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Toto číslo sponzoruje Honební společenstvo Staňkov - město

Málokdo ví, co to vlastně honební společenstvo je. Tento název
vznikl již v minulosti a jeho význam se
nezměnil ani v současné době.
Honební společenstvo (HS) - jeho
vznik, činnost i zánik upravuje zákon
o myslivosti č. 449/2001 Sb. ve znění
pozdějších předpisů. Honební společenstvo je právnickou osobou, jehož
členy mohou být pouze vlastníci nebo
spoluvlastníci souvislých honebních
pozemků, jejichž výměra v součtu dosahuje výměry požadované zákonem
pro vznik společenstevní honitby. Na
valné hromadě rozhoduje každý přítomný člen o činnosti společenstva počtem
hlasů, který odpovídá počtu hektarů, tj.
za každý hektar jeden hlas.
Honební společenstvo Staňkov-město bylo zaregistrováno v roce
2003. Honitba, která založením HS
vznikla, se nachází na pozemcích k.ú.
Staňkov-město a části pozemků v k.ú.
Ohučov, Štíchov, Puclice a Vránov. Honitba nese název již z minulého období
„ZD Staňkov“ a její velikost je 1 100
ha honebních pozemků. Při ustavující schůzi byl zvolen výbor ve složení
– honební starosta ing. František Pátý,
místostarosta Stanislav Boreček, pokladník Petr Brichcín.
HS může vykonávat právo myslivosti
samo, nebo může honitbu pronajmout.
V našem případě společenstvo pronajalo honitbu Mysliveckému sdružení
„Radbuza“ Staňkov-město. Výše nájmu
je smluvně stanovena ročně v částce
10 Kč za jeden hektar honební plochy.
Tyto finanční prostředky slouží k režii
činnosti HS, ale větší část rozděluje
mezi dobrovolné hasičské sbory ve
svém obvodu, tj. Staňkov, Ohučov a
Vránov. Jejich rozdělení každoročně
schvaluje valná hromada HS.
Další činností honebního společenstva je kontrola činnosti nájemce
honitby. Každoročně schvaluje plány
chovu a lovu zvěře a dohlíží na to, aby
nedocházelo k snižování kmenových
stavů zvěře. Rovněž kontroluje péči o
zvěř, zejména v zimním období, tj. v době, kdy je nutné ji přikrmovat.
Ing. František Pátý
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neschvaluje
poskytnutí fin. podpory na r. 2009
na provoz Domova pro matku a dítě
v tísni v Domažlicích –Havlovicích,

Usnesení z jednání rady města dne
26.11.2008
Rada města schvaluje
- cenu za prodej odznaků vydaných k výročí 775 let Staňkova takto: 1 ks odznaku
á 30 Kč,
- cenu za prodej knihy vydané k výročí
775 let Staňkova takto: 1 ks knihy á
149,- Kč,
- dobrovolné vstupné na výstavu k výročí
775 let Staňkova,
- na žádost ředitelky ZŠ a v souladu se
zák. č. 561/2004 Sb. a vyhl. č. 48/2005
Sb. výjimku z počtu žáků v 6. třídě ZŠ
Staňkov ve školním roce 2008/09 na 31
žáků,
- prominutí placení poplatku za odvoz a
zneškodnění komunálního odpadu za
II.pololetí r. 2008 p. Zdeňce Velenovské,
Staňkov, Plovární 66 za p. Annu Velenovskou a p. Zdeňku Míkovi, Staňkov,
Slepá 6, a dále za rok 2008 p. Jaroslavě Dolejšové, Staňkov za dceru Petru
Odvodyovou a p. Marianu Horáčkovi,
Staňkov, Jankovského 321.
- Dohodu mezi smluvními stranami o
uspořádání vzájemných závazků ohledně společného využívání služby hlasové
stanice na limnigrafické stanici ČHMÚ
v r. 2009, uzavřenou mezi Plzeňským
krajem a městem. Úhrada města činí
1.813,25 Kč, platba ve 4. čtvrtletí 2009,
-rozpočtové opatření č. 6 – rozpočtové
změny v rozpočtu města dle následujících položek:
1) Zhotovení publikace „Staňkov-775 let“
v částce Kč 128.000,2) Navýšení kapitoly veřejného osvětlení
– Kč 106.000,- Příspěvek Diakonii – středisko Radost v Merklíně na předvánoční
koncert ve výši Kč 2.000,3) Příspěvek Římskokatolické farnosti ve
Staňkově na přemístění Diecezní charity
ve výši Kč 15.000,4) Příspěvek svazku Domažlicko na
zajištění účasti Domažlicka na veletrhu
cestovního ruchu REGIONTOUR 2009
v částce Kč 31.440,5) Všechny výdaje budou hrazeny z fondu rezerv (Kč 282.440,-)
- vyplacení finančního daru pro členy
výborů, komisí a občany, kteří jsou svou
prací nápomocni městu v plnění úkolů,
bere na vědomí
- zprávu PhDr. Karla Müllera z podvýboru pro heraldiku a vexilologii Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR o schválení
vlajky města,
- prohlášení p. Romany Mariánové,
Staňkov, U Pošty 390 o uznání dluhu
městu za nájemné a úhrady za služby
spojené s užíváním bytu v domě č.
390 a navržený splátkový kalendář,

ukládá
- pracovnici MěÚ p. Braunové v termínu
do 31.1.2009 zjistit, jak postupovat v
placení poplatků za odvoz a zneškodnění
komunálního odpadu u osob ubytovaných
v obci, které zde nemají trvalé bydliště.
Usnesení z jednání rady města dne
8.12.2008
Rada města schvaluje
- odpisový plán MŠ Staňkov,
- ceny vodného a stočného na základě
kalkulace CHVAK, a.s. Domažlice pro rok
2009 v této výši:
vodné 33,98 Kč včetně DPH,
stočné 30,26 Kč včetně DPH,
- rozpočtové opatření č. 7 – rozpočtové
změny v rozpočtu města dle následujících položek:
a) Příspěvek na tělovýchovu – (AJAX
Staňkov) Kč 2000,TJ Sokol, oddíl stolního tenisu (vánoční
turnaj) Kč 1000,b) Věcný dar pro dívky z florbalového
týmu při ZŠ Staňkov v částce Kč 4350,c) Věcný dar pro děvče z Dětského domova ve Staňkově (příčná flétna) v částce Kč
12.500,c) Nákup obecních vlajek (Staňkova) Kč
21.000,d) Všechny výdaje budou hrazeny z fondu
rezerv,
neschvaluje
- žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých ČR, Poradenského centra Domažlice, Jindřichova 214 o poskytnutí fin.
příspěvku města na r. 2009,
doporučuje
- vzhledem k narůstajícím nákladům na
odvoz a likvidaci komunálního odpadu
zastupitelstvu města navýšení poplatku
za odvoz a likvidaci komunálního odpadu
na 480,- Kč/osobu a rok.
Usnesení č. 15 z jednání zastupitelstva
města, konaného dne 18. prosince
2008
Zastupitelstvo města schvaluje
- přijetí dlouhodobého investičního úvěru
ve výši 8 000 000,00 Kč od České spořitelny s fixním úrokem na 5 let ve výši
5,6% p.a. a splatností 10 let,
- změny v rozpočtu města – rozpočtové
opatření č. 8 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové
části 66.119.390,- Kč a ve výdajové části
73.909.620,- Kč. K dofinancování jsou
zapojeny následující zdroje financování:
úvěr, splátky úvěrů, fond rezerv, fond
rozvoje bydlení, vše v celkové částce
7.790.230,-Kč,
- rozpočtové provizorium pro r. 2009,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008,
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kterou se mění OZV č. 2/2007 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů,
- prodej pozemku parc. č. 661/22, dle
KN, o celkové výměře 3267 m2, pozemku parc. č. 661/23, dle KN, o celkové výměře 83 m2 a pozemku parc.č. 661/24, o
celkové výměře 1861 m2, v katastrálním
území Ohučov společnosti ZF Staňkov,
s.r.o. Výměra celkem: 5211 m2, cena
pozemku dohodou : 135,-Kč za 1m2,
prodejní cena celkem: 703.485,- Kč,
- záměr k posunutí dopravních značek
značících začátek a konec města a části
Ohučova v těchto lokalitách: Ohučov
směrem ke Staňkovu, Husova ulice, Trnkova ulice, Puclická ulice,
- záměr na odkoupení provizorní silnice,
která bude sloužit k výstavbě přeložky
silnice I/26 umístěné na pozemcích v k.ú.
Ohučov a Staňkov a umožnění jejího případného napojení na místní komunikaci
obce Ohučov,
- bezúplatný převod pozemku parc. č.
1490, dle KN, v katastrálním území Staňkov-ves, o výměře 695m2, od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových na město,
Zastupitelstvo města s odvoláním na
dříve uzavřené Smlouvy o investičním
příspěvku a budoucí kupní smlouvě
mezi Stavebním a nájemním družstvem U Pošty – Staňkov, městem
Staňkov a členy SND, které byly ke dni
3.11.2008 dohodou smluvních stran
ukončeny,
1) rozhoduje
potvrdit dřívější podklady pro stanovení
nájmů u nájemců bytových jednotek,
vzniklých na základě vlastních prostředků, dotace SFRB a půjčky od SND, tzn.
stanovit nájmy maximálně ve výši věcně
usměrňovaného nájemného s ohledem
na ekonomicky oprávněné náklady. Do
těchto ekonomicky oprávněných nákladů
je a nadále bude zahrnuta výše měsíční
splátky úvěru, který si do současné doby
za účelem výstavby uvedené nemovitosti
město prokazatelně sjednalo, a případné
změny, stanovené bankou na základě
změny úrokové sazby,
2) ukládá
Stavebnímu a nájemnímu družstvu U
Pošty – Staňkov začlenit věcně usměrňované nájemné včetně výše stanovených
ekonomických nákladů do Evidenčních
listů, konkrétně určujících výši nájemného v bytových domech U Pošty 385, 386,
387 a 388 a v případě změn úrokových
sazeb na čerpaný úvěr postupovat podle
výše uvedeného rozhodnutí.
Usnesení z jednání rady města dne
22.12.2008
Rada města schvaluje
- poskytnutí dobrovolného vstupného
z výstavy k 775 letům Staňkova obecně
prospěšnému sdružení Pomocné tlapky
se sídlem ve Starém Plzenci, která má
chov asistenčních psů pro tělesné posti-
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žené občany. Výtěžek činí 17.731,-Kč,
- žádost studentů SSOŠ a G Bean s.r.o.
o prominutí placení poplatku za pronájem sálu LD při pořádání maturitního
plesu dne 28.02.2009,
- na návrh bytové komise přidělení bytu
1+3 v majetku města v Nádražní ulici
č. 353, p. Michaele Papajlové, Blížejov
211,
- vyplacení odměn občanům, kteří zabezpečovali přípravu a realizaci výstavy
k 775 letům Staňkova
- rozpočtové opatření č. 9 – rozpočtové
změny v rozpočtu města r. 2008
- na základě ustanovení § 4a odst. 1
zákona č. 265/1994 Sb., o působnosti
orgánů České republiky v oblasti cen,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 sb.,
o obcích ve znění pozdějších předpisů
stanovuje
- nájemné za 1 m2 hrobového místa ve
výši 7,00 Kč/rok s účinností od 1.1.2009.
Nájemné uhrazené nájemcem před touto účinností zůstává zachováno,
- poplatek za služby spojené se správou
a údržbou pohřebiště ve výši 300,- Kč
ročně,
schvaluje
- nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem hrobového místa
na pohřebišti města Staňkov včetně služeb za výše uvedené služby,
jmenuje
za zástupce města jako zřizovatele ZŠ
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do školské rady p. Bc. Alexandra Horáka,
starostu města, p. Mgr. Jaroslava Šobra,
člena zastupitelstva města a p. Marcelu
Konopovou, členku zastupitelstva města.
Usnesení z jednání rady města dne
12.1.2009
Rada města schvaluje
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení a.s., Děčín, při uložení kabelu
NN v ulici Výtuňská, pozemky p.č. 335/1,
dle KN, ostatní plocha - neplodná půda a
p.č. 362/1, trvalý travní porost, oba v k.ú.
Staňkov-ves,
- zadání vypracování geometrického
plánu, potřebného k majetkoprávnímu
vyrovnání pozemku parc.č.1774/1 v k.ú.
Staňkov-město,
- Rada města po projednání návrhu Západočeských komunálních služeb a.s.,
Koterovská 522, Plzeň a Rumpold-R
Rokycany s.r.o., Úslavská 27, Plzeň na
nové ceny za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2009 konstatuje, že
dochází ke značnému navýšení plateb za
odvoz a likvidaci komunálního a tříděného
odpadu proti roku 2008 a to:
- u ZKS a.s. o 68% (komunální odpad),
- u Rumpold s.r.o. o 39% (tříděný odpad).
Usnesení z jednání rady města dne
2.2.2009
Rada města bere na vědomí
- zprávu o činnosti JSDH Staňkov za rok
2008,
- Inspekční zprávu České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu Plzeň,
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z vykonané inspekce v MŠ Staňkov,
schvaluje
-patronaci města při pořádání Mládeneckého plesu dne 7.2.2009,
- žádost p. Miroslava Heregy, Staňkov,
Výtuňská 43 o pronájem přísálí KD za
účelem oslavy narozenin dne 14.3.2009.
Pronájem od 20.00 do 01.00 hod.,
- žádost SDH Ohučov o poskytnutí fin.
příspěvku ve výši 3.000,- Kč na pořádání
dětského maškarního karnevalu dne
22.2.2009,
- žádost FK Staňkov – oddíl kopané o
poskytnutí fin. příspěvku na činnost oddílu ve výši 50.000,- Kč,
- žádosti p. Václava Roučky, Staňkov,
Plzeňská 95 za p. Marii Roučkovou, p.
Vlasty Havlové, Staňkov, Soukenická
138 a p. Olgy Holecové, Staňkov, Na
Tržišti 334 za syna Jana Holece o prominutí placení poplatku za odvoz a likvidaci
domovního odpadu za r. 2009,
- inventarizaci majetku města a jeho
organizačních složek za r. 2008,
- prodejní místo k prodeji knihy a
odznaků vydaných k výročí 775 let
Staňkova - prodejna Elektrosport, pan
Sellnar,
- rada města projednala oznámení MěÚ-MTBS ve věci splnění usnesení zastupitelstva města č. 3, bod III, písm. e) ze
dne 26.03.2007 p. Blankou Sidorovou,
Staňkov, Komenského 85 a konstatuje,
že p. Sidorová naplnila požadované
usnesení. Zaměstnavatel bude požádán
o zastavení výkonu rozhodnutí srážkami
ze mzdy.
V. Žáček, J. Steinbach

Likvidace odpadů podražila
Firmy, které odvážejí a likvidují odpad, v letošním roce podražily. Komunální odpad, tj. klasické popelnice, odváží Komunální služby Plzeň. V letošním roce firma navýšila cenu za odvoz
tohoto odpadu o 133 Kč za jednoho občana. Jenom svoz se
tedy zdraží ročně asi o 400 tis. korun.
Odvoz tříděného odpadu zajišťuje firma Rupold R-Rokycany. Informace, které jsou často prezentovány ve sdělovacích
prostředcích, zejména v televizi, jsou skutečností. Odběratelé
tříděného odpadu, tj. papíru, plastů a skla, za něj dříve platili
a zřejmě ho jistě výhodně vyváželi do zemí mimo Evropu. V letošním roce se situace obrátila, takže za odběr veškerého tříděného odpadu, nejvíce však papíru, musí Rumpold odběratelům
naopak platit. Z tohoto důvodu dochází opět k navýšení ceny za
svoz a likvidaci tříděného opadu tak, že odvoz plastů a skla
navyšuje cenu o 21%, u odvozu papíru dokonce o 96%.
Rada města rozhodla o navýšení poplatku za likvidaci odpadů
na jednoho občana o 20 Kč na částku 480 Kč za rok. Ve skutečnosti ale bude veškerá likvidace odpadů stát městskou kasu v letošním roce asi o 550 tisíc korun více než loni, což představuje
nárůst 175 Kč na každého z nás.
František Pátý

Upozorňujeme občany Staňkova, že termín na zaplacení poplatku
za likvidaci komunálního odpadu je do konce března. Poplatek je
možno zaplatit v podatelně Městského úřadu ve Staňkově.
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Staví se dál a vyrábět se bude!
V pondělí 16. února proběhlo setkání členů zastupitelstva a představitelů firmy ZF
Staňkov s.r.o., která staví novou výrobní
halu v Ohučově. Smyslem setkání bylo
seznámit i členy zastupitelstva se stavem
prací na výstavbě výrobního závodu, s dalšími záměry firmy a
i vyvrátit fámy, které se v souvislosti s firmou ZF po Staňkově
šířily. V zasedací místnosti MěÚ se prezentovali pan Wasner,
jmenovaný ředitel závodu ZF Staňkov s.r.o., pan Lenz, zástupce investora ZF a pan Malotín, technický dozor investora
z inženýrské kanceláře CH Projekt Plzeň s.r.o.. Zastupitelé
města byli seznámeni s celou firmou ZF, která je celosvětově
jedním z vůdčích subdodavatelských koncernů pro automobilový průmysl v oblasti hnací a podvozkové techniky. Produkty
koncernu ZF výrazně přispívají k mobilitě na celém světě. ZF
vyvíjí a vyrábí převodovky, řídící mechanismy, nápravy a podvozkové komponenty, stejně jako kompletní systémy pro osobní
automobily, užitková vozidla a pracovní stroje. ZF je zároveň významným odborníkem v oblasti pohonů pro speciální a kolejová
vozidla, lodě a vrtulníky.
Zajímavostí určitě je, že při vzniku firmy „Zahnradfabrik Friedrichshafen“ v r. 1915 spolupůsobila společnost „Luftschiffbau
Zeppelin GmbH“ a „Max Maag Zahnräder Fabrik Zürich“. Výroba tehdy představovala velmi přesná ozubená kola pro přenos
síly mezi motory a vrtulemi slavných vzducholodí Zeppelin.
Podle údajů ke konci roku 2007 měla firma ZF 119 výrobních
společností na všech kontinentech, ve kterých pracovalo přes
57.000 zaměstnanců.
Pro svůj další závod byl Staňkov vybrán především pro svoji polohu, kdy je relativně dobré dopravní spojení se čtyřmi výrobně
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spojenými lokalitami, což jsou Pasov, Thyrnau, Steyr a Gotha.
Doposud stanovené termíny v projektu byly dodrženy a termín
dokončení stavby v květnu 2009 se jeví jako reálný, stejně tak
slavnostní zahájení v červnu a začátek sériové produkce, který
si pracovníci firmy pro sebe vtipně nazvali „Big Bang“ pak v srpnu – září 2009. Nábor pracovníků v současné době probíhá a na
současných 6480 m2 výrobní plochy v první etapě výstavby se
momentálně předpokládá 35 přímých a 10 nepřímých pracovníků. V dalších etapě výstavby se podle okolností počítá s rozšířením až na 22.000 m2 výrobní plochy. Náklady na první etapu, tj.
stavba a instalované technologie, představují 9 milionů Euro.
Na jeden z dotazů - jak současné krizové období postihlo ZF ve
Staňkově, odpovídal p. ředitel Wasner: „Může se snížit obrat a
mohou i poklesnout zakázky, to je důvod, proč se ponížily počty
výrobků, které se původně plánovaly. Začínáme pracovat také
v jednosměnném provozu oproti předpokládanému dvousměnnému. Předpokládáme, že se hospodářská situace časem opět
zlepší – proto také stavbu dokončíme. Nestavíme na 2-3 roky,
ale na alespoň 30 let. Vyrábíme součásti strojů pro stavebnictví
a zemědělství a to jsou odvětví, bez kterých se nedá existovat,
takže se do budoucnosti díváme optimisticky“.
Možná, že výše zmíněným fámám pomohla na svět i nešťastně
umístěná cedule „Na prodej“, která se ovšem týkala pozemku,
snad na budoucí čerpací stanici pohonných hmot, a s firmou ZF
neměla nic společného.
Po kratší diskusi poté členové zastupitelstva odjeli na staveniště a měli možnost si prohlédnout i obrovskou 6 m vysokou
halu, kde se momentálně kvůli mrazům nemůže pokračovat
v plném tempu, kde bude montovna a lakovna s nejmodernější technologií vodorozpustnými hmotami. Součástí právě
budovaného objektu bude i patrová část s technologickým
a
sociálním zázemím, šatnami a administrativní částí.
Josef Steinbach
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Smlouva o nájmu hrobového místa a
služby s tím spojené
Správce veřejného pohřebiště je povinen na základě
zákona č. 256/01 Sb. uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa a stanovit podmínky užívání. Rada města
se zabývala touto otázkou a schválila znění smlouvy o
nájmu a užívání hrobového místa. Současně stanovila
výši poplatku za služby spojené s jeho užíváním. Jde
zejména o úklid hřbitova, odvoz a likvidaci odpadků,
dodávku vody, zamykání a odemykání hřbitova, péči o
zeleň atd. Poplatek byl stanoven ve výši 300 Kč ročně.
Lze ho platit každoročně nebo i na celou dobu úhrady
poplatku z nájmu, tj. na 10 let s tím, že rada města
zaručuje nedoplácení této částky i v případě, bude-li
v následujících letech navýšena.
Uživatelé hrobů mohou nejdříve v měsíci březnu,
ale i později navštívit městský úřad k sepsání a podpisu
uvedené smlouvy. Dalším uživatelům bude smlouva zaslána poštou. Řadu let neplacené hroby budou postupně v souladu s uvedeným zákonem a hřbitovním řádem
tohoto pohřebiště likvidovány.
Prosím všechny nájemce hrobů, aby svým přístupem
přispěli k naplnění povinnosti uložené zákonem a ve
vlastním zájmu podpisem smlouvy vyjádřili svůj zájem
o další udržování hrobového místa.
František Pátý

(Pozn. redakce: To, že poplatek za nájem hrobového místa je ve
Staňkově oproti velké většině jiných měst a obcí několikanásobně nižší, je skutečnost delší dobu známá. Prohlídkou celé řady
oficiálních stránek nejrůznějších obcí jsme zjistili, že v nich občané již delší dobu platí podle výše zmíněného zákona, jak nájem
z hrobového místa – ten je srovnatelný s dosavadním staňkovským, nebo mírně vyšší, tak i „ poplatek za služby spojené s jeho
užíváním“, který je víceméně shodný s nyní navrhovaným pro
Staňkov, tedy v řádu několika stokorun ročně, a to, jak již bylo
řečeno, několik let).

V prosinci, v době uzávěrky a tisku našeho posledního čísla, proběhlo ve Staňkově několik významných akcí. Sice o některých z nich informoval regionální tisk, přesto se k některým z nich vracíme:

HASIČI DOSTALI NOVOU TATRU

V úterý 2. prosince proběhlo v prostorách hasičské zbrojnice
ke slavnostnímu předání nového hasičského auta TATRA 815
za 5,7 milionu korun místnímu Sboru dobrovolných hasičů.
Kromě staňkovských hasičů, mezi nimiž byla i nadějná mladá
generace, se slavnosti účastnila řada místních občanů i hostů
– ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje
František Pavlas a zástupce firmy THT s.r.o. (Továrna hasící
techniky v Poličce), v níž se automobil kompletoval. Na financování nového automobilu se podílel kraj, státní rozpočet a 2,5
mil. Kč poskytlo město Staňkov. Po projevu starosty A. Horáka
a slavnostním přestřižení pásky nové auto posvětil místní římskokatolický farář P. Janusz Romaňski. Nakonec všem poděkovala starostka SDH Marie Neznámá.
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VÝSTAVA Z HISTORIE STAŇKOVA
Vernisáž výstavy se konala 9. 12. 2008 a byla spojená s křtem
knihy „Staňkov 775 let“ a svěcením městského praporu. Slavnostní večer moderovaný Jitkou Pluháčkovou proběhl v sále
místního kina za účasti člena rady Plzeňského kraje pro oblasti
životního prostředí a zemědělství ing. Petra Smutného a Václava Koubíka, člena rady Plzeňského kraje pro oblast kultury,
památkové péče, cestovní ruch a marketing. Oba radní spolu
se starostou města Alexandrem Horákem a autory publikace
provedli křest knihy. Publikaci s názvem Staňkov 775 let vydalo
spolu s městem plzeňské nakladatelství NAVA. Na uspořádání
knihy i jejím grafickém provedení má velký podíl jeho šéfredaktor
Viktor Steinbach. Publikace obsahuje 98 stran textu a 32 černobílých a barevných fotografií. Autoři se snažili postihnout historii
města až do současnosti, a to v kapitolách věnovaných historii,
průmyslovému podnikání, zemědělství, stavebním dějinám, dopravě, školství, kultuře, spolkům, církvi, sportu a turistice. Hlavní
část textu sepsaly historičky Věra Steinbachová a Radka Kinkorová, stavební vývoj popsal Karel Foud, o muzeu a staňkovském
ochotnickém divadle napsal Zdeněk Valenta a sport zdokumentoval Viktor Steinbach. Historické fotografie pocházejí z archivů
soukromníků i příslušných institucí, současné fotografie pořídili
Roman Muchka a Viktor Steinbach. Kniha vyšla s finanční podporou Plzeňského kraje v počtu 800 kusů a prodává se za 149 Kč.
Městský prapor posvětil místní římskokatolický farář Janusz
Romaňski.
Večer zpestřil svým vystoupením jazzový orchestr místní ZUŠ
pod vedením Jana Pluháčka.
Poté se všichni účastníci přemístili do sousedícího sálu LD, kde
pásku přestřihli se současným starostou i minulí představitelé
města: Miroslav Koptík, ing. Václav Mestl a Jan Jiřík.
Výstavu pořádal Městský úřad Staňkov spolu se Státním okresním archivem Domažlice v Horšovském Týně a Muzeem Chodska v Domažlicích. Na instalaci se podílel zejména ing. Luboš
Holeček s Ladislavem Kupkou a Kristýnou Bártovou. Expozice
v sále LD zahrnovala panely s dobovými pohlednicemi a starými
fotografiemi Staňkova, ale také současnými pohledy na Staňkov.
Ve vitrinách byly vystaveny předměty – dobové vybavení domácností, porcelánové servisy, církevní plastiky. Okresní archiv
poskytl kopie listin týkajících se Staňkova a originální kroniky
města, školy a některých spolků. Výstava byla otevřena od 10.
12. do 20. 12. a denně přišlo kolem stovky návštěvníků, navíc
děti zdejší základní školy. Byli i takoví, kteří přišli několikrát.
Návštěvníci si tu mohli zakoupit i publikaci věnovanou historii
Staňkova.
Výtěžek z výstavy byl odveden obecně prospěšné společnosti „Pomocné tlapky“ ze Starého Plzence, která se
zabývá chovem a výcvikem asistenčních psů. Na dobrovolném
vstupném se vybralo 17 731 Kč.
Věra Steinbachová
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KONCERT PRO RADOST

V sobotu 6. prosince se konal dobročinný koncert pro Radost
– ve prospěch Diakonie České církve evangelické, střediska
Radost v Merklíně. Po delší přestávce, kdy se tyto koncerty
nemohly v kostele konat a probíhaly proto v Lidovém domě,
se vrátil do kostela sv. Jakuba ve Staňkově. Koncert pořádalo
město Staňkov, jehož jménem promluvil radní p. Zdeněk Strousek. Dík patří faráři p. Romaňskimu, že opět tyto kocerty umož-

Jak jsme koledovali o Tříkrálové sbírce
Ve Staňkově a okolí proběhla opět Tříkrálová sbírka, letos začala
už v sobotu 3. ledna. Sešli jsme se v osm hodin ráno v Betlémě,
kde jsme se oblékli a namalovali Baltazary na černo. Než jsme
se vydali na cestu, pověděl nám v kostele P. Pavel Petrašovský
příběh o třech králích a Ježíškovi a posvětil křídy. Pak se všechny
skupiny vydaly po staňkovských ulicích, některé zamířily i
do okolních obcí. Celkem chodilo 21 skupin, z toho deset po
Staňkově.
U každého domu jsme zazpívali koledu, popřáli štěstí do nového
roku a přijali příspěvek do zapečetěné kasičky. Většinou jsme se
setkali s milým přijetím, všem za to moc děkujeme. Odpoledne
jsme už byli promrzlí a pořádně nás bolely nohy, a tak jsme byli
rádi, že si můžeme odpočinout a zahnat hlad výbornou gulášovou
polévkou, kterou pro nás nechal zdarma připravit ve své restauraci
pan Petr Gust. Pak už jsme spěchali zpátky do Betléma, kde jsme
se odstrojili, rozdělili si vykoledované sladkosti, pochutnali si na
moc dobrých koláčích, které jsme dostali z pekárny ve Staňkově
od pana Kotačky, a odešli jsme odpočívat domů.
Ve středu se pak počítaly peníze. Byli jsme zvědaví, kolik jsme
vykoledovali, a měli jsme velkou radost, že to bylo více než loni.
Celkem se nám podařilo shromáždit 75 009,- Kč.
Ája Suchá

nil konat v důstojných prostorách kostela. Na koncertě, jehož
výtěžek byl předán ředitelce Štěpánce Nozarové, vystoupili m.j.
mladí klatovští umělci pod vedením Víta Aschenbrennera, který
u nás účinkoval již na oslavách 80. výročí vzniku republiky, Zlata
Kráčmerová, žáci i učitelé staňkovské a holýšovské Základní
umělecké školy a i sami uživatelé denního centra na Radosti.
Josef Steinbach
Finanční záměr sbírky
Děkujeme účastníkům sbírky, dětem i dospělým, a všem, kteří je
přijali s otevřeným srdcem a přispěli do kasičky označené logem
charity. Vybrané peníze byly odeslány na účet Arcidiecézní
charity v Praze, zpět se vrátí 65 %. Tyto peníze budou použity
ve Staňkově a v okolních obcích na pomoc dětem ze sociálně
slabých rodin a lidem, kteří se ocitnou v nouzi.
Charita ve Staňkově má v adopci na dálku dvě děti – dívenku
z Indie a chlapce z Bolívie. Tyto děti mohou díky vaší štědrosti
chodit do školy.
Dále bude z výtěžku sbírky podporováno charitativní dílo, budou
financována setkání se seniory, akce pořádané pro ně a návštěvy
seniorů v domovech důchodců a v penzionech.

Výsledky Tříkrálové sbírky 2009 pořádané Farní charitou Staňkov
Staňkov
37.965 Kč
ostatní obce celkem
37.044 Kč
z toho:
Hlohová
Ptenín + Újezdec
Poděvousy
Čermná
Hlohovčice
Srbice
Horní Kamenice
Těšovice
Osvračín
Puclice
Strýčkovice
Celkem

5.622 Kč
4.593 Kč
4.095 Kč
4.060 Kč
3.825 Kč
3.459 Kč
2.649 Kč
2.410 Kč
2.338 Kč
2.041 Kč
1.952 Kč
75.009 Kč

Šatník charity

V brzké době bychom rádi opět otevřeli šatník charity, který byl
nově přestěhován na faru. Děkujeme vám, že přinášíte čisté a
pěkné věci, které ještě poslouží dalším lidem. Nemůžeme přijímat
oblečení špinavé nebo zatuchlé, věci z pozůstalosti, které si již
nikdo nevybere. Také od nás Diakonie nepřijímá věci ze silonu,
dederonu, molitanu, uniformy, šusťákové kabáty, poškozené a
obnošené boty. Naopak mají zájem o materiály z bavlny, lůžkoviny,
ručníky, utěrky, záclony a jen o nepoškozené a čisté oblečení. O
otevření šatníku vás budeme informovat místním rozhlasem a na
nástěnce v kostele.
Děkuji všem členům charity za jejich obětavou práci.
Ludmila Petrašovská
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Z archivu

Stravovna ve Staňkově
K zamezení žebroty a tuláctví, jež vznikaly často tím, že nezaměstnané osoby bez existenčních prostředků byly odkázány na almužnu, a to i tehdy když práci skutečně hledaly, byla ustavena instituce stravoven. Ty byly určeny především pro osoby, které nenašly práci
v místě bydliště a vydaly se hledat obživu a zaměstnání do vzdálenějších míst. Ve stravovnách byla po určitou, přesně stanovenou dobu
poskytována nejnutnější naturální podpora osobám hledajícím práci.
Institut stravoven byl uveden v život nejprve ve Švýcarsku, Holandsku a Würtembersku, kde byly zřizovány coby ústavy soukromé
dobročinnosti. V rakouských zemích byly zavedeny jako instituce veřejné správy a jejich vznik upravilo zemské zákonodárství, v Čechách
zákonem č. 38 z 29. dubna 1895. Rovněž ve Staňkově byla před rokem 1897 zřízena stravovna.
Cestující do ní mohli být přijímáni za splnění následujících podmínek: museli mít platný cestovní průkaz, museli prokázat, že v posledních
dvou měsících byli nepřetržitě zaměstnáni alespoň čtrnáct dní anebo museli vykonat ve stravovně nějakou drobnou práci. Do stravoven
nemohly být přijímány osoby práce neschopné (staré a nemocné), dále ti, kteří obdrželi v posledních třech měsících podporu téže stravovny
a rovněž ti, kteří měli dostatečné finanční prostředky na cestu. Rodiny s dětmi mohly být do stravovny přijaty jen, pokud hodnověrně prokázaly, že cestují do místa, kde mají zabezpečené pracovní místo. Cestující mohli být ve stravovně přes poledne nebo přes noc, jen ve zcela
výjimečných případech zde mohli strávit až 18 hodin. Ve stravovně museli cestující zpravidla vykonávat pomocné činnosti, potřebné pro
chod okresní stravovny (např. štípání dříví, úklid místnosti, čerpání a dovážení vody, práce v zahradě). Zajímavé je, že práce podléhající
úrazovému pojištění se cestujícím nezadávaly. Za vykonanou práci byla cestujícím ve stravovně poskytnut strava, např. ráno půl litru polévky a 250 gramů chleba, v poledne oběd, který se skládal většinou z půl litru polévky, příkrmu a 200 gramů chleba, a k večeři se vydával
příkrm a 250 gramů chleba. Při prvním přihlášení do stravovny byl cestujícím vydán průvodní list, platný pro všechny stravovny v zemi.
Vzdálenosti mezi jednotlivými stravovnami činily 14 – 24 km.
Stravovny spravoval okresní výbor, ale přímý dohled příslušel starostovi obce. Mezi správci staňkovské stravovny byli např. Julius
Trnka, Jan Pachmayer nebo městský strážník Josef Vlasák. Všem jim byla vyplácena (ještě v roce 1919) měsíční odměna 18 Kč, kterou
ustanovilo svým usnesením okresní zastupitelstvo v Horšovském Týně v roce 1896. Za tuto mzdu byl správce stravovny povinen postarat se
o cestující od 11 do 13 a dále od 17 do 17,30 hodin a přidělit jim práci. Dále bylo jeho povinností „přísně hleděti, aby místnosti stravovny
udržovány byly v čistotě, aby postele při odchodu cestujících byly řádně ustlány a místnosti čistě vymeteny, přísně dohlížeti, aby zdravotní
plivátka a noční nádoby frekventanty stravovny byly řádně vyčištěny, dohlédnouti, aby cestující před ulehnutím do postelí sobě nohy řádně
očistili, při odchodu cestujících dohlédnouti, zda věci inventární jako: střevíce, prádlo a j. nebyly odcizeny aneb poškozeny.“
V době své existence stravovny přispěly ke zprostředkování práce a k omezení žebroty. Aktivní pomoc nezaměstnaným se ukázala
přijatelnější než cesta restriktivních opatření.
Radka Kinkorová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 30.1.2009 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví občánkově
města Staňkov
Matyáš Koláček
Anežka Ursová
Lada Radová
Gabriela Straková
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým
tímto děkujeme.
V měsíci lednu oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Fay Jan, Komenského 85
70 let
Huberová Anna, Rašínova 109
70 let
Kovářová Emilie, Rašínova 128
80 let
Krajíček Antonín, Nádražní 272
75 let
Rojt František, Americká 150
70 let
Šindelářová Jarmila, U Pošty 385
80 let
Štenglová Ilse, Americká 186
85 let
V měsíci únoru slaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Gajdošová Naďa, Puclická 315
70 let
Haklová Anna, Bezručova 253
85 let
Oppolzer Václav, 28. Října 169
70 let
Šperlová Vlasta, Tyršova 37
75 let
Blahopřejeme.

Tesařství - pokrývačství – sádrokartony Tomáš Kopecký

Provádíme:
- kompletním dodávky střech
- krovy, pergoly, altány, letní garáže
- půdní vestavby, příčky
Stropy sádrokarton, minerál

Kontakt: Tomáš Kopecký
Střelice 15
33301 Stod
Tel. 608 244 494
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Co nového v ZŠ Staňkov?

V lednu 2009 pořádala ZŠ Staňkov lyžařský výcvik
svých žáků. Tyto kurzy měly dříve dlouholetou tradici, ale
pak vzhledem k nezájmu žáků a nedostatku instruktorů došlo
k několikaleté odmlce. Kurzy začala škola opětovně pořádat
od roku 2005, kdy kromě pedagogů začali škole vypomáhat ve
svém volném čase a zdarma instruktoři Roman Dvořák a Josef
Štibraný. Od té doby se pedagogové střídali, ale páni instruktoři
jsou stálicemi.
Letos nám opět přálo počasí, a tak jsme si lyží užili
dosytnosti. I ti, co na nich nikdy nestáli, dokázali v druhé polovině
týdne bravurně sjíždět sjezdovku. Ubytováni jsme byli na chatě
Slavoj na Špičáku, kde jsme po několik let naprosto spokojeni.
Slušné ubytování, skvělá kuchyně a hlavně sjezdovka přímo
před chatou. V letošním roce jsme kromě tradičních závodů ve
sjezdu a slalomu pořádali také karneval na lyžích. Tak se na
sjezdovce objevili např. jeptiška, Teletubbies, mnich, čerti, smrtka, anděl a další. Myslím, že na konci odjížděli všichni spokojeni.
Že tyhle lyžařské výcviky mají něco do sebe, pochopily už i zdravotní pojišťovny, které dětem hradí lyžařské přilby a ještě
přispívají až 1.000,- Kč na pobyt. A ostatní vybavení? Pro začátek určitě ne nové, stačí starší po někom nebo z bazaru.
Zdeněk Valečka

V posledním lednovém týdnu proběhl zápis
do 1. tříd pro školní rok 2009/2010. Zapsáno
bylo 57 dětí, zatím je přijato 45.

Dne 29. ledna se třetí vyučovací hodinu rozdávalo vysvědčení v prvních třídách. Protože se jednalo o jejich úplně první vysvědčení,
bylo předávání velmi slavnostní, zúčastnil se ho i radní pan Strousek a mohli se přijít podívat i rodiče prvňáčků. Většina žáků měla
samé jedničky. Po rozdání vysvědčení žáci šli na slavnostní oběd, kde je obsluhovali kluci z devátého ročníku. Prvňáčkům se
slavnostní atmosféra moc líbila a byli velmi překvapeni.
Martina Bůžková 8.A
Převzato z časopisu Škola pod lupou

18.2. proběhl v Západočeské galerii Masné krámy klavírní recitál Michaely
Augustinové, který pořádala 1. ZUŠ B. Smetany Plzeň a ZUŠ Třemošná.

Asi takto bychom také mohli odbýt jakýsi koncert dvanáctileté Michalky,
kterou občas vídáme chodit po Staňkově, ať už ve společnosti maminky nebo babičky. Nedávno jsem slyšel názor, proč proboha tu malou vozí na klavír až někam
do Plzně, když máme dobrou lidušku ve Staňkově, a že to musí být chudák holka.
Ani já jsem asi nikdy nepřemýšlel o malé jako o někom výjimečném. Přesto, anebo
možná právě proto, jsem přijal pozvání na její recitál. A to výjimečné teprve přišlo.
Malou holku ze Staňkova uváděl ředitel plzeňské konzervatoře s tím, že řekl, že
se s takovým talentem za dvacetiletou praxi dosud nesetkal a že nám ten talent
přednese recitál v rozsahu absolventů konzervatoře. A malá staňkovská dívčina se
činila. Přednesla skladby Beethovena, Bacha, Schuberta, Chopina a dalších skladatelů světových jmen s takovou grácií a dynamikou, že to posluchačům bralo dech.
Nerozumím hudbě, a už vůbec ne hudbě takzvané vážné, ale tady i mně bylo
jasné, že v té malé Staňkovačce je Talent s velkým T. A o takovou osobnost se určitě
vyplatí pečovat - ať se s ní jezdí za paní profesorkou Z. Durasovou do Plzně nebo
za ředitelem konzervatoře M. Brejchou na hodiny, které jí v kraji asi nikdo jiný opravdu dát nemůže. Je prostě opravdu tak dobrá - a to neříkám jen já, ale to říkali snad
všichni návštěvníci recitálu - a říkal to i hudební skladatel pan Pexidr, jehož skladby
ten večer také zazněly a který jí na jejím prvním recitálu za jejich přednes osobně
poděkoval.
Ferdinand Schenk

Staňkovsko

Kulturní okénko v LD
28. února 2009
Maturitní ples SSOŠ a G
Bean Staňkov
6. března 2009
Školní ples ZŠ Staňkov
19. března 2009
Koncert DD
nejmilejší koncert dětí z DD
27. března 2009
„Dívčí válka“
Divadlo F.R.Čecha Praha
21. března 2009
Taneční zábava
skupina MASH
4. dubna 2009 | sobota
Taneční zábava
Kabát revival
25. května 2009
„Zázračný pramínek“
pohádka pro děti,divadelní
agentura Praha
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SSOŠ a Gymnázium Bean
Soukromá škola byla založena společností BEAN, s.r.o. Praha, a to RNDr. Karlem Schuhem,
staňkovským rodákem a Ing. Jiřím Molenem, dne 1. 9. 1995. Vyučování začalo v pronajatých
prostorách Lidového domu ve Staňkově s dvaceti studenty čtyřletého oboru Obchodní akademie.
Čekalo nás velmi náročné období existence školy, protože jsme byli první vlaštovkou, první soukromou
školou domažlického regionu. Museli jsme přesvědčit své okolí nejen o schopnostech pedagogického
sboru, ale i o kvalitní výuce a kvalitním materiálním vybavení školy. Činnost školy se postupně
zlepšovala a rozšiřovala, a to jak o tzv. nástavbové studium Podnikání denní i dálkovou formu studia,
tak i o různé kurzy a rekvalifikace.
V roce 2003 koupila společnost BEAN bývalou budovu základní školy. Zde bylo vyučování zahájeno
v září 2003. Samozřejmě prošla budova celkovou nákladnou rekonstrukcí za téměř 5 mil. korun.
Všechny tyto skutečnosti měly vliv na stoupající počty žáků školy v jednotlivých školních rocích.
V letošním školním roce se již můžeme pochlubit celkovým počtem 373 žáků, kterým se, podle mého
názoru, řadíme ke školám střední velikosti.
Pro absolventy základních škol formou čtyřletého denního studia nabízíme již tradičně
Obchodní akademii s několika zaměřeními a gymnázium.
Největší zájem je každoročně o Obchodní akademii se zaměřením na cestovní ruch. Studium je
zaměřeno na zvládnutí základních odborných znalostí a dovedností pro tvůrčí a profesionální přístup
k práci v oblasti cestovního ruchu. Dále nabízíme Obchodní akademii se zaměřením na propagační
grafiku. Propagační grafika v současné době našla široké uplatnění jako marketingový nástroj
v tvorbě reklamy. Jako novinku pro školní rok 2009/2010 jsme připravili výuku oboru Obchodní
akademie se sociálně právním zaměřením. Jsme přesvědčeni, že tato problematika v současné
době je, a v budoucnu bude, stále více aktuální. Dále je možné u nás studovat čtyřleté Gymnázium,
zaměřené na výuku jazyků a humanitních předmětů.
Výuka všech uvedených oborů vzdělávání bude od 1.9.2009 probíhat podle nových školních
vzdělávacích programů.
Obor Podnikání je určen absolventům oborů vzdělávání s výučním listem. Jedná se o dvouleté denní
nástavbové studium.
Kromě denních forem studia lze studovat i formou dálkovou, a to Podnikání jako tříleté nástavbové
studium a Obchodní akademii se sociálně právním zaměřením a se zaměřením na cestovní ruch jako
studium pětileté.
Nesmíme zapomínat také na tzv. doplňkové formy studia v rámci dalšího vzdělávání dospělých.
Jedná se následující vzdělávací programy: přípravný kurz pro získání výučního listu, rekvalifikace ve
stavebních a službových oborech, jazykové kurzy pro začátečníky i pokročilé, nultý přípravný ročník
pro studium na střední škole pro denní i dálkovou formu studia
Vyplněnou přihlášku, potvrzenou základní školou, musí zájemce o studium odevzdat do
naší školy co možná nejdříve a bezprostředně po 16. březnu bude vydáno rozhodnutí o přijetí žáka a
předáno jeho zákonnému zástupci. Ten pak odevzdá tzv. zápisový lístek do pěti pracovních dnů zpět
do naší školy.
Podle rozhodnutí zřizovatelů školy obdrží každý přijatý žák na čtyřleté denní studium Obchodní
akademie nebo Gymnázia zdarma notebook, který bude po dobu studia používat při vyučování i při
domácí přípravě na vyučování.
Přejeme všem žákům a rodičům správnou volbu při rozhodování.
Vedení SSOŠ a Gymnázia Bean

Kácení stromů ve Staňkově

Vzhledem k tomu, že ve Staňkově se vyskytuje velké množství neošetřovaných, přerostlých nebo přestárlých stromů, bylo již před
několika lety rozhodnuto o postupném poražení nejvíce nebezpečných stromů. Mezi tyto patří i dominantní topoly na břehu řeky
Radbuzy. O jejich poražení rozhodl odbor životního prostředí již v roce 2005, a to po konzultacích s odborem ŽP v Horšovském Týně,
ČIŽP v Plzni a odbornými firmami, které se zabývají městskou zelení. Topoly byly vysazeny kolem roku 1925 a jejich životnost se
pohybuje mezi 70-80 lety. Duté kmeny a suché větve hrozí při větru nebo větším zatížení sněhem zřícením a možným poškozením
hmotného majetku a co hůř, přímým ohrožením lidských životů. Poražení topolů se odkládalo z roku na rok, a to na podkladě intervencí některých občanů města. Dnes již nelze dále otálet, a tak nebezpečná dominanta bude odstraněna a na místě poražených
stromů budou vysázeny stromy nové. Můžeme jen doufat, že o nové stromy bude pečováno a že budou chráněny občany Staňkova
před poškozováním a vandalismem, aby nová dominanta břehu Radbuzy měla šanci vyrůst a nahradit tak stromy stávající, stejně tak
jako jsou nebo budou postupně nahrazovány stromy, které již byly poraženy nebo poraženy budou.
Luboš Holeček

Fotbalisté FK Staňkov se v současné
době připravují na vstup do odvetné
části krajského přeboru, v němž budou
bojovat o záchranu. Podzim se vůbec
nepovedl, takže je co napravovat.
Co napravovat má také nové vedení
oddílu, které v prosinci převzalo klub od
svých předchůdců v doslova dezolátním
stavu – a to jak po sportovní stránce
(prakticky všechny týmy jsou na dně

svých tabulek), tak ekonomické (způsob
hospodaření do konce roku 2008 opravdu
raději nerozebírat!).
Fotbalový oddíl FK Staňkov se kromě
nápravy na výše uvedených frontách
snaží také narovnat vztah ke svým příznivcům, k nimž měl léta spíše chladný
vztah. Jedním z prvních kroků je zavedení
permanentních vstupenek. Na jarní část je
možné si pořídit permanentku za 150 Kč,
důchodce bude stát polovinu, tedy 75 Kč.
Vzhledem k tomu, že návštěva osmi
jarních zápasů áčka by příznivce stála
240 korun, ušetří plných 90 Kč. Rozbíhá
se také činnost fanklubu FK Staňkov,
který nabízí pro fanoušky staňkovského
fotbalu řadu výhod. Bližší informace u

členů výboru nebo na klubovém webu
www.tjstankov.wz.cz.
První utkání hraje Staňkov doma,
v neděli 15. března se střetne s týmem
Sokol Manětín.
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