Červenec 2006

Staňkovská pouť - program - 28.- 31.7. 2006

Číslo 64

Kostel sv. Jakuba

otevřen denně od 8.00 do 18.00 hod.
pátek
17.00 hodin - Mše svatá
neděle
11.00 hodin - Poutní mše svatá

Farní zahrada - farní sál „Betlém“
neděle

10.00 - 18.00 hodin MŮJ RODNÝ KRAJ STAŇKOVSKO
Výstava barevných fotografií (V. Eberle)

Prostranství před Mlýnskou - Pouťové pivní slavnosti
pátek
sobota

neděle

20.00 hodin - HEWER rock
14.00 hodin - BABOUCI - nejstarší jihočeská dechovka
16.00 hodin - SKALANKA - dechovka
18.00 hodin - MILAN KHAS - hudba k tanci i posezení
21.00 hodin - MEDYBAND - „starej bigboš“
15.00 hodin - VEGA - dech. taneční hudba
18.00 hodin - HARLET

Prostranství u hasičské zbrojnice - Pouťové slavnosti
pátek

sobota
neděle

18.00 hodin - V3 SKA
21.00 hodin - AUŠUS
13.00 hodin - Country „SKUPENSTVÍ“
18.30 hodin - BIG ZERO
21.30 hodin - LUCIE revival
13.00 hodin - SEDMIHORKA - dechovka
14.30 hodin - Historický šerm
15.00 hodin - SEDMIHORKA
18.00 hodin - NAMELESS
20.00 hodin - KABÁT revival Plzeň

Restaurace „U Šimků“
pátek
sobota
neděle
pondělí

Sokolovna
pondělí

20.00 hodin - ŠIMKOVANKA
20.00 hodin - Osvračínská ŠVITORKA
17.00 hodin - ŠIMKOVANKA
17.00 hodin - pouťové dozvuky - Jarda Toman z Holýšova
17.00 hodin - pouťové dozvuky s živou hudbou

Fotbalové hřiště TJ
sobota

16.00 hodin - přátelský pouťový zápas s TJ Přešťovice, účastníkem oblastního přeboru Jihočeského kraje

Zasedací místnost MěÚ - výstava květin a bonsaí - vystavují členové ČZS ZO Staňkov
sobota
neděle

13.00-17.00 hodin
9.00 - 17.00 hodin

Objekt ČSCH v Plzeňské ulici - výstava a trh hospodářského zvířectva - pořádají členové Českého svazu chovatelů
sobota
neděle

8.00 do 17.00 hodin
8.00 do 16.00 hodin

kino Staňkov
pátek 17.30 a 20.00 hodin - Divočina - animovaný film USA
V prostoru u lávky pro děti i dospělé celá řada pouťových atrakcí.
Na náměstí TGM a ve Vodní ulici pouťový stánkový prodej.
V sobotu od 22.00 hodin u lávky „OHŇOSTROJ !!!“

Staňkovsko

Usnesení z jednání rady města dne
3. dubna 2006
Rada města schvaluje:
- žádost p. Petra Gusta, Staňkov, U Čermenského lesíka 446 o pořádání pouťových pivních slavností před music clubem
na Mlýnské ve dnech 28.-30.7.2006
včetně povolení uzavření parkoviště a
zapůjčení pódia.
- žádost p. Marie Beckové, Staňkov, Jankovského 321 o snížení placení poplatku
za odvoz a zneškodňování komunálního
odpadu v létech 2003 a 2004 za syna
Mariana Horáčka, který v těchto létech
střídavě pobýval v ČR a USA.
neschvaluje:
- žádost p. Jana Hausera, Domažlice,
Mánesova 528 o prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodnění odpadu
za dům č.p. 34 ve Vránově
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352 (správce) o zajišťování správy
městských lesů včetně výkonu odborného lesního hospodáře za smluvní cenu
8,- Kč+DPH/ha/měsíc
neschvaluje:
- žádost p. Ing. Milana Mastného, Koloveč, Tyršova 23 o prominutí placení
poplatku ze vstupného při pořádání vystoupení Vladimíra Mišíka se skupinou
ETC a skupiny MEDY-BAND v Lidovém
domě Staňkov dne 8. 4. 2006
Usnesení z jednání rady města dne 15.
května 2006
Rada města schvaluje:
- poskytnutí fin. příspěvku města ve výši
1 500,- Kč na činnost organizace Českého svazu bojovníků za svobodu - OV
Domažlice.
- na žádost TOM Stříbrná rosa Staňkov
a)poskytnutí fin. příspěvku města, který
bude použit k dofinancování nákladů
na organizaci dětského dne konaného
27. 5. 2006.
b)poskytnutí zálohy z tohoto příspěvku ve
výši 6 000,- Kč za předpokladu předložení vyúčtování akce.

Usnesení z jednání rady města dne
2. května 2006

Jednání zastupitelstva
15. května 2006

Rada města schvaluje:
- inventarizaci majetku města a jeho organizačních složek k 31. 12. 2005
- finanční vypořádání mezi městem Staňkov a příspěvkovými organizacemi města
za r. 2005
- žádost ředitele ZUŠ o finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 970,- Kč na
vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji při
pořádání koncertu v Lidovém domě dne
23. 3. 2006
- žádost OVV ČSSD o pronájem veřejného prostranství za účelem umístění
propagačních materiálů k volbám do
PSP ČR na sloupy veřejného osvětlení
na náměstí a u kostela. Pronájem na období od 5. 5. 2006 do 4. 6. 2006
- žádost TJ CHKZ Staňkov a Tenisového oddílu Staňkov o poskytnutí záloh
z finančních prostředků schválených v
rozpočtu na pomoc rozvoji tělovýchovy
takto:
TJ CHKZ
50 000,- Kč
Tenisový oddíl
7 000,- Kč
- následující nájemní smlouvy:
a) Nájemní smlouvu mezi městem Staňkov (pronajímatel) a Lesy Staňkov, s.r.o.,
Staňkov,Wenigova 189/II (nájemce) na
pronájem lesních pozemků o celkové
výměře 408,8044 ha, zapsaných v KN
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Domažlice. Nájem
330,-Kč/ha/měsíc
b) Mandátní smlouvu uzavřenou mezi
městem Staňkov (objednatel) a p. Jaroslavem Žákem, Merklín, Na Výhledech

Zastupitelstvo města schválilo čtyři
smlouvy o smlouvách budoucích se společností STAFIN projekty a stavby s.r.o. a
se soukromými majiteli pozemků v oblasti
budoucí průmyslové zóny v Ohučově
(o těchto smlouvách a o strategii města v
této oblasti viz článek starosty na str.3)

města

dne

Zastupitelstvo zmocňuje:
- starostu A.Horáka k zastupování města
a účasti v dražbách týkajících se prodeje:
1) budovy č. p. 53 na pozemku stav. parc.
č. 20, budovy bez č.p. na pozemku st.
parc. č. 19/1 a pozemků st. parc. č. 20
a 19/1, včetně věcí movitých, vše v k.ú.
Staňkov - ves
2) pozemku p.č. 125/2 včetně příslušenství, plechových skladů, regálových
přístřešků, mobilní buňky a zásob elektromateriálu, v k.ú. Staňkov - ves
Usnesení z jednání rady města dne
29. května 2006
Rada města schvaluje:
- smlouvu o půjčce mezi městem a Svazkem českých měst a obcí v Česko-bavorském pohraničním prostoru Domažlicko
na půjčení částky 60.000,- Kč na zpracování „Analýzy rozsahu finančních, organizačních a technických potřeb na realizaci
projektu cyklostezky Regensburg-Plzeň v
úseku Meclov-Holýšov“.
- poskytnutí fin. příspěvku ve výši 500,- Kč
na činnost Svazu postižených civilizačními
chorobami ČR - OV Domažlice

- poskytnutí nákladního auta 4. oddílu
Junáka Staňkov na převoz podsad a
matrací na letní tábořiště - 8.7.2006 a
zpět 22.7.2006.
- na žádost ředitelky Mateřské školy
výjimku z počtu dětí pro školní rok 2006/
2007 takto:
I. třída
26 dětí
II. třída
28 dětí
III. třída
28 dětí
IV. třída
28 dětí
Cekem
110 dětí
- bezplatný pronájem sálu Lidového
domu dne 3.6.2006 od 10.00 hod. na
předávání maturitních vysvědčení absolventům SSOŠ BEAN Staňkov
Rada města dne 12. června 2006
Rada vzala bez připomínek písemnou
informaci ředitelky mateřské školy p.
Němcové o důvodech zvýšení školného
od školního roku 2006-2007. Školné je
navýšeno v souladu s vyhl. č. 14/2005
Sb., ve znění vyhl. č. 43/2006 Sb. z
250,- Kč na 300,- Kč za měsíc. Částka
300,- Kč nepřesahuje 50% skutečných
průměrných měsíčních neinvestičních
nákladů, které připadají na předškolní
vzdělávání dítěte.
Rada města schvaluje:
- na žádost p. Jitky Pluháčkové, Jiráskova 427, Staňkov poskytnutí fin. příspěvku ve výši 5.000,- Kč na uhrazení
nákladů vystupujících při pořádání poutě
u kapličky na Mastníku dne 2.7.2006.
Jednání zastupitelstva města konaného dne 21. června 2006
Zastupitelstvo města bere na vědomí:
- zprávu p. starosty o účasti v dražbách a
vydražení pro město
1. budovy č.p. 53
2. pozemku p.č. 125/2
schvaluje:
- celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2005 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok
2005 s výsledkem „hospodaření bez
výhrad“
- rozpočtové změny v rozpočtu města na
rok 2006 s tím, že rozpočet bude po změnách činit v příjmové části 37.691.020,Kč a ve výdajové části 42.367.530,Kč. K dofinancování výdajů do výše
42.367.530,- jsou zapojeny v souladu
se schváleným rozpočtem beze změn
hypoteční úvěr a splátky úvěrů. Zapojení
FRR činí po změnách 3.062.010,- Kč a
zapojení FRB 346.500,- Kč
- koupi vydražené nemovitosti - budovy
č.p. 53 na pozemku stav. parc. č. 20,
budovy bez č.p. na pozemku st. parc. č.
19/1 a pozemků st. parc. č. 20 a 19/1,

Staňkovsko
včetně věcí movitých, vše v k.ú. Staňkov
- ves, vydražená kupní cena 1.800.000,Kč.
- přijetí úvěru a následné uzavření smlouvy s Českou spořitelnou a.s. s dobou
splatnosti 10 let ve výši 1.800.000,- Kč
s úrokovou sazbou 3,6 % na financování
koupě budovy č.p. 53 na pozemku stav.
parc. č. 20, budovy bez č.p. na pozemku
stav. parc. č. 19/1 a pozemků stav. parc.
č. 20 a 19/1 včetně věcí movitých, vše v
k.ú. Staňkov-ves
- zřízení zástavního práva k výše uvedeným nemovitostem pro zajištění tohoto
úvěru.
- koupi vydražené nemovitosti - pozemku
p.č. 125/2 včetně příslušenství, plechových skladů, regálových přístřešků, mobilní buňky a zásob elektromateriálu, v
k.ú. Staňkov-ves, vydražená kupní cena
120.000,- Kč
stanoví:
- v souladu s ustanovením § 67 a § 68,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, počet členů zastupitelstva města,
které bude voleno ve volbách do zastupitelstev obcí na podzim roku 2006, na
patnáct.
Usnesení z jednání rady města dne 26.
června 2006
Starosta seznámil radní s komunitním
plánováním, jež se zaměřuje na tvorbu a
zefektivnění sítě sociálních služeb. Uve-
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dl, že pro danou jednotku je požadovaný
rozsah území minimálně správní obvod
obce 3. stupně nebo území čítající nejméně 10.000 obyvatel. V případě, že by
se Staňkov zúčastnil tohoto projektu, tak
společně i s Holýšovem a Horšovským
Týnem pod záštitou města Horšovský
Týn. Orgány města Horšovský Týn již
realizaci projektu schválily za podmínky
přidělení dotace z grantového systému
„Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji“. Radní po diskusi následně
účast města v projektu „Komunitního
plánování“ schválili za podmínky, že na
město Staňkov nebudou v souvislosti s
ním kladeny žádné finanční nároky. V
případě, že by tento projekt byl pro město
nevýhodný, svoji účast zruší.
Dále rada města schvaluje:
- poskytnutí fin. příspěvku ve výši 1.000,Kč pro rok 2006 pro pobočku Konfederace politických vězňů ČR Domažlice
- poskytnutí zálohy TJ CHKZ
ve výši
30.000,- Kč z fin. prostředků schválených
v rozpočtu na pomoc rozvoji tělovýchovy
- smlouvu o partnerství mezi městem
Staňkov a Plzeňským krajem s názvem
„Šance pro budoucnost“. Jedná se o
pronájem bytu II. kategorie o velikosti
1+1,č.1, ve Staňkově I, č.p. 208 pro
využívání Dětským domovem a školní
jídelnou Staňkov, Mathauserova 117
- se zpětnou platností od 1.1.2006 za
kronikářku města p. PhDr. Věru Stein-
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bachovou
neschvaluje:
- poskytnutí fin. daru pro rok 2006 na
činnost Centra pro zdravotně postižené
v Domažlicích (o poskytnutí příspěvku
bude jednáno až v r. 2007).
Usnesení z jednání rady města dne
10. července 2006
Rada města schvaluje:
- na návrh vedoucího MěÚ-MTBS p.
Bauera odprodej nepoužívaného vozidla
Š1203 (bývalé vozidlo SDH Krchleby),
panu Janu Vodičkovi, Přeštice, Kollárova
924, za cenu 4.500,- Kč
- žádost manželů Řežábových, Staňkov,
Domažlická 112 o prominutí poplatku za
odvoz komunálního odpadu za r. 2006 za
syna Martina, který je mimo území ČR od
r. 2003
- žádost MO Českého zahrádkářského
svazu Staňkov o:
a) bezplatný pronájem zasedací místnosti MěÚ ve dnech 29.-30.07.2006 za
účelem pořádání pouťové výstavy květin
b) bezplatný pronájem sálu Lidového
domu za účelem konání tradiční výstavy
květin ve dnech 12.-13.08.2006
c) převzetí záštity nad výstavou květin v
prostorách Lidového domu
d) zapůjčení multicaru pro převoz materiálu potřebného pro výstavu květin.
V. Žáček, J. Steinbach

Průmyslová zóna Ohučov
Dne 15.5. 2006 proběhlo pro budoucnost našeho města velice důležité jednání zastupitelstva. Na pořadu byly tři závažné body. Jedním
z nich byla i situace ohledně průmyslové zóny v Ohučově. Město zakoupilo před dvěma lety v plánované zóně v dražbě pozemky o rozloze cca
2,8 ha, kdy důležitým pro rozvoj této lokality je zejména sjezd z hlavní silnice I/26.
V současně době jsou v plném proudu projektové přípravy na vybudování inženýrských sítí do této lokality. Někdy počátkem letošního roku bylo město osloveno firmou Stafin, která mimochodem velice úspěšně provádí obdobnou činnost i v sousedním Holýšově, která
nabídla městu pomoc při hledání investora a při přípravě zóny pro komerční využití. V zastupitelstvu 15.5. byly jednak schváleny smlouvy o
smlouvách budoucích kupních mezi městem a firmou Stafin na cca 2 ha pozemku z dražby, kde byla stanovena symbolická prodejní cena ve
výši 10,- Kč za m2. Pro tuto cenu jsme se rozhodli z důvodu, že v tomto případě město přispěje firmě Stafin částkou cca 200-300 tisíc na to,
že na kanalizaci, která bude přivedena až pod průmyslovou zónu, bude moci být v budoucnosti napojen i Ohučov /předpokládaný náklad na
výstavbu kanalizace k zóně 3,5 mil. korun/. Firma Stafin bude mít v době realizace uzavřené se všemi vlastníky kupní smlouvy a bude budovat
sítě k vlastním pozemkům a tím pádem se vyhne i případným úskalím výběrových řízení. Co se týká plynofikace, tak zde se vedou předběžná
jednání s plynárnami, za jakých podmínek by byly ochotny přivaděč pro průmyslovou zónu financovat. Dále byly schváleny opět smlouvy o
smlouvách budoucích kupních mezi městem, firmou Stafin a soukromými vlastníky pozemků. S vlastníky pozemků jsme dokázali dojednat
cenu ve výši 103,- Kč za m2 a je to cena kompromisní. Tato cena není nízká, ale na druhou stranu oproti jiným průmyslovým zónám není ani
zdaleka nejvyšší. Je to dle mého názoru rozumný kompromis, který zohledňuje situaci Staňkova na trhu pracovních příležitostí. Platnost těchto
třístranných smluv je do 31.12. 2009 s tím, že po jejich podpisu dojde k zaknihování pozemků na katastru tak, aby s nimi nemohlo být nijak
manipulováno. Po uplynutí této doby, když nedojde k realizaci předpokládaného záměru, se firma Stafin z těchto smluv vyváže a nastupuje
zde závazek města, že pozemky, které jsou obsaženy v těchto smlouvách od majitelů do 30.6. 2010 vykoupí za stejnou cenu, pokud se na dalších podmínkách nedomluví jinak. Tento závazek ze strany města je celkem pochopitelná obrana vlastníků pozemků, kteří chtějí mít jistotu,
že od nich skutečně někdo pozemky, které nebudou moci po nějakou dobu prodat, směnit a podobně, odkoupí. A město, pokud chce někdy v
budoucnu skutečně na pozemky u Ohučova získat nějakého investora, tak musí stejně tyto pozemky dřív nebo později vykoupit. Díky tomu, že
prozatím bude vše probíhat prostřednictvím firmy Stafin, je na dobu 3,5 roku od tohoto osvobozeno a může se soustředit trochu jiným směrem.
Zde mi připadá i samozřejmé to, že město dovykoupí v tomto termínu případné zbývající části pozemků, o které by neměl případný investor
zájem. Na některém z dalších zastupitelstev by měly být schváleny další smlouvy, tentokrát s Agrem a.s Staňkov, kdy se velmi pravděpodobně
bude jednat o smlouvy směnné, kdy Agro požaduje za svůj pozemek v průmyslové zóně náhradní zemědělské pozemky.
Po podepsání všech těchto smluv by mělo být pro investora k dispozici cca 8 ha pozemků a měly by být připraveny projekčně všechny
inženýrské sítě a vydáno minimálně pravomocné územní rozhodnutí. Podle slov zástupce firmy Stafin, který byl na jednání zastupitelstva přítomen, je šance na získání investora vyšší než 50 % a mohla by se blížit až k 80 %. Doufejme, že se to podaří...
Starosta

Staňkovsko
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Svatojakubská pouť
Kostel má svátek. Přesněji řečeno, svátek má patron (ochránce) kostela i celého města: sv. Jakub starší, apoštol. K čemu se
kostel může hodit? Nenabízí ani kávu ani zmrzlinu ani diskotéku, jak by možná někdo čekal. Proč? Nebylo by to originální,
protože kávu již poskytují jiní a lépe. Kostel nabízí prostor pro mysterium, usebrání, meditaci, občerstvení lidského ducha,
pro důvěrný rozhovor a intimní setkání s Ježíšem Kristem. Kostel je dům modlitby. Spojuje jako most minulost s budoucností,
přítomnost s věčností. Je věrný svému zakladateli, svému poslání, stále platným a neměnným hodnotám, jakož i našim předkům, kteří jej vlastníma rukama kámen po kameni stavěli. Stává se tak opěrným bodem svědomí člověka a společnosti. Kostel
je prostě ORIGINÁLNÍ.
Děkan

Večer pro klášter Chotěšov IV - 5. srpna 2006

Benefiční akce ve prospěch chotěšovského kláštera.
Chotěšovský klášter, ležící asi 20 km jihozápadně od Plzně, je jedním ze čtyř největších klášterů v západních Čechách. V porovnání s kláštery
v Plasích, Teplé či Kladrubech je tento v Chotěšově nejvíce ohrožen. Na jeho devastaci mělo vliv několik faktorů: třicetileté působení Československé armády, rozsáhlost tohoto stavebního komplexu, pro nějž se hledá vhodné využití, omezené finanční prostředky majitele kláštera - obce
Chotěšov.
Cíl projektu
Akcí Večer pro klášter Chotěšov IV. chceme umožnit co nejširšímu okruhu veřejnosti seznámit se se stavem této kulturní památky. Touto akcí
chceme přispět ke zviditelnění, propagaci a záchraně tohoto kulturního dědictví národa, které svým významem dalece přesahuje hranice regionu
a dotýká se celého středoevropského prostoru. Celým programem chceme rozšířit povědomí a zájem veřejnosti i orgánů státní správy o této neprávem opomíjené památce. Touto akcí dojde nejen k oživení kláštera, ale také návštěvníci a sponzoři přispějí k jeho obnově, jelikož výtěžek bude
určen na údržbu klášterních zahrad. Vstupné: dospělí 80,- Kč; studenti a důchodci 40,- Kč; děti do 15 let 20,- Kč.
Program akce, která se koná i za nepříznivého počasí
13:00 Zahájení večera (přivítání hostů, sponzorů, proslovy, seznámení s programem)
13:30 Bitva o klášter z roku 1421 (skupiny historického šermu EQUITES Coronae Carolinae, Sirotci ze Strakonic, Plzeňští střelci a hosté)
14:00 Ing. arch. Jan Soukup (historie a současnost kláštera)
14:30 Benefiční koncert skupiny Poitín (keltská hudba)
15:30 Lenka Tlustá: Mládí za klášterní zdí (přednáška); souboje rytířů; soutěže pro děti
16:00 Benefiční koncert skupiny Slepá kolej
17:00 Video o historii kláštera (28 min.)
17:30 Benefiční koncert skupiny Neboysa (folk-rock)
18:30 Bitva o klášter z roku 1421 (opakování)
19:00 Benefiční koncert skupiny Žerzej (folk-rock)
21:00 Skupina Light Soul Peace: Lucie Nosová (zpěv, kytara, bubny), Mirek Balán (flétny, bonga, kytara), Dušan Lapáček (kytara)
22:30 Lucie Nosová: písně Karla Kryla
23:00 Zakončení večera
Začátky prohlídek barokního sklepení konventu: 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15.
Prohlídky barokního sklepení konventu pouze s průvodcem!
Oživené prohlídky kláštera: 14:00; 16:00; 17:00; 18:00
Oživené noční prohlídky:
20:00; 21:00; 22:00
Bližší informace: www.klasterchotesov.net
Pro přibližně třicet mladých lidí, kteří se zapojí do příprav a organizování této akce je to způsob, jak smysluplnou formou trávit svůj volný čas a tím
pozitivně formovat utváření svých životních hodnot.

UPOZORNĚNÍ

Pan Rudolf Chlíbec vyfotografoval
mláďata poštolky v jednom ze
staňkovských domů. Poznáte kde?

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.
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Z archivu

Přijela pouť

Pouť, jak ji známe dnes, s
atrakcemi a stánky, se vyvinula postupem času z církevních slavností určených k uctění světce, jemuž byl zasvěcen
místní kostel. Ve Staňkově jím je sv.
Jakub, mj. patron válečníků, dělníků,
lékárníků a kovářů. Nejstarší písemný
doklad o oslavách dne sv. Jakuba dochovaný ve fondu Archivu města Staňkov ve Státním okresním archivu Domažlice pochází z roku 1806. Podává obraz
slavností, které se konaly každoročně
na den sv. Jakuba ve Staňkově Vsi. O
slavnostech se po mši prodávaly různé
pamlsky a řemeslné výrobky, ačkoliv v
tento den nebyl oficiálně stanoven trh.
Proto na trhu o sv. Jakubu nebyl povolován prodej zboží plzeňským trhovcům.
Ti si však stěžovali vrchnímu úřadu v
Chotěšově, který měl záležitost svatojakubského trhu ve Staňkově vyřešit. Z
odpovědi Staňkovských vrchnímu úřadu
vyplývá, že plzeňští řemeslníci měli tradičně přístup až na privilegovanné trhy na dobytek, které se konaly vždy v pondělí. Ostatně právě
pondělní trh na dobytek následující po svatojakubské pouti ve Staňkově se stal oblíbeným a postupně se z něj vyvinul výroční trh, vyhlášený
široko daleko jak mezi trhovci, tak mezi návštěvníky trhu.
O velké oblibě poutí svědčí i to, že tradice jejich konání nebyla přerušena ani v době první světové války. V roce 1915 se o pouti
konala ještě i taneční zábava v hostinci U Hronů. Výtěžek ze vstupného, který činil pro pány 1 Korunu, pro dámy 50 haléřů, byl věnován
ve prospěch organizace Červeného kříže. Kronikářský zápis tvrdí, že „i piva, vzdor drahotě, vyčepovalo se dosti.“ V dalších válečných letech
však docházely zásoby, úspory a chuť se bavit. Takže poutní slavnost konaná u kostela sv. Jakuba 29. července 1917 se obešla bez stánků
a bez cukrovinek. Následujícího roku byly koncert a pouťová zábava c.k. okresním hejtmanem zakázány. Spolu s obnovou běžného života
po skončení válečných útrap se obnovily i svatojakubské poutě spojené se zábavami a lidovými veselicemi a po nich následujícími slavnými
staňkovskými výročními trhy na zboží, dobytek a koně. Upoutávka v týdeníku Staňkovsko číslo 39 lákala návštěvníky na staňkovské dobytčí
trhy, „protože na ně bývá značný příhon mladého dobytka chovného, zvláště jalovic a býčků, neboť jest Staňkovsko známo svým chovem
dobytka, a jest hojně při každém trhu nakupován jak pro velkostatky, tak i k chovu pro rolníky, kteří z dalekých krajů staňkovské trhy navštěvují“.
Tradiční staňkovská pouť byla často doprovázena tanečními zábavami a hudebními vystoupeními, a tak se její trvání protáhlo na
více dní. Slunečné počasí, které v tomto letním období není výjimkou, vždy přilákalo dostatek návštěvníků, kteří měli možnost navštívit i některé doprovodné akce. Např. v roce 1947 se návštěvníkům poutě naskytla příležitost prohlédnout si Staňkovsko z ptačí perspektivy. Místní
pobočka Českého národního aeroklubu pořádala (kromě výstavy o letectví v hotelu Plzeňka) vyhlídkové lety nad Staňkovem, startující z
místního letiště.
Na dokreslení atmosféry poutí krátká citace ze Vzpomínek na Staňkov autora skrývajícího se pod zkratkou S.K., otištěných ve
Staňkovsku v roce 1936:
„Mše nám trvala moc, moc dlouho. V duchu jsme láteřili, proč právě o pouti je místo tiché „půldevátá mše“ zpívaná. Než všechno
má svůj konec, a tak jsme se dočkali i my. Vyhrnuli jsme se z kostela...oblehli jsme cukráře jako vosy, okurkáře, hokynáře s višněmi...Když
jsme se dost namlsali, přiběhli jsme ke krámům, kde se leskly různé hračky, špendlíky, koně, trubky a píšťalky.... Ale vtom ozval se již Koudelkovic kolotoč, vylákal nás a při něm jsme dožívali pouť až do pozdního večera.“
Radka Kinkorová

Aeroklub Staňkov zve

všechny příznivce létání na již tradiční Den otevřeného letiště, který se uskuteční o víkendu 19.-20.8.2006 na letišti Aeroklubu. Na programu budou ukázky leteckého výcviku a akrobacie, seskoky parašutistů, letečtí modeláři, vojenská letecká technika, vyhlídkové lety a další. Budou
předváděny i nové osobní automobily regionálních
prodejců. Vstupné dobrovolné. Občerstvení a dobrá
nálada zajištěny.
Aktuální informace na www.ak-stankov.org.
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Dne 23.6.2006 byli na MěÚ ve Staňkově přivítáni tito noví občánkové
města
- Barbora Jedličková
- Adam Vogeltanz
- Natálie Janská
- Kristýna Palková
- Adéla Ursová
- Adam Veselý
Na zakoupení hraček a upomínkových předmětů se sponzorsky podílela firma MVDr.
Josef Steinbach, Americká 271, Staňkov, ke
slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ,
kterým tímto děkujeme.
V měsíci červenci oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Miroslav Žák, Václavská 253
75 let
Danuše Fanfulová, Wenigova 49
70 let
Jiřina Kupková, Na Tržišti 339
80 let
Josef Stach, Krchleby 78
90 let
V srpnu slaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Blanka Becková, Nádražní 26
70 let
Maria Blacká, Riegrova 295
85 let
Marie Kollerová, Václavská 156
80 let
Irena Kettnerová, Tyršova 380
75 let
Osvald Werunský, Václavská 136
85 let
Alena Slavíková, Americká 239
80 let
Božena Duchoňová, Mathauserova 65
75 let
Jaroslava Šobrová, Komenského 203
70 let

Fotografie K. Kadlec

Smrt na přejezdu

Aniž bych chtěl reagovat na konkrétní nehodu, kterých se na staňkovských přejezdech za tu dobu, co zde bydlím, stalo už dost, musím
se znova dotknout problému, o kterém všichni vědí, který všichni kritizují, ale se kterým se pravděpodobně dosud nikdo dostatečně odpovědně
nezabývá. Už několikrát jsem na těchto stránkách upozorňoval na nebezpečnost přejezdů - zejména toho na silnici na Krchleby - a je to málo k
tomu, aby se věci ohledně naší bezpečnosti daly nějak do pohybu. Nevím, co se stalo o posledním červnovém víkendu právě na tomto přejezdu,
ale dovedu si to celkem jasně představit. Jezdím totiž ve stejný čas přes tento přejezd pravidelně do zaměstnání. V tomto letním období za jasného počasí svítí ranní slunce přímo do signalizačního zařízení, takže musím zastavit a vypnout rádio v autě, abych slyšel, jesti přejezd „nezvoní“.
Světelný signál není vidět a řidič, který si to neuvědomí, si jede pro malér. Stejná situace se pak opakuje večer, kdy zapadající slunce oslní řidiče
a přebije světelné signály na přejezdu.
Osobně mám ze staňkovských přejezdů hrůzu už proto, že jako každý řidič jezdím víceméně podvědomě a stejně podvědomě řeším
většinu dopravních situací. Stokrát projetá křižovatka se změněnou předností v jízdě bývá pastí pro spousty řidičů, zvláště místních, protože cestu
znají a dopravní značky už téměř nevnímají. Jen čekám, kdy při letmém pohledu na signalizaci nezaregistruji, že je přisvícená sluncem, a na tenhle
přejezd vjedu já. Projel jsem ho přece stokrát. A to, že jsem zrovna tady měl dát větší pozor si uvědomím pozdě nebo to třeba vůbec nestihnu.
O staňkovských přejezdech se píše i mluví. O tom, jak jsou nepřehledné, jak dlouho se na nich čeká na vlak, o přebíhajících dospělých,
kteří dávají špatný příklad malým dětem. Přitom není potřeba mnoho. Kolik lidských životů stojí za jedny nebo dvoje závory a jednu lávku přes
koleje? Místo evidentně planých řečí o větší osobní zodpovědnosti a věnování se řízení by to opravdu chtělo spíš kopnout do země a tu smrt,
která na našich přejezdech opravdu čeká, oddělit od nás i od našich dětí pořádnou červenobílou traverzou.
Nechci zrovna o pouti malovat čerty na zeď a kazit náladu našim čtenářům, ale myslím si, že na podobná témata je potřeba si najít čas
vždycky. A proto se teď veřejně ptám: co s tím? Pokud je hlas zástupců malého městečka pro naše dráhy nebo snad pro odbor dopravy na krajském úřadě příliš bezvýznamný na to, aby se problém začal konečně řešit, můžou oni zodpovědní úředníci smést pod stůl třeba petici staňkovských občanů?
Ferdinand Schenk

Fotbalisté Staňkova obsadili v konečné
tabulce krajského přeboru 11. místo a
nakonec neměli problémy se záchranou.
Béčko skončilo třetí ve II. třídě, což je
jistě velmi dobrý výsledek. Dorostenci
obsadili 4. příčku v krajské soutěži, žáci
bohužel sestoupili do okresního přeboru.

Dařilo se minižákům, jim patří v okrese
bronzová pozice.
Áčko převzal v letní přestávce nový trenér Vojtěch Šindler, který tak nahrazuje
Jaroslava Kubeše. Nemá snadnou úlohu,
neboť z týmu odešlo několik fotbalistů,
jimž končilo hostování. Více šancí by
tedy měli dostat mladí hráči. Mužstvo je
v plné přípravě, první letní utkání hrálo v
Srbech proti Horšovskému Týnu, vyhrálo
2:1. Stejným výsledkem Staňkov zdolal
také Koloveč. O pouti bude Staňkov hrát
s účastníkem jihočeského krajského přeboru TJ Přešťovice.

V letošním roce si 10 let existence připomíná futsalový tým FC Ajax Staňkov.
V některém z příštích čísel se k tomuto
výročí budeme věnovat podrobněji.
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