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Staňkovsko

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne 20. prosince 2007
Zastupitelstvo města:
schvaluje
- rozpočtové změny v rozpočtu
města na r. 2007 s tím, že upravený rozpočet
bude činit v příjmové části 50.084.760,- Kč
a ve výdajové části 48.370.280,- Kč,
- rozpočtové proviziorium v hospodaření města v r. 2008 do doby schválení
rozpočtu města na r. 2008,
- Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2007, o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (460 Kč na občana),
- bezúplatný převod nemovitého
majetku vedeného na LV č. 252 z majetku
TJ CHKZ Staňkov do majetku města Staňkov.
Usnesení z jednání rady města od 12.
12. 2007 do 4.02.2008
Rada města
schvaluje:
- Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
ze dne 1.11.2006 uzavřené mezi městem
Staňkov a TOM Stříbrná rosa Staňkov na
pronájem prostor v Lidovém domě,
- poskytnutí finančního příspěvku na
činnost oddílu TOM Stříbrná rosa Staňkov
7000,- Kč a provoz Klubu otevřených dveří pro neorganizované děti a mládež,
- pronájem části pozemků parc. č.
1782/7 a parc. č. 1782/1, oba v k.ú. Staňkov-město, o celkové výměře 4086 m2
(dle zaměření uživatelských hranic z
1.10.2007), p. Pavlu Bauerovi, Staňkov,
Malá 400, za účelem obnovy rybníka. Nájemné v souladu s vyhláškou 2 Kč/m2/rok,
tj. 8.172 Kč/rok,
- Smlouvu o dílo č. 05/088 uzavřenou
mezi objednatelem městem Staňkov a
zhotovitelem PROVOD-inženýrská spo-

lečnost, s.r.o., Ústí na Labem, Hrnčířská
12 na zhotovení projektové dokumentace
k územnímu řízení stavby „Staňkovsko-odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a
odkanalizování Staňkova-část Ohučov.“
Cena včetně DPH 119 tis. Kč,
- poskytnutí fin. příspěvku města ve
výši 1.000 Kč TJ Staňkov, oddílu stolního
tenisu na pořádání vánočního turnaje,
- poskytnutí příspěvku města ve výši
2.000,- Kč do pokladničky při dobročinném
koncertě pro Radost, který se konal pod
záštitou města Staňkov dne 8.12.2007 v
Lidovém domě,
- změnu poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování odpadů u právnických a podnikajících osob, kteří na základě písemné
smlouvy s městem využívají zavedený
systém, na 2.000,-Kč za sběrnou nádobu a
rok,
- finanční částku do rozpočtu města ve
výši 28.346,-Kč na realizaci předprojekční
přípravy úpravy náměstí T.G.Masaryka,
lávky přes řeku Radbuzu a prostranství u
kostela sv. Jakuba,
- zabezpečení inventarizace majetku
města za rok 2007 (majetek evidovaný u
Městského úřadu, jeho organizačních složek a příspěvkových organizací),
- patronaci města nad pořádáním Mládeneckého plesu dne 2.2.2008,
- hospodaření Fondu rozvoje bydlení
města za r. 2007, v současné době nevyhlásí výběrové řízení na poskytnutí půjček
z FRB na rok 2008,
- žádost p. Olgy Holecové, Staňkov,
Na Tržišti 334 o prominutí placení poplatku
za odvoz a likvidaci domovního odpadu za
r. 2008 pro syna Jana Holece,
- žádost p. Anny Roučkové, Staňkov,
Rašínova 14 o prominutí placení poplatku
za odvoz a likvidaci domovního odpadu za
r. 2008,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o pronájem Lidového domu
za účelem pořádání taneční zábavy se
skupinou Kabát revival,
- prodej bytu č. 5, o velikosti 1+1, v
bytovém domě č. 341, Na Tržišti, Staňkov,
p. Janě Mužíkové, Staňkov, Jiráskova 408,
kupní cena 313 000,- Kč,

Přijmeme zaměstnance na pozici:
svářeč, lakýrník, soustružník a prodavač(ka) náhradních dílů
do prodejny AUTODÍLŮ.

Pneuservis V. Kaděra
Holýšov
tel:607703505 nebo
379491570.
E-mail:

kadera.vaclav@seznam.cz
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bere na vědomí
- že výše nájemného pro TOM
Stříbrná rosa Staňkov za pronájem sálu
Lidového domu dne 19.1.2008 při organizaci celostátního volebního sněmu Asociace turistických oddílů mládeže ČR činí
7.040,-Kč,
- zprávu velitele jednotky SDH Staňkov o činnosti JSDH za r. 2007,
nesouhlasí
- s prodejem pozemku pod nově postavenými bytovými domy a cestou u řeky.
Pozemek bude sloužit po parkové úpravě
jako část městské zeleně pro veřejnost
jako odpočinková plocha,
ukládá
- vedoucímu odboru MIŽP a vedoucímu odboru MTBS zajistit v souvislosti
s podnětem 146 žen realizaci fungování
gynekologické ambulance ve Staňkově do
konce r. 2008, zároveň pověřuje starostu
a místostarostu města k dalšímu jednání
v této věci s tím, že rada města bude o
dalších krocích pravidelně informována
na návrh vedoucího MIŽP
doporučuje
- zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene mezi městem
Staňkov, jako vlastníkem pozemku p.č.
121/35 KN v k.ú. Staňkov ves a ČEZ Distribuce jako budoucí stranou oprávněnou z
věcného břemene k uložení kabelů NN pro
napájení RD v rozšířené lokalitě Pod Tratí.
Číslo smlouvy - IV-12-0003421/1.
ruší

- k 31.12.2007 kulturní komisi zřízenou svým usnesením č. 86 ze dne
25.06.2007
neschvaluje
- vzhledem k napjatosti rozpočtu
poskytnutí sponzorského příspěvku na
rok 2008 na činnost Poradenského centra
Domažlice
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.

Staňkovsko
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Tříkrálová sbírka

V letošním roce začala Tříkrálová
sbírka v sobotu 5. ledna, pokračovala v neděli
6. ledna a ukončena byla v pondělí 7. ledna.
Domácnosti ve Staňkově i v okolních
vesnicích navštívilo 25 skupinek tří králů
s dospělým doprovodem.
Celkem bylo vykoledováno 74 201,50 Kč.
Tyto peníze byly odeslány Arcidiecézní charitě
v Praze, 65 % se vrátí zpět do Staňkova. Z
toho budeme dle záměru Tříkrálové sbírky
pomáhat žákům ZŠ ze sociálně slabých rodin
a sociálně slabým občanům Staňkova a okolí.
Dále pokračujeme v projektu Adopce na dálku. Díky vašim příspěvkům do
pokladniček získávají vzdělání dívka z Indie a chlapec z Bolívie.
Podporujeme také Krizovou službu Diecézní charity v Plzni a do
budoucna bychom rádi vytvořili prostor pro setkávání seniorů a maminek
s dětmi.
Děkujeme všem koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se na
sbírce podíleli. A také vám všem, kteří jste přispěli do pokladniček, nebo jste
i pohostili koledníky. Dík patří členům charity za jejich obětavou práci.
Požehnané Velikonoce vám všem.

Ludmila Petrašovská

Staňkov
Ostatní obce celkem

34 044,- Kč
40 157,50 Kč

Osvračín

6 172,50 Kč

Hlohová

5 311,50 Kč

Poděvousy

3 859, 50 Kč

Hlohovčice

3 726,50 Kč

Ohůčov, Vránov

3 520,50 Kč

Puclice

3 440,50 Kč

Čermná

3 100,- Kč

Horní Kamenice

2 647,- Kč

Srbice

2 546,- Kč

Krchleby

2 276,50 Kč

Těšovice

1 958,- Kč

Strýčkovice

1 599,- Kč

Celkem

74 201,50 Kč

Zápis dětí do prvních tříd

V posledním lednovém týdnu se uskutečnil zápis dětí do prvních tříd.
K zápisu přišlo 56 dětí, z tohoto počtu
jich pravděpodobně do 1. tříd nastoupí
v září 46 (10 zákonných zástupců dětí
požádalo o odklad školní docházky).
Děti u zápisu prokazovaly
schopnosti a dovednosti v oblasti
matematiky,
prostorové
orientace,
správné výslovnosti. Velký zájem u
dětí (a vlastně i rodičů) vzbudila práce
na interaktivní tabuli, kde jsme využili
výukové programy pro MŠ a ZŠ.
Věříme, že letošní zápis
proběhl k naprosté spokojenosti dětí i jejich rodičů, a těšíme se na 1. září, kdy
přivítáme tyto šikuly v lavicích prvních tříd.
vedení školy

PRODEJNÍ VELIKONOČNÍ VÝSTAVA
Svátky jara se nezadržitelně blíží.
Nechte se inspirovat velikonočními výrobky žáků naší
školy,
vyberte si nějaké netradičně zdobené kraslice,
přijďte si pro originální výrobky, které vnesou do
Vašeho bytu velikonoční atmosféru!

18. března 2008 od 10.00 do 17.00 hodin
v prostorách Základní školy ve Staňkově.

Staňkovsko
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Celostátní sněm TOM ve Staňkově
„Pro
výroční,
desátý
sněm Asociace turistických oddílů
mládeže se nabídl Staňkov, a to
ústy
západočeského
krajánka
Zdeňka Strouska. O víkendu 19.
až 21. ledna zde proběhl klidný,
organizačně zcela zvládnutý a
příjemnými hostiteli doprovázený
sněm. Co na něm zaznělo?
Pozdravy
hostí,
kterými
byli
vicehejtman dr. Červený, staňkovský
starosta pan Horák, šéf odboru
pro mládež MŠMT Jaroslav Tuček,
vicestarosta junáků Jiří Navrátil, šéf
Folklorního sdružení Zdeněk Pšenica,
člen vedení Pionýra Petr Kubů a
úřadující místopředseda ČRDM Aleš
Sedláček-Tokaheya.
Mezi
hosty
„domácí“ počítejme Jana Stráského,
předsedu KČT, a emeritního předsedu
téhož klubu Jana Havelku.
Večer byl ve znamení
countrybálu,
nedělní
dopoledne
pak šedesátka opravdových turistů
věnovala nedalekému Horšovskému Týnu, resp. tamnímu zámku a hradu, skvostům to gotiky a renesance.“ Tolik stručný výtah z
hodnocení akce předsedou asociace Tomášem Novotným, které se objevilo na stránkách asociace. Jsme rádi, že se akce povedla,
a jsme poctěni nejen tím, že nám bylo umožněno v našem městečku akci takového rozsahu uspořádat, ale i následným hodnocením
- které ovšem nepatří jen pořadatelům, ale všem, kteří nám vyšli vstříc a bez kterých by sněm vůbec nešel uspořádat. Děkujeme
především Základní škole Staňkov za ubytování a poskytnutí prostor k pátečnímu programu, kuchařkám za vzornou starostlivost
o účastnické žaludky, městu Staňkov za podporu, MŠ Staňkov za výzdobu sálu a vlastně všem ostatním, kteří přidali ruku k dílu.
Následné ohlasy naznačují, že to nebylo zbytečné.
Ferdinand Schenk

Základní škola ve Staňkově pořádá

1. ŽÁKOVSKÝ PLES

7. března 2008 od 17.00 do 22.00 hodin v Lidovém domě

Bohatý program zajišťují žáci školy. Srdečně zveme všechny rodiče i známé. Přijďte se pobavit!
Společenský oděv nutný.

Výlety na kolech

Kdekdo by si mohl myslet, že je tento název pro únor zavádějící, ovšem v době, kdy toto číslo vzniká, je venku 10°C a slunečno,
takže vlastně proč ne, že?
Zastavení páté - Osvračín - zpracovala Andrea Kuchaříková
Nejstarší zmínky o hradu za Osvračínem
jsou spojeny s rokem 1288, kdy je uváděl Zdeslav z
Osvračína. Původní dřevěná stavba obehnaná příkopem
byla na konci následujícího století přestavěna na pevný
kamenný hrad, jehož hlavní stavbou byl mohutný věžovitý
palác chráněný obvodovou zdí.
Tento hrad, který byl 1. polovině 15. století v držení
rytířů Olešnických z Olešic, byl v průběhu husitských
válek vypálen a zbořen husity, kteří obléhali nedaleký
Horšovský Týn.
Zámek vznikl v 18. stol. přestavbou z tvrze. Jedná
se o dvoukřídlovou jednoposchoďovou budovu.
Za současnou podobu s pseudogotickými fasádami vděčí
zámek sklářskému rodu Zieglerů, který vlastnil sklárny
v nedalekém Staňkově a Holýšově. Přestavbu zámku,
která proběhla ve 80. letech 19. století, financoval Ondřej
Ziegler.
V současnosti zámek patří obci, která se snaží této
památce znovu vrátit původní vzhled a učinit ji kulturním
centrem obce.

Staňkovsko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu oslavili kulaté životní jubileum tito
občané Staňkova
Baťková Alenka, U Pošty 388
70 let
Janská Vlasta, Husova 398
70 let
Krausová Marie, Rašínova 54
80 let
Petrželka Karel, Husova 364
75 let
Pitr František, Krchleby 85
75 let
Podroužková Jindřiška, Na Tržišti 335
85 let
Volicer Josef, Husova 194
70 let
V měsíci únoru oslavili a slaví kulaté životní jubileum
tito občané Staňkova
Bureš Josef, Krchleby 46
75 let
Fait Václav, Krchleby 122
75 let
Ježek Jiří, Baarova 133
70 let
Langmajerová Blažena, Komenského 85
75 let
Morkesová Marie, Příčná 338
70 let

Dne 08.02.2008 byli na MěÚ přivítáni tito noví
občánkové města Staňkov
Kamil Paul
Petr Oláh
Denisa Havránková
Petr a Barbora Kastenovi
Veronika Šlehoferová
Klára Dokulilová
Ke slavnostní atmosféře se připojily
děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.

DIAMANTOVÁ SVATBA
20. prosince 2007 oslavili
Emílie a Zdeněk Kovářovi
60 let společného života
BLAHOPŘEJEME

Z archivu

Staňkovy (I. část)

S blížícím se rokem 2008 téměř všechna média připomínala léta s koncovou číslicí osm v dějinách českého státu, zejména osudové
osmičky 20. století. Bylo by škoda vynechat v našem ohlédnutí „soukromou“ osmičku Staňkova a nepřipomenout události, které vedly a
předcházely sloučení staňkovských obcí v roce, pro český stát jinak tak fatálním, v roce 1938.
Dlouhodobé politické usilování o sjednocení obcí Staňkov Městys a Staňkov Ves a vytvoření jedné politicky a hospodářsky
samostatné a silné obce s význačným postavením v kraji lze v dokumentech sledovat od poslední třetiny 19. století. Přestože se každá z
obcí vyvinula zcela samostatně – Ves Staňkov je v písemných pramenech prvně připomínána v roce 1233 jako sídlo Vitly ze Staňkova,
kdežto Staňkov Městys byl založen až někdy před rokem 1367 – bylo sjednocení obou obcí přirozeným důsledkem těsných hospodářských,
kulturních a politických vazeb, které se záhy mezi oběma Staňkovy vytvořily. Obce nebyly rozděleny jen přírodní hranicí – tokem řeky
Radbuzy, ale byla mezi nimi i hranice krajská (v letech 1751 – 1849 leželo městečko v Plzeňském kraji a ves v Klatovském kraji) a konečně
každá z obcí podléhala jiné vrchnosti. Staňkov Městys byl jednou z lokalit náležejících k majetku ženského premonstrátského kláštera v
Chotěšově a Staňkov Ves patřila od roku 1576, kdy ji chotěšovský klášter odprodal, k horšovskotýnskému panství.
Idea sloučení obcí pravděpodobně uzrávala v hlavách staňkovských činitelů dlouhou dobu. Výrazněji se však projevila teprve v
návaznosti na úsilí Staňkova Městyse o zvýšení prestiže obce a získání sídla nebo pobočky okresních úřadů. Slova o pojetí sloučení obcí
jako zvýšení možnosti získání úřadů kupodivu nepadla prvně na půdě zastupitelstva, ale písemné dokumenty dokládají, že tento návrh
došel do Staňkova zvenčí.
Období sedmdesátých a osmdesátých let 19. století znamenalo přelom v politickém myšlení obyvatelstva mnohonárodnostní
rakouské monarchie, zejména její západní části. Utvoření nové moderní emancipované společnosti, vědomé si svých vlastních hodnot, se
ve svém důsledku projevovalo v mnoha sférách života. Výrazně se postupně během 2. poloviny 19. století měnila podoba venkova, byly
zakládány různé spolky, společenství a místní odbory politických stran, v obcích vyrůstaly peněžní ústavy, dbalo se na vnější vzhled obcí,
zastupitelstva usilovala o povýšení obcí nebo alespoň o umístění důležitějších úřadů.
První písemné zmínky o projednávání utvoření expozitury okresního soudu ve Staňkově se objevují v zápisech z obecní rady z roku
1872. Další poradní schůze o zřízení nového soudního okresu byla zahájena na staňkovské radnici následujícího roku den před svátkem
Tří králů v 10 hodin dopoledne. Předmětem jednání bylo vyřešení finanční otázky související se zařízením a provozem nové instituce.
Zastupitelstvo se usneslo, že náklady, zejména na budovu, ponese obec Staňkov Městys.
Další vlna zvýšeného zájmu a úsilí o zřízení úřadů ve Staňkově je datována rokem 1890, kdy probíhaly česko-německé porady,
tzv. punktace, o úpravě veřejné správy v Čechách podle národnostních kritérií. Měly být revidovány obvody okresních a krajských soudů,
obvody obchodních a živnostenských komor, rozděleny zemědělské a školní rady.
Staňkovským se zdálo, že nazrála doba a je nejvhodnější čas k podání žádosti o umístění okresního soudu a berního úřadu ve
Staňkově Městysi. Také obyvatelé vesnic Blížejova, Nahošic a Výrova projevili zájem o odtržení od německého horšovskotýnského okresu
a připojení k českému domažlickému okresu. Ze strany příznivců staňkovského okresu bylo vysloveno v regionálním tisku přání, aby se
uvedené obce přidaly právě ke staňkovskému okresu. Usnesení zastupitelstva z dubna 1890 dokládá nabídku Staňkovských na pronájem
místností soudu na dobu deseti let v budově, která by byla za tím účelem v obci postavena. Posléze bylo ujednáno, že by veškeré výdaje
spojené se zařízením a provozem nově zřízeného okresu městečko neslo samo a všechny ostatní obce, které by byly přiděleny k novému
soudnímu okresu, by nepocítily žádnou finanční zátěž.
Zdůvodnění žádostí o umístění uvedených úřadů ve Staňkově obsahovalo seznam obcí projektovaného soudního okresu s
uvedením počtu obyvatel, argumenty o poloze obce na rozhraní mezi osídlením dvěma národnostmi. Současný význam obce mělo potvrdit
vyčíslení odvedených daní z místního prosperujícího obchodu a průmyslu, především pivovaru a sklárny. Připomenuty byly výroční a
zejména týdenní trhy, na které se sjížděli obchodníci ze širokého okolí.
Vyhlídky na zřízení instituce ve Staňkově nebyly úplně beznadějné. Začátkem roku 1896 vyzval okresní soud v Horšovském Týně
purkmistrovský úřad, aby bylo rozhodnutí zastupitelstva o finančních nákladech stvrzeno protokolem a aby se Staňkov obrátil na krajský
soud, zda ten bude mít dostatek soudního úředníků. Zastupitelstvo se záhy po obdržení výzvy sešlo a rozhodlo, že obec zřídí novou budovu
s věznicí pro soud, berní a listovní úřad a že 15 let zde mohou uvedené úřady působit bez placení nájmu obci, která bude budovu udržovat
a na její stavbu věnuje stavební parcelu na náměstí.
Radka Kinkorová
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První ozdravný pobyt MŠ Staňkov
Už v listopadu 2007 jsme si rezervovali 23 míst v ubytovně
Slavoj na Špičáku. Majitelka penzionu byla velmi ochotná, ceny
celkem v normě, podle počasí se zdálo, že zima bude plná sněhu a děti
i rodiče se na týdenní pobyt velmi těšili. Kdykoliv bylo potřeba něco
„doladit“, vše se vyřešilo bez problémů a k naší plné spokojenosti.
Příprava probíhala tak hladce, až nás to zaráželo.
Situace se však začala komplikovat zhruba 14 dní před
odjezdem. Všechno zavinila chřipková epidemie. Děti přepadly
horečky a střevní potíže. Bylo nám to všem moc líto, ale bohužel se
nedalo nic dělat.
V neděli 27.1. 2008 se nás u autobusu sešlo jen 15. Ti, co
vydrželi, se už nemohli dočkat. Vyrazili jsme přesně, a to v 15:00
hodin. Cesta utekla velmi rychle. V 16:30 hodin už jsme stáli na
parkovišti v Železné Rudě a čekali na odvoz zavazadel. A že jsme
jich měli! Asi po 15 minutách čekání v silném větru jsme už začínali
mrznout. V tom se objevil manžel majitelky penzionu, který měl
zavazadla naložit. Když vystoupil z auta, všichni jsme strnuli úžasem.
Přijel v kraťasech. Děti si o tom vyprávěly celý týden.
Sněhu sice moc nebylo, ale bobovat se dá i na slabé vrstvě.

A my všichni (děti i dospělí) jsme se na sjezdovce za penzionem
vyřádili. Počasí se chtělo ukázat, a tak nám předvedlo mráz, vítr,
slunce i sněžení.
Děti potěšila strava přizpůsobená dětským mlsným
jazýčkům. Z té už se tak neradovali přítomní tatínkové, ale pro děti
byli ochotni leccos přetrpět. Musím říci, že se tam vytvořila bezvadná
parta dětí i dospělých, která vždycky držela pohromadě. A to jak ve
věcech příjemných (např. bezvadný výlet do cukrárny v Železné
Rudě), tak i v těch nepříjemných (nemocnost našich dětí v penzionu,
stěhování zavazadel…).
Jediným černým bodem celé akce bylo to, že se nepodařila
splnit slíbená výuka jízdy na lyžích pod vedením lyžařského
instruktora. Ale berme to tak, že jsme se z toho letos poučili a příští
rok se podle toho zařídíme.
No a koho tento článek ještě nepřesvědčil o tom, že náš
pobyt na horách byl opravdu bezvadný, radíme mu, aby se na názor
zeptal zúčastněných rodičů. A těm chceme tímto moc poděkovat za
nádherně prožitý týden.
Miroslava Přibylová

Karlovarský
skřivánek
5. února se v Plzni konalo krajské kolo pěvecké soutěže „Karlovarský

skřivánek“. Naši školu reprezentovala Adéla Martínková ze 3. třídy a Tomáš
Fejtek z 5. třídy. Adéla zazpívala písně „Na tom bošileckým mostku“ a „O
šípkových růžích“ z pohádky Jak se budí princezny, Tomáš si připravil písně
„Kdybys měla, má panenko“ a „V domě straší duch“. Ve velké konkurenci Tomáš získal 3. místo a postupuje do celostátního kola,
které se uskuteční 17. března v Karlových Varech. Blahopřejeme!
Michaela Augustinová, 5. třída

Kulturní okénko

21.02. Lidový dům
k poslechu dechová hudba Budvarka
23.02. Lidový dům
taneční zábava - Kabát revival
14.03. Lidový dům
koncertní vystoupení
J.Zíma+Y.Simonová s kapelou
05.04. Lidový dům
k tanci i k poslechu dechová hudba
Hájenka
10.04. Lidový dům
k poslechu dechová hudba Křídlovanka
29.05. Lidový dům
pořad pro děti s Michalem Nesvadbou

Vážená redakce,

vždy, když se mi v našem městečku něco nelíbí, mám chuť napsat do vašeho periodika. Ale pokaždé si řeknu, že tím stejně
nic nezměním. Teď je ale situace jiná. Chci se s vašimi čtenáři
podělit o něco pozitivního. Jestli mi to prostřednictvím otištění
mého příspěvku umožníte, už nechám na vašem uvážení.
Před Vánoci jsem v místním rozhlase zaslechla
krátkou zprávu o tom, že je v Plzeňské ulici otevřena nová
prodejna (Julia) s kořením, čaji, přírodními produkty a různými
ručními pracemi.
Jako zvědavá ženská jsem tam samozřejmě zamířila.
Ihned po letmém zhlédnutí velké výlohy a po otevření dveří
jsem pochopila, že jsem našla to, co ve Staňkově postrádám
- útulný, vkusně a citlivě zařízený obchůdek, který mi v dnešní
době megamarketů nebo chaotických obchodů a tržnic plných
nekvalitního zboží připadá jako ráj na zemi. A to nejen díky
harmonii barev a vůní.
Ručně malované hedvábné šály, ručně vyráběné šperky a obrázky, výrobky malých českých manufaktur
a vkusně zdobené dárkové kazety mě pohladily na duši a
s příjemnou paní prodavačkou jsme společně vybraly drobné
dárky pro celou moji rodinu. Netradičním zabalením jsem se
ještě utrvrdila v tom, že tak nějak si představuji správného
malého obchodníka. Škoda jen, že to takoví živnostníci nemají
rozhodně jednoduché a že mají mnozí z nich jen jepičí život:
v dnešní hektické době masové reklamy a spotřebitelské
horečky zůstávají skutečně jen ti, kteří podnikají pro radost a
nikoli pro živobytí.
Přála bych si, abychom si všichni uvědomili, že není
nad takové malé pohlazení po duši, a přeji majitelce, aby měla
mnoho spokojených zákazníků, kteří dovedou ocenit práci
„zlatých českých ručiček“.
Podpis nepřipojuji, ale věřím, že by se našlo víc spokojených zákazníků, kteří by se ochotně pod tento příspěvek
podepsali.

Staňkovsko
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K 775. výročí první zmínky o existenci Staňkova chystá Městský úřad vydání publikace.
Představa kolektivu, který na ní pracuje, je, že její významnou částí budou dokumenty,
ať již obrazové nebo písemné. Byli jsme požádáni, abychom tlumočili prosbu o zapůjčení
historických fotografií Staňkova, jeho obyvatel, spolků, institucí, významných událostí.
Totéž se týká historických dokumentů vztahujících se ke Staňkovu.
Dokumenty i fotografie budou vráceny majitelům a při jejich uveřejnění bude uvedeno
i jméno toho, kdo je pro publikaci zapůjčil. Uvedené dokumenty můžete předat v obálce
označené jménem a adresou na Městském úřadě paní Kastlové.

Informace k činnosti sběrného dvora ve Staňkově
Koncem roku 2007 podepsalo město Staňkov smlouvu s Kolektivním systémem ASEKOL, na základě které se zajišťuje
zpětný odběr elektrozařízení vybraných skupin ve sběrném dvoře v Mathauserově ulici ve Staňkově. ASEKOL s.r.o. je neziskový
systém zpětného odběru elektrozařízení, který byl založen významnými výrobci a dovozci z oboru spotřební elektroniky a výpočetní
techniky, zajišťuje na celém území ČR zpětný odběr a oddělený sběr použitých elektrických zařízení, jejich recyklaci a materiálové
využití.
Stejně tak byla podepsána smlouva se společností ELEKTROWIN, která zajišťuje zpětný odběr velkých a malých domácích
spotřebičů, elektronářadí a elektropřístrojů. ELEKTROWIN je nezisková akciová společnost, zajišťující zpětný odběr výše uvedených
elektrozařízení a jejich recyklaci.
Sběrný dvůr ve Staňkově se tak dostal opět na vyšší úroveň sběru a třídění dále využitelných surovin a zařízení. Velmi
důležitá informace pro občany staňkovska ovšem je, že vysloužilé elektrospotřebiče se musí do sběrného dvora předat pouze v kompletním stavu, nesmí být částečně demontované nebo nekompletní. Jen tak lze elektrospotřebiče považovat jako prvky pro zpětný
odběr. Nekompletní elektrospotřebiče jsou považovány za odpad a jako odpad se musí finančně hradit.
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Čáp letí, nemá děti. My je máme,
neprodáme.
Jsme rádi, že tohle říkadlo, je jak šité na míru pro dnešní stav dětí
v MŠ Staňkov. Dětí máme tolik, že se nám do mateřské školy
nemohou vejít. Dá se obrazně říci, že stojí zástupy dětí v čekárně na
pobyt v mateřské škole.
A všechny přítomné jsou fantastické. Jsou dravé po vědění a náplň
rámcového programu pro děti jim dává bohatou nabídku aktivit.
Vezmeme to pěkně od počátku.
Je pondělí a děti, kromě individuálně připravené výchovné činnosti,
která probíhá každý den, se mohou zúčastnit pískání na flétnu. Správné
dýchání, rytmizace a rozeznávání not podle říkadel a omalovánek jsou
pro děti zábavné formy poznání. Část dětí z I.třídy jde do sauny,
ostatní si užívají pobytu venku.
V úterý je navíc němčina hrou. Písničky, hry, soutěže, malování a další
zábavné činnosti, které jsou provázeny smíchem, ale i zvyšováním
sebevědomí, že vím o něco více. A zase saunování pro děti II.třídy.
Studená sprcha se někdy nahradí během na Adama kolem školky.
A je to prima.
Středa je ve sportovním duchu. Pokud počasí dovolí, využíváme
čerstvého vzduchu, přírody a přirozeného pohybu v terénu. Mnoho
dětí nezná lezení po stromech, do kopců a z kopců. Do školky i z ní
se děti vozí autem, čas na proběhnutí nemají, protože často doma
převládá televize a počítač nad pohybovými aktivitami. Děti mají
problém s držením těla, zkracují se jim nepoužívané svaly, mají
problémy s dýcháním a oslabenou imunitou.
Pokud nám není nakloněno počasí, využíváme ve středu možnosti
cvičení v tělocvičně ZŠ Staňkov. Děti cvičení v prostoru vítají. Ty
nesmělé se otrkají a děti s temperamentem se dostatečně vyřádí. A to
na ně čeká ještě odpoledne motivační cvičení s míči nebo jóga.
Čtvrtek je ve znamení angličtiny. Je o ní velký zájem. Podobně jako
u němčiny si děti osvojují novou řeč pomocí říkadel, písniček a her.
Využíváme různých jazykových pomůcek, jako je třeba pexeso nebo
motanice, atd.
Část III. třídy se těší na saunování, ostatní na pobyt venku.
Pátek je nejen posledním dnem v týdnu, ale je zároveň dnem
rekapitulace všeho, co se v něm událo. A ani IV.třída nepřijde o
saunování.
Do výčtu aktivit patří návštěvy kina, divadla, výtvarné soutěže,
výstavy, koncerty, výlety, ozdravné pobyty na horách i u moře, atd.
V nejbližší budoucnosti nás čekají dvě velmi aktuální akce:
Je to „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“, který se koná 25.2.2008 od
9,00 do 16,00 hodin v budově MŠ Staňkov. Všichni, nejen rodiče, ale
i široká veřejnost, jsou srdečně zváni.
26.2.2008 se koná „ZÁPIS DO MŠ STAŇKOV“ od 9,00 do 16,00
hodin. Pro malé človíčky je to výjimečná událost. I když vlastně teď
nevím, jestli to není více výjimečná událost pro rodiče, alespoň u
zápisu. Každé dítě si odnese od zápisu na památku malý dárek. Takže,
už se na Vás moc těšíme!
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Dětský maškarní

Staňkovsko

Letos dětskému maškarnímu bálu MŠ Staňkov vévodily
skupinové masky.

Pět utkání před koncem patřilo futsalistům Ajaxu Staňkov
v divizi 9. místo s 15
body. Tento tým měl
v posledních zápasech často problémy
se sestavou, ovšem
Vychází každé dva měsíce.Vydává město Staňkov, Nám.TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí
redakční rada: Vedoucí - Josef Steinbach, zástupce - Ferda Schenk, Slávka Schenková,
když se sešel v téměř kompletním složení, dokázal potrápit favorizoMarie Gillová. 800 ks výtisků ZDARMA. Zveřejněné články nemusí být shodné
vané karlovarské týmy na jejich palubovce, odkud přivezl dvě remízy.
s názorem redakce. Reg.č. 340 1000 389
Nejlepšími střelci týmu jsou Petr Majlát (17) a Jan Procházka, kteří se
zřejmě stávají nástupci dlouholetých kanonýrů bratří Kmetíků, kteří Příspěvky do Staňkovska posílejte na adresu: steinbachj@quick.cz
nebo slon.slavka@tiscali.cz Uzávěrka dalšího čísla je 7.3.2008
kvůli dlouhodobým zdravotním potížím nemůžou hrát.

