Březen

Vyřádili se rodiče i děti

Připadá mi, že je těch pochval z mojí klávesnice
tolik, že to mé rozplývání se nad podobnými akcemi už
málokdo bere vážně. Zrovna teď je to ale opravdu škoda.
Byl jsem se totiž podívat na 1. žákovském plese ZŠ
Staňkov.
Především musím podotknout, že jsem už na ples
šel s mizernou náladou, kterou mi rozhodně nezvedla
organizační vyhláška, že děti budou sedět u svých
tříd, učitelky také a rodiče budou mimo. To prakticky
znamenalo, že se moje čtyřčlenná rodina rozejde na
celý večer na čtyři různé kouty sálu a já budu přidělený
k nějakému stolu a lidem, se kterými si celý večer třeba
nebudu mít co říci. Další vidina násilného organizování
adolescentů do tanečních kreací za doprovodu stupidních
skladeb z repertoáru Dády Patrasové a spol. mi napovídala,
že napsat cokoli kladného na adresu podobného plesu
bude pro mne úkol nad mé síly i žaludek, a to přesto, že
manželka je učitelka a tudíž i jakýsi spolupachatel oné
akce. Tato nálada mi vydržela možná čtvrt hodiny. Domů
jsem odcházel v deset večer, když jsem byl vyhnán uložit
děti, s pocitem, že jsem ve Staňkově
nezažil hezčí ples.
Opět – nechci se dotknout
žádného organizátora jakéhokoli
plesu ve Staňkově – plesy jsou
vesměs bezvadné a například letecké
bály jsme si vždycky s dobrou partou
užili maximálně, ale tohle bylo někde
úplně jinde. U vchodu stála kontrola
společenského oblečení a nevhodně
oblečené účastníky šmahem posílala
domů převléci (kéž bych se podobné
služby dočkal kolikrát i na některých
jiných plesech, kam se po zavíračkách
místních restaurací chodí dobavit
odžínovaná mládež v adidaskách,
aniž by to kohokoli z pořadatelů
zvedlo ze židle). Přesto, že se to
možná některých dotklo, neb nejsou
zvyklí, sál se brzy zaplnil nejen do
posledního místečka, ale snad i nad
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jeho kapacitu. A už to, že byl zaplněný
téměř dalších pět hodin, hovoří samo
za sebe. Nabitý program byl opravdu
skvěle prokládán tanečními úseky tak,
že se opravdu nikdo nenudil a naopak
rozjásaní malí i velcí tanečníci se stačili
uklidnit a odpočinout. Děti do tance nikdo
nenutil a díky organizátorům byli na
parket brzy nenásilně vtaženi i dospělí a
bylo to opravdu moc fajn. Kdo tam nebyl,
nepochopí, jaký je to pocit, když čtyřicátníci na parketu zpívají Kabáty
a mezi nimi ve stejném rytmu poskakují jejich ratolesti a zpívají s nimi.
Takovou vzájemnost a spojení generací, kdy si na parketu opravdu jsou
všichni rovni, jsem ještě neviděl. Navíc celý večer hrál naprosto skvěle
Milan Khas.
A k programu? Byl dlouhý a nabitý a vzhledem k atmosféře
na sále i nadšeně přijatý. Protože hodnocení jednotlivých vystoupení by
zabralo možná další půlstránku a začal bych opět čtenáře nudit víc, než
je zdrávo, dovolte mi jen vypíchnout dvě věci: Supermódní přehlídku pod
taktovkou Jájiny Kaufnerové a dodatek k účesové parádě - modely orkánů
Kyrill a Emma v podání učitelů Pavlíka a Valečky…kdo neviděl, neuvěří.
Organizátoři, klobouk dolů!
Ferdinand Schenk

Staňkovsko

Rada města
schvaluje
- žádost FK Staňkov o poskytnutí finančního příspěvku pro oddíl ve výši
50.000,- Kč,
- žádost Vlasty Havlové, Lhota 15
(trvalé bydliště Staňkov, Soukenická
128) o prominutí placení poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu
v r. 2008,
- inventarizaci majetku města a jeho
organizačních složek za r. 2007,
- žádost ředitele ZUŠ p. Pluháčka o
prodej nadbytečného vyřazeného materiálu - klavírního křídla ZP 1 za zůstatkovou cenu nástroje dle odborného
posudku 15.000,- Kč,
- zaslání výběrových řízení na akce,
které město bude realizovat, těmto
uchazečům:
a) stavba víceúčelového hřiště a dráhy
při ZŠ Staňkov
(bude proveden ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ustanovení § 38 zák.
o veřejných zakázkách č. 137/06 Sb.)
1. Ing. Oldřich Kovařík - LUKANUS
STAV, Chodov 208, p. Trhanov
2. Západočeský STAVEX, spol. s r.o.,
Trhanov 56, p. Trhanov
3. STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283,
Domažlice
4. KARPEM a.s., náměstí Republiky
59, Horšovský Týn
5. VLČEK-STAVBY s.r.o., U Garáží
197, Horšovský Týn
b) kanalizace Ohučov
(bude provedeno ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle ustanovení § 38
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zák. o veřejných zakázkách č. 137/06 Sb.)
1. Chodské vodárny a kanalizace, a.s.,
Bezděkovské předměstí čp. 388, Domažlice
2. MVP Merklín s.r.o., U Zámku, Merklín
3. RENOVUM s.r.o, Plzeňská čp. 20,
Staňkov
4. KARPEM a.s., náměstí Republiky 59,
Horšovský Týn
5. VEToP spol. s r.o., Vodní 375, Staňkov
c) Ohučov-komunikace v průmyslové
zóně
(veřejná zakázka malého rozsahu dle
ust. § 12 odst. 6 zák. o veřejných zakázkách č. 137/06 Sb.)
1. Silnice Klatovy, a.s.
2. Ptáčník, Dopravní stavby, s.r.o.
3. Silnice Horšovský Týn, a.s.,
- žádost Českého kynologického svazu,
Boxerklubu ČR, ÚP Staňkov o poskytnutí fin. příspěvku města ve výši 1.500,Kč na krytí části nákladů, spojených s
uspořádáním Výběrové soutěže na MS
a MČR IPO ve dnech 26. a 27.4.2008
v Krchlebech,
- výpověď Domažlické nemocnici, a.s.,
z nájmu nebytových prostor - gynekologické ambulance - ve zdravotním
středisku. Termín podání výpovědi k
29.2.2008 a pověřuje starostu města
k dalším jednáním ve věci uzavření
nové nájemní smlouvy s MUDr. Janou
Schnurpfeilovou,
bere na vědomí
- děkovný dopis předsedy Aeroklubu
Staňkov za trvalou podporu města
a schvaluje poskytnutí fin. příspěvku
ve výši 5.000,- Kč Aeroklubu na úhradu
části fin. nákladů spojených s účastí
mladého staňkovského letce Martina
Zahálky na letošním mistrovství ČR
juniorů,

souhlasí
- s příjezdem historických vozidel Klubu
3.armády Plzeň do Staňkova u příležitosti oslav osvobození dne 06.05.2008,
- s navýšením odměny MTBS za prováděnou správu dle „Smlouvy o obstarávání správy byt. domu č. 333, 339, 340,
341 a 342, Na Tržišti, o částku inflační
- 2,8; tj. z částky 132,- Kč/měsíc/byt na
částku 136,-Kč/měsíc/byt,
doporučuje
- na žádosti ředitelky ZŠ zastupitelstvu
města schválit financování podílu fin.
prostředků města ve výši 15% v případě realizace grantu z Finančního mechanismu Evropského hospodářského
prostoru /Norsko na r. 2009 - 2010
pro příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Staňkov. Použití grantu je na zlepšení vybavenosti škol, celková částka
7.615.680,- Kč, podíl města činí
1.142.352,- Kč,
konstatuje
- že v případě splnění veškerých zákonných podmínek nemá námitek k záměru
firmy JSG med a.s. Plzeň a.s. - instalaci
slunečních kolektorů v objektu firmy,
- k žádosti p. Dr. Pavla Schleisse, Domažlice, Msgre B.Staška 79 o povolení
vybudování fotovoltaické elektrárny,
a) že ji nepřísluší vydávat povolení v
této věci
b) při splnění veškerých zákonných
podmínek nemá námitek k realizaci
záměru,
pověřuje
- p. Zdeňka Valentu, Staňkov, Na Tržišti
342, funkcí koordinátora pro oslavy
775. výročí Staňkova a jednáním v této
věci za město.
V.Žáček, J.Steinbach

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Fabian Ladislav, Husitská 461
Smazal Václav, Plzeňská 85
Vrbová Marie, Příčná 315
V měsíci březnu oslavili a slaví kulaté životní jubileum tito
Bártová Anna, Krchleby 54
občané Staňkova
Königsmarková Anna, Na Tržišti 337
Duchoňová Božena, Na Tržišti 339
Brožovský Jindřich, Americká 109
Švamberk Miloslav, Baarova 365
Hanušová Drahoslava, Bezručova 257
Žáková Josefa, Krchleby 69
Šporová Anna, Vránov 33
Rožňová Barbora, Komenského 274

70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
85 let
90 let

Živný Václav, Tyršova 234
Geigerová Věra, Jiráskova 263
Rubášová Anna, Žižkova 237
Velátová Emilia, Na Tržišti 334

70 let
70 let
70 let
70 let

Dne 14.03.2008 byli v obřadní síni
MěÚ přivítáni tito noví občánkové
města Staňkov

Lucie Ringlhánová
Vítek Liška
Ondřej Špit
Zbyněk Plas
V měsíci dubnu oslaví kulaté životní jubileum tito občané
Markéta Bártová
Staňkova
Natálie Soukupová
Ke slavnostní atmosféře se
připojily děti z MŠ, kterým tímto
děkujeme.

70 let
75 let
80 let
80 let
97 let
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Připravované akce
20.3. - 17.00 hod. - zájezd na D - parádu do KD Stod
- doprava ze staňkovského náměstí zdarma pro přihlášené na
MěÚ Staňkov. Hraje dechová hudba Božejáci.
5.4. - 20.00 hod. - dechová hudba Hájenka v Lidovém domě
- hudba k tanci i k poslechu
10.4. - 18.00 hod. - D - paráda Lidový dům
- k poslechu hraje dechová hudba Křídlovanka
26.-27.4. fotbalové hřiště Krchleby
výběrová kynologická soutěž na Mistrovství světa a MČR
IPO
6.5. - 15.00 hod. náměstí T.G.Masaryka Staňkov
příjezd historických vozidel Klubu 3. armády Plzeň u příležitosti oslav osvobození
24.5. louka za hasičskou zbrojnicí - soutěž o pohár Města
Staňkov v požárním útoku
- ráno děti, od 13.00 hod. dospělí, občerstvení i hudba zajištěny
22.5. - 17.00 hod. - zájezd na D - parádu do KD Stod
- doprava ze staňkovského náměstí zdarma pro přihlášené na
MěÚ Staňkov. Hraje dechová hudba Veselka.
29.5. - 17.00 hod. - divadelní představení Michala Nesvadby
- v Lidovém domě s názvem „Michal je pajdulák“
16.5. - 18.00 hod. - D - paráda Lidový dům
- k poslechu hraje dechová hudba Babouci.
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Sté vyročí potůčku?

Potůčku asi ne, protože ten tímhle údolíčkem tekl už
dříve,určitě alespoň příležitostně. Jinak by asi stavetelé železnice v roce
1861 nebudovali viadukt. V každém případě ale už sto let tenhle potok
od vodárny, která stojí u silnice do Horní Kamenice, teče pravidelně.
Souvisí totiž úzce s gravitačním vodovodem, který byl vybudován
v roce 1908, aby zásoboval vodou z pramenů v lukách, východně
od Staňkova, místní pivovar. Výborná voda, díky níž bylo výborné i
pivo, je svedena do podzemní nádrže a dřevěným potrubím proudí pod
zemí a pod řekou do pivovaru. Denně proteče 1600 hektolitrů vody.
Ze všeho, co prameny poskytnou navíc, je najednou potůček, který se
vydává poměrně širokým údolím za hřbitovem na svoji krátkou pouť
do řeky. U hřbitova se dříve na chvilku zastavil v tůňce, do které se
chodilo pro vodu, když bylo málo ve studni, potom však zas pokračoval
dál, pod tratí, mezi vrbičkami, údolíčkem již ne tak širokým, pozdravil
svým bubláním břízu ve svahu, zpomalil v malém rybníčku, do něhož
se chodily koupat husy, rourou podběhl polní cestu a mezi blatouchy
vyběhl na louku. Zde už měl připravenou nejkratší cestu do Radbuzy,
umělou, která byla vybudována pravděpodobně současně s vodovodem.
Koryto potoka je zde totiž na nevýrazném náspu, který převyšuje
úroveň luk po obou stranách. Dříve nejspíše potůček zahýbal doprava a
k řece tekl úpatím svahu pod lesíkem. Jistě to ale nevím, protože ti, kteří
by to mohli pamatovat, asi už mi to nepoví a dějepis se zabývá věcmi
důležitějšími, než je potůček.
Oč méně důležitý pro historii, o to důležitější byl však tenhle
kousek světa pro mnoho generací dětí z nedaleké čtvrti, kde se říkalo
„Na Závisti“. Chodily se sem pást husy, stavěly se hráze, hrálo se na
schovávanou, v zimě se sáňkovalo, svedena tu byla nejedna bitva.
I dospělí se tu občas objevili, aby nasekali nůši trávy. Díky tomuto
využití bylo údolíčko ve srovnání s dneškem téměř holé, až na břízu a
několik olší, pouze travnaté.
Jak potůček tekl a s ním čas, přibyla do údolíčka nehluboká
studna s vodárnou, která zásobovala vepřín postavený počátkem 60.
let, v letech 70. se pod údolím kolem hřbitova podplazil plynovod
a jeho odbočka do Staňkova podběhla železniční viadukt, dřevěné
potrubí pivovarského vodovodu bylo v úseku od viaduktu k pivovaru
nahrazeno litinovým, polní cesta přes údolí byla zvýšena. Po ukončení
výroby v pivovaru se kohouty gravitačního vodovodu uzavřely a na
vodovod se napojil vepřín spolu s teletníkem, který byl přestěvěn
z bývalé drůbežárny. Všechny tyto činnosti zanechaly v údolíčku
jizvy, se kterými si příroda dle svých možností poradila. Z těch
nejodolnějších proutků vrbových jsou dnes vysoké stromy, ze semen
borovic zanesených sem snad větrem také a duby nezůstávají nikterak
pozadu. Břízu, která bývala dříve dominantou údolí, jen ztěží najdeme
mezi smrky, které sem byly kdysi vysázeny.
V době nedávné byl vepřín spolu s teletníkem zrušen a
rozbourán a na polích začaly vyrůstat rodinné domky. Ještě před tím
byla vybudovaná celkem slušná, byť provizorní cesta, po které se
pohodlně dá dojet až k údolíčku. A nejen dojet, ale i dovézt. Sám se
musím přiznat, že jsem po ní odvezl nejedno kolečko suti či shrabaného
listí směrem k údolíčku. Byl jsem spolu se starousedlíky postaven před
problém, kam tím. Byli jsme zvyklí, že odpady z našich zahrádek dříve
nenápadně mizely v hnojišti vepřína, ten tu ale najednou nebyl. Tak holt
se to začalo vozit o něco dál, aby to nebylo na „frajplace“ tak vidět. A
byla tu skládka. Brzy označená cedulí, že zakázaná, ale to druhé slovo
už jaksi není důležité, hlavně, že skládka. Ti, co ještě věří v nějakého
boha, vozit přestali a řešili dál otázku starou jako Jan Neruda, nicméně
město ji mezitím vyřešilo otevřením sběrného dvora. Ale těm nevěřícím
sběrný dvůr nevadil a vozili dál. A nejen hlínu a lupení, ale i jiné věci.
Seznam předmětů by mohl poskytnout řidič multikáry městských
služeb, který odvážel hromadu pokladů, které jsme ze skládky vytřídili.
Množného čísla používám proto, že nejsem sám. Noví obyvatelé
rodinných domků si také uvědomují, že příroda za domem je přece jen
lepší než skládka. A tak pokud nemohou pomoci přímo, alespoň půjčí
elektřinu na sekačku, seženou kus dřeva nebo mě alespoň nepovažují za
blázna, což je také důležité. Skládka je dnes úměrně našim možnostem
zlikvidovaná a obehnaná dřevěným zábradlím. V loňském roce jsem
se snažil zredukovat kopřivy, které v údolíčku rostou a jsou důsledkem
přebytku vápníku ze stavební suti, a ejhle, vyrostla travička zelená,
která přečkala ve stínu dlouhá léta, po která už sem nechodí s nůší a
srpem ani paní Najnarová, ani paní Jaklová, pan Čapek a paní Frantová.
Ti všichni si už svoji nůši odnesli do nebe. Potůček ale teče dál a
doprovází vodu v potrubí zpočátku minulého století, která utíká pod
ním a která se v těchto dnech zas dostala ke slovu, a když už se nemůže
proměnit v božský nápoj, napájí alespoň pivovarský rybník. Tomu se
už nebude taky stýskat po vodě, protože byl vyčištěn, napouští se a
už se těší na kapry. A údolíčko se určitě těší na jaro a na travičku a na
všechno, co v něm roste a brzy se zas probudí. A těší se na lidi, že tam
přijdou a bude se jim tam líbit, a na tyhle lidi se těšíme i my, protože
když se někomu někde líbí, nevozí tam smetí.
Slávek Kupka

Staňkovsko
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VELIKONOCE 2008
Neděle 16.3.

Květná (Pašijová) neděle

Pondělí 17. 3.

Pondělí Svatého týdne

Úterý 18. 3.
Středa 19. 3.
Čtvrtek 20. 3.
Pátek 21. 3.
Sobota 22. 3.

Úterý Svatého týdne
Středa Svatého týdne
Zelený čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota
Velikonoční Vigilie („Vzkříšení“)
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

Neděle 23. 3.
Pondělí 24. 3.
Pátek 28. 3.
Neděle 30. 3.

Z archivu

Pondělí velikonoční
Pátek velikonoční
2. neděle velikonoční
Neděle Božího milosrdenství

9:30 Osvračín
11:00 Staňkov
14:30 Merklín

17:00 Staňkov
17:00 Staňkov
18:30 Staňkov
9:30 Osvračín
11:00 Staňkov
14:30 Merklín
11:00 Buková
17:00 Staňkov
9:30 Osvračín
11:00 Staňkov
14:30 Merklín

Požehnané Velikonoce!

STAŇKOVY (2. část)

Marně čekali Staňkovští na kladné vyřízení žádosti o zřízení staňkovského soudního okresu. Začátkem nového století se představenstvo
obce rozhodlo usilovat o umístění soudu a berního úřadu prostřednictvím „některého poslance“ a záhy bylo zastupitelstvem opět schváleno poskytnutí budovy pro potřebu soudních úředníků a úředníků berního úřadu, budovy s věznicí a bytem předsedy soudu. V roce 1903 již
se Staňkovskými spolupracuje poslanec JUDr. Emanuel Dyk a doporučuje, aby se Staňkov ucházel o povýšení na město, neboť k umístění
justičního úřadu by pravděpodobně snáze došlo ve městě. Staňkovští by měli zpracovat žádost, která by obsahovala krátkou informaci o
historickém vývoji obce („třebas trochu vybájenou“), ve zdůvodnění by měl být uveden pochopitelně počet domů a obyvatel, charakteristika obchodu a řemeslného podnikání v obce.
Do úsilí o povýšení obce na město se energicky zapojil bývalý staňkovský učitel Jan E. Hofman. K usnadnění získání titulu město
navrhoval politické sloučení obou Staňkovů, kterému by mělo předcházet sloučení škol.
Místní školní rada ve Staňkově Vsi vyzvala Místní školní radu v Městysi Staňkově k jednáním o seškolení obou obcí už v roce
1905. Navrhovala, aby po sloučení školních obcí staňkovské děti navštěvovaly měšťanskou chlapeckou školu v městečku a aby se obecné
školy spojily v jednu ve Vsi. Vyjednávání nevedlo k cíli, neboť zástupci Staňkova Městyse odmítli jednu obecnou školu ve vsi. V důsledku
nezdařeného pokusu o dohodu obou obcí se Staňkov Ves začal ucházet o povolení ke zřízení měšťanské školy, jejíž nutnou výstavbou se
zabýval již od samého počátku století. Okresní školní rada však žádost zamítla a znovu doporučila seškolení obou obcí.
Další kroky k seškolení obou staňkovských obcí byly učiněny roku 1909 a byly téměř idylické. Na Hromnice se sešla společná schůze
obou místních školních rad. Všichni zúčastnění se shodly na společném zájmu seškolení obou školních obcí v jednu s názvem Staňkov bez
přívlastku a jednou místní školní radou, které by předsedal střídavě starosta jedné a druhé staňkovské obce. Současně bylo dohodnuto,
že náklady na výstavbu nové budovy pro měšťanskou školu ve Staňkově Vsi a náklady na adaptaci obecné školy ve Staňkově Městysi
ponese společná místní školní rada. Zástupci Staňkova Městyse jen projevili přání, aby nová školní budova nebyla umístěna někde za Vsí,
nešťastně vzdálená dětem z Městyse. Přítomný člen zastupitelstva obce Křenovy podotkl, že Křenovy se v nejbližší době budou ucházet o
vyškolení ze Staňkova Vsi a o zřízení samostatné školy. Předpoklad rychlého a klidného seškolení, tak jak jej narýsovalo usnesení obou
školních místních rad, se však záhy rozplynul. Společná schůze zastupitelstev obou obcí svolaná k otázce seškolení nedospěla ke kladnému závěru. Zastupitelé Staňkova Vsi se cítili poškozeni návrhy zastupitelů Staňkova Městyse o umístění měšťanské a obecných škol. Bylo
rozhodnuto, že bude sestavena přípravná komise zabezpečující seškolení staňkovských obcí. Proces mohl pokračovat po vyřešení finanční
otázky a otázky, kde která škola bude zachována, která bude opravena a která nově vystavěna. Přestože zastupitelstvo Staňkova Městyse
neodhlasovalo seškolení obou staňkovských obcí, žádalo Staňkov Ves o podporu v úsilí o postavení české měšťanské školy v městečku. V
dalších letech probíhala nová jednání, byla sestavena nová komise, ale k souhlasnému ujednání nedošlo.
Radka Kinkorová

BONSAI MERKLÍN 2008
VÝSTAVA BONSAJÍ PŘEDNÍCH ČESKÝCH
PĚSTITELŮ
Zámek v Merklíně u Přeštic
17.května – 18.května 2008
9.00 hod – 18.00 hod
VENKOVNÍ EXPOZICE SE SUCHOU JAPONSKOU ZAHRADOU
„KARE-SANSUI“
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