Duben 2009

Velikonoční číslo

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky.

Číslo 82

Bohoslužby o Velikonocích

K
těmto
svátkům
patří
Staňkov 17.00
Středa Svatého týdne
Zelený čtvrtek, Velký pátek,
Zelený čtvrtek
Bílá sobota a neděle Památka večeře Páně
Staňkov 17.00
Zmrtvýchvstání Páně.
Velký pátek
Zelený
čtvrtek
je
Křížová cesta
Staňkov 16.30
památkou na Poslední večeři
Památka umučení Páně
Staňkov 17.00
Páně. Kristus dává svým
učedníkům chléb a víno a
Bílá sobota
přitom říká - Berte a jezte, to
Velikonoční vigilie
Staňkov 20.00
je mé tělo a má krev. Kristovo
Neděle Zmrtvýchvstání Páně Osvračín 9.00
tělo a Kristova krev se stává
Staňkov 10.30
pokrmem lásky pro všechny
Osvračín 9.00
Pondělí velikonoční
křesťany na cestu do života
Staňkov 10.30
věčného.
Velký pátek je jediný den v roce, kdy se nekoná Mše svatá, a to na památku umučení Páně. Kristus na
sebe bere kříž našich hříchů a slabostí, aby nás svou smrtí vykoupil. Touto cestou se kříž stává šancí na nový
život pro každého člověka.
Bílá sobota je předzvěstí Zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Otevírá se nebe pro člověka, který si vyvolí cestu lásky, milosrdenství a víry v Krista.
Zmrtvýchvstání je vrcholem Velikonoc. Je to Boží dílo lásky ke každému člověku.
Požehnané Velikonoce!
farář Janusz Romaňski

Veselé Velikonoce a bohatou pomlázku přeje
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hygienických podmínek a s tím, že hudební produkce nebude konána v době
bohoslužeb v kostele.

Usnesení z jednání rady města dne
25.2.2009
Rada města schvaluje
* žádost p. Petra Gusta, Staňkov,
U Čermenského lesíka 446 o pronájem
LD za účelem pořádání tanečních zábav
ve dnech 16.5.2009 a 21.11.2009,
* žádosti p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186 o pronájem LD za účelem pořádání taneční zábavy dne 26.12.2009,
* poskytnutí fin. příspěvku ve výši 3.000,- Kč
na pořádání dětského maškarního
karnevalu v Krchlebech dne 7.3.2009.
Příspěvek bude zahrnut v rozpočtu města pro r. 2009,
* převedení finanční částky 532.246,76 Kč
z účtu 931 do rozpočtu města v termínu
do 10.03.2009,
* poplatky za uložení urny, vsyp a rozptyl
na hřbitově a urnovém háji v následující
výši:
a) za uložení urny 50,- Kč
b) za provedení vsypu a rozptylu 200,- Kč,
neschvaluje
* žádost Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Oblastní pobočky
Plzeň-jih, o poskytnutí fin. daru z rozpočtu města na činnost organizace.
Usnesení z jednání rady města dne
9.3.2009
Rada města schvaluje
* smlouvu o zřízení věcného břemene
na uložení kabelů do pozemků města
Staňkov pro ČEZ Distribuce a.s., se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, č. akce
IE-12-0001462, Staňkov, ul. Rašínova,
Nádražní-kabel NN.
* žádost p. Petra Gusta, Staňkov, U Čermenského lesíka 446 o bezplatný pronájem prostranství u kostela – parkoviště
před restaurací Na Mlýnské - za účelem
pořádání pouťových slavností ve dnech
24.-26.07.2009 za předpokladu splnění
hygienických podmínek a s tím, že hudební produkce nebude konána v době
bohoslužeb v kostele.
* žádost p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186 o bezplatný pronájem pozemku města vedle hasičské zbrojnice za
účelem pořádání pouťového posezení
s hudební produkcí o pouti ve dnech
24.-26.07.2009 za předpokladu splnění

Usnesení
23.3.2009

z jednání rady města dne

Rada města schvaluje
* výjimku z počtu dětí v MŠ na školní rok
2009-2010 - zvýšení o 14 dětí na celkový
počet 110 dětí. Jednotlivé třídy: I. tř. 26
dětí, II.,III.,IV. tř. 28 dětí,
* poskytnutí fin. příspěvku SDH Krchleby
ve výši 20.000,- Kč na akci „Historický den
v Krchlebech“ , která se koná 30. května
2009. Příspěvek bude hrazen z rozpočtu
města pro r. 2009,
* žádost Českého kynologického svazu
Boxerklubu Staňkov o fin. příspěk ve
výši 2.000,- Kč na uspořádání Výběrové
soutěže na Mistrovství světa a MČR IPO,
která se bude konat ve dnech 4. a 5. dubna 2009 v Krchlebech. Příspěvek bude
hrazen z rozpočtu města pro r. 2009,
* 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.
Příspěvek bude hrazen z rozpočtu města
pro r. 2009,
* zápis o finančním vypořádání mezi městem Staňkov a následujícími příspěvkovými organizacemi města za r. 2008:
- Mateřskou školou s tím, že přebytek
hospodaření Kč 7.167,93 bude převeden
do fondu rezerv,
- Základní uměleckou školou s tím, že
přebytek hospodaření Kč 37.417,37 bude
převeden do fondu rezerv,
- Základní školou s tím, že přebytek
hospodaření ve výši Kč 77.358,45 bude
převeden do fondu rezerv,
zmocňuje
pracovníka MěÚ p. Luďka Staubera k podepisování nájemních smluv na pronájem
hrobových míst na pohřebišti města.
Usnesení č. 16 z jednání zastupitelstva
města konaného dne 18. března 2009
Zastupitelstvo města schvaluje
* v souladu s nařízením vlády č. 20/2009
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 37/
2003 Sb., o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů s platností od 01.04.2009
upravenou měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva města,
* rozpočet města na r. 2009 s tím, že výdajová část činí 47.993.100,- Kč, příjmová
47.715.410,- Kč. K dofinancování výda-

jů jsou zapojeny následující zdroje financování: úvěr, půjčka, fond rezerv a splátky úvěrů v celkové výši 277.690,- Kč.,
* podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního
programu „E. Government v obcích
– Czech Point“,
* smlouvu o zajištění administrace dotace na Czech Point mezi městy Staňkov
(objednatel) a H.Týn (poskytovatel),
neschvaluje
* prodej pozemku parc. č. 675/2 p. Milanu
Trnkovi, Staňkov, Jankovského 322 a p.
Ivaně Terzlové, Veleslavínova 10, Plzeň
vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním vztahům k pozemkům č. parc.
675/2, 677/2 a 672/1, k.ú. Staňkov-ves,
nemožnosti přístupu k zastavěnému pozemku parc. č. 667/6, k.ú. Staňkov-ves a
dřívější žádosti HZS Plzeňského kraje o
poskytnutí pozemku na zřízení cvičiště,
* prodej pozemku parc. č. 121/26, k.ú.
Krchleby, p. Františku Tomanovi ml.,
Krchleby č.p. 90 do doby schválení
změny ÚP č. 7 – Krchleby a následného
návrhu stavebních parcel.
projednalo
návrh na vydání změny č. 8 ÚPN SÚ
Staňkov zpracovaný pořizovatelem – Odborem výstavby, vodního hospodářství a
dopravy Městského úřadu Staňkov,
bere na vědomí,
že návrh na vydání změny č. 8 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. 8
ÚPN SÚ Staňkov,
vydává
opatření obecné povahy o změně č. 8
ÚPN SÚ Staňkov, které tvoří přílohu tohoto usnesení,
ukládá
pořizovateli změny ÚP SÚ Staňkov č. 8
– Odboru výstavby, vodního hospodářství a dopravy Městského úřadu Staňkov
zajistit následně činnosti vyplývající ze
správního řádu a stavebního zákona a
jeho prováděcích předpisů
V. Žáček, J.Steinbach

Upozorňujeme čtenáře, že starší čísla Staňkovska si lze přečíst na
http://www.mestostankov.cz/cs/ruzne-casopisstankovsko/
Zde jsou od čísla 40, t.j. od října 2002.
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Rozpočet 2009
Zastupitelstvo města schválilo dne 18.3. 2009 rozpočet na rok
2009. Rozpočet počítá v příjmech a výdajích s částkou ve výši
47.993.150 ,- Kč, a je tedy postaven po dofinancování z fondu
rezerv a zapojení úvěrů jako vyrovnaný. Sestavit letošní rozpočet
nebylo vůbec lehké, snažili jsme se jen minimálně zapojit do výdajů
oba rezervní fondy. Důvodem je, že nedokážeme dnes odhadnout,
jak budou vypadat daňové příjmy města v letošním roce, které jsou
alfou a omegou příjmů. Respektive odhadnout je dokážeme, ale
nevíme, jak se podaří je naplnit. Ale v současné době v našem státě,
a možná nikde na světě, s ohledem na probíhající hospodářskou
recesi neví asi nikdo. Takže letošní rozpočet je ve výdajové stránce
okleštěn na nejvyšší možnou míru. Pokud by se někde mělo ještě
škrtat, tak už opravdu není skoro kde… V rozpočtu se tím pádem
objevují pouze většinou věci, které jsou již v běhu z minulých let
jako je dobudování komunikace v průmyslové zóně k objektu ZF
Staňkov s.r.o., dalších 2.5 mil. Kč na rekonstrukci základní školy,
které s dotací od státu ve výši 2,5 mil. Kč stále ještě nestačí, a
na celkové dokončení stále ještě bude chybět asi 5 mil. Kč. Zde
bychom chtěli požádat o příspěvek Plzeňský kraj a doufáme, že by
nám mohl ještě nějakou částkou přispět, aby konečně mohla být
rekonstrukce školy řádně dokončena.
V letošním roce by se dále mělo pokračovat v budování
kanalizace v Ohučově a na podzim letošního roku se bude žádat
v další etapě o finanční prostředky na kanalizaci v Krchlebech
a dále pak na zbytek Staňkova a Vránov. Tyto zbývající etapy
si vyžádají náklady přesahující 100 mil. Kč, kde se bude podíl
města pohybovat v desítkách procent. Zde bych chtěl zmínit
ještě jednu akci, která stojí mimo rozpočet. Vzhledem k velice
dobrým vztahům s Plzeňským krajem se podařilo pro letošní
rok zajistit pokračování rekonstrukce komunikace na Zelený háj,
včetně průtahu přes Krchleby. Tato akce za přibližně 20 mil. Kč
by měla být realizována do konce srpna 2009, ale vzhledem
k tomu, že město potřebuje do průtahu v Krchlebech položit
základ kanalizace, je možné, že se tento termín o něco posune.
Samozřejmě ke komunikaci patří i obrubníky a chodníky po obou
stranách průtahu v Krchlebech, které jdou zcela na vrub města.
Neslíbím hned chodník po obou stranách, ale určitě bude zhotoven
základ, tak aby chodník mohl být v následujícím roce realizován.
Jsem osobně velice rád, že se letos už opravdu snad podaří
zrekonstruovat celou komunikaci až na Zelený háj, protože si to
všichni, a zejména obyvatelé Krchleb, určitě zasloužíme.
Dále budou pokračovat práce na chodnících ve Staňkově, a to
v Rašínově ulici, dodělání části chodníku v Husově ulici po pravé
straně na konci města směrem na Srbice, rekonstrukce chodníčku
kolem kostela, včetně osazení veřejného osvětlení, úprava
pomníku na křižovatce ulic Nádražní a Rašínova, chtěli bychom
osadit obrubníky a připravit podklad pod chodník v Americké
ulici po pravé straně směrem na Domažlice…. Bylo by toho ještě
hodně, co bychom chtěli v letošním roce zvládnout, ale uvidíme,
co se všechno stihne, a hlavně na co všechno budou peníze.
Rovněž bude v letošním roce pokračovat výstavba víceúčelového
hřiště, na které je prozatím určena částka 500.000,- Kč
na pokračování přípravných prací. Zda se podaří v budování hřiště
nějak výrazně poskočit dopředu, uvidíme během letošního roku.
Rovněž bude v letošním roce zbudováno nové dětské hřiště ve
Staňkově Na Tržišti a budou pokračovat přípravy na vybudování
podobného hřiště i v Krchlebech.
To by bylo prozatím k plánovaným akcím pro letošní rok
všechno.
starosta
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Příjmy v �sících Kč
Daňové příjmy a poplatky

29 221,00

Nedaňové příjmy

7 408,54

Kapitálové příjmy

3 865,00

Dotace

7 220,87

Příjmy celkem
Splátky úvěrů + zapojení fondu rezerv,
úvěr, půjčka
Příjmy + financování

47 715,41
277,69
47 993,10

Výdaje v �sících Kč
Lesnictví
Silnice
Silniční doprava - obslužnost

47,00
2 926,10
95,30

Pitná voda

1 135,00

Odvádění a čištění odp. vod

3 267,40

Mateřská škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Kultura, kino, knihovna, místní rozhlas,
Staňkovsko, činnost SPOZ

902,00
7 773,00
20,00
1 703,10

Sportovní zařízení

650,00

Tělovýchova

200,00

Dětské hřiště

180,00

Zdravotnictví

383,00

Podpora individ. byt. výstavby

300,00

Bytové + nebytové hospodářství

948,2

Veřejné osvětlení

900,00

Výstavba a údržba místních inž. sí�

122,60

Územní plánování

275,00

Výdaje MTBS

7 339,00

Sběr a svoz komunálního odpadu

3 853,50

Sběr a svoz tříděného odpadu

330,00

Veřejná zeleň

280,00

Sociální dávky

750,00

Pečovatelská služba

949,00

Požární ochrana

1 457,40

Zastupitelstvo obce

1 217,00

Místní správa

8 392,10

Bankovní poplatky

60,00

Pojištění majetku

137,40

Ostatní finanční operace
Výdaje celkem

1 400,00
47 993,10
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Dočkáme se obchvatu?

Obchvat Staňkova! Téma, které se line dějinami našeho
města již několik desetiletí. Dočkáme se jej někdy? Když se
probírám svými záznamy pár let zpátky, vždy narazím na to, že
snad již příští rok, už je všechno připravené, jen začít stavět...
A ony ty záznamy jsou v mém případě staré třeba i pět let a
jsou i daleko starší... A pořád nic. Tak v čem je ten zakopanej
staňkovskej pes?
Celá věc je daleko složitější. Bohudík, a zároveň pokud
se obchvatu Staňkova týká, i bohužel, již nežijeme v době,
kdy se všechno smělo, kdy stačilo to „správné“ rozhodnutí a
poručilo se třeba i větru, dešti. Dnešní doba je jiná. Pokud chce
stát, a nejen on, něco postavit, musí vše dokonale naplánovat,
zakreslit do map, počkat na vyjádření všech možných i nemožných úřadů a orgánů a pak začít s tou nejpodstatnější věcí, a
to s jednáním s vlastníky o koupi jejich pozemků. Na obchvatu
města, tak jak je v dnešní době navržen, a zde si neodpustím
jednu poznámku, podle mého názoru ve vztahu k Ohučovu
špatně navržen, jsou v plánu dva zcela zbytečné obloučky namísto toho, aby se udělal jeden velký obchvat Staňkova a Ohučova dohromady. Návrh vůbec neřeší problémy lidí v Ohučově
a s koridorem železnice znehodnocuje další využití ohučovské
průmyslové zóny. V době zahájení jednání o výkupu pozemků

STROMY
Jistě si mnoho lidí všimlo, že aktu-

álním tématem mnoha vydání Domažlického deníku (kromě těch dní,
kdy na titulní stránce je srdceryvná
reportáž o nastydlém psovi nebo
jiné atraktivní téma) je kácení stromů v aleji u náměstí. Byli bychom
neradi, kdyby téma kácení stromů
ve Staňkově zabíralo rovněž několik dalších čísel našeho časopisu.
Jako všechno, i kácení starých přerostlých stromů, má své zastánce
i oponenty. A jako ve všem, obojí
mají do jisté míry pravdu. Nehodlám tady vnucovat nikomu svůj
názor, nemám dostatek informací,
abych mohl cokoliv potvrzovat či
vyvracet. Zastávám se radikálního
zásahu na hřbitově, kde sice staré
krásné lípy poskytovaly útulek
mnoha ptákům i hmyzu, škody,
které však způsobily svými kořeny
na hrobech, dosahují mnohasettisícových hodnot (zkuste nahradit
starou hrobku novou!). A to ještě
pomíjím nekonečné odklízení spadaných lipových květů, plodů, listů
a větví z hrobů. Práce na likvidaci
některých starých lip na hřbitově
byly v zimě na protest, či udání zastaveny a po dohodě s pracovníky
inspekce ochrany přírody bude
možno pokračovat pouze v jimi
doporučeném rozsahu.
Zastávám se rovněž likvidace starých topolů u lávky, i když mi jako
staňkovskému patriotovi topoly na
tomto místě nyní schází, celý život
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s vlastníky dotčených pozemků bylo celkem 165 účastníků.
Samo jednání přinášelo komplikace, které si lze těžko představit – dodnes nevyřešený židovský majetek, právovárečné
sousedstvo, které dnes již tvoří bezmála 80 spoluvlastníků,
zdvojené vlastnictví, neznámí vlastníci atd. Jednání o výkupu
pozemků s vlastníky nebyla vůbec lehká a táhla se několik let.
K dnešnímu dni jsou všechny pozemky, které bylo
možno vykoupit, vykoupené. Zde bych chtěl poděkovat všem
vlastníkům pozemků a říci jim, že si jich všech, za jejich vstřícnost v jednání, za to, že se podařilo najít společnou řeč, že
pochopili, podle mého názoru jedinečnou a dost možná jednu
z posledních šancí pro Staňkov na vybudování obchvatu města
v dohledné době, velice moc vážím. Většina pozemků je tedy
vykoupená. A co bude dál? Po dořešení menších problémů u
zbývajících dvou pozemků, které jsou v současné době na nejlepší cestě k brzkému vyřešení, by chtělo ŘSD během letních
měsíců letošního roku požádat o stavební povolení a do konce
roku by měl být proveden tendr na tuto státní zakázku. Pak už
by nemělo nic bránit započetí výstavby.
Doufám, že obchvat Staňkova je už skutečně na spadnutí, že se jej všichni brzy dočkáme, že na něj nebude mít podstatný vliv ani finanční krize, ani předčasné volby a že rok 2010
bude pro Staňkov ohledně obchvatu konečně ten zlomový.
starosta

mi tam patřily. Většina původních,
ne-li všechny, již byly v průběhu
let vykáceny a nahrazovány novými, sám si pamatuji na jeden,
který se zlomil pár metrů nad zemí.
Předpokládám, že na břeh budou
opět stromy vysazeny, už kvůli
zpevnění břehu.
Asi ne všechny zásahy vůči stromům ve Staňkově byly šťastné,
některé si vynucovali občané
sami, neboť jim stromy překážely
u nemovitosti, některé prořezávání
bylo zase provedeno sice s dobrou vůlí, ovšem nepříliš odborně
a stromy to odnášejí. Nutno však
říci, že tolik stromů, jako je ve
Staňkově dnes, tady nikdy nebylo.
O tom svědčí veškeré historické
obrázky a pohlednice Staňkova.
Co mne mrzí velice, je stav na
Mastníku, kolem kapličky a ve
směru pohledu na Staňkov. Kaplička byla kdysi vidět z celého
Staňkova a naopak z Mastníku byl
výhled skoro na všechny strany
– dnes neplatí ani jedno.
Jako všechno, i stromy a veškerá
zeleň, funguje správně, když se
udržuje. A ani stromy – ovocné,
okrasné i „užitkové“ - v lese nedožívají do své přirozené smrti, kdy
se buď vyvrátí, nebo uschnou, ale
je třeba je včas nahradit novými.
Často i z bezpečnostních důvodů.
Věřme, že současný stav ve zdraví přežijeme my i zeleň.
Josef Steinbach
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Jak se chováme k vlastnímu městu

Před několika týdny jsem byl svědkem toho, jak mladá maminka s dítětem a pejskem na procházce, čekajíc na vykonání
potřeby svého psa, vytahuje z kapsy igelitový sáček, papírový kapesníček a šupálek, který mezitím její pes vytvořil, pečlivě sebrala,
vložila do sáčku a vhodila do blízké popelnice. Tento obrázek mne natolik zaujal, že jsem si začal majitelů psů a chodníků po Staňkově více všímat. Překvapení v čistotě chodníků se ovšem nekonalo a ona mladá maminka byla zřejmě v našem městě cizinkou.
Za znečištěním města stojí všichni vlastníci domácích zvířat, která volně pobíhají po veřejných prostranstvích. Většina našich chovatelů zřejmě ještě nedosáhla tak vysoké úrovně, aby dokázala to, co je běžné a normální pro onu mladou ženu, která po
svém miláčkovi uklidila. Zajisté ani nezná platnou vyhlášku města číslo 12 z roku 1993 o zajištění péče o čistotu a zlepšení vzhledu
a životního prostředí města Staňkova a k městu patřících obcí, přesto ji dodržuje.
Je to takový problém nosit s sebou na procházku se svým miláčkem igelitový sáček, ubrousek nebo papírový kapesníček,
a když je potřeba našeho drahouška vykonána na veřejném prostranství uklidit a sáček hodit do nejbližšího odpadkového koše nebo
popelnice? Každému v životě se určitě povedlo šlápnout do nelibě páchnoucí hromádky. Musí se tyto hromádky množit? Bude se situace muset řešit pokutováním nezodpovědných chovatelů? Městská policie se na tento stav v nejbližších měsících důkladně zaměří
a bude sledovat nejen znečišťování města, ale i čísla psích známek a následně bude prověřovat zaplacení poplatku za psa, neboť
každý majitel psa je povinen zaplatit poplatek nejpozději po třetím měsíci věku štěněte. Znečišťování města se ovšem nevztahuje
jen na znečišťování zvířecími výkaly, jedná se například o odhazování odpadků mimo koše, mytí aut saponáty na veřejných prostranstvích, vylepování plakátů na místa jiná než k tomuto účelu určená, vypalování trávy, poškozování zeleně, stříkání nápisů spreji,
ničení laviček, zakládání skládek atd.
Snažme se vzít si příklad z oné v úvodu zmiňované maminky. Vždyť nejen to, že sebrala výtvor svého psího miláčka a
odložila jej do popelnice, ale je tím zároveň vzorným příkladem pro svoje dítě, které tímto nepatrným činem vede k čistotě a úctě
k ostatním obyvatelům města. Nedovolte, aby se Staňkov a okolní obce staly dalším podnětem k reklamě, určitě nepatřící k žádané:
„ Chcete si vyšlápnout h….?, jeďte do Staňkova, tam se vám to na sto procent podaří.“ Snažme se všichni o zachování čistoty města
a o postupné zlepšení současného stavu.
Luboš Holeček

BONSAI MERKLÍN 2009

23.-24.5.2009 - 9.00 hod – 18.00 hod
Zámek v Merklíně u Přeštic
Doprovodný program:
23.5.2009 - Velký zámecký sál
9.30 hod Ukázka tvarování - L.Sirotný a L.Slatinka
12.30 hod Aranžování květin – H.Šebestová
14.30 hod Japonská kulinářská specialita – přednáška s ochutnávkou
16.00 hod Přednáška o suiseki – K.Šerák
23.5.2009 - Zámecký park
11.00 hod, 13.00 hod, 14.00 hod, 15.00 hod
Ukázka jihočínského bojového umění Hung – Ka –D.Šejna
23.5.2009 - Zámek 1.patro
9.30 hod – 18.00 hod Workshop – J.Sirotný

Chcete zhubnout? Kdo by nechtěl!

Tak navštivte náš Indoor Cycling club v Holýšově.
O co vlastně jde? Jde o energeticky účinné skupinové
cvičení na stacionárních kolech za doprovodu skvělé
hudby – velice podobné spinningu. Tento cyklistický
program je vhodný pro lidi každého věku a fyzické
zdatnosti. Velice účinné na zhubnutí, zlepšení fyzické
kondice a dobré nálady. Jsme tu pro vás každý den.
Lekce vedou zkušení instruktoři a jedna trvá 60 minut.
Cena lekce je 60,-Kč, studenti a osoby nad 50 let 45,-Kč.
Při zakoupení permanentky na 10 lekcí cena 550,-Kč.
Nabízíme nákup permanentek na fakturu pro zaměstnance
podniků. Po předchozí dohodě nabízíme možnost rezervace
všech 10 kol pro skupinu. Zakoupíte u nás také produkty
na hubnutí od firmy Nutrend.
Tak neváhejte a přijďte, už teď se na vás těšíme.
Informace a objednávky na tel. 608 626 393.

24.5.2009 - Velký zámecký sál
9.00 hod Ukázka tvarování – L. a J.Sirotný
11.30 hod Přednáška o čínské kultuře – K.Chramosta
13.00 hod Ukázka tvorby Ikebany
14.30 hod Přednáška o suiseki – K.Šerák
16.00 hod Přednáška Feng Shui – D.Rusková
24.5.2009 - Zámecký
park
15.00 hod Ukázka
emocionálního tance
– D.Rusková
24.5.2009 - Zámek
1.patro
9.30 hod – 18.00 hod
Workshop – L.Slatinka

„Májka 2009“ 30.4.2009 na Mastníku.

Stavění máje, zapálení hranice, vystoupení skupiny Orient EXPRES,
občerstvení zajištěno.
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Dívčí válka ve Staňkově po 16 letech

27. března uvedlo „Čechovo prozatímní
osvobozené divadlo“ v Lidovém domě
proslulou Dívčí válku Františka Ringo
Čecha. Premiéra této historické komedie se uskutečnila již v březnu 1986 a
od té doby se reprizovala více než 2500
krát. Ve Staňkově jsme tuto hru mohli
vidět v roce 1993 v nastudování místních ochotníků souboru Tyl.
Diváků přišlo do Lidového domu hodně,
téměř zaplněnému sálu se představilo
hvězdné obsazení v čele s Františkem
Ringo Čechem v roli Ctirada, vladyky a
panice, Bárou Štěpánovou v roli Vlasty
a Jaroslavem Sypalem, který hrál božského pěvce Lumíra a sklízel asi nejvíc
potlesku na scéně. V dalších rolích účinkovali mimo jiné Milan David, Anife Vyskočilová a Pavel Novotný. Obecenstvo
se náramně bavilo, mohutný aplaus po skončení o tom dostatečně svědčil, a kdo přišel, nelitoval.
„Tyláci“, kteří Dívčí válku hráli před 16 lety, tenkrát sklízeli minimálně stejný potlesk a s pamětníky tohoto představení
jsme se shodli, že patřilo k vrcholům jejich repertoáru.
Josef Steinbach

Program LD
na duben a květen

Program kina Staňkov
v dubnu

16. dubna - Horalka
dechová hudba k poslechu

Pátek 10. dubna ve 20 hod český film
SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH

16. května - Medy Gang, Judas Priest
taneční zábava
25. května - „Zázračný pramínek“
pohádka pro děti, divadelní agentura Praha

Prodám pozemek
1490 m2 ve Vránově
Cena dohodou.
Dotazy na adrese: Jitka Herianová, Vránov 22

Úterý 14. dubna v 17:30 hod a ve 20 hod film USA
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Pátek 17. dubna v 17:30 hod a ve 20 hod film USA
BOLT - pes pro každý případ
Úterý 21. dubna ve 20 hod film USA
RŮŽOVÝ PANTER 2
Pátek 24. dubna ve 20 hod český film
ANGLICKÉ JAHODY
Úterý 28. dubna ve 20 hod film USA
UNDERWORLD 3 vzpoura Lycanů

Staňkovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci březnu oslavili životní jubileum tito občané Staňkova
Bílková Věra, Na Tržišti 335
Byrtus Josef, Mathauserova 4
Herianová Anna, Vránov 2
Pitrová Marie, Krchleby 85
Rožňová Barbora, Komenského 274
Vacík Václav, Krchleby 65

75 let
70 let
75 let
70 let
91 let
70 let

V měsíci dubnu slaví životní jubileum tito občané Staňkova
Herian Jan, Vránov 2
Kohoutová Anna, Rašínova 252
Königsmarková Anna, Na Tržišti 337
Koptíková Anna, Domažlická 366
Landštofová Anna, Jankovského 346
Levý Jaroslav, Plovární 91
Macánová Anna, Jiráskova 341
Nohavec Jan, B. Němcové 40
Smazalová Ingeborg, Plzeňská 85
Steinbach Jan, Puclická 310
Štván Miroslav, Husova 175
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80 let
70 let
70 let
75 let
70 let

Výběrová soutěž na Mistrovství ČR a
Mistrovství světa.
Od pátku 3.4. do nedělního odpoledne proběhla v Krchlebech
výběrová soutěž na Mistrovství ČR a Mistrovství světa
všech plemen pracovních psů, na kterou bylo vybráno 53
psů a zúčastnilo se 44 psů 6 plemen. Vítězem soutěže se
stal Belgický ovčák majitele pana Miroslava Valentina.
Druhý skončil německý ovčák Milana Truksy ze Žatce. Oba
obdrželi titul čekatele Šampiona ČR.

75 let
70 let
98 let
90 let
70 let
70 let

Všem oslavencům blahopřejeme!

Pozvánka na 4. ročník
HISTORICKÉHO DNE v Krchlebech
Vážení čtenáři Staňkovska. Dovolte mi, abych
Vás jménem SDH Krchleby pozval na již čtvrtý ročník
Historického dne v Krchlebech, který se koná v letošním
roce již 30. května od 13.00 hod.
Letos je akce spojena s Dnem dětí a zároveň
i s oslavami osvobození. Tato akce se stává pro SDH
Krchleby a město Staňkov, pod jehož záštitou je každoročně
pořádána, jako i pro řadu jiných menších či větších sponzorů,
již tradicí. Každý rok až dosud se u nás scházeli na podzim
členové skupin historického šermu, aby zde vystoupením
zakončili svoji sezónu. Dětem i dospělým ukázali něco
ze svého umu. Bylo toho hodně, čím jsme diváky mohli
zaujmout.
Ani tento rok tomu nebude jinak. Ve čtvrtém ročníku
připravujeme řadu změn. Důležitá je změna data konání
akce. Z důvodu nejistého podzimního počasí čarodějnice
vybrala jiný datum, a to 30.5.2009.
Největší změna však bude spočívat v náplni
programu. Tento rok nás budou středověkem opět provázet
známe skupiny historického šermu Pantaleon z Tlučné u
Plzně, Mizerní žoldáci, Gloria, Muzika Turdus a Plzeňští
střelci. Překvapením pro diváky budou dvě ukázky z doby
2.světové války, o které se postarají plzeňské kluby. Diváci si
budou moci zblízka prohlédnout techniku, zbraně a vybavení
tábora. Pro děti budou připraveny hry v režii vojáků.
Program potrvá až do večerních hodin v doprovodu
dobové muziky ze čtyřicátých let a bude oživen ohňovou
show skupiny Pantaleon v 21.30. Tuto skupinu můžete znát
z Plzeňských ohníčků (soutěže ohňostrojů).
Nezbývá mi tedy už nic jiného než Vás všechny
ještě jednou pozvat na tuto akci a popřát nám všem pěkné
počasí a příjemně strávené odpoledne. K tomu všemu
určitě přispěje jako každý rok i náš bufet s občerstvením a
příjemnou obsluhou.
Josef Vágner SDH Krchleby

EL KONDOR PADE

Před časem vyšel ve Staňkovsku článek s výzvou
k věnování padesátníků pro ZOO Plzeň.
V Základní škole Staňkov se podařilo vybrat 3855
mincí, v ZŠ Horšovský Týn 3508 mincí, v ZŠ a MŠ Osvračín
558 mincí, Pekařství Kotačka věnovalo 463 mincí, SOŠ a
SOU Horšovský Týn 345 mincí. S dalšími dary se nakonec
shromáždilo 10 113 padesátníků, které jsem předal 25. února
2009 řediteli ZOO Plzeň Ing. Jiřímu Trávníčkovi. Vybrané
peníze budou použity na spolufinancování výstavby voliéry
pro kondory královské.
Vzhled k odevzdané částce je pravděpodobné, že
budeme mít čest při Kondořím dnu pokřtít jednoho z nových
obyvatel ZOO.
Akce nadále pokračuje, a tak pokud ještě objevíte
nějaké padesátníky (případně dvacetníky či desetníky) a chtěli
byste přispět, můžete je přinést do Základní školy nebo ke
mně.
Jménem ZOO i jménem svým děkuji všem, kteří se
podíleli na úspěšném výsledku akce.
Děkuji Jaroslav Šobr
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V pátek 27. března ve staňkovské škole
proběhl DEN NARUBY. Ten den nás neučili učitelé,
ale deváťáci. Deváťáci si vybrali právě tento den proto,
že 28. března je Den učitelů, a tak toto byl takový malý
dárek pro ně.
Vyučování pod vedením deváťáků bylo velice
zábavné a vtipné. Bylo vidět, že asi není jednoduché
nás učit, což bylo poznat na několika žácích devátých
tříd, kteří z nás téměř zešíleli. Vyučování pod vedením
deváťáků jsme si velmi užili. Celý den se povedl a vůbec
by nevadilo, kdyby se učení devátých tříd stalo na naší
škole tradicí (alespoň jeden den v roce).

V. Nozar, K.Vostracká, T. Homolková
převzato ze školního časopisu Škola pod lupou

V polovině března zakončili mistrovskou
sezonu v divizi futsalisté Ajaxu Staňkov.
V konečné tabulce obsadili 12. místo,
čímž si zajistili účast v třetí nejvyšší republikové soutěži i pro příští ročník. Postavení v tabulce má sice velmi daleko
k úspěchům dosaženým před několika
lety, jenže vzhledem k neustále se zvyšující kvalitě soutěže je každý bodový
zisk nesmírně těžký.
Ajax nastoupil do své desáté jubilejní
sezony v poněkud obměněné sestavě,
některé nové tváře se osvědčily více,
jiné méně.
Tabulka střelců: 24 – Procházka, 15
– Bauer, 14 – Vachtl, 11 – Majlát, 10
– Lukáš, 8 – Žáček, 4 – M. Steinbach, 3
– J. Kmetík, 2 – R. Šimka, Dolejš, Janka,
Bozděch, B. Kmetík, 1 – V. Steinbach,
Škampa, Kalčík.
První květnový víkend startuje jarní část
okresní futsalové ligy, v ní bude Ajax
Staňkov B bojovat o titul, protože po
první polovině sezony je v tabulce na
1. místě.
vis
Hokejisté Staňkova získali bronzové
medaile
Po základní části Chodské ligy se Staňkov umístil na výborném druhém místě,
když z osmnácti odehraných utkání bylo
14 výher, pouze 1 prohra a 3 remízy
(skóre 91:36).
V nadstavbové části, ve které se utkalo
pouze 6 nejlepších mužstev. Staňkov
třikrát vyhrál, ale bohužel v posledních
dvou utkáních prohrál, a skončil tak až
na „krásném“ třetím místě. Na poslední

utkání 21.3. proti Domažlicím byl, jako již
tradičně, vypraven ze Staňkova autobus
pro fanoušky a hráče. Brankář Staňkova
Jan Brožovský získal individuální vynikající ocenění nejlepší brankář Chodské ligy
2008/9.

Velké poděkování patří našim sponzorům a fanouškům – děkujeme za podporu. Více na našem webu: www.mestostankov.cz v sekci sport – hokej.

Nejlepšími střelci Staňkova jsou Petr Hoffman 22 gólů, Tomáš Škarda 18 gólů, Jiří
Látal 17 gólů, Petr Němec 13 gólů, Karel
Tomášek 12 gólů, Tomáš Nový 11 gólů.
Tabulce vylučovaných hráčů vévodí Michal
Fronk s 44 trestnými minutami, dále Vojtěch Němec s 34, Petr Hoffman a Jiří Libel
30, Jiří Látal 28 a Josef Falout 26.

Ing. Vojtěch Němec

Složení HC Tempo Staňkov v ročníku
2008/9: brankáři: Jan Brožovský, Jaroslav
Baar. Útočníci: Petr Němec, Jiří Látal, Petr
Hoffman, Tomáš Nový, Karel Tomášek, Tomáš Škarda, Libor Peteřík, Jan Bombala,
Zdeněk Pikal, Radek Blacký, Miroslav Kalivoda. Obránci: Vojtěch Němec, Jiří Liebl,
Michal Fronk, Josef Falout, Pavel Blacký,
Ladislav Kabourek, Luboš Raška. Realizační tým: trenér Zdeněk Mergl a kustod
Stanislav Paul.

Letošní ročník hokejové Chodské ligy
považujeme za úspěšný a věříme, že i
v příští sezóně dosáhneme na medailové pozice.

Vychází každé dva měsíce.Vydává město Staňkov,
Nám.TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí redakční rada:
Vedoucí - Josef Steinbach, zástupce - Ferda Schenk,
Slávka Schenková, Marie Gillová. 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 12.6.2009.

