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Milí čtenáři,
Dostává se Vám do rukou další číslo našeho občasníku, 
ve kterém bychom Vás chtěli informovat zejména o 
vývoji situace kolem budování vodovodu.

Zastupitelé obce

2. číslo

Jak to vypadá s….

Zastupitelstvo obce pro rok 2021 naplánovalo realizaci 
vodovodu do Stanětic a má ji jako jednu z hlavních 
investičních akcí v tomto roce. V roce 2020 byl vysoutěžen 
zhotovitel stavby a vzhledem k finanční náročnosti akce se 
obec snažila zajistit finance za pomoci dotací. Bohužel v roce 
2020 nebyly žádné dotační tituly pro vodohospodářské stavby 
vypsány. V letošním roce je situace jiná, dotace jsou, anebo 
ještě budou vypsány.

4.5.2021 Neděle zmrtvýchvstání Páně      9:30
5.5.2021 Pondělí velikonoční 9:30

Ostatní dny pouze na internetu 
www.bip.cz/velikonoce21

Omezení 10% kapacity kostela k sezení

Obec se pokusí zajistit finance ze tří dotačních zdrojů. V průběhu dubna bude zažádáno na 
ministerstvo životního prostředí pro přiváděcí řad ze Zahořan do Stanětic a na ministerstvo 
zemědělství a Plzeňský kraj na vodovodní řady v intravilánu obce. Zastupitelstvo rozhodlo, 
že bude vodovod v tomto roce realizován i v případě, že obec dotace nezíská. Započetí 
stavebních prací se bude odvíjet od rozhodnutí o dotacích a je předpokladem, že by stavba 
měla být dokončena do konce tohoto roku ovšem v závislosti na započetí prací. 

Velikonoční mše



Po loňském výlovu ryb se nám ukázaly v rybníce silné nánosy bahna.

Odbahnění rybníka těžkou technikou by bylo příliš nákladné a proto sáhla obec k odbahnění 
pomocí bakterií, které rozkládají mrtvou organickou hmotu na dně rybníka, čímž jej biologicky 
odbahňují. Firma BAKTOMA, která nám bakterie dodá, má zkušenosti s jejich použitím 
například při ošetřování Štrbského plesa ve Vysokých Tatrách na Slovensku

Bakterie jsou 100% přírodní a naprosto nezávadné pro ryby, rostliny i člověka.
Společně s odbouráním bahna se rapidně zvyšuje kyslík ve vodě a vodní sloupec je díky 
bakteriím mnohem průzračnější. 

S aplikací by se mělo začít v průběhu dubna a již na podzim by měly být výsledky na první 
pohled patrné. Přidaným efektem je totiž optické zprůzračnění hladiny. Co se týká výsledků, 
rozhodující je vždy úbytek organických usazenin na dně a zlepšení kyslíkových poměrů ve 
vodním sloupci. Úbytek bahna bývá kolem dvaceti centimetrů za sezónu a rozpuštěný kyslík ve 
vodě neklesá pod 4 mg/l, což bohatě stačí i v letních nejteplejších dnech k tomu, aby ryby byly 
v pohodě.

Božena Němcová ve Staněticích

Odbahnění rybníka

Stanětické nej

Dne 12. září roku 1837 ve Skaličce se teprve sedmnáctiletá Betty 
Panklová provdala za úředníka finanční stráže Josefa Němce, který 
byl o 15 let starší (32let). Josef Němec byl náruživý vlastenec, kvůli 
čemuž byl ve službě neustále překládán na různá místa v monarchii 
- aby prý někde nenapáchal nějakou "škodu". Proto se Němcovi 
velmi často stěhovali, díky čemuž Božena poznala mnohá místa v 
Čechách i na Slovensku, ale nejvíce ji k srdci přirostlo Chodsko a 
Slovensko.

Ve Staněticích si v letech 1846 - 1848 našli Němcovi přátele a pouto mezi nimi se vytvořilo 
natolik silné, že k nim v létě 1859 poslali na dva týdny svoji dceru, tehdy již osmnáctiletou 
dceru Theodoru (Doru). Byli to Bendovi, Theodorou nazýváni "myslivcovi". V dochované 
korespondenci popisuje Dora i zdejší krásnou přírodu a vycházky do okolí. Stanětice patřily 
spolu s hradem Rýzmberk pod koutské panství a Benda byl v tomto revíru panským 
myslivcem - fořtem. Se svojí rodinou obýval stanětickou hájovnu. Dvě lípy, které zde 
zasadil, stojí před čp. 37 dodnes. V odlehlé myslivně stanětické bylo milo pobýti. Starší už 
pan Benda uměl pěkně vypravovat o svých zkušenostech, rád čítal české knihy a noviny a 
zaváděl vždy hovor o událostech veřejných a potřebách vlasteneckých. Němcová se i ve své 
pozdější tvorbě stále vracela nejen ke vzpomínkám na zdejší pobyt, ale zejména k psaným 
poznámkám a postřehům.



Kronika obce 1929 - 1974

V říjnu 2020 proběhla v knihovně výměna knih.
Nově si můžete půjčit 100 knih dočasně umístěných v 
knihovně.

Knihovna je otevřena pro veřejnost každé úterý od 15:00 do 
17:00 hod. - po dohodě s Hankou Hoffmannovou v jakékoliv 
jiné době.

Knížku si může půjčit i neregistrovaný čtenář.

Čtení z kronik

Knihovna Stanětice

Doba okupace. R 1940 - 1945
Přes neustálé nástrahy ze strany okupantů, které byly stále 
častější a častější, které byly zvláště horlivě vykonávány 
v podobě častých kontrol hospodářských, stál lid neochvějně 
a stále proti. Sabotoval jak jen to šlo, jak jen mohl.

Naposledy přidané knihy

Zdeněk Procházka
Co odnesl čas 1

Emil Kintzl
Zmizelá Šumava

Na plovárně
S Markem Ebenem

Hana Hindráková
Děti nikoho

Mezi občany nenašel se ani jediný zrádce ani jediný donašeč.
Všechny prohlídky dopadly dobře, až na jedinou, která postihla dne 20.2.1943 Jakuba Jírovce. 
Byl zatčen a odvezen do vězení do Tyrol, odkud se vrátil až 24.4.1945.
V posledním roce války, v druhé polovici roku 1944 a v prvé polovině r. 1945 hostili a 
pomáhali zdejší občané uprchlíkům a vězňům, kteří utíkali z vězeňských transportů, 
přejíždějících přes Domažlice. Byli mezi nimi zvláště Poláci a Ukrajinci.
V posledních měsících války utábořilo se ve zdejší obci také německé vojsko, ale jen na 
krátkou dobu.



Sbírka šatů pro Diakonii Broumov

Líbí se Vám nový občasník? 
Vaše připomínky a nápady můžete posílat na email: info@stanetice.cz 

Univerzita třetího věku se kvůli covidovým
opatřením scházela jen v polovičním počtu

Dům u Pejrů je na prodej
Aktuální cena je 690.000,-

Rozsvícení stromku u kostela
přihlíželi pouze 2 diváci


