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Přání k Vánocům
Vážení spoluobčané, pomalu končí další rok a nastává čas
vánoční. Čas, kdy bychom se měli všichni aspoň na chvíli zastavit,
zastavit a vydechnout, vymanit se z toho zběsilého tempa, jakým
se žene dnešní doba stále kupředu. Zkuste otevřít oči zimní kráse,
zamrzlým okenním tabulkám a večerní obloze plné jasných hvězd.
Zkuste přivonět si k cukroví, nechat se unášet podmanivou vůní
jehličí, naslouchat cinkání rolniček a krásným koledám a k tomu
všemu Vám všem přeji, abyste si našli čas na chvíli se zastavit nejen
o Vánocích, ale i během roku. Abyste co nejvíce času mohli trávit po
boku svých nejbližších či ve vzpomínkách na ty nejhezčí okamžiky
Vašeho života, abyste v dnešní uspěchané době vždy nacházeli cíl a
smysl Vašeho života. Do nového roku 2008 Vám všem přeji hodně
štěstí, zdraví a osobní pohody.
Bc. Alexandr Horák,
starosta města

Usnesení z jednání rady města od
14.11.-26.11.2007
Rada města schvaluje
nákup 4 ks kontejnerů na odpad
od Obecního úřadu Koloveč za celk.
cenu 20.400,- Kč,
pronájem 7 ks kontejnerů typu
Reflex od firmy RUMPOLD-R Rokycany
s.r.o. za nájem 2.540,- Kč/měsíc,
žádost SSOŠ a Gymnazia BEAN
s.r.o. Staňkov o prominutí placení
poplatku za pronájem sálu a přilehlých
prostor Lidového domu při pořádání
maturitního plesu,
žádost Centra pro zdravotně
postižené v Domažlicích o poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 1.500,- Kč
na činnost centra,
na základě kalkulace CHVAK,
a.s., Domažlice ceny vodného a
stočného pro rok 2008 v této výši:
vodné - 30,48 Kč včetně DPH
stočné - 24,15 Kč včetně DPH
přidělení bytů na návrh bytové
komise:

a) byt 1+1 v domě č. 85, Komenského
ul., Staňkov, p. Marii Čubrové, Tymákov
85,
b) byt 1+1 v domě č. 16, Nádražní ul.,
Staňkov, sl. Zuzaně Strakové, Staňkov,
Americká 292,
c) byt 3+1 v domě č. 353, Nádražní
ul., Staňkov, sl. Evě Kozové, Staňkov,
Americká 280,
vyplacení fin. daru pro členy
výborů, komisí a občany, kteří jsou
svou prací nápomocni městu v plnění
úkolů a dále pro členy ochotnického
divadelního souboru a loutkového
souboru,
záměr odprodeje bytu z majetku
města - byt č. 5, 1+1, v domě č. 341, Na
Tržišti, Staňkov,

Usnesení z jednání zastupitelstva
města konaného dne 7. listopadu
2007

ruší

ruší

své
usnesení
č.
90
z
25.6.2007,
kterým
doporučila
vypovědět k 31.12.2007 Smlouvu k
tvorbě společného sociálního fondu,
uzavřenou 8.6.2004,
souhlasí
s převodem dvou splátek
nájemného (listopad, prosinec) v
celkové částce 156.000,- Kč z Lesy
s.r.o. Staňkov na město Staňkov do
měsíce ledna 2008.

Zastupitelstvo města bere na vědomí,
že
nejvýhodnější
nabídku
na realizaci akce „Rekonstrukce ZŠ
Staňkov-objekt A“ podala v rámci
výběrového řízení firma Karpem a.s.,
Horšovský Týn, náměstí Republiky 59,
zmocňuje
starostu města Bc. Alexandra
Horáka k uzavření a podpisu smlouvy
o dílo s firmou Karpem a.s., Horšovský
Týn na realizaci akce „Rekonstrukce
ZŠ Staňkov - objekt A“. Celková cena
včetně DPH 23.658.330,- Kč,
a) část přijatého Usnesení č. 4
ze dne 19.6.2007, bod III, písm. g) prodej pozemku parc. č.362/7, dle KN,
v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 1.055 m2
p. Václavu Wegschmiedovi, Staňkov,
Jiráskova 106
b) část přijatého Usnesení č. 20
z 15.5.2007, bod II, písm. b), odst. 1
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
kupní se zřízením věcného předkupního
práva mezi městem Staňkov a
společností STAFIN projekty a stavby,

Staňkovsko
s.r.o., Plzeň, týkající se pozemků p.č.
516 o výměře 8.934 m2, p.č. 513 o
výměře 13.504 m2 a parc.č. 661/7 o
výměře 3017 m2 , vše v k.ú. Ohučov,
schvaluje
plnění rozpočtu města za I. pol.
2007,
rozpočtové změny v rozpočtu
města na rok 2007 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude
činit v příjmové části 43 458 090,- Kč
a ve výdajové části 46 774 960,- Kč.
K dofinancování rozdílu jsou zapojeny
následující zdroje financování:
hypoteční úvěr, splátky úvěrů, fond
rezerv a fond rozvoje bydlení, vše v
celkové částce 3.316.870,- Kč,
Smlouvu o dílo na opravu
komunikace na č. parc. 116/1, k.ú.
Staňkov - město, mezi městem
Staňkov a zhotovitelem LIMEX CB a.s.,
Praha 8, Střížkovská 3. Cena včetně
DPH 2.253.404,20 Kč a podíl města na
této akci ve výši 451.404,20 Kč,
zahájení komplexní pozemkové
úpravy v obci Ohučov,
prodej parcely č. 362/7, dle KN,
o výměře 1055 m2, v k.ú Staňkov - ves,
oddělené geometr. plánem č. 5421148-2007, z pozemku parc.č. 362/1,
dle PK, panu Václavu Wegschmiedovi,
Rašínova 61, Staňkov, Cena 105,- Kč/
m2 . Cena za pozemek: 110 775,-Kč,
prodej stavební parcely č. 121/
94, dle KN, o výměře 1324 m2, v k.ú
Staňkov - ves, na stavbu RD, parcely
č. 121/95 o výměře 524 m2, v k.ú.
Staňkov-ves (zahrada) a parcely 121/
96 o výměře 686 m2 v k.ú. Staňkov-ves
(zahrada), manželům Monice a
Marianovi Kudelovým, bytem Loudů
1029, Dobřany. Cena : 350,- Kč/m2
stavební parcela, cena za stavební
pozemek: 463 400,- Kč, cena: 105,- Kč/
m2 – zahrada, cena za zahradu celkem:
127 050,- Kč,
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prodej pozemkové parcely č.
795/18, dle KN, o výměře 1157 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, k.ú Ohučov,
manželům Miloslavě a Vladislavu
Honkovým, Staňkov, část Ohučov 37
Cena: 15,- Kč/m2 Cena za pozemek: 17
355,- Kč,
prodej bytu 2+1 č. 4 v bytovém
domě č. 333, Na Tržišti, Staňkov,
výměra 58,19 m2 a poměrové části stav.
parc. č. 558 o výměře 213 m2 v k.ú.
Staňkov-město, manželům Jaroslavu a
Věře Hadravovým, bytem Na Tržišti 333,
Staňkov.
Cena: 2 000,- Kč/m2, prodejní cena:
116.380,- Kč.
prodej bytu 2+1 č. 10 v bytovém
domě č. 333, Na Tržišti, Staňkov,
výměra 57,07 m2 a poměrové části stav.
parc. č. 558 o výměře 213 m2 v k.ú.
Staňkov-město, paní Aleně Brožové,
bytem Na Tržišti 333, Staňkov.
Cena: 2 000,- Kč/m2, prodejní cena:
114 140,- Kč,
prodej bytu 2+1 č. 4 v bytovém
domě č. 334, Na Tržišti, Staňkov,
výměra 56,53 m2 a poměrové části
stav. parc. č. 559 o výměře 218 m2 v
k.ú. Staňkov-město, paní Anně Bufkové,
bytem Na Tržišti 334, Staňkov.
Cena: 2 000,- Kč/m2, prodejní cena:
113 060,- Kč,
prodej bytu 2+1 č. 8 v bytovém
domě č. 340, Na Tržišti, Staňkov,
výměra 61,24 m2 a poměrové části stav.
parc. č. 565 o výměře 250 m2 v k.ú.
Staňkov-město, paní Pavle Kučerové,
bytem Na Tržišti 340, Staňkov.
Cena:2 000,- Kč/m2, prodejní cena:
122 480,- Kč,
prodej bytu 1+1 č. 2 v bytovém
domě č. 342, Na Tržišti, Staňkov,
výměra 42,09 m2 a poměrové části stav.
parc. č. 567 o výměře 247 m2 v poměru
v k.ú. Staňkov-město, slečně Markétě
Wítkové, bytem Na Tržišti 342, Staňkov.

Základní
škola
V listopadu letošního
roku byla odstartována druhá etapa
rekonstrukce Základní
školy, jejíž náklady by
měly činit asi 23 mil.
korun.
Tato etapa, která se týká rekonstrukce staré budovy Základní
školy, je rozdělena na další tři podetapy a měla by být realizována
podle finančních prostředků v roce 2007, 2008 a pravděpodobně i v
dalších letech. Základní podmínkou pro pokračování rekonstrukce
bude zajištění kofinancování ze strany státu, popřípadě kraje. První
podetapou je rekonstrukce sociálního zařízení, která již probíhá a při
které budou nahrazeny již nevyhovující žlábky moderním sociálním
zařízením. Zahájení této etapy bylo nutné, jelikož k 31.12. 2007 končí
městu výjimka udělená krajskou hygienickou stanicí a hrozilo v nejhorším případě i uzavření této části základní školy. Vzhledem k to-
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Cena: 2 000,- Kč/m2 , prodejní cena:
84 180,- Kč,
Dohodu o zániku Smlouvy o
smlouvě budoucí kupní se zřízením
věcného předkupního práva ze dne
13.9.2006, mezi
1. STAFIN projekty a stavby s.r.o.,
Plzeň, E
2. Josefem Janečkem, nar. 22.9.1948,
bytem Staňkov, Na Tržišti 337 a
3. městem Staňkov, kterou zaniká
Smlouva uvedená pod bodem 15),
odst. 4 zápisu,
Dohodu o zániku Smlouvy o
smlouvě budoucí kupní se zřízením
věcného předkupního práva ze dne
13.9.2006, mezi
1. STAFIN, projekty a stavby, s.r.o.,
Plzeň
2. Václavem Brabcem, a Annou
Brabcovou, bytem Ohučov 39 a
3. městem Staňkov, kterou zanikají
smlouvy uvedené pod bodem 15), odst.
2 a 3 zápisu
Rámcovou smlouvu o spolupráci
a výkonu developerské a projektové
činnosti (č. SAS-SMLO-03407) mezi
1. městem Staňkov a
2. Společností STAFIN a.s.,
V.Žáček, J. Steinbach

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.

mu, že rekonstrukce probíhá za nepřerušeného provozu, bylo nutné
některé třídy přesunout do náhradních prostor v Lidovém domě. Chtěl
bych zde poděkovat všem učitelům, ale i rodičům, že všichni přijali
nezbytnost tohoto kroku s pochopením. Věřím, že prováděné stavební
úpravy budou probíhat podle plánu a děti se budou moci co nejdříve
vrátit zpět do svých tříd.
Po ukončení rekonstrukce sociálního zařízení přijde na řadu
s největší pravděpodobností rekonstrukce krovu a střechy společně
s podkrovím, kde by mělo vzniknout zázemí pro Základní uměleckou
školu, která je již v rovněž v již nevyhovujících a nedostatečných prostorech v Jankovského ulici. Poslední podetapa je finančně nejnáročnější a zahrnuje samotnou rekonstrukci tříd ve staré budově, při které
se budou částečně měnit stropy, proběhne výměna oken a podobně.
Uvedené pořadí jednotlivých podetap není definitivní a může dojít
k určitým posunům a přesunům podle momentální finanční situace.
Pro start rekonstrukce se podařilo zajistit finanční prostředky ve výši
5 mil. Kč od Plzeňského kraje a pro rok 2008 je ve státním rozpočtu
částka ve výši rovněž 5 mil. Kč. O obě částky se velkou měrou zasloužil poslanec parlamentu ČR a ekonomický náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ing. Vladislav Vilímec. O další podpoře se nadále jedná a
pevně věřím tomu, že uvedené částky nebudou poslední.
starosta

Staňkovsko
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Starostové malí páni…..

K napsání této poznámky mě přivedla situace, kterou před svátky zažila
snad většina obyvatel ve Staňkově. Touto situací je plánovaná výměna
trafostanic a sloupů el. vedení. Tato, podle mě v zimě nepochopitelná
činnost ZČE, která měla být podle původního harmonogramu provedena již
v letních měsících, mě přivádí k úvaze, co všechno si může v dnešní době
polostátní subjekt dovolit. Asi všechno. Místo toho, aby se tato akce provedla
podle harmonogramu v létě, je asi podle vedení ZČE nejlepší vypnout proud
v době předvánoční, protože v té době nemá zcela určitě nikdo nic na práci,
je teplo, takže 2 – 3 dny bez elektriky to všichni vydrží. A o co vlastně jde.
Město dostalo plánované vypnutí na vědomí a nic víc nemusí ZČE zajímat.
Co je komu do lidí a do toho, že lidé mají zimu, nemohou péct cukroví a kdo
ví co ještě. Vždyť ZČE potažmo ČEZ svého plánovaného zisku v desítkách
miliard dosáhne tak či tak. A co zbývá starostovi, když si lidé stěžují. Nic.
Anebo se může lidem omluvit a použít upravený citát z Mrazíka – starostové
malí páni, to ZČE řídí vypínání….
starosta
REAKCE NAŠEHO ČTENÁŘE NA ČLÁNEK „KOMU MÁ SLOUŽIT?“

Pane Steinbachu,
v čísle 73. se zabýváte parkováním zaměstnanců na
parkovišti před poštou. Vzhledem k tomu, že jedno z aut, které
jste tam několik dní po sobě sledoval a fotil patří naší rodině,
cítím určitou povinnost na něj několika body zareagovat.
1. Jak si můžete dovolit tvrdit, že auta, která na tomto
parkovišti pravidelně stávají a nepatří zákazníkům pošty, tam
nemají co dělat? U žádného z parkovacích míst před poštou
není značka s dodatkovou tabulkou „Určeno pouze pro
zákazníky pošty“.
2. Pokud je za poštou prázdný dvůr, je to pravděpodobně
proto, aby se tam mohla otáčet auta přivážející a odvážející
poštovní zásilky. Pokud i přesto je tam pro parkování místa
dostatek, pak také nechápu proč tam mají zaměstnanci
parkování zakázáno. To jste ale měl při psaní svého příspěvku
řešit spíše s vedením pošty než s pracovnicí na přepážce...
3. Píšete, že kvůli zaměstnancům parkujícím na
parkovišti musí zákazníci stát podél silnice k sídlišti a tím zhoršují
výjezd na hlavní silnici a také výjezd z parkoviště. Pak mi tedy
řekněte, co se změní pokud vás zaměstnanci poslechnou a
nebudou už parkovat na parkovišti? Budou to potom přeci pro
změnu auta zaměstnanců, která budou stát podél silnice. A na
rozdíl od aut zákazníků, tam budou stát celý den. Zlepší se tedy

výjezd ze sídliště na silnici nebo z parkoviště?
Souhlasím s tím, že parkování kolem pošty není ideální
ale zároveň se mi nelíbí, když někdo chodí po městě a fotí si
kde, jak a jak často parkuje moje žena. Takové praktiky mně
spíše připomínají praktiky pomocníků VB za minulého režimu.
Ti také chodívali po městech a zapisovali si všechno co podle
nich nebylo úplně v pořádku a pak o všem informovali veřejnou
bezpečnost.
Chyba je v tomto případě spíše systémová. Pokud je
za poštou ještě jedno parkoviště, na kterém se údajně nesmí
parkovat, pak pište články o lidech, kteří takové zákazy vydávají
a mohou tu situaci také změnit. Zaměstnanci parkováním před
poštou neporušují podle mého názoru žádný zákon, předpis ani
vyhlášku a proto byste se jim měl za svoje napadání, sledování
a focení v příštím čísle Staňkovska omluvit!
S pozdravem,
Kácha
Pan Kácha má zajisté v mnohém pravdu, koneckonců o tom
ten článek také byl. Omlouvat se však nehodláme, protože jsme
pracovnice pošty v minulém čísle chválili a nenapadali. Nám
vadilo spíš to (co i panu Káchovi), že musejí parkovat na veřejném
parkovišti když dvůr zeje prázdnotou. Srovnání s praktikami PS VB
nám však přijde nechutné.
Redakce

Upozornění
Město Staňkov společně s vedením Mateřské školy Staňkov
upozorňuje všechny rodiče, ale
i další příbuzné dětí v Mateřské
škole, že došlo již k několika
případům vloupání do osobních
automobilů
zaparkovaných
před mateřskou školkou. Nenechávejte v autě žádné cennosti,
mobilní telefony, kabelky, ani
jiná příruční zavazadla ani na
tak krátkou dobu, kterou je odvedení dítěte do mateřské školy
či jeho vyzvednutí. Zlodějům
stačí k vloupání do vašeho vozidla opravdu jen několik vteřin.

Ve dnech 22. a 23. listopadu 2007 proběhlo v našem městě v rámci projektu OSTEO
měření k odhalení osteoporózy u obyvatelstva. Projekt se setkal se zájmem veřejnosti
a podle ohlasů byli účastníci akce spokojeni. Bude-li v budoucnu podobná kampaň
probíhat, budeme se snažit o zopakování měření i u nás.
Zvláštní poděkovaní patří firmě VETOP s.r.o., která nám pomohla s technickým
zajištěním celé akce.
Na závěr bych chtěla všem našim spoluobčanům popřát příjemné a spokojené prožití
vánočních svátků a do nového roku mnoho štěstí a pevné zdraví.

MUDr. Dagmar Raunerová, OSV

Staňkovsko
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Komunikace ve Vodní ulici

Koncem listopadu město Staňkov obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj
dotaci ve výši 1,8 mil. korun na nápravu povodňových škod a následně zahájilo
realizaci úspěšného projektu na rekonstrukci části komunikace ve Vodní ulici společně
s vybudováním chodníku po levé straně ve směru od náměstí. Součástí projektu je
i nová asfaltová komunikace při řece Radbuze od firmy Vetop až k zadnímu vchodu
do České spořitelny, resp. k domu čp. 89, který je posledním domem v této lokalitě.
Od tohoto domu dále bude komunikace pokračovat až pod nové bytovky, ale bude
zde uměle zúžen průjezd pro vozidla, tak aby sloužil pouze pro pěší a cyklisty. Zde
bude jednak napojena na stávající chodník u bytovek a dále bude pokračovat ještě
kousek dál pod bytovky. Škoda jen, že majitel domu čp. 140 neodprodal městu část
svého neudržovaného pozemku s dnes již neexistujícím oplocením, a neumožnil tak
prodloužení chodníku až k Sokolovně. Myslím si, že nabídka vykoupení za běžnou
cenu, popřípadě i vybudování nového oplocení na náklady města byla velice zajímavá. Dokonce jsme uvažovali i o odkoupení větší
části pozemku o šíři zhruba 4-5 metrů, tak aby vzrostlé stromy vytvořily přirozený kolorit chodníku. Bohužel jsme nepochodili a
budeme muset pravděpodobně zvolit pro příští či další rok náhradní řešení spočívající v osazení pilotů do břehu řeky. Při realizaci
této akce byl již položen v místech nové komunikace kabel veřejného osvětlení a osazeny i lampy, aby mohlo být toto frekventované
místo využíváno i ve večerních hodinách.

Chodník v Plzeňské ulici

Ve spolupráci města a Ředitelství silnic a dálnic se podařilo opět podstatně zlepšit první dojem při vjezdu do našeho města. Mám
tím na mysli nově vybudovaný chodník v Plzeňské ulici a vyasfaltování odstavného pruhu. Dík za to patří nejen našim technickým
službám a ŘSD, které ač tato akce nebyla nikde původně rozpočtována, na ni uvolnilo peníze, ale i Silnicím Horšovský Týn, které
byly schopny a ochotny tuto akci ještě do konce roku 2007 provést.
starosta

Závěr roku je vždy bohatý na události . . .
Závěr roku je vždy na Soukromé střední odborné škole a Gymnáziu Bean s.r.o. Staňkov bohatý na události.
Každoročně v tento čas pořádají studenti maturitních ročníků maturitní ples.
Náš maturitní ples se konal v pátek 23. listopadu 2007 v Lidovém domě ve Staňkově. Byl to pro nás dlouho
očekávaný večer, na který jsme se všichni těšili a věnovali mu mnoho příprav. Konečně to přišlo.
V příjemném prostřední restaurace U Šálků jsme si nejprve pochutnali na výborné večeři, která nás
posilnila a dodala odvahu pro zvládnutí celého večera. Ve 20:00 hodin přivítal všechny přítomné moderátor Jiří
Poór, který provázel celým večerem. Mezi přítomnými byl i majitel školy RNDr. Karel Schuh. Ve 20:30 hodin jsme
zahájili ples naším předtančením na motivy z filmu Piráti z Karibiku. O choreografii a nácvik se postaraly paní
Zuzana Biberlová a Eva Procházková. Tímto jim ještě jednou děkujeme, neboť se vše povedlo, líbili jsme se,
snaha všech se zúročila. Pak v rychlém sledu následovalo sólo s učiteli, sólo s rodiči, stužkování nás abiturientů,
slavnostní proslovy, poděkování a předávání dárků. K tanci i poslechu hrála Vrchovanka a večer jsme si zpestřovali
různými doprovodnými vystoupeními. Viděli jsme barmanskou show, taneční skupinu HIP-HOP Venduly Hruškové a
šermířské klání. Tuto část večera uzavřelo naše půlnoční překvapení a přehlídka krásných netradičních svatebních šatů ze salonu Viktorie Plzeň.
Pak už jsme se věnovali jen tanci, zábavě a sami sobě. Ples končil ve dvě hodiny nad ránem a nikomu se nechtělo domů. Pěkné chvíle
rychle uběhly a nám už teď nezbývá než „statečně“ vyhlížet maturitní zkoušky. Doufáme, že se vydaří přinejmenším jako maturitní ples a že
uděláme rodičům stejnou radost jako na našem 7. maturitním plese.
Studenti 4.OA a 2.P

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 23.11.2007 byli na MěÚ přivítáni
tito noví občánkové města Staňkov

V srpnu oslavili 55 let společného života
manželé Vodrážkovi, Krchleby 119.

Tomáš Kopecký
Lukas Fait
Ondřej Kůs
Linda Anderlová
Michal Forst

V září oslavili 50 let společného života
manželé Krajíčkovi, Nádražní 272.
V prosinci slaví 50 let společného života
manželé Bouchalovi, Wenigova 103.

Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z
MŠ, kterým tímto děkujeme.

Blahopřejeme.
Matrika a evidence obyvatel
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Zlatá věc jest paměti spisovati (F.J.Vavák, 1741 -1816, český písmák, autor Pamětí)
Smyslem a podstatou vedení obecních kronik se rozumělo zaznamenání důležitých událostí pro budoucnost, tak jej také
charakterizovalo guberniální nařízení z 31. srpna 1835. To zároveň uložilo všem městům, městysům a obcím vést obecní kroniky. Další právní
úpravou vedení obecních kronik, mimochodem donedávna platnou, se zabýval zákon č. 80/1920 Sb. z. a n., o pamětních knihách obecních ze
dne 30. ledna 1920. Prováděcí nařízení vlády ze dne 9.června 1921 č. 211/1921 Sb. z. a n. ukládalo povinnost vést náležitým způsobem obecní
kroniky a dozor nad jejich vedením svěřilo příslušnému politickému úřadu. To se odrazilo i ve vládním nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., kterým
bylo předešlé vládní nařízení v záležitosti obecních kronik zrušeno. Tyto zásady byly modifikovány směrnicí Ministerstva informací a osvěty
ze dne 30. září 1950 a zejména směrnicí Ministerstva školství a kultury ze dne 30. ledna 1956 o vedení kronik. Poradenskými středisky pro
kronikáře byla okresní a krajská muzea, na něž byl přenesen dozor nad vedením kronik, zajišťovaný příslušnými odbory okresních národních
výborů a krajských národních výborů. Místní národní výbory jmenovaly kronikáře a rady nebo komise místních nebo městských národních
výborů schvalovaly znění kronikářských zápisů. Zákon č. 80/1920 Sb. z. a n. a vládní nařízení č. 169/1932 Sb. z. a n., o pamětních knihách
obecních zrušil až zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí. Ten opakuje krédo, kterým byla zdůvodněna povinnost vedení obecních kronik již v
guberniálním nařízení z roku 1835, a sice, že zaznamenané zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci budou sloužit pro informaci
a poučení budoucím generacím. Zákon zároveň řeší způsob vedení a uložení kroniky, četnost a obsah kronikářského zápisu a nahlížení a využití
kroniky.
Znění zákona z dvacátých let minulého století vyhověl i úřad Městyse Staňkova a postaral se o to, aby se od 29. července 1922 začala
vést obecní kronika. Kronikářské práce se ujal Josef Žák, tajemník úřadu. V prvním svazku kroniky je vylíčen místopis obce, zeměpisná poloha,
geologické a přírodní poměry, podnebí, stavební památky, veřejné úřady, doprava, počet obyvatel a jejich zaměstnání. Samostatná kapitola
je věnována školství, správě obce a poštovnímu úřadu. Další část zápisů retrospektivně zachycuje dění v obci, rekonstruované povětšinou na
základě archivního materiálu uloženého v době vzniku kronikářských zápisů na radnici Městyse Staňkova.
Druhý svazek obecní kroniky plynule navazuje na první a začíná popisem událostí z ledna roku 1932. Dne 2. září 1932 zemřel kronikář Josef
Žák. Poslední zápis v kronice psaný jeho rukou zaznamenává otevření zatímní třídy postupné při IV. třídě obecné školy 1. září 1932. Od
1. dubna 1935 se ujal vedení kroniky Emanuel Kubla, vrchní oficiál státních drah, od roku 1932 trvale usazený ve Staňkově. Ten drobným
úhledným písmem velmi pečlivě sepisoval události týkající se nejen Staňkova, ale v širokém záběru zachytil v několika svazcích kroniky
zejména události válečné a poválečné doby. Z celkových 37 svazků staňkovské kroniky uložených v SOkA Domažlice pochází většina z Kublova
pera, a to až do roku 1960. Zemřel ve věku 84 let dne 4.11.1963. Zápisy v kronice za léta 1961 a 1962 učinil člen MěstNV V. Starý. V letech
1963 – 1968 vedl obecní kroniku Jan Königsmark. Dne 1. března 1968 převzal vedení kroniky Václav Kraus, bývalý učitel. Od 15. února 1972
se ujal kronikářské práce učitel ZŠ ve Staňkově Bohuslav Vacík, po výtvarné stránce kroniku doplňoval pohledy na Staňkov Ladislav Zídek.
(Práce na městské kronice Bohuslava Vacíka končí dnem 18.5.1988, kdy jej rada MěNV dle jeho vlastního zápisu funkce kronikáře bez udání
důvodu zbavila. Kroniku vedl do 17.5.1989 pan Tachovský. Od února 1990 do r. 1992 byl kronikářem p. Kupka, ze zdravotních důvodů se
tohoto úkolu vzdal. Poté byla kronikářkou ustanovena paní Becková, jejíž zápisy v kronice zaznamenaly rok 1993.Od té doby zápisy v kronice
ustaly. Pozn. redakce)
Vedení současné kroniky je od roku 2006 v rukách nejpovolanějších, emeritní ředitelky SOkA Domažlice PhDr. Věry Steinbachové.
Před sloučením obou Staňkovů se projevila snaha o vedení obecní kroniky i ve Vsi Staňkově. Vyplývá to z dopisu knihovníka obecní
veřejné knihovny Františka Frische ze dne 19. června 1936, kterým nesouhlasí se svým jmenováním do funkce kronikáře, doporučuje za sebe
náhradu a zároveň píše, že „naše kronika vyžaduje, aby byla od znovu započata a sice pokud možno již od roku 1914.“
Ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně jsou kromě obecních staňkovských kronik uloženy ještě kroniky
farní, školní a spolkové. Všechny jsou jako osobité narativní prameny k dispozici badatelské veřejnosti.
Radka Kinkorová

VÝSTAVA V PUCLICÍCH
Tak jako každý rok i letos proběhla v Puclicích na tvrzi
předvánoční adventní výstava. Bylo možno si prohlédnout
nebo zakoupit řadu vánočních dekorací, perníčky,živé
květiny nebo si jen tak posedět u kávy, čaje s domácím
jablečným závinem a příjemně popovídat v kouzelném
prostředí starobylé tvrze. Zpestřením letošní výstavy nebyly
jen netradičně nazdobené vánoční stromky, ale i malá výstava
betlémů. V prostorách s krásnými freskami byly k vidění
betlémy vyrobené ze dřeva, kůže, vosku, kukuřičného šustí,
čokolády, keramiky, perníků …. Některé betlémy byly dosti
staré, jiné pak současné, jako papírový betlém s tematikou
klatovského náměstí. Vánoční atmosféru navozovala i vůně
perníčků, kterými byly nazdobeny stromečky, a nemalou část
výstavy zaujímaly perníkové betlémy. Největší perníkový
betlém vyrobila paní Dana Hřibová, která zdobila překrásné
perníčky i před očima návštěvníků výstavy. Tato výstava se
stala v Puclicích již tradicí a je hojně navštěvována. Doufáme,
že si své návštěvníky najde i v příštím roce. Hezké Vánoce.
Martina Konopíková
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VÁNOCE 2007
POŘAD BOHOSLUŽEB
Po

24.12.

Vigilie slavnosti Narození Páně
„Půlnoční“

20.00 h Osvračín
22.00 h Merklín
24.00 h Staňkov

Út

25.12.

Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

9.30 h Osvračín
11.00 h Staňkov
14.30 h Merklín

St

26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

10.00 h Buková

Čt

27.12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Pá

28.12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

So

29.12.

Pátý den v oktávu Narození Páně

NE

30.12.

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Po

31.12.

Út

01.01.

St

02.01.

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

Čt

03.01.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Pá

04.01.

Pátek po oktávu Narození Páně

So

05.01.

Sobota po oktávu Narození Páně

NE

06.01.

Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ
Tři králové – Žehnání vody, kadidla a křídy

Sedmý den v oktávu Narození Páně
Poděkování Bohu za uplynulý rok
a prosba o Boží ochranu a pomoc do nového roku
Slavnost
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Oktáv Narození Páně

9.30 h Osvračín
11.00 h Staňkov
14.30 h Merklín
17.00 h Staňkov
9.30 h Osvračín
11.00 h Staňkov
14.30 h Merklín

17.00 h Staňkov

9.30 h Osvračín
11.00 h Staňkov
14.30 h Merklín

~ ~ ~
St

09.01.

Středa po Zjevení Páně

17.00 h Staňkov

Čt

10.01.

Čtvrtek po Zjevení Páně

16.30 h Otěšice

Pá

11.01.

Pátek po Zjevení Páně

17.00 h Staňkov

NE

13.01.

Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční

9.30 h Osvračín
11.00 h Staňkov
14.30 h Merklín

Požehnané Vánoce!
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Pravda, smutek a radost

Rád bych se s tebou, milý čtenáři, podělil o dva kraťounké příběhy. Oba se skutečně staly, oba
mají něco společného: Oba jsou současně pravdivé, smutné a radostné.
Příběh první.
Před časem mi zvoní telefon. Nic zvláštního, že ano. Ozve se kdosi z nějakých novin a
žádá mě, zda bych jim poskytl odpověď na jednu otázku. Zněla takto: „Co pro mě jako
faráře znamená Advent?“ Řekl jsem, že si to promyslím a pošlu jim sms (ještě dnes ji mám
v mobilu). Napsal jsem toto: „Advent je doba přípravy na příchod Boha Ježíše Krista na zem.
Jeho příchod je dvojí. Ten první byl asi před dvěma tisíci lety, kdy se Kristus narodil v Betlémě,
a celý svět jej oslavuje o Vánocích. Ten druhý bude spojen s koncem světa, o tom ale nevíme,
kdy nastane. Konkrétně to pro mě znamená větší úsilí o kvalitnější rozhovor s Kristem
(= modlitba), větší snahu o sebeovládání, prostě prohloubení vztahu s Kristem. A to nejen
čtyři týdny před Vánoci. Celý život je pro mne jeden velký Advent, celý život čekám na Krista.“
Pravdivé, stručné, jasné. V novinách budou mít určitě radost, říkám si. Ouha. Za chvíli opět
zvoní telefon z novin. Je mi sděleno, že mou odpověď neuveřejní.
Příběh druhý.
Při hodinách náboženství ve všech třech školách, kde učím, vysvětlujeme si s dětmi do detailu,
jak to bylo s narozením Ježíše Krista, a hlavně, proč se narodil, jaký to má smysl a význam pro člověka 21. století, pro nás. Tu mi jedno
děťátko položilo otázku, a jak už to u dětí bývá, otázka byla velmi bystrá: „Proč si dnes lidé vůbec dávají dárky pod stromeček, když
nevědí, proč se to dělá?“ Ten malý tvoreček svojí otázkou „udeřil hřebíček na hlavičku“. Asi každý má pod stromkem obrázek nebo
figurky Ježíška v jesličkách mezi Pannou Marií a Josefem. A přesto. Kdo z nás dnes ví, že svými dárky napodobujeme právě tohoto
Ježíška, toho kdo nás obdaroval nejvíce? Kdo z lidí si u vánočního stromku uvědomuje, že Ježíš nám svým narozením daroval sám
sebe (tedy nejen nějakou věc), aby nám později svou smrtí na kříži (za naše hříchy, nikoli za svoje!) dal naději na věčný šťastný život po
smrti, kterého bez Krista dosáhnout nelze?
Oba příběhy se skutečně staly, oba mají něco společného: Oba jsou současně pravdivé, smutné a radostné.
Pravdivý je jejich obsah, jejich smutek i radost.
Smutné je, že nejen noviny, ale ani lidi dnes nezajímá pravda. Smutné je, že mnoho lidí dnes něco dělá, ale neví, proč to dělá. Mnozí z
nás někam „bezhlavě“ spěchají, ale vlastně nevědí, za čím se ženou. Člověk se ani na chvilku nezastaví. Neztiší. Nepoloží sám sobě
otázku: Odkud vlastně jsem? Nezamyslí se nad tím: Co jsem zač? Jaký je smysl mého jednání? Co má doopravdy cenu? Kam směřuje
můj život…?
Radostné je, že takoví možná nejsou všichni.
Přeji ti, milý čtenáři, abys nebyl, jako mnoho lidí. Přál bych ti mnoho naděje a radosti z Ježíšova narození. Modlím se, aby ti Kristus na
přímluvu své maminky Panny Marie poskytl svou mocnou ochranu příští rok i po celý tvůj život.
farář

Příčiny absence etických hodnot v dnešní době
Absence etických hodnot v životních postojích lidí je velký problém dnešní doby. Příčiny tohoto fenoménu jsem se rozhodl hledat zvlášť
pro každé vývojové období člověka.
Dětství by mělo být obdobím poznávání okolního světa a hlavně vštěpování základních etických hodnot. Záměrně píšu „by mělo být“,
protože tomu dnes v mnoha případech tak není. Rodiče se honí za kariérou a na své dítě zkrátka nemají čas. A tak se role vychovatele ujímají média,
jako televize nebo internet. Dnes proto není výjimkou dítě uculující se u krvavé scény v hororu, či používající slova, při kterých by se červenal i
ten příslovečný dlaždič.
Školní věk je období, kdy si někteří rodiče myslí, že za ně zodpovědnost za výchovu dítěte přebírá škola a učitelé. A tak i ti rodiče, kteří
měli alespoň snahu o správný psychický vývoj svého potomka, na tuto snahu rezignují a věnují se materiálnímu zabezpečení rodiny. Takoví rodiče
často používají větu typu „Co tě to v tý škole učí? “ a neuvědomují si, že práce učitele je učit a nikoli vychovávat. Takové dítě se upne k tomu
jedinému, co zná, a vrátí se k mediální masáži.
V pubertě si člověk vytváří své vlastní etické hodnoty, které však často bývají v rozporu s etickými hodnotami rodičů. Tyto hodnoty jsou
z velké části ovlivněny názory stejně citově vyprahlých kamarádů. Někteří jedinci se jako projev vzdoru vůči rodině dokonce snaží již nabyté etické
hodnoty potlačit.
V dospělosti už by měl mít každý své etické hodnoty správně utříděné. Bohužel ani v tomto období se mnozí nechovají podle svého vědomí
a svědomí. Dnešní uspěchaná doba vyžaduje ostré lokty. Lidé proto často házejí etiku za hlavu a jediné, co je zajímá, jsou peníze. A jak se tak honí
za mamonem, ani je nenapadne zamyslet se nad tím, co je správné či špatné.
Důchodci jsou dnes asi jediná skupina lidí, kterým etické hodnoty ještě něco říkají. Možná proto, že většinu života neprožili v dnešní
hektické době. Většina důchodců je spokojná s tím, co má, a tak u nich honba za penězi či lepším vybavením domácnosti nehrozí. Internet a mobily
jsou jim cizí a dávají přednost komunikaci z očí do očí.
Příčin absence etických hodnot v postojích lidí je samozřejmě více, ale myslím si, že hlavním důvodem je právě uspěchanost doby. Lidé
zkrátka nemají čas na to zastavit se a přemýšlet, kam se poděla obyčejná lidská slušnost.
Josef Černohorský, student SSOŠ BEAN
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Městu
se
podařilo dotáhnout ke
zdárnému konci jednání
o možnosti střídavě
pořádat ve Staňkově
D- parádu J. Pospíšila,
která před časem opustila Holýšov. Od září letošního roku se jejím
novým domovem stal Stod. Po jednání s Josefem Pospíšilem, vedením
města Stod a vedoucím Městského kulturního střediska ve Stodě
panem Pavlem Cíchem jsme se domluvili, že od ledna roku 2008 se
bude Staňkov a Stod společně střídat v pořádání D-parád. D-parády
budou, tak jak bylo zvykem i v Holýšově, ve čtvrtek a ve Staňkově
se budou moci poprvé příznivci dechovky sejít dne 21. 2. 2008, kdy
přijede kapela Budvarka. 10. 4. 2008 pak přijede kapela Křídlovanka
Čáslav s jedním z nejvýznamnějším současných skladatelů Vlastou
Dvořákem a první pololetí příštího roku zakončí 19. 6. 2008 kapela
Babouci. Předprodej bude probíhat tak, jak jsou již lidé ve Staňkově
zvyklí, na městském úřadu ve Staňkově. Kromě D-parád ve Staňkově
bude město zajišťovat zdarma i dopravu autobusem pro občany ze
Staňkova, Krchleb, Ohučova a Vránova i na D-parády do Stoda, kde
budou vždy /podle zájmu/ rezervována místa. Stejným způsobem bude
recipročně zajišťovat i Stod dopravu svých obyvatel na D-parády do

Staňkova. Věřím, že tenhle krok města přispěje k oživení kulturního
života u nás ve Staňkova a že si D-parády najdou své posluchače nejen
v Holýšově, ve Stodě, ale i u nás ve Staňkově.
starosta

Změna v tanečních

Pro nadcházející taneční sezónu ve Staňkově připravilo
město zásadní změnu při pořádání tanečních kurzů. Po
několika desetiletích končí ve Staňkově taneční mistr Jindřich
Vostárek a od září jej nahradí manželé Pavel a Naďa Cíchovi.
Panu Vostárkovi patří velké poděkování za práci, kterou ve
Staňkově po celá léta odváděl. Vedení města je přesvědčeno,
že změna bude ku prospěchu tanečního kurzu a přispěje k jeho
zatraktivnění a přitáhne do Staňkova další zájemce. Taneční
kurz bude tradičně v sobotu s tím, že ve 3-4 případech se
uskuteční v pátek, tak aby v sobotu mohly v Lidovém domě
proběhnout případné jiné akce a nedošlo k jeho zablokování
po celou dobu konání tanečního kurzu. Jsem přesvědčen, že
s manžely Cíchovými postupně nalezneme i další možnosti
spolupráce, například při práci s dětmi.
starosta

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2008
přeje všem čtenářům Staňkovska
redakce

Staňkovsko
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Obětí lidské bezohlednosti se stala
tato kočka, která se v polovině
prosince na okraji Staňkova chytila
do želez. Kočka má zle pochroumanou
nohu, a i když přežije, ponese trvalé
následky. Uvědomil si ten, který past
nastražil, že mohla ublížit i člověku?
Dítěti? Co myslíte, jaký trest by
zasluhoval?

Vánoční trh

Stalo se již tradicí naší školy zpestřit adventní předvánoční čas vánočním trhem. Studenti vyrobili výrobky
s vánoční tematikou – perníčky, ozdoby, ruční kresby, svícny, vánoční vazby a jiné. Některé výrobky nám dodala
Praktická škola Horšovský Týn a Mateřská škola Staňkov.
Zájemci si mohli tyto výrobky zakoupit. Akce byla úspěšná, setkala se s kladnou odezvou, zejména u
studentů dálkového studia. Výtěžek prodeje byl předán jako dar Diakonii v Merklíně na slavnostním večeru dne
8. 12. 2007 v Lidovém domě ve Staňkově. Všem, kteří se podíleli na přípravě, i těm, co přispěli koupí nějakého
předmětu, děkujeme.
Myslíme si, že obě akce (vánoční trh i maturitní ples) se vydařily a přispěly k naplnění dobré myšlenky a
k pohodě předvánočního času.
Závěrem bychom chtěli všem čtenářům Staňkovska popřát příjemné prožití vánočních svátků, mnoho
zdraví, štěstí a klidu v roce 2008.
Studenti a pedagogický sbor školy.
Ing. M. Bastlová a Mgr. R. Šeterlová

Ohlédnutí za letošním ročníkem Smyčky Radbuzy nám poslala do redakce Katka Kupková.
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Kdyby se snad tohle podařilo někomu vyřešit, stává se zdarma členem redakční rady...

Hokejisté HC Tempo Staňkov
bojují v Klatovském přeboru
Hokejisté Staňkova po
sedmi
odehraných
sezónách
letos opustili neregistrovanou
Chodskou ligu a začali hrát
registrovanou ligu Klatovského
přeboru. Hlavní příčinou změny
byl nedostavěný zimní stadion
v Domažlicích a s tím spojené
komplikace. Klatovský přebor je
samozřejmě hokej na vyšší úrovni,
a tak Staňkov posílil o dva nové
hráče, o Jiřího Liebla (hostování z
HC Holýšov) a o Karla Kapitána
(z HC Kanice). Přebor se hraje
tříkolově s nadstavbou play off a
účastní se ho celkem šest týmů: TJ
Sokol Malá Víska, TJ Sušice, Start
VD Luby, SKP Okula Nýrsko, HC
Flóra Domažlice a HC Tempo
Staňkov.
Staňkov vstoupil v říjnu do soutěže
velmi dobře, kdy první utkání vyhrál a
v druhém remizoval. Pak ovšem přišla
černá série pěti prohraných utkání v řadě
a Staňkov momentálně zaujímá v tabulce
předposlední příčku před Domažlicemi.
Staňkov v posledním zápase, který byl
odehrán 9. prosince, prohrál s týmem TJ
Sušice 1:9 (střelec: Petr Hoffman). Jednou
z příčin dosavadního umístění v tabulce
je vysoká marodka hráčů – 5 hráčů je

Firma VASPOL, sekce nástrojárna
přijme nové spolupracovníky těchto
profesí:
nástrojař
zámečník
obráběč kovů (pro CNC stroje)
řidič B,C – nákupčí
manažerka zahraničního obchodu
(podmínkou SŠ vzdělání + aktivní znalost AJ)

U všech profesí požadujeme alespoň
1 rok praxe, nabízíme solidní platové
ohodnocení.
Bližší informace: tel. 379 482 370, nebo
osobně Staňkov, Trnkova 145

dlouhodobě zraněno. Další utkání odehraje
Staňkov 16. prosince na ZS v Klatovech
s hokejisty Start VD Luby.
Nejlepšími střelci Staňkova jsou
Petr Hoffman s 6 góly a Jiří Látal se 4 góly.
Statistika opory našeho klubu, brankáře Jana
Brožovského, je 6,2 obdržených branek na
zápas. O dalších výsledcích vás budeme
samozřejmě informovat. Velký dík patří také

našim sponzorům: firma TEMPO, K. Klement
– stavební materiál Staňkov, Delta potraviny
– Horšovský Týn, Autobazar C.M.S. trading –
Vránov, Alutor L&B – Staňkov, ZEAS Puclice,
G-interier Staňkov a Bernklau – potraviny na
sídlišti Staňkov.
Na závěr bych chtěl za náš hokejový
klub HC Tempo Staňkov popřát všem příjemné
prožití svátků vánočních a šťastný nový rok
2008.
Ing. Vojtěch Němec

Futsal

Ajax Staňkov vstoupil v listopadu
do deváté sezony ve futsalové divizi,
kterou hraje nepřetržitě od roku 1999.
Začátek se týmu příliš nepovedl, zahájil
třemi porážkami v řadě (Indoss Plzeň B 1:
4, Pumidas Plzeň 2:5 a Do dna Plzeň 4:6).
První vítězství přišlo ve čtvrtém zápase, kdy
Ajax zdolal tradičního soupeře Bee sting 6:
5, následně ale opět prohrál s favorizovaným
Lochotínem 3:7. V té době ale bylo znát,
že se staňkovský futsalový tým sehrává a
přichází forma, což další víkend odnesl Fet
Club Karlovy Vary výsledkem 8:2. Poté
sice Ajax nestačil na mimořádně silný celek
karlovarských Draků (2:7), v posledním
letošním zápase pak zdolal Františkovy
Lázně po velkém boji 6:4. Do dalších bojů
Ajax zasáhne až první lednovou sobotu.
Pořadí střelců Ajaxu Staňkov: 9
Jan Procházka, 6 Petr Majlát, 5 Hynek
Řeháček, 3 David Vaněček a Martin
Lukáš, 2 Martin Steinbach a Boris
Kmetík, 1 Karel Žáček a Josef Egr.
Do hry dále zasáhli Ladislav Jánský, Viktor
Steinbach, Aleš Kmetík, Jiří Šimka a
Vladimír Kukla.

Příspěvky do Staňkovska posílejte na adresu:
steinbachj@quick.cz nebo slon.slavka@tiscali.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 8.2.2008
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