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Lékárna U Matky Boží Staňkov
Nová lékárna tohoto jména bude otevřena ve Staňkově 2. srpna 2004 v Nádražní
ulici č.p. 15. Při této příležitosti bych vás chtěla krátce seznámit s historií lékáren ve Staňkově
a také s výběrem názvu nové lékárny.
Historické názvy lékáren málokdy korespondovaly se jménem majitele, např. U Bílého jednorožce,
U Černého orla, U Zlatého hada, U Matky Boží. Názvy
lékáren se neměnily, majitelé občas ano. Souviselo
to s tím, že provozovatel lékárny musel mít poměrně
vysokou odbornou kvalifikaci, mnohdy se jeho potomci věnovali jinému oboru a potom tedy lékárnu
i s názvem převzal někdo jiný. Dobré jméno lékárny
si samozřejmě ponechal. Na rozdíl od tradic lékárenství
se v době nedávno minulé používalo pouze číselné označení lékáren. Proto málokdo ví, že lékárna U Matky Boží
ve Staňkově již existovala.
První koncese na zřízení lékárny ve Staňkově
byla přidělena magistru Matěji Královcovi, který otevřel
Pouť sv.
Jakuba
apoštola.
lékárnu
v březnu
roku Staršího,
1898. Královcova
lékárna provozovaná v domě č.p. 72 (na rohu dnešní ul. 28. října a AmeByl bratrem
apoštola
Jana
a patřil
spolu
s Petrem
rické
ulice) měla
jen český
název,
přestože
zvykem
bylo
a Janem ke zvláště privilegovanému užšímu kruhu
učedníků. V době pronásledování Heroda Agrippy
byl v roce 42 sťat mečem. Nad jeho hrobem
v Jeruzalémě byl později postaven kostel k jeho
cti. Za legendu se považuje tvrzení, že kázal ve
Španělsku a že tam byly přeneseny i jeho ostatky.
Od 10. století započala velká vlna poutí do Santiaga
de Compostella k jeho hrobu a přispěla k tomu, že se
světec stal velmi populárním.
Staňkov se svým kostelem sv. Jakuba je na cestě
tohoto putování do Španělska. Cílem tohoto
putování je vždy hlubší, osobnější setkání s Bohem
v modlitbě. Lidi na pouť přivádí touha svěřit se
Bohu, Panně Marii, sv. Jakubovi s vlastními strastmi
a starostmi a vyprosit si útěchu, světlo, sílu a
pomoc, vyslyšení v naléhavých záležitostech. S tím
pak samozřejmě souvisí i vděčnost.
Objevit Boha, který nám chce být blízko, který nás
oslovuje lidským slovem v Písmu, který nás miluje
lidským srdcem, Boha, který nás zve k vnitřnímu
obrácení, který nám nabízí své přátelství – je
smyslem poutí.
Přeji všem obyvatelům města Staňkov a všem
ostatním hostům hodně radosti, míru a vnitřního
pokoje.
PhMr. Matěj Královec

Staňkovská lékárna v původním domě čp. 72.
Foto asi z r. 1907

uvádět dvojjazyčné označení. Lékárník Královec, který

Jako
farář
katolicképřistěhoval
církve ve Staňkově
srdečně
všechnyzapojil
zvu na
se do
Staňkova
z Příbrami,
se rychle
poutní
slavnosti: života obce a zasazoval se o zřízení česi do veřejného

ké měšťanské školy ve Staňkově.

V pátek 25. července v 17.00 hod. mše sv. za všechny zemřelé.
Přibližně v roce 1908 postavil Karel Leitl v dnešní
V neděli 27. července v 10.30 hod. Hlavní poutní mše za účasti
ulici
28.
října nový dům pro svůj obchod s textilem
P. Pavla Petrašovského.

a na základě dohody s Královcem byla k domu přistavenabych
nízkátaké
budova,
dovšechny
které Královec
přestěhoval
svojise
Chtěl
pozvat
na ostatní
akce, které
lékárnu.
Novou
lékárnu
však
dlouho
neužil,
neboť
v
roce
uskuteční v naší farnosti:
1912 zemřel. Po smrti svého manžela prodala Albína
27.9. lékárnu
Koncert magistru
ke sv. Václavovi
– účinkuje
Královcová
Františku
Císařovi,kvarteto
který
České filharmonie
Dvořák než
– Americký
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nejprvez lékárnu
vedl jako(A.
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1913C.
obdrželDebussy…)
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Prosinec
Advent
– koncert
pro Radost
– lékárny
benefiční
koncesní
listinu.–Zde
se poprvé
objevuje
název
koncert bluegrassových kapel
U Matky
Boží, která však měla toto jméno pravděKolem 21.12. Vánoční koncert ZŠ
podobně již od založení. V důsledku zhoršujícího
24.12. Půlnoční mše sv. – Česká mše vánoční
se zdravotního
J.J.Ryby stavu byl magistr Císař nucen v roce
1939
vzdát
vedenízastavení
své lékárny
a krátce
nato vkoled
roce
31.12.se
Půlnoční
nad Biblí
se zpěvem
1940
zemřel.
Jeho
manželka
Zdeňka
Císařová
vedla
Každý čtvrtek srdečně zvu maminky s dětmi na farní
lékárnuzahradu,
vdovským
právem
do roku 1945,
kdy lékárnu
najdpou
tam houpačky,
pískoviště,
lavice na
pronajala
Mr.
Františce
Kučerové,
provdané
Khűryové.
posezení a odpočinek
Od října
v 16,30
setkání
Ta -působila
jako každou
správcedruhou
lékárny sobotu
i po jejím
znárodnění.
Betléměztratila
„Zpívejte
s námi“
V tomtov období
lékárna
nejen svůj název, ale také
Setkání se seniory
svého
majitele.
Setkání
charity
Doufám,
že se mi podaří úspěšně navázat
na dobrou tradici lékárny U Matky Boží ve Staňkově.
Ještě jsou možné změny, a rovněž se možná objeví některé
Mojí snahou bude poskytovat lékárenskou
nové akce, na které všechny srdečně zvu.
péči tak, aby staňkovská veřejnost, ale i lidé z blízkého
okolí byli plně spokojeni.
PharmDr. P.
Marcela
JanuszLátalová
Ramanski
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Staňkovsko
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části
pozemku
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část a) o výměře 42 m2 z majetku města
dle zprac. GP, nemá námitek k prodeji .
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Rada doporučuje zastupitelstvu
7.7.2008
ke schválení nabídku Západočeských
sběrných surovin a.s. na zřízení sběrnéRada
města schvaluje:
ho
dvoru.
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příspěvku
Starosta fin.
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se
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vyrovnání
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nákladů
na akci
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manipulační
sklad
školního
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Hájroku“
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se
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provedených
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komunikací
zaplavováním
tivace
a zalesnění.
nemovitostí
po přívalových deštích v
ulicích Baarova, Příčná, Jiráskova a
Rada města dne 16. června 2004
dalších okamžité zorání pozemku „Na
Rada města na základě svého
Čihadlech“ (oseta kukuřice) - provedení
usnesení č. 213 a po předložení vyúčhluboké
orby
po vrstevnicích
tak, aby
netování
akce
schválila
poskytnout
příspědocházelo
k dalším
škodám
na majetku
vek
města na
organizaci
dětského
dne
občanů vveuvedené
části města
a poško5.6.2004
výši 11.900,Kč.
zováníByla
majetku
města
projednána žádost skupiny
historického šermu Kargen Staňkov o fibere na
vědomí:města do výše 20.000,nanční
příspěvek
- vyúčtování
ceny stočného
r. 2007,
Kč
na akce konané
v rámciza
oslav
10.
předložené
a.s.
CHVAK
Domažlice
výročí
činnosti
SHŠ
Kargen
Staňkov dne
28.8.2004. Rada poskytnutí příspěvku
schválila
s tím,
že předem
požaduje fiUsnesení
z jednání
zastupitelstva
nanční
města,vyúčtování
konanéhoakce.
dne 25. června 2008
Rada projednala žádost VPS Albatros
Staňkov oměsta
prodejschvaluje:
části pozemku v
Zastupitelstvo
majetku
města
č. parc. 242/1,
243/1,
237
- celoroční
hospodaření
města
a závěvčetně
budovy
na
stav.
parc.
č.
292,
384,
rečný účet města za rok 2007 včetně
vše
v k.ú.nezávislého
Staňkov-město,
této oorganizaci
zprávy
auditora
výsledku
apřezkoumání
vyslovila s prodejem
nesouhlas.
hospodaření města za rok
finančního
příspěvku
2007 Poskytnutí
s výsledkem
„hospodaření
bez
do max. výše 5.000,- Kč na zajištění
výhrad“,
kulturního programu na setkání u kap- rozpočtové změny v rozpočtu města
ličky dne 4.7.2004 rada schválila. Před
na rok 2008příspěvku
s tím, že upravený
poskytnutím
požaduje rozpočet
finanční
po těchto akce.
změnách bude činit v příjmovyúčtování
vé části 47.988.700,- Kč a ve výdajové
části 50.843.900,Kč. dne
K dofinancování
Zastupitelstvo
města
16. června
jsou –zapojeny
2004
vybráno následující
z usnesenízdroje financování: splátky
úvěrů, fond rezerv, fond
Zastupitelstvo
města
I.rozvoje
bere nabydlení,
vědomí:vše v celkové částce Kč
Kč, rady města za období
- 2.855.200,zprávu o činnosti
- žádost
o jednání
poskytnutí
úvěru od České
od
minulého
zastupitelstva
II.spořitelny
schvaluje:ve výši 8 mil. Kč na realizaci
Rozpočtové
v rozpočtu
města
investičních změny
akcí města
v období
od
na
r. 2004do
s 31.12.2009.
tím, že upravený
rozpočet
1.8.2008
Splácení
úvěru
bude
činit
355 940,- Kč
na 10
let vodpříjmové
1.1.2010pak
do72
31.12.2019,
a- ve
výdajovésmlouvu
85 240 mezi
970,- městem
Kč. Zapo-a
mandátní
jení
fondu
rezerv
a
rozvoje
činit
INVESTBAU CZ s.r.o., Prahabude
5, Plzeň2ská
52968/546
530,- na
Kč. poskytování
Zbývající rozdíl
mezi
služeb
při
příjmy
a prostředků
výdaji budefondů
dofinancován
dle
čerpání
EU, zajištění
původního
schváleného činnosti
rozpočtupro
v neinvestorsko-inženýrské
výzměněné výši - úvěry, půjčka SFŽP a
běr zhotovitele stavby a práce spojené s
splátky úvěru - 10 355 500, Kč
realizací stavby na akci Staňkov-obytná
Obecně
závaznou
vyhlášku
zóna 5Staňkova
RD,
města
č. 1/2004 o závazných

Rada města dne 18. května 2004
Radaz projednala
žádost
Jiřího
Usnesení
jednání rady
města
dne
Šlehofera, Dolce č. 105 o prominutí pla9.6.2008
cení poplatku za odvoz a zneškodnění
komunálního odpadu za r. 2004, zvážila
Rada města schvaluje:
důvody
a placení prominula.
- žádost
Diakonie ČCE,
Radost
Projednala
návrhstředisko
ved. odboru
u Merklína
o poskytnutí
fin. pozemků
příspěvku
MIŽP
ing. Holečka
na prodej
města ve
výši a10.000,provoz
v majetku
města
doporučíKč
tytonaprodeje
zařízení, které
dvěma občanům
zastupitelstvu
(vizslouží
zápisi usnesení
zastuStaňkova,
pitelstva).
- návrh
ředitelky
MŠ na výjimku
z počtu
Rada
doporučila
dále zastupidětí v kMŠ
pro školnížádost
rok 2008-2009
na
telstvu
projednání
Správy a
110 dětí,
údržby
silnic Domažlice, příspěvkové
organizace
o převod
- žádost p.Plzeňského
Petra Gusta,kraje,
Staňkov,
U Čerpozemkových
parcel446
zastavěných
menského lesíka
o pronájemsilnisálu
cemi
v majetku
PK darovací
LD dne
20.09.2008
- skupina smlouvou
Extra band
z amajetku
města
Staňkov
do majetku
pronájem
sálu LD
dne 25.10.2008
- 25
Plzeňského
let skupiny kraje.
Telefon,Jedná se o parc č.
1045/1
o výměře
2536Kaase,
m2 (silnice
II/185)
- žádost
p. Davida
Staňkov,
Na
2
a Tržišti
parc. č.338
1045/33
o výměře
51 mloutkové(silnio pronájem
prostor
ceho
III/1851),
k.ú. Staňkov-ves.
divadla vše
za účelem
zkoušek hudební
Zastupitelstvu
bude předložena
skupiny.
k projednání i Smlouva o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti, o vstupu na
bere na vědomí:
pozemky a jejich použití pro přípravu
oznámení ředitelky MŠ o provozu MŠ
a -realizaci
stavby číslo 1819 – sil. I/26
v
době letních
prázdnin
že provoz
– přeložka
Staňkov,
kterás tím,
by měla
být
bude zajištěn
tomto obdobísilnic
ve 2 atřídách
uzavřena
mezi vŘeditelstvím
dálo stanovení
úplaty
pro školní rok 2008nica ČR
a městem
Staňkov.
2009 vRada
MŠ. Bude
činit 300,- Kč/dítě.
dále projednala
znění Závazného prohlášení (viz usnesení zastuukládá:
pitelstva).
- Městské policii Horšovský Týn, aby se
v rámci
její dne
působnosti
v našem
Rada
města
2. června
2004 městě
Rada
města projednala
a schvázaměřila
v souladu
s platnou legislativou
lilanazápis
o finančním
mezi
parkování
vozidel,vypořádání
zejména nákladměstem
Staňkov va zástavbě
příspěvkovými
ních a kamionů
města.organizacemi města za r. 2003:
l. Usnesení
Mateřskou zškolou
s tím,
přebytek
jednání
radyžeměsta
dne
hospodaření
39.562,56
Kč
z
důvodu
16.6.2008
neuskutečnění plánované investice koncem
r. 2003,
použit na vytvoření
Rada
města bude
schvaluje:
fondu
rezerv
- objednání prezentace města v edici
2. Základní uměleckou školou s tím, že
„Průvodců po Čechách, Moravě a Slezztráta ve výši 1.707,70 Kč bude kryta z
sku, č. 57 - Chodsko - Domažlicko“.
rezervního fondu ZUŠ
19.500,Kč + DPH.
3.Cena
Osvětovou
besedou
s tím, že přebytek
Smlouvu
o
poskytnutí
účelové
hospodaření ve výši 84.512,16
Kč dotace
bude
ve výši
Kčfondu
od Plzeňského
krapoužit
do 20.000,rezervního
OB
je
na
realizaci
vydání
publikace
o
obci
4. Základní školou s tím, že přebytek
Staňkov (k výročí
775
let od první
hospodaření
ve výši
491.050,Kč písembude
né zmínky).
rozdělen
do fondu odměn 36.000,- Kč
(20% z hospodářského výsledku) a
nemá námitek:
455.050,Kč do rezervního fondu.
- k žádosti
p. organizačního
Josefa Sedláčka,
CSRA,
Žádosti
týmu
pro
zajištění
dětského
dne 5.6.2004
Svojšovická
2838/18,
Praha ve
ke Staňkonákově
o finanční garanci
do výše
ní mezinárodní
akce vměsta
katastru
obce
cca
15.000,-ve
Kč bylo
vyhověno
s tím, žetj.
Krchleby
dnech
4.-13.7.2008,
předem
požaduje
vyúčtování
vybudování
letníhofinanční
stanového
tábora a
akce.
konání bojové hry - Americká občanská
válka v létech 1861-1865 (Válka Severu
Dále
projednávány žádosti občanů
protibyly
Jihu).
o koupi a pronájem pozemků – podrobně
částech 5. změny územního plánu sídeljsou uvedeny v zápise ze zastupitelstva.
ního útvaru města Staňkova, kterou se
Rada projednala žádost manželů Zbyňka
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- kupní smlouvu č. 026003 uzavřenou
mění
doplňuje
vyhl. s.r.o.,
č. 29/1998
ze Stadne
mezi a
městem
a THT,
Polička,
30.3.1998
rohradská 316 na koupi cisternové autoPřijetí
hypotečního
námobilové
stříkačky
CAS 20 úvěru
T 815 a
4x4.2
sledné
uzavření smlouvy s Komerční
včetně požární výbavy v provedení specibankou a.s., Klatovy, s dobou platnosti na
álním redukovaném, kategorie podvozku
15 let ve výši Kč 6 723 546,- , úrokovou
2, hmotnostní třída „S“. Smluvní cena
sazbou 3,9 %, která bude uzavřena na
včetně DPH 5.685.820,-Kč,
financování
výstavby bytového domu,
- prodej části pozemku
p.č.1060/2
a části
rozestavěného
na původních
parcelách
č.
pozemku,
p.č.
1060/1,
k.ú.
Vránov,
a to
91 a č. 93/1 v kat. území Staňkov-město
část „a“Zřízení
a část „b“,
dle geometrického
plázástavního
práva k nemonu
č.124-1098/2008,
vyhotoveného
GEO
vitosti: k rozestavěné budově na pozemku
HT Havelkaparcel
s.r.o. č.
manželům
Věře
a Josepůvodních
91 a parcel
č. 93/1
dle
fu Šlehoferovým,
Staňkov, část Vránov 5.
KN
v kat. území Staňkov-město
VýměraProdej
nově vzniklého
pozemku
1061/3
parcely č.121/80
o výměře
2
je 50mm2.
Cena
pozemku:
55,-Kč/m2,
561
, v KÚ
Staňkov
– ves,
v lokalitě celpod
hřbitovem,
manželům Evě a Jiřímu Hlavákem: 2.750,-Kč,
čovi
bytem
vepozemku
Staňkově,
Pošty 388.
- prodej
části
p.č.U1060/1,
k.ú.
Pozemek
pro zřízení
zahrádky.
Vránov, a je
to určen
část 1061/4,
dle geometricCena
celkem:
61.455,-Kč.- vyhotoveného
kého plánu
č.127-58/2008,
Prodej parcely
č.246/5,
dle KN,
Ing. Vratislavem
Baštářem,
Žižkova
101o
2
výměře
266 m
, v KÚ Staňkov
Domažlice,
manželům
Jiřině a– Město,
Václavuu
plovárny,
panu
VáclavuHusova
Köpplovi,
Šefčíkovým,
Staňkov,
420.bytem
VýPlovární
324
ve
Staňkově.
Jedná
se o
měra nově vzniklého pozemku 1061/4
pozemek
na zřízení zahrádky.
je 78 m2. Cena pozemku: 55,-kč/m2,
Cena celkem: 30.920,-Kč
celkem: 4.290,-Kč,
Prodej parcely č.38/66 a 38/67,
- prodej pozemků určených pro výstavbu
dle KN, o výměře 875 m2 a 875 m2, v KÚ
přeložky komunikace
- obchvat bytem
StaňKrchleby,
panu JosefuI/26
Landštofovi,
kova
v
katastrálním
území
Staňkov-měsJiráskova 423,Staňkov, za účelem výstavto, RD.
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Celková
by
kupní celkem
cena činí
280.400,- Kč,
Cena
102.720,-Kč
- prodejProdej
pozemku
p. č. č.
345/26,
Staňparcely
121/32k.ú.
o výměkov-ves,
o výměře
162121/87
m2, manželům
ře
8 m2, část
pozemku
o výměře
a Josefu
Stachovým,
Holýšov,
3Boženě
m2, jejichž
sloučením
vzniká pozemek
Ruská 559,
to načást
podkladě
„Smlouvy
o
č.st.709,
dálea pak
pozemku
č.121/32
kterouč.121/87
vzniklo
ovýměně“
výměře ze
69dne
m2 a20.5.2003,
část pozemku
opředkupní
výměře 39
m2 díl
jejichžStachovy
sloučením
právo
pro“b”,
manžele
k
vznikne
pozemek
121/88, Západočestéto parcele.
Cenač. pozemku:
105,- Kč/
ké
se sídlem
v Plzni,
m2,plynárenské,
cena celkem:a.s.
17.010,Kč,
Ed.Beneše
2439/70-2438/72.
Účel – stav- prodej části
pozemku p.č.68/1,
k.ú.
ba
regulačnívýměra
stanice pozemku
plynu. V lokalitě
pod
Krchleby,
449 m2,
hřbitovem.
Cenaadohodou,
dle znaleckémanželům Janě
Milošovi Doležalovým,
ho
posudku:
4.300,-Kč
Staňkov,
část
Krchleby 11. Z pozemku
Zřízení
břemene,
spočíbude oddělenavěcného
část 30x4m,
tj.120m2.
vajícího
v oprávnění a provozování linioCena za pozemek 55,- Kč/m2, celkem
vého plynového zařízení – vysokotlakého
6.600,- Kč,
plynovodu na pozemcích č 121/32 a č.
- prodej bytu č.8, 2+1, v bytovém domě
121/2 v KÚ Staňkov – Ves
Na Tržišti
340, o
Staňkov,
Miloslavě
Smlouvu
smlouvěpaní
budoucí:
Knetlové,
Chabařovická
1328,
Praha
V souladu se schváleným územním
8-Kobylisy.
Prodejní
cena
490.000,-Kč,
plánem města Staňkov připravuje
- vzdání
předkupního
práva
k ideální
ŘSD
ČR se
výstavbu
přeložky
silnice
I/26
1/2
pozemku
p.č.
2005/11,
ostatní
plocha
Staňkov. Realizace stavby se předpo- ostatní
komunikace,
celková
výměraPod20
kládá
v termínu
2/2007
– 8/2009.
m2 a k zábory
ideální 1/2
pozemku
p.č.2005/10,
mínky,
a výměry
pozemků
jsou
ostatní plocha ve
- ostatní
komunikace,
oba
specifikovány
výše uvedené
smlouvě
k.ú. Staňkov-město,
celková nemovivýměra
ov smlouvě
budoucí o převodu
tosti,
o vstupu
na pozemkypozemků
a jejich použití
139m2.
Spoluvlastníkem
je na
pro
přípravu
a realizaci
stavby paní
číslo Kaň1819
základě
rozhodnutí
o dědictví
SIL.I/26
PŘELOŽKA
ISOPROková Marie,
TyršovaSTAŇKOV
288/29, Soběslav,
FIN
Č.3271113004,
uzavírané mezi
ŘediLV 523.
Vzdání se předkupního
práva
se
telstvím
a dálnic
ČR. zápisu geoprovádí silnic
z důvodu
možnosti
Odsouhlasení
Závazného prohlámetrického
plánu,
šení
o
převzetí
dokončených
stavebních
- prodej ideální 1/2 pozemku p.č.
2005/11,
objektů
pod
označením
SO
SO
dle KN, celková výměra 20 m2102a,
a ideální
105,
SO 106, SO 201 v projektové do1/2 pozemku p.č. 2005/33, dle KN, celkumentaci pro územní rozhodnutí, zpraková výměra 4 m2, oba v k.ú. Staňkovcované VALBEKEM, s.r.o.Plzeň. Jedná
-město, vzniklé oddělením z pozemku
se o úpravy, které budou vyvolány přeložkou silnice I/26 obchvatem Staňkova,
tj.- úpravy stavbou přeťatých polních cest

Staňkovsko
2005/10 geometrickým plánem manželům Daně a Milanu Hermanovým, Na
Tržišti 334, Staňkov. Cena stanovena
dohodou: 50,-Kč/m2, tj.za obě části celkem 600,-Kč,
- koupi pozemků od paní Marie Kaňkové,
bytem Tyršova 288/29, Soběslav, v objektu sportovního areálu Tenisového oddílu
Staňkov a část ulice Plovární.
Jedná se:
1) o ideální 1/2 pozemku p.č.2005/10,
k.ú. Staňkov-město, celková výměra 135
m2, cena stanovena dohodou na 50,-Kč/
m2, tj. 3375,-Kč za ideální jednu polovinu
pozemku,
2) pozemek p.č.205/3, k.ú. Staňkov-město, výměra 457 m2, cena stanovena
dohodou 50,- Kč/m2. Cena za pozemek
celkem 22.850,- Kč
- darování ideální 1/2 pozemku p.č.75/3,
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celková výměra 3914 m2 , katastrální území Hlohová, do vlastnictví obce Hlohová,

zastupitelstvo města ke změně ÚP
města projednalo:
- návrh Josefa a Anny Kočkových, Sokolovská 164, Holýšov na zapracování
pozemku v jejich vlastnictví do připravované změny územního plánu č.8 a vlastní návrh města na zapracování ploch s
rodinnými domy v ulici U Čermenského
lesíka a Pod Mastníkem

rozhodlo:
- o zahrnutí návrhu Josefa a Anny Kočkových, Sokolovská 164, Holýšov podle
§ 44 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb. ,
(stavební zákon) do změny územního
- variantu „5a“ pro podání žádosti o plánu č.8, kterou vznikne plocha s funkčschválení vlajky města. Návrhy vlajky vy- ním využitím pro individuální bydlení
pracoval Mgr. Jan Tejkal, HERALDICKÁ - o zapracování plochy s rodinnými domy
v ulicích U Čermenského lesíka a Pod
TVORBA, Ostrava-Heřmanice.
Mastníkem do změny územního plánu
č.8, s funkčním využitím pro individuální
bydlení
J. Steinbach, V. Žáček
hrobu Jana Jakuba Ryby.
Z činnosti Farní charity
Další zájezd jsme uspořádali pro děti a mládež, kteří koledovali
Staňkov
na letošní Tříkrálové sbírce. V červnu jsme se s nimi vypravili do
O Tříkrálové sbírce a jejím využití
ZOO v Plzni a navštívili jsme centrum volného času plzeňských
jsme již ve Staňkovsku psali na začátku
Salesiánů Dona Boska. Děti si zde mohly vyzkoušet horolezeckou
roku. Z těchto peněz jsme se např. zapojili
stěnu, kulečník, posilovnu nebo hřiště. Všem dětem, zvláště těm, které
do projektu Adopce na dálku, v němž jsme
nám pomohly s Tříkrálovou sbírkou, přejeme krásné prázdniny.
dívce Chaye z Indie a chlapci Christianovi
Staňkovsko
Březen 2008
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Do budoucna plánujeme
také uspořádat pravidelné setkávání
z Bolívie přispěli na studia a na nákup
zák. o veřejných
zakázkách č. 137/06
Sb.) na
souhlasí
seniorů ve společenské
místnosti
Betlém
zahradě fary. Program
1. Chodské vodárny a kanalizace, a.s.,
školních pomůcek. Z vybraných prostředků
- s příjezdem historických vozidel Klubu
bychom rádi připravovali
podle čp.
aktuálního
zájmu Plzeň
účastníků
(četba,
Bezděkovské předměstí
388, Do3.armády
do Staňkova
u příležidále přispíváme dětem ze sociálně slabých
mažlice
tosti oslav osvobození dne 06.05.2008,
povídání, přednášky,
promítání
2. MVP Merklín
s.r.o., U atd.)
Zámku, Jako
Merklín každý rok, i letos chystáme
rodin na školní akce a pomůcky. Po dohodě
RENOVUM
s.r.o,VPlzeňská
čp. 20,
- s navýšením
odměny
MTBSmilou
za prováadventní setkání3.pro
seniory.
minulých
letech
se při něm
stalo
Staňkov
děnou správu dle „Smlouvy o obstaráse sociální pracovnicí nezapomínáme ani na
Rada města
tradicí hudební vystoupeni
4. KARPEM a.s., žáků
náměstízákladní
Republiky 59,školy.
vání správy byt. domu č. 333, 339, 340,
potřebné občany ze Staňkova a okolí a z prostředků Tříkrálové sbírky
Horšovský Týn
341 a 342, Na Tržišti, o částku inflační
Charitní šatník
bude
od září každou druhou
schvaluje
5. VEToP
spol.pro
s r.o.,Vás
Vodní otevřen
375, Staň- opět
- 2,8; tj. z částky 132,- Kč/měsíc/byt na
přispíváme i krizové službě v Plzni.
- žádost FK Staňkov o poskytnutí fikov
částku čisté
136,-Kč/měsíc/byt,
sobotu
od
9
do
11
hod.
Můžete
sem
přinést
šaty, které už
nančního
příspěvku pro oddíl ve výši
c) Ohučov-komunikace v průmyslové
V březnu jsme byli požádáni Diakonií Broumov o humanitární
sbírku
50.000,- Kč,
zóně si vybrat oblečení pro sebe.
nepotřebujete, nebo
doporučuje
oblečení. Na ni bylo pak odesláno 110 balíků šatstva. Děkujeme
všem,
- žádost
Vlasty Havlové, Lhota 15
(veřejná zakázka malého rozsahu dle
- na žádosti ředitelky ZŠ zastupitelstvu
bych také
poděkovala
Městskému
úřadu,
jenžfinancování
nám vychází
(trvalé bydliště Staňkov, Ráda
Soukenická
ust. § 12
odst. 6 zák. o veřejných
zakázměsta
schválit
podílu fin.
kteří se zapojili.
128) o prominutí placení poplatku za
kách
č.
137/06
Sb.)
prostředků
města
ve výši 15% v přípavelmi
vstříc,
a
členům
Farní
charity
za
jejich
obětavou
práci.
a likvidaci komunálního odpadu
1. Silnice Klatovy, a.s.
dě realizace grantu z Finančního meJako každý rok jsme i letos připravili poutní zájezd naodvoz
Svatou
v r. 2008,
2. Ptáčník, Dopravní
stavby,as.r.o.
Všem obyvatelům
Staňkova
jeho okolíchanismu
přejeme
krásnéhospodářského
léto.
Evropského
Horu, z něhož jsme se vrátili s mnoha krásnými zážitky. Při - zpáteční
inventarizaci majetku města a jeho
3. Silnice Horšovský Týn, a.s.,
prostoru /Norsko na r. 2009 - 2010
za
Farní
charitu
Staňkov
organizačních složek za r. 2007,
žádost Českého kynologického svazu,
pro příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
cestě jsme navštívili Rožmitál pod Třemšínem a zastavili -sežádost
zdeředitele
u ZUŠ p. Pluháčka o -Boxerklubu
ČR, ÚP Staňkov o poskytStaňkov.
Použití grantu
je na zlepšeLudmila
Petrašovská
prodej nadbytečného vyřazeného manutí fin. příspěvku města ve výši 1.500,ní vybavenosti škol, celková částka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

teriálu - 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

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,

7.615.680,- Kč,
1.142.352,- Kč,

podíl

města

činí

konstatuje

Dne 12.6.2008 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni
titosplnění
novíveškerých
občánkové
- že v případě
zákonných podmínek nemá námitek k záměru
města Staňkov
Kristýna Babušíková
Jakub Jedlička
Jiří Pena
Matyáš Veselý
bere na vědomí
Pavel Jordán
- 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,

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,

Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ,pověřuje
kterým tímto děkujeme a
děkujeme i za sponzorský dar firmě KARPEM
Horšovský
Týn.
- p.a.s.
Zdeňka
Valentu, Staňkov,
Na Tržišti
342, funkcí koordinátora pro oslavy

775. výročí Staňkova a jednáním v této
V měsíci červenci slaví kulaté životní jubileum
tito občané Staňkova
věci za město.

Knoppová Zdeňka, Bezručova 219
75 let
Ladislav, Husitská 46175 let
Bufková Anna,
Na Tržišti 334Fabian
SPOLEČENSKÁ
KRONIKA
Smazal Václav, Plzeňská 85
Kohout Miroslav, Rašínova 252
80 let
Vrbová Marie, Příčná 315
V měsíci březnu oslavili a slaví kulaté životní jubileum tito
Holečková Zdeňka, VáclavskáBártová
137 Anna, Krchleby 54 85 let
občané Staňkova
Königsmarková Anna, Na Tržišti 337
Blažková Marie, E.Krásnohorské 288
85 let

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

Dne 14.03.2008 byli v obřadní síni

80 let
85 let

Lucie Ringlhánová

MěÚ
přivítáni tito
noví občánkové
V měsíci srpnu oslaví80 kulaté
životní
jubileum
tito
let
města Staňkov
80 let
občané Staňkova

Vítek Liška
20. června se na letišti konal opět Polní den, kde se sešli ze- Geiger Josef, Jiráskova90263
70 let
let
Ondřej Špit
Herian
František,
Komenského
85
Zbyněk
Plas 70 let
mědělci i další zájemci ze širokého okolí, aby se seznámili
s
noV měsíci dubnu oslaví kulaté životní jubileum tito občané
Markéta
Taubenhansl Jaroslav, K. Světlé
297Bártová
75 let
Staňkova
vinkami v rostlinné výrobě, s novými odrůdami obilí, technikou,
Natálie Soukupová
Steinbachová
Marie,
Václavská
223
80 let
přípravky ochrany rostlin, hnojivy a pod. Nechyběla tombola
proTyršova 234
Živný Václav,
70 let
atmosféře se
Tauerová Růžena, Plzeňská
113 Ke slavnostní
80 let
Geigerová Věra, Jiráskova 263
70 let
připojily děti z MŠ, kterým tímto
účastníky a zájem, zejména dětí, upoutávala koňská spřežení.
Rubášová Anna, Žižkova 237
70 let
děkujeme.
Velátová Emilia, Na Tržišti 334
70 let
J. Steinbach

V.Žáček, J.Steinbach

70 let
75 let
80 let
80 let
97 let

Staňkovsko
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28. 6. 2008 se naši dobrovolní hasiči zúčastnili hasičské soutěže ke 110. výročí založení sboru dobrovolných hasičů ve Staňkově v jižních Čechách.
V soutěži, které se zúčastnilo celkem 15 sborů, obsadili naši hasiči pěkné 7. místo, kdy od místa šestého je dělilo pouhých 6 setin vteřiny. Hostitelé se
o naše hasiče velmi dobře postarali a už se všichni
těší, až se zase někde sejdou - třeba zase za rok na
hasičské soutěži, tentokrát u nás ve Staňkově.
starosta

Z archívu

Staňkovy (4. část)
Po nezdařených pokusech o zřízení nového staňkovského soudního okresu zaměřil purkmistrovský úřad své úsilí alespoň
na zavedení úředních dnů okresního soudu ve Staňkově Městysi a v únoru 1914 zaslal svoji odůvodněnou žádost c. k. vrchnímu
zemskému soudu v Praze. Ta byla v srpnu téhož roku zamítnuta.
Důkaz o neutuchající snaze Staňkovských o sloučení a zvýšení prestiže obcí podává společná žádost Staňkova Vsi a Staňkova Městyse ze dne 30. 4. 1917 o umístění nově aktivované kontrolní správy finanční stráže s eventuálním založením nového
oddělení c. k. finanční stráže ve Staňkově.
Zajímavým momentem v získávání sídla českých úřadů do Staňkova je počin českého úředníka okresního hejtmanství
JUDr. Vorudy, který chtěl ihned po převratu zahájit české úřadování v novém staňkovském okrese. Sám žádal staňkovskou obec
o vhodné místnosti a poukazoval na to, že okres bude bezpochyby rozdělen na českou a německou část. Prozatímní národní výbor
však nechtěl jednat ukvapeně a vyslal tříčlennou deputaci do Prahy. V místnostech pražské redakce Národních listů bylo 1. listopadu 1918 staňkovským zástupcům přislíbeno zřízení okresu ve vhodné době, ale nyní se měli Češi zdržet unáhlených rozhodnutí,
která by trhala republiku na českou a německou část.
Na začátku 20. let se do záležitosti zřízení soudu ve Staňkově vložila Národní jednota pošumavská. Její Ústřední výbor
sděluje do Staňkova, že soud v nejbližší době nemůže být zřízen pro nedostatek financí a snad i soudců, ale myšlenka zřízení
soudu nebyla zcela zamítnuta. Dalším pokusem, schváleným v usnesení obecního zastupitelstva Staňkova Městyse dne 31. 10.
1925, bylo vydání pamětního listu s přednesením žádosti ministerstvu spravedlnosti o zřízení okresního soudu ve Staňkově. V
pamětním listu představitelé obce shrnují letité úsilí o dosažení schválení justičního úřadu, vymezují územní rozsah zamýšleného
soudního okresu a zdůvodňují potřebu uvedeného úřadu ve Staňkově.
Současně se obecní zastupitelstvo usneslo přednést ministerstvu vnitra žádost o zřízení expozitury okresní politické
správy. Zdůvodnění je totožné jako v případě žádosti o soudní okres - Staňkov je přirozeným centrem obchodním, průmyslovým
a hospodářským pro okolní obce, pro jejichž obyvatele je dosavadní okresní město Horšovský Týn hůře dostupné.
Připravovaná správní reorganizace opět vzbudila naděje Staňkovských. Pověsti o nově zřizovaných okresních úřadech
podnítily k činnosti zastupitelstvo městečka, které začalo, po kolikáté už, rozesílat dopisy okolním obcím s dotazy, zda budou
ochotny podpořit umístění okresního úřadu ve Staňkově Městysi. Záhy je však obecní rada informována poslanci Machem a
Moudrým, že před reformou veřejné správy, která bude uskutečněna župním zřízením, nebudou povolovány nové soudní okresy
ani politické expozitury a současně prezidium vrchního zemského soudu sděluje, že ministerstvo spravedlnosti nepomýšlí na
zřizování nových soudních okresů a vrací žádost o jeho zřízení ve Staňkově.
Po dalších dvou letech, v roce 1928, je konečně mnohaleté úsilí korunováno částečným úspěchem. Na nové žádosti a
intervence alespoň o zavedení soudních dnů odpovídá ministerstvo kladně a zavádí ve Staňkově Městysi dvakrát v měsíci pravidelné soudní dny.
Vytrvalost ve snaze o získání důležitějších úřadů do Staňkova byla neměnným znakem obecní politiky napříč dějinnými
událostmi. Územně správní důsledky Mnichovské dohody byly podnětem k žádosti správní komise spojených obcí na zemský úřad
ze dne 14. 10. 1938 o zřízení a trvalé umístění okresního úřadu, okresního četnického velitelství, okresního soudu, berní správy,
berního úřadu, důchodkového kontrolního úřadu, celního úřadu, katastrálního měřického úřadu, cejchovního úřadu a okresní
i zemědělské nemocenské pojišťovny do Staňkova. Uvedené úřady měly využívat zejména obce z bývalého horšovskotýnského
okresu, které připadly k Československé republice.
Radka Kinkorová
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Dne 27. března přišel na naši mailovou adresu tento e-mail:
„Milý pane Steinbachu,
Zajímám se o www.mail na Vaši publikaci „Staňkovsko“. Moji přátelé mně poslali kopii, ráda si přečtu co se děje v mém rodišti. Mám www.mestostankov.cz,
nemohu však najít Vaši redakci Staňkovsko. Byla bych vděčná kdybyste mi s tímto
pomohl.
Předem děkuji, Jiřina LaVine.“
Pisatelce jsme odpověděli, aniž jsme tušili, odkud a od koho vlastně zájem o náš
časopis pochází:
„Milá paní LaVine,
těší nás Váš zájem o rodné město. Časopis Staňkovsko je ve formátu pdf na následující adrese:
www.mestostankov.cz/cs/ruzne-casopisstankovsko/
Budete-li mít chuť nám něco napsat - třeba o sobě, uvítáme to.
Se srdečným pozdravem Josef Steinbach“
Nesmírně jsme byli překvapeni, když koncem května dorazil e-mail s kopií pozvánky honorární konzulky pro americký Středozápad na slavnost udělení bronzové medaile Černínského paláce v roce 2006 paní Jiřině LaVine roz. Žižkovské
původem ze Staňkova. Na pozvánce je program, seznam garantů, hudebníků,
fotografie medaile a rovněž text seznamující hosty s osobou Jiřiny LaVine Žižkovské, jakož i s historií jmenovaného ocenění. Rádi předkládáme našim čtenářům překlad těchto textů a zároveň nás těší, že můžeme staňkovským občanům
představit paní, která se může zařadit mezi významné rodáky našeho města, kteří
vykonali ve světě kus pozoruhodné práce.
Buďte vítáni!
Jménem ministerstva zahraničí
České republiky, a Jeho Excelence,
Petra Koláře, velvyslance České
republiky, vítejte na této slavnosti.
Dnes večer se dostane uznání naší
dobré přítelkyni a kolegyni Jiřině
za její celoživotní činnost pro rozvoj
česko-amerických vztahů. Jako honorární konzulka České republiky
pro Středozápad, jsem potěšena, že
budete svědky udělení ceny pamětní bronzové medaile Černínského
paláce Jiřině Žižkovské LaVine. Prosím, abyste se tento večer dobře
pobavili a potěšili.
Sharon K. Valasek
Pamětní cena Černínského paláce
Ačkoli ministerstvo zahraničí uděluje několik cen za různé formy významných činů, žádný nebyl výslovně nasměrován na česko-americké
vztahy. Cena Černínského paláce byla zavedena Martinem Paloušem,
velvyslancem, stálým představitelem České republiky v Organizaci
spojených národů a bývalým velvyslancem České republiky ve Spojených státech v letech 2001-2005. Velvyslanec Palouš získal souhlas pro
toto ocenění od ministerstva zahraničí, které sídlí v Černínském paláci,
odtud jméno této medaile.
Ocenění znamená poctu jednotlivci nebo právnické osobě za významný příspěvek k podpoře česko-amerických vztahů. Výběr pro ocenění
se opírá o nominace od honorárních konzulů a honorárních generálních konzulů, kteří mají právo učinit jednu nominaci každým rokem.
Jeho Excelence, velvyslanec Petr Kolář, nynější velvyslanec České republiky ve Spojených státech při udělení této ceny řekl: „Vy reprezentujete základ, na němž je postaveno pevné česko-americké přátelství,
a připomíná nám humanitu, která je základem oné blízkosti obou
zemí.“

Jiřina Žižkovská LaVine s velvyslancem v USA Petrem Kolářem

Jiřina Žižkovská LaVine
Jiřina Žižkovská LaVine se narodila ve Staňkově, v Československu 10. března 1924. Ve věku pěti let vstoupila do Sokola. Účastnila
se Sokolského sletu v roce 1938 a po přerušení válkou znovu v
roce 1948. Nacistickou okupaci v době dospívání prožila v Plzni.
V roce 1949 přijela na návštěvu do Spojených států jako jedna z
tisíců hledajících útočiště před politickými zvraty po druhé světové válce. Výnosem podepsaným prezidentem Harry S. Trumanem
jí byl poskytnut politický azyl. Jiřina získala americké občanství v
roce 1955. Vdala se v roce 1950, má jednoho syna a dva vnuky. Paní
LaVine byla zaměstnaná u BP Amoco po dobu 30 let.
Její úsilí v propagaci česko-amerických vztahů začalo vážně v roce
1986 s jejím jmenováním komisařkou komise starosty pro etnické
povznesení (EEC). Navíc k tomuto klíčovému křeslu v činnosti
EEC, její práce navíc zahrnovaly prezentace ve školních třídách,
ve firmách a obchodních a občanských organizacích v celé velkoměstské aglomeraci Kansas City.
Rovněž přispěla k založení a růstu Českého a slovenského klubu
v celé oblasti Kansas City. Byla jednou z prvních členů klubu a
zastávala řadu funkcí v početných výborech nepřertržitě od jeho
vzniku.
Paní LaVine byla nápomocná při tvorbě povodňového fondu
pomoci v letech1997 a 2002 při záplavách v České republice. Po
povodni v r.1997 doručila peníze osobně nadaci paní Olgy
Havlové. Tyto peněžní prostředky zvýšily pomoc postiženým
seniorům v České republice. Jiřina je motivovaná svým stálým
zaujetím udržovat povědomí o
přítomnosti, historii a kultuře
své milované mateřské země na
americkém Středozápadě.

Staňkovsko
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Tradiční benefiční akci na podporu ohrožené
kulturní památky pořádá občanské sdružení
Chotěšovská vlna v sobotu 2. 8. 2008 v prostorách kláštera Chotěšov.
Šestý ročník benefice bude zahájen ve 14 hodin rekonstrukcí bitvy z dob třicetileté války
v podání skupin historického šermu Equites
Coronae Carolinae a hostů. Během celého dne
a večera čeká příchozí bohatý program složený
z přednášek, koncertů, prohlídek, ohňové show,
chybět nebude ani program pro děti připravený
skupinami historického šermu. Zajímavé povídání vztahující se ke klášteru v Chotěšově si
připravil knihovník premonstrátského kláštera
v Teplé Dr. Milan Hlinomaz. Na hlavním pódiu
pod širým nebem vystoupí hudební skupiny
Slepá kolej (folk), Neboysa (folk-rock), Poitín
(irish music) a Karel Kryl Rock Band (rock). Návštěvníci budou moci nahlédnout do historie kláštera, a to během prohlídek konventu, barokních a gotických sklepů. Pohnutou minulost památky v jednotlivých scénách nastíní noční oživené prohlídky. Po setmění se prostory klášterních
zahrad rozzáří ohnivou show v podání skupiny historického šermu Pantaleon a v klášterním kostele rozezní Jiří Vyšata svou harfu.
Výtěžek akce bude použit ve prospěch kláštera Chotěšov a na sbírku „Kup si své okno“.
Staňkovsko
Prosinec
strana
Spojte
příjemné s užitečným a přijďte podpořit záchranu této významné
památky.2003
Další informace o celé akci naleznete na www.vecerproklaster.cz.
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Kultura po prázdninách v Lidovém domě
25.9. - František Nedvěd a Josef Náhlovský - zábavná produkce „Báječná země Františka Josefa“
23.10. - MORAVĚNKA Brno, kapelník Vladimír Pfeffer. Stálice na dechovkovém nebi s originálním repertoárem a populárními zpěváky - Květou Navrátilovou, Jarkou Kachyňovou,
Staňkovsko
Jiřím Helánem a Jožkou Šmukařem.

Prosinec 2003

11.12. - BOŽEJÁCI z Vysočiny, kapelník Pavel Skalník.
Nejstarší krojovaná hasičská dechovka s písničkami ve stylu
„Červenobílý, to se mi líbí“... s vánočním překvapením!

Monika Neubacher-Fesser :
Sto nápadů z papíru
Mladým kutilům je určena kniha s
jednoduchými návody na výrobu
veselých dárků, přáníček a drobností,
které dokreslí atmosféru nejrůznějších
oslav.

Kurz tance a společenské výchovy proběhne v letošním roce
od 13.9. do 6.12.08 pod vedením manželů Cíchových, DANCE Stod. Přihlášky přijímá podatelna MěÚ do konce srpna,
tel. 379492411.

Nabídka nových knih

V květnu a červnu
Petr Čornej : Dějiny českých zemí
proběhly dvě úspěšné
Poznávat dějiny neznamená jen učit se
kulturní akce v Lidovém
domě. data a jména, ale také nechat pracovat
fantazii,
klást vysi otázky a hledat na ně
Pro dětské
diváky
odpovědi.
Bohatě
stoupil Michal Nesvadba, ilustrovaná publikace,
určená dechovky
mladým historikům, o tom
pro příznivce
přesvědčí.
zahrála hudba Babouci.

Lenka Lanczová : Mokrá náruč léta
Román s vůní malin, slunce, vody a
večerních táboráků je plný kamarádství
a lásky. Sledujeme nelehkou cestu
hrdinky k sebepoznání.
Jedna dvě, Honza jde

Týnské nemovitosti
- realitní
S nejmenšími
dětmikancelář
si budeme opakovat

nejkrásnější
česká
říkadla,
hádanky,
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byty, domy,
chalupy
k prodeji.
Vlastimil Vondruška : Hledáme
Slavné pro
bitvy
písničky,
rozpočítadla
a
koledy.
českých panovníků Pokud přemýšlíte prodat podobný objekt, navštivte nás.
Po letech znovu bude ve Staňkovském Lidovém
domě
Autor představuje
devět
míst, kde
kdysikterá se zaměřuje na prodej domů v našem
Jsme realitní
kancelář,
Silvestr. Pořádajícím je město Staňkov, kbojovali
tanci a čeští
posle- vojáci. První popisovaná Július Satinský : Momentálně jsem
Pro prodávajícího veškeré služby zdarma.
chu bude hrát Skalanka, vstupenka budebitva
stát 120,Kč a u Brůdku okolí.
se odehrála
v roce 1040 mrtvý, zavolejte později
vstupenky budou v prodeji od září na městském
úřadu.
Kancelář:
Mgr.naEvaBílé
Písaříková,
ulice 75,této
Horšovský
NadNádražní
stránkami
knihy Týn
budeme
a poslední
je neslavná
bitva
vzpomínat
na
skvělého
herce
a
Můžete jen
zavolat
hoře r. 1620. Můžete se začíst
do na mob.: 7736202120 - odpoledne
UPOZORNĚNÍ
vypravěče
Júlia
Satinského.
seznámí 604453891, 379423224 - večer
NA STRÁNKÁCH STAŇKOVSKA JEpříběhů,
MOŽNOale zvídavější se jistě723618602,
UVEŘEJŇOVAT INZERÁTY NEBO PROPAGOVAT
i s mnohaSVOJI
fakty a zajímavostmi z daného Publikace je doplněna soukromou
Internetové stránkykorespondencí
- http://nemovitosti.sw22.cz
FIRMU NA PRVNÍ STRÁNCE JAKO SPONZOR
ČÍSLA.
a fotografiemi.
historického
období.

CENA ZA BĚŽNÝ INZERÁT JE 6 Kč/cm2, SPONZORSTVÍ
ČÍSLA NA 1. STRANĚ STOJÍ 2000 Kč.

V případě zájmu si domluvte s námi schůzku.

prvním roce svého působení na naší lavičce
připsal úspěch. Doufejme, že se bude dařit i
ve vyšší soutěži.
Skončila také okresní soutěž futsalistů, v
níž až do posledních kol bojoval o titul Ajax
Staňkov B. Finiš tomuto celku nevyšel, v
konečné tabulce obsadil čtvrté místo, ale se
ztrátou jen dvou bodů na vítěznou Jamajku
Domažlice. Každopádně pro rezervu Ajaxu je
to největší úspěch od roku 2000, kdy obsadila
stejnou příčku.

Koneczlepšení
června přinesl
velkou radostzápasech
fotbaloDíky
v závěrečných
týmu Staňkova.
Konečné čtvrté
místo
sevémufotbalisté
Staňkova
posunuli
v
tabulce
I.
A
třídy
znamenalo
kvalifikaci
o
v tabulce krajského přeboru na 13.
krajský
přebor
v
baráži
a
po
roce
se
v
ní
náš
příčku, přestože předtím byli dlouhá
tým znovu utkal s Baníkem Stříbro.
kola
předposlední. Jako povedený tah
První zápas ve Staňkově naši nezačali dobře,
vedení oddílu se ukázalo angažování
prohrávali a pak nedali penaltu. Ve druhém
nového trenéra Jaroslava Kubeše.
poločase však Bauer a Janka svými góly
Boj
o záchranu bude ale pořád velice
výsledek otočili k vítězství 2:1. Odvetu Vychází každé dva měsíce.Vydává město Staňkov,
těžký.
V týmu
co zlepšovat,
zejména Nám.TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí redakční rada:
ve Stříbře
jsme jevyhráli
stejným rozdílem.
Vedoucí - Josef Steinbach, zástupce - Ferda Schenk, Slávka
obranná
činnost.
Utkání mělo
podobný průběh - domácí vedli Schenková, Marie Gillová. 800 ks výtisků ZDARMA.
Zveřejněné články nemusí být shodné s názorem redakce.
Béčko
nevyrovnané
brankoupodávalo
z penalty, ale
pak se dvakrátvýkony,
prosadil Reg.č. 340 1000 389
aOndra
přestože
má určitý
odstup
od
Janka. Staňkov
se tedy po
roce vrací
Uzávěrka dalšího čísla bude 10.9.2008
sestupových
pozic,
o
klidu
ještě
nemůže
do krajského přeboru, trenér Kazda si hned v
být řeč.
Na podzim se příliš nedařilo ani dorostencům, kteří také jsou až v dolní části tabulky.
Žáci jsou na tom lépe, starší jsou v krajské soutěži v klidném středu, mladší v okresním
Červenec 2004

Toto číslo sponzoruje Lékárna u Matky Boží

Číslo 51

Lékárna U Matky Boží Staňkov

Nová lékárna tohoto jména bude otevřena ve Staňkově 2. srpna 2004 v Nádražní
ulici č.p. 15. Při této příležitosti bych vás chtěla krátce seznámit s historií lékáren ve Staňkově
a také s výběrem názvu nové lékárny.
Historické názvy lékáren málokdy korespondovaly se jménem majitele, např. U Bílého jednorožce,
U Černého orla, U Zlatého hada, U Matky Boží. Názvy
lékáren se neměnily, majitelé občas ano. Souviselo
to s tím, že provozovatel lékárny musel mít poměrně
vysokou odbornou kvalifikaci, mnohdy se jeho potomci věnovali jinému oboru a potom tedy lékárnu
i s názvem převzal někdo jiný. Dobré jméno lékárny
si samozřejmě ponechal. Na rozdíl od tradic lékárenství
se v době nedávno minulé používalo pouze číselné označení lékáren. Proto málokdo ví, že lékárna U Matky Boží
ve Staňkově již existovala.
První koncese na zřízení lékárny ve Staňkově
byla přidělena magistru Matěji Královcovi, který otevřel
lékárnu v březnu roku 1898. Královcova lékárna provozovaná v domě č.p. 72 (na rohu dnešní ul. 28. října a Americké ulice) měla jen český název, přestože zvykem bylo

Staňkovská lékárna v původním domě čp. 72.
Foto asi z r. 1907

uvádět dvojjazyčné označení. Lékárník Královec, který
se do Staňkova přistěhoval z Příbrami, se rychle zapojil
i do veřejného života obce a zasazoval se o zřízení české měšťanské školy ve Staňkově.
Přibližně v roce 1908 postavil Karel Leitl v dnešní
ulici 28. října nový dům pro svůj obchod s textilem
a na základě dohody s Královcem byla k domu přistavena nízká budova, do které Královec přestěhoval svoji
lékárnu. Novou lékárnu však dlouho neužil, neboť v roce
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Prostranství u lávky
Pouťové slavnosti

neděle

pátek
sobota

20.30 hodin
14.00 hodin
16.00 hodin
18.30 hodin
21.30 hodin
15.00 hodin
18.00 hodin
21.00 hodin

20.00 hodin
14.00 hodin
16.00 hodin
18.00 hodin
20.00 hodin
22.00 hodin
15.00 hodin
18.00 hodin

AUŠUS
BRUFEN
V3Ska
DOA
LUCIE rev.
SEDMIHORKA - dechovka
TEAM rev.
KABÁT rev. Plzeň

HARLET - clasic rock
TŘEBOŇSKÁ DVANÁCTKA - jihoč.dechovka
SKALANKA - dechovka
MILAN KHAS - hudba k tanci i posezení
BIG ZERO - „starej bigboš“
OLYMPIC rev. Praha - generační legenda
VEGA - dechová taneční hudba
KATR - bigbít

17.00 hodin - mše svatá
10.30 hodin - poutní mše svatá

Prostranství před Mlýnskou
Pouťové pivní slavnosti

pátek
neděle

Kostel sv. Jakuba

Svatojakubská
pouť - program 25.-27.7.2008

V prostoru u lávky pro děti i dospělé celá řada pouťových atrakcí.
Na náměstí TGM a ve Vodní ulici pouťový stánkový prodej.

8 -17 hodin
8 -16 hodin

V sobotu od 22.00 hodin u lávky OHŇOSTROJ!!!

sobota
neděle

výstava drobného zvířectva
výstava drobného zvířectva

16.00 hodin TJ Staňkov - ligový dorost VIKTORIA PLZEŇ

Chovatelský objekt - Plzeňská 12

neděle

MILAN KHAS
Duo melodie
pouťové dozvuky - JARDA TOMAN

pouťové dozvuky s MILANEM KHASEM

20.00 hodin
20.00 hodin
17.00 hodin
z Holýšova

17.00 hodin

Fotbalové hřiště

pondělí

Sokolovna

pátek
sobota
pondělí

Restaurace „U Šimků“

