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- činnost rady města za období od jednání zastupitelstva města dne 21.10.2009
- rozpočtové opatření v rozpočtu města č.
12 schválené radou města

Usnesení z jednání rady města dne
14.12.2009
Rada města schvaluje
- s platností od 1.1.2010
a) změnu půjčovní doby v městské
knihovně
b) poplatek za meziknihovní výpůjční
služby ve výši aktuálního poštovného +
poplatek účtovaný odesílající knihovnou,
c) registrační poplatek čtenářů ve výši:
dospělé osoby 100,- Kč
děti a studenti 40,- Kč
d) zřízení webových stránek MK
e) žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
odboru umění a knihoven Ministerstva
kultury ČR na podprogram „Informační
centra veřejných knihoven“ v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ s tím, že 70% fin. nákladů bude činit
dotace a 30% bude hrazeno městem,
- návrh bytové komise na přidělení bytu
v majetku města, o velikosti 1+1, v domě
č. 172, Americká ulice, Staňkov, p. Daniele Hříbalové, dosud bytem Staňkov,
Americká 56,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o pronájem sálu Lidového
domu Staňkov za účelem konání taneční
zábavy dne 31.12.2009,
- Smlouvu o poskytování poradenské a
právní pomoci mezi městem a Advokátní
kanceláří Mgr. Aleš Hájovský, Tachov,
nám. Republiky 57,
- zabezpečení inventarizace majetku
města za rok 2009,
neschvaluje
- žádost Českého svazu bojovníků za
svobodu OV Domažlice o poskytnutí
fin. příspěvku vzhledem ke značnému
propadu příjmové části rozpočtu města
v r. 2009,
konstatuje
- že nebude v současnosti měnit uzavřenou smlouvu o dílo na služby pro město
– rozvoz obědů
( k žádosti p. L. Doležala, Krchleby E20
a p. M. Pavlíkové, Staňkov, Rašínova
290).
Usnesení č. 20 z jednání zastupitelstva
města konaného dne 21. 12. 2009
Zastupitelstvo města bere na vědomí

schvaluje
- změny v rozpočtu města - rozpočtové
opatření č. 13 s tím, že upravený rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části 58.422.480,- Kč a výdajové
části 61.585.950,- Kč. Financování činí
3.163.470,- Kč,
- rozpočtové provizorium pro rok 2010,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/09, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
4/03 o místních poplatcích,
- odepsání pohledávky za pronájem nebytových prostor v č.p. 53 ve Staňkově II
ve výši 287 887, - Kč z důvodu nedosažitelnosti nájemce,
konstatuje,
- že na základě uzavřené kupní smlouvy
mezi městem a RWE Gas Net, s.r.o., Ústí
nad Labem, Klíšská 940, na úplatný převod středotlakého plynovodu a přípojky
Staňkov-Ohučov, průmyslová zóna, byla
oproti Smlouvě o podmínkách uzavření
budoucí kupní smlouvy na výše uvedenou akci, která byla zastupitelstvem
města schválena 26.března 2009, č. usn.
9, bod III, písm. k, navýšena kupní cena
z 2.792.000,- na 3.493.840,- Kč včetně
DPH.
Usnesní z jednání rady města dne
30.12.2009
Rada města schvaluje
- odměnu pro ředitele ZUŠ p. Jana Pluháčka,
- odměnu pro ředitelku MŠ p. Marii Němcovou,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186 o pronájem pozemku vedle
hasičské zbrojnice za účelem pořádání
pouťového posezení ve dnech konání
pouti,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186 o přesun termínu povolené akce
v LD – taneční zábavy z 19. na 20. března
2010,
- Dodatek č. 4 Smlouvy o výpůjčce nebytových prostorů v budově města (zdravotní středisko), uzavřený mezi Plzeňským
krajem a městem,
- Dodatek č.1, ke Smlouvě o nájmu pískovny Krchleby, uzavřené dne 11.4.2001
mezi městem a firmou Renovum s.r.o.,
Staňkov, Plzeňská 20,
- vyplacení finančního daru pro členy
výborů, komisí a občany, kteří jsou svou
prací nápomocni městu v plnění úkolů,
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- rozpočtové opatření č. 14 – rozpočtové změny v rozpočtu města na r. 2009.
Upravený rozpočet po těchto změnách
bude činit v příjmové části Kč 58 492
850,- a ve výdajové části Kč 61 585 950,. Financování bude činit Kč 3 093 100,K návrhu CHVAK a.s. Domažlice bere
na vědomí výši vodného na r. 2010
v částce 34,29 Kč včetně DPH za l m3
a schvaluje výši stočného na r. 2010
v částce 32,98 Kč včetně DPH z 1 m3,
doporučuje
zastupitelstvu města koupit pozemky od
PF ČR v k.ú. Staňkov-ves, a to parcely č.
864/9, 864/8, 864/7 a 864/17,
- umožňuje na základě vyhl. č. 410/2009
Sb. vést všem příspěvkovým organizacím, které obec zřizuje, od 1.1.2010
účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Usnesení z jednání rady města dne
11.1.2010
Rada města schvaluje
- Servisní smlouvu mezi městem a GM
COMPUTER, Miloslav Khas, Hlohovčice 62 na poskytování poradenské a
konzultační služby v oblasti hardware a
software pro MěÚ, dále servisní služby
a správu webové prezentace města
Staňkov,
- prominutí placení poplatků za odvoz a
likvidaci domovního odpadu pro r. 2010
p. Janu Holecovi ml., Staňkov, Na Tržišti
334 a za část r. 2009 p. Štěpánce Komorousové, Staňkov, Na Tržišti 338,
- žádost Aeroklubu Staňkov o fin. příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro člena oddílu
p. Martina Zahálku na účast na plachtařském mistrovství ČR v kategorii junioři.
Usnesení z jednání rady města dne
27.1.2010
Rada města neschvaluje
- žádost p. Věry Vajskebrové, Plzeň,
Turistická 4 o zrušení poplatku za odvoz
a zneškodnění komunálního odpadu pro
dům č. 239, ul. Tyršova, Staňkov,
rozhoduje
- na základě dopisu Občanského sdružení LUNGTA Praha ve věci kampaně „Vlajka pro Tibet“, že se připojí k akci a vyvěsí
tibetskou vlajku dne 10.3.2010,
- v souladu se žádostí občanů města o
nepovolování tanečních zábav o Vánocích,
- o žádosti p. Petra Gusta, Staňkov, U
Čermenského lesíka 446 a schvaluje
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změnu termínu pro pronájem sálu LD
z 25.12.2010 na 18.12.2010, pronájem
sálu LD za účelem pořádání taneční
zábavy dne 17.4.2010 a pronájem sálu
LD za účelem pořádání silvestrovské
taneční zábavy v r. 2010,
schvaluje
- pořízení CD s elektronickou verzí leteckých snímků města včetně autorských
práv, v ceně 5 000,- Kč, u firmy Tomáš
Hora-Letecké snímkování, Karlovy Vary,
Raisova 2,
- Nájemní smlouvu uzavřenou mezi
městem a p. Janem Andrlem, Staňkov,
Plovární 352, na pronájem pozemkové parcely v majetku města č. 2822 o
výměře 1889 m2, k.ú. Staňkov město,
za účelem včelaření.
Usnesení č. 21 z jednání zastupitelstva města konaného dne 27. 1. 2010
Zastupitelstvo města schvaluje
- přijetí úvěru od ČSOB, a.s., ve výši
6.000.000,- Kč na financování stavby
víceúčelového hřiště u ZŠ,
- Smlouvu o převodu vlastnictví k nemovitostem a smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Staňkov a
Západočeským konzumním družstvem
Sušice, jejímž předmětem je
a) prodej ideální polovinu pozemků parc.
č. 1219/1 jiná plocha – ostatní plocha, o
výměře 63 m2 a parc. č. 1220 jiná plocha

– ostatní plocha, o výměře 69 m2, obě
v k.ú. Staňkov-ves, za účelem narovnání
majetkoprávních vztahů,
b) zřízení věcného břemene ve prospěch
města Staňkov jako vlastníka domu čp.
19 a pozemků st. parc. č. 36/1 a 36/3,
obě v k.ú. Staňkov-ves, jehož obsahem je
právo mít na domě čp. 20 a pozemku st.
parc. č. 38/1, v k.ú. Staňkov-ves, umístěný hlavní uzávěr plynu pro objekt čp. 19,
- Mandátní smlouvu, uzavřenou mezi
městem a ing. Romanem Grösslem,
Přeštice, Na Chmelnicích 1243, na poskytování služeb při zajištění dokumentace
stavby pro stavební povolení a zajištění
tohoto povolení na akci „Zateplení mateřské školy Staňkov“,
- Smlouvu o dílo mezi městem a CITYPLAN s.r.o., Praha l, Jindřišská 17, na
zpracování energetického auditu a Průkazu energetické náročnosti objektu MŠ
Staňkov,
- Smlouvu o dílo mezi městem a a.s.
TECHNOEXPORT Praha l, Václavské
nám. 846, na zpracování žádosti o dotaci
ze strukturálních fondů EU a poradenskou
činnost, směřující k podpisu smlouvy o
dotaci na projekt „Zateplení Mateřské
školy ve Staňkově“,
- koupi pozemku parc. č. 2030/1 dle KN,
v k.ú. Staňkov-město, ostatní plocha
– ostatní komunikace, o výměře 4m2, od
manželů Marie a Václava Gillových, Staňkov, Na Tržišti 337,
- Smlouvu o bezúplatném převodu po-
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zemků parc. č. 1045/7, dle KN, o výměře
996 m2 a parc. č. 1045/11, dle KN, o
výměře 363 m2, oba v k.ú. Staňkov-ves,
druh pozemků – ostatní plocha, z Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových na město Staňkov,
- podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc. č. 728/28, 728/29, 1080/8,
728/7, všechny dle KN a v k.ú. Staňkov-ves, z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových na město Staňkov,
- podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků parc. č. 2005/25, 2005/26 a
2005/29, všechny dle KN a v k.ú. Staňkov-město, z Pozemkového fondu na
město Staňkov,
- podání žádosti o úplatný převod pozemků parc. č. 864/8, 864/9, 864/7 a
864/17, všechny dle KN a v k.ú. Staňkov-ves, z Pozemkového fondu na město
Staňkov,
- podání žádosti o bezúplatný převod
pozemku parc. č. 1077/2, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves, z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na město
Staňkov,
souhlasí
- s uvažovanou výstavbou Bioplynové
stanice Staňkov, investor AGRO Staňkov
a.s., o uvažovaném el. výkonu 600 kW.
Bioplynová stanice se bude nacházet při
východním okraji areálu farmy.
V. Žáček, J. Steinbach

Daňové přiznání
Jako každoročně nabízí Finanční úřad v Horšovském
Týně občanům našeho města spolupráci při podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob
za zdaňovací období roku 2009.
Stejně jako v minulých letech tato akce proběhne
v prostorách Městského úřadu ve Staňkově:
1. března 2010 – pracovníci Finančního úřadu v Horšovském Týně přivezou letáky, formuláře daňových
přiznání, pokyny, vzory k vyplnění daňových přiznání.

Snadná půjčka
724 528 636
www.rychle-peníze.cz

Ty pak budou zveřejněny ve vývěskách MěÚ. Kromě
zveřejnění bude omezený počet tiskopisů daňových
přiznání ponechán na MěÚ k dalšímu předání případným poplatníkům daně z příjmů fyzických osob.
18. března 2010 od 14.00 do 16.00 budou pracovníci
FÚ poskytovat informace jednotlivým poplatníkům,
přebírat již vyplněná daňová přiznání a pomáhat s jejich vyplňováním.

Upozorňujeme občany Staňkova, že termín na zaplacení poplatku
za likvidaci komunálního odpadu a poplatku za psa je do konce
března. Poplatek je možno zaplatit v podatelně Městského úřadu
ve Staňkově.

VÝZVA K UZAVŘENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

Správce veřejného pohřebiště je povinen na základě zákona č. 256/01 Sb. uzavřít smlouvu o nájmu
hrobového místa. Prosíme všechny nájemce hrobů, aby svým přístupem přispěli k naplnění povinnosti uložené zákonem a ve vlastním zájmu nájemní smlouvu uzavřeli. Upozornění: Pokud nebude
„Smlouva o nájmu hrobového místa“ uzavřena, užívací právo k tomuto místu zanikne. Pokud dojde
k zániku užívacího práva k hrobovému místu a vlastník náhrobku a ostatního hrobového zařízení se
o tyto věci do 1 roku nepřihlásí, bude s nimi naloženo jako s věcmi opuštěnými.

Staňkovsko
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15 let Svatojakubského sboru

15 let své činnosti oslavil pod obrazem svého patrona sv. Jakuba Většího, který je na oltáři staňkovského kostela, pěvecký
sbor 26. prosince minulého roku. Koncert navštívilo poměrně
dost posluchčů a sbor je okouzlil nádherným provedením České mše vánoční Jana Jakuba Ryby.Výtěžkem z dobrovolného
vstupného sbor přispěl na náklady na restaurování historického lustru v kostele. Lustr byl zavěšen krátce před Vánoci a
posluchači si jej mohli při koncertu v plné kráse prohlídnout.

Pamatuji se na první nastudování Rybovy mše, tohoto tradičního díla, před mnoha lety a již tehdy jsem ve Staňkovsku
sděloval své osobní dojmy, že totiž v podání staňkovského
sboru na mne tato skladba zapůsobila mnohem silněji a autentičtěji než akademické nastudování profesionálních zpěváků
a hudebníků. Sbor již tedy působí 15 let a práce p. Řezáče i
talent a píle jeho členů nesou ovoce – letošní „Rybovka“ byla
nádherná a za činnost sboru patří jeho členům i vedení dík a
přání mnoha úspěchů do dalších let.
J.S.

Tříkrálová sbírka 2010

Letošní Tříkrálová sbírka ve Staňkově a
v okolních obcích začala v sobotu 9. ledna a skončila
v pondělí 11. ledna. Celkem koledovalo dvacet osm
skupinek, ve Staňkově čtrnáct (39 613 Kč), další pak
v Osvračíně (3 530 Kč), Vránově (1 949 Kč), Puclicích
(3 800 Kč), Krchlebech (2 945 Kč), Hlohové (5 098
Kč), Močeradech (1 240 Kč), Čermné (3 440 Kč),
Hlohovčicích (3 314 Kč), Poděvousech (3 683 Kč), Strýčkovicích
(1 130 Kč), Srbicích (3 500 Kč) a v Těšovicích (2 582 Kč). Celkem
bylo vykoledováno 75 824 Kč, což je o 815 Kč více než loni.
Sehnat dětské koledníky nebylo těžké, máme mnoho dětí,
které se ve škole hlásí na Tříkrálovou sbírku dobrovolně rok co rok.
Kromě toho se každoročně přidávají i noví koledníci, kteří nahrazují ty,
kteří již školu opustili. Škola s námi při přípravě sbírky spolupracuje
a letos přispěla do sbírky výtěžkem z Vánočního koncertu v kostele
(893,- Kč).
Těžké je získat v dostatečném počtu dospělý doprovod pro
skupinky dětí. Proto bychom rádi poprosili ty, kteří by chtěli v příštím
roce se sbírkou pomoci, aby se koncem roku přihlásili v charitě nebo
ve škole.
Celý výtěžek sbírky byl odeslán na účet Charity ČR v Praze,
část výtěžku bude využita na charitativní činnost v naší republice, část
jako humanitární pomoc v zahraničí, část se pak vrátí zpět do města.
Naším záměrem je pomoc sociálně slabým občanům a žákům ZŠ ze
Staňkova a okolí, což konzultujeme se sociálním odborem městského
úřadu a s učiteli, dále pak úhrada nákladů na vzdělání našich dvou
adoptovaných dětí v rámci Adopce na dálku, podpora činnosti farní
charity ve Staňkově a podpora projektů Diecézní charity Plzeň – např.
Domov pro matky a děti v tísni v Havlovicích a Terénní krizová
služba.
Děkujeme všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu letošní
Tříkrálové sbírky, a to jednak dobrovolným koledníkům a vedoucím
skupinek, bez nichž by se sbírka nemohla vůbec konat, jednak těm,
kteří připravili pro koledníky oběd a pohoštění, velký dík patří také
staňkovské pekárně, ale hlavně všem dárcům, kteří nezůstali lhostejní
k nejzákladnějším potřebám bližních a kteří vzali za své heslo charity:
Nemáme mnoho, ale dost na to, abychom se rozdělili. Děkujeme!
Za Farní charitu Staňkov
Ludmila Petrašovská

Opeřená konkurence
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme
vám…,“ ozývalo se zasněženou srbickou návsí. Na ní tři
postavičky králů, jako z Ladových obrázků. Sníh jim křupe
pod nohama, zebou je ruce i nohy a tváře mají malované jak
červená jablíčka. Ale ta radost! Obdarovávají zpěvem, píšou
křídou na vrata a lidé už na ně čekají. Staré babičky číhají u
oken, aby je nepropásly. Kasička se plní penězi a v košíčku
přibývají laskominy.
Na zápraží jednoho domku nás přivítaly dvě bílé a
jedna kropenatá slepice. Pomysleli jsme si: „Že by konkurence
tří králů?“ S panímámou si vyslechly tříkrálovou koledu a
doprovázely nás kdákáním. Nenechaly se odehnat a jedna
z nich vběhla do předsíně. Asi se zalekla vystrkující brady
černého Baltazara. Ani přivolaný psík Bertík si se slepicí
neporadil. Co se dělo dále, nevíme, ale zasmáli jsme se, až
jsme se za břicho popadali. Nakonec jsme se zahřáli, přestalo
nás zábst a tváře nám ještě více zčervenaly.
Ale nejvíce nás hřálo u srdíčka, že je mezi námi hodně
lidí, kterým není lhostejné cizí utrpení a i v této nelehké době
otevřeli svou dlaň a srdce. Děkujeme.
Kašpar, Melichar a Baltazar - Sabina Levá, Veronika Mrázová a
Pavlína Mrázová s Marií Steinerovou
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Z archivu
Údržba silnic v minulosti
Důležitým činitelem podílejícím se významnou měrou na rozvoji Staňkova byla stavba císařské silnice z Prahy a Plzně přes Klenčí pod
Čerchovem do Waldmünchenu a dále do Bavorska. Úsek ze Stoda do Staňkova byl uveden do provozu v roce 1815, úsek Staňkov – Křenovy
byl zprovozněn roku 1818 a celá trasa byla dokončena v roce 1822. Tato silnice určovala do jisté míry i další urbanizační vývoj městečka,
který je patrný dodnes. V městečku se nově stavělo především po obou stranách silnice, zatímco ves se urbanizačně rozvíjela zastavováním
prostoru návsi a plochy mezi řekou a návsí.
Kromě lepšího dopravního spojení však silnice přinášely i starosti s jejich údržbou. Pečovat o komunikace a státní silnice byly obce
povinny v rámci přenesené působnosti. Obecní zřízení z roku 1849 rozeznávalo totiž dvojí působnost obce. Do samostatné působnosti obce
patřila především správa obecního jmění a záležitosti vztahující se k obecnímu svazku. Obec mohla pod dozorem zemského výboru volně
nakládat se svým movitým i nemovitým majetkem, mohla udílet domovské právo, v samostatné působnosti spravovala obec i nadále záležitosti místní policie, zejména policii polní, tržní, zdravotní, čelední, mravnostní, požární a stavební. V přenesené působnosti byly obce povinny vykonávat ty záležitosti, které na ně byly přeneseny zákonem. Sem spadaly záležitosti vlastní politické správy, živnostenské, zdravotní,
volební věci, spolupůsobení při občanských sňatcích, při sčítání lidu, při některých zemědělských a lesnických záležitostech, při postrku a
při vydržování hnaneckých stanic, v záležitostech celé řady přímých a nepřímých daní. Spolupůsobily i při celé řadě vojenských záležitostí,
např. provádění branného zákona, při odvodech koní a obstarávání ubytování vojska. Obce byly povinny spolupracovat i se soudy. Součástí
přenesené působnosti byla i trestní pravomoc obcí. Obce mohly ukládat v trestní pravomoci zpravidla peněžitou pokutu, která připadala
chudinskému fondu
Podle zákona z roku 1864 byly obce povinny ve svém obvodu zřizovat a udržovat obecní cesty. Cesty a silnice nebývaly zvláště v zimě
v dobrém stavu – např. v lednu 1916 upozorňoval okresní výbor v Horšovském Týně obecní úřad ve Staňkově Vsi, že spojovací cesta ze
Staňkova Vsi do Horní Kamenice je po prudkých deštích ve velmi špatném stavu, „místem jsou díry vodou vybrané až 60 cm hluboké, kterýž
stav je pro chodce i povozy velmi nebezpečný.“ V roce 1906 opět okresní výbor na schůzi okresního zastupitelstva řešil obecně špatný stav
okresních silnic, tento stav byl zaviněn nejen povětrnostními vlivy, ale rovněž se na něm údajně podíleli cestáři, kteří nedbale vykonávali
své služební povinnosti. A tak jim bylo doporučeno, aby „vydatnější pozornost svým štrekám věnovali.“ Údržba silnic mnohdy vyústila ve
spor sousedících obcí. Např. v roce 1935 si starosta obce Krchleby stěžuje obecnímu úřadu ve Staňkově Vsi na poničení nedávno opravené
silnice, které způsobili Staňkovští vyvážením dříví z přídělového lesa na Hrádku. Obec Holýšov v roce 1922 oznamuje Staňkovu Vsi, že
obecní cesta směřující do Holýšova od Vytuně je od těžkých povozů rozjetá a „není k popsání v jakém stavu se nalézá“. Holýšovský obecní
úřad proto žádá, aby staňkovští povozníci, kteří jsou zaměstnáni odvážením dlouhého dřeva, již nejezdili po uvedené silnici, neboť to je
vyhláškou zakázáno. Do Staňkova měli povozníci jezdit z Vytuně přes Horní Kamenici nebo po vytuňské silnici směrem ke Stodu až na
říšskou silnici a po ní do Staňkova.
Neshody způsobovalo i odklízení sněhu. V lednu 1923 byl dočasně zastaven autoprovoz mezi Srbicemi a Staňkovem, neboť obce Hlohovčice a Staňkov odmítly spolupracovat při prohazování sněhu na okresní silnici, ačkoliv jim zemský zákon ukládal prohazovat sníh v
obvodu jedné míle. V hranicích obce proběhl v roce 1931 spor Družstevní elektrárny, skladiště a mlýna s obecním úřadem ve Staňkově Vsi
o udržování obecní cesty k mlýnu.
Nejstarším nářkem nad stavem silnice, uloženým ve fondu Archivu města Staňkov, je zpráva krajského úřadu z 28. ledna 1821, podle níž
je průjezd Staňkovem nemožný, takže je nezbytně nutné seškrábat bláto a hluboce zatlačené koleje vyplnit drobně natlučeným kamenem.
Tak šťastnou cestu!
Radka Kinkorová

MŠ STAŇKOV VÁS ZVE.

Mateřská škola Staňkov Vás zve na dvě akce, které plánujeme v nejbližší době.
V sobotu 13. března pořádáme v Lidovém domě 17. dětský maškarní karneval. Tuto akci pořádáme každoročně v lednu. Letošní
rok se z důvodu nemocnosti personálu školy a dětí přesouvá až na březen. A tak připomeňme jen to nejdůležitější. Začátek je
stanoven na 14,00 hodin. Podtitul letošního karnevalu je:“Letem, světem“, kde nebude nouze o pěkné písničky, napínavé soutěže,
vystoupení dětí a chybět nebudou ani tolik oblíbené soutěže masek a bohatá tombola. Přijďte se podívat na výzdobu sálu, která bude
v režii našich školkových dětí a učitelek. Poděkování patří všem, kteří se podíleli sponzorským darem jak věcným, tak finančním, i
těm, co přiložili ruku k dílu. V letošním roce nás mile překvapili sponzorským darem staňkovští mládenci. Bez lidí, kteří mají děti
rádi a dokáží podpořit akci pro děti, to nejde. Těšíme se na bohatou návštěvnost a
nápadité masky.
Druhou akcí, která je pro děti neméně důležitá, je zápis do MŠ. Koná se v úterý
16.3.2010 od 8,00 do 18,00 hodin. Nezáleží na pořadí, ve kterém se tohoto dne
dostavíte, ale spíš na tom, abyste s sebou přinesli potřebné doklady (občanský
průkaz, rodný list dítěte). Určitě jste si prohlédli naši mateřskou školu při „Dni
otevřených dveří“. Vezměte dítě s sebou a přijďte se společně seznámit.
A na závěr ještě stručná informace o „Dni otevřených dveří“, který v naší mateřské
škole proběhl v úterý 16.2. Od 8,30 do 16,00 hodin přicházeli rodiče s dětmi, aby si
prohlédli nejen prostory školky, ale i zahradu, saunu a děti si zkoušely plnit různé
úkoly společně se staršími kamarády. V neposlední řadě se všichni seznámili s
pedagogickým a provozním personálem, který děkuje veřejnosti za zájem o naši
školku a těší se, až bude moci 1. září 2010 nové děti přivítat.
MŠ Staňkov
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Městská knihovna informuje:

Od 1. ledna 2010 došlo k některým změnám v Městské
knihovně ve Staňkově.
Knihovna upravila půjčovní dobu:
Pondělí:
9:00 -12:00 13:00 – 17:00
Úterý:
zavřeno
Středa:
13:00 – 17:00
Čtvrtek:
9:00 –11:00 13:00 – 16:00
Pátek:
9:00 –12:00 13:00 – 15:00

100,-Kč
40,-Kč

Činnost knihovny v roce 2009:
Počet zaregistrovaných čtenářů:
z toho čtenáři do 15 let
Počet návštěvníků využívajících internet:
Počet návštěvníků kulturních akcí:
Počet návštěv webové stránky knihovny
Výpůjčky celkem:
z toho výpůjčky periodik:
Roční přírůstek knih

400
2

Od prosince 2009 má knihovna vlastní webové stránky
– www.knihovnastankov.webk.cz.
V uplynulém roce byla knihovna 6 měsíců z technických
důvodů uzavřena pro veřejnost, proto je stav výpůjček
nižší.

Premiéru dechovkového programu roku 2010 měla v Lidovém domě v lednu kapela Březovská desítka s kapelníkem Jiřím Homolkou a Olgou Homolkovou, skladatelkou
tanečních písní.
Vystoupení kapely jako celek , moderování paní Olgy,
zpěv, ale hlavně harmonika pana Jiřího měla u diváků
obrovský ohlas. Všem patří dík za udržování tradic v lidové hudbě a šíření hezkých písniček skladatelů Thumse,
Kubeše, Lipolda, Zmrzlého aj.
Duo manželů Homolkových v závěru pořadu přivedlo
některé diváky i do transu. Zaplněný sál blahopřál kapele
mohutným potleskem, a tím si vynutil několik přídavků.

Pozvánka na další dechovkové pořady do
LD
- 12.3.2010 Malá muzika Nauše Pepíka
- 14.4.2010 Babouci
- 14.5.2010 Samsonka

Žáček Karel, 28.října 118
Jiříková Zdeňka, Baarova 255
Duffek Jaroslav, Na Tržišti 266
Wiesner Josef, Krchleby 50

70 let
80 let
85 let
90 let

70 let
80 let
85 let
85 let

V obřadní síni MěÚ byli přivítáni tito noví občánkové města
Staňkova

8 406
1 800

BŘEZOVSKÁ DESÍTKA

V měsíci lednu oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova

Harmáček Josef, Baarova 270
Srbová Věra, Husitská 320
Vaňková Jiřina, Nádražní 26
Velenovský Karel, Plovární 66

325
126
353
71
85

Knihovna odebírá 20 titulů novin a časopisů.
Počet počítačů připojených k internetu pro veřejnost

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci únoru oslaví a oslavili kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova

Další změnou je zvýšení ročních poplatků čtenářů
Dospělí čtenáři:
Děti a studenti:
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Lukáš Braun
Dominik Jahn
Marie Procházková
Benjamin Leitl
Tomáš Poucha
Jessica Heindlová
Natálie Herianová
Josef Šlehofer
Veronika Řeháčková
Matěj Škampa
František Vachtl
Tomáš Příbek
Denis Bauer
Matyáš Felix
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto
děkujeme.

Únor 2010
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MLÉČNÝ
AUTOMAT

Staňkovsko

Kultura v Lidovém domě
20. února
Rybářský ples-hudba Skalanka ze Švihova

V prodejně zeleniny na náměstí je již delší dobu v provozu
automat na čerstvé kravské mléko. Mezi staňkovskými obyvateli si již našel celou řadu příznivců. Litr mléka z automatu
stojí 15.- Kč a dodává jej pan Václav Korba z Hlohové. Kvalitu
mléka pravidelně kontroluje Stání veterinární správa.

27. února
Tři sestry revival – taneční zábava
6. března
MASH - taneční zábava
12. března
Malá muzika Nauše Pepíka – taneční zábava
13. března
Dětský maškarní ples
20. března
Harlej a Mandrage - taneční zábava
26.března
Ples Základní školy Staňkov
3. dubna
Kabát revival – taneční zábava
17. dubna
Arakain, Titanic – taneční zábava
14. dubna
Babouci – dechová hudba k poslechu
24. dubna
Waldagang – taneční zábava

I letos se v Lidovém domě konal tradiční maškarní Letecký
bál, který se těší již léta velké oblibě. Také letos nezklamal
očekávání ani pořadatelů, protože obsazenost sálu byla
velmi pěkná, ani hostů a masek, protože nálada byla jako
obvykle na této akci perfektní. A že si užívali i ti nejmenší, o
tom svědčí předchozí fotografie...

Staňkovsko

Únor 2010
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Šachové naděje
Šachy mají ve Staňkově tradici dlouhou již několik desítek let. Zdejším oddílem prošlo
mnoho kvalitních šachistů, jen namátkou si vzpomínám na pány Friše, Kyselu, Mastného, Hubra, Toupala, Klementa, Posledního a mnoho jiných dosud žijících hráčů.
Například pana Straku a Dr. Krou. I sportovní úspěchy šachového týmu (několikaletá
účast v divizi, krajském přeboru a dalších úrovních po různých reorganizacích těchto
soutěží, jakož i úspěchy jeho hráčů v individuálních turnajích) jsou nemalé. Trvalou bolestí zdejšího oddílu TJ Staňkov jsou odchody mladých nadějných hráčů, například s
ukončením jejich studia, přechodem na vysoké školy a podobně. I vytrvalost některých
mladých hráčů byla často slabší. I dnes se šachový oddíl zásluhou pana Kaase snaží
vychovat budoucí naděje a někteří již hrají soutěžní utkání za B tým. Na snímcích jsou Leona Augustinová a Jakub Schenk při
svém zápase s Horšovským Týnem.
Josef Steinbach

Hokejisté Staňkova bojují o
druhou příčku

V polovině března se rozjede jarní část
fotbalové sezony v I. A třídě. Mužstvo
Staňkova je po katastrofálním podzimu
poslední, nicméně změny v kádru i na
trenérském postu naznačují, že náš tým se
ještě hodlá o záchranu poprat. Novým koučem
se stal Miloš Tolar st. a do kádru se podařilo
přivést několik mladých hráčů. Ve Staňkově
probíhá proces totální přeměny nejen kádru
A mužstva, ale celkové strategie fotbalového
klubu. Daleko větší pozornost se přikládá
práci s mládeží, oddíl chce v budoucnu stavět
zejména na svých odchovancích.
Stejně jako fotbalistům se nedaří ani
futsalistům. Ajax Staňkov je v divizi
na posledním místě a vše nasvědčuje
tomu, že tuto soutěž po jedenácti letech
nepřetržitého působení v ní opustí. Na rozdíl
od předchozích let se již nepodařilo udržet
dostatečně kvalitní kádr, své způsobila i série
zranění klíčových hráčů a několik dalších
faktorů. Tím nejdůležitějším je asi ten, že
soutěž jako je divize už vyžaduje futsalovou
specializaci, k čemuž má staňkovský klub
hodně daleko. Málokterý tým v divizi
spoléhá v takové míře na výpomoc hráčů z
fotbalu, jako je tomu v případě Ajaxu.

Hokejisté HC Tempo Staňkov po šestnácti
odehraných utkáních v letošní Chodské “A”
lize jsou na druhém místě v tabulce. Staňkov
dokázal osmkrát zvítězit, čtyřikrát remizoval
a také má na kontě čtyři prohry s celkovým
skóre 58:44. Soupeři našeho klubu jsou: SKP
Okula Nýrsko, HC Flóra Domažlice, HC Sokol
Díly, HC Sokol Kanice a Rakon Domažlice.
Hokejisté Staňkova pravidelně absolvují každý
čtvrtek večer na domažlickém zimním stadionu
trénink pod vedením trenéra Zdeňka Mergla,
který hodnotí velmi pozitivně postupné
doplňování kádru hráči přímo ze Staňkova.
Kromě již vloni trénujícího Petra Cvalína
Staňkov letos posílil o Pavla Reithara a také s
námi nedávno začali trénovat bratři Přibylové,
kteří jsou velkým příslibem do budoucna.
Nejlepšími střelci Staňkova jsou Petr Hoffman
s 13 góly a Jiří Látal s 9 góly. Statistika opory
našeho klubu brankáře Jana Brožovského
je 2,7 obdržených branek na zápas. Druhý
gólman Jaroslav Baar má statistiku 3,5 branky
na utkání. Staňkov sehraje do konce sezóny
ještě čtyři utkání. Na poslední důležitý zápas
Staňkov - Flora Domažlice, který se hraje v
sobotu 6. března, bude vypraven již tradičně
autobus pro fanoušky. Autobus bude přistaven
na náměstí ve Staňkově kolem poledne - přesný
čas odjezdu bude vyhlášen staňkovským
rozhlasem, popřípadě najdete informace na
nástěnce HC Staňkov naproti pekárně ve
Staňkově nebo na internetu na stránkách města
Staňkov v sekci sport - hokej. Děkujeme za

podporu všem fanouškům, kteří navštěvují
naše zápasy, i všem ostatním, kteří nám drží
palce.
Ing. Vojtěch Němec

nejlepší střelci Staňkova Jiří Látal a Petr
Hoffman právě skórují
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Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 20.3.2010.

