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Toto číslo sponzoruje Podlahy Mareš

Číslo 94

Staňkovsko

Usnesení z jednání rady města dne
15.11.2010
Rada města schvaluje
- právo užívání závěsného odznaku se
státním znakem ČR při významných
příležitostech a občanských obřadech
pro tyto členy zastupitelstva města:
starostu, místostarostu, ostatní členy
rady města a dále Mgr. Hettlerovou a
Ing. Pátého,
souhlasí
- s účastí předsedů kontrolního a
finančního výboru na jednáních rady
města,
v souladu s § 102, odst. 2, písm.
h), zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění zřizuje
a) Bytovou komisi ve složení: předseda
- Petr Kučera, členové - Mgr. Ivana
Hettlerová, Marie Fictumová, Ing. Milan
Hanuš, Václav Baxa, Jindřich Budín,
Josef Štibraný, zapisovatelka - Lenka
Kučerová,
b) Komisi pro občanské záležitosti:
předseda - Mgr. Ivana Hettlerová, členové
- Mgr. Jaroslav Šobr, Anna Bozděchová,
Marta Kastlová, Petra Römanová, Lenka
Kučerová, Jana Malíková, zapisovatelka
- Marta Kastlová,
bere na vědomí
- aktualizaci složení zvláštního orgánu
obce - povodňové komise, která je
jmenována starostou v souladu s ust.
§ 106 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění:
Předseda - Mgr. Bc. Alexandr Horák,
místopředseda - Mgr. Jaroslav Šobr,
tajemník - Ing. Luboš Holeček, členové
- Václav Žáček, Pavel Bauer, Petr
Kučera, MUDr. Dagmar Raunerová,
Ing. František Pátý, Rostislav Holoubek,
Roman Dvořák, zástupce JSDH Staňkov.
Zapisovatelky - Marta Kastlová, Petra
Römanová, Anna Dostálíková, Marcela
Hůlová, Lenka Kučerová,
- rozhodnutí p. starosty o setrvání p.
Václava Žáčka, dosavadního tajemníka
MěÚ, ve funkci i v novém volebním
období,
- darovací smlouvu, kterou daruje EVO
BUS Bohemia s.r.o., Holýšov Základní
škole Staňkov fin. prostředky ve výši
20.000,- Kč
schvaluje
- nový poplatek za vysílání relace
v místním rozhlasu ve výši 30,- Kč +
DPH, tj. 36 Kč za 1 relaci,
konstatuje, že od poplatku bude
osvobozeno vyhlášení veškerých akcí
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pro děti, sportovních a kulturních akcí
pořádaných městem nebo subjekty ve
městě působícími a stanovuje vysílací
hodiny rozhlasu takto:
pracovní dny
9.00, 15.00 a 17.00 hod.
sobota, neděle a svátky - 11.00 a 15.00
hod. V mimořádných případech hlášení
dle potřeby.
v souladu se zák. č. 561/2004 Sb. (školský
zákon), v platném znění
a) jmenuje s platností od 15.11.2010
dva nové zástupce města (jako zřizovatele
ZŠ) do školské rady ZŠ:
p. Karla Malíka, zastupitele, člena rady
města,
p. Zdeňka Strouska, zastupitele, člena
rady města,
b) konstatuje, že dalším zástupcem
města zůstává p. Mgr. Bc. Alexandr
Horák, starosta města.
Usnesení z jednání rady města dne
6.12.2010
Rada města bere na vědomí
- návrh CHVAK a.s. Domažlice na
stanovení výše vodného na r. 2011
v částce 34,84 Kč včetně DPH za 1 m3 a
schvaluje ponechat stočné na r. 2011 ve
výši roku 2010, tj. 32,98 Kč včetně DPH
za 1 m3,
- protokol státního fondu životního
prostředí ČR, kterým je definitivně
přiznána podpora ze SFŽP ČR na akci
„Plynofikace obce Krchleby“,
schvaluje
- znění veřejnoprávní smlouvy mezi
Městem Staňkov a obcemi v jeho správním
obvodu na vykonávání přenesené
působnosti
ve
věci
projednávání
přestupků ve smyslu zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, v platném znění. Za
projednání jednoho přestupku poskytne
příslušná obec částku 1000,- Kč,
- bezplatný pronájem prostranství cca
3,5x3,5 m v rohu náměstí za účelem
umístění altánku pro hosty cukrárny
v období duben-září 2011,
- žádost p. Tomáše Hromase, Staňkov,
TGM 35 o prominutí placení poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu za
období 2007-I. pol. 2010,
- žádost p. Ingrid Jungové, Staňkov, Nad
Tratí 463 o prominutí placení poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu za
r. 2010,
neschvaluje
žádosti
Svazu
neslyšících
a
nedoslýchavých v ČR – Poradenského
centra Domažlice a Českého svazu
bojovníků za svobodu, Okresního výboru
Domažlice o fin. příspěvky na činnost
v r. 2011 z důvodu napjatosti rozpočtu
města.

strana 2
Usnesení z jednání zastupitelstva
města konaného dne 13. prosince
2010
Zastupitelstvo města schvaluje
- změny v rozpočtu města - rozpočtové
opatření č. 13 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové
části 52.370.120,- Kč a výdajové části
57.063.150, - Kč. Financování bude činit
4.693.030,- Kč,
- pravidla rozpočtového provizoria pro
rok 2011,
financování
projektu
„Zdravotní
středisko Staňkov – stavební úpravy
a přístavba“ ve výši celkových výdajů
34.350.619 Kč z rozpočtu města. Z toho
celkové způsobilé výdaje 28.625.515 Kč,
- Smlouvu o úvěru č. 0103210449
uzavřenou mezi Českou spořitelnou, a.s.,
Praha 4, Olbrachtova 1929/62 a městem
Staňkov na poskytnutí úvěru ve výši 6
mil. Kč, úroková sazba 4,5 %, konečný
termín splatnosti úvěru 30.11.2020
- Obecně závaznou vyhlášku města
Staňkov č. 1/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené
ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu,
zřizuje
- finanční výbor ve složení: ing.
František Pátý, Karin Faitová, Bc. Jitka
Freislebenová, Bc. Marcela Konopová,
ing. Milan Kucharič, Martina Konopíková,
Jaroslava Bártová, ing. Marie Bastlová,
zapisovatelka - Marcela Hůlová,
- kontrolní výbor ve složení: Václav Černý,
MUDr. Marcela Černá, Luděk Straka,
zapisovatelka - Anna Dostálíková,
volí
p. ing. Františka Pátého předsedou fin.
výboru,
p. Václava Černého předsedou kontrolního výboru,
stanovuje
- v souladu s nařízením vlády č. 20/2009
Sb., kterým se mění nařízení vlády č.
37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění
pozdějších předpisů, s platností od
8.11.2010 výši odměn pro neuvolněné
členy zastupitelstva,
zastupitelstvo města ke změně
územního plánu
podle § 84 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění a podle ustanovení §
6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zák. č.
183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, v platném znění
1. projednalo návrh na vydání změny
č. 9 ÚPN SÚ Staňkov zpracovaný
pořizovatelem – odborem výstavby,
vodního
hospodářství
a
dopravy
Městského úřadu Staňkov,
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2. bere na vědomí, že návrh na vydání
změny č. 9 ÚPN SÚ Staňkov není
v rozporu s politikou územního rozvoje,
s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem – Zásadami územního
rozvoje, stanovisky dotčených orgánů,
stanovisky Krajského úřadu Plzeňského
kraje a dále, že nebyly uplatněny námitky
k návrhu změny č. 9 ÚPN SÚ Staňkov,
3. vydává opatření obecné povahy o
změně č. 9 ÚPN SÚ Staňkov, které tvoří
přílohu tohoto usnesení,
4. ukládá pořizovateli změny ÚP SÚ
Staňkov č. 9 – odboru výstavby, vodního
hospodářství a dopravy Městského
úřadu
Staňkov
zajistit
následně
činnosti vyplývající ze správního řádu a
stavebního zákona a jeho prováděcích
předpisů.
Usnesení z jednání rady města dne
20.12.2010
Rada města schvaluje
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
na zřízení věcného břemene mezi ČEZ
Distribuce a.s., Děčín, Teplická 874/8 a
městem na akci „Staňkov TS Staňkov
Pivovar“, číslo smlouvy IE-12 0003776/1,
- na doporučení bytové komise přidělení
bytů v majetku města do nájmu
následujícím občanům:
a) byt č. 9 v ulici Nádražní, čp. 353 ve
Staňkově, o velikosti 1+1, paní Jiřině
Balé, trvale Těšovice 31,
b) byt č. 3 v ulici Americké, čp. 132 ve
Staňkově, o velikosti 1+1, panu Josefu
Švábovi, trvale Staňkov, Nádražní 26,
c) byt č. 11 v ulici U Pošty, čp. 391 ve
Staňkově, o velikosti 2+1, paní Janě
Novotné, trvale Staňkov, U Pošty 391,
d) byt č. 3 v bytovém domě U Pošty 391
ve Staňkově, o velikosti 3+1, manželům,
Zbyňku a Aleně Plasovým, trv. Staňkov,
U Pošty 391,
- na návrh vedoucí soc. odboru MěÚ
úpravu Zásad poskytování pečovatelské
služby Staňkov v oddílu I, písm c) bod 2
– navýšení ceny za dovoz nebo dovážku
oběda z 8 Kč na 10 Kč
Usnesení z jednání rady města dne
3.1.2011
Rada města projednala
žádost vedoucí Městské knihovny
ve Staňkově o poskytnutí dotace z
rozpočtu Odboru umění a knihoven MK
ČR na projekty z okruhu „Knihovna 21.
století“ pro rok 2011. Název projektu
je „Besedujeme v knihovně. Setkání
se spisovateli, ilustrátory a zajímavými
osobnostmi“
a) souhlasí s podáním výše uvedené
žádosti. Předpokládané celkové náklady
ve výši 10 000,- Kč jsou podle rozpočtu
projektu určeny na propagaci akcí v rámci
projektu, na vybavení dětského oddělení,
na nákup drobného materiálu a her,
na cestovné a honorář přednášejícím.
Poměr mezi požadovanými náklady
hrazenými z vlastních zdrojů je 1 : 1.
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Požadovaná dotace činí 5 000,- Kč a
zbytek bude pokryt z příspěvku na činnost
knihovny,
b) ukládá vedoucí Městské knihovny ve
Staňkově zpracovat a odeslat žádost o
poskytnutí dotace,
schvaluje
- s platností od 1.1.2011 změnu názvu
původního „Odboru výstavby, vodního
hospodářství a dopravy“ na „Odbor
výstavby“
- zástupce vedoucích odborů MěÚ:
p. Renatu Řezníčkovou – odbor výstavby,
p. Marii Lucákovou – odbor sociálních
věcí,
p. Petra Kučeru – odbor MTBS,
p. Luďka Staubera – odbor MIŽP,
- smlouvy o bezúplatném převodu
(darovací smlouvy) mezi Plzeňským
krajem (jako dárcem) a městem (jako
obdarovaným) na bezplatný převod
výpočetní techniky pořízené v rámci
projektu
„Internetizace
knihoven
Plzeňského kraje“,
- zaslat výzvu k podání nabídky na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
dle zák. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění za účelem
stanovení
mandatáře,
který
bude
poskytovat služby, jejichž cílem je zajištění
prací spojených s realizací stavby (TDI) a
prací souvisejících s řízením projektu
včetně prací po dokončení stavby na akci
„Zdravotní středisko Staňkov – stavební
úpravy a přístavba“ za podmínek a
v rozsahu uvedeném ve výzvě (jediným
hodnotícím kritériem je výše nabídkové
ceny) těmto dodavatelům:
Ludmila Votavová, Jozefa Gabčíka 105,
390 03 Tábor-Klokoty,
Ing. Ondřej Schrötter, Vehlovická 11, 181 00
Praha,
Pavel Nesnídal, Klabavská 154/17, 312 00
Plzeň-Újezd,
INVESTBAU cz s.r.o., Plzeňská 68/546,
150 00 Praha 5,
PRIVAT PROJ, projektová, inž. a
obchodní kancelář, Staropoštovská 1154,
389 01 Vodňany.
Usnesení z jednání rady města dne
17.1.2011
Rada města schvaluje
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o pronájem sálu Lidového
domu dne 14.10.2011 za účelem pořádání
taneční zábavy,
- nabídku společnosti Galileo Corporation
s.r.o., Hornická 4387, Chomutov na
vytvoření internetových stránek města
a pověřuje starostu města k jednání o
smlouvě s touto společností.
Usnesení z jednání rady města dne
31.1.2011
Rada města
- k dopisu Občanského sdružení LUNGTA
Praha ve věci kampaně „Vlajka pro Tibet“
rozhodla o připojení se k akci a vyvěšení

tibetské vlajky dne 10.03.2011,
schvaluje
- žádost ředitelky Dětského domova
Staňkov o bezplatný pronájem Lidového
domu a kina dne 7.4.2011 za účelem
pořádání soutěže „Nejmilejší koncert
dětí z DD Plzeňského a Karlovarského
kraje“,
- v souladu s Nařízením vlády č. 564/
2006 Sb., ve znění Nařízení č. 381/2010
Sb. nové platové výměry pro
p. Mgr. Jaroslava Šobra, pověřeného
řízením ZŠ,
p. Marii Němcovou, ředitelku MŠ,
p. Jana Pluháčka, ředitele ZUŠ,
- na doporučení komise bytové přidělení
bytů v majetku města do nájmu
následujícím občanům:
a) byt č. 4 o velikosti 1+1 v Nádražní ulici
čp. 16 - panu Luboši Cibulkovi, trv. bytem
Kocourov E 1, Horšovský Týn,
b) byt č. 6 o velikosti 3+1 v Nádražní
ulici čp. 353 – panu Slavoji Krstevovi, trv.
bytem Staňkov, nám. T.G.Masaryka 35,
- návrh MěÚ-MTBS na převod zůstatku
účtu
431
(hospodářský
výsledek
ve schvalovacím řízení)
do fondu
hospodářské činnosti na účet 4010903
s tím, že bude použit na odstraňování
zanedbanosti
stávajícího
bytového
fondu,
- Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – úpravu
čl. IV, odst. 1, písm. a) uzavřené dne
28. 12. 2001 mezi městem Staňkov na
straně jedné a p. Ladislavem Doležalem,
Staňkov, Krchleby, Jiráskova E20 a p.
Marcelou Pavlíkovou, Staňkov, Rašínova
290 na straně druhé ve věci rozvozu a
roznášky obědů pro důchodce v obvodu
města Staňkov v rozsahu 3 hodin
denně,
- žádost Aeroklubu Staňkov o fin.
příspěvek ve výši 10.000,- Kč (2x5.000,Kč) pro člena oddílu p. Martina Zahálku
na účast na plachtařském mistrovství
ČR v kategorii junioři a kategorii muži
v měsících květnu a červenci 2011,
- žádost p. Petra Gusta, Staňkov, U
Čermenského lesíka 446 o pronájem
sálu Lidového domu dne 17.9., 22.10.
a 31.12.2011
za účelem pořádání
tanečních zábav,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o pronájem sálu Lidového
domu dne 3.9., 19.11. a 03.12. 2011 za
účelem pořádání tanečních zábav,
bere na vědomí
- Veřejnou vyhlášku, kterou Ministerstvo
zemědělství ČR, Pozemkový úřad
Domažlice oznamují zahájení řízení o
komplexní pozemkové úpravě v k.ú.
Ohučov a v navazujících částech
sousedících katastrálních území
- „Vyjádření pedagogických pracovníků
členů ZOOS ČMOS PŠ č. 23-0034-3401
k pracovním podmínkám na Základní
škole Staňkov.
V. Žáček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice
uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc
z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se
budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání lidu
jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10
EUR na jednoho obyvatele, což je při tomto způsobu sčítání
částka v Evropské Unii obvyklá ).
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím vůbec. Na
našem území se soupisy obyvatel tvořily už ve středověku, kdy
sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku
zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný
soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny
knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán
patent císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání provedené v roce 1754. Poprvé se konalo
současně a jednotně na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala významně zvyšovat od
roku 1869, kdy se uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Základní termíny sčítání lidu
26. února 2011 Začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na
bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy
a nejasnostmi ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím sčítání. Zároveň s letákem
vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do
dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost
najde ve schránce letáček nejpozději 6. března.
7. března 2011 Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc
žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový
DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.
25./26. března 2011
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů
se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci,
tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se
nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v
rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu
do sčítání uvést.
26. března 2011
V tento den je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty:
* Internet
* Předání sčítacímu komisaři
* Odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště
14. dubna 2011
Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře - ať už je budou odesílat přes internet,
poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna 2011 Končí činnost call centra s bezplatnou linkou
800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání
lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v
provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační
email info@scitani.cz.
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Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při
návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým
žlutým logem České pošty.
Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března každou
domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které
tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době
rozhodného okamžiku v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře s vysvětlivkami:
* Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti dostane
svůj vlastní)
* Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
* Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé nebo
správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti
podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště,
bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní
komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného formuláře.
Bezpečnost na všech frontách
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má.
Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro
ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účastnili přípravy
textu zákona o sčítání lidu včetně dalších právních norem, které
se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování
osobních údajů získaných při sčítání.
„Ochrana informací, které lidé do formulářů vyplní, je pro nás
velmi důležitá. Bezpečnostní opatření jsme začali připravovat
už dva roky před samotným sčítáním a na projektu pracuje
několik bezpečnostních specialistů,“ uvádí předsedkyně ČSÚ
Iva Ritschelová.
Ochrana sběru dat
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je
zabezpečena jiným způsobem.
Osobní předání sčítacímu komisaři
- Sčítací komisaři budou pracovníci České pošty, tedy lidé, kteří
mají zkušenost a praxi s doručováním peněz i cenných zásilek
i s manipulací s osobními údaji.
- Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které jsou pod speciálním čtyřiadvacetihodinovým dohledem.
- K dopravě vyplněných formulářů bude Česká pošta používat
pouze zabezpečená vozidla a bude s formuláři nakládat jako s
cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.
On-line vyplnění na internetu
Pro online vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line odesílání je zajištěna maximální ochrana
osobních údajů a předávané informace jsou chráněny proti
zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv třetí strany.
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Místní poplatky

Městský úřad upozorňuje všechny občany a majitele nemovitostí na povinnost zaplatit místní poplatky (do 31.03.2011), jak to
stanovují místní vyhlášky. Jde o poplatky za likvidaci odpadů a poplatek za psy.
Poplatky za pronájem hrobového místa a služeb na hřbitově je nutné zaplatit na základě nájemní smlouvy do konce června
letošního roku.
Platit je možné hotově v pokladně městského úřadu v l. poschodí ve dnech pondělí až pátek.
Vážení spoluobčané, v případě potřeby odstranění většího množství odpadů, než je kapacita vašich nádob, kontaktujte prosím MěÚ
– MTBS nebo odpady odvezte do sběrného dvora. Využijte této možnosti a neodhazujte odpad mimo popelnice-neznečišťujte své
město a okolí. Uklízejte výkaly po svých pejscích! Psí výkaly na chodnících či na trávnících páchnou a dokážou znepříjemnit celý den,
nehledě na možnost pokutování nezodpovědného chovatele pejska pracovníky městské policie.

Povodně 2011

Své „chvíle slávy“ si Staňkov prožil začátkem
ledna, kdy se skoro každý den objevoval na obrazovkách televizorů...

Tříkrálová sbírka 2011
Výsledky Tříkrálové sbírky 2011 pořádané
ČCH, Farní charitou Staňkov
Staňkov
ostatní obce celkem
z toho:

36.174 Kč
40.885 Kč

Osvračín
Hlohová
Horní Kamenice
Puclice
Poděvousy
Srbice
Hlohovčice
Ohůčov
Vránov
Močerady
Strýčkovice
Těšovice
Celkem

6.265 Kč
6.061 Kč
4.558 Kč
4.300 Kč
4.288 Kč
3.974 Kč
3.225 Kč
1.940 Kč
1.910 Kč
1.658 Kč
1.536 Kč
1.170 Kč
77.059 Kč

Děkujeme všem koledníkům, dětem i dospělým,
a všem, kteří je přijali s otevřeným srdcem.

My tři králové jdeme k vám... Tuto koledu jsme slyšeli v sobotu 8.
ledna 2011 v našich domácnostech, v kostele i na ulicích. Tentokrát
jsme s dětmi i vedoucími skupinek zahájili Tříkrálovou sbírku
v základní škole. Celkem koledovalo ve Staňkově a okolních
vesnicích 26 skupinek. Výtěžek Tříkrálové sbírky činil letos
77 059,- Kč a byl odeslán na účet Arcidiecézní charity v Praze,
která 35 % využije na celostátní charitativní projekty a 65 %
vrátí zpět do Staňkova. Velký dík patří všem, kdo se podíleli na
průběhu letošní sbírky, ať to byli koledníci, vedoucí skupinek nebo
vy všichni, kdo jste je ve svých domácnostech přijali. Pekárna
pana Kotačky ve Staňkově nám darovala koláčky a pečivo pro
koledníky, na kterých si děti moc pochutnaly, paní Polanková
uvařila pro všechny výbornou polévku a pan Bernklau poskytl
slevu na sekanou. Díky všem štědrým lidem se i přes nepřízeň
počasí letošní sbírka vydařila.
Využití peněz Tříkrálové sbírky sleduje Diecézní charita v Plzni,
která také provádí každoroční kontroly. Požadavky občanů, kteří
potřebují pomoc, jsou řešeny na základě upozornění sociálního
odboru městského úřadu. Mrzí nás některé fámy, které se ohledně
využití Tříkrálové sbírky ojevily. V letošním roce hodláme použít
výtěžek sbírky podobně jako v loňském roce na tyto projekty
– příspěvek žákům základní školy ze sociálně slabých rodin na
základě žádosti školy, příspěvek sociálně slabým občanům města
po konzultaci se sociální pracovnicí, adopce na dálku – příspěvek
na studium pro dívku v Indii a chlapce v Bolívii, příspěvek
Domovu pro matky a děti v Havlovicích, příspěvek krizové
službě Diecézní charity Plzeň a dále podpora charitního díla pro
setkávání seniorů, návštěvy v domovech důchodců, penzionech a
v domácnostech.
Od soboty 19. února bude od 9.00 do 11.00 hodin každých čtrnáct
dní otevřen šatník na faře, kam můžete přinést čisté oblečení nebo
si vybrat, co potřebujete.
Za farní charitu Ludmila Petrašovská
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Z archivu

Uprchlíci ve Staňkově v době 1. světové války
Uprchlíci byli Společností národů definováni jako skupina lidí, která by se v případě setrvání nebo návratu do své
domoviny ocitla v ohrožení. Již v počáteční fázi 1. světové války se množství civilního obyvatelstva z Haliče přesouvalo do
vnitrozemí monarchie z obavy před posunem východní fronty. Tisíce převážně židovských uprchlíků se stěhovaly na území Čech
a Moravy. Centrální úřady určovaly pro jednotlivé regiony kvóty uprchlíků, kteří přijížděli uprchlickými vlaky v několika vlnách
v rozmezí let 1914–1917. Podle sdělení Okresního úřadu v Horšovském Týně bylo do zdejšího okresu v listopadu 1914 přiděleno
1500 válečných uprchlíků z Haliče a Bukoviny.
K přijetí uprchlíků byly určeny zejména obce poblíž železniční trati a zároveň ty obce, kde byla k dispozici lékařská péče.
K 9. listopadu 1914 připadlo na Ves Staňkov 160 uprchlíků, o které se obec musela postarat. Jako odškodnění za vyživování a
přechovávání uprchlíků platil stát obcím za každého jednotlivce 70 haléřů denně. Městys Staňkov přijal celkem 140 haličských
uprchlíků, kteří byli v listopadu 1914 ubytováni: v sokolovně 60 osob, v pivovaru 30, u Mořice Wilhelma 15, u Petra Vacíka 24,
u Jana Wilhelma 5 a u Jakuba Sattlera 6 osob. Za nezištnou pomoc postiženým a za podporování akce ku prospěchu uprchlíkům
z Haliče a Bukoviny se v listopadu 1914 přimlouval ve svém Provolání místodržitel František kníže Thun-Hohenstein. C. k.
ministerstvo vnitra nařídilo zavedení péče o haličské uprchlíky v ohledu sociálním, náboženském a humanitárním a doporučilo
vytváření zvláštních komisí složených z domácího obyvatelstva ochotného pomoci. V komisích byli podle pokynů nadřízených
orgánů zastoupeni zejména veřejní funkcionáři, kněží a učitelé, kteří měli zabezpečit, aby byla uprchlíkům kromě materiální
pomoci poskytnuta útěcha a posílena důvěra v lepší blízkou budoucnost. Komise pro uprchlíky byly ustaveny i v obou
Staňkovech. Nejprve se tomu tak stalo ve vsi, kde byla zvláštní komise pro haličské uprchlíky ustavena 13. března 1915, jejím
předsedou se stal starosta obce Jan Fay, jednatelem učitel Josef Zíka a pokladníkem řídící učitel Ferdinand Wenig, do výboru
komise přistoupili ještě řezník Josef Sklenář, obchodník Jakub Váchal a děkan Maxmilian Pittrman. Zástupce farního úřadu
do komise pro uprchlíky přizvalo i městečko, kde ji od 31. března 1915 tvořili Wilhelm Mořic, Karel Kaigl, František Kozina a
Václav Kohout, náboženskou obec židovskou v ní zastupoval Jakub Sattler.
Jedním z úkolů komise bylo postarat se o vhodné zaměstnání uprchlíků. Uprchlíci byli přibíráni k sezónním zemědělským
pracím, mladé dívky měly být vyučovány ručním ženským pracím a ten, kdo se zdráhal pracovat, měl být dopraven do barákového
tábora pro uprchlíky. Osoby se statutem uprchlíka, které se naopak snažily práci najít, se mohly obrátit na Okresní ústav pro
zprostředkování práce v Horšovském Týně. Obce byly povinny nést náklady na lékařská ošetření, která si nemajetní uprchlíci
nemohli zaplatit. O neutěšeném stavu některých z nich vypovídá i sdělení purkmistrovského úřadu Městyse Staňkova okresnímu
hejtmanství z 8. února 1915: „Zdejší váleční uprchlíci povětšině jsou ubytováni v soukromých bytech a mají také, pokud ovšem
zásoby soukromníků stačily, vypůjčené slamníky a přikrývky od svých nájemců. Zdejší obec židovská a plzeňská poskytly již těm
nejnutnějším částečně prádlo i šatstvo obnošené a obuv, takže většina jest tím nejnutnějším opatřena. Přesto shledáno bylo, že
v mnohých rodinách spí 3–4 osoby na jednom slamníku, aneb že nemají těchto vůbec a spí na holé slámě. Zvlášť později došlí
uprchlíci nemají vůbec žádných slamníků a přikrývek a jsou tak rozedráni, že by i šatstvo nutně potřebovali.“ Kromě haličských
uprchlíků bylo v roce 1915 v městečku přítomno i přes sto uprchlíků z jihu mocnářství, z Gorice a Gradišky. Těmto uprchlíkům
bylo doporučeno usídlení v obou Staňkovech, kde děti mohly pokračovat ve školním vzdělávání a mohl je vyučovat učitel ze
středu uprchlíků. V roce 1917 byly v několika obcích a také ve Vsi Staňkově ubytovány rodiny železničních zřízenců.
Od druhé poloviny roku 1915 byly zveřejňovány názvy okresů, do kterých se mohli haličští uprchlíci navracet. K opuštění
náhradní domoviny byli uprchlíci nuceni i zastavováním výplaty poskytovaných podpor. Organizovaný odjezd uprchlíků probíhal
v několika vlnách v letech 1915–1919. Za tu dobu došlo mezi uprchlíky k několika úmrtím, většinou malých dětí, a naopak se ve
Staňkově několik uprchlických dětí narodilo.
Radka Kinkorová

Kino březen 2011

Úterý 15. března v 18:00 hod.
G FORCE - Kreslený film USA

Úterý 1. března ve 20 hod.
FOTŘI JSOU LOTŘI - Film USA

Patek 18. března ve 20 hod.
ŽENY V POKUŠENÍ - Český film

Pátek 4. března ve 20 hod.
CIZINEC - Film USA

Úterý 22. března ve 20 hod.
PROTEKTOR - Český film

Úterý 8. března v 17:30 hod.
NA VLÁSKU - Film USA

Pátek 25. března v 17:30 hod
KUKY SE VRACÍ - Český film

Pátek 11. března ve 20 hod.
OBČANSKÝ PRŮKAZ - Český film

Úterý 29. března ve 20 hod.
VARIETÉ - Film USA

Staňkovsko
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

(z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost)

Kultura v LD
25. února od 17.00 hod.
4. žákovský ples - hraje Milan Khas

• 15,00 Holýšov (sídliště PMV u sauny)
• 15,30 Staňkov (prostranství ulice Vodní)
• 16,00 Merklín (na náměstí)

5. března 2011 od 20.00 hod.
taneční zábava se skupinou Mash

Prodej 22.3.2011

12. března 2011 od 20.00 hod.
Country bál

11. března 2011 od 18.00 hod.
SEDMIHORKA-koncert dechové hudby

při objednání 10ks —> 1 kuřice ZDARMA !!!

Kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč

Prodej 19.5.2011

Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské (bílé brojlerové)
Kačeny barbarie (husokačeny)
Husy (bílé)
Husy (landeské)
Krůty (kanadské širokoprsé brojlerové)

Prodej 10.10.2011

Kuřice černé, červené

stáří: 14-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

cena: 130-150,-Kč
60-80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kč

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8,
586 01 Jihlava
tel.: 567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz

15. března 2011 od 17.00 hod.
Pohádka - Jak se krotí princezna
Učinkuje divadelní agentura Praha
19. března 2011 od 20.00 hod.
taneční zábava se skupinou Harlej
2.dubna 2011 od 20.00 hod.
taneční zábava se skupinou Vypsaná fixa
7. dubna 2011 od 8.00-16.00 hod.
Nejmilejší koncert dětí z DD
8. dubna 2011 od 18.00 hod.
NETOLIČKA-koncert dechové hudby
16. dubna od 20.00 hod.
taneční zábava Aleš Brichta BAND
23. dubna 2011 od 20.00 hod.
taneční zábava Kabát revival + Walda gang

Turistický oddíl mládeže TOM Stříbrná Rosa Staňkov
si Vás dovoluje pozvat na benefiční akci

COUNTRY-FOLK-ROCKBÁL
Vystoupí zde

Jaroslav Samson Lenk
Lenka & K Band
Jack Daniel

Všichni jste srdečně zváni dne 12.3.2011 ve 20,00 hodin
do Lidového domu ve Staňkově.
Vedle tradiční zábavy nejen ve stylu country Vás čeká i bohatá tombola.

Staňkovsko

strana 8

Únor 2011

Zprávy ze základní školy
V minulém čísle Staňkovska jsme vás informovali o dění
na základní škole v 1. čtvrtletí. Školní rok se přehoupl do
své druhé části, a tak se vám pokusíme přiblížit některé
aktivity našich žáků ve 2. čtvrtletí.
Koncem listopadu měla veřejnost opět možnost navštívit
školu při Dni otevřených dveří, čehož využili především
rodiče mladších dětí. Pro žáky 9. ročníku byl připraven
projekt Příběhy bezpráví, který se na naší škole uskutečnil
již podruhé. Mladí lidé zhlédli dokumentární film, jenž
se dotýká období totality a mapuje osudy lidí, kteří
bezpráví tohoto režimu sami zažili. Následovala beseda
s pamětnicí, která posluchačům přiblížila popisované
události tak, jak je sama prožila.
V prosinci děti navštěvující pěvecké sbory a kroužek
mažoretek několikrát vystoupily při vánočních koncertech
v kostele ve Staňkově i v Holýšově a při vánočním
posezení pro seniory pořádaném charitou. Ve škole
navštívil nejmenší žáky Mikuláš s čerty a anděly, některé
třídy 1. stupně zavítaly společně do knihovny a na
městský úřad. Děti ze čtvrté třídy poseděly s rodiči u
vánočního stromku, sedmáci si užili předvánoční spaní
ve škole. Všem dětem se líbila ukázka dravců, kterou
měly možnost zhlédnout před Vánocemi v tělocvičně
školy.
V lednu se děti z 1. i 2. stupně zúčastnily ve velkém
počtu Tříkrálové sbírky pořádané charitou. Třicet žáků
ze sedmého až devátého ročníku prožilo týden na
Špičáku při lyžařském výcviku. Příjemným překvapením
pro děti i veřejnost byla pohádka O dvanácti měsíčkách,
kterou nacvičili žáci z 1. i 2. stupně pod vedením
p. učitelek Budínové, Hettlerové a Vachtlové ve
spolupráci s některými rodiči. V šestém a sedmém
ročníku probíhala preventivní akce Spokojená třída
a Deštník držím já, jež pro děti připravili pracovníci
pedagogické poradny v Domažlicích a v Plzni. Nadále
pokračují dlouhodobé projekty školy Aktivní motivace

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

žáků, Kreativní demokratická škola a Podpora žáků se
SVP integrovaných na základní škole. V lednu prošel
náš nový projekt Moderní škola úspěšně procesem
hodnocení a byl schválen. Díky tomu získáme dotace
z operačních programů EU 1 800 000,- Kč.
Dne 20.1.2011 se konal zápis do 1. tříd, tentokrát
v pohádkovém duchu. Děti a rodiče provázely po škole
pohádkové postavičky, ve třídách plnily děti různé úkoly,
při kterých ukázaly, co vše před nástupem do základní
školy umějí. Celkem bylo zatím zapsáno 40 dětí.
V únoru navštívili žáci 5. ročníku Planetárium v Praze,
děti z 1. stupně se zúčastnily vystoupení cirkusu Renáto
a žáci 8. ročníku připravili s třídní učitelkou pro mladší
spolužáky Projekt Řemesla, při kterém si děti z prvního
stupně vyzkoušely, jak se pracuje v různých profesích.
V únoru se konalo v Lidovém domě finále pěvecké
soutěže Staňkovský slavík. Publiku se představilo 22
zpěváků ve dvou kategoriích. Pěvecké výkony byly velmi
dobré, a tak se diváci, kteří zaplnili celý sál, výborně
bavili. Vítězkou v mladší kategorii se stala Maruška
Šlehoferová, ve starší kategorii obsadili společně první
místo Terezka Leitlová a Tomáš Fejtek.
Velkou radost jsme měli z vítězství žákyň 8. a 9. ročníku
v krajském kole soutěže ve florbalu a z jejich postupu do
kvalifikace na celorepublikové kolo, kterou také vyhrály,
a postupují do finále. I v dalších soutěžích si vedli naši
žáci velmi dobře – v okresním kole olympiády v dějepisu
obsadili 1. a 4. místo s postupem do krajského kola
(M.Augustinová a K. Vostracká), v pěvecké soutěži
Karlovarský skřivánek 1. a 5. místo s postupem do
celostátního kola (T. Fejtek a B. Šlehofer), úspěšní byli
žáci také v okresním kole konverzace v německém
jazyce.
Žáci 9. ročníku se svými třídními učiteli připravují na 25.
únor již tradiční Žákovský ples, na který srdečně zveme
rodiče i veřejnost.
Jitka Suchá
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví, hodně
štěstí, radosti a pohody do dalších let…

V roce 2010 se Staňkově narodilo 35 nových občánků,
sňatek uzavřelo 24 občanů Staňkova, rozvedeno bylo 10
manželství a zemřelo 36 občanů. Matrikou MěÚ Staňkov
bylo oddáno celkem 7 párů.
V měsíci lednu a únoru oslavili významné životní jubileum
tito občané Staňkova
Antonín Cvačka, Staňkov I
Jan Brožovský, Staňkov I
Anna Fanfulová, Staňkov II
Stanislava Janková, Staňkov II
Jaroslav Hes, Staňov II
Jan Paul, Staňkov II
Václav Peteřík, Krchleby
Květuše Rottová, Staňkov II
Anna Schejbalová, Ohučov
Marie Volfová, Staňkov II
Josef Wiesner, Krchleby
Marie Záhořová, Krchleby

Pozn. redakce: Věk a adresa jubilantů se nemá
v podobných případech uvádět, do budoucna
budeme proto naše gratulace uveřejňovat v této
formě. Děkujeme za pochopení.

Staňkovsko

Vzdělávací projekt
Budoucnost pro připravené
byl úspěšně zahájen
Téma efektivní komunikace přilákalo
pondělní lednový podvečer do SOŠ a
SOU v Horšovském Týně 24 účastníků.
Po úvodním zahájení a představení
celého projektu následoval kurz
zaměřený na komunikaci, která je pro
nás všechny důležitá nejen v pracovním,
ale i v osobním životě. Všichni
zúčastnění s nadšením spolupracovali
s lektorkou, paní Hanou Stejskalovou,
která svým osobitým a poutavým
projevem nenechala své posluchače
v pasivitě. Každý očekával od kurzu
něco jiného a každý si jistě přišel
na své. Účastníci byli velice aktivně
zapojeni do školení, teoretická část
byla prokládána praktickým nácvikem
technik prezentace. Školení v podání
paní Stejskalové sklidilo velký úspěch
a posluchači odcházeli domů obohaceni
o nové poznatky. Nezbývá, než se těšit
na její další kurz, který bude zaměřen
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na marketing především z pohledu cílené
reklamy a propagace a v Horšovském
Týně se uskuteční 21.3.2011.
Rozpis dalších kurzů: pondělí, SOŠ a
SOU Horšovský Týn, od 16 hod do 20
hod
24.1. Moderní trendy v informačních
technologiích (počítačové dovednosti,
využití e-learningu, datové schránky,
využití sociálních sítí v pracovní praxi,
základy GPS)
7.2. Webová prezentace (příklady dobré
a špatné prezentace, praktický nácvik)
21.2. Právní minimum I (právní předpisy
upravující podnikání)
7.3. Právní minimum II (vybrané kapitoly
z pracovního práva, BOZP, PO)
21.3. Úvod do marketingu (cílená
propagace, reklama)
4.4. Finance I (kapitálové zdroje externí/
interní, dlouhodobé/krátkodobé, odpisy,
úvěry)
18.4. Finance II (finanční analýzaukazatelé
likvidity,
zadluženosti,

Rok 2010 v Městské knihovně ve
Staňkově
Knihovnu v roce 2010 navštívilo 5 368 lidí a počet
registrovaných čtenářů byl 357, z toho čtenářů do 15 let
136. Bylo půjčeno 17 121 knih a časopisů a 70 čtenářů
využilo meziknihovní výpůjční službu. Možnost přístupu
na internet využilo 1 033 návštěvníků. V prostorách
knihovny bylo instalováno 104 výstav k výročí narození
významných osobností z oblasti literatury a malířství.
Knihovnice uspořádala 43 besed, kterých se zúčastnilo
809 čtenářů.
„Jak se dělá kniha“, beseda připravená panem
Novotným z nakladatelství Fragment, zaujala žáky 3.,
4. a 5. tříd. První „ Noc s Andersenem“ proběhla 9. a 10.
dubna. Nocovalo celkem 11 dětí a dvě dospělé osoby.
V posledním červnovém týdnu byli žáci 1. tříd pasováni
na čtenáře.
„Kuba nechce číst, Jak se Vojta ztratil a Ema a kouzelná
kniha“, knihy z pera paní spisovatelky Petry Braunové,
byly tématem besedy a autorského čtení pro žáky 2. a
3. třídy.
Malování na hedvábí – akce pro dospělé čtenářky.

rentability, účetní pojmy)
2.5. Odkud může být můj záměr
podpořen I (kde, jak a na co lze získat
dotace)
16.5. Odkud může být můj záměr
podpořen II (zpracování žádosti o
dotace)
30.5. Základy řízení I (vedení lidí, práce
s lidmi, organizace času)
13.6. Základy řízení II (realizace a
vedení projektu, problémy z praxe)
27.6. Ukončení projektu (předání
osvědčení, zhodnocení celého projektu)
12.4. Odborná exkurze do keramické
dílny v Osvračíně, 10 – 17 hod
Na kurzy je možné se hlásit i nadále,
účast na kurzech je zdarma.
Bližší
informace:
Ing.
Ivana
Kramlová, tel.: 728 946 288, e-mail:
sov@gakcent.cz
www.masceskyles.jz.cz

Každá ze zúčastněných si vyrobila módní doplněk šátek, šálu nebo gumičky do vlasů.
Od 1. září je přístupný na webových stránkách
knihovny on-line katalog. Přístup ke katalogu knihovny
umožní čtenáři vyhledat potřebný dokument a ověřit si,
zda není půjčený. Dále čtenáři získají přehled o nových
knihách.
Jana Malíková

„Jakou barvu má svět“ – konečné vyhodnocení
v Knihovně města Plzně. Květen 2010
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Koncem března, přesněji
poslední víkend tohoto
měsíce, vstoupí fotbalisté
FK Staňkov znovu do bojů o
mistrovské body v I. B třídě.
Cílem týmu je rozhodně
zlepšit postavení v tabulce,
která je v horní polovině
poměrně dost vyrovnaná.
Úvodní zápas jara odehraje
Staňkov 26. března v Horní
Bříze, o týden později hostí
doma Sokol Mrákov. Mužstvo
vedené trenéry Milanem
Kucharičem a Vladimírem
Kuklou právě polyká poslední
dávky zimní přípravy, aby jarní
boje zvládlo se ctí. Kádr přes
zimní přestávku doznává jen
minimálních změn, proto by
mělo dojít k další stabilizaci
sestavy. Do ní se během
přípravných zápasů zapojují i
talentovaní hráči z dorostu.
O nejvyšší příčky krajského
přeboru bojují po sestupu
z divize futsalisté Ajaxu
Staňkov. V závěru první
poloviny soutěže se vyšvihli
na první místo tabulky, ovšem
uhájit toto postavení bude ještě
velmi těžké, protože stejný cíl
má hned několik plzeňských
týmů v závěsu. Každopádně se
ale ukazuje, že okysličení týmu
mladou krví bylo správným
tahem. Výsledky z této sezony
jsou určitě příslibem do dalších Hokejisté s jamajským bobem na bále (zleva): Němec, Fronk, Nový, Látal,
let.
vis Brožovský.
Hokejisté Staňkova vyhráli na ledě i na bále
V sdruženém přeboru okresů Domažlice a Tachov v ledním hokeji zaujímá
tým Staňkova těsně šestou příčku. V posledním utkání porazil Staňkov svého
souseda v tabulce Floru Domažlice 5:1. Hattrickem se blýskl Jiří Látal, dále
skórovali Hoffman a Falout. Brankář Jan Brožovský přišel o čisté konto až ve
třetí třetině. Touto výhrou se Staňkov bodově dotáhl na pátou Floru Domažlice.
Do konce základní části zbývají Staňkovu dohrát tři utkání - s Okulou Nýrsko,
Rakonem Domažlice a Sokolem Díly. Poté bude následovat play off. Tabulka
střelců: Petr Hoffman 22 gólů, Jiří Látal 12 gólů, Josef Vavrica 4 góly, Marek
Přibyl 3 góly. Více informací naleznete na www.hcstankov.cz nebo na nástěnce
naproti pekárně ve Staňkově. V sobotu staňkovští hokejisté nevyhráli pouze
na ledě, ale také večer na leteckém (maškarním) bále, kde obsadili se svým
jamajským bobem krásné druhé místo.
Ing. Vojtěch Němec
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Nám.TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí redakční rada:
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Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 10.4.2011

