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Číslo 80

Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží konec roku a s ním krásný čas vánoční, a proto mi dovolte, abych
popřál Vám a Vašim rodinám krásné prožití svátků vánočních, aby stále u Vás platilo - Vánoce jsou svátky klidu, pohody a míru. Do nastávajícího nového roku 2009
Vám všem pak přeji především zdraví, které je a vždy bude základem Vašich přání
a úspěchů v osobním a rodinném životě a dále, abyste za rok vzpomínali na nadcházejících 12 měsíců jako na rok, který se vydařil.
Bc. Alexandr Horák,
starosta města

Pozvánka na výstavu

V letošním roce je Staňkovu 775 let, věk úctyhodný
a určitě vhodný k oslavě. Různé akce, pořádané městem
Staňkov nebo pod jeho záštitou, se konaly během celého
roku. Na měsíc prosinec se připravuje výstava, na které
návštěvníci uvidí část historie města. Bude vystaveno
mnoho kopií fotografií a pohlednic, dobových plakátů,
letáků a obrazů. Především pak bude staňkovským
občanům předvedena část exponátů z bývalého
staňkovského muzea, které zapůjčilo na vystavení Muzeum Chodska v Domažlicích. Tyto exponáty se podařilo uchovat i přes nepřízeň časů minulých, kdy muzeum ve Staňkově bylo v šedesátých letech minulého století zrušeno, exponáty dány do skladiště na staré radnici ve Staňkově a
v sedmdesátých letech z malé části zničeny a z velké části převezeny
do depositu domažlického muzea v Horšově, kde utrpěly vlivem nevhodných skladovacích podmínek a nájezdu zlodějů, neboť místo
uložení bylo několikrát vyloupeno. Dále bude vystaveno několik archivních
dokumentů, které zapůjčil Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně. Město Staňkov tímto zve širokou veřejnost k návštěvě výstavy, která se bude
konat v prostorách Lidového domu ve Staňkově, a to ve dnech od 10.12.2008 do 20.12.2008, ve
všední dny od 10.00 hodin do 18.00 hodin, v sobotu a neděli od 13.00 hodin do 18.00 hodin. Při příležitosti
slavnostního zahájení výstavy bude představena vlajka Staňkova a pokřtěna kniha „Staňkov 775 let“.
K 775. výročí byla vydána série odznaků, které bude možno na výstavě zakoupit (cena 30,- Kč). Stejně tak zde bude
k prodeji kniha „Staňkov 775 let“ za 149,- Kč.
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Usnesení z jednání rady města dne
15.9.2008
Rada města schvaluje
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o pronájem sálu LD dne
21.3.2009 za účelem pořádání taneční
zábavy se skupinou Kabát revival,
- a) Smlouvu o zřízení věcného břemene
na uložení kabelů do pozemku města
Staňkov ve Wenigově ulici pro ČEZ Distribuce a.s.,
b) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na uložení kabelů do
pozemku města Staňkov v Krchlebech,
Družstevní ulice, p.č. 29/2 , 58/4, st. 37,
pro ČEZ Distribuce a.s.,
- poskytnutí fin. příspěvku města ve výši
10.000,-Kč pro SDH Krchleby na pořádání „Historického dne“ v Krchlebech dne
20.9.2008
- zakoupení a montáž 2 ks střídacích kabin u fotbalového hřiště v Krchlebech.
Usnesení z jednání rady města dne
29.9.2008
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rockového bálu,
- žádost ředitelky DD o bezplatný pronájem prostor LD a kina dne 19. 3. 09 za
účelem pořádání „Nejmilejšího koncertu
dětí z dětských domovů“ v r. 2009 (soutěžní přehlídky),
- žádost SSOŠ a gymnazia BEAN, s.r.o.,
Staňkov o bezplatný pronájem prostor
LD při pořádání maturitního plesu dne
28.11.2008,
- v rámci rozpočtového opatření č. 4 finanční dar ve výši 5.600,- Kč pro oceněné
bezplatné dárce krve, občany Staňkova.
Uvedená částka bude hrazena z FRR.
bere na vědomí
- Směrnici č. 13/2008 ředitele ZUŠ o výši
poplatků na Základní umělecké škole
Staňkov za školní rok 2008/2009.
Usnesení z jednání rady města dne
10.11.2008
Rada města schvaluje
- rozpočtové opatření č. 5 – rozpočtové
změny:
a) proplacení fin. částky za výrobu 15 ks
nástěnek pro konání výstavy k výročí města u firmy „Zámečnictví Jindřich Hrach,
Staňkov“. Cena 36.460,-Kč,
b) dofinancování výdajů za volby do zastupitelstev krajů (17. a 18. 10. 2008) ve výši
4250,- Kč. (Oba výdaje budou hrazeny
z fondu rezerv),
- zadání vypracování projektové dokumentace na plynofikaci obce Ohučov u
projektanta ing. Pavla Zimáka, Staňkov,
Na Tržišti 339,
- vyúčtování fin. částky ve výši 20.000,- Kč
firmě HANECO s.r.o., Zruč u Plzně jako
náhradu za rekultivaci pozemku bývalého
manipulačního skladu dřeva Zelený háj,

Rada města schvaluje
- Smlouvu o dílo mezi městem a ing. Otou
Rubnerem-NAVA, nám. Republiky 17, Plzeň na vydání publikace „Staňkov-775
let.“ Cena včetně DPH 127.857,-Kč.
- Smlouvu o dílo mezi městem a p. Romanem Muchkou, Staňkov, Vránov 51, na
vytvoření souboru fotografií pro připravovanou publikaci „Staňkov-775 let.“ Cena
20.000,- Kč
- na žádost ředitelky ZŠ výjimku z počtu
bere na vědomí
žáků v ZŠ Staňkov ve školním roce 2008/
- usnesení Okresního soudu v Domažli2009 v souladu se zák. č. 561/2004 Sb.,
cích ve věci podání žaloby o určení vlasta vyhl. 48/2005 Sb.,
nického práva k nemovitostem č. 30 a 31,
nám TGM (žalovaným je město) a ukládá
bere na vědomí,
ved. odboru MIŽP ve stanovené lhůtě při- že na návrh výběrové komise pro výběr
pravit vyjádření města k žalobě.
správního referenta odboru MěÚ-MTBS
s hlavní činností na úseku bytovém byl na
Usnesení č. 13 z jednání zastupitelstva
uvedenou pozici vybrán p. Tomáš Pavlík,
města dne 6. října 2008
Staňkov, Vodní č.p. 5.

Zastupitelstvo města schvaluje
Usnesení z jednání rady města dne
- Smlouvu o bezúplatném převodu nemo13.10.2008
vitostí, uzavřenou mezi ČR-Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
Rada města schvaluje
a městem Staňkov. Převáděné nemovi- žádost p. Jaroslava Varvařovského,
tosti: pozemek pozemkové číslo 1045/6 o
Staňkov, Tyršova 411 o pronájem sálu
výměře 890 m2 – ostatní plocha, ostatní
LD dne 16.11.2008 za účelem konání
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komunikace a pozemek pozemkové číslo
1045/18 o výměře 5m2 - ostatní plocha,
ostatní komunikace, oba v katastrálním
území Staňkov-ves.
Usnesení č. 14 z jednání zastupitelstva
města dne 22. října 2008
Zastupitelstvo města schvaluje
- změny v rozpočtu města – rozpočtové
opatření č. 3 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové části 56.623.790,- Kč a ve výdajové
části 58.919.290,- Kč. K dofinancování
jsou zapojeny následující zdroje financování: splátky úvěrů, fond rezerv, fond
rozvoje bydlení, vše v celkové částce
2.295.500,-Kč,
- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem
a firmou STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21 na realizaci stavby „III/18323
Staňkov-Krchleby“, části financované
městem při rekonstrukci Rašínovy ulice a
prostranství u památníku,
- koupi pozemků parc. č. 661/22, dle KN,
o výměře 3.267 m2 od p. Josefa Janečka,
Staňkov, Na Tržišti 337 a parc. č. 661/24,
o výměře 1861 m2 od Agra Staňkov a.s.,
Plzeňská 350, Staňkov, IČO 00115746,
oba v k.ú. Ohučov.
Důvod: rozšíření průmyslové zóny. Cena za
1 m2: 135,- Kč, výměra celkem: 5.128 m2
Kupní cena celkem: 692.280,- Kč
- směnu pozemků parc. číslo 1457, k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 610 m2, ostatní
plocha, -neplodná půda; parc. číslo 1588,
v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 1877 m2,
ostatní plocha-neplodná půda a parc.č.
1451/2, v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 544
m2, všechny ve vlastnictví města Staňkov, za pozemek parc. číslo 794, v k.ú.
Hlohová, o výměře 2911 m2, orná půda,
ve vlastnictví pana Ing. Josefa Pavlíka,
bytem Lounských 760/14, Praha 4-Nusle,
- prodej pozemků parcelní číslo 82/4, dle
KN, o výměře 18 m2 a parcelní číslo 78/8,
dle KN, o výměře 123 m2, v katastrálním
území Staňkov-ves, paní Marii Boubelové, Žižkova 515, Bezděkovské Předměstí, Domažlice. Pozemek bude sloužit jako
vjezd k obytnému domu.
Cena za 1 m2: 105,- Kč, výměra celkem:
141 m2,
Kupní cena celkem: 14.805,- Kč,
souhlasí
- s prodejem objektu čp. 53 v Nádražní
ulici a zahájením jednání s realitní kanceláří v této záležitosti.
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Koncert k 90 letům samostatnosti

V úterý 28. října jsme slavili 90. výročí našeho samostatného státu. V kostele sv.
Jakuba ve Staňkově se při této příležitosti konala slavnostní bohoslužba. Farář
P. Romanski se v jejím rámci dotkl
témat s výročím souvisejících a
zanechal v posluchačích hluboký
dojem, možná i proto, že je to
příslušník bratrského polského
národa, který sám má ve svých
dějinách mnoho přetěžkých období
a cenu svobody a samostatnosti
dovede ocenit.
Svůj příspěvek k výročí našeho
státu přednesl i starosta Bc.
Alexandr Horák – ten uveřejňujeme níže. Závěr slavnostního
večera obstarali dva mladí klatovští umělci – varhaník Mgr. Vít
Aschenbrenner a trumpetista Tomáš Bastl.
Výročí vzniku republiky
28. října jsme si všichni připomněli 90. výročí vzniku samostatného Československa. Za těch devadesát let si prošla naše
republika mnoha úskalími a musela překonat mnoho překážek na své cestě ke svobodě a k demokracii. Mladá Československá
republika společně s českým lidem, který se po 300 letech útlaku a poroby mohl poprvé od Bílé hory svobodně nadechnout, musela
takřka bezprostředně po svém vzniku řešit důsledky hospodářské krize, aby poté, co se z nich vymanila, byla přinucena smířit se
s mnichovským diktátem a bez boje opustit svá, po staletí výsostná, území a aby se v dalším sledu historických událostí kdysi mocné království české mohlo stát bezvýznamným
protektorátem tzv. tisícileté říše.
Jaké pak bylo překvapení hrdinů druhé světové války, těch kteří se nechtěli smířit se
zradou, a svojí nezměrnou odvahou přispěli ke konečné porážce fašistického Německa.
Oni byli připraveni pro svoji vlast přinést jakoukoli obět, dokonce i tu nejcennější. Místo
vděku a náležité úcty se jim dostalo jen zatracení a mnohdy smrtí vykoupená léta strávená v lágrech, ne nepodobných sibiřským gulagům, jen proto, že brázdili to nesprávné,
západní nebe.
Po závanu svěžího jarního větru v roce 1968 pak konečně přišel rok 1989 a tolik očekávaná svoboda a demokracie. A najednou jsme mohli svobodně cestovat, začít podnikat,
svobodně vyjadřovat svoje názory. Ale i za to jsme museli po pár letech zaplatit. Tentokrát
rozlukou s těmi, se kterými jsme v roce 1918 společný stát začali budovat, s těmi, se
kterými jsme bojovali bok po boku v obou světových válkách. I tak chutnala znovu nabytá
svoboda.
Dnes máme rok 2008, jsme součástí Evropské unie a ke Slovákům máme znovu tak
blízko jako v dobách, kdy náš společný samostatný stát vznikal. Opět je zde rok s osmičkou na konci. Zmiňme jen pro pořádek ty magické osmičkové roky, které nás v novodobé
historii provázely, ať již to byl rok 1918, 1938, 1948, 1968 a výjimka potvrzující pravidlo
1989, ale pro příklad můžeme jít i mnohem dále do historie, např. rok 1618 a třicetiletá
válka s bitvou na Bílé hoře či rok 1278 spojený se smrtí českého krále Přemysla Otakara
II. na Moravském poli.
Věřím tomu, že letošní rok s magickou osmičkou se nijak negativně nezapíše do historie. Právě v době, kdy byl před 90 lety
spontánně vyhlášen český stát, je třeba se zamyslet a vzdát tichý hold všem těm bezejmenným hrdinům, těm, kteří položili za těch
90 let své životy na oltář vlasti pro náš lepší život…
starosta

V úterý 25.11. proběhla v budově ZŠ Staňkov prodejní vánoční výstava
výrobků žáků školy.

V podvečer první adventní neděle se za zpěvu koled staňkovských dětí
rozsvítil na náměstí vánoční strom.

Staňkovsko
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Úspěch Heleny Konopíkové a krchlebských koláčů

Chtěl bych touto cestou dodatečně poblahopřát jménem města Staňkov a i jménem svým k ocenění
Živnostník roku 2008 Plzeňského kraje paní Heleně Konopíkové a zejména k druhému místu v celostátní soutěži
Živnostník roku, kterou pořádaly Hospodářské noviny. Myslím si, že si takovou cenu za svoji práci již dávno zasloužila
a plně jí náleží. Její ocenění je i velká pocta pro naše město a já bych jí chtěl popřát v jejích podnikatelských aktivitách
hodně úspěchů, ještě víc spokojených zákazníků a nám všem, aby její koláče byly stále tak vynikající jako jsou nyní.
Starosta
Pozn. redakce: Slavnostní vyhlášení cen Firma roku a Živnostník roku proběhlo ve čtvrtek 20. listopadu t.r. a ČT 24
uvedla záznam tohoto večera – přinášíme snímky z tohoto pořadu a k blahopřání se, určitě i jménem všech spoluobčanů, připojujeme.
Redakce

Volby do krajského zastupitelstva 17. - 18. 10. 2008
Staňkov celkem
2008

2004

Staňkov 1

Staňkov 2

Krchleby

Ohučov

Vránov

KSČM

14.11

13.81

13.34

13.47

20.95

4.87

20.45

Koalice pro Plzeňský kraj

7.43

8.41

7.25

0.95

9.75

11.36

KDU-ČSL

15.57

ODS

29.91

40.39

28.95

27.97

30.47

43.90

43.18

ČSSD

37.53

19.32

39.83

38.34

37.14

24.39

18.18

Staňkovsko
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Život ve světle…
Lid, který chodí v temnotách uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí
v zemi šeré smrti, zazáří světlo. Narodí se nám dítě, bude nám dán
syn, na jehož rameni spočine vláda, a bude mu dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje (Iz 9).
Ve světle je všechno vidět takové, jaké to je, kdežto ve tmě a šeru se
uplatní i lež a polopravda…
Před dvěma tisíci let se v Betlémě narodil Spasitel, Kristus Pán.
Světlo světa. Světlo našeho života. Mnozí lidé už dva tisíce let
v tomto světle chodili. My v něm můžeme chodit také…
Toto světlo nikdy nezhasne, protože už nepodléhá ani lidské moci,
ani smrti. Ježíš umřel a vstal z mrtvých. A každý, kdo v něho věří,
není souzen, ale přechází ze smrti do života.
Proč zůstávat ve tmě?!
(Podle Aleše Opatrného)
Děkuji Bohu za to místo, kde mohu bydlet, a za všechny dobré věci.
Děkuji za lidi, které jsi postavil do mého života, kteří znají mé nedostatky, ale stále mne mají rádi.
Děkuji za pokoj a naději, kterou dává všem.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje farář

Mše svaté o Vánocích ve farnosti Staňkov:
24.12.

Štědrý den

25.12

Narození Páně

26.12
28.12

Sv. Štěpán,
prvomučedník
Svatá rodina

31.12

Sv. Silvestr

Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Staňkov
Staňkov

P. Janusz Romaňski

20.00 hod.
24.00 hod
09.00 hod.
10.30 hod
09.00 hod.
10.30 hod
09.00 hod.
10.30 hod
17.00 hod.
23.30 hod

Diakonie ČCE – středisko Radost v Merklíně ve spolupráci s městem Staňkov Vás
srdečně zve na

Předvánoční koncert pro Radost
6.12.2008 od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba ve Staňkově
Vystoupí :
Zlata Kráčmerová
ZUŠ Staňkov
ZUŠ Holýšov
Diakonie Merklín
Prodej výrobků z dílen střediska Radost

Staňkovsko
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Z archivu

STAŇKOVY (6. část)

Po dovršení rozluky Staňkova Vsi a Krchleb bylo úsilí o sloučení Staňkovů načas utlumeno. Není divu, dopady hospodářské krize
se přirozeně dotkly i veřejného života ve Staňkově. Po překonání krizových let se iniciativy opět chopila Národní jednota pošumavská a
vzala si za úkol opět oživit snahy o sloučení. Z jejího pohledu bylo důležité, aby nedaleko od hranic bylo velké české město. Velmi aktivní byl
zejména předseda místního odboru, ředitel měšťanské školy J. Burian. Z jeho korespondence s Františkem Lukavským, místopředsedou
Poslanecké sněmovny, vyznívá odhodlanost dotáhnout proces slučování až do zdárného konce. Lukavský se vyjadřuje, že „věc má veliký
význam národnostní... dvojjazyčný Staňkov Ves musí zmizeti a dnešní krize hospodářská je k tomu velice vhodná.“ Místní odbor Národní
jednoty pošumavské čile komunikoval s představiteli obou obcí, se zástupci politických stran a s představiteli veřejného života vůbec. Na
schůzi zastupitelstva Staňkova Městyse, konané 14. 12. 1934, Burian navrhl sestavit komisi, která by řešila jednotlivé otázky slučování obou
obcí. Delegáti pro uvedenou komisi byli zvoleni i na zastupitelstvu Staňkova Vsi dne 5. 1. 1935. Jejich první společná konference se konala
22.1.1935 a byla zahájena proslovem J. Buriana. Výsledkem lednového a únorového jednání komise bylo ocenění dluhů i majetků obcí, na
obou schůzích bylo rovněž na základě schválených obecních rozpočtů projektováno případné společné hospodaření a na základě ujednání
došlo k rokování obou obecních rad a finančních komisí.
Rada Staňkova Městyse jednomyslně schválila politické a hospodářské sloučení Staňkovů. Souhlas se sloučením oznámila i finanční komise Staňkova Městyse. Přesto správní výbor Národní jednoty pošumavské ve Staňkově na své schůzi 15. 3. 1935 s politováním
konstatoval, že akce slučování poněkud ustrnula, a to na straně Vsi. Pro vyjednávání o hospodářské situaci byly zapotřebí finanční přehledy
majetku, dluhů aj., ty však nebyly dodány. Podkladem k jednání o spojení dvou obcí muselo být souhlasné stanovisko zastupitelstev obou
obcí, tato usnesení měla být v obou obcích vyhlášena. Dále měla být uzavřena dokonalá úmluva o vlastnictví, držení, správě a užívání
zvláštního jmění, které obcím dosud náleželo, ale také o majetku fondů a ústavů. Souhlasná usnesení a dohodu o správě majetku bylo nutné
předložit okresnímu výboru ke schválení. Přestože zastupitelstvo Staňkova Městyse 16. 7. 1935 slavnostně sdělovalo starostovi Staňkova
Vsi, že právě jednomyslně odhlasovalo sloučení obou Staňkovů, ve Vsi byly stále pochybnosti o tom, zda si občané sloučením nepohorší.
Petice obyvatelstva Staňkova Vsi z 10. 7. 1935 s výzvou, aby byly ještě jednou zváženy výhody a nevýhody sloučení pro Ves, byla příčinou
toho, že zastupitelstvo odložilo hlasování o sloučení až po schůzi všech občanů.
K hlasování o sloučení došlo ve Staňkově Vsi až počátkem února příštího roku a vyznělo v neprospěch spojení obcí, zároveň však
bylo dohodnuto, že jednání budou pokračovat. Kladného výsledku hlasování se Ves dočkala 29. listopadu 1936 a okamžitě 1. prosince byla
podána žádost o zahájení schvalovacího řízení u okresního úřadu. Spisy pak prošly administrativou zemského úřadu, zemského finančního
ředitelství,vrchního soudu a archivu map katastrálních.
Ještě v říjnu zdůvodňoval Staňkov Městys okresnímu úřadu potřebu sloučení obou obecních celků snadnější a levnější správou
jednoho celku, významnějším postavením v pohraničí a lepšími podmínkami pro kulturní a hospodářský rozvoj obce i celého okolí.
Zdálo se, že proces slučování spěje ke své závěrečné fázi. Avšak proti usnesení obecního zastupitelstva Staňkova Vsi ze dne 28. 11.
1936 o schválení sloučení došlo na okresní úřad odvolání dvou obyvatel Staňkova Vsi. Výměrem okresního úřadu bylo odvolání zamítnuto
s tím, že byla zvolena slučovací komise, která projednala finanční situaci obou Staňkovů. Bylo zjištěno, že finanční situace i stav zatížení
poplatnictva je přibližně stejné. Informace z jednání komise byly obyvatelům předávány letáky a místním tiskem. Komise doporučila oběma
zastupitelstvům politické i hospodářské sloučení obce a tím mínila, že nově vzniklá obec převezme veškerá práva i závazky obou slučovaných obcí. Okresní úřad považoval odvolateli předložený rozdíl v pozemkové a činžovní dani a v nápojové dávce za bezvýznamný. Obdobně
byla jejich odvolání zamítnuta Zemským úřadem v Praze.
Konečně dne 25. 3. 1938 bylo výměrem Okresního úřadu v Horšovském Týně čj. 9.004/38 oznámeno, že Okresní výbor v Horšovském Týně se na své schůzi dne 3. 3. 1938 usnesl povolit ve smyslu obecního zřízení hospodářské a politické sloučení místních obcí Staňkova Vsi a Staňkova Městyse s podmínkou, že obě katastrální obce zachovají v nově se utvářejícím celku svůj dosavadní územní útvar, a
to v mezích a hranicích vytčených ve vyjádření archivu map katastrálních v Praze ze dne 7. 5. 1937 č. 953/1937, a po sloučení obcí nebude
dosavadní číslování obytných domů měněno. Úřední jméno nové obce bude po nabytí právní moci sloučení ustanoveno podle § 1 zákona
č. 266/1920 Sb. z. a n. ministerstvem vnitra. Důvodem pro povolení sloučení bylo usnesení obou zastupitelstev a nabytí jejich právní moci
výměrem zemského úřadu v Praze ze dne 5. 2. 1938.
Na zemský úřad však znovu došlo odvolání, tentokrát se Staňkov Ves pokusila zvrátit usnesení Okresního výboru v Horšovském
Týně ze dne 3. 3. 1938, ale odvolání bylo zamítnuto usnesením zemského výboru ze dne 4. 5. 1938, intimovaným výměrem zemského úřadu
ze dne 11.5.1938 čj. 512/2 ai 38 odd 2 , s konečnou platností jako bezdůvodné. Po nabytí právní moci usnesení okresního výboru ze dne 25.
3. 1938 požádal dne 25. 7. 1938 starosta Městyse Staňkova okresní úřad jako úřad dohlédací, aby v co nejkratší době rozpustil obě obecní
zastupitelstva, dosadil správní komisi a popř. nařídil nové společné volby. Dne 8. 8. 1938 zemský úřad rozpouští dosavadní zastupitelstva,
poněvadž sloučením se změnily faktické podklady jejich právní existence a jmenuje správní komisi: Josefa Heriana, bývalého starostu
Staňkova Městyse, Františka Najnara, bývalého starostu Staňkova Vsi, Josefa Radu, I. náměstka starosty Staňkova Městyse,Václava Nového, I. náměstka starosty Staňkova Vsi a Václava Roučku, ředitele Městské spořitelny v Městysi.
Následujícího dne zahájil v 16 hodin zástupce okresního úřadu Karel Cvachovec jednání o předání jmění, fondů, majetkových práv a závazků a zařízení bývalých politických obcí. Nejprve byla provedena volba předsedy nové správní komise. Stal se jím Václav Roučka a byl hned
vzat zástupcem okresního úřadu do slibu věrnosti Republice československé a poslušnosti jejích zákonů. Poté byla provedena uzávěrka
pokladních deníků obecního a chudinského fondu a obou likvidačních strazz. Deníky byly opatřeny uzavíracími doložkami a podepsány
odstupujícím starostou a odstupujícím pokladníkem a doložkou o převzetí potvrzenou předsedou obecní správní komise. Dále byla překontrolována pokladní hotovost, složní listy, vkladní knížky podle obecního inventáře, dlužní úpisy, převzat obecní nemovitý majetek vykázaný
v inventárním účtu za rok 1937. Poté se všichni zúčastnění přesunuli na obecní úřad do Staňkova Vsi, aby učinili obdobné úkony. Na závěr
jednání byl pořízen protokolární záznam. Sloučení Staňkovů se stalo skutečností.
Radka Kinkorová

Staňkovsko
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SPOLEČENSKÁ
KRONIKA

Kulturní okénko v prosinci
Předvánoční koncert pro Radost
6.12. od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba ve Staňkově, prodej výrobků dílen střediska Radost

Dne 28.11.2008 byli v obřadní
síni MěÚ přivítáni tito noví
občánkově města Staňkov
Adéla Tauerová
Miroslav Irlbek
Nikol Písařová
Izabela Andrlová
Vojtěch Malík
Lukáš Duchoň

Kurz tance a společenské výchovy - závěrečný ples 06.12. od 20.00 - 02.00 hodin v LD s kapelou Ozvěny

Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto
děkujeme.
V měsíci listopadu oslavili kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova
Gregorová Marie, Na Tržišti 341
Žáková Marie, Václavská 253
Procházka Václav, Tyršova 226
Roučková Anna, Rašínova 14
Schejbal Konstantin, Domažlická 167
Niedermayerová Anna, U Pošty 390
Jedlička Josef, Puclická 316

96
75
80
94
70
75
75

Vánoční koncert
20.12. od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba ve Staňkově v podání Kolegia pro duchovní hudbu z Klatov.
Zazní staré vánoční koledy, písně a zpěvy provázené
mluveným slovem.
HARLEJ - 27.12 vánoční taneční zábava v LD

Majda ve Staňkově měla úspěch

V měsíci prosinci oslaví kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova
Rothová Jiřina, Soukenická 86
Roudná Jaroslava, Jiráskova 306
Valečka Josef, E. Krásnohorské 493
Šváb Josef, Nádražní 26
Konopíková Jiřina, Krchleby 71
Gustová Marie, Plovární 297
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92
75
75
70
80
85

Blahopřejeme.

Můžeš, … když chceš!
V dubnu 2008 se Dětský domov Staňkov zapojil do
projektu „Můžeš,… když chceš“, který pro nás připravilo
Regionální dobrovolnické centrum TOTEM v Plzni. V
rámci projektu jsme měli možnost podívat se na zajímavá
místa a naučit se nebo si zkusit spoustu nových věcí. Každý
z nás si zkusil natočit film, zacházet s kamerou a počítačem.
Naším hlavním úkolem ale bylo dát si nějaký cíl a
snažit se ho dosáhnout. Po dlouhém přemýšlení jsme se
rozhodli, že si Dětský domov ve Staňkově bude vydávat
svůj vlastní časopis, který se jmenuje „Všude dobře, doma
nejlíp!“ Paní ředitelce se nápad velmi líbil, a tak jsme jí
první číslo věnovali k narozeninám.
Přeji všem členům redakční rady spousty dobrých nápadů
a věřím, že časopis se pro DD stane tradicí.
Bedřiška

V úterý 12. listopadu měly děti ze Staňkova i okolí
svátek: v Lidovém domě vystoupila Magda Reifová,
jejich dobrá známá Majda z televizní Kouzelné školky.
Vystoupení nabité písničkami, nejrůznějšími nápady
děti naprosto strhlo. A vidět, jak děti spontánně reagují a s Majdou bezvadně spolupracují při jejích nápadech, určitě strhlo přítomné rodiče i babičky a dědy.
Děti si určitě ten den odnášely krásné zážitky a navíc
i obrázek s Majdiným podpisem.

Staňkovsko

Prosinec 2008
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Pomník

Nedávno se mi dostalo do ruky několik písemných dokumentů
týkajících se stavby „Pomníku účastníkům I. a II. národního odboje
zemřelým, popraveným nebo padlým“. Postavili jej ti, kteří přežili a
sdružili se v organizaci s názvem Svaz osvobozených politických vězňů
a pozůstalých po politických vězních (později byli přejmenováni na Svaz
protifašistických bojovníků).
Pomník byl postaven v roce 1948, tedy před šedesáti lety. Odhalení
bylo původně plánováno na 6. červen, nakonec však k němu došlo až 13.
června. Na stavbě se mimo jiné podílely i Západočeské cihelny národní
podnik a Západočeské kaolinové závody národní podnik (v tehdejších
písemnostech stále ještě uváděny s dodatkem „závod Fr. Kreysy“ – lidé si
na znárodnění zvykali asi pomalu).
U pomníku se pravidelně konaly pietní akty spojené s lampiónovým
průvodem.
Dnes už mohu napsat, že původně byl parčík kolem pomníku obehnán
živým plotem, později doplněným o trubkové zábradlí. Po stranách byly
vysazeny dva stříbrné smrky a dvě thuje. Ty v poslední době skýtaly úkryt
činnostem, které s pietou neměly nic společného, proto byly odstraněny a
můžeme se těšit, že prostranství kolem pomníku bude nově upraveno.
Těm, kterým se bude stýskat po cigaretě za thují jen připomínám, že ji
kouřili jen pár kroků od urny, v níž je zem z národního hřbitova v Malé
pevnosti v Terezíně. Ta byla do schránky vsypána 6. června 1948 při
příležitosti konání III. národní tryzny v Terezíně.
Kapitolu z dějin Staňkova, týkající se politických vězňů, legionářů
a padlých ve válce, nemám ještě úplně zpracovanou, takže nepíšu o
pomníku dřívějším, který tu kousek vedle stával.
Chtěl jsem jen, aby se nezapomnělo, že tenhle pomník tu stojí už
šedesát let a ti, kteří by to snad mohli připomenout, už nežijí.
Ladislav Kupka

Jistě si všichni, kdo projíždějí
Ohučovem, všimli, že se naplno rozeběhla výstavba výrobního areálu firmy ZF Staňkov
s.r.o. Začalo se stavět v říjnu
a stavba výrobní haly by měla
být hotova v lednu. V dubnu se
již počítá se spuštěním výroby.
V prvopočátku by zde mělo najít práci asi 40 – 60 lidí.

U pomníku
„Jó táto, to je státní zakázka, tam si můžeš dělat, co chceš, nikdo
ti do toho nekecá, říct si za to můžeš, co chceš, zaplatit se to musí a
reklamace snad ani není možná. To ale nevím určitě...“, řekl nedávno
můj kluk, když se u mne zastavil na návštěvě. „Takové zakázky ale
my nedostáváme,“ dodal smutně. Hádejte, ve kterém oboru můj syn
pracuje.
Cestou ke mně se zastavil „u pomníku“, protože jej tam něco zaujalo.
Vzhledem k jeho věku bych o profesionální deformaci zatím nemluvil,
ale zaujalo jej totéž, co mne, a já se stavebním projektováním nemám
nic společného.
Takže jsme si popovídali hezky o té stříšce budoucí autobusové
zastávky, kterou projektant citlivě umístil do výše oken a kterou
určitě pečlivě vybíral tak, aby vhodně korespondovala s architekturou
jednoho z mála domů ve vsi, který si až na plastová okna uchoval i
přes mírnou zchátralost svůj původní vzhled.
Co se funkce stříšky týče, musí se cestující spokojit s tím, že na ně
architekt myslel. Ostatně ono zas tak často neprší a občas při tom ani
nefouká vítr, takže když si najdete místo, kam nebude stříkat voda
stékající ze střechy, budete v suchu. „A že tam být musí,“ řekl Tomáš,
„to se můžeš vymluvit na evropskou normu, on se nikdo do Bruselu
zeptat nepůjde.“
A když už nás oba přilákala stříška, začaly nám vrtat hlavou ty
obrubníky, které jsou dost vysoko, výš, než okénka sklepů. Počkáme si
ale, až bude vše hotovo a potom teprve uvidíme, jak je tenhle problém
v projektu vyřešen. Že to je všechno už postaveno, nemůžeme
stavební firmě mít za zlé, neboť na nedodržení projektu, byť špatného,
máme legislativu.
Ono se to už nějak vyřeší, ono se dojde ke konsensu. Ona ta hrdla
kanálů v prodloužené ulici El. Krásnohorské, která vyčnívala metr nad
silnici, se také vyřešila a to, co je pod zemí, není vidět. A možná ten
architekt zastávky má jako další zakázku rekonstrukci toho domu, okna
zazdí a na barák natáhne bryzolit a pak bude všechno v pořádku.
Takže vlastně ani nevím, proč se v tom šťourám, když do toho
nevidím.
Ladislav Kupka

Staňkovsko
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El kondor pade

Padesátník pro ZOO Plzeň

Pokud máte v peněžence zbylé padesátníky, můžete
přispět na sbírku „El kondor pade“ a podílet se na financování
výstavby voliéry pro kondory. S touto výzvou jsem se na Vás obrátil
v minulém čísle Staňkovska. A jaký je výsledek?
V Základní škole Staňkov se podařilo shromáždit téměř
3000 padesátníků, další více než 2000 kusů se sešlo u mě (např.
Základní a mateřská škola v Osvračíně přispěla 558 kusy, Pekařství
Kotačka 463 kusy). Jsem rád, že odezva byla takto příznivá.
Poděkování patří ale všem, každý padesátník bude započten.
Předpokládám, že v přůběhu měsíce prosince budou
padesátníky předány řediteli ZOO Plzeň ing. Jiřímu Trávníčkovi.
Pokud tedy ještě objevíte nějakou zapomenutou minci, můžete ji
odevzdat v ZŠ nebo přímo mně.
Děkuji
Jaroslav Šobr (tel. 607268953)

Staňkovská Základní
umělecká škola koncertem oslavila 15. výročí
samostatné školy
Oficiální hudební škola ve Staňkově
byla zřízena už v roce 1963 jako
odloučené pracoviště Lidové školy
v Horšovském Týně. Ředitelkou byla
paní Anna Ježková, vyučovat se
začalo v prostorách bývalé německé
školy. Hned v prvním roce pět vyučujících zahájilo výuku hry na klavír,
harmoniku, kytaru a housle. Škola
často měnila svoji adresu- vyučovalo
se na staré radnici, v budově naproti
kostelu a pak ve třídách základní školy. Odsud už se v roce 1993 stěhovala
jako samostatná škola pod vedením
současného ředitele J. Pluháčka do
areálu zrušené MŠ v Jankovského
ulici, kde sídlí dosud.
Po delší době opět diváci zaplnili sál
Lidového domu a určitě nelitovali.
Vždyť program, který pro ně učitelé
připravili, byť trval více než dvě hodiny, byl pestrý a na úrovni. Vystoupili
jak současní učitelé a bývalí absolventi (R. Schuldová, I. Zahořová, J.
Tesařová, A. Christovová, K. Šlehofer,
T. Faschingbauerová), tak i absolventi
nedávní (V. Jáchimová, I. Habernal,
R. Černá), stávající žáky reprezentovaly oba školní orchestry – dixi pod
vedením J. Pluháčka a Combo-Šum
– band s vedoucím J. Votrubou. Příjemným zpestřením bylo vystoupení
hostujícího kolovečského pěveckého
sboru základní školy vedeného paní
učitelkou M. Mlnaříkové i Michaely
Augustinové - pravnučky první paní
ředitelky.
Velký úspěch u diváků měla i vystavená výtvarná díla žákyň, které se věnují studiu středních a vysokých škol s výtvarným zaměřením, a dělají tak své učitelce J. Kaufnerové radost.
V závěru večera přislíbil starosta A. Horák, že od září příštího roku dostane hudební škola nové a větší prostory v podkroví základní školy. Škola rozšíření ráda uvítá, vždyť v letošním roce je zapsáno ve třech oborech - hudebním, výtvarném a literárně
dramatickém - 280 žáků, a to i s dětmi, které jsou vyučovány v Kolovči.
A tak přejme žákům ve všech uměleckých oborech ZUŠ ve Staňkově hodně chuti do práce, spoustu dobrých nápadů, citlivé oko
i ruce, pěkné školní prostředí a učitele s autoritou, ale kamarádské.
Redakce

Staňkovsko

Občanské sdružení Balance ve Staňkově

Od roku 2005 působí na Domažlicku občanské
sdružení Balance, jako nestátní nezisková organizace
pomáhající zdarma obětem domácího násilí. Tento jev se
vyskytuje mnohem častěji, než se většina lidí domnívá.
Setkáváme se jak s oběťmi, tak se svědky tohoto chování,
a velmi často občané neví, jak se k tomuto chování postavit, ani jak v takovém případě pomoci.
Samo domácí násilí je chování, které v partnerském soužití nebo v širší rodině u jedné osoby vyvolává
strach z osoby druhé. Přitom jsou tito lidé na sobě většinou citově, sociálně a ekonomicky vzájemně závislí.
Domácí násilí může mít podobu fyzického, sexuálního a
psychického násilí, vynucené sociální izolace a ekonomické závislosti.
Vzhledem k tomu, že tento jev téměř vždy probíhá
v soukromí bez svědků, bývá často objeven až po dlouhé
době. Často jsou účastníky děti. Často je tento jev podceňován i odbornou veřejností, a dokonce i okolní rodinou,
následky jsou však velmi vážné a i zde platí, že pokud je
tento jev odhalen včas, dá se řešit. Prevence se vyplácí i
v tomto případě.

Fotbalový Staňkov má za sebou jeden
z nejhorších podzimů v historii. Výsledkově se nedaří na všech frontách.
První tým se po první polovině soutěže
krčí na poslední příčce tabulky krajského přeboru. Ano, Staňkov je v soutěži
nováčkem a dalo se tedy očekávat,
že to v ní vůbec nebude mít snadné.
Ale způsob, jak k některým porážkám
přišel, byl opravdu zoufalý. Fanoušci
museli strávit šokující výsledky na domácím hřišti, v řadě zápasů náš tým
dostal i pět gólů. Mužstvo mělo k dispozici málo hráčů, protože byl zrušen
dorost, nebylo možné dávat šanci nadějím (téměř všichni dorostenci odešli do
okolních klubů), spolupráce s béčkem
je špatná. Před zimní přípravou přebírá
A tým staronový trenér Jaroslav Kubeš,
věřme, že se pod jeho vedením situace
zlepší.
O záchranu bojuje v okresní II. třídě i B
mužstvo, které se také potýká s nedostatkem hráčů. Dlouho bylo v tabulce
poslední bez bodu, až v závěru se
vzchopilo a naznačilo, že chce ještě o
záchranu bojovat.
Důležitým datem pro staňkovský fotbal bude 15. prosinec. Toho dne se
v hostinci U Šimků uskuteční volební
valná hromada oddílu. Všichni příznivci,
kterým není osud fotbalu ve Staňkově
lhostejný, jsou zváni, zvláště pak ti, kteří
jsou ochotni pro nejpopulárnější sport
ve městě něco udělat.
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V Mateřském centru Kráčmerka v Domažlicích
proběhlo povídání na toto téma i s odbornou veřejností.
Byly probrány veškeré možnosti, které nabízí právní řád
k řešení, a další následné možnosti pomoci v těchto případech. Setkání proběhlo ve velmi příjemném domácím
prostředí mateřského centra a někdy jsem téměř zapomněli, že se bavíme o tak závažném tématu. Další setkání
proběhnou ve Staňkově v Rodinném centru na náměstí
T.G.Masaryka 47. Zváni jsou všichni, kteří se chtějí seznámit s tímto tématem, a to bez ohledu na to, zda se s ním
setkali nebo ne. Velmi uvítáme, když se o toto téma budou
zajímat pedagogičtí pracovníci všech úrovní, dětští lékaři
a další lidé, kteří z hlediska své profese mohou být svědky tohoto jevu.
Kontakt je možný 24 hodin denně na tel. 774 408
481, 379 722 111 nebo 777 340 463. Na těchto číslech je
možné si domluvit individuální konzultaci nebo přednášku na toto téma, případně základní právní rady v těchto
otázkách. Více informací je možno nalézt na stránkách
www.balance.unas.cz.
Arlena König, Staňkov

Už desátou sezonu ve futsalové divizi zahájil Ajax Staňkov. V jeho kádru
došlo k několika podstatným změnám,
sestava se omladila, tým by chtěl v soutěži hrát důstojnější roli než v minulém
ročníku, když až do posledního kola bojoval o záchranu. B mužstvo Ajaxu má
za sebou povedený podzim, v tabulce
okresního přeboru je na 1. místě.
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