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Staňkovsko

Červen 2008
1. Silnice Horšovský Týn, a.s.
2. Ptáčník-Dopravní stavby, s.r.o.
3. Silnice Klatovy, a.s.,
b) doporučuje zastupitelstvu schválit
uzavření smlouvy o dílo s firmou Silnice
Horšovský Týn, a.s.,

Usnesení rady města dne 17.03.2008
Rada města:
schvaluje
- návrh bytové komise na přidělení
následujících bytů v majetku města do
nájmu občanům:
1. byt 2+1 v bytovém domě č. 95,
Nádražní ul., p. Zdeňku Súkeníkovi,
Nádražní 90,
2. byt 1+1 v bytovém domě č. 353,
Nádražní ul., p. Jiřině Šlehoferové,
nám. T.G.Masaryka 35,
3. byt 2+1 v bytovém domě č. 390,
U Pošty, p. Pavle Kučerové, Na Tržišti
340,
- žádost p. Karla Velenovského, Staňkov,
Plovární 66 o prominutí placení poplatku
za odvoz a zneškodnění komunálního
odpadu pro p. Annu Velenovskou za
I. pol. 2008,
- žádost p. Jaroslavy Sperlové, Staňkov,
Na Tržišti 342 o prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodnění komunálního
odpadu pro r. 2008 pro vnučku Markétu
Wítkovou,
- poskytnutí fin. příspěvku ve výši
10.000,- Kč na úhradu části ztráty při
činnosti Chráněné dílny Horšovský Týn,
kde jsou zaměstnáni i občané města,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o poskytnutí pozemku
města vedle hasičské zbrojnice (bývalý
pozemek firmy Alfa) za účelem pořádání
pouťového posezení s hudební produkcí
o pouti ve dnech 25.-27.7.2008,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186 o pronájem prostor Lidového
domu dne 26.4.2008 za účelem konání
rockového bálu,
- příspěvek města ve výši 15.000,- Kč na
prezentaci Svazku Domažlicko na veletrhu Regiontour 2008,
- zaplacení členského příspěvku města
do Svazku Domažlicko na r. 2008 ve výši
5,-Kč na jednoho obyvatele,
- žádost Domažlického deníku o bezplatný pronájem prostor na nám. T.G.Masaryka dne 13.05.2008 od 13 do 19 hodin
za účelem pořádání „DNE S DENÍKEM“,
bere na vědomí
- Nařízení vlády č. 79/2008 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva s tím, že nebude měněna výše
odměny za výkon funkce neuvolněných
členů zastupitelstva města,
- oznámení ředitelky MŠ o uzavření provozu MŠ během letních prázdnin v době
od 21.7. do 17.8.2008,
Rada města vyhodnotila došlé nabídky
na akci „Ohučov-komunikace v průmyslové zóně“ a
a) stanovuje dle podaných cenových
nabídek následující pořadí:

pověřuje
- starostu města k dalším jednáním ve
věci bezúplatného převodu objektu bývalé úpravny vody od ŘSD na město.
Usnesení z jednání zastupitelstva města, konaného dne 26. března 2008
Zastupitelstvo města
schvaluje
- rozpočet města na r. 2008 s tím, že výdajová část činí 46.932.300,- Kč, příjmová
44.601.690,- Kč. K dofinancování výdajů
do výše 46.932.300,- Kč jsou zapojeny
následující zdroje financování: splátky
úvěrů a fond rezerv v celkové částce
2.330.610,- Kč,
- 1. rozhodnutí o povolení splátek daně odvodu ve věci vrácení státní dotace týkající se stavby 22 b.j. - sekce C,D z r. 2002,
2. rozhodnutí o zřízení zástavního práva
- objektu MŠ čp. 37 na stav. parc. 604, k.ú.
Staňkov-město,
- odstoupení od Rámcové smlouvy o spolupráci a výkonu developerské a projektové činnosti č. SAS-SMLO-03407, uzavřené mezi městem Staňkov a společností
STAFIN, a.s., Plzeň, dne 22.11.2007,
- Smlouvu o zprostředkování, uzavřenou
mezi městem Staňkov a p. Josefem Kárníkem, Plzeň,
- prodej pozemku parc. č. 661/19, dle KN,
v k.ú. Ohučov, o výměře 50.000 m2, firmě
ZF Staňkov, s.r.o., za účelem výstavby
strojírenského závodu. Prodejní cena
103,- Kč/m2, celkem: 5.150.000,- Kč.
- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem
Staňkov a a.s. Silnice Horšovský Týn na
realizaci stavby „Ohučov-komunikace v
průmyslové zóně“,
- Smlouvu mandátní uzavřenou mezi
městem Staňkov a Ingem inženýrská, a.s.,
Plzeň na organizaci podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce na akci „Kanalizace Ohučov“,
- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem
Staňkov a VEToP spol. s r.o., Staňkov, na
realizaci stavby „Kanalizace Ohučov“,
- Smlouvu mandátní uzavřenou mezi
městem Staňkov a Ingem inženýrská, a.s.,
Plzeň na výkon inženýrské činnosti při
zajišťování výběrového řízení při realizaci
stavby „STL plynovod Staňkov-Ohučov“,
- Smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
uzavřenou mezi městem Staňkov a Distribuční společností ZČP Net, s.r.o., Plzeň,
akce „Staňkov-plynofikace průmyslové
zóny Ohučov“,
- Smlouva o nájmu, zajištění provozu,
údržby a oprav plynárenského zařízení
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„Středotlakých plynovodů a přípojek
Krchleby“ uzavřenou mezi městem Staňkov a Distribuční společností ZČP Net,
s.r.o.,
- Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem
Staňkov jako prodávajícím a Distribuční
společností ZČP Net, s.r.o., Plzeň, jako
kupujícím na prodej „Středotlakých plynovodů a přípojek Krchleby.“ Prodejní cena
2.510.000,-Kč,
- Smlouvu mandátní uzavřenou mezi
městem Staňkov a Ingem inženýrská,
a.s., Plzeň, na organizaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v otevřeném řízení na akci „Staňkov-cisternová
automobilová stříkačka.“
- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem
Staňkov a Karpem, a.s., Horšovský Týn,
náměstí Republiky 59 na dodávku stavby
„Víceúčelové hřiště a dráha při ZŠ Staňkov.“ Cena včetně DPH 7.592.033,- Kč,
- Smlouvu mandátní uzavřenou mezi
městem Staňkov a Ingem inženýrská,
a.s., Plzeň, na organizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení na
akci „Rekonstrukce ZŠ Staňkov-objekt A,
- Smlouvu mandátní uzavřenou mezi
městem Staňkov a Ingem inženýrská, a.s.
Plzeň, Barrandova 366/26, na zajištění
výkonu technického dozoru investora na
akci „Rekonstrukce ZŠ Staňkov - objekt
A“,
- financování podílu finančních prostředků
města ve výši 15% na realizaci projektu
z Finančního mechanismu Evropského
hospodářského prostoru/Norsko na r.
2009 -2010 pro příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Staňkov. Použití grantu je na
zlepšení vybavenosti škol.
Celková částka 8.205.600,- Kč, podíl
města 1.230.840,-Kč,
- bezúplatný převod pozemků v k.ú. Staňkov-ves od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví
města,
- koupi 2/3 pozemku parc. č. 1219, dle
KN, o celkové výměře 99 m2 a 2/3 pozemku parc. č. 1220, dle KN, o celkové
výměře 71 m2, oba v k.ú. Staňkov-ves, od
p. Evy Herianové, nám. T.G.Masaryka 35,
Staňkov. Kupní cena: 105 Kč/m2, výměra
2/3 obou pozemků 114 m2. Cena celkem
11.970, Kč,
- prodej bytu č. 5, 1+1, v bytovém domě
čp. 341, Na Tržišti, Staňkov, p. Janě Mužíkové, Jiráskova 408, Staňkov. Prodejní
cena: 313.000,- Kč,
zastupitelstvo města ke změně ÚP města
1. projednalo informaci o důvodech pořízení změny územního plánu města na
návrh PaeDr. Pavla Schleisse, Msgre B.
Staška 79, Domažlice,
2. rozhodlo v souladu s § 44 písm. d)
zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
pořídit změnu územního plánu pro správní
území města Staňkov v k.ú. Staňkov-ves,

Staňkovsko
nesouhlasí
- s prodejem části pozemků parc. č. 97/
1, 91, 93/1 a 93/2, dle KN v k.ú. Staňkov-město mezi nově vybudovanými bytovými domy a cestou u řeky. Tyto pozemky
budou využity jako odpočinková plocha
pro veřejnost - městská zeleň, dětské
hřiště.
Usnesení z jednání rady města dne
31.03.2008
Rada města
schvaluje
- v souvislosti se zahájením činnosti
Městské policie Horšovský Týn pro Staňkov, Krchleby, Ohučov a Vránov nákup
2 ks mechanického zařízení bránícího
odjezdu vozidel,
- výši pronájmu zasedací místnosti MěÚ
na 100,- Kč za každou i započatou hodinu.
Od pronájmu jsou osvobozeny:
a) politické strany ve městě
b) zájmové organizace a sdružení působící na území města nebo ty, jejichž
členové jsou občané Staňkova, Krchleb,
Ohučova nebo Vránova,
- žádost p. Petra Gusta, Staňkov, U
Čermenského lesíka 446 o bezplatný
pronájem prostranství u kostela - parkoviště před Sport barem za účelem
pořádání pouťových slavností ve dnech
25.-27.7.2008 za předpokladu splnění
hygienických podmínek a s tím, že hudební produkce nebude konána v době
bohoslužeb v kostele,
- podání soudní žaloby na určení vlastnictví ve věci objektů č. 30 a 31, nám.
T.G.Masaryka, Staňkov na základě
„Upozornění o duplicitním zápisu vlastníků k téže nemovitosti s výzvou na určení
vlastnického vztahu“ od Katastrálního
úřadu Domažlice,
nemá námitek
- k posezení s hudbou za požární zbrojnicí, které pořádají dobrovolní hasiči po
ukončení soutěže v požárním útoku dne
24.5.2008 od 19 do 03 hodin,
doporučuje
- zastupitelstvu města schválení prodeje bytu č. 8, o velikosti 2+1, v bytovém
domě č. 341, Na Tržišti, Staňkov, p.
Miloslavě Knetlové, Chabařovická 1328,
Praha 8-Kobylisy, kupní cena 490.000,Kč.
Usnesení z jednání rady města dne
14.04.2008
Rada města
bere na vědomí
- protokol České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu, o vykonané kontrole
v Základní umělecké škole Staňkov,
- usnesení Zastupitelstva Plzeňského
kraje č. 709/08 z 1.4.2008, kterým schválilo dotaci města ve výši 1 mil. Kč/r. 2008
a 1 mil.850 tis./r.2009 na akci „Odkanalizování obcí na ČOV“ a dokanalizování
města Staňkova - I.etapa Ohučov,
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- oznámení a.s. Telefónica O2 Czech Re- Usnesení z jednání rady města dne
public o zrušení nevyužívaného veřejného 12.05.2008
telefonního automatu v Krchlebech,
Rada města
schvaluje
- Dodatek č. 7 smlouvy na plnění zakázky
„Sběr, svoz a využití vytříděných složek
komunálního odpadu“, uzavřený mezi
Městem Staňkov a společností Rumpold-R Rokycany, s.r.o.,
-žádost Českého zahrádkářského svazu-MO Staňkov:
a) o pronájem zasedací místnosti MěÚ
za účelem pořádání výstav květin 10.12.5.2008 (ke Dni matek společně s MŠ a
ZUŠ) a 26.-27.6.2008 (pouťová výstava).
b) o pronájem přízemí LD pro pořádání
výstavy květin v době Chodských slavností od 8. do10.08.2008,
neschvaluje
- žádost Městského centra sociálně rehabilitačních služeb - domova pro seniory
- pracoviště REHA-CENTRUM Domažlice o poskytnutí fin. příspěvku na nákup
nových a zajištění oprav stávajících kompenzačních pomůcek,
- žádost p. Rudolfa Gusta ml. Staňkov,
Plovární čp. 297 o prominutí poplatku za
odvoz a likvidaci domovního odpadu,
zmocňuje
-p. Pavla Bauera, vedoucího odboru
MTBS, k podepisování smluv s podnikatelskými subjekty, které město uzavírá dle
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech.
doporučuje
- zastupitelstvu města schválit prodej
pozemku parc. č. 345/26, dle KN, v k.ú.
Staňkov-ves manželům Stachovým, Holýšov, Ruská 559,
- zastupitelstvu města schválit prodej
části pozemku parc. č. 68/1, dle KN, v
k.ú. Krchleby manželům Doležalovým,
Staňkov, část Krchleby 11.
Usnesení z jednání rady města dne
28.04.2008
Rada města
schvaluje
-zápis o finančním vypořádání mezi městem Staňkov a příspěvkovými organizacemi města za r. 2007,
- žádost p. Olgy Weinfurtové, Staňkov, Na
Tržišti 333 o prominutí placení poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu za
r. 2007 a 2008 pro syna Marka Urbana,
který se dlouhodobě zdržuje mimo území
ČR,
- Smlouvu o nájmu nebytových prostor
ordinace a čekárny v 2. nadzemním
podlaží v objektu zdravotního střediska
čp. 19, mezi městem a p. MUDr. Janou
Schurpfeilovou, Domažlice, Luženická
677, za účelem vykonávání lékařské
praxe. Smlouva na dobu neurčitou od
1. září 2008.

schvaluje
- poskytnutí fin. příspěvku města ve výši
3.000,- Kč na pořádání dětského dne v
Ohučově v sobotu 31.5.2008,
- zřízení věcných břemen na pozemcích
města pro ČEZ, Distribuce, a.s., k zřizování, provozování, vstupu, vjezdu a umisťování distribuční soustavy NN,
- a) pronájem veřejného prostranství o
výměře 10 m2 na travnatém prostoru u
pošty a byt. domu č. 385, U Pošty (stav.
parc. č. 86, kú. Staňkov-město) pro Autocentrum Jan Šmucler, s.r.o., Horšovský
Týn za účelem trvalého vystavení reklamních vozů firmy tovární značky Hyundai,
b) pronájem pozemku u byt. domu č. 387,
U Pošty, prostor po zbouraném domu p.
Janouše (st. prc. č. 81, k.ú. Staňkov-město) firmě KRS mobile, s.r.o, Husova 13,
Plzeň, za účelem presentace obytných
vozidel vyráběných firmou,
- poskytnutí automobilu LIAZ na odvoz táborových věcí na místo konání skautského tábora u Ostromeče a zpětný odvoz po
ukončení tábora,
- žádost p. Jiřího Šlehofera, Dolce 105 o
prominutí placení poplatku pro r. 2008 za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu za
objekt č. 113/II, Staňkov,
- žádost p. Pavla Rendla, Staňkov, Rašínova 344 o prominutí placení poplatku za
odvoz a likvidaci komunálního odpadu za
p. Karla Kůžela, který žije od r. 2004 trvale
v Domově pro seniory Domažlice,
- rozdělení fin. částky určené v rozpočtu
města 2008 na rozvoj tělovýchovy takto:
CHKZ Staňkov-kopaná 115 000,- Kč
Sokol Staňkov
100 000,- Kč
Sokol Krchleby
60 000,- Kč
Tenisový oddíl
10.000,- Kč
Ajax Staňkov-futsal
5.000,- Kč
HC Staňkov
10 000,- Kč
- Smlouvu o dílo mezi městem a Projekční
a inženýrskou kanceláří A+U Design,
spol.
s
r.o.,
České
Budějovice,
U Černé věže 9 na zpracování
architektonické
studie
na
akci:
Rekonstrukce náměstí ve Staňkově,
- finanční příspěvek ve výši 2.000,- Kč pro
AJAX Staňkov-futsal pro ocenění oddílu
v rámci vyhodnocení soutěže „Sportovec
okresu Domažlice“,
ukládá
- vedoucímu odboru MIŽP připravit nájemní smlouvy v souladu s OZV města s
firmou Autocentrum Jan Šmucler a firmou
KRS mobile,
neschvaluje
- žádost Centra pro zdravotně postižené
Domažlice o poskytnutí fin. prostředku
pro rok 2008 na činnost.

Staňkovsko
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Do Staňkova přichází dlouho očekávaný investor a zaměstnavatel aneb tak jsme to dokázali...

Dne 28.5. 2008 byla na Městském úřadu ve Staňkově
podepsána kupní smlouva na pozemek v Ohučově mezi městem Staňkov a německým investorem - společností ZF, která
se rozhodla postavit v průmyslové zóně Ohučov svůj výrobní
závod. Ten bude jediným zastoupením této společnosti v ČR,
pro tento účel byla založena společnost ZF Staňkov s.r.o.
Rozhodujícím kritériem při získávání tohoto významného
podniku byla bezesporu bezkonkurenční cena za pozemek,
neboť sehnat pozemek v průmyslové zóně za částku 103,- Kč
za m2 při zavedení inženýrských sítí až na jeho hranici je jinde
v průmyslových zónách nemyslitelné. Zde je třeba si uvědomit rozdílnou pozici Staňkova oproti jiným městům, kde již
fungují firmy z dřívější doby a tato města nepotřebují dalšího
investora, tak jako naše město, kde není do současné doby žádný významnější zaměstnavatel. Určitě jeden z věčných kritiků
nezapomene poznamenat, že město prodává pozemky příliš
levně, ale pokud jsme chtěli někoho do průmyslové zóny sehnat, nic jiného nám nezbývalo a myslím si, že Staňkovu se tato
investice v budoucnu zcela určitě vrátí. Dále je třeba zdůraznit,
že získání tohoto investora byl dlouhodobý proces, který ale
nelze v žádném případě datovat před rok 2003. Velkou měrou
se na tom podílelo minulé zastupitelstvo, kde byla schválena
lokalita pro průmyslovou zónu u Ohučova. Nakonec se potvrdila i správnost rozhodnutí opustit alternativu průmyslové zóny
v bývalé cihelně, protože já osobně si nedovedu představit, jak
projíždějí kamiony do závodu kolem ANVE - mototechny či
Beanu. Největší zásluha však patří zastupitelstvu současnému,
které svým přístupem a důvěrou v radu města výrazně přispělo
k úspěšnosti vedených jednání. Nesmím ani zapomenout na
poděkování všem soukromým subjektům, které vyšly městu
vstříc při projednávání koupě jejich pozemků v této lokalitě.
Jejich zásluhou se podařilo zamýšlený záměr zrealizovat. Je jen
škoda, že si z nich neberou příklad někteří majitelé pozemků na
plánovaném obchvatu města.
Lokalita v Ohučově byla vybrána mezi takřka 20 podobnými lokalitami v České republice a podařilo se nám uspět
například i v konkurenci Strakonic, Písku, ale i Klatov a Domažlic. Jedná se o první pobočku této mezinárodní firmy v České
republice. Pro účely zápisu do Obchodního rejstříku je sídlem
prozatím Plzeň, ale po rozběhnutí výroby se sídlo přesune k

nám do Ohučova. Investor je připraven investovat v časovém
horizontu do roku 2015 zhruba tři čtvrtě miliardy Kč a zaměstnat až 500 lidí. V první etapě, která bude stát něco mezi 30 - 40
milióny Kč, by mělo najít práci příští rok asi 66 lidí, v další,
která by měla bezprostředně navazovat, pak dalších 150 lidí a
investice by měla dosáhnout cca 120 miliónů Kč. Firma žádá
v územním řízení rovnou o tři haly a stavební povolení na dvě,
takže lze očekávat, že hned po první hale se bude stavět druhá.
Investor od města zakoupil pozemek o výměře 50.000 m2,
celková zastavěná plocha by měla v roce 2015 činit 20.000 30.000 m2. Roční obrat vzhledem k tomu, že se zpočátku bude
ve Staňkově provádět finální montáž, je odhadován na 30-40
mil. euro již v první etapě.
Společnost ZF Staňkov s.r.o. byla zapsána do Obchodního rejstříku dne 30.4. 2008. Podpisem kupní smlouvy však
aktivita našeho města zdaleka nekončí. Do předpokládaného
zahájení výstavby závodu musíme přivést ve spolupráci se
stavebními firmami na hranice pozemku investora vodovodní
přípojku a do zahájení výroby i kanalizaci a plyn a zhotovit
komunikaci. To si vyžádá nemalé investice a dá se předpokládat, že některé zamýšlené projekty budou muset být odsunuty
na pozdější dobu. Jsem ale přesvědčen, že je to krok správným
směrem a investice pro budoucnost našeho města.
Ve stručnosti :
- ZF je zkratka Zahn Fabrik
- Koncern ZF je celosvětově přední dodavatel pohonných a
řídících náprav a řídící techniky pro automobilový průmysl.
- cca 60.000 zaměstnanců
- 119 závodů v 25 zemích světa
- v roce 2007 dosáhl obrat koncernu 12,6 miliard EUR
- na světovém žebříčku dodavatelů v automobilovém průmyslu
je ZF mezi 15 největšími společnostmi.
Součástí koncernu je i společnost ZF Passau GmbH (kam bude
patřit i ZF Staňkov), která zaměstnávala v roce 2007 cca 7.100
zaměstnanců v 16 závodech a v roce 2007 vykazovala obrat
2,05 miliard EUR.
Další informace na www.zf.com
2 otázky pro p. Andrease Wartha, jednatele ZF Passau :
Proč jste si vybrali právě Staňkov ?
Ve městě Staňkově našla ZF Passau optimální lokalitu zejména
z těchto důvodů:
1. Dobrá infrastruktura (dobré dopravní spojení k zákazníkům
i dodavatelům)
2. Dobrá integrace do stávajícího systému výroby (blízkost k
Pasovu)
3. Otevření trhu k novým zákazníkům ve východní Evropě
4. Konkurenceschopné výrobní náklady, včetně nákladů personálních
5. Kvalifikovaní zaměstnanci pro výrobu vysoce kvalitních,
technicky náročných produktů
Při hledání nové lokality zkoumala firma ZF podmínky ve více zemích střední a východní Evropy, mezi jinými
v Polsku, Čechách, Maďarsku, Slovensku a Rumunsku.
Město Staňkov bylo ve výběrovém řízení s dalšími asi 20
městy západních a jižních Čech, které nabízely zázemí pro
umístění nového závodu.Ve výběrovém řízení, které trvalo
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zhruba jeden rok, zůstal Staňkov mezi pěti nejvhodnějšími lokalitami. Vzhledem k možnosti rychlé realizace projektu a angažovanosti
vedení města se společnost ZF rozhodla v lednu 2008 pro výstavbu
nového závodu ve Staňkově. Pro toto rozhodnutí byla také rozhodující
blízká vzdálenost regionu mezi Plzní a Budějovicemi a Pasovem.
Můžete představit záměry firmy ZF ve Staňkově?
Společnost ZF Passau GmbH, dceřinná společnost ZF Friedrichshafen AG, založila novou společnost ZF Staňkov s.r.o. V první stavební
etapě řádově v hodnotě 4,5 mil.euro bude ve Staňkově v lokalitě Ohučov
postavena nová výrobní hala o velikosti asi 3.000 m2, ve které se bude
montovat, lakovat a expedovat zahraničním výrobcům stavebních strojů
více než 30.000 pohonných a řídících náprav pro stavební stroje. Zakoupený pozemek, na kterém bude areál postaven, má celkovou velikost
50.000 m2.V první etapě počítá ZF Staňkov s.r.o. s 60 až 70 zaměstnanci pro dvousměnný provoz. Se zahájením zkušebního provozu se
počítá ještě v roce 2009. Pro výrobu dalších výrobků firmy ZF se počítá
s rozšířením výrobní haly až na 25.000 m2. V konečné fázi projektu při
navyšování výroby bude zaměstnáno v ZF Staňkov až 500 zaměstnanců
a celková investice by se měla přiblížit částce 3/4 miliardy Kč.
starosta

Kolektivní systém Elektrowin se představuje
Novela zákona o odpadech, která nabyla účinnosti 13. srpna
2005, stanoví výrobcům elektrických a elektronických zařízení
povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a
recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25.
května 2005 Elektrowin, a. s., jako provozovatele kolektivního
systému, jehož prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné
povinnosti.
Do obchodního rejstříku byla společnost Elektrowin zapsána
15. července 2005 a 5. prosince téhož roku obdržela rozhodnutí od ministerstva životního prostředí o zápisu do Seznamu
výrobců jako kolektivní systém pro skupiny elektrozařízení 1, 2
a 6 (velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí a nástroje) pod registračním číslem:
KH001/05-ECZ.
O výsledcích hovoří čísla
Vznikem firmy začal proces, na jehož konci je recyklace elektrospotřebičů a perfektně fungující systém zajišťující sběr a
následné materiálové využití surovin získaných z vysloužilých
elektrospotřebičů.
Objektivně o výsledcích práce každého kolektivního systému
- v České republice je jich zapsáno celkem šest - vypovídají
čísla. Konkrétně ta, která uvádějí, jaké množství elektrospotřebičů je zpětně odebráno a předáno k recyklaci. Pro větší srozumitelnost se toto množství uvádí v kilogramech odebraných
spotřebičů na občana a rok.
V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Za
první rok činnosti kolektivních systémů již toto množství přesahuje 2 kg, z toho Elektrowin ve svém systému sebral více než 1
kg na obyvatele velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí
a nástrojů. V celkovém objemu to znamená zvýšení sběru elektrozařízení více než o 2 600 000 kg za jeden rok.
Do konce roku 2008 se ale současné hodnoty musejí zdvojnásobit. Ukládá nám to evropská směrnice, která stanovila
členským zemím zajistit už do konce roku 2006 plnění kvóty 4
kg na obyvatele a rok. Novým členským státům, Irské republice
a Řecku umožnila směrnice požádat o prodloužení lhůty k dosažení těchto cílů nejvýše o dva roky. Česko o dvouletý odklad
požádalo a získalo jej.

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem
nejsou jen zásluhou vybudované sítě sběrných míst, mobilního
svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně důležité
je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování
tohoto systému, o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo jak je systém financován.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí
o vašem kladném vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li
zájem o bližší informace, kdykoli je najdete na internetových
stránkách: www.elektrowin.cz.
Předmětem činnosti společnosti Elektrowin, a. s., je provozování a řízení kolektivního systému, zajišťujícího výrobcům podle §
37g písm. e) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, společné plnění jejich povinností stanovených v osmém
dílu hlavy III. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném
znění, pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a
odstranění elektrozařízení a elektroodpadu.

Kolektivní systém Elektrowin plní za výrobce jejich zákonem uložené
povinnosti a stará se o zpětný odběr a recyklaci vysloužilého elektrozařízení
Pro lepší informovanost obyvatel připravuje kolektivní systém Elektrowin řadu akcí, kde se zejména školní mládež a děti učí, jak zacházet
s vysloužilými elektrospotřebiči
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STAŇKOVY (3. část)

Současně s vyjednáváním o seškolení obou staňkovských obcí pokračovalo úsilí Staňkova Městyse o zřízení soudního okresu a umístění
úřadů v městečku, ale jednotlivé žádosti zasílané na centrální úřady nebyly prozatím v prvním desetiletí 20. století vyslyšeny tak, jak by si
Staňkovští přáli.
Výnosem zemského výboru Království českého ze dne 16.11.1911 bylo nařízeno, aby bylo zjištěno přání obyvatel obcí, které měly
být přiděleny k novému soudnímu a zastupitelskému okresu. Tištěným usnesením Okresního výboru v Horšovském Týně číslo 841 ze
dne 28. 3. 1912 bylo zveřejněno, které obce bezpodmínečně žádají zřízení nového okresu. Byly to obce Lštění, Vránov, Kamenice (v letech
1900 – 1910 Horní a Dolní Kamenice), Kvíčovice, Malonice, Močerady, Puclice, Staňkov Ves a Staňkov Městys, Štichov a Osvračín. Obce
Hlohová, Hlohovčice a Všekary souhlasily s připojením k novému okresu jen tehdy, pokud by územně správní změna nebyla následkem
zamýšleného národnostního ohraničení okresů, se kterým nesouhlasily. Obce Chotiměř, Křenovy, Nahošice, Poděvousy a Čermná trvaly
na ponechání obcí v horšovskotýnském okresu. Obec Ohučov zásadně protestovala proti přidělení k případnému staňkovskému okresu.
Zároveň si všechny tyto obce nepřály přidělení staňkovského soudního okresu k přeštickému politickému okresu.
Vzhledem k tomu, že oddělením obcí od horšovskotýnského okresu ke staňkovskému okresu by došlo k citelnému úbytku obyvatelstva
okresu Horšovský Týn, který by tak nedosáhl počtu obyvatelstva potřebného k další existenci správní jednotky a bylo by bezpochyby nutné
sjednotit jej s okresem Hostouň nebo Poběžovice, byla do Horšovského Týna svolána porada zástupců obcí, aby se vyjádřili k možné situaci.
Většina z představitelů svolaných obcí se vyslovila proti zřízení staňkovského okresu, proti připojení zmenšeného horšovskotýnského okresu
k jinému okresu a vůbec razantně vystoupila proti jakémukoliv zmenšování původního okresu. Proti zřízení nového staňkovského okresu se
všemi důsledky protestovaly obecní výbory v Blížejově, Černovicích, Doubravě, Křakově, Velkém Malahově, Mašovicích, Horním i Dolním
Metelsku, Mezholezích, Miřkově, Bukovci, Bukové, Nemněnicích, Březí, Pocinovicích, Mráčnici, Semošicích, Semněvicích, Třebnicích,
Ostromeči, Věvrově, Výrově, Nahošicích, Borovici, Ostříží, Čečovicích.
Obecní zastupitelstvo v Horšově a Horšovském Týně by souhlasilo se zřízením staňkovského okresu jen za podmínky, že by k reorganizaci
došlo v důsledku národnostního ohraničení okresů v rámci republiky a že by zůstal zastupitelský okres Horšovský Týn zachován.
Okresní zastupitelstvo se usneslo, že v případě národnostního dělení okresů nebude mít námitek proti oddělení českých obcí za
podmínky, že horšovskotýnský okres zůstane zachován. Nutnost zachování stávajícího okresu zdůvodnilo ekonomickými záležitostmi,
stavem silnic a rozsahem služeb poskytovaných obyvatelstvu. Dále odmítlo oddělení dvou německých obcí Ohučova a Nahošic od
horšovskotýnského okresu a připomnělo petice z předchozích let, v nichž některé obce naopak žádaly připojení k okresu Horšovský Týn.
Radka Kinkorová
Vážení čtenáři Staňkovska,
jak se stalo již v posledních letech tradicí, i v letošním roce se konalo na Velikonoční neděli zábavné odpoledne pro děti.
Hlavní podíl na přípravě celé akce mělo SDH Krchleby za pomoci místní organizace TJ Sokol. Původně měla celá akce proběhnout
v okolí naší obce. Akci nazvanou „Putování za velikonočním vajíčkem“ jsme chtěli pojmout jako jarní procházku v krásném okolí
Krchleb. Na ní by děti plnily různé úkoly a na závěr by si u ohýnku všichni opekli buřty. Avšak počasí nám nepřálo, proto musela být
celá akce přemístěna do místní sokolovny a byla nutná improvizace. Přestože se děti spíše těšily na vycházku do přírody, sešlo se
jich hodně i v sále sokolovny. Zde je čekala při soutěžích řada úkolů, které vycházely ze známých českých pohádek. Děti musely
například zkusit navléci princezniny roztržené korále, projít pohádkovým lesem plným nástrah, vyloudit od vodníkovic rodinky jejich
pentličky, zahnat hrozného vlka, zabít draka a konečně osvobodit malého medvídka, kamaráda našeho již zmíněného velikonočního
vajíčka. Celá hra se dětem velmi líbila. Na závěr dostaly všechny jako odměnu za svou obratnost a odvahu od pořadatelů malý dárek.
Celá akce byla doprovázena reprodukovanou hudbou, při které si mohly děti, případně i s rodiči, zatancovat. Inspirací jim mohlo být
vystoupení mladého talentovaného tanečního páru našeho spoluobčana Jakuba Šuráně s partnerkou. Jejich vystoupení nadchlo zejména rodiče. Vyvrcholením celého odpoledne bylo vystoupení skupiny historického šermu Pantaleon z Tlučné. Kluci i holky si mohli
vyzkoušet, jaké je to utkat se v souboji s nefalšovaným rytířem. Myslím, že se celá akce velice zdařila a všichni, jak děti tak i dospělí,
odcházeli domů spokojeni.
Naše SDH nemyslí jen na ty nejmenší, ale zároveň pořádá akce i pro ostatní.
Například 10. května jsme pořádali zájezd
do Prahy, kde jsme navštívili vojenské letecké
muzeum a zoologickou zahradu. 17. května
proběhla na místním fotbalovém hřišti okrsková hasičská soutěž a v září máme v plánu
uskutečnit již 3. ročník Historického dne v
Krchlebech. Ten chceme letos oživit, oproti letům předešlým, něčím zcela novým, což uvidí
všichni, kteří se na tuto akci přijdou podívat.
To vše, až na okrskovou soutěž, jsou
spíše akce kulturního rázu. Samozřejmě, že
hlavní náplní naší organizace je samotná hasičská činnost, a to ať už se jedná o prevenci,
připravenost na případné zásahy, či o výchovu
našich mladých nástupců.
Za SDH Krchleby
Josef Vágner
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Rozpočet města na
rok 2008
Rozpočet města pro letošní rok počítá v příjmech i
výdajích s částkou ve výši 46.932.000 ,- Kč, je tedy postaven
jako vyrovnaný s tím, že k dofinancování příjmové částky
je zapojen fond rezerv ve výši 2.330.000,- Kč. Prioritními
investicemi budou v letošním roce investice do průmyslové
zóny v Ohučově. Z dalších akcí byl chtěl zmínit vybudování
provizorní cyklostezky a stezky pro pěší ze Staňkova do Vránova, která by měla být zhotovena podobným způsobem jako
stezka do Ohučova, která je mimochodem dost intenzivně
využívána. Cílem města je, aby se v dohledné době podařilo
propojit Ohučov s Vránovem, tak abychom nemuseli v dnešním hustém provozu používat hlavni silnici. Pro tento účel se
buduje i stezka pro pěší a cyklisty u bývalého pivovaru, která
by měla společně s částmi kolem Sokolovny a přes louku
vytvořit po jejich zaasfaltování, ke kterému dojde v nejbližší
době, solidní spojení s Ohučovem. Tyto části budou napojeny
na již vybudovanou část pod bytovkami kolem řeky. Ve vztahu
k Vránovu pak zůstane dořešit část od lávky pod most a napojení do Plovární ulice.
V letošním roce by měla pokračovat i spolupráce s
Plzeňským krajem, kdy by měla dostat nový kabát Rašínova
ulice. Na tuto akci je počítáno v rozpočtu Plzeňského kraje s
částkou 8 mil. Kč a město bude opětovně, tak jako na akcích
v Nádražní a Husově ulici, budovat v místech, kde to půjde,
chodníky. Začít s realizací by se mělo začátkem srpna a předpokládá se že práce potrvají asi 3 měsíce. Podle původního
záměru Plzeňského kraje se měl rekonstruovat celý průtah
až na Zelený Háj, kdy zejména Krchleby by si zasloužily
novou komunikaci. Avšak předběžné náklady na celou tuto
akci bez Staňkova se pohybují kolem 30 mil. Kč (samotné
Krchleby 16 mil. Kč) a podle posledního vývoje to vypadá,
že tato akce bude přesunuta na další rok. V současné době
probíhají intenzivní jednání mezi městem a krajem o podobě
a hlavně garancích realizace této akce. Minimálně by se mělo
podařit zpracovat v letošním roce projektovou dokumentaci
a budeme se snažit získat i víc. Tak jako ve Staňkově, tak
i v Krchlebech budou vybudovány při realizaci chodníky a
zejména musí být do komunikace položena prozatím „slepá“
kanalizace, která bude sloužit pro pozdější napojení Krchleb
na čističku do Staňkova.
Dále i v letošním roce budou pokračovat práce na
rekonstrukci Základní školy, kde stále ještě schází řádově
23 mil. Kč na její dokončení. Do současné doby se podařilo
zajistit 10 mil. Kč, a to po 5 mil. z Plzeňského kraje a státního
rozpočtu a další finance jsou ještě v jednání. To by bylo k plánovaným investicím pro letošní rok prozatím všechno.
starosta

Příjmy v Kč
Daňové příjmy a poplatky

26,646,000

Nedaňové příjmy

7,363,070

Kapitálové příjmy

6,571,000

Dotace

4,021,620

Příjmy celkem

44,601,690

Splátky úvěrů + zapojení fondu rezerv
Příjmy + financování

2,330,610
46,932,300

Výdaje v Kč
Lesnictví
Silnice
Silniční doprava - obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odp. vod

47,000
3,485,000
93,000
1,030,000
967,000

Mateřská škola

1,035,000

Základní škola

7,492,000

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

60,000
1,671,300

Tělovýchova

300,000

Zdravotnictví

610,000

Podpora individ. byt. výstavby

330,000

Bytové hospodářství

945,000

Nebytové hospodářství

164,000

Veřejné osvětlení

1,020,000

Výstavba a údržba místních inž. sítí

1,005,000

Územní plánování

150,000

Výdaje MTBS

7,455,000

Sběr a svoz komunálního odpadu

3,383,000

Sběr a svoz tříděného odpadu

240,000

Veřejná zeleň

100,000

Sociální dávky

800,000

Pečovatelská služba

900,000

Požární ochrana

391,000

Zastupitelstvo obce
Místní správa

1,157,000
11,477,000

Bankovní poplatky

60,000

Pojištění majetku

165,000

Ostatní finanční operace

400,000

Výdaje celkem

Vybudování dětského hřiště za novými bytovkami

Rada města schválila na svém jednání dne 12.5. 2008 smlouvu o dílo na dodávku vybavení
dětského hřiště ve výši 150.000,- Kč a s tím související přesun finančních prostředků v rozpočtu města.
Nové dětské hřiště, které bude splňovat všechny požadované standardy na zařízení tohoto typu, vznikne
za novými bytovkami za poštou ještě do letošní poutě. Hřiště bude oplocené a bude se přes noc uzamykat,
aby se zamezilo případnému vandalismu a demolování zařízení hřiště. Věřím, že rodiče s dětmi zde najdou
kvalitní zázemí a prostor pro relaxaci a oddych. Podobným způsobem se bude město v příštím roce snažit
zrekonstruovat i dětské hřiště mezi bytovkami Na Tržišti.
starosta

46,932,300
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JAK TO VIDĚLY A SLYŠELY NAŠE DĚTI
23. dubna pořádala od 18.00 hodin ZUŠ již podruhé v Lidovém domě
KONCERT ORCHESTRŮ ZUŠ. Kdo tuto akci navštívil, byl spokojen
a nelitoval času příjemně stráveného v příjemném prostředí. Bohužel
staňkovských diváků tam bylo opravdu málo, proto vám nyní nabízím
pohled žáků naší umělecké školy, kteří byli aktivními posluchači a
rádi se podělí o zážitky
Iva Zahořová
Ve středu 23. 4. 2008 v 18.00 hodin se konal v Lidovém domě ve
Staňkově pro širokou veřejnost koncert, který podruhé pořádala ZUŠ
Staňkov. Moderovala ho Jitka Pluháčková. Celý koncert provázela
hlavně hudba a zpěv. Jako první vystoupila skupina DIXI ze Staňkova.
Zahrála celkem 4 skladby. Pak nastoupily ŽÍŽALKY z Horšovského
Týna. Zahrály tři celkem známé písně. Místo přestávky vystoupil
sbor. Jako doprovod hrál klavír. Dále vystoupil soubor COMBO
ŠUM BAND ze Staňkova, který vede Jan Votruba a Komorní orchestr
z Horšovského Týna.
Emil Hofman, 3. ročník ZUŠ
Koncert se mi líbil. Více se mi líbila hudba spojená se zpěvem, protože
instrumentálním skladbám vážné hudby příliš nerozumím.
Martin Kuthan, 4. ročník ZUŠ
Město Staňkov (pozn. pořádala ZUŠ) uspořádalo na šestou hodinu
večer dne 23. dubna malý koncert. Jako první si vyzkoušela své
schopnosti skupina DIXI. Skupina zahrála čtyři písně. Byly opravdu
složité, ale skupina je zvládla na jedničku. Po souboru DIXI nastoupila
skupina ŽÍŽALKY, která také zahrála velmi dobře. U hudby byl
dokonce i zpěv, který se také velmi povedl. ŽÍŽALKY zahrály tři
písně. A aby toho nebylo málo, po skupinách přišel ještě dospělý
pěvecký sbor. Zpíval velmi čistě a jemně a určitě všechny diváky
zaujal. Zazpíval tři písně. Po tomto vystoupení zazněla znovu skupina
ze Staňkova - COMBO ŠUM BAND. Šum zahrál pět písní a určitě
se všem líbily. A poslední na koncertě zazněl orchestr z Horšovského
Týna, který zahrál čtyři skladby. Orchestru to velmi dobře znělo i před
upřenými zraky diváků…Velký dík patří Jitce Pluháčkové, která celý
koncert okomentovala. Na koncertě nebylo co vyčítat a doufám, že se

něco podobného uskuteční zase příště.
ročník ZUŠ

Tomáš Fejtek, 3.

Koncert se konal 23. 4. 2008. Diváků bylo hodně, přibližně 60. První
soubor DIXI měl osm členů a zahrál 4 skladby. Žížalky zpívaly
Non stop, Kdybys byla vlaštovkou, Citroník. Pěvecký soubor
z Horšovského Týna měl sedm členek a zpíval 3 písně. Combo,
v obsazení šesti členů hrálo pět písní a příprava jim trvala 3 minuty.
Pan učitel Jan Votruba se i trochu červenal. Na závěr zahrál komorní
orchestr z Horšovského Týna čtyři skladby. Moderátorkou koncertu
byla Jitka Pluháčková. Slyšeli jsme- saxofon, klavír, housle, bubny,
příčnou flétnu, klarinet, varhany, trubku a další nástroje. Jako
občerstvení si bylo možno koupit čaj a kávu. Nejvíce se mi líbil DIXI
SOUBOR
Iva Zahořová, 3. ročník ZUŠ
Koncert orchestů v Lidovém domě 23. 4. 2008. Začal v 18.00 hodin
Dixi souborem. Moc se mi líbilo, jak hráli. Upoutala mi flétnistka
Vendula Beránková a klarinetista Milan Dlesk. Pak vystoupil soubor
z Horšovského Týžna – Žížalky. Měla jsem pocit, že děti vůbec
neměly trému. Dokonce s nimi účinkovala i zpěvačka, která byla
dobrá. Zpíval tam také komorní soubor osmi zpěvaček. Zpívaly
přirozeně a vysoko. Po nich nastoupil ŠUM BAND ZUŠ Staňkov.
Hráči mě zaujali svým hezkým oblečením. Hrál s nimi pan učitel
Votruba. Na závěr hrál Komorní orchestr z H. Týna. Zaujaly mne
hlavně housle a flétny. Koncert se mi líbil a lidé poslouchali.
Pavlína Zahořová, PHV2 ZUŠ
23. dubna 2008 se uskutečnil koncert v Lidovém domě ve Staňkově.
Vstup byl dobrovolný. Vše začalo kolem šesti hodin. Jako první
zazněl Dixi soubor se svými čtyřmi skladbami. Jako druhé vystoupily
s krásnými třemi skladbami Žížalky, které měly i zpěv. Třetí zaznělo
pěvecké sdružení z Horšovského Týna se třemi písněmi. Další
byli žáci ZUŠ Staňkov pod názvem Combo a zahráli pět skladeb.
Poslední byl Komorní orchestr z Horšovského Týna. Zahrál písně: Na
věky, Balada pro Adélu, dále Kankán a poslední Studánka stříbrná.
Závěrečný proslov měla Jitka Pluháčková.
Tereza Karlovcová, 3. ročník ZUŠ

Zcela originální jarmark

Z dálky uvidíte jarmark jako každý jiný: stánky, zboží. Tím podobnost končí. Nabídka zboží je velmi
pestrá, originální, mladí prodavači vás překvapí ochotou a rafinovanými marketingovými triky Netradičně zdobená tričkam ,módní oděvní doplňky a ozdoby, obrázky z netradičních materiálů, keramiky,
nejrůznější drobnosti, věci praktické i pro radost, to vše u nás najdete za zcela mimořádné ceny.
Náš dětský domov se už popáté účastní projektu „Jarmark pro šikovné ručičky“, který je realizován
díky laskavé podpoře Nadace Terezy Maxové, generálního partnera společnosti Oriflame a dalších
dárců. Organizátorem projektu je OPS při Nadaci Terezy Maxové,
Kde nás najdete?
20. června 2008 v Plzni na náměstí Republiky
TOTO VYDÁNÍ STAŇKOVSKA SPON
Srdečně vás zvou děti z dětského domova ve Staňkově
Komu asi překážely?

Na podzim minulého roku,
protože město neumí jen stromy
porážet, ale i sázet náhradní
zeleň, bylo v prostoru volného
prostranství u křižovatky ulic
Puclické a Soukenické vysazeno
9 bříz bělokorých. Po zimě břízy
obrazily, aby následně po velmi
krátké době všechny záhadně
uschnuly. V nejbližší době bude
na stejné místo vysazena další
náhradní zeleň, které se snad
bude dařit lépe. Co k tomu všemu
říct více? Asi radši nic....
starosta

Únor 2004

Bohemia Barte

Naše firma začala s produkcí před již téměř jedenácti
BB
- vytlačování
plastů středisko letišlety, tenkrát jako sdružení firem s názvem Plastic Future.
tě Staňkov
V roce 1993 jsme reagovali
na poptávku německé firmy na
zajištění výroby plastových profilů a výpletových bužírek pro
přijme
muže
k
obsluze
plastikářských
zahradní nábytek. Výrobu jsme úspěšně zahájili nejprve
strojů
ve Kdyni a od letních měsíců též v pronajatých prostorech
na staňkovském letišti, kde jsme dosud. Výroba postupně
do třísměnného provozu.
narůstala, sortiment však byl stále odebírán jen jednou
německouje
firmou.
V počátcích
jsmepracovníky
netušili, v jaké finanční
Práce
vhodná
i pro
se
situaci náš odběratel je, a tak došlo k tomu, že odběratel
změněnou
pracovní
schopností,
nejprve platil se zpožděním a později přestal platit úplně. Tehdy,
na počátkudůchodce,
roku 1995, jsme brigádníky.
stáli před problémem, jak dál.
Hledáním nového sortimentu jsme strávili celý rok. Začali jsme
Přijmeme
řidiče
nákladního
vozidla.
vyrábět hydroizolační a protiradonové folie z technologického
odpadu,
kterého jsme
předešlé
Informace
na měli
tel. dostatek
č. 379z492
459výroby.
Zahájili jsme spolupráci s jinou, tentokrát daleko serióznější
německou firmou v oboru výroby doplňků k podlahovinám. I
když původní záměr, dodávky širokého sortimentu soklových
lišt, pro celní obstrukce zcela nevyšel, náročné požadavky na
kvalitu nás donutily zlepšit kvalitu našich výrobků na úroveň

rozdrtíme
pro autom
ISO 9001,
Ve
avšak územ
provedena
opět do Př
s malou a
dvou malý
haly, která
již 2. zám
v Příchovic
V
střediscích
má 35 stá
Práce nen
zaměstnan
500 tun p
linkách.
Tém
zpracovává
plastových
recyklujem
jsme dosáh
Sn
ale nabídn
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Kulturní okénko

Po letech byla ve Staňkově „oprášena“ tradice zapalování hranice v souvislosti s Filipojakubskou nocí a nově
přibylo i stavění májky, kterého se ujali staňkovští skauti.
Celá akce proběhla na Mastníku a byla doplněna doprovodným programem - ohňovou show a reprodukovanou
hudbou. Nevěděli jsme, kolik lidí na tuto akci přijde, a
musím říci, že nejen já, ale i všichni, kteří se na uskutečnění této akce podíleli, jsme byli příjemně překvapeni.
Nedokáži odhadnout, zda přišlo 300 či 400 lidí, ale každopádně návštěvnost předčila naše očekávání a jsme
připraveni tuto akci pořádat i další rok. Samozřejmě se
budeme snažit nabídnout mnohem atraktivnější program
tak, aby jednotlivé body programu na sebe navazovaly,
a vylepšit i zázemí pro veřejnost. Dokonce budou i odpadkové koše, na které jsme opravdu zapomněli - tímto
se všem, kteří je marně hledali, ještě jednou omlouvám.
Chtěl bych poděkovat touto cestou všem, kteří tuto akci
ve spolupráci s městem zajišťovali. Na závěr ještě jedna
malá poznámka - asi by mě nebavilo podříznout májku
na liduprázdném místě...
starosta

19.6. - 18.00 hodin - D-paráda Lidový dům
k poslechu hraje dechová hudba Babouci.
V druhém pololetí bude dechovkový pořad
D paráda pokračovat v měsíci říjnu.
Taneční kurz 2008
Podatelna MěÚ od měsíce července přijímá
přihlášky do kurzu tanečních pro náctileté.
Kurz bude zahájen 20.09.2008 v Lidovém domě
ve Staňkově pod vedením manželů Cíchových
z taneční školy Dance Stod.
Chcete-li se dozvědět více, přijďte na nultou
hodinu tohoto kurzu, která se bude konat 06.06.2008
od 18.30 v LD.

Další peníze na rekonstrukci základní školy
Vedení města se podařilo získat další finanční prostředky
na rekonstrukci ZŠ ve Staňkově. Z rozpočtu Plzeňského kraje by
město mělo dostat další 3 milióny Kč a další 2 milióny by měl městu
poskytnout státní rozpočet ze svých rezerv. O dalších finančních
prostředcích se nadále jedná. Zde patří dík především ekonomickému náměstkovi hejtmana Plzeňského kraje a poslanci Parlamentu
ČR Ing. Vladislavovi Vilímcovi. Město dále získalo i dotaci od Plzeňského kraje na výstavbu víceúčelového hřiště ve výši 700.000,- Kč.
O tom, zda s výstavbou za takovýchto podmínek započít, však ještě
není s definitivní platností rozhodnuto.
starosta

PROGRAM KINA:
2.6. - Tahle země není pro starý - USA
6.6. - Mongol - Čingischán - SRN
10.6 - Venkovský učitel - ČR
13.6. - Úhel pohledu - USA
17.6. - 27 šatů - USA
20.6. - Clona - USA
24.6. - Taková normální rodinka - ČR
27.6. - Iron man - USA
V měsíci květnu oslavili kulaté životní
jubileum tito občané Staňkova
Šilingová Marie, Na Tržišti 312
75 let
Andrlová Anna, U Pošty 388
80 let
Rothová Květoslava, Puclická 258 80 let
V měsíci červnu slaví kulaté životní
jubileum tito občané Staňkova
Streckerová Marta, Na Tržišti 313 70 let
Vrzalová Zdeňka, Na Tržišti 338
70 let
Paulová Anna, Dělnická 179
80 let
Kecková Vlasta, 28. října 63
85 let
Fay Josef, Příčná 312
85 let

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 14.03.2008 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví občánkové města Staňkov
Klára Kunešová
Viktorie Anna Soldánová
Michal Horák
Nikola Frantová

Staňkovsko
Než odzvoní školnímu roku

„Koukám, jak ten čas letí,“ zpívá
se v jedné písni a nám nezbývá, než s
těmito slovy beze zbytku souhlasit. Ano,
jsme ve finiši školního roku 2007/2008.
Jaký byl?
Byl pestrý, náročný a s odstupem času se dá zhodnotit jako úspěšný.
Cožpak se každý rok podaří získat dvě
1. místa a jedno druhé umístění v celostátní soutěži mladých skladatelů? Ne
každým rokem postoupí někdo z žáků
staňkovské ZUŠ na národní přehlídku
v recitaci a dostat se do krajského kola
ve hře na klavír, to opravdu není úspěch
přehlédnutelný. To jsou ale takové třešničky na dortu z každodenního snažení
jak učitelů, tak žáků naší školy. Pravidelně několikrát do roka prezentují děti
výsledky svého úsilí na veřejných koncertech a vystoupeních.
Najednou je tady závěrečný měsíc školního roku a s ním i 11. červen, na
který připravujeme velký koncert žáků
a učitelů v Lidovém domě. Pak také
společný koncert školních orchestrů v
Horšovském Týně a koncerty věnované
absolventům. Jejich přesné termíny nemáme zatím pevně stanovené, ale včas
se o nich dozvíte prostřednictvím vývěsních ploch a z místního rozhlasu.
Přáli bychom si, aby se vystupujícím na podiu dařilo a hlavně, aby
měli pro koho hrát a zpívat. Vždyť živá
vystoupení jsou dialogem mezi účinkujícími a publikem. A právě proto je pro
vás připravujeme a těšíme se, že si zase
„pěkně popovídáme“.
Za ZUŠ Staňkov Jitka Pluháčková
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Po základní části měla tabulka nejlepší střelec divize v předchozí sezoně
Aleš Kmetík, kanonýr číslo 2 Miroslav Vachtl
tuto podobu:
odešel na hostování do plzeňského Indossu
1. Start VD Luby
12 1 2 109:50 25
v naději, že si zahraje I. ligu. Futsalovou
2. TJ Sokol Malá Víska 12 1 2 122:43 25
kariéru ukončil Pavel Gust a zranění vyřadilo
3. TJ Sušice
10 1 4 94:31 21
Přemysla Šefčíka. Vedení klubu se proto
4. SKP Okula Nýrsko 3 2 10 40:112 8
snažilo kádr doplnit, což se sice podařilo,
5. HC Flóra Domažlice 2 2 11 47:122 6
ovšem za cenu, že tým se prakticky celou
6. HC Tempo Staňkov 2 1 12 45:99 5
sezonu sehrával a hledal svou tvář. Ajax se
Pak následovaly zápasy play off. tedy nevyhnul několika výpadkům a zejména
V boji o bronz TJ Sušice porazila SKP od silných soupeřů dostal několik těžkých
Okulu Nýrsko 9:3 a v následném finále přídělů. Na druhou stranu soupeře z dolní
porazila TJ Sokol Malá Víska nečeka- části tabulky porážel. Sezona se rozhodně
ně hladce TJ Start Luby 10:2. Byl také nedá považovat za vydařenou, tým hrál dlouho
odehrán zápas o konečné 5.-6. místo. o záchranu a konečné 10. místo je jedním
Flora Domažlice porazila po velkém boji z nejhorších výsledků v divizní historii klubu.
HC Tempo Staňkov 5:4. (více na našich Ovšem v rozhodujících chvílích Ajax ukázal
bojovnost a udržel divizní příslušnost i pro
webových stránkách)
Nemalým úspěchem pro náš ho- další rok.
kejový tým je vítězství v soutěži slušnosti.
Tabulka střelců Ajaxu Staňkov v divizi:
18 - Josef Kmetík
Konečná tabulka soutěže slušnosti:
1. HC Tempo Staňkov - 148 trestných minut 11 - Aleš Kmetík
9 - Karel Žáček
2. TJ Sušice - 225 trestných minut
7 - Hynek Řeháček
3. TJ Sokol Malá Víska - 256 trestných minut
6 - Boris Kmetík
4. TJ Start VD Luby - 285 trestných minut
5 - David Vaněček
5. SKP Okula Nýrsko - 291 trestných minut
4 - Jan Procházka, Jiří Šimka
6. HC Flora Domažlice - 318 trestných minut
3 - Viktor Steinbach, Martin Gust
Na našich výkonech v této sezo- 2 - Vladimír Kukla, Martin Steinbach
ně se jistě negativně projevila absence 1 - Jindřich Hrach, Petr Majlát, Tomáš Janka,
tréninků, které jsme z důvodu velké obsa- Jakub Russ
zenosti klatovského zimního stadionu ne- Brankáři:
mohli využít. Doufáme, že tento problém Ladislav Jánský (15 zápasů), Martin Steinbach
se odstraní otevřením zimního stadionu v (7 zápasů), Luboš Fait (2 zápasy)
Červené karty:
Domažlicích.
Děkujeme všem, kteří nás Aleš Kmetík, Jiří Šimka, Martin Steinbach
podporovali v této premiérové sezoně, Nejvyšší vítězství:
zvláště všem sponzorům, bez kterých Ajax-Pebal Plzeň 11:1
by hokej ve Staňkově nemohl existo- Nejvyšší porážka:
vat, ale i těm, kteří si alespoň jed- Ajax-Motáček Plzeň 1:10
nou našli cestu na naši nástěnku Nejvíce gólů v jednom zápase:
či internetové stránky. DĚKUJEME! 4 – Aleš Kmetík (Ajax-Grabd team Cheb 5:5)

Staňkovští hokejisté zhodnotili uplynulou sezónu
HC Tempo Staňkov se poprvé ve
své historii zúčastnil registrované soutěže
sdruženého okresního přeboru mužů v
ledním hokeji Bohemia Lion Cup 2007/8.
V této „zkušební“ sezoně jsme se
snažili především načerpat zkušenosti
od mužstev, která jsou vesměs tvořena
odchovanci klatovského hokeje. Dokázali
jsme odehrát poměrně hodně vyrovnaných utkání, ale v jejich závěrech se přeci
jen projevila herní kvalita soupeřů. O tom
svědčí účast našich hráčů mezi první patnáctkou v kanadském bodování celé soutěže, když Petr Hoffman obsadil 8. místo
za 16 gólů + 4 přihrávky a Jiří Látal obsadil
14. místo za 6 gólů + 11 přihrávek.
Nejlepším hráčům jednotlivých
týmů sezony 2007/8 byly předány na závěrečném hodnotícím setkání soutěže hokejky od sponzora soutěže firmy Bohemia
Lion. Za HC Tempo Staňkov byl oceněn
brankář Jan Brožovský.

Za HC Tempo Staňkov
Jan Brožovský a Ing. Vojtěch Němec
Osmá sezona Ajaxu Staňkov v divizi
Na jaře uzavřeli další vystoupení
v divizní soutěži futsalisté FC Ajax Staňkov.
Letošní ročník, v pořadí již osmý v řadě, byl
pro tým možná nejtěžší. Před jeho zahájením
mužstvo muselo řešit velké problémy
s hráčským kádrem – jak nahradit některé
klíčové hráče z minulých sezon. Bylo jasné,
že problémem bude hlavně útočná činnost.
Jen omezenou část zápasů mohl odehrát
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