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Toto číslo sponzoruje ZF Staňkov s.r.o.

ZF Staňkov s. r. o.
Na této straně bychom chtěli široké veřejnosti představit
firmu ZF Staňkov s. r. o. – její historii, přítomnost i plány do
budoucna.
Pokud se však máme zmínit o historii ZF Staňkov, musíme začít
u firmy ZF Passau, jejíž dceřinou společností firma ZF Staňkov
je v rámci koncernu ZF.
Počátky firmy ZF jsou spojeny se jménem Ferdinand von
Zeppelin (ZF = Zeppelin Fabrik, dnes ZF = Zahnradfabrik =
továrna na výrobu ozubených kol). Během dlouholeté historie
se firma ZF rozšiřovala, rostla a dnes se může pochlubit i
několika nej – např. tím, že je největším zaměstnavatelem
v bavorské části Německa. Firma se však nerozrůstala jen
v rámci Německa, ale i celosvětově, proto můžeme pobočky
ZF najít i např. na africkém kontinentě, v Indii, v Korei, v USA a
jinde. Celkem zaměstnává firma ZF cca 65 tisíc zaměstnanců
po celém světě a roční obrat se pohybuje kolem 2,5 miliardy
EUR/rok.
Firma ZF se zabývá výrobou dílů a montáží náprav pro různé
typy strojů – pro osobní auta, nákladní auta, autobusy, bagry,

nakladače aj. ZF Staňkov s. r. o. montuje nápravy do stavebních
strojů. Mezi nejvýznamnější zákazníky patří: VOLVO (Evropa),
John Deere Dubuque/Thibodaux (USA), Terex (Evropa) a
Weidemann (Evropa), ale další zákazníky máme po celém
světě: JCB India (Indie), Proton Primus (Argentina), Derruder
(Brazílie), Lindner (Rakousko) atd.
Stejně jako my máme zákazníky po celém světě, tak i naši
dodavatelé jsou z celého světa – z největší dálky jsou např.
dodavatelé z Číny, Mexika, USA a Turecka.
Samotná výstavba firmy ZF Staňkov s. r. o. začala v září roku
2008. Ohučov byl vybrán především proto, že se zde dostalo
projektovému týmu, který pracoval na rozjezdu této fabriky,
snad nejlepší podpory ze strany obce – Staňkova, dalším
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důvodem byla kvalitní infrastruktura, také blízkost Ohučova
do Pasova („pouhých“ 180 km) a samozřejmě i předpoklad, že
v této oblasti bude dostatek kvalifikovaných pracovníků.
Výroba v ZF Staňkov se rozjela v září roku 2009. V této době
vyráběla firma cca 30 náprav denně a pracovalo zde kolem
45 zaměstnaců, z čehož 15 zaměstnanců bylo českých a
30 německých. Němečtí kolegové přišli do Ohučova jako
podpora, zejména pak bylo jejich úkolem předat své znalosti,
zkušenosti a dovednosti svým českým kolegům. V dnešní době
firma zaměstnává celkem 73 zaměstnanců, z čehož pouhých
9 zaměstnanců je z Německa a i ti budou k 31.12.2010 firmu
opouštět.
Nárůst výroby se plánuje i v příštím roce. Denní výroba by měla
vzrůst na 100 až 105 náprav.
Firma ZF Staňkov se zabývá i dalšími projekty. V příštích dvou
letech by se mělo rozšiřovat jak spektrum vyráběných produktů
(od poloviny příštího roku zde budou vyráběny i nápravy
pro vysokozdvižné vozíky), tak i objem vyráběných náprav.
To samozřejmě znamená, že firma bude potřebovat další
kvalifikované zaměstnance (zejména pak pracovníky vyučené
v oboru „Opravář zemědělských strojů“).
Firma ZF Staňkov se snaží otevřít veřejnosti nejen tímto
článkem, ale i dalšími aktivitami. Zmínit bychom mohli například
den otevřených dveří, který se konal 29. 10. 2010.

Dopoledne bylo určeno pro navázání kontaktu s ostatními
podnikatelskými subjekty z blízkého okolí, odpoledne se pak
dveře otevřely všem, kteří si našli čas a přišli se podívat.
Byli jsme rádi, že jsme mohli přivítat tolik zájemců o naši
výrobu. Tímto bychom chtěli všem návštěvníkům ještě jednou
poděkovat za návštěvu a těm, kteří nestihli první termín, bychom
chtěli vzkázat, že i příští rok se uskuteční den otevřených dveří,
termín se všichni včas dozvědí.
Dále spolupracujeme s horšovskotýnskou Střední odbornou
školou – obor Opravář zemědělských strojů. Naše firma
umožnila dvěma praktikantům absolvování praxe v naší firmě.
Dále připravujeme sponzorský dar – cvičnou nápravu a měřící
přípravky, které by měly umožnit absolventům oboru Opravář
zemědělských strojů rozšíření jejich vědomostí a zkušeností.
Věříme, že firma ZF Staňkov s. r. o. má se svými produkty své
místo na trhu, a doufáme, že bude čím dál tím více nových
projektů, protože nové projekty je naše budoucnost. Také
si přejeme, aby si naše firma vysloužila renomé stabilního
zaměstnavatele s lidským přístupem ke svým zaměstnancům.
ZF Staňkov s. r. o.

Staňkovsko

Zastupitelstvo města, konané dne 16.
srpna 2010
schvaluje
- Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a
INVESTBAU CZ s.r.o., Praha 5, Plzeňská
68/546 na realizaci stavby Staňkov
- obnova místní komunikace „Pod
hřbitovem“ poškozené přívalovými dešti.
Cena včetně DPH 4.981.219,80 Kč,
- koupi pozemku parc. č. 2020/13 o
výměře 67 m2, ostatní komunikace
– ostatní plocha, v k.ú. Staňkov-město
od Karla Trnky, 28.října 282, Staňkov.
Cena dohodou 150 Kč/m2, cena celkem
10 050,- Kč,
- koupi pozemku parc. č. 2020/14 o
výměře 57 m2, ostatní komunikace-ostatní
plocha, v k.ú. Staňkov-město od Jiřího
Kollera, Václavská 156, Staňkov. Cena
dohodou 150 Kč/m2, cena celkem 8 550,Kč,
- prodej pozemku parc. č. 675/2 o výměře
221 m2 a parc. č. 677/23 o výměře 37 m2,
orná půda, v k.ú. Staňkov-ves, manželům
Michaele a Josefu Štibraným, Bezručova
477, Staňkov. Cena 105 Kč/m2, cena
celkem 27 090,- Kč,
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Rada města 1. 9. 2010
schvaluje

Rada města 13. 10. 2010
schvaluje

- na 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,
- žádost Junáka - 4. oddílu Staňkov
o pronájem prostor v objektu býv. MŠ
v Jankovského ulici č.p.216 včetně
pozemků parc. č. 244 a 2089 za účelem
klubové činnosti Junáka a skladovacích
prostor. Cena za pronájem 100 Kč/rok,
- na návrh bytové komise přidělení
následujících bytů v majetku města těmto
občanům:
a) byt č. 8 v ulici Komenského čp. 85 ve
Staňkově, o velikosti 1+1, paní Blance
Bažantové, trv. bytem Čermná čp. 107,
b) byt č. 5 v Soukenické ulici čp. 331
ve Staňkově, o velikosti 2+1, paní Věře
Ramsové, trv. bytem Staňkov čp. 331,
c) byt č. 1 v Soukenické ulici ve Staňkově,
o velikosti 3+1, panu Ondřeji Bauerovi, trv.
bytem Staňkov, Malá čp. 400,
d) byt č. 1 v Plovární ulici čp. 330 ve
Staňkově (byt na fotbalovém stadionu),
o velikosti 2+1, budoucímu zaměstnanci
MěÚ-MTBS Staňkov panu Josefu Toušovi,
trv. bytem Mezholezy čp. 18, s tím, že byt
bude užívat pouze po dobu výkonu práce
na MTBS. V případě ukončení pracovního
poměru bude byt do jednoho měsíce
uvolněn. Vrácením bytu nevzniká nárok na
přidělení jiného bytu v majetku města.

- žádost p. Petra Gusta, Staňkov, U
Čermenského lesíka 446 o pronájem
prostor LD za účelem konání taneční
zábavy dne 7. 5. 2011,
- Nájemní smlouvu mezi městem a ZEAS
Puclice, a.s., na pronájem zemědělských
pozemků, vedených na LV č. 1 v k.ú.
Vránov. Celková výměra pozemků
167 291 m2. Roční pronájem 25 094,- Kč,
- Nájemní smlouvu mezi městem a AGRO
Staňkov, a.s., na pronájem zemědělských
pozemků,vedených na LV č. 1 v k.ú.
Krchleby, Staňkov-město a Staňkov-ves.
Celková výměra pozemků 537 316 m2.
Roční pronájem 53 731,- Kč.

- geometrický plán č. 231-1067/2010,
zpracovaný GEODEZIÍ
JIHOZÁPAD
s.r.o., kterým se rozděluje pozemek
parc. č. 319, ostatní plocha – ostatní
komunikace a parc. č. 321, orná půda,
oba v k.ú. Krchleby, na budoucí stavební Rada města 15. 9. 2010
parcely,
schvaluje

- prodejní cenu za tyto nově vytvořené - na žádost p. Mgr. Jaroslava Šobra,
stavební pozemky v obci Krchleby, bez pověřeného řízením ZŠ Staňkov, o
inženýrských sítí, na 80 Kč/m2,
výjimku z počtu žáků v ZŠ Staňkov, ve
školním roce 2010-2011, v 6. třídě, na
- prodej pozemku parc. č. 321/9 o výměře počet 33 žáků,
929 m2, orná půda, v k.ú. Krchleby, - poskytnutí fin. daru ve výši 10.000,- Kč pro
Františku Tomanovi, Krchleby 90. Cena žákyni Michaelu Augustinovou, Staňkov,
80 Kč/m2, cena celkem 74 320,- Kč,
Plzeňská 152 na účast v mezinárodní
klavírní soutěži v holandském městě
- směnu pozemků parc. č. 38/80, 38/81 Hengelo ve dnech 23.-29. října 2010
a 38/82, o celkové výměře 305 m2, - žádost p. Filipa Štengla, Americká 186,
orná půda, všechny v k.ú. Krchleby, Staňkov, o pronájem sálu LD za účelem
vlastníci Lenka Poslední, Hofmanova konání taneční zábavy dne 2. 4. 2011.
300, Staňkov, Michal Moldan, Americká
73, Staňkov a Kamila Achbergerová, Rada města 29. 9. 2010
Šumavská 261, Staňkov za pozemky schvaluje
parc. č. 349/1, 349/2 a 349/3, o celkové
výměře 300 m2, orná půda, všechny - na návrh bytové komise přidělení bytu
v k.ú. Krchleby, vlastník město Staňkov.
v majetku města v čp. 389, ul. U Pošty,
Staňkov, o velikosti 1+1 Anetě Kapustové,
Staňkov, Žižkova 195.

Zastupitelstvo města 13. října 2010
Zastupitelstvo schvaluje
- Smlouvu o dílo, uzavřenou mezi městem
a p. ing. Antonínem Hájkem, Fügnerova
223, Domažlice na vypracování projektové
dokumentace na akci „Stavební úpravy
a zateplení stávajícího objektu MŠ
Staňkov.“ Cena 98.000,- Kč + DPH,
- přijetí investičního úvěru od České
spořitelny, a.s., ve výši 6.000.000,- Kč na
níže uvedené akce, s ručením budoucími
příjmy města:
1. Kanalizace Ohučov – 3.378.700,- Kč,
2. Vodovodní přípojka a ústřední vytápění
pro přístavbu mateřské školy - 305.600,Kč,
3.
Obnova místní komunikace „Pod
hřbitovem“ poškozené přívalovými dešti
– 997.000,- Kč,
4. Rekonstrukce ZŠ Staňkov – objekt A
- 1.318.700,- Kč,
- zároveň ruší Usnesení ZM č. 21 ze dne
27.1.2010, bod II, písm. c) ve věci přijetí
úvěru od ČSOB a.s., ve výši 6.000.000,Kč na financování stavby víceúčelového
hřiště u ZŠ.
Dále zastupitelstvo schvaluje
- koupi pozemků parc.č. 3072, v k.ú.
Staňkov město, orná půda, o výměře 4582
m2; parc. č. 3071, v k.ú. Staňkov-město,
ostatní plocha, o výměře 11 179 m2;
parc.č. 3070, v k.ú. Staňkov-město, orná
půda, o výměře 1027 m2 a parc. č. 1357,
v k.ú. Staňkov-ves, trvalý travní porost,
o výměře 1811 m2; od spoluvlastníků:
Jindřicha Budína, Puclická 307, Staňkov,
Josefa Koce, Na Tržišti 335, Staňkov,
Luboše Koce, Mánesova 2459/95, Jižní
Předměstí, Plzeň, Anny Kocové, Puclická
289, Staňkov, ing. Jiřího Polívky, Ruská
342, Holýšov, Petra Polívky, Ruská 343,
Holýšov, Luďka Slivy, Volduchy 390, Mgr.
Martina Slivy, Boženy Němcové 935,
Nové Město, Rokycany, Věry Topinkové,
Trnkova 69, Staňkov. Kupní cena dohodou
celkem ve výši 1.611.450,- Kč,

Staňkovsko
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m2, Nguyen Hoc, bytem Bělohorská
258/43, Praha 6-Břevnov, Phamová Thi
Hong Anh, bytem Bělohorská 258/43,
Praha 6-Břevnov. Smlouva o prodeji bude
obsahovat smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemek parc. č. 964 ZE,
pro město Staňkov, SDH, HZS, vlastníky
pozemků na pravém břehu řeky Radbuzy,
včetně všech případných nájemců těchto
pozemků, správce vodního toku, případně
dalších organizací, složek a fyzických
osob, využívajících brodu přes řeku
Radbuza, spojujícího levý a pravý břeh
toku. Cena za pozemek 30 Kč/m2, cena
- prodej pozemku p.č. 3326, trvalý travní celkem 128.190,-Kč,
porost, k.ú. Staňkov-město, výměra 2161
m2 , panu Pavlovi Zámostnému, Plovární - Smlouvu o půjčce od firmy KARPEM a.s.
394, Staňkov. Cena stanovena dohodou: ve výši 1.150.000,- Kč. Doba splatnosti
Celkem 109.455,- Kč. Náklady spojené 30.06.2011,
s prodejem hradí kupující,
- Kupní smlouvu mezi městem, jako
- prodej pozemků parc. č. 321/2 a 321/3, prodávajícím a RWE Gas Net, s.r.o., Ústí
oba v k.ú. Krchleby, manželům Martině nad Labem, Klíšská 940, jako kupujícím,
úplatný
převod
plynárenského
a Karlu Konopíkovým, B. Smetany 88, na
Krchleby. Prodejní cena 80 Kč/m2 , cena zařízení – středotlakého plynovodu pro
obytnou zónu Staňkov-ves, v lokalitě pod
celkem 155.520,-Kč,
hřbitovem. Kupní cena 453.000,-Kč.
- převod darem na město: lesní pozemky
na LV 614 - parc.č. 2125, výměra 1173 neschvaluje
m2 a parc. č. 2187, výměra 737 m2, oba - prodej části pozemku 205/4 v k.ú.
v k.ú. Staňkov-město, od paní Marie Staňkov-město, fotbalové hřiště, cca 170
Kaprové, Václavská 175, Staňkov a paní m2, manželům Janě a Karlu Řezáčovým,
Anny Škardové, Pod Mastníkem 197, Plovární 397, Staňkov,
Staňkov,
- prodej části pozemku 205/4 v k.ú.
- prodej pozemku parc. č. 237/3 ZE v k.ú. Staňkov-město, fotbalové hřiště, cca 170
Ohučov, o výměře 1827 m2 a parc. č. m2, Karlu Žáčkovi, Plovární 398, Staňkov.
238 ZE v k.ú. Ohučov, o výměře 2446
- koupi pozemků: parc. č 3350, sportoviště,
rekreační plocha, výměra 4059 m2; parc.
č. 1570, zastavěná plocha a nádvoří,
výměra 88 m2; parc. č. 3352, sportoviště,
rekreační plocha, výměra 1390 m2; parc.
č. 3207, sportoviště, rekreační plocha,
výměra 162 m2; parc. č. 2005/8, ostatní
komunikace, výměra 297 m2; a parc. č.
3346, trvalý travní porost, výměra 1179
m2; všechny v k.ú. Staňkov-město, od
Josefa Princla, Staňkov, Jankovského
353. Kupní cena dohodou celkem ve výši
688.530,- Kč,

Radnice bude fungovat

Kromě neuvolněného místostarosty, který je ve Staňkově již
tradičně, jsme se po letošních volbách rozhodli i pro model
neuvolněného starosty. Okolo tohoto slova se příliš mnoho mluví,
a tak mi dovolte alespoň krátké vysvětlení, proč k tomu došlo.
Samozřejmě jsme si oba vědomi, že toto řešení může být chápáno
jako ne zrovna ideální, nicméně jsem jak já tak místostarosta
přesvědčeni o tom, že tato volba je správná a oba uděláme všechno
proto, abychom prokázali smysluplnost zvoleného řešení, že
dokážeme sloučit naše ostatní aktivity tak, aby byla plně zajištěna
funkčnost města tak, aby všechno na městě, a zejména ve vztahu
k občanům našeho města, fungovalo tak, jak má.
Jak píši v jiném článku, tyto volby byly hlavně o základní škole,
a proto je zvolený koaliční a zejména osobní model podle našeho
názoru jediný správný. Osobně si velice cením toho, že se pan Mgr.
Šobr i přes reálnou možnost stát se uvolněným místostarostou, či
dokonce starostou, rozhodl ve škole jako prozatímní ředitel setrvat,
a to přesto, že se škola nachází v oblasti mezilidských vztahů ve
složité a nezáviděníhodné situaci.
Pokud se týká mojí osoby, tak asi před 4 lety jsem psal, že podle
mého názoru je ideální, jak pro město velikosti Staňkova, tak i pro
starostu zůstat na tomto postu nepřetržitě po dobu dvou, maximálně
tří volebních období a na tom se nic nemění. S tím je spojený i fakt,
že musím v bezmála 39 letech řešit, co bude potom dál. Nemám
v současné době tendence, a zejména ani chuť, snažit se prosadit
v politice, ať již na krajské či celostátní úrovni. Rovněž tak jsem
nechtěl hledat nějaká rádoby řešení spojená s tím, že bych byl dál

Usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva města Staňkov
konaného dne 7. listopadu 2010
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
- složení slibu všech členů zastupitelstva
podle § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění,
- ustanovení pětičlenné rady města v
souladu s § 99, odst. 3, písm. n) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
volí
v souladu s ustanovením § 84, odst. 2,
písmena m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění,
Mgr. Bc. Alexandra Horáka starostou
města,
Mgr. Jaroslava Šobra
místostarostou
města
Zdeňka Strouska členem rady města
Karla Malíka členem rady města
Mgr. Josefa Pavlíka členem rady města
stanoví
starostu
neuvolněným
členem
zastupitelstva města
- místostarostu neuvolněným členem
zastupitelstva města
konstatuje,
že do doby případného projednání v
nově zvoleném zastupitelstvu se jednání
zastupitelstva řídí stávajícím jednacím
řádem zastupitelstva schváleným dne
11.12.2002

uvolněným starostou a hledal nejrůznější kličky a obezličky, jak
k tomuto vykonávat i něco jiného, rozhodl jsem se po pečlivém
zvážení všech pro a proti, že pokud přesvědčím o smysluplnosti
tohoto řešení mateřskou ODS a samozřejmě i převážnou část
zvolených zastupitelů, což se stalo, že budu v tomto volebním
období již starostou neuvolněným. Nejedná se ale o žádného
„půlstarostu“ nebo něco podobného. I jako neuvolněný starosta
plně zodpovídám za chod úřadu a občané nemusí mít strach, že
když jsme oba neuvolnění, tak že na městě nikdo nebude a že
město nebude plnit své základní povinnosti. S místostarostou si
rozdělíme dny, kdy bychom měli být přítomni na úřadu, pokud
samozřejmě nebude zrovna jednání v zájmu města v terénu nebo
mimo město či nedojde k nějaké jiné mimořádné situaci. Občanům
města jsou k dispozici v případě naší nepřítomnosti další tři radní a
zejména celý aparát městského úřadu. Sekretářky budou mít o nás
úplný a přesný přehled a budou připraveny zájemcům naplánovat
s námi v naší nepřítomnosti veškeré schůzky a zajistit přípravu
případných jednání. V neposlední řadě přinese toto řešení městu
i úsporu finančních prostředků.
Věřte mi, že kdybych měl jen stín pochybností o tom, že to nejde
zvládnout a že město tím bude jakýmkoli způsobem „trpět“, tak
bych o tomto řešení vůbec neuvažoval. Jsem přesvědčen, že to
s panem Mgr. Šobrem zvládneme, a všem, kteří nám budou držet
palce a jsou připraveni nám v práci pro město pomáhat, moc
děkuji. Za sebe pak moc děkuji všem a velice si vážím těch, kteří
mé rozhodnutí dokážou pochopit.
Starosta
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Nekončící téma - obchvat

Na závěr funkčního období zastupitelstva za roky 2006 – 2010 pozval
starosta Mgr. Horák 13. října všechny jeho členy k přátelskému posezení
do restaurace „Na Mlýnské“.

Budoucnost pro připravené
Pod názvem Budoucnost pro připravené se skrývá vzdělávací projekt
určený jak pro absolventy škol, nezaměstnané, zaměstnané, zkrátka
pro potenciální podnikatele na venkově, tak i pro ty, kteří už se
podnikatelské činnosti věnují a rádi by si rozšířili svoje znalosti o
nové poznatky a dovednosti a následně jich využili v podnikání. Kurzy
budou probíhat na dvou místech, na SOŠ v Boru u Tachova a na SOŠ
a SOU v Horšovském Týně a to vždy dvakrát do měsíce od ledna 2011
do června 2011.
Projekt je spolufinancován z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova, jeho nositelem je O.s. Koráb a účast na vzdělávacích
kurzech je pro zájemce ZDARMA.
V rámci kurzů se účastníkům dostanou nejen systematicky zpracované
informace z oblasti financí, finanční podpory záměru, práva,
marketingu a komunikace, informačních technologií, geoinformatiky
(GPS), základů práce s lidskými zdroji, ale absolvují také tématickou
exkurzi ve fungujícím podniku pro představu, jak lze nabyté poznatky
využít v reálných podmínkách.
V průběhu realizace projektu bude možné využít konzultací s odborníky
na dané téma a využít webových stránek projektu, na kterých budou
k dispozici studijní materiály ke stažení.
Po absolvování jednotlivých kurzů budou účastníci schopni prezentovat
své podnikatelské vize, zpracovat svůj vlastní projektový záměr, řídit
projekt, zorientovat se v možnostech čerpání dotací, ve zpracování
žádosti o dotaci a tím se podílet na rozvoji venkovského cestovního
ruchu a služeb.
Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu, odbornou
publikaci připravenou týmem lektorů v tištěné i elektronické podobě a
vzdělávací CD se vzorem vyplněné žádosti o dotaci.
V případě zájmu o účast na kurzech či pro bližší informace prosím
kontaktujte Ing. Ivanu Kramlovou, tel. 728 946 288 nebo e-mail:
oskorab@seznam.cz, www.masceskyles.jz.cz.

Mezi nejdůležitější úkoly v novém volebním období stále patří
vybudování obchvatu města. Jaká je ve státu situace ohledně
finančních prostředků na dopravní stavby, ale nejen na ně, jistě
sami dobře víte z tisku, z televize apod. Vzhledem k těmto
skutečnostem Vám dnes bohužel nemohu slíbit jeho brzkou
realizaci, ale mohu Vám slíbit, že všichni zastupitelé učiní
všechno proto, aby se mohl začít realizovat.
Stát investoval do obchvatu již několik desítek miliónů například
na výkupy pozemků a já věřím, že nenechá tuto investici přijít
nazmar. Vím, že se termín výstavby neustále posouvá, jsem
si vědom i termínů, které jsem uváděl já, nicméně musím zde
uvést, že město udělalo všechno, co bylo v jeho silách, aby
se obchvat začal stavět, a udělá to i současné vedení města.
Absolvovali jsme spolu s ŘSD zdlouhavá jednání s vlastníky
pozemků, s dotčenými úřady a v současné době má stát
pravomocné stavební povolení k jeho stavbě. Takhle daleko
se obchvat města ještě nikdy nedostal. Vím, že je to ale stále
málo. Co je nám platný nějaký kus papíru, když centrem města
stále proudí nekonečné kolony kamiónů. Dopravní situace ve
městě je neúnosná a my všichni se budeme snažit najít pro
tento záměr dostatečnou podporu napříč politickým spektrem.
Musím se však v tomto ohradit a vzkázat anonymnímu pisateli
z domažlického deníku, který se podepsal jen jako nevolič, že
to, že nešel volit, je jen jeho problém a zejména jeho právo.
Pokud to svoje rozhodnutí odůvodnil nerealizovanými sliby na
obchvat, musí si uvědomit, pokud je toho schopen, co může
město udělat, o co může požádat a o co může jen zdvořile prosit.
Nesmyslná argumentace nesmyslnými obchvaty Poběžovic či
Černovic je zcela scestná, protože si musíme uvědomit zejména
fakt, kdo tu kterou výstavbu silnic financuje, a pak můžeme
teprve kritizovat někoho za to, že nás někdo předběhl. Silnice II.
a III. třídy patří Plzeňskému kraji, který také tyto obchvaty platil,
naše silnice je silnice I. třídy a patří ŘSD a právě zde u státních
silnic jako jsou dálnice, silnice pro motorová vozidla a silnice I.
třídy bohužel dochází k zastavování již rozběhnutých staveb a
nespouštění staveb dalších. Nemám strach z kritiky, pokud je
tato na místě a je oprávněná, tato kritika slouží k ponaučení a
je bezesporu přínosná, ale nesouhlasím s kritikou, která je jen
laciným plácnutím do vody, bez jakékoli znalosti věci.
Starosta

Základní škola Staňkov vás zve
10. února 2011 od 18.00 hodin
do Lidového domu na 2. ročník
Zápis do 1. ročníku pro školní rok
pěvecké soutěže
2011/2012 se uskuteční 20. ledna 2011
od 14.00 do 18.00 hodin v budově školy.
Staňkovský slavík.
Základní škola Staňkov vás zve na Vánoční koncert, který se
uskuteční 17. prosince 2010 od 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba.

Základní škola Staňkov, okres
Domažlice, příspěvková organizace
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Zprávy ze základní školy

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Školní rok 2010/2011 jsme slavnostně zahájili 2. září v Lidovém
domě. Prvňáčky přivítal ředitel školy Mgr. Jaroslav Šobr a starosta
města Mgr. Bc. Alexandr Horák.
Začátkem září proběhl třídenní adaptační kurz žáků 6. ročníku
v Poběžovicích.
V říjnu navštívila ZŠ redaktorka Domažlického deníku. Proběhlo
fotografování žáků 1. tříd a následné uveřejnění v tisku. S velkým
úspěchem se u žáků setkaly výchovné koncerty pro první i druhý
stupeň, beseda se spisovateli P. Braunovou a I. Vičařem a několik
divadelních představení. Pro děti z družiny a jejich rodiče byl
zorganizován lampiónový průvod. Žáci sedmých ročníků se zapojili
do projektu Kreativní demokratická škola. V říjnu strávili tři dny na
kurzu v Nečtinách, v listopadu pak proběhl workshop pro obě sedmé
třídy za účasti lektorů z Prahy.
V listopadu se žáci sedmého až devátého ročníku zúčastnili filmového
festivalu Juniorfest v Horšovském Týně. Při příležitosti tohoto
festivalu žáci šestého ročníku soutěžili v doprovodné akci Pevnost
Týn, kde se setkali s dětskými hrdiny televizního seriálu Ulice.
Děti z prvního i druhého stupně reprezentovaly školu několikrát na
různých sportovních soutěžích (Horšovskotýnské hry, atletická liga,
futsal, florbal).
Žáci devátého ročníku jsou průběžně informováni o způsobu
podávání přihlášek na střední školy. Zástupci některých středních škol
seznámili žáky s nabízenými obory a podmínkami studia.
Nadále pokračuje dlouhodobý projekt Podpora žáků se SVP
integrovaných na základní škole.
Na konci listopadu proběhla Vánoční výstava výrobků žáků prvního i
druhého stupně. Večer následovalo divadelní představení Vyšetřování
ztráty třídní knihy v podání bývalých žáků naší školy, které se setkalo
s velkým úspěchem u obecenstva.
Děkujeme všem pedagogům a žákům, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu velmi úspěšné výstavy. Získané finanční prostředky, za které
všem návštěvníkům děkujeme, budou použity na ocenění žáků školy
při soutěžích a dalších pořádaných akcích školy.
Přejeme všem zaměstnancům i žákům školy příjemné prožití Vánoc,
v novém roce 2011 hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Mgr. Jaroslav Šobr, pověřený ředitel školy
Mgr. Jitka Suchá, zástupkyně ředitele

V měsíci listopadu a prosinci oslavili a oslaví kulaté životní
jubileum tito občané Staňkova
Bozděchová Marie, Soukenická 124
80 let
Gregorová Marie, Na Tržišti 341
98 let
Heregová Anna, Americká 122
80 let
Lorencová Anna, Ohučov 44
75 let
Súkeníková Marie, U Pošty 391
70 let
Votrubcová Anna, Jankovského 317
70 let
Voves Václav, Trnkova 147
80 let
Dufková Marie, Na Tržišti 266
85 let
Rothová Jiřina, Soukenická 86
94 let
Sušická Pavla, Puclická 144
80 let
Vacíková Vlasta, Plovární 164
85 let
Živná Marie, Tyršova 234
70 let

SLOUPEK RADNICE

Vážení spoluobčané,
kdyby mi někdo před rokem sdělil, jaké změny mě
v roce 2010 čekají, asi bych mu řekl, že je to vtip, a nebo,
že se zbláznil. Věnoval jsem se své profesi učitele a svým
koníčkům, čas běžel a léta přibývala.
A pak přichází první zásadní změna – po známých
událostech jsem byl zřizovatelem pověřen řízením Základní
školy ve Staňkově do doby jmenování nového ředitele
vzešlého z konkurzu. Výsledky říjnových komunálních
voleb pak znamenají, že se musím opět rozhodnout. Důvěra
od občanů je pro mě velmi důležitá a opravdu si jí vážím.
Cítím ji jako obrovský závazek a odpovědnost.
Naskýtá se několik možností. Přejít naplno do
komunální politiky či zůstat ve škole? Odejít ze školy v době
pověření řízením bych považoval za nefér jak vůči žákům a
rodičům, tak vůči zaměstnancům a zřizovateli. Rezignovat
na práci pro město po úspěchu ve volbách bych považoval
za znevážení hlasů pro moji osobu.
Jednání se zástupci vítězné kandidátky probíhají
korektně, otevřeně a konstruktivně. Nehodlám shánět

Kulaté jubileum společného života oslavili čí oslaví manželé
Faitovi, Krchleby 122
55 let
Taubenhanslovi, Bezručova 268
60 let
Palečkovi, Jankovského 303
50 let
Blahopřejeme
Dne 1. a 8.10.2010 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví
občánkově města Staňkov
Matěj Moldan
Radek Bek
Michaela Stodolová
Lukáš Blacký
Martin Janeček
Klára Němcová
Elena Kočková
Tereza Nechutná
David Toman
Robert Polívka
Mikuláš Vlček
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto
děkujeme.

převahu jednoho hlasu, ale hledám řešení, které
respektuje výsledek voleb a bude prospěšné pro město a
jeho občany. Složení rady plně respektuje výsledek voleb
– asi nejvíce za poslední léta. Zvolený model neuvolněného
starosty a místostarosty se nemusí každému jevit jako
ideální. Rozhodně se ale nejedná o nějakou „bokovku“
či polovičatou práci. Znamená značné časové nároky
a pracovní nasazení. Předpokládá také kvalitní práci
úředníků města, uplatnění jejich zkušeností a aktivní
přístup radních a zastupitelů.
Máme s panem starostou Mgr. Bc. Alexandrem
Horákem na některé věci různý názor, ale navzájem se
respektujeme a jsme schopni i v těchto případech hledat
přijatelná řešení.
Možná si někteří z vás říkají, že jde o koryta a o
peníze. Pokud bude třeba, jsem ochoten svoje příjmy
zveřejnit. Platy ve školství jsou určeny platovými třídami a
také odměny v samosprávě jsou dány nařízením vlády.
Na závěr dovolte, abych vám popřál ve vánočním
čase hodně pohody, trpělivosti a klidu, v novém roce pak
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i profesním
životě.
Jaroslav Šobr .
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Ježíš je Slovo, ne jen pachole, které kdysi leželo ve chlévě, ani ne
symbol obnovujícího se života. Je to slovo, které oslovuje každého člověka
v každé době. Je světlo, které osvěcuje všechno. Je jedinečný. Jiný než my,
a přece nám svým lidstvím zcela blízký. Nechce být jen vedle nás. Chce,
abychom ho přijali. A pokud to uděláme, nabízí něco, co je až neuvěřitelné:
„Těm pak, kteří ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi“. To nemá nic
společného s dětinstvím dospělé osoby. Mluví se tu o moci a o Bohu.
Člověku je dána moc, aby překonal omezenost svého lidství, svého sklonu
ke zlu, své smrtelnosti. Je to neuvěřitelné! Je to skutečné.
Krásné a šťastné Vánoce přeje farář P. Janusz Romanski

Bohoslužby o Vánocích
Vigilie Narození Páně 24.12. pátek

Osvračín 20.00h
Staňkov 24.00h

Slavnost Narození Páně 25.12 sobota

Osvračín 9.00h
Staňkov 10.30h

Svátek sv. Rodiny 26.12. neděle

Osvračín 9.00h
Staňkov 10.30h

Zakončení Občanského Roku 31.12. pátek

Staňkov 17.00h

Slavnost Matky Boží Panny Marie, Nový Rok 1.1.2011 sobota
Osvračín 9.00h
Staňkov 10.30h

Vážení spoluobčané,
další rok se pomalu chýlí ke svému konci a my jsme zase všichni o
rok starší. Letošní rok byl volební a to jak v celostátní politice, tak
i na místní úrovni. Nebudu se zabývat parlamentními volbami, ale
dovolím si pár poznámek k těm našim místním.
Tyto volby byly podle mého názoru velice specifické. Nebyly to
jen volby o politickém rozložení sil na další čtyři roky, ale hlavně a
především byly tyto volby jakýmsi referendem, referendem o tom, jak
je občany našeho města vnímána složitá situace v oblasti mezilidských
vztahů jakou prochází v současné době naše základní škola. Výsledky
voleb zcela jasně ukázaly, že problémy na základní škole nejsou
občanům našeho města lhostejné, přičemž převážná většina voličů
podpořila změny, které se na základní škole prozatím staly, a vedení
města udělá všechno proto, aby se vztahy v základní škole co nejdříve
konsolidovaly, aby personál školy a především a zejména učitelé
školy vykonávali jen svoji nesmírně složitou a odpovědnou práci,
které si já osobně velice vážím, zanechali osobním půtek a oprostili
se od případných nenaplněných ambicí. Jejich cílem musí být, a já
doufám, že i bude, snaha o vytvoření příjemného prostředí pro naše
děti, aby děti chodily do školy rády, škola jim přinášela mnoho nových
poznatků a dokázala je dobře připravit pro volbu jejich budoucího
povolání. Město v současné době čelí žalobě ze strany bývalé paní
ředitelky na neoprávněnost a protizákonnost jejího odvolání. Soudní
spor nebude žádná procházka růžovou zahradou, bude pravděpodobně
zdlouhavý, ale město je připraveno svoji pozici před soudem uhájit a
prokázat, že zvolený postup byl v daném případě bohužel, a to bych
chtěl zdůraznit, jediným možným.
Příští čtyři roky nebudou v žádném případě lehké, čeká nás hodně
úkolů a hodně práce a finanční situace města není, vzhledem
k proběhnuvším investičním akcím a zejména stále k propadu
veřejných financí z doby před dvěma lety, nijak růžová. I přesto si
myslím, že s Vaší vydatnou pomocí se nám podaří hlavní vize, se
kterými jsme šli všichni do voleb, naplnit.

Chtěl bych touto cestou poděkovat bývalým zastupitelům za práci,
kterou po celé čtyři roky pro město odváděli, a sám za sebe bych chtěl
zejména poděkovat člověku, který mi byl v tomto čtyřletém období
nejblíže. Je to teď již bývalý místostarosta pan Ing. František Pátý.
Velice si vážím jeho odbornosti a profesních zkušeností, které pro
město vždy byly, a já doufám, že i v dalším volebním období budou,
přínosem. Dále bych chtěl především poděkovat za důvěru, která mi
byla dána, a to jak zastupitelům při volbě starosty, tak především
Vám všem občanům našeho města, a to jak za sebe, tak i za ostatní
zastupitele. Jsem přesvědčen, že důvěru v nás vloženou nezklameme
a budeme všichni pracovat v zastupitelstvu jako jeden tým s jediným
cílem, kterým bude všeobecné zlepšení života v našem městě.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál k blížícímu se konci roku
především hodně zdraví, protože to je to úplně nejdůležitější, příjemné
prožití vánočních svátků spojené s pohodou a tolik potřebným klidem
v dnešní uspěchané době po boku Vašich nejbližších a do nového roku
jen to nejlepší.
Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta města

Staňkovsko
VÁNOCE SE BLÍŽÍ

Vážení občané města Staňkova.
Poslední dobou slýcháváme hlasy, že naše
městečko kulturně trpí a skoro nic se zde neděje.
Názor na toto tvrzení nechť si každý vytvoří sám.
Mnohdy jen záleží na tom, co si kdo představuje
pod pojmem „kultura“. Dovolte nám vyjádřit svůj
názor, jakožto pohled pedagogů.
Když odhlédneme od kulturního dění v lidovém
domě, docházíme k přesvědčení, že před
Vánocemi ve Staňkově není o kulturní programy
nouze. Vezměme v úvahu vánoční besídky a
koncerty MŠ, ZŠ a ZUŠ, rozsvícení vánočního
stromečku, charitativní koncert v kostele a další.
Záleží pak na každém z nás, zda podpoříme
kulturní akce, na kterých se podílí dorůstající
generace naší obce. Každé dítě potěší zájem
rodičů. Ale tyto akce nejsou určeny jen rodinným
příslušníkům, vždyť mnohým z nás už vlastní děti
odrostly a my čekáme na tu „svoji“ další generaci.
Proč tedy jen čekat? Morální podpora je snad tou
největší odměnou pro každého účinkujícího i
pořadatele. Proto nám dovolte, abychom vás touto
cestou pozvali na kulturní akce, které si připravili
žáci ZUŠ Staňkov a jejich hosté:
11.12. od 18.00 hodin
ADVENTNÍ KONCERT v kostele sv. Jakuba
Účinkují žáci ZUŠ Staňkov, ZUŠ Domažlice a
Pěvecké sdružení Jany Lengálové z H. Týna
21. prosince
BESÍDKA ZUŠ v LD
Příjemně strávené chvilky s hudbou vám všem
přeje

Prosinec 2010

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

24. 11. 2010 od 10:00 do 18:00 se konala vánoční výstava. Tam jste si mohli
prohlédnout výtvory žáků od 1. tříd do 9. tříd a také jste si výrobky mohli koupit. Výrobky
byly většinou vánoční, ale mohli jste zde najít i dárky pod stromeček. Kdo chtěl, mohl
si také udělat svíčku za včelího vosku. Děti ze všech tříd, které zde prezentovaly své
výrobky, nabízely a prodávaly s chutí a elánem.
Po výstavě jste mohli zhlédnout divadelní představeníi loňských deváťáků „Vyšetřování
ztráty třídní knihy“, které mělo u diváků obrovský úspěch.
Jakub Schenk, 6. třída
(převzato ze školního časopisu Škola pod lupou)

Z činnosti Farní
charity Staňkov

Jitka Pluháčková a Iva Zahořová za ZUŠ Staňkov

Na tvrzi v Puclicích 27.11.2010 byl letos opět
zahájen advent hojně navštívenou prodejní
výstavou.
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Všem čtenářům
Staňkovska přejeme
hezké a klidné prožití
Vánoc, mnoho štěstí
a zdraví v novém roce
2011.
redakce

V podvečer první adventní neděle se na staňkovském náměstí za doprovodu vánočních písní v
podání dětí ZUŠ Staňkov rozsvítil vánoční strom.
K předvánoční atmosféře přispěl nejen sníh, ale i
vůně vánočního punče.

V dubnu 2010 jsme pořádali humanitární
sbírku pro Diakonii Broumov a také jsme
vás v tomto měsíci pozvali na besedu Ing.
Pátého o Jeruzalémě.
V květnu jsme se vypravili na autobusový
zájezd na Svatou Horu. Při zpáteční cestě
jsme navštívili komunistický koncentrační
tábor Vojna, který se nachází u Příbrami.
V červnu jsme jeli s dětmi, které se
účastnily Tříkrálové sbírky, do multikina
v Plzni. Myslím, že se tam dětem velmi
líbilo. Navštívili jsme také Salesiánské
středisko, kde se děti dostatečně vyřádily
na horolezecké stěně a při dalších
sportovních aktivitách.
Od září jsme opět otevřeli šatník, který
se nachází na faře. Byla vyhlášena
humanitární sbírka, 6.12. si Diakonie
Broumov odvezla věci, které jsme spolu
s vámi shromáždili. Přes
Vánoce bude šatník uzavřen a
zase v lednu příštího roku se
s vámi rádi uvidíme.
Začátkem ledna vás navštíví
tříkráloví
koledníci,
aby
vám popřáli do nového roku
2011.
Můžete jim přispět
do zapečetěné pokladničky
s
logem
charity.
Pokud
by
někdo
chtěl
pomoci
s Tříkrálovou sbírkou (vedoucí
skupin koledníků), budeme
rádi, když se přihlásí.
Děkuji členům charity za jejich
práci v průběhu roku a všem
přeji krásné vánoční svátky
plné pohody.
Ludmila Petrašovská

Staňkovsko

Prosinec 2010
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Co se nestihlo...
33. Smyčka Radbuzy
Tradiční Smyčky Radbuzy – turistické akce staňkovského
Klubu českých turistů, jejíž 33. ročník se konal, se zúčastnilo
úctyhodných 360 turistů, z toho bylo 85 cyklistů. Nejvzdálenější
účastníci byli z Písku, Prahy i Litvínova, dokonce jeden turista
dorazil z Německa. Tradičně kvalitně organizačně zajištěný
podnik mělo na starosti 30 pořadatelů, ti kromě kontrol na startu,
v průběhu tras a v cíli také pečovali o blaho turistů v kuchyni
v sokolovně (m.j. bramboráky, klobásy) i např. v Krchlebech,
kde bylo občerstvení velmi pestré, včetně možnosti opékání
buřtů .
Josef Steinbach
V sobotu 4. září proběhla hasičská soutěž „O pohár
města Staňkova“ u příležitosti 130. výročí založení SDH
Staňkov. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů, Krchleby
měly dokonce tři družstva a odvezly si putovní pohár. Mezi
třemi ženskými družstvy, která byla v soutěži, si putovní pohár
za vítězství odvezly ženy ze Srbic. Družstvo Staňkova soutěžilo
rovněž, na pohár to ještě nebylo. Malí hasiči předvedli také svoje
umění a měli velký úspěch. Celá soutěž měla zdárný průběh a
všichni zúčastnění se už těší na soutěž v příštím roce.
Za SDH Staňkov
Z. Zezulková

Zajímavá akce zahrádkářů

2.listopadu proběhla v Lidovém domě zajímavá a úspěšná akce, při níž místní
organizace Českého svazu zahrádkářů pozvala pracovníky i žáky Střední odborné
školy a středního odborného učiliště v Horšovském Týně – byli to mistrová odborného
výcviku Jana Švachová a Romana Koutská a žák prvního ročníku Erik Havel. Ti
početnému publiku, členům i nečlenům zahrádkářského svazu, předvedli celou řadu
výborných salátů, poskytli recepty na ně a v malé instruktáži poradili s některými
úskalími přípravy salátů. Činnost staňkovské zahrádkářské organizace ocenil ve svém
úvodním proslovu předseda územní rady Českého svazu zahrádkářů pan Alexandr
Kubáček z Domažlic.
Josef Steinbach

Petra Černocká pobavila děti i dospělé
17. listopadu vystoupila v Lidovém domě se svými písničkami
Petra Černocká – Saxana.
Její program byl zaměřen
především na děti, kterých se sešlo hodně a náramně se
bavily. Kromě známých i novějších písniček, které doprovázel
její manžel, byly na programu soutěže v kreslení a ve zpěvu.
Petra Černocká to s dětmi umí a malí kreslíři i zpěváci
se na pódiu předváděli bez zábran k pobavení celého
sálu. Kdo přišel, nelitoval. Je škoda, že ve Staňkově jen
málokdy dojde k zaplnění celého sálu a že zájem občanů
o řadu akcí konaných pro ně není přece jen o něco větší.
Josef Steinbach

Staňkovsko

Prosinec 2010
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Základní škola Staňkov vás zve do Lidového domu na
4. žákovský ples 25. února 2011 od 17.00 hodin.
MARTINSKÉ TRHY - V sobotu 13. listopadu uspořádal ing. Jan Kreysa v Horní Kamenici v objektech svého hospodářství
Martinský trh, kde byly k mání domácí dobroty (několik prasat položilo život a pochoutky z nich byly velmi brzo snědeny),
výrobky z keramické dílny manželů Chnapkových z Osvračína, produkty uměleckého kováře pana Muchky z Vránova a mnoho
dalších zajímavostí. Občerstvení se mohlo konzumovat ve velkém stanu, přitom hrála dudácká muzika i myslivci na lesní rohy. Pro
děti i dospělé byla atrakcí sbírka starých traktorů a dalších historických zemědělských strojů. Po Horní Kamenici a okolí vás mohla
se svým koňským spřežením svézt paní Řežábková z Lelova. Organizátor celé akce ing. Kreysa se mi svěřil, že počet návštěvníků
značně překročil jeho očekávání. Mnoho účastníků Martinského trhu přišlo ze Staňkova a díky nádhernému počasí to byla pro
některé z nich krásná procházka. Jestli se tato zdařilá akce stane počátkem nové tradice, ještě není jasné. Jasné však je, že by si to
převážná většina zúčastněných přála.
J. Steinbach

Staňkovsko
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Nová sezona začala také hokejistům HC Tempo Staňkov. Oproti loňské sezoně dostal hráčský kádr
významných změn, tým se omladil, což je velkým příslibem do budoucna. Z tohoto důvodu bude
letošní sezona velmi těžká, a tak si dáváme za cíl hrát klidný střed tabulky. Zápasy se budou konat
na zimním stadionu v Domažlicích a Tachově. V prvních dvou utkáních jsme se střetli s novými
týmy a zároveň favority soutěže, a to HC Buldoci Stříbro a HC Tatran Přimda. I přes velkou
snahu skončila obě utkání v náš neprospěch, neboť soupeř byl vždy kvalitnější. Aktuální výsledky,
následující zápas a další informace najdete na nástěnce umístěné naproti pekárně nebo na našich
nových internetových stránkách www.hcstankov.cz (říjnový příspěvek)
Jan Brožovský
Hokejisté Staňkova bojují v Chodské „A“ lize
V dosavadním průběhu letošní sezóny odehrál tým Staňkova celkem 9 utkání. Dvakrát dokázal zvítězit, sedmkrát prohrál. V tabulce
zaujímá Staňkov šestou příčku, z celkových osmi týmů. Důvodů, proč letos nevídáme HC Staňkov na vyšších příčkách, je několik.
Jedním z nich je, že se Chodská liga rozdělila na dvě skupiny „A“
a „B“, (Staňkova patří do „A“). Tím se zvýšila kvalita soupeřů +
přišli noví soupeři z Tachovska, kteří patří k nejlepším (Stříbro,
Přimda). Nejlepším střelcem je Petr Hoffman - 10 gólů, dále Jiří
Látal - 7 a Josef Vavrica - 3. Sedm zápasů odchytal brankář
Jan Brožovský, dvě utkání Jaroslav Baar. Od začátku sezóny
do konce kalendářního roku absolvuje kádr hokejistů s trenérem
Zdeňkem Merglem (a s kustodem Stanislavem Paulem) celkem
17 tréninků + dvě přátelská utkání. První odehrál Staňkov s
německým Ambergem, druhý odehraje s Waldmünchenem
26.12. od 17:45 na ZS Domažlice. V prosinci čekají hokejisty
Staňkova ještě tři mistrovská utkání, proti Sokolu Kanice, Floře
Domažlice a Okule Nýrsko. Více informací naleznete na našich
nových stránkách www.hcstankov.cz nebo na nástěnce naproti
pekárně ve Staňkově.
Ing. Vojtěch Němec

Na jaře chtějí v I. B třídě bojovat o
postup
Fotbalisté FK Staňkov se na podzim po
19 letech ve vyšších soutěžích objevili v
I. B třídě. Pod vedením trenérů Milana
Kuchariče a Vladimíra Kukly zahájili své
tažení impozantně a řekli si o roli favorita.
Postupně ale během soutěže přišlo několik
ztrát, a tak se Staňkovští dívají na vrchol
tabulky s několikabodovým odstupem.
Nicméně šance bojovat o postup je velice
reálná, tým by měl zůstat pohromadě a na
jaře rozhodně hodlá svůj potenciál zúročit.
FK Staňkov se zúčastní zimního turnaje v
Horšovském Týně, kde bude pilovat zejména
útočnou činnost, která měla v dosavadním
průběhu I. B třídy k optimálnímu stavu
daleko.
Rezerva Ajaxu je okresním „půlmistrem“
Vydařenou první polovinu sezony odehráli v

okresním přeboru futsalisté Ajaxu Staňkov B.
V tabulce se před zimní přestávkou usadili na
prvním místě, a mají tak před odvetnými boji
nejlepší výchozí pozici. Béčko Ajaxu získalo
titul v roce 2009 a po dvou letech by úspěch
rádo zopakovalo.
Staňkovští, kteří své domácí zápasy hrají
na hřišti ve Velkém Malahově, jen jednou
remizovali a dvakrát prohráli, ve zbývajících
deseti utkáních zažili tříbodovou radost. Ajax
B těží z dobrého mixu zkušených a mladých
hráčů, tým je sehraný a v posledních letech
se schází k utkáním v solidním počtu. V
předcházejících třech sezonách neskončilo v
tabulce horší než čtvrté.
A tým Ajaxu bojuje v krajském přeboru
Jedenáct let hrálo A mužstvo Ajaxu Staňkov
divizi, v listopadu tohoto roku začalo bojovat
o body v krajském přeboru. Tým prošel
omlazovacím procesem, v nové soutěži by
se měl pohybovat v lepší polovině tabulky.

V úvodním utkání nové sezony Ajax zdolal
Bomber Domažlice 6:2, ale pak dvakrát
prohrál v Plzni – snadné zápasy na něj tedy
určitě nečekají.
Ajax má své domácí hřiště v hale v
Domažlicích, kde futsalisté rádi uvidí své
fanoušky. Rozpis utkání najdou všichni
příznivci na webových stránkách klubu nebo
v denním tisku.
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