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Číslo 68
Toto číslo sponzoruje

Zámečnictví - kovovýroba Zdeněk Jakl
Rádi bychom Vás seznámili s historií a činností naší
firmy, která vznikla již v roce 1996. S výjimkou prvního půlroku působí stále ve Staňkově. Naše firma sídlila až do loňského podzimu v bývalé truhlárně v Plovární ulici, kam jsme se
přestěhovali ze Strýčkovic. V počátku byla výroba zaměřena
hlavně na reklamní předměty a dekorace pro obchodní domy.
Asi po třech letech začala tato výroba ustupovat a začala převažovat klasická kovovýroba, dnes již s CNC obráběním. Od
této doby se začala firma slibně rozvíjet a přibývalo zákazníků
i sortimentu.
V současné době se zabýváme hlavně výrobou komponentů pro tiskařské stroje, nemocničního vybavení a ještě stále
okrajově reklamními předměty. Z velké části tyto výrobky vyvážíme do zahraničí. Od loňského roku jsme začali i s výrobou
zábradlí, schodišť, bran a bytových doplňků ve spolupráci s
firmou Kovářství Blecha Osvračín.
V roce 2006 se firma přestěhovala do vlastních prostor
bývalého autoservisu v Americké ulici.

Rada města dne 29. 11. 2006
Rada města projednala a vzala
bez připomínek na vědomí Výroční
zprávu o činnosti Základní školy Staňkov za školní rok 2005/2006
Rada vzala bez připomínek na
vědomí informaci starosty o překládkách kabelu veř. osvětlení v ul. Baarova
a Příčná a doporučila uzavření smluv na
realizaci akcí s firmou SEG s.r.o., Plzeň,
Skladová 4:
ul. Příčná 105.283,- + 19% DPH
ul. Baarova 67.860,- + 19% DPH
Akce jsou realizovány v souladu se
schváleným rozpočtem města na rok
2006.
Starosta předložil radním k projednání Smlouvu o nájmu nebytových
prostor na pronájem suterénní místnosti
v budově č. 19 v Nádražní ulici (zdravot-

ní středisko) v majetku města pro p. Evu
Herianovou, bytem Nádražní 53, Staňkov, do ukončení konkurzu na její majetek. Výše nájemného 10.000,- Kč/rok,
celkové 40.000,- Kč, bude uhrazena najednou do 1 týdne od podpisu smlouvy.
Rada uzavření smlouvy schválila.
Starosta seznámil se žádostí
ředitelky ZŠ o povolení výjimky z počtu
žáků ve 2. třídě ZŠ pro školní rok 2006/
2007 na 31 žáků (žádost je v souladu se
zák. č. 561/2004 Sb., - školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky
č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání.
Rada výjimku bez připomínek schválila.
Starosta dále členům rady předložil žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o poskytnutí pozemku
před hasičskou zbrojnicí za účelem
pořádání pouťového posezení (pátek
až neděle) o pouti 2007. Radní poskytnutí prostranství před požární zbrojnicí
schválili za předpokladu zajištění potřebného sociálního zařízení v souladu
s hygienickými předpisy.
Místostarosta předložil radě
města návrh kalkulace cen vodného
a stočného pro r. 2007, které zaslal

CHVAK Domažlice. Rada schválila
stočné ve výši 20,16 Kč a vodné ve výši
27,96 Kč, obě bez DPH.
Rada města projednala žádost
p. Jaroslava Varvařovského, Plzeň,
Doudlevecká 7, o pronájem Lidového domu dne 25.12.2006 za účelem
konání „Rockového bálu“ a pronájem
Lidového domu na výše uvedenou akci
schválila.
Rada města dne 18. 12. 2006
Starosta informoval o příspěvku
města ve výši 2.000,- Kč při dobročinném koncertě pro Radost, který se konal 8.12.2006 v Lidovém domě. Rada
příspěvek schválila. Výtěžek z koncertu
činil 58.388, 50 Kč.
Starosta předložil radě města
žádost TJ Sokol Staňkov, oddílu stolního tenisu o finanční příspěvek města
na pořádání vánočního turnaje dne
26.12.2006. Rada schválila poskytnutí
příspěvku ve výši 1.000,- Kč.
Radní vzali na vědomí poděkování TJ CHKZ Staňkov, oddílu kopané,
za finanční pomoc, kterou v r. 2006 od
města TJ obdržela.
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Starosta dále seznámil se žádostí Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, regionální organizace Domažlice
o poskytnutí sponzorského příspěvku
na rok 2007 na činnost Poradenského
centra. Radní poskytnutí příspěvku neschválili.
Člen rady p. Strousek podal informaci o výroční valné hromadě hasičů
Krchleby, dále p. tajemník o výroční
valné hromadě hasičů ve Staňkově a p.
starosta o výroční valné hromadě hasičů Vránov.
Rada schválila finanční příspěvek města ve výši 10.000,- Kč pro TOM
Stříbrná rosa Staňkov na činnost oddílu.
Rada města projednala opětovnou žádost p. M. Kolerusové, PMV 464,
Holýšov o povolení zábavy v Lidovém
domě a pronájem Lidového domu dne
17.3.2007. Rada konstatovala, že trvá
na rozhodnutí minulé rady města ze
dne 4.9.2006 k danému účelu Lidový
dům nepronajmout. Rada zároveň doporučuje žadatelce využít pro pořádání
této zábavy namísto Lidového domu
jiné prostory, které jsou ve Staňkově
k dispozici.
Rada projednala žádost staňkovských mládenců o prominutí poplatku
za nájemné ze sálu Lidového domu pro
konání Mládeneckého plesu dne 2. 2.
2007 s tím, že se tomuto kroku nebrání,
avšak pro prominutí nájemného ze sálu
je nutno předložit jako podklad pro rozhodnutí vyúčtování Mládeneckého plesu z roku 2006 a předpokládaný odhad
nákladů pro rok 2007.
Zastupitelstvo města dne 27. prosince
2006
Zprávu o činnosti rady města za
období od ustavujícího jednání zastupitelstva přednesl p. starosta.
S návrhem závěrečných rozpočtových změn ve schváleném
rozpočtu města na r. 2006 seznámil
p. tajemník. Uvedl, že upravený rozpočet po schválení změn by činil v příjmové části 44.295.810,- Kč a ve výdajové
části 48.412.160,- Kč a seznámil se
způsobem dofinancování rozdílu mezi
příjmovou a výdajovou částí rozpočtu.
Rozpočtové změny byly schváleny.
Tajemník MěÚ V. Žáček poté
předložil návrh na schválení rozpočtového provizoria na r. 2007, kterým by
se řídilo rozpočtové hospodaření města
do doby schválení rozpočtu města na
r. 2007. Rozpočtové provizorium na
r. 2007 bylo schváleno.
Starosta uvedl, že jedním z
hlavních bodů dnešního jednání zastupitelstva je projednání změny č.
3 územního plánu sídelního útvaru
Staňkov, která řeší území Ohučova a
Vránova, včetně projednání a schválení Obecně závazné vyhlášky (OZV)
č. 1/2006, kterou se doplňuje vyhl. č.
29/1998 ze dne 30.3.1998. Úvodní
slovo k danému tématu přednesla p.
Vostracká, vedoucí stavebního úřadu.
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Uvedla, že město Staňkov má zpracovaný platný územní plán, pro katastrální
území Staňkov město a Staňkov ves.
Hlavní úkoly územního plánování jsou
zejména plánovaně využívat území,
navrhovat funkční využití ploch, určovat regulaci v území a vymezovat
hranice zastavěného a zastavitelného
území. Město Staňkov jako pořizovatel
územního plánu přistoupilo k postupnému doplňování územně plánovací
dokumentace a řešení územního plánu
o další katastrální území, a to Ohučov
a Vránov. Obecně závazná vyhláška
č. 1/2006, která se předkládá ke schválení, řeší změnu ÚP č. 3 sídelního útvaru města Staňkov, části obce Ohučov
a Vránov. Nedílnou součástí OZV je
příloha o závazných částech 3. změny
ÚP. Po projednání s dotčenými subjekty
nebyly vzneseny žádné připomínky.
Rovněž odbor regionálního rozvoje
Krajského úřadu Plzeňského kraje k
předloženému návrhu č. 3 ÚP SÚ Staňkov nemá připomínek a souhlasí s jeho
předložením ke schválení. Změna č.
3, ÚP SÚ Města Staňkov včetně OZV
č. 1 /2006 byla schválena.
Dalším bodem jednání zastupitelstva bylo projednání OZV č. 2/2006,
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
včetně systému nakládání se stavebním
odpadem. Předkladatel ing. Holeček
provedl rozbor bodů vyhlášky. OZV č.
2/2006 byla schválena.
V návaznosti na OZV č. 2/2006
byl předložen návrh OZV č. 3/2006 o
místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Předkladatel ing. Holeček
seznámil se zněním jednotlivých ustanovení vyhlášky s tím, že je navrhováno
navýšení poplatku pro poplatníka o
20,- Kč, tj na 420,- Kč za kalendářní rok.
Odůvodnil navýšení s tím, že vyčíslil náklady obce na likvidaci kom. odpadů. Po
diskusi a drobných změnách původního
návrhu byla OZV č. 3/2006 schválena.
Dále byl schválen prodej parcel v
majetku města:
- stavební parc. č. 121/77, dle KN, v k.ú.
Staňkov - ves, o výměře 927 m2, za účelem výstavby RD a parc. č. 121/84, dle
KN, v k.ú. Staňkov - ves o výměře 685
m2, za účelem zřízení zahrady, manž.
Marcele a Milanu Pinkrovým, Staňkov
Nádražní 15.
- stavební parc. č. 121/71, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 927 m2, za účelem výstavby RD a parc. č. 121/81, dle
KN, v k.ú. Staňkov-ves o výměře 607 m2,
za účelem zřízení zahrady manž. Gabriele a Vladislavu Kolářovým, Holýšov,
PMV 482.
Zastupitelstvo města zřídilo finanční a kontrolní výbor a zvolilo jejich
předsedy:
a) finanční výbor: Martina Konopíková,
Mgr. Josef Pavlík, Marcela Konopová,
Mgr. Marie Gruberová, Jaroslava Příbr-
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ská, Pavla Willová, Božena Malíková.
Předsedkyní výboru byla zvolena p.
Martina Konopíková.
b) kontrolní výbor: Václav Černý,
MUDr. Marcela Černá, MVDr. Josef
Steinbach, Anna Hesová, Vladimír Konečný. Předsedou výboru byl zvolen p.
Václav Černý
V dalším průběhu jednání byly
schváleny odměny pro neuvolněné
členy zastupitelstva města.
V posledním bodě stanoveného
pořadu předložil p. tajemník MěÚ návrh na zrušení příspěvkové organizace
města - Osvětové besedy. Návrh je
podáván v souladu se zákonem č. 250/
2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů. Osvětová beseda
byla zřízena usnesením městského
zastupitelstva č. 4 ze dne 18.3.1991.
Návrh na zrušení byl projednán p. místostarostou a p. tajemníkem přímo se
členy OB na její schůzi s tím, že všichni
se zrušením souhlasí a sami podporují. Místo OB bude na tomto úseku
zřízena nově kulturní komise, která
bude plynule navazovat na činnost OB.
Zaměstnanec OB p. Köppl se stane zaměstnancem města, s uklízečkou bude
uzavřena dohoda o pracovní činnosti.
Zrušení OB se navrhuje k 31.12.2006
s tím, že dnem 1.1.2007 přecházejí
práva a závazky na zřizovatele.
Předložený návrh byl schválen
a Příspěvková organizace města Osvětová beseda bude k 31.12.2006
zrušena.
Rada města dne 8. 1. 2007
Rada města byla informována
o tom, že dne 29. 12. 2006 staňkovští
mládenci stáhli zpět svoji žádost o prominutí poplatku za nájemné ze sálu pro
konání Mládeneckého plesu dne 2. 2.
2007.
Starosta předložil radním návrh
Smlouvy o výpůjčce mezi Plzeňským
krajem (půjčitel) a městem Staňkov
(vypůjčitel) na bezplatné zapůjčení
výpočetní techniky - osobního počítače
s příslušenstvím, programového vybavení pro místní knihovnu. Dále předložil
Dodatek č. l k Partnerské smlouvě pro
projekt „Internetizace knihoven v Plzeňském kraji“, uzavřené dne 25.3.2005
mezi Plzeňským krajem a městem
Staňkov. Smlouvu i Dodatek č. 1 radní
schválili. V souvislosti s veřejným internetem v městské knihovně rada schválila zrušení poplatku 10,- Kč za každých
započatých 15 min. používání internetu
občanem. Rozhodla zároveň ponechat
poplatky za tisk materiálů z internetu
(15,- Kč barevný tisk a 5,- Kč černý
tisk) dle schváleného ceníku služeb a
sankcí z r. 2002.
Radní dále projednali a schválili
hospodaření Fondu rozvoje bydlení za
r. 2006. Zároveň rozhodli pro r. 2007
zatím nevyhlašovat výběrové řízení na
poskytnutí půjček z FRB
Rada projednala návrh vedoucí
pečovatelské služby p. Lucákové na
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nové sazby úhrady za poskytovanou
pečovatelskou službu, které jsou stanoveny v souladu s novou vyhláškou
č. 505/2006 Sb. a bez připomínek nové
sazby schválila.
Rada města dne 22. 1. 2007
Radní projednali nutnost aktualizace stávajícího „Bodového hodnocení
žádosti o pronájem bytu“. V této souvislosti rada uložila p. Baxovi, pracovníkovi
MěÚ a MTBS, ve spolupráci s bytovou
komisí, vypracovat návrh nového bodového systému a bytového dotazníku
a předložit ho radě města k projednání
dne 19.2.2007.
Rada města uložila MěÚ a MTBS
provést kontrolu evidence psů a placení
poplatku za ně v nájemních bytech města. Termín předložení kontroly do rady
dne 19.2.2007.
Rada projednala dopis ředitelky
MŠ p. Němcové, ve kterém žádá o zohlednění kritéria zájmu obce a následné
přidělení bodů pro přidělení bytu dle Bodového hodnocení žádosti o pronájem
bytu pro zaměstnankyni MŠ p. Pavlu
Řežábovou, která pracuje v MŠ jako kuchařka a do zaměstnání dojíždí z obce
Nemněnice. Paní Řežábová má u MTBS
podanou žádost o přidělení bytu. Obec
je zřizovatelem MŠ, proto je uváděna
podmínka „Zájem obce.“ Rada následně

rozhodla o přidělení 80 bodů dle tohoto
kritéria.
Rada se dále zabývala otázkou
židovského majetku. V této souvislosti
uložila ved. odboru MIŽP ing. Holečkovi
provést soupis židovského majetku dle
LV v k.ú. Staňkov-ves a Staňkov-město
do 19.2.2007. Soupis bude předložen
p. JUDr. Kreysovi, Plzeň, Bezručova 9,
ke konání dalších úkonů v této věci pro
město.
Rada města projednala a v souladu s § 124 zákoníku práce schválila
příplatky za vedení pro ředitele školských zařízení.
Rada města schválila žádost
ředitelky MŠ o prominutí poplatku za
pronájem sálu Lidového domu při konání dětského maškarního karnevalu dne
20.1.2007 a prominutí placení poplatku
schválila.
Rada města projednala žádost
ředitele ZUŠ o poskytnutí přechodné finanční výpomoci a schválila poskytnutí
fin. prostředků ve výši 40.000,- Kč.
Rada města schválila přidělení
školního bytu v budově ZŠ, Komenského ul. č.p. 196 p. Petře Kočandrlové,
vychovatelce školní družiny, dosud bytem Křenovy č. 23. Nájem od 1.2.2007.
Rada města dne 5. 2. 2007
Do rady se dostavil velitel SDH

p. Jaroslav Šagát. Podal zprávu o činnosti SDH za r. 2006 zároveň i s nástinem plánovaných akcí pro rok 2007.
V diskusi p. Šagát uvedl termín hasičské soutěže. Bude se konat 19.5.2007
na louce za požární zbrojnicí.
Rada města projednala návrh
darovací smlouvy mezi Českým rybářským svazem, MO Staňkov a městem
Staňkov na parcelu p.č. 378, dle KN,
k.ú. Staňkov-město, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 7 m2.
Rada vyjádřila nespokojenost,
že opětovně nebyl uveřejněn v okresních novinách program kina a uložila
tajemníkovi projednat tento nedostatek
s p. Köpplem tak, aby byl tento problém do budoucna odstraněn.
Rada města schválila Smlouvu
o zhotovení kreseb pro vytvoření vlajky
města mezi městem Staňkov a Mgr.
Janem Tejkalem, Heraldická tvorba,
Ostrava-Heřmanice, Záblatská 23/25.
Autorský honorář 11.200,-Kč.
Rada vzala na vědomí informaci
starosty, že u příležitosti letošních oslav
osvobození jihozápadních Čech americkou armádou navštíví dne 4.5.2007
Staňkov Klub 3. armády Plzeň. Příjezd
konvoje vojenských historických vozidel bude upřesněn.
V. Žáček, J. Steinbach

Tříkrálová sbírka 2007

Jako každý rok proběhla i letos 5., 6. a 7. ledna v našem městě a okolí sbírka na pomoc rodinám
a lidem v nouzi v České republice i v zahraničí. Celkový výnos Tříkrálové sbírky činil letos
88 960,50 Kč.
Staňkov
Koloveč
Hlohová + Močerady
Osvračín
Čermná

35 237,50
10 732,00
6 244,00
5 965,00
3 913,00

Poděvousy
Těšovice
Horní Kamenice
Puclice
Krchleby
Strýčkovice
Vránov
Srbice
Hlohovčice
Ohučov

3 615,50
3 415,50
3 404,00
3 389,50
3 180,00
2 373,00
2 260,50
1 999,00
1 770,00
1 462,00

Výsledky Tříkrálové sbírky na Staňkovsku a v okolí

Koledovat se vypravilo 26 skupin dětí s dospělými vedoucími.
Děkujeme všem, kteří koledovali, dětem i vedoucím skupin, členům charity, již
pomáhali zajistit hladký průběh sbírky, vám, kteří jste přispěli do pokladniček, a
také těm, kteří nabídli koledníkům pohoštění.
Při sčítání peněz byl přítomen starosta města Bc. Alexandr Horák. Peníze pak
byly odeslány na účet Arcidiecézní charity v Praze.
Rozdělení vybraných peněz bude následující:
5% režie sbírky
5% sekretariát
15% diecézní charita Plzeň
65 % se vrátí zpět do Staňkova

A využití Tříkrálové sbírky u nás?
1) příspěvek žákům ze sociálně slabých rodin
2) pomoc sociálně slabým občanům ve Staňkově a v okolí
3) adopce na dálku v Indii a v Bolívii
4) příspěvek pro Domov pro matky a děti v Havlovicích
Celkem
88 960,50 Kč
5) Krizová služba Diecézní charity Plzeň
6) dobrovolná činnost Farní charity ve Staňkově
Na adopci indické dívky se spolu s charitou podílejí staňkovští skauti, kteří přispěli částkou 1896,50 Kč, kterou získali při
rozdávání betlémského světla před Vánocemi.
Každý lichý týden v sobotu od 9.00 do 11.00 hodin bude otevřen šatník charity, kam můžete přinést ošacení a obuv nebo
si zde oblečení vybrat.
Hodně zdraví v novém roce přeje za Farní charitu Staňkov
Ludmila Petrašovská
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY DLE NOVÉHO ZÁKONA
Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Podle tohoto zákona je nyní již poskytována pečovatelská služba i v našem městě. Pro občany se v oblasti poskytování služeb nic nemění, jen namísto vydávání správního rozhodnutí
o poskytování služby je s uživatelem uzavírána smlouva.
Dále je podle tohoto zákona poskytován příspěvek na péči, který nahrazuje příspěvek při péči o blízkou osobu. Žadatelem o
příspěvek je sama zdravotně handicapovaná osoba, která je závislá na péči druhé osoby. Zákon rozlišuje čtyři stupně závislosti.
Tento příspěvek vyplácí obce s rozšířenou působností (MěÚ Horšovský Týn). Občané, kteří do 31.12.2006 měli zvýšený důchod o
určitý stupeň bezmocnosti, žádat nemusí a jejich „bezmocnost“ je automaticky překlopena do příslušného stupně závislosti.
Výše příspěvku: 1) pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc
a) 3000 Kč - stupeň I (lehká závislost)
b) 5000 Kč - stupeň II (středně těžká závislost)
c) 9000 Kč - stupeň III (těžká závislost)
d) 11000 Kč - stupeň IV (úplná závislost)
2) pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc
a) 2000 Kč - stupeň I (lehká závislost)
b) 4000 Kč - stupeň II (středně těžká závislost)
c) 8000 Kč - stupeň III (těžká závislost)
d) 11000 Kč - stupeň IV (úplná závislost)
Žádosti o příspěvek na péči budou do konce února v originálním tisku k dispozici i na MěÚ ve Staňkově - odboru sociálních věcí.
Do té doby je možno zájemcům o příspěvek žádost vytisknout z webových stránek MPSV.
NOVÉ ŽIVOTNÍ MINIMUM A ZÁKON O HMOTNÉ NOUZI
Dnem 1.1.2007 vstoupil v účinnost nový zákon o životním a existenčním minimu a zákon o hmotné nouzi, podle kterého se vyplácejí dávky sociální péče.
Zásadní rozdíl oproti předešlému zákonu o životním minimu (dále jen ŽM) je v tom, že dříve dvousložkové ŽM, které v sobě zahrnovalo částku na výživu a částku na domácnost, je nyní jednosložkové. Částky ŽM jsou odstupňované podle věku a podle počtu
společně posuzovaných osob:
3126 Kč - pro jednotlivce
2880 Kč - pro první osobu v domácnosti
2600 Kč - pro druhou osobu v domácnost, která není nezaopatřeným dítětem
1600 Kč - pro nezaopatřené dítě ve věku do 6 let
1960 Kč - pro nezaopatřené dítě ve věku 6 až 15 let
2250 Kč - pro nezaopatřené dítě ve věku 15 až 26 let (nezaopatřené)
ŽM nezahrnuje nezbytné náklady na bydlení, které jsou řešeny v rámci systému státní sociální podpory poskytováním příspěvku
na bydlení a v systému pomoci v hmotné nouzi.
Zákon o pomoci v hmotné nouzi nahradil zákon o sociální potřebnosti, podle kterého se vyplácely sociální dávky osobám s nedostatečnými příjmy.
Tyto nové dávky jsou zpracovávány pomocí počítačového aplikačního Oksystému, který se od počátku potýká s problémy. Ty jsou
způsobeny především nehotovostí celého programu, kdy koncem roku ještě nefungovala ani zkušební verze. Příslušné tiskopisy,
a to jen některé, jsme obdrželi teprve v prvním lednovém týdnu, na další čekáme doposud. Prozatím můžeme žadatelům vydávat
jen formuláře stažené z internetu.
Dle výroku jednoho pracovníka MPSV se celý systém potýká s běžnými porodními bolestmi. S tím lze souhlasit jen do jisté míry.
Každá nová věc se musí takzvaně „vychytat“ , ale pustit naostro něco tak nehotového je, podle mého názoru, krajně nezodpovědný přístup především k občanům. Ale co, nemůžeme přece chtít, aby něco fungovalo, když nám podobně po řadu měsíců
fungovala - nefungovala vláda a parlament a ti jediní měli možnost účinnost zákona alespoň odložit a dát tak možnost k dotažení
celého systému vyplácení dávek.
Závěrem bych chtěla občany požádat o trpělivost a shovívavost při zpracování jejich žádostí, a to nejen na našem úřadu, ale i na
MěÚ v Horšovském Týně, kde je jim poskytován příspěvek na péči, který je rovněž zpracováván stejným aplikačním počítačovým
programem.
za odbor socálních věcí
dr. Raunerová

Je naší smutnou povinností rozloučit se s naším dlouholetým
kolegou z redakční rady Staňkovska, jedním z hlavních iniciátorů
vzniku a pravidelného vydávání Staňkovska ve formě, v jaké ho
znáte již přes deset let, panem Bohumilem Heringem z Krchleb.
Ochotně dojížděl z Krchleb na schůzky redakční rady, stále měl po
ruce plno nápadů na jeho zlepšení, byl neúnavným diskutérem a
svojí vitalitou byl nám, mladším, vzorem. Bohumil Hering zemřel
11. ledna ve věku nedožitých 80 let. Budeme na něj vzpomínat vždy
jen v tom nejlepším.
Redakční rada Staňkovska
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu 2007 oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Herrmannová Miroslava, Husitská 320
Janka František, Ohučov 43
Mestl Václav, Mathauserova 10
Nozarová Johanka, Nádražní 95
Rádlová Milada, Baarova 310
Roubal Karel, Jiráskova 404
Štengl Václav, Domažlická 254
Vagnerová Anna, Krchleby 104
Vrbová Vlasta, nám. T.G.Masaryka 34

75 let
70 let
70 let
75 let
85 let
70 let
70 let
75 let
75 let

V měsíci únoru 2007 oslaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Binderová Věra, Smetanova 233
Brožovská Hana, Jankovského 319
Havlíková Vlasta, Americká 292
Jedličková Marie, Puclická 316

80 let
70 let
75 let
70 let

matrika a evidence obyvatel

Z archivu

Ze Staňkova až do Nového světa
Neuspokojivá finanční a sociální situace, pocit zoufalství a žádné naděje na
zlepšení kvality života, touha po majetku, snadnějším živobytí, po svobodě, po dobrodružství. To všechno asi podnítilo několik tisíc Čechů k tomu, aby se vydali na dalekou a
strastiplnou cestu do neznáma.
Mezi prvními z českých zemí, kteří podstoupili tuto cestu, a dokonce se z ní vrátili, byli
kolem roku 1530 horníci z česko-saského Krušnohoří, kteří v Novém světě neúspěšně
hledali zlato pro německé podnikatele. Po nich následovali další. Největší vlna vystěhovalectví přišla v 19. století, v jeho druhé polovině se jen z Domažlicka vystěhovaly stovky
lidí. V roce 1856 je doloženo vystěhovalectví z Drahotína, Újezda, Luženiček a Domažlic.
Také ve Staňkově se jednalo o několik desítek lidí.
V únoru 1854 vydalo Okresní hejtmanství v Horšovském Týně oběžník varující
před vystěhovalectvím do Ameriky. Obecní představení v něm byli nabádáni, aby svědomitě vyplňovali vysvědčení majetnosti, kterým se všichni vystěhovalci museli před cestou
prokázat. Okresní hejtman upozorňoval případné zájemce o vystěhování do Ameriky, že
každý, kdo se vystěhuje, ztrácí c.k. rakouské občanství. Oběžník seznamoval obyvatelstvo
se skutečností, že americký kontinent je u východních břehů již přelidněn a imigranti jsou
nuceni postupovat dál do vnitrozemí a na takové cestování je zapotřebí většího finančního
obnosu, o který často našinci přijdou při neseriózním jednání s nejrůznějšími dohazovači, využívajícími neznalosti jazyka. Přípis oznamoval, že v okrese došlo již ke dvěma
případům, kdy vystěhovalci se byli nuceni vrátit, jeden z nich právě z nedostatku peněz.
Okresní hejtmanství tím reagovalo na anabázi Františka L. ze Staňkova.
Jeho případ lze poměrně podrobně rekonstruovat na základě písemných svědectví
uložených ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovské Týně ve fondu
Archiv města Staňkov. Dne 23. září 1853 obdržel František L. povolení k vystěhování do
Severní Ameriky pro sebe a svoji rodinu. Opustil zemi, ale kvůli nedostatku financí k zakoupení lodního lístku se vrátil zpět z jednoho nejmenovaného evropského přístavu. Už v lednu 1854 sděluje obecní úřad znovu okresnímu
hejtmanovi zprávu o stavu jmění dotyčného před jeho vystěhováním, o příliš nevydařeném prodeji domu a o špatném předchozím odhadu
ostatního majetku. V červnu téhož roku apeluje okresní hejtmanství na obecní radu, aby přijala vystěhovalce zpět do svého svazku. Ale v
protokolech obecní rady je zanesen odmítavý postoj radních, František L. prý opustil obec proti námitkám všech členů rady a jako obuvnický tovaryš nebude nyní schopen uživit rodinu se šesti dětmi. Nicméně případ byl uzavřen až o rok později, kdy ministerstvo vnitra povolilo
zpětné přijetí vystěhovalce do svazku rakouské říše a nařídilo Staňkovu, aby jej přijal jako svého občana. Přísahu pak staronový staňkovský
občan složil 2. června 1855 v Horšovském Týně.
I přes nová varování okresního hejtmana před cestou do Ameriky jsou ve staňkovských písemnostech doloženy další případy vystěhovalectví v 50. letech 19. století. Většina vystěhovalců z Čech se v 50. a na počátku 60. let 19. století usazovala ve městech Saint Louis,
New York a Chicago.
V roce 1862 vyšel ve Spojených státech zákon o přídělu půdy, který vytvářel nové podmínky nejen pro přistěhovalce z východu
Spojených států, ale i z Evropy. Nemajetní zemědělci mohli zabírat až 160 akrů dosud neobdělávané půdy a po pěti letech se stávali jejími
vlastníky. Imigranti, přicházející do Nového světa po vydání zákona o přídělu půdy, se začali usazovat většinou na roztroušených farmách
v méně osídlených oblastech. Mezi nimi byly s největší pravděpodobností i další staňkovské rodiny, jejichž vystěhování v 70. a 90. letech
zaznamenávají písemné prameny.
Radka Kinkorová
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Žáci a učitelé staňkovské školy zvou všechny na prodejní

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU,

která proběhne
29. března 2007 od 10.00 hod.
v budově ZŠ Staňkov.
Přijďte se podívat na velikonoční výrobky vašich dětí a vyzdobte si před nadcházejícími svátky jara svůj byt.

Jak u nás řádil Kyril?
Všichni dnes ještě na mnoha místech v okolí můžeme vidět následky
řádění orkánu Kyril, který postihl Evropu 18. ledna. Zeptali jsme se vedoucího
odboru majetku, investic a životního prostředí (MIŽP) Městského úřadu pana
ing. Luboše Holečka, jak se tato přírodní pohroma podepsala na majetku města,
případně soukromém majetku obyvatel. Bylo nám sděleno, že Staňkov byl
postižen méně než některé jiné oblasti u nás – ze zprávy, kterou ing. Holeček
právě zpracovával pro Krajský úřad, citujeme bez dalších úprav:
Město Staňkov:
- střechy na RD, drobná poškození - celkem 20 tis.Kč
- místní hřbitov - rozlámané 3 lípy, cca 80-100 let staré, rozbité náhrobky a
náhrobní desky - celkem 25 tis.Kč
- střecha obytného domu č.p. 30,31, celkem 8 tis.Kč
- lesní hospodářství - cca 325 ks smrků starších 100 roků, cca 135 smrků 81-100 roků, cca 90 ks smrků 61-80 roků, 280 ks smrků
41-60 roků , lípa malolistá, stáří cca 120 roků - 3 kusy, dub letní, stáří cca 80 - 100 roků - 1 kus, olše - 3 ks, stáří cca 70 roků,
celkem 572,1 tis.Kč.
redakce

UPOZORNĚNÍ

NA STRÁNKÁCH STAŇKOVSKA JE
MOŽNO UVEŘEJŇOVAT INZERÁTY
NEBO PROPAGOVAT SVOJI FIRMU NA
PRVNÍ STRÁNCE JAKO SPONZOR ČÍSLA.
CENA ZA BĚŽNÝ INZERÁT JE 6 Kč/cm2,
SPONZORSTVÍ ČÍSLA NA 1. STRANĚ
STOJÍ 2000 Kč.

Prodej nemovitosti ve vlastnictví
České spořitelny,a.s.
Staňkov, nám. T.G.Masaryka čp.8
prostřednictvím Realitní společnosti České
spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632, 130
11, Praha 3. Nabídky na koupi dle podmínek
prodeje musí být doručeny poštou nebo
osobně předány na výše uvedenou adresu
nejpozději do 23. 4. 2007 do 15.00 hod. Bližší
informace o předmětu prodeje a podmínkách
prodeje je možno obdržet zdarma na
kontaktní výše uvedené adrese, na stránkách
www.rscs.cz, nebo na tel.č. 800 227 227.

BEZOHLEDNOST NEBO PROSTĚ HLOUPOST?

Existuje bezesporu spousta skupin lidí, kteří dokáží druhým dokonale
otrávit život. Ne, nemluvím o přímých sousedských vztazích, mluvím o rádoby
bezejmenných sobcích, kteří si dokáží například zaparkovat auto tak, že než
si nakoupí, stojí za nimi stometrová kolona, o lidech, kteří vyvenčí pejska tak
dokonale, že když už do toho lejna nešlápnete přímo vy, tak vám to přinese
ratolest na teplácích, o lidech, které absolutně nezajímá, co jejich bezohlednost
dokáže natropit.
Víte dokonce, že existuje skupina, která vás naprosto spolehlivě dokáže
dostat do kriminálu a zničí vám celý zbytek života i za cenu toho, že při tom
sami zahynou? A je jich dost. Několik jich potkávám denně a mám (také denně)
sto chutí je fyzicky napadnout, polámat jim kosti ručně a třeba jim tím zachránit
život a sobě čisté svědomí. Ano, mluvím o některých cyklistech. Opravdu
je denně potkávám na trase Staňkov – Kamenice –Holýšov, a ačkoli je před
sedmou ještě tma, tito šílenci jezdí bez světel, a kolikrát nemají ani odrazky.
Několikrát už jsem se jim vyhnul skoro zázrakem – to když proti mně vyjelo
auto, které svítilo. Neosvětlený blázen v montérkách nemá šanci být viděn a já
po každém takovém setkání sotva popadám dech. Zkoušel jsem jezdit po hlavní
silnici s tím, že normální člověk na tuhle trasu na kole nevyjede ani ve dne, natož
za snížené viditelnosti. Jednu babku jsem skoro sejmul v zatáčce u bývalé Alfy
– když přejížděla napříč silnici, a druhou na mostě. Další postavu bez osvětlení a
v zelené pláštěnce jsem potkal u Ohučova – jel mi naproti na mojí straně, takže
v protisměru…
Co s tím? Co s lidmi, kteří riskují nejen svůj život, ale i moji svobodu
a zdravý rozum? Pokud jsou jen bezohlední, možná by to napravila pořádná
pokuta a sešrotování bicyklu. Pokud jsou ale opravdu TAKHLE hloupí, asi bych
zvažoval zavedení nové sociální dávky pro lidi, kteří by jim měli dělat trvalý
dohled. Plánují totiž sebevraždu.
Ferdinand Schenk
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MAŠKARNÍ BÁLY VE STAŇKOVĚ

Protože plesová sezóna je téměř za námi, proběhla už většina bálů, včetně těch nejnavštěvovanějších - maškarních. No,
a protože jsme byli na obou bálech přítomni, můžeme je porovnat nejen slovem, ale i obrazem. Oba bály byly tradičně báječné.
Školka svou vysokou laťku z minulých let opět překonala a pro děti by to chtělo do příštího roku na Lidový dům přistavět patro.
„Dospělácký“ bál ovšem také zaujal a na sále bylo plno - takže vlastně jediný zásadní rozdíl byl v pojetí soutěžících. Zatímco abstinující mládež dává naštěstí přednost princeznám, u dospělých letos nejvíce zaujala skupina staňkovských „lahváčů“ - i když se
po odmaskování z původně staňkovského desítkového Březňáku vyklubali dvanáctistupňoví Ležáci...
Ferdinand Schenk
Pravidelně každou neděli v lednu, únoru a březnu pořádá staňkovský
spolek chovatelů burzu domácích zvířat. Členové, ale i zájemci, kteří
nejsou ve spolku organizovaní, tu mohou bez poplatku nabídnout
produkty ze svých chovů. Nabízeni jsou králíci, holubi, slepice,
kachny, a také exotické ptactvo. Burzy probíhají ve vlastním objektu
svazu, v budově Plzeňské ul. čp. 27. Je to zároveň dobrý důvod pro
členy k setkání, výměně zkušeností a prodiskutování nejrůznějších
problémů. Připraveno
je
i
nenáročné
pohoštění
(polévka,
párek, káva, pivo, čaj).
V těchto prostorách
probíhají také tradiční
prodejní
pouťové
výstavy
drobného
zvířectva. Ve spolku
je organizováno 19
chovatelů ze Staňkova
a okolí, předsedou je od roku 2005 pan Josef Baxa z Blížejova a účetnictví vzorně
vede pokladník pan Jaromír Felix. Zájmové chovatelství je hezký koníček a zároveň
prospěšná a užitečná činnost. Starosti si členové dělají s nedostatkem mladých, pro
ty již dnes chov drobného zvířectva zřejmě není tak atraktivní.
Josef Steinbach

Chovatelský úspěch
Ve dnech 16. a 17. prosince minulého roku se v zasedací síni MěÚ ve Staňkově opět
konala soutěž ve zpěvu kanárů, bylo o ní
již referováno v krajském tisku. Vracíme
se k této akci snímky a cenou, kterou zde
obdržel vítěz a hlavní organizátor této akce
pan Miloslav Macán ze Staňkova. Ovšem
významnějším chovatelským úspěchem
pana M. Macána je třetí místo na 71.
Mezinárodní mistrovské soutěži ve zpěvu
harckých kanárů, která se konala 9. – 11.
ledna v Čáslavi. Soutěže se účastnilo 54
soutěžících ze tří zemí se svými kolekcemi
kanárů.
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Co nového v základní škole?
Po Novém roce jsme zahájili přípravu zápisu do budoucích
prvních tříd. Ten se uskutečnil dne 23. ledna – v podkroví byli všichni
přivítáni vystoupením kroužků mažoretek, country tanců a společně si
budoucí prvňáčci zazpívali se zástupci pěveckého kroužku. Pak je čekalo
plnění . úkolů ve skupinách. Po splnění úkolů ochutnali pečivo, které pro
ně přichystali žáci 7. ročníku navštěvující předmět Domácnost. K zápisu
se dostavilo 54 dětí se svými rodiči, takže v září budeme určitě otevírat
dvě první třídy.
31. leden, den prvního vysvědčení, byl pojat pro naše žáky
prvních tříd slavnostně. Vysvědčení jim předal v podkroví školy pan
ing. František Pátý, místostarosta města Staňkova, za . přítomnosti
rodičů. Potom následoval slavnostní oběd s obsluhou „číšníků“ ze
7. třídy. Prvňáčci zasedli k prostřeným stolům, společně si připili
„rychlými špunty“ a
dostali oblíbené jídlo
– smažený sýr s hranolky
a kečupem a ovocný dort.
Myslíme si, že na tento
den budou určitě vzpomínat.
I v nastávajícím druhém pololetí probíhají školní kola vědomostních a sportovních soutěží.
Vítězové postupují do vyšších kol. Můžeme se pochlubit již čtyřmi úspěchy. V Olympiádě
z dějepisu postupuje Petr Farkaš z 9. třídy do krajského kola, Radek Fatka ze 7. třídy obsadil
1. místo v oblastním kole Olympiády v německém jazyce a v Olympiádě z angličtiny vyhrál
okresní kolo Petr Farkaš z 9. třídy a bude reprezentovat školu v Plzni. Florbalové družstvo děvčat
vedené p. Kuklou nemá v okrese soupeře, takže postupuje rovnou do vyššího kola. V Chotěšově
získala děvčata za 3. místo pohár. Je vystaven ve vitríně ve škole. Proběhlo školní kolo v recitaci,
v olympiádě z českého jazyka. Zástupce posíláme do kol okresních. Všem vítězům gratulujeme a
přejeme mnoho úspěchů v okresních, popřípadě krajských kolech.
Dne 1. února se uskutečnilo v celé České republice testování žáků 9. ročníku z matematiky,
českého jazyka a obecných dovedností. Žáci obdrží certifikát, díky kterému se budou moci poměřit
se svými vrstevníky z okresu, kraje i republiky. Výsledek nebude mít vliv na jejich přijetí na
střední školy, ale žáci uvidí, jak na tom celkově se znalostmi a dovednostmi jsou. Teď pro ně nastává
období rozhodnutí, jakou střední školu si vyberou pro svou další profesní přípravu. Konečný termín
pro odevzdání přihlášky je 28. únor.
Mgr. Marie Gruberová

Hokejisté Staňkova se připravují na play off

s týmem Jetenovic. Ale už teď je jasné, že
Staňkov bude postupovat do nadstavbové části
play off z druhé příčky tabulky. To znamená,
že se utká ve čtvrtfinále s týmem, který skončí
na sedmé příčce tabulky. Momentálně by to byl
tým HC Kanice.

nejlepšími střelci Staňkova jsou s 19 góly
shodně Petr Hoffman a Jiří Látal. Nejlepší
průměr obdržených branek na zápas má
brankář Jan Brožovský s průměrem 2,2
branek na utkání. Nejtrestanějším hráčem je
Michal Fronk s 33 trestnými minutami.

Hokejisté Staňkova mají odehráno
17 zápasů (14 výher a 3 prohry). Do konce
základní části zbývá odehrát poslední kolo

V posledním utkání 10. února Staňkov
prohrál s týmem HC Díly těsně 2:3. Skóroval
Petr Němec a Tomáš Škarda. Dosavadními

Nově si hokejisté Staňkova vytvořili
nástěnku, která je umístěna ve Staňkově na
zdi naproti pekárně. Zde jsou uvedeny
informace pro všechny ohledně dění kolem
našeho klubu. O tom, jak si budeme vést
v letošním play off, vás budeme informovat
příště.
Ing. Vojtěch Němec ml.
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