí
energetické poměry v dětském organismu během školní výuky – a od nich se odvíjí například míra pozornosti či základy budoucího
zdraví.
Dopřát školním dětem zdravou svačinu, dodat ji zaručeně čerstvou až do školy, aniž by děti musely mít při sobě peníze a udělat
ze svačin zábavu je cílem projektu Svačiny do škol, který v České republice právě startuje. Rodiče mohou dětem svačiny předplatit
převodem na bankovní účet, složenkou, nebo přes systém PaySec a děti si na internetu svačinu samy vyberou a objednají, klidně na
den, týden nebo i měsíc dopředu. Zdravou svačinu dostanou až do třídy, přímo z výrobny, čerstvě připravenou.
Celý objednávkový systém je přístupný z internetové adresy www.svaciny.eu . Děti si mohou vybírat ze sladkých i slaných svačin,
salátů, jogurtů. Rodiče mohou mít jistotu, že jejich dítě svačí – a že svačí zdravě.
Alexandr Bílek, autor projektu Svačiny do škol
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Rozhovor s p. farářem
Januszem ROMANSKIM

Cestou jsem se zamýšlel nad svým
životem a došel k přesvědčení, že
pro mě bude nejlepší jít studovat
bohosloveckou fakultu, jak mi to doporučoval náš vikář.
Tam jsem dostal několik dobrých
rad. Např.: „Nemysli si, že jsi přišel
do světa svatých lidí, ale proto, abys
předával dál svou víru“.

21. října byla ve staňkovském kostele
krásná mše, na které jste měl největší
podíl právě Vy. Proč ta sláva?
Bylo to 25. výročí mého kněžství.
Dalo by se to přirovnat ke stříbrné svatbě
v manželství. Nemusel jsem dělat takovou slávu, ale chěl jsem, aby lidé viděli,
že kněži jsou také lidé, kteří si umí vážit
práce svých kolegů. Chtěl jsem seznámit
celou farnost s kněžími z okolí. Letošní
rok vyhlásil papež jako „kněžský rok“,
to znamená, aby se lidé modlili za kněze i za mladé chlapce, kteří se rozhodli
vstoupit do semináře. Rok 2009 byl vybrán proto, že si
připomínáme 150. výročí úmrtí Jana Marie Vianneye
z Arsu.
Po slavnostní mši bylo připraveno pohoštění na farní zahradě, kde se sešli farníci s kněžími, byl přítomen i biskup
Radkovský. Hrála dechovka, bylo veselo, polští přátelé
hráli na harmoniku, zpívali lidovky, moc mě to potěšilo.

Na mši byl přítomen také pan biskup Radkovský, který se zamýšlel
nad budoucností naší církve, nenašel jednoznačnou odpověď. Jak
vidíte Vy dnešní mladé lidi?
Oblékat se jako oni, snažit se jim
vyrovnat v mluvě, chodit s nimi do
hospody nebo si dát nějakou drogu, tudy cesta nevede.
Já mohu nabídnout jen svůj názor, svou životní cestu,
svou víru. Potom už záleží jen na každém člověku, jak se
rozhodne. Je to jejich svobodná vůle, jejich rozhodnutí,
jakou cestou se vydají. Nabízím jedno polské přísloví:
„Dobrého člověka hospoda nezkřiví a zlého člověka ani
církev nespasí.“

Docela by mě zajímalo, proč jste se rozhodl pro toto
poslání. Kdo Vás při výběru povolání nejvíce ovlivnil?
V dětství jsem na kněžství ani nepomyslel, i když
mě rodiče vedli k víře. Po maturitě jsem se přihlásil na
hornickou fakultu do Katovic, po vzoru mého otce. Cestou do vysokoškolských kolejí se mi stala taková malá
příhoda. Vlak byl plný cestujících a já s kamarádem jsme
se zamkli v kupé. Lidí klepali, ba i bušili, ale my neotevřeli. Přišel průvodčí, otevřel dveře pomocí kliky, a když
viděl, že jsme tam sami dva, začal nadávat. Já byl rudý
jako pivoňka, styděl jsem se ještě dlouho. Dorazili jsme
na koleje a tam jsem viděl realitu tehdejší vysokoškolské
mládeže. Mejdany, alkohol, holky….Ani jsem na kolejích
nepřespal, sbalil jsem kufry a upaloval zpátky domů.

Jelikož jsem se aktivně zúčastnila této bohoslužby, dovolte můj názor: Poprvé ve Staňkově jsem slyšela zpívat
třicítku mužských hlasů, farářů, píseň „Bože chválíme
Tebe“. Ve spojení se staňkovským sborem pod vedením
Františka Řezáče to byl úchvatný zážitek. Staňkovští lidé
pomohli panu faráři s občerstvením, na farní zahradě se
přátelsky povídalo, zpívalo, vyprávěly se vtipy, no prostě
super zahradní párty. Hrála muzika pana Gusta z Holýšova, děti tancovaly. Lidé, kteří chodili kolem fary, nemohli
pochopit, co se na zahradě děje. Někteří tvrdili, že kdyby
věděli, že pan farář slaví „stříbrnou svatbu“, určitě by také
přišli. Možná by stálo za to, občas se sejít s někým, kdo
občerství naši duši. Náš rozhovor končil slovy pana faráře: „Kdo nic nehledá,nic nenajde“.
rozmlouvala Miroslava Budínová

Vánoce jsou tím nejpodivuhodnějším svátkem,
který existuje. Jsou překvapením, které Bůh
připravil lidem.
O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh ukazuje
plnost svého milosrdenství tím, že se z lásky
stává zcela malým a slabým. Stvořitel se vydává
svému stvoření, aby mu dokázal:
“Podívej se, nechci ti způsobit nic zlého.”
Dítě Vánoc nám říká: “Já jsem Bůh, který se stal
člověkem.
Chci vám dokázat, že jsem Láska, že vás miluji a
že vám nejsem schopen učinit něco zlého.”
(Podle bratra Efraima)
Znáte milost našeho Pána Ježíše Krista: on,
ačkoliv bohatý, stal se pro vás chudým, abyste
vy zbohatli z jeho chudoby.
(2Kor 8,9)
Požehnané Vánoce a šťastný nový rok přeje
P. Janusz Romanski

Bohoslužby o Vánocích v římskokatolické farnosti Staňkov:

24.12. Čtvrtek - Štědrý den

- Osvračín 20.00h mše sv.
- Staňkov 24.00h mše sv.
25.12. Pátek - Narození Páně
- Osvračín 9.00h mše sv.
- Staňkov 10.30h mše sv.
12.12. Sobota - Svátek sv. Štěpána - Osvračín 9.00h mše sv.
- Staňkov 10.30h mše sv.
27.12. Neděle sv. rodiny
- Osvračín 9.00h
mše sv.
- Staňkov 10.30h mše sv.
12.12. Čtvrtek: poslední den roku - Staňkov 17.00h mše sv.
- Staňkov 23.30h
adorace a vítání nového roku 2010

Lustr pro kostel je již hotov!
V čísle 83 Staňkovska jsme
uveřejnili článek o peripetiích s nalezením a opravou
historického lustru z kostela
sv. Jakuba ve Staňkově.
Lustr je již po náročných
opravách hotov a do Vánoc
bude zdobit interiér našeho
kostela tak jako před desítkami let.
(došlo po uzávěrce)

Staňkovsko
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ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
VE STAŇKOVĚ
V podvečer první adventní neděle
proběhlo na staňkovském náměstí tradiční rozsvícení vánočního stromu. Na
zaplněném náměstí pod krásně zářícím smrkem si občané, hlavně rodiče,
poslechli děti základní školy.Ty přednesly koledy a vánoční básničky a celé
vystoupení bylo zakončeno přečtením
dopisu Ježíškovi.
Sníh tentokrát scházel, účastníci se
však mohli zahřát vinným punčem a dalšími horkými nápoji, které zdarma poskytovali pracovníci městského úřadu.
J. Steinbach

ADVENTNÍ TRHY V PUCLICÍCH
Jako každoročně, i letos o první adventní neděli 29.
prosince, ožily prostory velmi pěkně zrestaurované tvrze
v Puclicích adventním trhem. Nabídku adventních věnců,
betlémů, vánočních ozdob, perníčků, paličkovaných krajek, medoviny a dalších vánočních lidových výrobků využilo opět mnoho návštěvníků, mezi nimi i staňkovských.

Staňkovsko
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Íránská mise 2009 aneb cesta sedmi
statečných (26.9.2009 – 7.10.2009)

V letošním roce jsme se rozhodli navštívit zemi,
o které slyšíme z různých sdělovacích prostředků všelijaké, avšak zejména záporné ohlasy. Ale ani tyto informace nás neodradily od toho, abychom se do země
zvané Írán vydali. Bylo mnoho lidí, kteří tvrdili, že z této
země se nemůžeme vrátit živí nebo přinejmenším s hrůzostrašnými traumaty do konce života. Ovšem opak byl
pravdou. A jak se později ukázalo většinu obyvatelstva

Íránu politická situace buď nezajímá, nebo jsou spíše
pro to, aby se Írán od svých zvyků odpoutal a ubíral se
blíže k západní kultuře. To samozřejmě platilo zejména u
mladých lidí ve věku mezi 20 – 26 lety. Pravdou je, že po
volbách íránského prezidenta a následných demonstracích, které se udály zejména v hlavním městě Teheránu
v první polovině roku 2009, nás stále více lidí od našeho
plánu zrazovalo. My jsme se však již rozhodli. Navíc
demonstrace se konaly na jaře roku 2009, zatímco náš
odlet z ČR byl naplánován na 26. září 2009. I z tohoto
důvodu jsme věřili, že se situace do doby našeho odletu
poněkud uklidní.
Infarktová situace však zdaleka nenastala v Íránu,
ale ještě před samotným odletem. Při cestě do Íránu je
totiž potřeba mít vízum. Po podání žádostí o víza na
íránskou ambasádu a dlouhotrvajícím nicnedělání z iránské strany jsme začali tuto ambasádu doslova zahlcovat
dotazy, zda již jsou naše víza schválena. Neustále nám
bylo sdělováno, že žádosti jsou řádně odeslané k vyřízení do Íránu. Bylo úterý 22. září a dle telefonického
sdělení byla víza schválena. Nyní již stačilo pouze přijít
s pasy a nechat si víza potvrdit přímo do pasu. Ve čtvrtek
24. září se do Prahy vezly pasy, ale ouha! Dle osoby na
ambasádě víza stále schválena nebyla a bylo nám sděleno, že máme přijít v pátek. To, že letíme už v sobotu,
vyvolalo u pracovníka na ambasádě „mírné“ zděšení.
Ovšem on stále tvrdil, že víza nejsou vyřízena. Byl pátek
25. září, den před odletem. Až teprve v 15 hodin odpoledne jsme byli informováni, že víza jsou potvrzena do
našich pasů. V sobotu 26. září jsme tedy mohli úspěšně
zahájit naši íránskou misi. Ve 13 h jsme ovšem z Prahy
odlétali s informací, že víza zatím nejsou z Íránu oficiálně
schválena, ale v pasech jsme je měli, takže jsme doufali,
že na letišti problémy nebudou. Let do Teheránu s mezipřistáním v Moskvě se společností Aeroflot proběhl bez
nejmenších problémů.
Do Teheránu, hlavního města Íránu, jsme přiletěli 27.
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září v půl druhé ráno íránského času. Naštěstí na letišti
s našimi vízy nebyl nejmenší problém. Nutno podotknout,
že letiště, na které jsme přiletěli, bylo od samotného města
vzdáleno nejméně 30 km, a že nás ohromil jeho absolutní
luxus. Inu moderní prosklená budova se západoevropským standardem. Kromě alkoholického piva. To v Íránu
neseženete prakticky nikde. Maximálně na černém trhu,
což jsme po několika upozorněních raději nezkoušeli. Po
mírném odpočinku a výměně peněz jsme se vydali hledat způsob, jak se dostat do Teheránu. Způsob si našel
nás. Sotva jsme s krosnami vyšli před letištní budovu,
„namotali“ se na nás ihned místní podnikavci. Když jsme
zjistili, jak je cesta taxíkem tak neskutečně levná (podle
informací místních stojí 10 litrů benzínu 1 dolar, 1 litr tedy
stojí asi 2 Kč a autem jezdí prakticky všichni, ovzduší
v Teheránu je tak doslova zamořeno výfukovými plyny),
neváhali jsme a nechali jsme se odvézt do Teheránu na
prostranství, kde nás po uvítání přesadili do dalších dvou
vozů taxi a vezli jsme se až do města, které se nachází
pod neaktivní sopkou Damavand (svými 5 671 m. n. m.
je to nejvyšší vrchol Íránu i všech zemí Blízkého východu
a nachází se asi 70 km severovýchodně od íránského
hlavního města). Zde jsme poprvé ochutnali místní tradiční pokrm nazývající se dizi (fazole, brambory, skopové
maso, paprika) a potkali se se dvěma Čechy z Plzně
(Honzou a Magdou), kteří se k nám připojili.
Po noci strávené v základní tzv. ubytovně ve 2 100 m.
n. m., ze které se zpravidla začíná výstup na Damavand,
jsme se další den ráno vydali na cestu vzhůru. Lepší
počasí jsme si ani nemohli přát. Slunce nádherně hřálo.
Teplota v rozmezí 28 – 33°C. Jak jsme ovšem postupně
stoupali výš a výš s krosnami na zádech, které vážily

15 - 20 kg, tak začínal vát poměrně silný vítr. Ovšem
v tomto horkém počasí, se to dalo ještě snést. Došli jsme
do druhé základny asi v 3 300 m. n. m., a jelikož jsme
měli před sebou ještě celé odpoledne, rozhodli jsme se,
že vystoupáme do třetí, poslední základny ve 4 300 m. n.
m. Do této základny jsme již došli za poměrně chladného
počasí a mrazivého větru. Ubytovali jsme se v kamenné
chatě a po několika hrách v kostky jsme ulehli do spacáků na dřevěné pryčny se železnou konstrukcí. Zde jsme
vzali s povděkem, že nám místní obyvatelé této chaty
zapůjčili deky, které se elegantně vsunuly pod naše těla
a poměrně výrazně tak snížily nepohodlnost spaní na
dřevěných pryčnách. Přes noc se teplota v kamenné
chatě pohybovala okolo +50°C. Další den jsme věnovali
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aklimatizaci a vystoupali jsme do výšky asi 4 500 m. Poté
jsme se vrátili zpět do kamenné chaty. Následující den
brzy ráno jsme vyrazili na opravdový výstup na vrchol
Damavandu. I přesto, že jsme krosny nechali na kamenné chatě a měli s sebou pouze jeden batoh s vodou,
byl postup vzhůru stále obtížnější. Cesta ubíhala velmi
pomalu, každý výškový metr byl velmi znát, dýchání se
zhoršovalo, ale přesto jsme stoupali stále dál. Ve výšce
kolem 4 900 m jsem se já a Míra Hůla otočili a vydali se
zpět do kamenné chaty – těžké dýchání, bolení hlavy provázené bolestmi na hrudníku. Ostatní pokračovali dále.
Michal se otočil na cestu zpět ve výšce asi 5 300 m kvůli
nastupujícím halucinacím. Zbytek se doslova „plazil“ výš
a výš. Nakonec se čtyřem z naší expedice (Rudovi, Robinovi, Jiřímu a Mírovi Herianovi) + dvěma spřáteleným
Čechům z Plzně (Honzovi s Magdou) podařilo „dohrabat“
se na vrchol Damavandu. Počasí bylo absolutně perfektní a výhled do údolí byl prakticky dokonalý. Odměnou jim
byl pohled do kráteru této dnes již nečinné sopky. Sestup
zpět do kamenné chaty zvládli totálně vyčerpaní těsně
předtím, než se setmělo.
Další den jsme sestoupili zpět do vesnice, ze které
jsme předtím zahájili výstup. K jídlu opět dizi a luxusní
spánek u místního top cestovního manažera jménem
Mustafa. Následující den jsme se opět, jak jinak než
formou taxislužby, vydali na sever Íránu k pobřeží Kaspického moře. Zde jsme strávili dva dny a okamžitě se
stali „hollywoodskými hvězdami“. Všichni se nás neustále
ptali, odkud jsme, jak se jmenujeme, a dokonce jsme se
lidem na ulici podepisovali. Opravdu, upřímně řečeno,
absolutně přátelská atmosféra. Ani kapka žádného konfliktu. Poté jsme se přemístili mírně na západ od pobřeží
Kaspického moře do města Rasht, které má asi 600 tisíc
obyvatel.
Zde se opakovala situace ve stylu „Hollywood“.
V tomto městě jsme strávili tři dny a zažili zde situace,
které jsme tak úplně předem neplánovali. Jelikož jsou
kluci z Horní Kamenice dobrovolní hasiči, Jiří dokonce
profesionální hasič, rozhodli jsme se, že se pokusíme
najít místní hasičskou stanici. Když jsme čekali na ulici na
taxi, ujala nás íránská vysokoškolačka Maria, které jsme
vysvětlili, že hledáme hasičskou stanici. Naštěstí mluvila
dobře anglicky. Chvíli nechápala, proč turisté hledají hasičskou stanici. Pochopila, až když jsme jí vysvětlili, že
většina z nás jsou také hasiči a že bychom rádi viděli na
jaké úrovni jsou hasiči v Íránu. Je potřeba říci, že v Íránu

BYLI JSME NA KANÁRECH!

Tak s takovýmto prohlášením se setkávame u opálených a mořskou vodou vylouhovaných přátel, kteří se
nám chtějí pochlubit svým pobytem na Kanárských ostrovech. Staňkovští i přespolní toto mohli říci, jestliže
navštívili zpěvní produkci a výstavu kanárů, která se
ve Staňkově konala při příležitosti oblastní soutěže ve
zpěvu kanárů. Díky zanícení a obětavosti pana Miroslava Macána se soutěže v kanářím zpěvu a výstavy
konají ve Staňkově každý rok. Při dvou produkcích
mohla téměř zaplněná zasedací místnost Městského
úřadu obdivovat zpěv vítězných kolekcí kanárů.
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není zcela obvyklé, aby žena oslovila muže, ještě navíc
cizince. Po prohlídce a přátelském přijetí tamními hasiči
na menší hasičské stanici jsme zamířili na centrální hasičskou stanici města Rasht. Na vrátnici se k nám chovali jako k oficiální delegaci hasičského záchranného sboru
České republiky. Následovala exkurze po stanici včetně

představení vrcholných zástupců stanice. Dále nám ukázali místnost, ve které se děti učí základům protipožární
ochrany. Zde jsme si vyměnili upomínkové předměty s
hasičskou tématikou. Nutno podotknout, že stanice byla
velmi moderně vybavena. Po návštěvě hasičské stanice
nám Maria nabídla, jestli nechceme navštívit přednášku
na místní vysoké škole. Samozřejmě jsme souhlasili.
Ovšem nečekali jsme, že přednáška se týká íránské
poezie. Takže jsme 2 hodiny poslouchali íránské básně
v perštině. Persky nikdo z nás nerozumí. Také Maria
přednesla svoji báseň, kterou věnovala zejména nám.
Po přednášce následovalo focení s vysokoškolskými
profesory. Zatímco návštěvu hasičské stanice jsme měli
předem naplánovanou, tak přednáška o íránské poezii
byla opravdu nečekaným vyvrcholením dne. O den později, tj. 6. října jsme se autobusem přemístili na letiště a
odletěli zpět do rodné České republiky.
Závěrem bych chtěl říci, že naše íránská mise se
odehrála bez jakéhokoliv, byť jen náznaku problému, lidé
se k nám chovali velmi přátelsky a snažili se nám pomoci
či poradit za každé situace.
Jan Antony, účastník íránské mise 2009
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JŠ POLYGLOT VE SPOLUPRÁCI
S MĚSTKÝM ÚŘADEM STAŇKOV
PŘIPRAVUJE VEČERNÍ KURZY
ANGLIČTINY, NĚMČINY A ŠPANĚLŠTINY

Pro všechny, kteří mají zájem se naučit cizí jazyk nebo si
zlepšit stávající znalosti

poíslu?enství

Staňkovští chovatelé pořádají
každou neděli až do 28. března
2010 trhy králíků, holubů,
drůbeže, exotů a jiného drobného
zvířectva. Objekt v Plzeňské ul.
č. 27 ve Staňkově je otevřen vždy
od 8.00 do 12.00 hodin. Koupit lze
chovná i jatečná zvířata.

* kurzy vedou zkušení a kvalifikovaní lektoři
* ve skupině maximálně 10 posluchačů
* 2x90 minut týdně nebo 1x90 minut týdně (začátek mezi
17. a 19. hodinou)
* začátek kurzů v lednu/únoru 2010
* cena za jeden semestr (18 týdnů, 72 vyučovacích hodin)
je 3 900 Kč (2x90 minut týdně) a 1 900 Kč (1x90 minut týdně)
* učebnice Sprechen Sie Deutsch (Nakladateství Polyglot),
Time To Talk (nakladateství Polyglot), Nuevo Ven a doplňující materiály
* při splnění závěrečného testu certifikát dle standardu EU
a Společného evropského referenčního rámce
* konkrétní kurzy budou otevřeny dle zájmu, nabídka bude
zveřejněna v týdnu od 14/12/2009
Více informací o naší škole naleznete na www.polyglot.cz
Pro více informací o kurzech nebo předběžné přihlášení
pište na skola.plzen@polyglot.cz nebo volejte 377 320 786
nebo 777 252 226.
Náměstí Míru 2, 301 00 Plzeň, telefon: 377 320 786, email:
skola.plzen@polyglot.cz www.polyglot.cz
V případě dostatečného zájmu se kurzy budou konat ve Staňkově.

Akce půjčky 724 528 636, 736 138 888

WWW.SEDESATKA.CZ – INTERNETOVÝ PROSTOR PRO SENIORY

O prázdninách zahájil provoz významný neziskový internetový projekt pro seniory v České republice. Na adrese
www.sedesatka.cz je umístěn informačně-zábavní systém s desítkami stránek, vnitřně členěný na čtrnáct krajů a sedmdesát šest okresů. Internetový projekt Šedesátka.cz umožňuje seniorům zapojit se při tvorbě jeho obsahu, každý
návštěvník může nejen číst, ale také přispívat, přímo psát své články nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Společnost v Česku spojuje seniorský věk s pasivitou, odevzdaností, od seniorů již nic neočekává. Přitom právě ve
zralém věku může člověk nabídnout životní zkušenosti a určitý nadhled. Cílem projektu Šedesátka.cz je vytvořit českým
seniorům prostor k vzájemnému sdílení, vyjádření názorů, prostor k vytváření komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolický mikrofon“ vysvětluje Jan Vojvodík, šéfredaktor webu Šedesátka.cz.
Internetový projekt www.sedesatka.cz přizpůsobil seniorům jednoduché grafické i technické řešení webu. Hned v prvních dnech provozu se na webu vytvořila aktivní seniorská komunita, která živě diskutuje a buduje společenské vztahy.
„Regionální charakter projektu vytváří prostor i pro města a obce, které mohou bezplatně zveřejňovat zajímavosti ze
své historie i současnosti, mohou zvát k návštěvě. Jejich obyvatelé zase najdou na jednom místě nejrůznější informace,
zpravodajství, rozhovory, zajímavosti, křížovky, recepty, tipy a rady. Návštěvník, který má dost času, se může pohodlně
projít celou republikou, zastavit se třeba v každém kraji nebo okrese a podívat se, jak Šedesátka.cz žije u sousedů“
dodává šéfredaktor webu Jan Vojvodík.
Navštivte www.sedesatka.cz. Třeba se budete rádi vracet.

Staňkovsko
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Jak dál po rodičovské dovolené aneb Praktické rady pro
úspěšný návrat do pracovního
života

Občanské sdružení Koráb bude od listopadu letošního roku pořádat vzdělávací projekt s názvem Jak dál po
rodičovské dovolené aneb Praktické rady pro úspěšný
návrat do pracovního života zaměřený na vzdělávání
rodičů na mateřské dovolené či bezprostředně po ní.
Projekt bude současně probíhat v Blížejově, Bělé nad
Radbuzou a v obci Studánka na Tachovsku.
Účastníci kurzů se budou scházet přibližně každé tři
neděle na cca 3 hodiny v prostorách základních škol (v
případě Studánky na OÚ), kde budou odbornými lektory
školeni v jednotlivých tématech.
Zájemci se během jednoho roku naučí zvládnout realizaci přijímacích řízení v zaměstnání, správnému způsobu jednání s budoucími zaměstnanci, vyhledat vhodné

„Zuška“ se dočkala
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grantové a dotační výzvy a nabídky v rámci veřejných
zakázek, či zpracovat projektovou žádost a následně
projekt obhájit, prezentovat a realizovat. Cílem projektu
je větší šance uplatnění se na trhu práce, znalosti k možnosti sebezaměstnání (realizace vlastních projektů) a
v neposlední řadě poznatky, jak zaměstnávat druhé.
Projekt vychází vstříc matkám či otcům, kteří by se
chtěli zúčastnit, ale brání jim v tom starání se o jejich ratolesti. V každém místě konání projektu bude zajištěna
možnost hlídání dětí v blízkosti školících prostor.
Občanské sdružení Koráb uspělo v rámci 2. výzvy
místní akční skupiny Český les pro předkládání žádostí o
dotace a dotaci na tento projekt získalo. Vzdělávací kurz
je tak spolufinancován dotací z Programu rozvoje venkova ČR Osy IV Leader pro účastníky je bezplatný
Bližší informace a přihlášku získáte na tel. 602 168 170,
johanek@agakcent.cz, nebo na http://www.jakdalporodicovskedovolene.webnode.cz, kde se dozvíte, jak přesná
data konání školení v jednotlivých obcích, tak bližší charakteristiku prezentovaných témat.

8. října byly slavnostně otevřeny nové prostory Základní umělecké školy ve Staňkově, a to v budově Základní školy
v Komenského ulici. Slavnostního otevření se účastnili zástupci obce, školy, žáků, dodavatelských firem, i Parlamentu
České republiky a další hosté. Součástí malé slavnosti bylo i vystoupení žáků ZUŠ, jak při přestřihování pásky, tak v samotných učebnách.

Staňkovsko

strana 10

Prosinec 2009

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Roučková Anna, Rašínova 14
Steinbachová Milena, Puclická 310
Zídková Barbora, Riegrova 301

95 let
75 let
85 let

V měsíci listopadu oslavili kulaté životní jubileum tito
občané Staňkova:
V měsíci prosinci oslaví a oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova:
Brožovská Marie, Americká 109
70
let
Hanzlík Karel, Jankovského 190
70 let
Falout Václav, Jankovského 153
80
Paleček Jan, Jankovského 303
70 let
let
Paulová Marie, Krátká 410
70 let
Gregorová Marie, Na Tržišti 341
97
Princl Josef, Rašínova 385
80 let
let
Rothová Jiřina, Soukenická 86
93 let
Manowetz Otto, Ohučov 31
75
Valečková Zdeňka, E.Krásnohorské 493
let
75 let
Vaverka Břetislav, Komenského 386
85 let

Kultura
Výstava k 10. výročí staňkovského hokeje
Dne 12.12.2009 uspořádali staňkovští hokejisté v sokolovně výstavu
k výročí 10 let obnovení činnosti ve Staňkově. Byly k vidění kromě
fotografií, dresů a získaných pohárů z průřezu posledních deseti let i
opravdové historické unikáty z hokejové výstroje. Přestože tato výstava
trvala pouze jeden den, našlo si na ni cestu více než sto návštěvníků,
kterým patří náš dík. Návštěvníci měli možnost získat zajímavé ceny. V
soutěži ve střelbě na branku s maketou brankáře se doslova “vyřádily”
jak děti, tak i návštěvníci staršího data narození. Poděkování za
podporu této výstavy patří městu Staňkov, Sokolu Staňkov a firmám
Villa restaurant, Tempo s.r.o. Klatovy a Plyn top24 servis, Domažlice.
Mnoho fotogafií z výstavy najdete zanedlouho na intenetových stránkách
HC Tempo Staňkov, které naleznete na stránkách města Staňkov sekce sport hokej. Přejeme všem čtenářům Staňkovska, a nejen jim,
příjemné prožití svátků vánočních a vše dobré v novém roce 2010.
Za HC Tempo Staňkov
Jan Brožovský a Vojtěch Němec

18.12. v 18.00 Vánoční zpívání dětí ZŠ v římskokatolickém
kostele
19.12. Lidový dům
taneční zábava, hraje TELEFON
26. 12. Lidový dům
taneční zábava – kapely Medy
Gang, Zvlašný škola

Předběžné termíny
staňkovských plesů v lidovém
domě :
23.1. Dětský ples
6.2. Mládenecký ples
13.2. Letecký ples
20.2. Rybářský ples

Vychází každé dva měsíce.Vydává město Staňkov,
Nám.TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí redakční rada:
Vedoucí - Josef Steinbach, zástupce - Ferda Schenk,
Slávka Schenková, Marie Gillová. 800 ks výtisků
ZDARMA. Zveřejněné články nemusí být shodné
s názorem redakce. Reg.č. 340 1000 389
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