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Vážení spoluobčané,

opět nadešel vánoční čas a pro mnoho z nás přicházejí jedny z nejkrásnějších svátků v roce. Vždyť není
nad bezelstně se radující dítě s nádherně zářícíma
očima s právě rozbaleným dárkem, právě tím dárkem, který si ve svých snech vysnilo a který si ze
všeho nejvíc přálo.
My, co už jsme o nějaký ten rok starší,
si určitě vzpomeneme, že tyto okamžiky se nám
jako dětem hluboce vryly do paměti, a dnes na ně
rádi vzpomínáme. Proto chci nejdříve popřát těm
nejmenším hodně dárků a úsměvů nejen vlastních,
ale také na tvářích nás, rodičů. Starším pak hlavně
hodně dobrých kamarádů, na které se mohou vždy
spolehnout, a připomenout jim, že u dárků je vždy
nejdůležitější to, od koho jej dostali a zdali je dávám
z lásky. Nám dospělým přeji hlavně hodně klidu a
dostatek rodinné pohody, neboť jsme to právě my,
na kom vytváření krásné vánoční atmosféry závisí
nejvíce. Čas nejde zastavit a na každého z nás čeká
také stáří, období zaslouženého odpočinku, radosti z
úspěchů svých dětí či prvních slovíček vnoučat. Rád
bych proto těm nejstarším popřál, aby těchto chvil
bylo co nejvíce, ať mají kolem sebe své nejmilejší
a nejbližší co možná nejčastěji. Všem pak přeji, ať
jsou pro Vás vánoční svátky příjemným zastavením,
abyste načerpali mnoho radosti do života a sílu překonat všechny překážky, které nám nastávající rok
postaví do cesty. Do něj pak přeji všem občanům
Staňkova, Krchleb, Ohučova a Vránova všechno
nejlepší, hodně zdraví, dobré nálady, klidu, pohody a
životního optimismu.
Mgr. Bc. Alexandr Horák
starosta města

Radostné Vánoce a mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů
do nového roku 2012 přeje všem
čtenářům Staňkovska
redakce.

Rozsvícení stromečku
V neděli 27. listopadu se občané města Staňkov sešli v 17
hodin na náměstí, aby zhlédli rozsvícení vánočního stromečku.
Pro účinkující bylo na náměstí postaveno pódium,
a tak na ně bylo dobře vidět. Nejdřív vystoupily mažoretky
a poté promluvil pan starosta Alexandr Horák. Sbor zazpíval
tři méně známé koledy a po nich paní učitelka Miroslava
Budínová vyzvala děti ze sboru, aby zazvonily na zvonečky,
a tím pomohly rozsvítit stromeček. K velké radosti všech
přítomných, hlavně dětí, se stromeček rozzářil modrými
a žlutými světýlky. Potom se střídaly koledy zpívané najednou sborově dětmi, povídání o Vánocích a básničky.
Nakonec si všichni přítomní mohli zazpívat společně koledu
Štědrý večer nastal. Akce se zúčastnil také pan farář Robert
Bergman a řekl pár hezkých slov o vánočních svátcích.
Staňkovské náměstí bylo v tento nedělní podvečer
zaplněno mnoha místními lidmi. Aby jim nebyla zima, podával se u budovy městského úřadu čaj a punč. Bylo to pro
nás všechny milé zahájení adventního času.
Michaela Augustinová, 9. tř.
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o bezplatný pronájem sálu Lidového domu dne - Dohodu ke smlouvě o dílo uzavřenou mezi
29.11.2011 za účelem pořádání 2. Benefičního městem Staňkov a STREICHER, spol. s r. o.
koncertu pro veřejnost ,
Plzeň, se sídlem Štěnovice, K lomu 426,
- poskytnutí materiálu (potrubí DN 250 v délce
cca 70 m) pro p. Veselého, Ohučov, za účelem
odstranění problému se zavodňováním jeho
Usnesení z jednání rady města dne pozemku ze silničního propustku po přívalových
31.8.2011
deštích. Práce spojené s uložením potrubí do
vlastních pozemků a napojení do kanalizace
Rada města schvaluje
zajistí p. Veselý vlastními prostředky. Jedná
- na návrh komise bytové přidělení bytů se o odvodnění parcel č. 500/2, 476 a 957/3,
v majetku města do nájmu těmto občanům:
všechny v k.ú. Ohučov,
a) byt č. 1 o velikosti 1+1 v ul. U Pošty čp.
390 panu Janu Hofmanovi, trvale bytem a) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
Blížejov čp. 118,
zřízení věcného břemene č. IV-12-0007326/2
b) byt č. 1 o velikosti 1+1 v ul. Nádražní čp. mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
95 paní Ireně Pokorové, trvale bytem Staňkov, Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
Nádražní čp. 353,
Stavba „E. Krásnohorské, parc. č. 121/35,
c) byt. č. 2 o velikosti 1+1 v ul. Nádražní čp. v k.ú. Staňkov-ves – zemní kabel NN“. Dotčený
353 paní Lucii Kotrčové, trv. bytem Staňkov, pozemek č. 121/35, dle KN, k.ú. Staňkov-ves.
Nádražní čp. 353,
b) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
d) byt č. 12 o velikosti 1+1 v ul. Nádražní zřízení věcného břemene č. IV-12-0007285/2
čp. 16 paní Haně Havránkové, trv. bytem mezi městem a ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Staňkov, U Pošty 392,
Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8.
- žádost p. Mgr. Šobra, pověřeného řízením ZŠ
a na doporučení MěÚ-MTBS přidělení bytu
o velikosti 2+1 v budově ZŠ, Komenského
196, učitelce ZŠ, p. Mgr. Petře Bělové, trvale
bytem Dvorec 265 s tím, že byt je přidělen
pouze na dobu pracovního poměru jmenované
v ZŠ Staňkov. V případě ukončení pracovního
poměru bude byt do 1 měsíce uvolněn.
Vrácením nevzniká nárok na přidělení jiného
bytu v majetku města,

Stavba „Václavská ul., parc.č. 1433/38,v k.ú.
Staňkov-město-zemní kabel NN“. Dotčený
pozemek č. 1456/7, dle KN, k.ú. Staňkovměsto.
c) Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IP12-0001497/1 mezi městem a ČEZ Distribuce,
a.s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8. Stavba „Jankovského ul., parc.
č. 1780/3-přípojka“. Dotčený pozemek parc. č.
3203, dle KN, k.ú. Staňkov-město.

- Mandátní smlouvu č. 033AS-TDI-11 na
provedení inženýrské činnosti (technického
dozoru investora) při realizaci stavby:
„Staňkovsko - odkanalizování obcí na ČOV
Staňkov a dokanalizování města Staňkov,
II. etapa-odkanalizování obce Krchelby
uzavřenou mezi mandantem městem Staňkov
a mandatářem INGEM inženýrská a.s.,
Barrandova 366/26, Plzeň. Cena 588 000,- Kč
včetně DPH,
- prodej pozemku parc.č. 266/9, dle KN, v k.ú.
Krchleby, o výměře 188 m2, orná půda, Věře
Konopíkové, Jiráskova 79, Staňkov. Cena za
1m2 80,- Kč, kupní cena celkem 15 040,- Kč.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí
kupující,
- prodej pozemku par.č.379/2, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 182 m2, orná půda
a pozemku parc. č. 638/25, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 357 m2 , p. Ing. Milanu
Vladykovi, Heyrovského 32, Plzeň. Cena za
1m2 80,- Kč, kupní cena celkem 43 120,- Kč.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí
kupující,

- koupi pozemku parc.č. 638/24, v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 97 m2, orná půda, od p.
Ing. Milana Vladyky, Heyrovského 32, Plzeň.
Cena za 1m2 80,- Kč, cena celkem 7 760,- Kč.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí
- rozpočtové opatření č. 6 – rozpočtové změny kupující,
- rozdělení fin. prostředků, určených v rozpočtu města na r. 2011. Upravený rozpočet
v rozpočtu města na podporu tělovýchovy (v po těchto změnách bude činit v příjmové části - dokončení prodeje pozemku parc. č. 640,
souladu s usnesením zastupitelstva města č. 3, 43 459 870,- Kč a ve výdajové části 38 832 dle KN, o výměře 25 m2, zastavěná plocha a
bod V ze dne 26.3.2007) takto:
450,- Kč. Financování bude činit 4 627 420,- nádvoří, zbořeniště a parcela parc.č. 1080/2,
FK Staňkov		
90 000,- Kč
dle KN, o výměře 270 m2, zahrada, obě v k.ú.
Kč.
Sokol Staňkov		
90 000,- Kč
Staňkov-ves, p. Bohuslavu Šlehoferovi, Příčná
Sokol Krchleby		
40 000,- Kč
Usnesení č. 7 z jednání zastupitelstva města, 132, Staňkov. Kupní cena 25.612,-Kč byla
oddíl tenisu		
8 000,- Kč
uhrazena dle Smlouvy o smlouvě budoucí,
konaného dne 19. září 2011
HC Staňkov		
5 000,- Kč
ze dne 20.3.1998 téhož dne, tj. 20.3.1998.
AJAX Staňkov		
5 000,- Kč
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí
Zastupitelstvo města schvaluje
SK MG Staňkov florbal
12 000,- Kč
kupující,
- plnění rozpočtu města za I. pol. 2011,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi
Správou železniční dopravní cesty, státní
organizace, Praha l, Nové Město, Dlážděná
1003/7 a městem Staňkov, dle které se zřizuje
oprávněnému městu Staňkov právo na dobu
neurčitou zhotovit a dále provozovat na
dotčeném pozemku parc. č. 121/90-ostatní
plocha (dráha) kanalizaci (křížení v žkm
148,283 a 148,474).

- změny v rozpočtu města - rozpočtové
opatření č. 5 s tím, že upravený rozpočet po
těchto změnách bude činit v příjmové části
43.435.770,- Kč a výdajové části 38.811.350, Kč. Financování bude činit 4.624.420,- Kč,

- prodej pozemku parc.č. 509/2, dle KN, v
k.ú. Krchleby, o výměře 954 m2, orná půda,
manželům Kateřině a Jaroslavu Žákovým,
Krchleby, Jiráskova 138, Staňkov. Cena
za 1m2 80,- Kč, cena celkem 76 320,- Kč.
Náklady spojené s prodejem pozemku hradí
- Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a kupující.
STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, se sídlem
Štěnovice, K Lomu 426 na realizaci akce Zastupitelstvo města ke změně územního
„Staňkovsko-odkanalizování obcí na ČOV plánu
Staňkov a dokanalizování Staňkova, II. podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) a §
etapa odkanalizování obce Krchleby. Cena 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění:
33 953 987,- Kč včetně DPH,

- Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov
č. 3/2011 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní
zařízení povolené Ministerstvem financí ČR
Usnesení z jednání rady města dne podle jiného právního předpisu,
19.9.2011
Rada města schvaluje
- žádost p. Mgr. J.Šobra, pověřeného řízením
ZŠ Staňkov v souladu se zák. č. 561/2004 Sb.
a vyhl.č. 48/2005 Sb. výjimku z počtu žáků
ZŠ ve školním roce 2011/2012 v 7. třídě na
počet 33 žáků,
- žádost ředitelky Dětského domova Staňkov

- Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků
z majetku Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do vlastnictví města
Staňkov. Seznam pozemků uveden v příloze
smlouvy,

Staňkovsko					
1. Projednalo návrh na vydání změny č. 7
ÚPN SÚ Staňkov zpracovaný pořizovatelem
– odborem výstavby Městského úřadu
Staňkov,
2. bere na vědomí, že návrh na vydání
změny č. 7 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. 7 ÚPN
SÚ Staňkov,
3. vydává opatření obecné povahy o změně č.
7 ÚPN SÚ Staňkov, které tvoří přílohu tohoto
usnesení,
4. ukládá pořizovateli změny ÚP SÚ Staňkov
č. 7 – odboru výstavby Městského úřadu
Staňkov zajistit následně činnosti vyplývající
ze správního řádu a stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů.
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neplatnost jejího odvolání z funkce ředitelky
Základní školy Staňkov s tím, že městu jako
úspěšnému ve sporu náleží náhrada účelně
vynaložených nákladů řízení,
schvaluje
- na návrh komise bytové přidělení bytu č. 9
v bytovém domě čp. 391, U Pošty, Staňkov, o
velikosti 3+1, do nájmu p. Luboši Cibulkovi,
Staňkov, Nádražní 16.
Usnesení z
2.11.2011

jednání

rady

města

dne

Rada města schvaluje
- Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi
městem a RWE Gas Net, s.r.o., Ústí nad
Labem, Klíšská 940, na zřízení věcného
břemene na parc. č. 792/4, dle KN, a parc. č.
792/6, dle KN, obě v k.ú. Staňkov-město za
účelem stavby plynárenského zařízení na akci
„Stavební úpravy NTL a STL plynovodů a
Usnesení z jednání rady města dne přípojek Staňkov-ul. Na Tržišti“,
5.10.2011.
- hodnotící komisi na akci „Zdravotní středisko
Staňkov- stavební úpravy a přístavba“,
Rada města schvaluje
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, uzavřenou mezi správou - Zadávací dokumentaci stavby zpracovanou
a údržbou silnic Plzeňského kraje se sídlem v rozsahu ustanovení hlavy IV zák. č.
Plzeň, Škroupova 18 (budoucí povinný) 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro
a městem (budoucí oprávněný) na zřízení veřejnou zakázku na stavební práce na akci
kanalizace na pozemku parc. č. 2048/23 „Zdravotní středisko Staňkov-stavební úpravy
v k.ú. Staňkov-město při realizaci stavby a přístavba.“
„Staňkovsko-odkanalizování obcí na ČOV
Staňkov a dokanalizování města Staňkov – bere na vědomí
- opětovnou výzvu p. Kazdovi, Staňkov,
III. etapa dokanalizování města Staňkov“.
Domažlická 162 k odstranění nepořádku na
- termíny pronájmu Lidového domu pro pozemcích ve vlastnictví či v pronájmu města
pořádání produkcí v   r. 2012. Termíny jsou Staňkov,
následující:
a) - p. Petru Gustovi, Staňkov, U Čermenského - protokol České školní inspekce Plzeňského
lesíka 446: taneční zábavy - 21.4., 29.9., inspektorátu ze dne 26.9.2011 ve věci následné
kontroly přijatých opatření z inspekční zprávy
31.12.
- p. Filipu Štengl, Staňkov, Americká 186: ze dne 4.7.2011 a konstatuje, že ve lhůtě
stanovené Českou školní inspekcí inspekční
taneční zábavy - 24.3., 7.4., 28.4., 26.5.
zprávou ze dne 4.7.2011 byla přijata opatření
b) bezplatný pronájem
- Českému svazu ochránců památek, k odstranění nedostatků, tato opatření byla
Mandlova 450/16, 301 00 Plzeň, žadatelka p. splněna,
Šůsová: country bál - 14.1.
- TOM Stříbrné rose Staňkov: country bál- - oznámení p. Mgr. Jaroslava Šobra, pověřeného
řízením ZŠ, o konání řádných voleb do Školské
03.03.
c) bere na vědomí konání žákovského plesu rady ZŠ z řad zákonných zástupců žáků, které
se uskuteční v pondělí 21.11.2011.
ZŠ Staňkov dne 24.2.2011.
Usnesení z jednání rady města dne Usnesení z
16.11.2011
19.10.2011

jednání

rady

města

- Provozní řád pro práci s internetem v Městské
knihovně Staňkov.
bere na vědomí
- výzkumnou zprávu dendrochronického
datování dřevěných konstrukčních prvků
kostela sv. Jakuba ve Staňkově firmou
DendroLab Brno a schvaluje proplacení
faktury za provedenou práci ve výši 4.920,Kč.
Usnesení č. 8 z jednání zastupitelstva města
konaného dne 30. listopadu 2011
Zastupitelstvo města schvaluje
- přijetí fin. dotace na akci „Staňkovskoodkanalizování obcí na ČOV Staňkov
a dokanalizování Staňkova, II. etapa
odkanalizování obce Krchleby“ od Ministerstva
zemědělství ČR ve výši 11.485.000,- Kč
bez DPH společně s kofinancováním KÚ
Plzeňského kraje ve výši 10%, tj. 2.552.000,Kč bez DPH,

- přijetí účelové dotace od Krajského úřadu
Plzeňského kraje ve výši 500.000,- Kč na
realizaci akce „Stavební úpravy a přístavba
budovy MěÚ Staňkov“ a Smlouvu o dílo č.
5/2011, uzavřenou mezi městem a firmou
Renovum-stavební činnost s.r.o., Staňkov,
Plzeňská 20, na realizaci akce „Stavební
dne úpravy a přístavba budovy MěÚ Staňkov“
- hrubá stavba. Cena včetně DPH 591 926,Kč,

Rada města schvaluje
- na návrh komise bytové přidělení bytů
v majetku města do nájmu následujícím
občanům:
a) bytovou jednotku č. 9, Nádražní č. 16,
Staňkov, o velikosti 2+1 p. Veronice Gütterové,
bytem Osvračín, Mimov 2,
b) bytovou jednotku č. 4, Nádražní 16, Staňkov,
o velikosti 1+l p. Vladimíře Böhmové, bytem
bere na vědomí
- rozsudek Okresního soudu Domažlice, Staňkov, Husova 161,
kterým byla zamítnuta žaloba žalobkyně c) bytovou jednotku č. 5, Nádražní 95, Staňkov,
Mgr. Marie Gruberové vůči městu Staňkov na o velikosti 2+1 p. Vladimíru Milému, bytem
Rada města
k řešení situace ve sběrném dvoře Staňkov
zakazuje
vynášet veškeré věci ze sběrného dvora.
Případnou výjimku z tohoto zákazu udělí
po předchozím projednání v radě města
provozovatel nebo jím oprávněná osoba,

Poděvousy 47,
- v souladu s nutností zpracování nového
územního plánu města
1. Zadávací podmínky pro výběrové řízení na
zpracování Územního plánu města Staňkov,
zahrnující části Staňkov I, Staňkov II,
Krchleby, Ohučov, Vránov,
2. Rozhodnutí zadavatele o jmenování
hodnotící komise na veřejnou zakázku
„Územní plán Staňkov“,
3. Rozhodnutí zadavatele o jmenování komise
pro otevírání obálek na veřejnou zakázku
„Územní plán Staňkov“,
4. Oznámení o vypsání výběrového řízení
na veřejnou zakázku zadanou v režimu
zjednodušeného podlimitního řízení (v
souladu se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění) na akci „Územní
plán Staňkov“,
5. Výzvu k podání nabídky 3 osobám
způsobilým v oblasti projektování územních
plánů,

- Smlouvu o dílo č. 75/11 uzavřenou mezi
městem a firmou Silnice Horšovský Týn
a.s., Horšovský Týn, Nad Rybníčkem 40, na
realizaci akce „Staňkov – oprava povrchu
místních komunikací Jiráskova a Vrchlického
ulice“. Cena včetně DPH 453 119,- Kč.
V. Žáček, M. Kastlová, J. Steinbach
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První vánoční trhy ve Staňkově

V neděli 4. 12. 2011 proběhly na prostranství u kostela vánoční trhy,
čímž navázaly částečně na tradici vánočních výstav pořádaných s velkým úspěchem základní školou a místní školkou již řadu let.
		
Ačkoli by se mohlo zdát, že přenesení školního trhu pod
standardní trhovecké stánky ke kostelu a doplnění sortimentu nabídky o další typicky vánoční zboží by mělo být zárukou úspěchu, byl to
v tomto akcemi nabitém předvánočním čase velký krok do neznáma.
Bereme–li v potaz nepříznivou předpověď počasí, tak je to proti stálému klimatu v Lidovém domě minimálně o jednu výhodu méně, naproti
tomu atmosféra trhů pod
širým nebem má také své
kouzlo. Pořadatel město
Staňkov ve spolupráci s
restaurací Na Mlýnské p.
Gusta nakonec tento krok
udělal, a udělal dobře.
Ve zhruba dvaceti stáncích tedy trhy proběhly, a to s velkým úspěchem. Návštěvnost předčila všechna očekávání i počasí nakonec taktak vyšlo.
Poděkování patří všem, kteří vyrobili a nabízeli výrobky - žákům a pedagogům ZŠ Staňkov a Diakonie Merklín, ostatním místním i mimostaňkovským prodejcům,
technickým službám za přípravu stánků, Klubu rodičů při ZŠ Holýšov za zapůjčení stánků a hlavně všem, kteří na trhy zavítali a podpořili je.
Příští rok je po letošním úspěšném startu opět na zástupcích města, jestli se
podaří založit ve Staňkově novou životaschopnou tradici. Prý už jsou opět v plánu na
druhou adventní neděli.					
Ferdinand Schenk

Jak se státní správa přibližuje občanům
Pamatuji si, že hned po sametové revoluci jsme
byli všichni přesvědčováni a všem nám bylo slibováno,
že teď se bude všechno dělat jinak a lépe, už jen pro
občany a v jejich zájmu, že jedním ze základních předpokladů demokracie je, aby se státní správa přiblížila co
nejvíce občanům, aby občané nebyli obtěžováni nadměrným cestováním na nejrůznější úřady, že všechno jim má poskytnout jejich mateřská města a obce.
Uteklo 20 let a jaká je situace? Bezhlavé a nešťastné reformy zničily fungující uspořádání státní správy v hranicích okresů, byly uměle vytvořeny zbytečné
tzv. úřady třetího typu, ovšem bez propojení s činností
ostatních státních orgánů. A tak dnes například pod náš
stavební úřad patří Koloveč, Srbice apod., které ale troj-

kou patří už pod Domažlice, a tento případ není jediný.
V rámci přibližování se občanům, pak bylo našemu stavebnímu úřadu odejmuto rozhodování ve věci
vod, nově se do Domažlic na úřad práce stěhuje i převážná část agendy odboru sociálních věcí, město přišlo
o agendu cestovních dokladů a od roku 2012, již nemůže město ani vydávat, ani přijímat žádosti na občanské
průkazy. Takže místo toho, aby přišel občan do Staňkova
na úřad a zde jsme mu mohli poskytnout veškerý servis,
který jsme v minulosti poskytovali a dokázali s přehledem
poskytnout, a naopak mu nabídli i služby navíc, musíme
ho dneska poslat i kvůli občanskému průkazu do Horšovského Týna, kde si u jedné fotokomory, která je pro cca
10.000 obyvatel této spádové oblasti, vystojí frontu společně se žadateli na pas a bůhví na co ještě. Hlavně, že
nám vrátili zpět vydávání rybářských lístků…

Kaplička

V listopadu muselo město neprodleně udělat opatření na kapličce sv. Marie
Lurdské na Mastníku, kde docházelo k odcizování měděného plechu z její střechy.
Město, ač není vlastníkem, spoluvlastníkem ani správcem či nájemcem tohoto objektu, po konzultaci s Farním úřadem ve Staňkově
a panem farářem Bergmanem rozhodlo o demontování zbývající části měděné střechy a jejím provizorním oplachtování do doby, než bude
střecha opatřena jinou krytinou. Jsme si vědomi,
že k takovéto stavbě měděná střecha neodmyslitelně patří, ale bohužel dnešní doba a neúcta
některých lidí k duchovním, ale i obecným lidským hodnotám, nás přinutila uvažovat o jiném
zastřešení, které snad už nikdo neukradne.
Starosta

foto – pohled na střechu kapličky po odcizení mědi

Starosta

Staňkovsko					
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Zákaz popíjení alkoholu na veřejnosti

Vzhledem k množícím se případům konzumace alkoholu na veřejnosti, a s tím spojeného obtěžování občanů a návštěvníků města, bude zastupitelstvo města v nejbližších dnech schvalovat s účinností od 1. ledna
2012 vyhlášku zakazující konzumaci alkoholu na veřejnosti, vyjma povolených předzahrádek restaurací,
kulturních a sportovních akcí pořádaných či spolupořádaných městem Staňkov a akcí předem ohlášených
a povolených. Účelem této vyhlášky není omezování běžných občanů, ale snaha o eliminaci posedávání
nejrůznějších individuí v podnapilém stavu nebo s alkoholem v ruce po zídkách, chodnících, popíjení v
parcích, a dokonce i v kostele. Věřím, že nikomu z běžných občanů nezpůsobí tato vyhláška žádné problémy a že snad přispěje společně s dalšími opatřeními, které se budeme snažit postupně zavádět ke zklidnění
situace v určitých lokalitách našeho města. S úplným zněním vyhlášky se můžete seznámit po jejím schválení na internetových stránkách města.
starosta
mou si věci a nechají si je za těmito dveřmi v botníku a
Nový vstup do Základní umělecké školy
V souvislosti s opakujícím se napadáním dětí u stávajícího šatně. Poté projdou přes první patro základní školy na
vchodu do základní umělecké školy, který je společný se schodiště vedoucí od stávajícího vchodu a pak budou
vchodem do knihovny, při jejich cestě na hodiny v ZUŠ dětmi pokračovat dál do prostoru základní umělecké školy. V
z místního rómského etnika bylo rozhodnuto po domluvě s souvislosti s tím bude dodatečně osvětleno i prostranství
vedením základní školy o zřízení nového vstupu do ZUŠ. před vchodem do knihovny. Také byla zkrácena doba bezSchodiště nad vchodem do knihovny bylo osaze- platného pobytu na internetu ze 60 minut na minut 30 s
no mříží, aby byl znemožněn pohyb těchto osob až do tím, že u počítače mohou být souběžně pouze dvě osoby
prostoru ZUŠ nebo i po budově školy. Jako nový vchod a knihovnice může v případě problémů práci na počítači
pro děti bude sloužit boční vchod do základní školy, který ukončit. Rodičům bych se chtěl tímto omluvit za případné
bude náležitě osvětlen a později i monitorován kamerami. problémy s těmito opatřeními spojené a pevně věřím, že
Děti projdou tímto vchodem, u druhých dveří osazených tato, bohužel nezbytná, opatření přispějí k tomu, aby alekoulí zazvoní na svého učitele a před těmito dveřmi se spoň v této lokalitě nedocházelo k obtěžování a napadání
přezují a sundají si bundy apod. Poté, co jim učitel nebo našich dětí.
starosta
jím pověřené dítě otevře dveře, dveře řádně zavřou, vezOd 1.1.2012 občanské průkazy jinak
nevybírá. Při podání žádosti již nebude zažádá jinde, než má trvalý pobyt,
požadována fotografie, ani vyplněná musí tak učinit pouze do 30.11.2011,
Městský úřad Horšovský Týn, oddělení žádost. Vše bude probíhat elektronicky. aby byla jeho žádost vyřízena včas.
občanských
průkazů,
informuje V počátečním období, tedy po prvním Dne 18.11.2011 bude také odstávka na
občany, že se mění způsob vydávání lednu, lze předpokládat prodloužení oddělení cestovních dokladů, nebude
nových typů občanských průkazů. Od doby vyřízení žádosti. Na našem úřadě tedy možnost pořídit e-pas. Úplná
1.1.2012se začnou vydávat nové e-OP bude pro tyto účely jedna fotokabina, odstávka pak proběhne od 23.12.2011
se strojově čitelnými údaji s kontaktním a tak se může stát, že vzniknou při do 2.1.2012!
elektronickým čipem- tzv. e-OP. Výměna nahromadění žadatelů fronty, za což se V této době se nebudou žádosti o občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji ani o
dosavadních
platných
občanských předem omlouváme.
průkazů není povinná. Pouze při změně Proto doporučujeme všem občanům, pas s biometrickými údaji vyřizovat.
údajů uvedených v OP - úmrtí, sňatek, kterým bude končit platnost dosavadních Úřední hodiny oddělení občanských
rozvod, trvalý pobyt, odcizení, ztráta, občanských průkazů do dubna roku průkazů a cestovních dokladů jsou v
poškození - se do 15 pracovních dní musí 2012, aby si požádali o nový občanský pondělí a středu od 7.30 hod do 11.30
občané dostavit na naše oddělení.
průkaz ještě do 14.12.2011. Výměna hod. a pak od 12.00 hod do 16.30 hod.
Od l. ledna 2012 na Městském úřadě bude bez poplatku. Předejdou tak V úterý a čtvrtek od 07.30 hod do 11.30
Horšovský Týn, na odbor vnitřních věcí případným komplikacím v souvislosti hod. Případně jiný termín lze dohodnout
a památkové péče, oddělení evidence s náběhem nového systému a možným na telefonu 379 415 123 nebo 124. Pokud
obyvatel, občanských průkazů a frontám. Též prosíme občany, jejichž to bude v našich možnostech, rádi Vám
cestovních dokladů č. dveří 10. Na tomtéž rodinní příslušníci jsou umístěni v LDN, vyhovíme.
pracovišti pak do 30 dnů bude nový nemocnicích a ústavech, aby jim ve
e-OP k vyzvednutí. Nové e-OP budou na spolupráci s námi vyřídili ještě dosavadní Občané vyřizující si dosud výměnu
požádání obsahovat elektronický čip, do typ občanského průkazu.V novém roce OP prostřednictvím matriky na MěÚ
kterého se bude moci nahrát elektronický se to pak u těchto občanů bude řešit Staňkov si od ledna příštího roku
budou moci výměnu zajistit pouze na
podpis. Poplatek za předčasnou výměnu výjezdem s mobilním pracovištěm.
OP bez čipu bude stát 100,-Kč a s čipem Od 15.12.2011 až do konce roku bude MěÚ Horšovský Týn.
500,-Kč. Při změně údajů v OP do 15 odstávka a nebudou přijímány žádné
Jiřina Soukupová, správní referent.
pracovních dnů se správní poplatek žádosti o vydání OP!! Pokud si občan

P ů j č k y b e z p o p l a t k u t e l : 724 528 636
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Neštěstí zvané České dráhy
Mnoho z nás ještě pamatuje předlistopadové časy roku
1989. Aniž bych na ně chtěl žehrat, všichni pamětníci vědí, kolik bylo v republice víceméně dobře fungujících firem. Dnes z
nich není ani tolik, aby se to dalo vznešeně nazvat torzem, spíš
z nich nezbylo nic. Některé si svůj pád plně zasloužily samy,
spoustu nechal se zavřenýma očima klesnout ke dnu stát například kvůli druhotné platební neschopnosti a možná nejvíc
jich naši šikovnější spoluobčané prostě rozkradli a rozprodali
do zahraničí.
Pár nám jich ale zbylo. Myslím takových typicky předlistopadových se vším všudy – alespoň z pohledu zvenčí. Zářným, a
v poslední době i hlasitým, zástupcem takového arogantního
dinosaura jsou České dráhy. Staňkovské přejezdy jsme na našich stránkách již zmiňovali několikrát (dnes můžeme být podle
ČD rádi, že nám jich polovinu nezrušili) a nikdy ne v dobrém.
A moloch bohužel, zdá se, dělá všechno pro to, aby se veřejné mínění ještě více vyostřilo proti nim. To, co nám provedly v
poslední listopadové dekádě, asi nemá v normálním civilizovaném světě obdoby. Rád bych viděl tiše trpící sousedy v Bavorsku, kdyby jim německé železnice prováděly něco podobného.
Nevím, jak triviální je výměna signalizačního zařízení na přejezdu, chápu, že když je přejezd nezabezpečen, vlak houká a
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jede krokem. Přesto nesouhlasím s
tím, aby mi krokem projíždějící vlak
houkal pod okny ještě v deset večer
a ve čtyři ráno a v sobotu a v neděli,
a přitom montážní tým po odpolednech a o víkendu nebyl na pracovišti. Rád bych si stěžoval, ale asi
by to stejně u takovéto organizace
nemělo cenu. Navíc pouhá výměna signalizace bez dalších úprav z
hlediska obyvatel Staňkova nebyla
k ničemu. Na novém zařízení jsem
hned první den, co bylo v provozu,
stál ráno osm minut.
Sám s tím asi nic nenadělám, tak
alespoň tiše doufám, že na každého jednou dojde a že tržní hospodářství dopadne s odpovídající
silou i na tohoto neekonomického
arogantního netvora. Pamatuji si
před pár lety asi pětidenní stávku na
železnici a nezlobte se na mě, bylo
to fajn…				
		
Ferdinand Schenk

Petr Pithart ve staňkovské škole

23. listopadu navštívil naši Základní školu ve Staňkově
místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Doc. JUDr. Petr
Pithart, kterého doprovázela paní senátorka JUDr. Jiřina Rippelová.
Akce se uskutečnila v rámci projektu ,,Příběhy bezpráví“.
Třetí a čtvrtou vyučovací hodinu byli žáci deváté a osmé
třídy přítomni na besedě v interaktivní učebně. Poté, co pan ředitel
Šobr sezení krátce zahájil, zhlédli jsme krátký film o době vlády
komunismu na našem území. Hlavní motiv ukázky představovaly
neprůchodné hranice. Potom pan Pithart načal diskuzi právě na
toto téma, jeho vyprávění nepostrádalo napětí a velmi nás zaujalo.
Dozvěděli jsme se např., že několik let pomáhal pašovat knihy a
málem ho chytili. Našel se i prostor pro dotazy z řad žáků, kteří měli
z přítomnosti tak významného politika poněkud trému, ale někteří se
po chvilce osmělili a nemuseli toho litovat. Odpovědi na dotazy o
tehdejším režimu byly pro nás hodnotné zvláště proto, že pan Pithart
toto dění skutečně zažil, vážíme si toho více než jen čtení z knih od
nezúčastněných autorů.
Nakonec dostali oba senátoři drobné pozornosti na rozloučenou a další výuka proběhla podle běžného rozvrhu. Věřím, že
dnešek se nikomu nesmaže z paměti.							
Michaela Augustinová, 9. tř.

Zápis do prvního ročníku
základního vzdělávání

ve školním roce 2012/2013 se uskuteční

ve čtvrtek 19.1. 2012 od 14 do 18 hodin
v budově Základní školy Staňkov, Komenského 196

Zákonný zástupce při zápisu musí předložit rodný list dítěte,
občanský průkaz zákonného zástupce, průkaz pojištěnce dítěte.
Školský obvod spádové školy:
Staňkov (Staňkov I a II. Krchleby, Vránov, Ohučov)
Puclice (Doubrava, Malý Malahov)
Čermná
Poděvousy
Hlohová (Močerady)

Staňkovsko					
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Zprávy ze základní školy
Nový školní rok jsme slavnostně zahájili v Lidovém domě. Prvňáčky
přivítal ředitel školy Mgr. Jaroslav Šobr a staňkovský kněz Mgr. Robert
Bergman.
Děti z prvních až čtvrtých tříd měly začátek roku pohádkový – se svými
třídními učitelkami navštívily filmové představení Čertova nevěsta.
Starší žáci z osmého a devátého ročníku v rámci výuky dějepisu zhlédli
v místním kině film Lidice. Začátkem září proběhl již tradiční třídenní
adaptační kurz žáků šestého ročníku v Klenčí pod Čerchovem. V tomto
měsíci také navštívila ZŠ redaktorka Domažlického deníku. Proběhlo
fotografování žáků prvních tříd a následné uveřejnění fotografií v tisku.
Děti z prvního stupně se umístily na druhém místě sportovní soutěže
Horšovskotýnské hry, žáci ze čtvrtých tříd absolvovali kurz dopravní
výchovy a s třídními učitelkami navštívili muzeum v Kolovči. Pro
rodiče integrovaných žáků jsme uspořádali schůzku s vyučujícími, které
poskytují individuální i skupinovou nápravnou péči.
V říjnu proběhl celoškolský aktiv, po něm následovaly schůzky ve
třídách. V tomto měsíci navštívily třídy druhého stupně zajímavý výchovný koncert zaměřený na populární hudbu, žáci osmého a devátého
ročníku se pak vypravili do Plzně na muzikál Streetlight, který s podtitulem Silní bez násilí připravila mezinárodní hudební a taneční skupina
Gen Rosso spolu se žáky plzeňského církevního gymnázia. Deváťáci
besedovali se senátorkou JUDr. Rippelovou o Senátu ČR. V rámci volby
povolání navštívili devátou třídu zástupci různých škol z Domažlicka i
Plzeňska. Žáci čtvrtých a šestých tříd strávili hodinu v místní knihovně,
žáci čtvrtého ročníku navštívili hasičskou zbrojnici. Pro děti z družiny
a jejich rodiče zorganizovaly družinářky lampiónový průvod. Žáci
osmých ročníků pokračovali v projektu Kreativní demokratická škola.
Ten vyvrcholil závěrečnou konferencí v Plzni v Západočeském muzeu,
kde 8.A prezentovala svůj projekt Bezpečný Staňkov. V říjnu se uskutečnily volby do Žákovského parlamentu. Předsedou se stal Tomáš Fejtek
a jeho zástupkyní Tereza Karlovcová, oba z devátého ročníku. Zástupci
tříd se scházejí pravidelně jednou za čtrnáct dní spolu s vedením školy
a navrhují různé projekty a celoškolní akce. Z těchto návrhů vzešel i
nápad na netradiční poslední říjnový den, který se nesl v duchu Halloweenu, a na barevný den na konci listopadu.
V listopadu proběhla výběrová kola soutěže Staňkovský slavík a Škola
hledá talent. Finále těchto soutěží budete mít možnost navštívit v sále
Lidového domu.
V listopadu se také škola již tradičně zúčastnila filmového festivalu
Juniorfest v Horšovském Týně. Kromě návštěvy filmového představení
jsme vyslali tým šesťáků do soutěže Pevnost Týn. Zde je podpořili v

publiku žáci druhého stupně. Na vítězství sice tým nedosáhl, zato
se všichni skvěle pobavili a vychutnali si přítomnost hvězd ze seriálu
Ulice. Soutěžní tým bude odměněn za svoji snahu - 7.1.2012 si pojede
prohlédnout televizní ateliéry seriálu Ulice na Barrandově.
Několik našich žákyň uspělo ve výtvarných soutěžích. V soutěži Juniorfestu zazářila Aneta Bernklau, ocenění také obdržely M. Augustinová, M. Topinková, J. Macánová a D. Letáková. Cenu dětské poroty v
celostátní soutěži Ahoj z prázdnin získala A. Suchá.
Zúčastnili jsme se také několika sportovních soutěží – ve florbalu
postoupili mladší i starší žáci z okrskového do okresního kola, žákyně
vybojovaly v okresním kole 2. místo.
Děti z první až třetí třídy navštívily v listopadu divadelní představení v
Lidovém domě s názvem Nebojte se strašidel. V šestém a osmém ročníku pokračovala v listopadu setkání s okresní metodičkou prevence v
programech Spokojená třída a Deštník držím já. Žáci druhého stupně
měli možnost poslechnout si besedu o práci policie, o tom, jaká rizika
přinášejí drogy, a podívat se, jak pracují policejní psi. Do osmého a
devátého ročníku jsme zajistili preventivní program Poruchy příjmu
potravy, který žáky velmi zaujal.
V devátém ročníku pokračoval jako každý rok celostátní projekt Příběhy bezpráví. V letošním roce jsme žákům promítli film Za železnou
oponou, poté následovala velmi zajímavá beseda s JUDr. Petrem
Pithartem, místopředsedou Senátu Parlamentu ČR.
V listopadu jsme přivítali ve škole rodiče i veřejnost při tradičním
Dnu otevřených dveří. Možnosti být přítomni vyučování jako vždy
využili především rodiče žáků z 1.
stupně. V tomto měsíci proběhly
také informační schůzky pro rodiče
a volba členů Školské rady. Zákonní
zástupci žáků zvolili Mgr. Ivanu
Fejtkovou, Ferdinanda Schenka a
Ilonu Topinkovou. Náhradníkem
se stala Věra Felixová. Pedagogické
pracovníky bude ve Školské radě
zastupovat Mgr. Jiřina Vachtlová,
Mgr. Ivana Brožovská a Mgr. Zdeněk Valečka.
První adventní neděli jste měli možnost poslechnout si koledy v podání
žáků školy při rozsvěcení vánočního
stromu na náměstí, o týden později
pak zakoupit výrobky dětí z prvního
i druhého stupně na Vánočních
trzích u kostela. Byli jsme velmi
mile překvapeni, kolik lidí si udělalo
čas a ke stánkům s malými prodejci
zavítalo. Doufáme, že se z této akce
stane milá tradice a že se podaří
trhy uspořádat i v následujícím roce.
Přejeme kolegům, žákům i jejich
rodičům krásné Vánoce a příjemně
prožité vánoční prázdniny.
vedení školy

Staňkovsko					

Jak si vybrat
střední školu
Opět se přiblížilo období, kdy žáci základních
škol začínají přemýšlet o pokračování svého
vzdělávání. A s nimi samozřejmě jejich rodiče,
kteří za výběrem školy hledají především
možnosti následného pracovního uplatnění
svých dětí.
Pamatujeme si všichni doby, kdy toto
období bylo ve školách zároveň náročnou
studijní přípravou na přijímací zkoušky a
nervozita očekávání stoupala s prestižností
zvolené školy. V den konání přijímacích
zkoušek stávaly před středními školami davy
nervózních rodičů a s obavami a nadějemi
očekávaly okamžik vylepení výsledků
přijímacích zkoušek. V seznamu žáků se
různě vysoko objevila rozhodující čára, která
striktně oddělila přijaté šťastlivce od těch
méně úspěšných.
Dnešním „deváťákům“ musí toto vyprávění
připadat jako zlý sen. A to ani netuší, že byli
žáci, kteří do žádné další školy nešli, protože
se na žádnou nedostali.
Dětí nám v populaci silně ubylo, středních
škol ještě silněji přibylo. A tak se stalo, že
střední školy si žáky v naprosté většině
již nevybírají, ale naopak se předhánějí
v nabídkách, na které se snaží co nejvíce žáků
získat.
Na gymnázia již dávno nechodí jen žáci
s vynikajícím prospěchem, nějaká ta trojka
na závěrečném vysvědčení přestává být
výjimkou. A vyučit se kadeřnicí není už
dávno výsada jen děvčat s vyznamenáním,
ale běžná realita i pro „čtyřkařky“.

Maturitní ples se vydařil . . .

Prosinec 2011

Můžeme si nad tímto stavem povzdechnout,
ale slovy Járy Cimrmana je to tak to jediné, co
proti tomu můžeme dělat.
Obavy z nepřijetí dítěte na střední školu už tedy
žádní rodiče mít nemusí. O to více je však nutné
přemýšlet nad tím, kam jej přihlásí. Je-li dítě
studijní typ, a předpokládá se tak pokračování
vzdělávání i na vysoké škole, je volba jasná. I
v dnešních zmírněných podmínkách stále platí,
že nejuniverzálnější příprava je na gymnáziích
a středních odborných školách.
Co ale s dětmi, které se učit příliš nechtějí
už na škole základní? Rozhodně není nutné
vzdávat jejich možnosti předem. I takoví žáci
mohou postupně získat úplné střední vzdělání
a není výjimkou, že s dospíváním a psychickým
dozráváním se jejich přístup ke studiu změní.
Nejčastější chyba rodičů však bývá v tom, že
se nechají zlákat právě snadnou dostupností
nejrůznějších maturitních oborů na školách
a přihlásí své dítě bez ohledu na to, že má
průměrný, či dokonce podprůměrný prospěch.
Naše škola má v tomto směru velmi negativní
zkušenost z loňského školního roku, kdy jsme
dokonce museli zrušit ročník maturitního
oboru, kde prospívalo jen 15 % žáků. Většina
tedy ztratila rok neúspěšným pokusem, navíc
jim jistě pocit trvalé neúspěšnosti nedodal
na celkové pohodě. Stačilo přitom tak málo –
reálněji odhadnout možnosti dítěte, netrvat
zbytečně na maturitním oboru, vybrat raději
vhodné řemeslo, kde jsou vzdělávací nároky
mířené spíše na manuální zručnost a kde
je mimo jiné podstatně větší poptávka po
absolventech u zaměstnavatelů. No a po získání
výučního listu nic nebrání v tom, pokračovat
v nástavbovém studiu k maturitě.
A ještě na jednu věc je třeba myslet. Maturitní
zkouška již není jen záležitostí samotné střední
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školy. Nová maturita má tzv. společnou
část, která je stejná pro všechny typy škol.
V letošním školním roce, kdy proběhly
maturity poprvé podle tohoto nového
systému, zůstalo neúspěšných téměř 20
% žáků. Po čtyřech letech zůstali jen se
základním vzděláním. A zase stačilo, aby
pečlivěji zvážili výběr oboru, nejdříve získali
výuční list a teprve potom se pokoušeli o
pokračování.
Pro učební obory mluví i další nově vznikající
fenomén dnešní doby. Do učebních oborů se
čím dál častěji přihlašují i lidé s již získaným
vysokoškolským
vzděláním.
Potřebují
výuční list pro provoz živnosti a nebo se
zkrátka chtějí naučit řemeslnou dovednost.
Mnohých řemeslníků totiž značně ubývá,
poptávka na trhu práce začíná být větší a
větší, zajímavé jsou finanční nabídky od
firem a vizionářsky podnikaví jedinci již vidí
své nové možnosti.
I na naší škole SOU Domažlice můžeme
nabídnout vašim dětem řadu zajímavých
studijních i učebních oborů z oblasti
strojírenství, elektrotechniky i služeb
buď přímo v Domažlicích, nebo v místě
poskytovaného vzdělávání ve Stodě. Přijďte
se podívat na veletrh středních škol v Plzni
17. ledna.
Navštivte dny otevřených dveří přímo
na naší škole ve Stodě 12. ledna. Rádi vám
zodpovíme všechny vaše dotazy ohledně
výběru vhodné školy pro vaše dítě. Dobře
vybrané vzdělání je stále tou nejlepší
investicí.
Mgr. A. Sedláčková
zástupkyně ředitelky SOU Domažlice
Místo poskytovaného vzdělávání Stod

Dne 25. listopadu 2011 proběhl v sále Lidového domu ve Staňkově maturitní ples Soukromé střední odborné školy a Gymnázia
Bean s. r. o. . Maturitní ples pořádaly třídy denního i dálkového studia, a to 4.OA. 2.P., 3. DA a 3.DB. Téma plesu „Kráska a zvíře“
bylo ztvárněno nápaditým předtančením studentů, které zahajovalo maturitní ples. Předtančení se studenty nacvičila Adéla Šlajsová.
Pestrý program maturitního plesu také obohatilo vystoupení žáků Základní školy Staňkov. Žáci předvedli ukázku z muzikálu „Děti
ráje“ pod vedením sourozenců Balátových. Slavnostní šerpování všech studentů bylo nejdůležitějším bodem maturitního plesu.
Každý student obdržel šerpu s nápisem maturant, skleničku a květinu od třídní učitelky. Pak následoval slavnostní přípitek studentů
a pedagogů. Pak následovalo taneční sólo studentů a rodičů a rodinných příslušníků.
Také barmanská show, kterou předvedl
Michal Pustina, absolvent naší školy, příjemně
obohatila program večera. Přítomné všechny
jistě překvapilo humorné půlnoční překvapení
studentů 4.OA, kteří si téma vypůjčili ze
známých „Básníků“. K tanci a poslechu po
celý večer hrála domažlická hudební skupina
Elixír.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě maturitního plesu,
a pedagogům, kteří vždy poradili, pokud to
bylo potřeba. Zvláště děkujeme radě města
Staňkova, které na plese zastupoval Jaroslav
Šobr, místostarosta města, za odpuštění nájmu
za sál, což nám finančně velice pomohlo.
Maturitní ples se vydařil, nyní je ovšem
důležité, abychom se poctivě připravovali na
maturitní zkoušku – zkoušku dospělosti, tak
abychom byli úspěšní.

Staňkovsko					
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Cechovní řemesla ve Staňkově
Ve Staňkově působily v období existence cechovních organizací dva cechy, cech ševcovský a tzv. rajcech (z německého
Reihezunft), který sdružoval řemeslníky působící v odlišných výrobních oborech. Z jeho činnosti se dochovalo jen nevelké
množství písemných pramenů. Většinou se jedná o účetní materiál, konkrétně o agendu schvalování ročních účtů cechu
purkmistrovským úřadem v Městysi Staňkově a vrchnostenským úřadem v Chotěšově.
V těchto písemnostech se nacházejí také otisky dvou pečetidel, které zmíněný cech střídavě užíval ještě v první polovině
19. století. Menší z pečetí měla průměr 2 cm a v jejím pečetním poli byl umístěn nezdobený dělený štít. Vpravo nahoře byl znak
pekařů, preclík a nad ním calta, vlevo nahoře znamení řezníků – český lev se širočinou a v patě štítu kleště a zřejmě nebozez.
Nad štítem se nacházel opis MARCK*STANKV a ve zbytku pečetního pole rozviliny. Druhá známá pečeť, rovněž kulatá,
byla větší a obsahovala znamení vícera řemesel. Pečeť měla průměr 3 cm, v pečetním poli byl umístěn dělený štít ozdobený
rozvilinami, v horní polovině pečeti byl od pečetního pole neoddělený opis MARCK* STANKAV. Celá pečeť byla lemována
provazcem (označení ozdobné linky). Štít se dělil na sedm polí, která obsahovala cechovní znamení jednotlivých řemesel.
Vpravo nahoře lze rozeznat kolo a nad ním kružidlo přeložené úhelníkem, v poli uprostřed nahoře se opět objevuje český
lev držící v tlapách širočinu, nahoře vlevo korunovaný preclík, vpravo dole spatříme kružidlo a pod ním zednické kladívko a
zednickou lžíci přeloženou úhelníkem, dole uprostřed se pravděpodobně jedná o klíč, kladívko přeložené podkovou a kleště,
vlevo dole jsou zřetelné nůžky nad žehličkou a konečně v patě štítu se nacházejí překřížené širočiny. Z tohoto sfragistického
materiálu vyplývá, že ve staňkovském rajcechu se sdružovali koláři a truhláři, řezníci, pekaři, zedníci, kováři a zámečníci,
krejčí a tesaři. V písemných pramenech jsou navíc zmíněni také skláři.
Cechovní účty dokládají, s jakými pravidelnými příjmy mohl cech počítat, a rovněž dokumentují finanční výdaje cechu.
Ke stálým příjmům patřily členské poplatky, které se odpouštěly pouze zchudlým řemeslníkům. K navýšení sumy v „matce
pokladnici“ došlo, jestliže mladý řemeslník „dostal za vyučenou“, tzn. mistři stvrdili, že byl řádně vyučen. Nejvyšší sazbu
hradili ti, kteří byli přijímáni za mistry. Rovněž skladba výdajů byla každoročně velmi podobná. Cechovní organizace měly
zpočátku mnoho společného s náboženskými bratrstvy a povinnost navštěvovat bohoslužby bývala zakotvena v artikulích.
Příslušníci cechů nechávali sloužit mše za zemřelé spolučleny, také nákupy svíček do kostela představovaly větší obnos.
Mezi výdaji se pravidelně objevovaly částky cechovnímu inspektorovi za celoroční dozor, písaři za vedení a skládání účtů, za
vedení cechovních register a za přítomnost a vedení zápisů ze čtvrtletních schůzí cechu. S tím souvisela vydání za papír, také
mladším mistrům za svolávání a obcházení ostatních mistrů a starším mistrům za reprezentaci a správu cechu. Charitativní
funkce cechu se odrážela v příspěvkách na pohořelé a na staré, nemocné mistry, vdovy a sirotky.
Cech sdružoval řemeslníky nejen ze Staňkova, ale rovněž z okolních obcí. V roce 1809 cechovní účetnictví vykazovalo
62 členů, v roce 1836 je zaznamenáno 47 řemeslníků a nedlouho před zrušením cechu v hlášení o stavu cechu lze napočítat
54 mistrů, 20 tovaryšů a 9 učňů.
Všechny cechy měly ukončit svoji činnost k 1. květnu 1860, kdy vstoupil v platnost císařský patent č. 227 ř. z.,
Živnostenský řád z 20. prosince 1859. Lze předpokládat, že tehdy uzavřel svoji působnost rovněž rajcech ve Staňkově.
Radka Kinkorová

15. kraj České republiky – kraj knihoven

Bylo letošním mottem 15. ročníku celostátní akce „Týden knihoven“. V úterý 4. října navštívila Městskou knihovnu ve
Staňkově paní spisovatelka Daniella Kroluperová, autorka Knížky pro prvňáčka, kterou děti dostaly při pasování na čtenáře.
Paní Krolupperová dětem představila novou knížku Bubáček, četla z knihy Sedmilhář Josífek a odpovídala na všetečné otázky
druháčků.
V pátek 7. října 2011 probíhala v knihovně
další „Kreativní dílna“. Účastníci dílny si
vyrobili Korálkový náhrdelník tentokrát z
dřevěných barevných korálků a bavlněných
šnůr.
Upozornění
Od listopadu 2011 bude v Městské knihovně
ve Staňkově probíhat prodejní akce
nakladatelství Thovt, které vydává literaturu
pro děti. Na knihy je 30% sleva.
J. Malíková

Staňkovsko					
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FarnícharitaveStaŸkovĢ
srdeēnĢzvena

ADVENTNÍSETKÁNÍ
NEJENPROSENIORY
vestƎedu14.prosince2011
ve14.00hodin
vespoleēenskémístnostiBetlémnafarnízahradĢ
vánoēnívystoupenížákƽzákladníškoly
pohoštĢnízajištĢno


ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST STAŇKOV Vás zve na bohoslužby
o Vánocích 2011

24. prosince (sobota) ŠTĚDRÝ DEN				
20:00 Osvračín VIGILIE NAROZENÍ JEŽÍŠE KRISTA
								
24:00 Staňkov
25. prosince (neděle) BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ			
9:00 Staňkov (ZASVĚCENÝ SVÁTEK)
								
10:30 Osvračín
27. prosince (úterý) SVÁTEK SV. JANA EV.			
16:00 Staňkov
28. prosince (středa) SVÁTEK SV. BETLÉMSKÝCH DĚTÍ
16:00 Staňkov
30. prosince (pátek) SVÁTEK SV. RODINY			
8:00 Staňkov
31. prosince (sobota) PODĚKOVÁNÍ ZA UPLYNULÝ ROK
16:00 Staňkov
1. ledna 2012 (neděle) SLAVNOST MATKY BOŽÍ P. MARIE
9:00 Staňkov (ZASVĚCENÝ SVÁTEK)
								
10:30 Osvračín
Dále podle běžného pořádku bohoslužeb...
Další informace o Vánocích můžete najít na našem webu: www.farnoststankov.ic.cz

Staňkovský chrámový sbor sv. Jakuba pořádá ve spolupráci s obcí Bukovec koncert České
mše vánoční Jakuba Jana Ryby, který proběhne v pondělí 26.12.2011 od 16 hodin v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Bukovci.
Oslava konce a začátku kalendářního roku pro rodiny s dětmi proběhne 31.12. Po mši svaté
na poděkování za uplynulý rok (16:00) bude setkání v Betlémě. Pro děti jsme přesunuli
půlnoc na 20 hodin.

Vánoční přání
Vánoce. Je zvláštní, že všude okolo nás, přestože
se lidé nehlásí ke křesťanskému přesvědčení, stále
přetrvávají tyto svátky oslav narozenin Ježíše Krista.
Nepatřím mezi ty, kteří slepě kritizují samotný konzumní způsob přípravy na Vánoce. Lidé shánějí a nakupují dárky, připravují a uklízejí své domovy, pečou
cukroví, těší se na odpočinek v přítomnosti svých
nejbližších... A já si myslím, že v pozadí něco stojí. Něco, co nejde jen tak vysvětlit. Něco, co v sobě
ukrývá kus zvláštního tajemství, které z Vánoc dělají
asi nejzvláštnější a nejkrásnější svátky v roce. My,
křesťané, oslavujeme narození Ježíše Krista, oslavujeme skutečnost, že Bůh přišel na naší zemi a že s
touto naší zemí i s lidmi touží spolupracovat na svém
velkém plánu, který nazýváme svět.
Ale bylo by velkým omylem domnívat se, že Boží

příchod na svět je pouhá událost stará dva tisíce let.
Právě tajemství vánočních svátků dokazuje, že Bůh
přichází na tento svět stále. Dokonce i dnes – podobně skrytě, jako v Betlémské jeskyni v nuzných podmínkách – přichází do srdcí lidí všude tam, kde se
lidé snaží o dobro, kde nemyslí jen sami na sebe a
upřednostňují vztahy nad věcmi. A myslím, že tam
patří i touha obdarovat, touha udělat druhým radost a
touha prožívat krásné a pravdivé lidské vztahy.
A tak věřím, že Bůh přichází na tento náš svět stále. V
různých chvílích, v různých podobách – někdy zjevně
a někdy tajemně nepoznáván.
I přesto, že mnozí nechtějí toto tajemství pojmenovávat náboženskými názvy, bych moc chtěl, abyste
prožili ty letošní vánoční svátky obdarováni – svými
blízkými, i Bohem. Přeji Vám, abyste letošní Vánoce
prožili v radosti a pokoji a aby i k Vám přišel náš jediRobert Bergman
ný Bůh. 			

Staňkovsko					
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci září a říjnu oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Fejtek Josef		
Staňkov I		
Herianová Anna		
Staňkov I
Jaklová Marie		
Staňkov I		
Kabourková Jiřina
Krchleby
Kapr Václav		
Staňkov I		
Karmanová Marie
Staňkov I
Koptík Miroslav
Staňkov II		
Krajíčková Božena
Staňkov II
Nový Václav		
Staňkov I		
Nozarová Libuše		
Krchleby
Petrašovská Ludmila Staňkov I		
Stoklasa Karel		
Staňkov I
Štenglová Marie
Staňkov II
Berková Milada
Haisová Miroslava
Liška Josef		
Sadílková Marie

Staňkov II		
Staňkov I		
Krchleby		
Staňkov I		

Decker Josef		
Hellerová Věra		
Pangl Karel		
Škopková Marie		

Staňkov II
Staňkov I
Staňkov I
Staňkov II

V měsíci listopadu a prosinci oslavili nebo oslaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Brabec Václav 		
Ohučov			
Gregorová Marie		
Staňkov I (99!)
Herian Miroslav
Staňkov II		
Ježek Konstantin		
Staňkov I
Kozina Josef		
Staňkov I		
Palečková Jiřina		
Staňkov I
Papež František
Staňkov I		
Přibyslavský Jaroslav
Staňkov I
Vovsová Vlasta		
Staňkov I
Kocová Anna		
Názr František		
Šperl Alois		

Staňkov I		
Staňkov II		
Staňkov I		

Kochmanová Jiřina
Rothová Jiřina		
Vaňous Jaroslav		

Staňkov II
Staňkov I (95!)
Staňkov I		

Kulaté životní jubileum společného života oslavili či oslaví manželé
Oppolzerovi, Staňkov I
Zimmermannovi, Staňkov II
Byrtusovi, Staňkov II
Andrlovi, Staňkov I
Blahopřejeme.
Dne 7.10.2011 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví občánkově města Staňkov
Filip Plášil
Zlata Hofmanová
Nikol Leitlová
Josef Procházka
Nela Vítková
Daniela Maxová
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.

Kultura v LD

Plesy 2012 v LD

10. prosince – závěrečný ples tanečního kurzu

14. ledna – country bál – ČS ochránců památek

14. prosince – koncert dětského domova

21. ledna – dětský karneval MŠ

28. prosince – vánoční posezení pro seniory

28. ledna – rybářský ples

31. prosince - Silvestr 2011 (hrají Milan Khas a
Ardiana) – předprodej vstupenek v podatelně MěÚ
a v restauraci Na Mlýnské
31. března 2012 - lekce smíchu a zpěvu, humor a
muzikál - hudebně zábavný pořad pro dospělé

4. února – mládenecký ples
11. února – letecký maškarní ples
24. února – 5. žákovský ples
3. března – country bál - Stříbrná rosa
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Vánoční koncert ve školce

Mráz lezoucí do morku kostí, sněhové závěje dosahující až do pasu dospělého člověka a k tomu všemu kouzelné sobí spřežení... Tak tohle Vám rozhodně slíbit nemůžeme.
My Vám však nabídneme příjemně strávené čtvrteční odpoledne. 15. 12. 2011 na zahradě mateřské školy pořádáme Vánoční koncert. Uslyšíte písně a koledy známé i neznámé a to
v netradičním nastudování. Interprety budou naši nejmenší
spoluobčané - děti z MŠ Staňkov. Těšit se můžete i na sólová
vystoupení. Vzduch bude provoněn vánočními pochoutkami
a typickými nápoji. Ochutnáte kubu, vánoční cukroví, vánočky, čaj i punč.
To všechno vypukne v 17.00 hodin. Přijďte si s námi
zazpívat a vánočně rozjímat pod ozdobeným stromečkem.
Aspoň v tom předvánočním shonu na chvíli zapomenete na
běžné starosti. Hojná účast a bouřlivý potlesk budou pro děti
tou nejlepší odměnou. Těšíme se na Vás!
			
Kolektiv pracovnic MŠ Staňkov
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Klasika v kostele
V neděli 20. listopadu se v kostele Sv. Jakuba Staršího ve
Staňkově uskutečnil koncert, kdy poměrně početné obecenstvo
mělo možnost vyslechnout hudbu klasiků, Smyčcový kvartet
B dur Ludwiga van Beethovena a Smyčcový kvintet Es
dur Bedřicha Smetany. Domnívám se, že od doby koncertu
legendární Zuzany Růžičkové jsme ve Staňkově neměli
možnost se tak kvalitní hudební produkce zúčastnit. Dík za to
patří panu faráři, ale zejména panu Řezáčovi, jenž se zasloužil
o vystoupení členů České filharmonie Milana Vavřínka, Petra
Havlína, Jiřího Řeháka, Josefa Špačka staršího a mladšího ve
Staňkově.				
J. Steinbach

Zveme Vás na Vánoční koncert ZŠ, který se uskuteční 21. prosince
od 18 hodin ve staňkovském kostele.

31. prosince – Silvestr 2011
Hudba Milan Khas + Adriana

Město Staňkov a restaurace Na Mlýnské si Vás dovolují pozvat na Silvestr 2011 dne
31.12.2011 od 20:00 hodin do Lidového domu ve Staňkově.
Vstupné v předprodeji 220,- Kč, na místě 250,- Kč, v ceně vstupného v předprodeji
„lahvinka šampáňa“ a sklenička.
Předprodej vstupenek v podatelně městského úřadu a v restauraci Na Mlýnské.

Staňkovský slavík

16. února 2012 od 17 hodin proběhne v sále Lidového domu
již 3. ročník této pěvecké soutěže.
Přijďte si poslechnout a povzbudit malé i větší zpěváky ze ZŠ Staňkov.
Učitelé i žáci
ZŠ Staňkov
Vás zvou na

5. ŽÁKOVSKÝ PLES,

který se bude konat
24. února 2012
od 17 hodin
v Lidovém domě ve Staňkově.

Staňkovsko					
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se skupinou The Storm


Sobota 14. ledna 2012 od 20 hod.
Lidový dům ve Staňkově


Tombola
Předtančení: - skupina irských tanců INIS, Plzeň, - country show „Divoký Západ“ , Štíchov
Oblečení ve stylu country vítáno
Vstupné: 80 Kč
Zve: Český svaz ochránců památek. Veškerý výtěžek bude použit na záchranu zámku v Čečovicích

seskupinouTheStorm

Sobota 14. lednaRezervace:
2012info@csopa.info, mobil: 776 555 217
od 20 hod.

2:1, ale nakonec po urputném boji prohrál těsně 2:3. Po osmém kole patří Staňkovu čtvrtá příčka, zaručující účast v play
off. V prosinci se hokejisté Staňkova ještě střetnou s Buldoky
Kulturní dĤm ve StaĖkovČ
Stříbro a Sokolem Díly. Mezi svátky mimo soutěž je naplánoTombola
váno přátelské utkání s Ice Barons Waldmünchen.
Aktuální tabulka kanadského bodování: 1-2. Petr
PƎedtanēení: ͲskupinairskýchtancƽINIS,PlzeŸ, 
Hoffman
8 (5+3) a Pavel Reithar 8 (4+4), 3-4. Jiří Látal 7 (4+3)
Ͳcountryshow„DivokýZápad“,Štíchov

Hokejisté bojují
na třech stadionech
a Petr Němec 7 (3+4), 5. Tomáš Nový 6 (5+1). Nejbližší akcí
Staňkovští hokejisté letos opět hrají soutěž Sdruženého přeObleēenívestylucountryvítáno
je pololetní schůze staňkovského hokejového klubu, která se
boru okresů Domažlice a Tachov na zimních stadionech v Tauskuteční v první polovině prosince tradičně v restauraci za
chově, Domažlicích aVstupné:80Kē
Klatovech.
poštou. Více se můžete dozvědět na klubové nástěnce naproTento ročník se utkává celkem šest týmů - Tempo
ti pekárně i na internetových stránkách www.hcstankov.cz
Staňkov, Buldoci Stříbro, HC Tachov, Sokol Díly, HC Malá VísZve:
ýeskýPřimda.
svaz ochráncĤ
památek
ka
a Tatran
Hrací systém
je čtyřkolový s následným Vojtěch Němec
Veškerý
výtČžek
bude
použit na
záchranu
zámku
play
off (první
čtyři).
Současná
aktivní
sestava
HC Tempo
Staňkov:
brankáři Jan Brožovský a Jaroslav Baar, útočníci Jiří
v ýeþovicích
Látal,
Petr Němec,
Pavel Reithar,
Petr 776
Hoffman,
Tomáš Nový,
Rezervace:
info@csopa.info,
mobil:
555 217
Tomáš Přibyl, Josef Vavrica, Josef Falout, Martin Kapitán, Jan
Petržík, obránci: Vojtěch Němec, Pavel Blacký, Marek Přibyl,
Libor Peteřík, Ladislav Kabourek.
Staňkov začal sezónu už koncem srpna pravidelnými
tréninky, které jsou každé úterý od 20 hodin na ZS Domažlice. Vlastní soutěž byla zahájena v polovině října. Hokejisté
Staňkova v prvních třech duelech prohráli s Přimdou, Tachovem a Malou Vískou. Poté ale dokázali porazit úřadujícího mistra Buldoky Stříbro a následně i okresního rivala Sokol Díly.
Druhé kolo ligy Staňkov opět začal prohrami s Přimdou i Tachovem. Začátkem prosince v posledním odehraném utkání
Staňkov změřil síly s Malou Vískou. V zápase sice Staňkov vedl

Advokátní kancelář se sídlem v Praze
zahájila provoz své pobočky ve Staňkově.

Kontakt

NA PRÁVNÍKY ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE
SE MŮŽETE OBRACET S ŽÁDOSTÍ
O PRÁVNÍ POMOC VE VĚCECH
OBČANSKÉHO, RODINNÉHO, TRESTNÍHO
A OBCHODNÍHO PRÁVA.
Pobočka advokátní kanceláře, JUDr. Prokop Beneš

1iGUDåQt6WDĖNRY

WHOZZZEFDNF]

Trestní obhajoba   REKDMRED Y SĜtSUDYQpP Ĝt]HQt ~þDVW
QD~NRQHFKRUJiQĤþLQQêFKYWUHVWQtPĜt]HQtVHSLVSRGi
QtREKDMREDYĜt]HQtSĜHGVRXGHP
Rodinné právoSUiYQtSRPRFSĜHG]DKiMHQtPĜt]HQtSĜL
~SUDYČVW\NXVQH]OHWLOêPLGČWPLVHSLVQiYUKĤQD~SUDYX
VW\NXDXUþHQtYêãHYêåLYQpKRQD~SUDYXSRPČUĤE\GOH
QtQDUR]YRGPDQåHOVWYt VSRUQêLQHVSRUQê ]DVWXSRYi
QtYĜt]HQtSĜHGVRXGHP
Občanské právo  VHSLV VPOXY Y\SRĜiGiQt SRGtORYpKR
VSROXYODVWQLFWYtVHSLVåDOREYREþDQVNRSUiYQtFKYČFHFK
]DVWXSRYiQtYVRXGQtFKVSRUHFK
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Přebor tenisového oddílu Staňkov
Ve dnech 16.-17.9.2011 proběhl na tenisových kurtech Staňkova tradiční přebor
oddílu jednotlivců. Losování a rozehrání turnaje bylo v pátek, v sobotu byla odehrána většina zápasů a večer proběhlo posezení u táboráku. Hrálo se systémem ve
dvou skupinách každý s každým na jeden set, z každé skupiny dva nejlepší postoupili do semifinále. Zúčastnilo se celkem devět hráčů. První skupina: Jan Vacík, Josef
Vavrica, Vojtěch Němec, Milan Zídek, Ladislav Žáček. Druhá skupina: Jitka Beránková, Petr Cenefels, Miroslav Rada, Karel Mandík. První skupinu vyhrál suverénně
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Josef Vavrica se čtyřmi vítězstvími, ovšem
na druhé příčce se shodně se dvěma výhrami a dvěma porážkami umístili Žáček,
Němec, Zídek. Rozhodnout muselo skóre
setů, které posunulo do semifinále Milana
Zídka. Druhou skupinu hladce vyhrál Petr
Cenefels, který vyhrál všechna svá utkání.
Na druhé příčce se umístil Karel Mandík,
který prohrál pouze s Petrem Cenefelsem.
V semifinále se tedy utkali Vavrica - Mandík a Cenefels - Zídek. Po výhrách se ve
finále utkali Cenefels - Vavrica a o třetí
místo svedli boj poražení semifinalisté
Mandík - Zídek. Třetí příčku vybojoval Karel Mandík, který si poradil s Milanem Zídkem. A po suverénní výhře nad Josefem
Vavricou se celkovým vítězem stal Petr
Cenefels. Fotografie z této akce naleznete
na stránkách města Staňkov v sekci sport
- tenis.
Vojtěch Němec

Ze šachového oddílu

Fotbalový rok 2011 zakočil A tým FK
Staňkov na 8. místě I. B třídy – tato
pozice je poněkud zkreslující, na druhý
Horšovský Týn totiž ztrácí mužstvo
vedené trenérem Milanem Kucharičem
čtyři body, za třetím Rozvadovem
má tříbodový odstup. Určitě je tedy
předpoklad, že v jarní části sezony může
nastat posun tabulkou směrem vzhůru.
Staňkovští se však musí vyvarovat
zbytečných ztrát, což se jim několikrát
přihodilo v první polovině soutěže.
Béčko bude mít na jaře ve II. třídě starosti
s tím, aby vyplulo z ohrožených vod. C
mužstvo, které hraje IV. třídu, příjemně
překvapilo, když přezimuje čtvrté.

Dorost se v krajské soutěži potýká
s problémy, je zatím poslední. Už jen
tento fakt ukazuje, že mladíci se budou
muset po všech stránkách hodně zlepšit.
Žákovské celky hrají okresní soutěže a
pohybují se v popředí svých tabulek.
Futsalisté Ajaxu Staňkov se po roce znovu
podívali do divize. Vstup do této náročné
soutěže neměli povedený, když úvodní
dva zápasy o gól prohráli. Pak ale přivezli
výhru ze Skalné, kde porazili Františkovy
Lázně 6:3, o týden později si na domácím
hřišti poradili s FC Jerigo Plzeň 8:4.
Béčko Ajaxu přezimuje v okresním
přeboru na 3. místě.
vis

V loňské sezoně naše družstvo hrající
krajský přebor bojovalo nejen se soupeři, ale i s úzkým kádrem hráčů. Ne
vždy nastupovalo v nejsilnější sestavě
a v plném počtu. Po těchto problémech družstvo sestoupilo do regionálního přeboru okresů DO a KT. V
přeboru je však papírovým favoritem
a tento předpoklad zatím naplňuje.
Všechny dosavadní zápasy vyhrálo a
od návratu do krajského přeboru jej
dělí zisk jednoho bodu ze zbývajícího zápasu, který sehraje v Červeném
Poříčí.
Šachový oddíl děkuje vedení restaurace Na Mlýnské za poskytnuté prostory
k soutěžním zápasům.
Jaroslav Kaas

Vychází každé dva měsíce.Vydává město Staňkov,
Nám.TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí redakční rada:
Vedoucí - Josef Steinbach, zástupce - Ferda Schenk,
Slávka Schenková, Marta Kastlová. 900 ks výtisků
ZDARMA. Zveřejněné články nemusí být shodné
s názorem redakce. Reg.č. 340 1000 389

Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo slon.
slavka@tiscali.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 5.2.2012

