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Helena Konopíková - výroba koláčů
Ochutnejte
krchlebské
koláče!

U nás, v západních Čechách,
vznikl před mnoha lety obyčej, že
se při svátcích nebo rodinných
oslavách
nabízely
bohatě
zdobené koláče. Cukráři v tom
dnešním slova smyslu nebyli a tak
se pekly koláče, kterým se zde,
na západě Čech říkalo „chodské“ v každé domácnosti. Kvalita a
zdobení odpovídalo možnostem rodiny a nápaditosti hospodyně.
S postupem času, kdy je i ženská část rodiny zaměstnána
mimo bydliště, podávání koláčů jako výraz pohostinnosti upadá. Není
čas! Jejich pracnost je vysoká.
U začátku mé činnosti byl proto nápad zlomit zažité pořekadlo,
že „bez práce nejsou koláče“. Chtěla jsem dokázat, že u nás si může
každý zákazník koupit tolik koláčů, kolik potřebuje. Od nápadu, přes
skromné a těžké začátky, vedla dlouhá cesta. Byly to roky bez zisku,
kdy všechno, i část mezd, muselo být investováno do zařízení a
služeb. Po celou tu dobu jsem dodržovala zásadu, kterou jsem si
předsevzala hned na začátku, a to že kvalita výrobků musí být trvale
vysoká - domácí, jako od maminky! Nejdříve jsem zjišťovala zájem u
svých přátel a známých, později v širším okolí. To bylo v létě
1990.Odezva byla malá, spíše žádná. V té době si většina domácností
nabízený sortiment sladkých pekařských výrobků pekla sama.
Provedla jsem několik zkušebních pečení, ale prodej trval
několikanásobně delší dobu, než vlastní výroba v primitivních
domácích podmínkách. Věděla jsem, že stravovací návyky
v sousedním Bavorsku jsou obdobné jako u nás. Zkusila jsem jednou
nabídnout na přechodu Lísková své výrobky i cizincům. Zájem byl
mimořádný. Brzy jsem prodala všechny nabízené výrobky. Tehdy to
byly koláče, buchty a koblihy. Prodej jsem opakovala a brzy jsem byla
ve sjednanou dobu očekávána stále větším počtem zákazníků. Prodej
se rozvíjel k oboustranné spokojenosti.

Vybráno ze zasedání
městské rady
14.2.2001: Starosta p. Jiřík seznámil radu
s jednáními
ohledně
likvidace
tuhých
domovních odpadů, o způsobu vymáhání
poplatku od neplatičů, které proběhlo s ing.
Lstibůrkovou. Ta byla požádána o vypracování
úpravy vyhlášky o nakládání s komunálním a
stavebním
odpadem.
Dále
byla
rada
seznámena s návrhem Dohody o využívání
systému nakládání s komunálním odpadem na
území města Staňkov, která by měla být
uzavírána mezi městem a původci odpadu –
podnikatelskými subjekty (fyzickými osobami
oprávněnými k podnikání a právnickými
osobami). Po zapracování připomínek členů
rady bude znění dohody předloženo p. Fišerovi
(MTBS) k jejímu provádění. Rada dále
projednala a doporučí zastupitelstvu ke
schválení
záležitost,
která
se
týká
nevyjasněnosti hranic pozemků města a paní
Fictumové. Jedná se o pozemky, které byly ve
vlastnictví jmenované a v souvislosti se
stavbou tehdejší mateřské školy byly
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Věděla jsem, že mojí reklamou nemohou být klasické inzeráty,
ale ústní doporučení spokojených zákazníků. Těšila jsem se na dobu,
kdy převážnou část zákazníků bude tvořit domácí klientela. Trvalo ale
poměrně dlouho, než si zde, v Krchlebech jedna sousedka koupila
koláč. Pochválila, koupila další, a zájem byl navozen. V tomto období
jsem neměla žádné strojní zařízení. Pomáhali všichni rodinní
příslušníci, dědečkové, ale hlavně babičky. teprve později jsem začala
vyrábět na darovaném hnětači. Přestože koláče, na které se postupem
času soustředil hlavní zájem zákazníků, mají jen několik hlavních
surovin - mouku, tvaroh, vajíčka a máslo - byl problém trvale udržovat
kvalitu tak, abych se nezpronevěřila své zásadě, že kvalita v minulosti,
dnes i za půl roku musí být stejná.Nastaly problémy, kdy dodavatelé
začali přidávat různé emulgátory a přísady, prodlužující trvanlivost.
Jednou se při pokusném pečení projevila zhoršená kvalita mouky,
podruhé dodavatel oznámil použití „ povolených „ přísad. Vystřídala
jsem řadu mlékáren, dodavatelů vajec i mouky.
Se zvyšujícím se odbytem a tím i úkolem v krátkém období, to
je během jedné noci, vyrobit požadované množství koláčů a ráno je
čerstvé expedovat, jsem začala uvažovat o postupném budování
tradice. Dcera Petra se vyučila pekařkou a postupně přebírala hlavní
tíhu výroby. Zařízení, které jsem pořídila na počátku budování výrobny
dosluhovalo, nebo nevyhovovalo z kapacitních důvodů. Začala jsem
dodávat velkoodběratelům i do velmi vzdálených míst. Mojí snahou je
prodloužit záruční dobu koláčů zaváděním vakuového balení. To bych
nabízela podle zájmu zákazníků. Ti by si mohli vybrat od balení do
hedvábného papíru přes půjčování nosičů a balení do dárkových
krabiček až po dodávky koláčů ve vakuovém balení.
Pro zákazníky jsem zavedla rovněž prodej doplňkového
sortimentu zboží ke slavnostním příležitostem.
Při zpětném pohledu na uplynulé roky jsem spokojena s tím, co
se mi podařilo. Vím, že to bylo umožněno podporou mé rodiny a mým
zdravím.
Ne všem se to ale poštěstilo. Všichni nemohou nebo nejsou
tak zdraví, aby úspěšně plnili své plány a svá předsevzetí. Proto jsem
se před lety stala pravidelnou přispívatelkou Nadace Olgy Havlové a
bezplatnou dodavatelkou svých výrobků na akce, které nadace pořádá.
Ze stejných důvodů dodávám své výrobky do domova důchodců
v Domažlicích a podporuji jím pořádané akce.
Helena Konopíková

vykoupeny. Jelikož se jedná o pozemky
související s budoucí rozšířenou školou,
nepřeje si město vstupovat s býv. majitelkou do
sporu, navíc tehdejší prodej má některé sporné
momenty, doporučuje rada zastupitelstvu aby
schválilo prodej dotyčného pruhu pozemku o
šířce 1 m (celkem asi 82 m2) za symbolickou
cenu 1,- Kč. Městská rada rovněž schválila
zápis
vlastnického
práva
do
katastru
nemovitostí stav. Parcely č. 62/3 o výměře 178
m2 v k.ú. Staňkov město na list vlastnictví
Město Staňkov.
7.3.2001: Z jednání starostů v Horšovském
Týně vyplynula informace, že Lékařská
stanice první pomoci v Horšovském Týně
(LSPP)
omezí
svoji
činnost.
LSPP
z Horšovského Týna bude zajišťována
pouze od pátku do neděle. Ostatní dny bude
LSPP zajišťována z Domažlic. Z nabídky čtyř
firem na dodávku a montáž oken do objektu
býv. mateřské školy v Jankovského ulici rada
vybrala pro nejvýhodnější finanční nabídku
firmy PLUHAŘ
Domažlice v ceně 139.846,- Kč. Byl projednán
text „Zásad k prodeji bytů v majetku města
Staňkov“. Materiál byl doporučen k projednání

zastupitelstvu. Dále rada pověřila starostu a
tajemníka jednat s firmou RENOVUM o ceně
písku z pískovny v Krchlebech a o dalších
náležitostech těžby.
Žádosti nově ustavené
Charity ve Staňkově o poskytnutí prostor pro
sběr šatstva rada vyhověla a poskytla této
organizaci
prostor
v přízemí
„Plzeňky“.
Pronájem bude bezplatný, s výpovědní lhůtou 1
měsíc. Městská rada souhlasí s výměnou části
zeleně na urnovém háji a s vybudováním
chodníku pro rozšíření kapacity urnového háje.
Zasedání městského zastupitelstva se
konalo dne 7.3.2001 v kině. Zasedání se
zúčastnilo krmě členů zastupitelstva i 33
občanů. Po úvodních formalitách seznámil
starosta p. Jiřík přítomné podrobně s výsledky
jednání
městské
rady
od
posledního
zastupitelstva. Poté byl projednány a schváleny
závěrečné rozpočtové změny v rozpočtu za r.
2000. Tajemník p. Žáček přednesl zprávu o
plnění rozpočtu města za rok 2000. Podrobný
položkový materiál obdrželi všichni členové
zastupitelstva písemně jak v příjmové, tak i
výdajové části. Větší diskuse na toto téma se
nekonala,
protože
se
tyto
materiály
projednávaly za účasti zastupitelů při příležitosti

Staňkovsko
projednávání a sestavování rozpočtu na r. 2001
v době předcházející zasedání zastupitelstva.
Zastupitelé byli dále seznámeni s výsledkem
kontroly hospodaření města. Tuto kontrolu
prováděli v prosinci a únoru pracovníci
finančního referátu Okresního úřadu. Kontrola
nenalezla žádné nesrovnalosti v hospodaření
města. Zpráva o kontrole byla zastupiteli
schválena. Ing. Pátý, zástupce starosty
přednesl, návrh rozpočtu na rok 2001.
V přípravném jednání návrh rozpočtu kromě
členů zastupitelstva projednal i finanční výbor.
V rozpravě vystoupil člen rady Dr. Steinbach s
připomínkami finančního výboru, který zejména
doporučil zvýšit nájem střední škole BEAN a
získané prostředky použít při úpravě hřbitova a
urnového háje. Odpověděl starosta p. Jiřík,
který seznámil přítomné s tím, že městská rada
se bude podrobně zabývat úpravou nájemného
v Lidovém domě jako celku.
Rozpočet, který je sestaven jako vyrovnaný,
činí v příjmové i výdajové části 31.417.000 Kč.
Tento rozpočet byl členy zastupitelstva
schválen. (podrobněji o rozpočtu na jiném
místě Staňkovska).
Další bod přednesl p. starosta. Konstatoval, že
v souvislosti se změnou navrhované trasy
obchvatu města (na rozdíl od dřívějších
vyjádření zástupců ministerstva dopravy nyní
opět platí, že české dráhy trvají na zachování
možnosti rychlostního koridoru)bylo nutno
zadat změnu Územního plánu. V původním
návrhu změny byl zahrnut zájem na využití
dalších
lokalit
pro
bytovou
výstavbu,
průmyslovou zónu a komunikace. Vzhledem
k tomu, že město nemá pro všechny svoje části
zpracován t.zv. územní systém ekologické
stability (ÚSES), bylo vyjádření referátu
životního
prostředí
Okresního
úřadu
k navrhovaným změnám, vyjma trasy obchvatu,
zamítavé. Schvalování změny Územního plánu
bude tedy zahrnovat ve svých stupních nyní
pouze schválení změny trasy obchvatu.
Zpracování ÚSES je zahrnuto v návrhu
rozpočtu na rok 2001.
Zastupitelé pak schválili i pro rok 2001
výběrové řízení na použití prostředků z Fondu
rozvoje bydlení. Rada navrhla vypsat výběrové
řízení za stejných podmínek jako v roce 2000
(loni jsme ve Staňkovsku o těchto možnostech
půjček na úpravy bytového fondu psali
podrobně). Na dotaz zastupitele p. Látala, proč
jsou vyšší úroky z půjček na výstavbu
domovních čistíren, odpověděl p. starosta, že
záměrem města je je svést odpadní vody do
A – Příjmy

Vlastní příjmy celkem

1. Daňové příjmy a poplatky
daň z příjmu ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz. osob (podnik.)
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
správní poplatky
ostatní poplatky
2. Nedaňové příjmy
zemědělství a lesnictví
vodní hospodářství
školství
kultura
místní hospodářství
bytové hospodářství

Dotace ze státního rozpočtu

Duben2001
centrální čistírny odpadních vod. Výběrové
řízení v navrhované formě bylo zastupiteli
schváleno. V dalším pak zastupitelé jednotlivě
hlasovali o prodejích či směnách pozemků ve
vlastnictví města. Celkem se jednalo o pět
položek.
Předmětem dalšího jednání bylo schvalování
„Zásad prodeje bytů ve vlastnictví města“.
V první etapě se jedná o domy č. 333 a 334 Na
Tržišti. Návrh předpokládá stanovit cenu pro
současné nájemníky ve výši 70% z odhadní
ceny. Podmínkou pro, dodržení této ceny je, že
nájemník zaplatí příslušnou částku do 8 měsíců
ode dne, kdy převzal nabídku k prodeji. Pokud
byty odkoupí všichni nájemníci v jednom čísle
popisném, převede město zpět na právnickou
osobu vzniklou z řad majitelů bytů 5% finanční
částky z prodeje. Rada navrhuje prodat byty
bez pozemku a ten prodat poté vcelku až po
ustavení právnické osoby z řad majitelů.. Se
„Zásadami prodeje bytů v majetku města“
budou všichni, jichž se to týká seznámeni
osobně. Tento bod byl po kratší rozpravě
schválen.
Posledním bodem k rozhodnutí je návrh rady
na zřízení bezdrátového obecního rozhlasu
s propojením na integrovaný výstražný a
vyrozumívací systém obyvatelstva ve městě a
k městu patřících obcích. V případě schválení
by město požádalo o dotaci Ministerstvo vnitra
ČR – HZS ČR. Zbylou část by město
financovalo z výnosu podílových listů, které
město má město uloženy na fondech IKS KB –
tedy vlastně z úroků ze sumy, kterou město
dostalo za prodej akcií energetických závodů
(elektráren a plynáren).
Pak následovala diskuse, mimo jiné zde
starostka Srbic informovala o záměru založit
mikroregion „Staňkovsko – Kolovečsko“. Mezi
zastupiteli Staňkova by tento návrh získal
podporu pouze v případě, že by se jednalo o
souvislý územní celek..Schválením usnesení a
závěrečným slovem starosty bylo jednání
zastupitelstva po téměř tříapůlhodinovém
jednání ve 20.50 hod. zakončeno.
21.3.2001: Zástupce starosty ing. Pátý
informoval o jednání s firmou Renovum ve věci
otevření pískovny v Krchlebech. Žádost p.
Honka z Krchleb o odkoupení části parcely č.
770
k.ú.
Ohučov
bude
doporučena
zastupitelstvu
ke
kladnému
vyřízení.
Doporučená cena 30,- Kč/m2 protože pozemek
není využitelný ani jako stavební parcela ani
jako zahrádka.
Opětovná žádost manželů
Doležalových z Krchleb č. 11 o koupi části

parc. Č. 68 k.ú. Krchleby za účelem zřízení
zahrádky
bude
rovněž
předložena
zastupitelstvu k projednání. Doporučená cena
55,- Kč/m2. Další žádost o koupi pozemku je
od p. Heregy, který má na pozemku města
vybudován septik. Rada souhlasí s podmínkou
prodeje celého pozemku až ke komunikaci za
cenu 105,- Kč/m2. Zastupitelstvu bude tento
návrh předložen až po jednání s p. Heregou.
Žádost pí Konopové a p. Jírovce z Vránova o
koupi sporného pozemku č. 801 ve Vránově
bude projednána na MěÚ společně s oběma
zájemci. Žádost paní Princlové o koupi
pozemku parc. Č. 246/5 u Malého mlýna na
zřízení zahrádky rada schválila a doporučí
zastupitelstvu ke schválení za cenu 105,.Kč/m2. Dalším předmětem jednání byl postup
II. fáze reformy veřejné správy. Rada potvrdila
zařazení Staňkova do správního obvodu
pověřené obce III – Horšovský Týn ve smyslu
alternativy uvedené v původním stanovisku.
Rada města projednala žádost Aeroklubu
Staňkov o prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem pozemků letištní plochy, které jsou
v majetku města na Listu vlastnictví 1. Smlouva
byla uzavřena v roce 1999 na dobu určitou do
31. března 2001. Rada schválila prodloužení
do 31.3.2003. Od Aeroklubu bude požadovat
aby do 2 měsíců doložil, jak plní podmínky,
které byly přílohou rozhodnutí Ministerstva
dopravy ČR ze dne 17.12.1993 o změně
statutu na veřejné vnitrostátní letiště. Starosta
seznámil s dopisem p. M. Mudráka ve věci
neplnění navržených opatření při řešení
dopravní situace ve Staňkově, která byla přijata
22.12.1999. Do příštího jednání rady budou
přizváni pp. Kubica a Baxa aby podali zprávu o
plnění zmíněných opatření. Odvoz odpadu pro
obyvatele Bílého mlýna navrhuje rada zajistit
multikárou (přes dřevěný most není možno
jezdit popelářským automobilem). Za odvezené
popelnice ve vlastnictví obyvatel Bílého mlýna
budou poskytnuty popelnice ve vlastnictví
města a další týden budou opět vyměněny za
původní atd. Tento návrh bude projednán
s MTBS. 1000,- Kč bude z rozpočtu města
poskytnuto
Svazu
neslyšících
a
nedoslýchavých ČR na činnost poradenského
centra v Domažlicích. Vodácká pionýrská
skupina Albatros obdrží 8000,- Kč za vyčištění
lesního pozemku v majetku města. Částka byla
schválena po dohodě se správcem městských
lesů. Peníze použije Albatros na svoji činnost.
Josef Steinbach

20 503
13 530
3 000
600
2 300
6 100
1 100
300
130
6 973
2 280
710
929
255
2 085
294

4 697,5

(Výkon státní správy, školství, sociální dávky)

Převody mezi obcemi

506,5

Zapojení prostředků fondu rezerv
Úvěr

4 510
1 200

(Příspěvky na provoz MŠ, ZŠ a pečovat. služby)
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31 417

B. Výdaje
Zemědělství a lesnictví
Doprava
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Bytové hospodářství
Místní hospodářství
Životní prostředí
Pečovat. služba, soc. dávky
Požární ochrana
Vnitřní správa

Výdaje celkem

1 231
2 175
2 009
6 326
1 538
1 744
6 486
978
3 610
228
5 092

31 417

Staňkovsko
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Návštěva ministra
V pátek 16.3.2001 navštívil naše město ministr
dopravy a spojů ing. Jaromír Schling. Tato návštěva byla
součástí pracovní cesty pana ministra v okresech Domažlice
a Klatovy. Po přijetí na radnici seznámili zástupci města pana
ministra s dopravní situací v našem městě a zvláště
s nutností realizovat již dlouho požadovaný obchvat
komunikace I/26. Diskuze na toto téma se zúčastnili i někteří
další účastníci tohoto setkání.
Návštěva se uskutečnila na pozvání a za přítomnosti
senátora ing. Petra Smutného a poslance ing. Milana Ekerta.
Dále byli přítomni zástupci OkÚ Domažlice, a to předseda
mgr. Pavel Faschingbauer a vedoucí referátu dopravy ing.
Richtr, zástupci SÚS Domažlice, zástupce ŘSD Plzeň,
zástupce DI Policie a zástupce místní organizace ČSSD.
Všichni zúčastnění se jednomyslně shodli na potřebě
výstavby obchvatu. V současné době je nutné ze strany
města schválit v rámci změny územního plánu města
konečnou verzi trasy obchvatu. Takto navržená trasa dle
vyjádření všech dotčených orgánů nejméně zasahuje jak
chráněné oblasti, tak i soukromý majetek některých našich
občanů. V závěru setkání pan ministr upozornil, že město by
mělo s investorem stavby úzce spolupracovat i nadále, a to
napřílad pomocí při vykupování pozemků.
Vzhledem k tomu, že další program pana ministra
byl časově velmi napjatý, nebylo možno provést prohlídku
trasy obchvatu přímo v terénu.
Jan Jiřík, starosta města

Soutěž
V minulých
dnech se o
Staňkovu hovořilo
v souvislosti
s jarním
rozvodněním Radbuzy, Dalším důvodem
beze sporu byla i krajská soutěžní přehlídka
orchestrů základních uměleckých škol. Do
našeho Lidového domu se na tuto akci sjely
děti už podruhé a bylo jich letos bezmála pět
set. Soutěžilo se v oblasti dechové hudby, a
to celkem devět souborů, ze kterých je

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Začíná jaro a s tím přibývá i soutěží.
Naše škola se zapojila do okresního kola olympiády
z Čj. Celý březen probíhal na 1. i 2. stupni ve znamení
třídních a školních kol v recitaci. Vyvrcholením se stalo
okresní kolo, kterého se zúčastnili vítězové těchto kol z 2. 9. tříd. Výsledkem společné práce žáků a učitelů je postup
Petra Farkaše ze 3.B a Terezy Motyčkové ze 4.B do
krajského kola, které se uskuteční 21. 4. v Ostrově. A
zvláštní ocenění za výrazný přednes Michalely Vachtlové
z 9.B. Blahopřejeme. Zároveň se soutěže zúčastnili další žáci
naší školy, kteří reprezentovali ZUŠ Staňkov.
S jarem se spojen i čas lásky. Stejně tak se
jmenovala přednáška pro žáky 8. tříd ze střediska
v Domažlicích.
Velice pěkný zážitek si přivezli naši sedmáci,
někteří šesťáci i učitelé z koncertu Jakuba Třasáka
v Domažlicích, o němž (i s fotografiemi) jste se mohli dočíst
v Domažlickém deníku.
I na sport si naši žáci našli čas a připravili si turnaj
v nohejbale, volejbale a v piškvorkách.
Jedno velice příjemné dopoledne strávily 3., 4., 6.,
7. třídy se svými spolužáky navštěvující dramatický obor
ZUŠ při literárním pásmu, které mohla v podvečer zhlédnout
i veřejnost.
H. Kozová

postupujícím do celostátního kola dechový
orchestr ZUŠ Cheb. Své zastoupení měla i
naše ZUŠ v kategorii jazzových a tanečních
orchestrů. Úspěšnější byla nově utvořená
skupina Funk Brothers (z části bývalých
SIX KIX), která po získání prvenství a
postupu pocestuje spolu s Y-Bandem
z Klatov na republikové klání do Litvínova.
V kategorii jazzové hudby své dovednosti
předvedlo celkem šest souborů. Stejné
město bude hostit i kategorii zábavní (ne
zábavné, jak uváděly deníky) hudby,
konkrétně za naši oblast je delegována ZUŠ
Kraslice po vítězství nad dalšími dvěma
orchestry. Radost nám domácím jistě přinesl
školní taneční orchestr svým prvním

Zpráva o činnosti Klubu
českých turistů Sokol Staňkov
V roce 2000 pořádal KČT Staňkov celkem 18 akcí
s účastí 930 osob. Naše aktivita byla zaměřena jak na
pěší turistiku, tak na kola a lyže.
Dále jsme pořádali čtyři autobusové zájezdy do Aqua parku
ve Waldmünchenu.
V zimě jsme uspořádali dva lyžařské zájezdy a to
dvoudenní do Krušných hor a jednodenní na Šumavu.
Těchto akcí se zúčastnilo celkem 87 lyžařů.
Pochodu „Novákova anabáze“ z Nekvasov do Blovic se dne
5. února zúčastnilo 22 osob.
25. března jsme pořádali pochod okolím Plzně pod názvem
„Burani ve městě, aneb Jílkova opice“ s účastí 21 osob.
Na jaře jsme vyrazili plně obsazeným autobusem do
Českého středohoří a uskutečnili i výstup na vrch Říp.
V květnu jsme uspořádali tři akce. 2. – 6.5. jsme putovali
Orlickými horami, Broumovskými a Teplicko-Adršpašskými
stěnami. 20. - 21.5. nás pozval náš kamarád a člen do
Mikulova, kde jsme se toulali Lednicko-Valtickým areálem. I
na posezení ve vinném sklepě zbyl čas. 27.5. se uskutečnil
další ročník pochodu a cyklo jízdy Okolím Staňkova. Této
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místem, ale na postup zatím nedosáhl. Tato
kategorie vyšla bez postupujícího.
Co říci závěrem? Především poděkovat
městu, které bezplatně zapůjčilo sál
kulturního domu a přísálí kina, pochválit
vstřícné publikum, zájem pana starosty,
služby organizátorů a všech lidiček,
majících na soutěži jakékoli dočinění.
Mrzela nás jen ta skutečnost, že se pro
většinu obědachtivých místo u stolu ve dvou
zdejších restauracích prostě nenašlo. Snad až
příště, za tři roky.
Jitka Pluháčková

akce se zúčastnilo 56 osob.
V červnu jsme pořádali cyklo akci do okolí
Slavkovského lesa. 34 cyklistů najelo během této
třídenní akce 220 km.
V červenci 21 našich členů navštívilo vlakem Pasov.
V dalších dnech se někteří z nás podívali vlakem ještě
do Regensburgu, Schwandorfu, Ambergu a dalších měst
v SRN.
Od 19. do 26. 8. nás opět plně obsazený autobus dovezl
na Slovensko do Nízkých Tater.
V září jsme již podruhé navštívili Mikulov, kde jsme
tentokrát byli na tradičním vinobraní.
V polovině září se devět členů zúčastnilo přechodu
Králického Sněžníku a Rychlebských hor.
Dámská frakce pro naše členy a jejich příznivce připravila
v tomto měsíci takzvaný „Lanksam pochod“,
14.10. jsme pořádali již 22. ročník Smyčky Radbuzy
s účastí 333 turistů.
Dále se naši členové zúčastňovali akcí i jiných spolků v celé
republice, jako např. v Telči, Zbůchu, Plzni i jinde.
Členská základna se začátkem letošního roku opět
rozrostla a její nynější stav i s rodinnými příslušníky je 101
osob.
Jiří Navrátil

Staňkovsko
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LIDSTVO V PUBERTĚ?
Setkal jsem se s lékařem. Dnes je již v důchodovém věku a praxi nevykonává.
Rozhovořil se o svém pohledu na svět a člověka. Ve svém přemítání vyjádřil myšlenku, že lidstvo je ve svém
zrání, ve svém dospívání v pubertě. Svůj postřeh podepřel citátem M. Twaina, který řekl: „Když mi bylo
osmnáct, tak jsem se divil, jak je můj otec neuvěřitelně hloupý. A když mi bylo dvacet osm let, divil jsem se,
jak rychle můj otec zmoudřel.“ Podle onoho lékaře je lidstvu tak 18 let. A pozná se to podle toho, že odmítá
vše, čím žili a co ctili naši – jak jinak – hloupí předkové.
Uvažme jen takovou věc jako je rozloučení s člověkem – pohřeb. Bývalo zvykem, že když šel
pohřební průvod, lidé se zastavili, pánové smekli pokrývku hlavy a všichni v tichém zamyšlení počkali, až
smuteční průvod přejde. Bylo to gesto soucitu s bolestí pozůstalých a vyjádření úcty zemřelému člověku.
Pravda, ještě jsou řidiči, kteří svůj vůz zastaví, vypnou motor a počkají. Jsou lidé, kteří postojí a skloní hlavu.
Jsou. Ovšem, zdá se mi, takových ubývá.
Někdo by řekl (a někteří říkají), že ten náš svět spěje do záhuby. Že pozapomínáme na slušné mravy.
Možná. Ale myšlenka lidstva, které je ve svém vývoji v pubertě, mne zaujala mnohem víc. Vždyť dospívající
mladý člověk má také svou hlavu. Chování rodičů mu připadá velmi často směšné a trapné: „Ty tomu přece
nerozumíš…, vy jste ta stará generace…“ Právě tak ona touha mít vše moderní. Mít vše, co se „nosí“ a jak
jinak, samozřejmě, že zboží musí být značkové.
Lze vysvětlit, že módní věci vycházejí z módy? Lze vysvětlit, že peníze nerostou na stromě? Lze
vysvětlit, že ten rodičovský, „starý“ názor nemusí být až zas tak hloupý? Lze vysvětlit, že musí existovat nějaké konvence a (řekněme) pravidla
hry, pokud vůbec chceme dožít příštího dne? Lze vysvětlit, že opravdová láska je přeci jen něco trochu jiného, než k věření nabízí telenovela? Lze
vysvětlit, že život v románové knížce anebo ve filmu a ten skutečný život, ten opravdový život, že to jsou dvě různé skutečnosti? Lze vysvětlit, že
slovo naděje není prázdným slovem?
Otázek by bylo mnohem, mnohem víc. Ale pokud se člověk všem těm otázkám uzavře a přestane se ptát, přestane také růst a dospívat. Z
– někdy víc a jindy zase méně – roztomilého puberťáka se stane arogantním trpaslíkem, který však může ubližovat a proměňovat život ostatních
v peklo.
Každý z nás máme své krédo, své věřím a vyznávám. A každý volíme jednu z cest, o níž věříme, že vede ke štěstí. Uvádím dvojí podobu
blahoslavenství. Čtenářka a čtenář jistě sám posoudí, které vede k dospělosti a štěstí.
Verze první:
Blahoslavení bohatí, neboť „peníze světem vládnou“.
Blahoslavení bezohlední, neboť „jdou přes mrtvoly“ a někam to dotáhnou.
Blahoslavení hluční a povrchní, neboť „všichni přijdeme do nebe“, a proto „proč bychom se netěšili, když nám Pánbůh zdraví dá“.
Blahoslavení, kteří lační a žízní po moci a uznání, neboť „kde vláda, tam pravda“.
Blahoslavení egoisté, neboť „bližší košile než kabát“.
Blahoslavení rafinovaní, neboť „jistota je jistota“.
Blahoslavení, kteří všechny ostatní rozeštvávají, neboť mohou „lovit v kalných vodách“.
Blahoslavení, kteří jsou „kam vítr, tam plášť“, neboť budou vždycky dobré mysli, a „co se jim může stát“.
Blahoslavení jste, když vás lidé chválí a zbožňují a oslavují, protože mluvíte podle jejich chuti a nechcete „být nápadní“, neboť dostanete dobrá
místa, čestná uznání a řády.
Verze druhá:
Blahoslavení, kterým se podaří všeho se vzdát!
Blahoslavení, kterým se podaří vydržet, když se jich něco dotklo!
Blahoslavení, kteří nikomu nejsou na obtíž a o své cíle neusilují násilím!
Blahoslavení, kteří touží po spravedlnosti!
Blahoslavení, kteří milosrdně užívají práva!
Blahoslavení, kteří nemají zlý úmysl!
Blahoslavení, kteří vytvářejí mír mezi znepřátelenými lidmi!
Blahoslavení, kteří jsou pronásledováni pro spravedlivé jednání!
Blahoslavení, kteří jsou haněni pro samotářství, protože jim nestačí nazývat se křesťany, aniž by skutečně byli mými učedníky!

Přeji požehnané Velikonoce.

Vladimír Müller

Velikonoční pořad bohoslužeb
12. 04.
13. 04.

Zelený čtvrtek
Velký pátek

14. 04.
15. 04.

Bílá sobota
Neděle – Boží hod velikonoční
V podání Svatojakubského sboru
zazní:

16. 04.

Staňkov
Osvračín
Staňkov
Staňkov
Osvračín
Staňkov

19. 00 hod.
17. 00 hod.
19. 00 hod.
20. 00 hod.
09. 00 hod.
10. 30 hod.

F. G. Händel – Halleluja
Fr. Xaver. Siebzehnriebl : Messe zu Ehren der göttlichen
Vorsehung
Velikonoční pondělí
Staňkov
08. 30 hod.

Staňkovsko
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FARNÍ CHARITA STAŇKOV
Česká katolická charita je sdružením, jež se snaží pomáhat lidem kolem nás, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci. V mnoha městech se tak setkáváme s domovy pro matky s dětmi v tísni, denními stacionáři
pro nemohoucí, ubytovnami pro bezdomovce, domovy „napůl cesty“ pro mladé lidi, kteří opustili dětské
domovy, či jinými zařízeními, které vznikly právě z iniciativy této organizace.
Také u nás, ve Staňkově, se dala dohromady skupina dobrovolníků, kteří budou v charitě pracovat.
Prostředí malého města má jistě své konkrétní potřeby. Rozhodli jsme se svou aktivitu zaměřit tam,
kde můžeme být i u nás ostatním lidem užiteční. Prvním bodem naší činnosti bude vybudování šatníku v
místnosti Plzeňky (bývalý komunál), který bude sloužit sociálně potřebným ze Staňkova a okolí. V
současné době se tento prostor maluje a uklízí, vše dáváme do pořádku, abychom mohli začít co nejdříve se
sběrem ošacení, na který mnozí z vás již netrpělivě čekají. Svou činnost bychom chtěli zahájit už 19. dubna
2001. Celý tento měsíc bychom od vás každý čtvrtek od 14 do 17 hod. pouze přijímali čisté oblečení.
Bude vhodné, přinesete-li je v banánových krabicích. Měsíc následující již můžete šatník navštívit a vybrat
si pro sebe a svou rodinu oblečení. Pro každého jsou dveře charity otevřeny. Pokud se nám nastřádá více
šatstva a u nás je nebudeme moci využít, odvezli bychom je do skladu Diecézní charity v Plzni, která je pak
použije třeba jako pomoc lidem v zahraničí. Další z míst, kam může být ošacení adresováno, je i Diakonie
Úpice - Broumov.
Rádi bychom naši činnost rozšířili i o návštěvu starých a opuštěných lidí, zvláště budou-li slavit
významná životní jubilea, a pomoci jim. Dále uvažujeme o zorganizování občasných setkání důchodců,
podle potřeby snad i doplněných zajímavou přednáškou či diskuzí. Věříme, že případní zájemci dají vědět,
co by od těchto akcí očekávali.
Naše činnost je zatím ve stádiu plánů, myšlenek, hledání inspirací. Je možné, že až překonáme toto
počáteční období a nasbíráme jisté zkušenosti, zaměříme svou aktivitu i jiným směrem. V každém případě
vám budeme vděčni za radu, jak naši práci zkvalitnit, nebo za informaci o někom z vašeho okolí, kdo naši
pomoc potřebuje.
Mile mě překvapilo, že někteří z vás nabídli charitě vypomoci s uhrazením nákladů spojených s
malováním a zařizováním místnosti.
Chtěla bych závěrem poděkovat panu starostovi a celé městské radě a zastupitelstvu za to, že činnost
charity chápou ne jako uzavřenou aktivitu několika jednotlivců či farnosti, ale jako podíl na sociální službě
města. Je povzbuzující, že se při jednání s představiteli Staňkova s tímto postojem setkáváme. Místnost,
kterou budeme používat k provozování šatníku nám propůjčilo právě město.
Díky patří také staňkovskému panu faráři P. Vladimíru Müllerovi za nemalou podporu naší práce.
Farní charita je skutečně určena jako pomoc pro staňkovské občany. Svou dobrovolnou prací jim
chceme nabídnout službu právě tam, kde potřebují.
za Farní charitu Staňkov
Ludmila Petrašovská

ŠATNÍK FARNÍ CHARITY
STAŇKOV
možnost získání šatstva:
každý čtvrtek od 17. května od 14 do 17 hod.
sběr šatstva: 19. dubna 2001 a každý další
čtvrtek od 14 do 17 hod.

kontakt:
Ludmila Petrašovská
Puclická – 316
Staňkov

Staňkovsko
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Koleda

Víte, jak to s Velikonoci vlastně je?

Datum Velikonoc
Velikonoce se
ten který rok vypočtou takto: V kalendáři se
vyhledá, kdy je měsíc v úplňku poprvé po
prvním jarním dnu (21. březen). Velký pátek
je potom ten rok první pátek po takto
vypočteném prvním jarním úplňku.

Koleda patří dosud k rozšířeným obyčejům a
myslím, že není třeba ji zevrubně popisovat.
Proto jen okrajově několik zásad.
Koledovat se chodí v pondělí (platí od půlnoci
do půlnoci). Chodí zásadně pouze odrostlejší
kluci, popř. již dospělí mladí muži. Na koledu se
chodí pouze k těm lidem, se kterými se známe
(sousedi, kmotři, příbuzní). Přijde-li mládenec s
pomlázkou k dívce domů, mohou si to sousedi
vykládat i tak, že o ni stojí. Chlapec však může
dívku po celý den "prohnat" i náhodně na ulici.
Vhodnou odměnou pro koledníky je jedno, často
červené vejce. Výplatu pomlázkou mohou děvčata
klukům vrátit druhý den ráno, t.j. v úterý.
Tragikomicky působí, ozve-li se zvonek, dveře
otevře muž a sbor šestiletých, jemu neznámých
holčiček, mu přednese básničku s vidinou co
největšího množství vajec. Je to trapné, nevhodné a
nelze se divit, že dnes v mnoha domácnostech už nikomu ani
neotvírají a na tento zvyk pohlížejí jako na nutné zlo, které je třeba
nějak přestát. Pro většinu lidí na vesnici je darované vejce
symbolem, většinou slepice mají. Bohužel jsou dnes k vidění i
otřesné scény "boje o vejce", které je lepší, než z obchodu. Rodiče
takto vyslaných dětí možná ani netuší, že tomuto zvyku prokazují
medvědí službu a mohou tak způsobit jeho postupný zánik.

Datum Popeleční středy Od pondělka toho týdne, ve
kterém jsou Velikonoce odečteme 40 dní a máme
datum Popeleční středy.
Květná neděle Poslední neděle před Velikonocemi.
Smrtná neděle Týden před Květnou.
Družebná neděle Týden před Smrtnou.
Kýchavná neděle Týden před Družebnou.
Pražná neděle Týden před Kýchavnou.
Černá neděle Týden před Pražnou.
Zelený čtvrtek Čtvrtek před Velkým pátkem.
Velký pátek První den velikonočního Třídení.
Bílá sobota Druhý den velikonočního Třídení
Neděle zmrtvýchvstání Třetí den velikonočního Třídení.

Jarní úklid

Poslední březnovou sobotu obyvatelé Staňkova potkávali při procházce podél řeky skupinu dětí, která s pytli a kbelíky
sbírala nepořádek, který tady staňkovští nepořádníci nechali. A nebyly to jenom papírky a běžný odpad, věřte, nebo ne,
najdou se i tací, kteří vysypou do křoví přímo uprostřed Staňkova plnou káru svinstva. Každopádně tuto sobotu naše děti
z úseku od lávky k sokolovně odvezly tři vrchovaté přívěsné vozíky odpadků. Nezbývá, než jim poděkovat .

Jane Cutler: Veselé trampoty Jasona a Eda
Pětici prima příběhů plných překvapení najdete v této knížce
o prvňákovi Edovi a čtvrťákovi Jasonovi.

Kultura

Peter Glocko: Zlatovlasý rytíř aneb Králevic Nevímnic,
neznámý vítěž v boji
Hrdinské a rytířské pohádky pro děti.

Nabídka nových knih

Ed Mac Bain: Tři slepé myšky
Právník Matthew Hope a dozvuky vietnamské války jsou
náplní nejnovějšího detektivního případu.
Victoria Holt: Černý opál
Nalezené cikánské dítě odváží s sebou námořní kapitán do
Austrálie, kde pro dívku začíná nový život.
Luboš Nečas: Zůstat člověkem aneb Vzpomínání Heleny
Růžičkové
Sledujeme životní cestu známé herečky.
Peter Michael Stange: Terasy, cesty, ploty a zídky
Užitečná pomůcka pro kutily je tentokráte zaměřená na
úpravu okolí domu.
Fay Weldon: Velké ženy
Humoristický román o anglických feministkách.
Maeve Binchy: Nezapomenutelné léto
Vyprávění zachycuje historii Irska posledních desetiletí,
vystihuje charakter příslušníků tohoto národa.
Stephen King: Srdce v Atlantidě
Román, v němž se prolínají prvky hovorové s realistickými.
Toulky minulostí světa
Druhý svazek nás poutavou
starověkým Řeckem.

formou

seznamuje

se

Zbyněk Malinský: Pohádky ze Sluneční ulice
V pohádkové ulici se dějí pohádkové příběhy: Obyčejná
popelnice dokáže rozkvést, labutě z kolotoče odlétají na jih,
sýček se kamarádí s komínem apod.
Enid Blyton: Tajemství ztraceného náhrdelníku
Děti pátrají po stopě lupičů zaměřených na krádeže cenných
šperků.

Kino Staňkov
17.4.
20.4.
24.4.
27.4.

Z pekla štěstí II
Vertical limit
Osudové setkání
Fotr je lotr

1.5.
4.5.
8.5.
15.5.
18.5.
22.5.
25.5.
29.5.

Harrisonovy květy
Východ - západ
Není král jako král
102 dalmatinů
Cesta z města
Blíženci
Paralelní světy
Na pokraji slávy

Staňkovsko
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Dovolujeme si Vás pozvat
na slavnostní otevření
kostela sv. Mikuláše v Čečovicích
dne 18.4.2001 od 11.00 hodin

Redakce Staňkovska
přeje všem čtenářům
veselé Velikonoce

Staňkovsko

Sport
Sportovní veřejnost ve Staňkově je velmi
znepokojena tím, jak si v oblastním přeboru
vede A mužstvo našich fotbalistů. Úvodní
dva zápasy odehrálo doma, získalo v nich
jen jeden bod, varující je ovšem také způsob
hry, jakým se prezentovalo. Pokud v něm
bude pokračovat i v dalších zápasech, stane
se reálnou hrozbou možnost sestupu.
Mužstvu chybí zejména v obraně osobnost
typu Tesaře či Teršla, tedy hráčů, kteří ve
Staňkově působili ještě v minulé sezoně. Ale
ani v útoku to zdaleka není takové, jak by si
trenéři a fanoušci představovali. Nezbývá
než doufat, že se mužstvo vzchopí a udělá
maximum pro to, aby oblastní přebor
udrželo…
Nečekaný úspěch pro Staňkov se zrodil ve
sportu, který se v našem městě už dlouhá
léta nehraje. Chodskou ligu v ledním hokeji
vyhrál tým HC Sokol Staňkov. Pod tímto
názvem totiž v této sezoně vystupovalo
mužstvo, v minulosti známé jako HC
Lísková.
V březnu ukončil ve futsalové divizi své
účinkování Ajax Staňkov. V konečné
tabulce skončil na výborném 5. místě.
Nejlepším střelcem se mužstva se stal Aleš
Kmetík, autor 41 gólů, k oporám patřili i
brankář Vladimír Bočan, obránce Karel
Žáček, univerzál Hynek Řeháček a další
hráči.

Staňkovští šachisté opět v regionu.
15. října loňského roku byla zahájena
divizní
soutěž
šachových
oddílů
Západočeského kraje, do které si
staňkovský šachový oddíl vybojoval
zasloužený postup.Ten byl založen na
dlouholetých zkušenostech všech hráčů
získaných v regionálních soutěžích,
teoretické přípravě, především mladších
hráčů oddílu a velkém nasazení všech
soutěžících po celo dobu hrací sezóny
1999/2000. Všichni členové oddílu měli
jednotný cíl, pokusit se změřit svoji
výkonnost s nejlepšími hráči kraje. I
přesto, že mnozí šachoví experti okresu
Domažlice odsoudili již před zahájením
této soutěže staňkovský šachový oddíl
do role horkého kandidáta na sestup,
udělali všichni hráči i vedení oddílu vše
pro možné setrvání ve vyšší soutěži.
Vedení oddílu shánělo posily mezi
mladými šachisty okresu a zkušenými
hráči
z dalších lokalit. Výsledkem
úporného hledání nových hráčů bylo
vytvoření týmu, jehož základ tvořilo pět
nejlepších šachistů ze Staňkova a čtyři
hosté - dva z Postřekova a po jednom z
Horšovského Týna a Prahy. Sestavený
tým měl podle výkonnostních tabulek
sice velmi nízkou šachovou kvalifikaci,
řádově o několik set ELO bodů nižší než

Duben 2001
měly ostatní oddíly, ale tu eliminovala
velká chuť dokázat, že i hráči z malého
města mají možnost uspět v náročné
soutěži.
Perspektivní
sestava
a
bojovnost však není to jediné, co musí
každý oddíl mít. Mezi neméně důležité
faktory patří i ekonomické zajištění. S
velkými
finančními
problémy
se
šachový oddíl potýkal každoročně od
doby sametové revoluce, kdy došlo k
postupnému rozpadu
Tělovýchovné
jednoty Staňkov a začaly se formovat
nové sportovní celky - Sokol, CHKZ a
pod. Několik roků si hráči oddílu platili
sami dopravu na utkání v regionální
soutěži a sháněli bezplatnou hrací
místnost, kde by bylo možné alespoň
jednou týdně trénovat a odehrát pět až
šest mistrovských utkání ročně. Původní
stánek staňkovských
šachistů byla
Sokolovna, kterou byli nuceni opustit v
roce 1989 z důvodu kolidování hracích
termínů s aktivitami tehdejšího vedení
TJ. Poté využívali prostor fotbalového
oddílu TJ až do roku 1997, kdy začal
mít oddíl podobné potíže s koordinací
svých mistrovských utkání se zimními
turnaji v kopané. Od jara roku 1997 do
současné doby využívá oddíl prostory
Základní školy Staňkov II. Právě nové
prostředí, které bylo většinou členů
oddílu chápáno jako nouzové a i
přetrvávající finanční problémy přinutily
vedoucí funkcionáře k zamyšlení nad
další perspektivou oddílu. Většina
funkcionářů viděla lepší budoucnost
oddílu v osamostatnění a nezávislosti.
Podnětem pro změnu se stal právě
postup
do
divizní
soutěže.
O
prázdninách roku 2000 si oddíl vytvořil
tříčlenný přípravný výbor, který podal
návrh
na
registraci
občanského
sdružení s názvem Tělovýchovná
jednota Staňkov oddíl šachový. Výbor
navrhl stanovy, které
byly dne
10.8.2000 projednány MV ČR a oddíl
následně zaregistrován jako samostatný
právní
subjekt.
Tento
dlouhý
organizační proces změnil těsně před
zahájením divizní soutěže identitu
oddílu a otevřel mu nové a lepší
sportovní možnosti. Úvodní utkání ve
vyšší soutěži však okamžitě naznačila,
že i přes velkou snahu hráčů i
funkcionářů nebude jednoduché v
soutěži obstát. Všichni hráči si byli
vědomi, že los určil oddílu na úvod
soutěže silné soupeře, a proto nikoho
nepřekvapilo, když z prvých třech utkání
neměl Staňkov žádný bodový zisk.
Naděje na setrvání v divizi přišla ve 4. a
7.kole, kdy oddíl vyhrál v Karlových
Varech
a doma s Habartovem a
postoupil na 9. místo. Naděje na
záchranu se ještě více zesílila po
remíze v Přešticích v 8.kole, ale ta s
následujícími prohranými
utkáními
definitivně zmizela, hlavně po těsné
prohře 4,5 : 3,5 v 10.kole s družstvem
Líně B. Konečné předposlední pořadí
sice vrací staňkovský šachový oddíl
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zpět do regionální soutěže, ale získané
zkušenosti se silnějšími soupeři budou
pro hráče jistě velmi cenné a dávají
oddílu naději pro opětovný návrat mezi
silnější konkurenci.
Budoucnost Staňkovského šachu, který
má
tradici,
trvající
desítky
let
(vzpomeňme jména Friš, Mastný,
Kysela,
Straka,
Klement,
Huber,
Poslední a mnoho dalších), je
v mládeži., ve vlastních odchovancích.
Proto vítáme s povděkem založení
šachového kroužku ve škole, který vede
p. učitel Hodan. Věříme, že nám
vyrostou konkurenti a nástupci. Jinak
všechny milovníky nebo alespoň
příznivce šachu zveme každý pátek
večer do základní školy ve Staňkově –
vsi, kde si každý může zahrát tuto
krásnou hru
Karel Toupal

Hledám loveckého psa. Je to fenka
borderteriera (malé plemeno, razavě
hnědé barvy), která se mi ztratila
v polovině března z mé parcely ve
Staňkově (novostavba na pravé straně
konce Staňkova na H. Týn). Mohla být
odcizena nebo se zatoulala při možném
hárání. Slyší na jméno Pety.
Prosím o jakoukoli informaci.
Vilém Janouškovec, Na Tržišti 336,
Staňkov
telefon: 0188/423605

triangl
Katalogový prodej
domácích spotřebičů,
nábytku a zlata na splátky

s 0% navýšením !
Radka Pittrová
Jankovského 320
345 61 Staňkov
 0607 / 879 390
Bez ručitele, doprava po ČR zdarma !
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