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Bitva o Lacembok

V neděli 24. srpna t.r. se uskutečnila co
do návštěvnosti nejmohutnější akce ve
Staňkově za posledních pěkných pár
let. Jako řada dalších v tomto roce byla
i tato v rámci 775. výročí první zmínky o
Staňkovu - v opravdu ideálním prostředí
mezi bývalou cihelnou a puclickou silnicí (vstupné dobrovolné!) byla k vidění
celá řada atrakcí – vystoupení, scének,
a to všechno v historickém stylu. Celé
odpoledne se zde střídaly různé skupiny
historického šermu ze širokého okolí,
nejen z Plzeňského kraje. Jejich vystoupení prokládala gotickou hudbou skupina
Gothien. Závěr první části programu zakončilo sokolnické vystoupení.
To vše bylo však předehrou k vrcholu
celého dne, jímž bylo předvedení či
rekonstrukce dobytí hrádku Lacembok
z roku 1431. Na zmíněné louce vyrostla
ve dnech před vystoupením mohutná
kulisa středověkého hrádku s hradbami,
věží, což měl být nedaleký Lacembok i s
náznakem vesničky v podhradí. Kolem ní
a v ní se odehrávalo představení, naznačující docela barvitě život vesnických lidí
ve středověku, pásly se tu kozy, proháněly slepice, cepy se mlátilo obilí atd., dokonce se tu i „upaloval“ jakýsi kacíř, nebo
zločinec. To vše se odehrávalo v době
husitských tažení, a tak také došlo k bitvě o hrádek za použití všech možných i
nemožných zbraní z tehdejší doby, střílely
luky i kanóny, šermovalo se i píchalo kopími, byli „zranění“ i „mrtví“ pod prapory
husitů i obránců hradu a část hradu i okolních staveb vzalo za své při požárech,
které při bitvě vznikly (však také místní
hasiči – ti současní - měli pohotovost).

Po skončení bitvy, u které nebylo ani tak
podstatné, kdo vyhrál, se stovky diváků
vmísily mezi bojovníky, nastalo houfné
fotografování, znepřátelené strany se promíchaly a zejména děti byly nadšené. Aktérům představení se dostávalo na místě
ocenění od diváků a ještě řadu dní se o
této události mluvilo s velkým uznáním.
Vadou na kráse byl nedostatek prodejců
občerstvení, kteří tak neuspokojili všechny žíznivé a hladové návštěvníky (k této
věci máme vyjádření od organizátorů celého odpoledne ze skupiny Kargen).
Uznání patří hlavním organizátorům celé
akce, skupině historického šermu Kargen, kteří vše připravili a dokázali realizovat takto rozsáhlé představení jen díky
tomu, že se bitvy zúčastnilo mnoho členů
různých skupin historického šermu, těch,
kteří vystupovali odpoledne a pomohli tak
Kargenu bez nároku na honorář (pouze
občerstvení jim bylo uhrazeno), jen proto,
že Kargen spolupracuje a vystupuje na jejich akcích. Město Staňkov se na této akci
podílelo poskytnutím materiálu na stavbu
dřevěné makety hradu a zajištěním pozemku. Na můj dotaz, zda by bylo možno
z tohoto dne vybudovat tradici a na kolik
by přišlo takovéto představení, kdyby se
vše muselo zaplatit, mi jeden z účastníků
představení řekl, že tak 300.000,- Kč a že
je velmi nepravděpodobné, aby se podařilo tolik historických šermířů opět zadarmo
sehnat.
I závěrečný koncert skupiny Lenka & K.
band byl velmi úspěšný a celý den tak
proběhl k všeobecné spokojenosti a potěše návštěvníků i účinkujících.
J. Steinbach
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Usnesení z jednání rady města dne
4.8.2008
Rada města
schvaluje
- Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí ČR, ve znění Dodatku č. 1 ze 6.4.2007, kterým se mění termín předložení podkladů k závěrečnému
vyhodnocení akce „Plynofikace obce
Krchleby“ – prodlužuje se do 06/2009,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi městem a ČEZ Distribuce ve věci
uložení kabelů NN v Příčné ulici na pozemku p.č. 728/19,
- prodej osobního automobilu Renault,
DOC 65-91 p. Václavu Werunskému,
Staňkov, Dělnická 176. Prodejní cena
4.000,-Kč,
- proplacení faktury za vypracování
podkladů pro předání staveniště a návrh změn v průběhu provádění stavby
„Ohučov-průmyslová zóna soubor staveb“ od dodavatele: Maier Miroslav,
ing. Pavel Bočan, projektové sdružení
vodohospodářských staveb Plzeň. Faktura ve výši 36.421,-Kč,
- pronájem sálu LD dne 28.2.2009 za
účelem konání maturitního plesu SSOŠ
a G Bean s.r.o., Staňkov,
- zvyšování nájemného z bytu
v městských bytech v souladu se
zák. č. 107/2006 Sb., v platném znění,
- záznam z jednání, které se uskutečnilo
24.7.2008 na SŽDC s.o., Stavební správě Plzeň, Purkyňova 22, ve věci stavby
výrobní haly ZF na k.ú. Ohučov.
Usnesení z jednání rady města dne
18.8.2008
Rada města
doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení
a) Plán společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy v katastru obce
Krchleby,
b) Plán společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy v katastru obce
Vránov,
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schvaluje
- cenu, za kterou se budou prodávat duplicitní zastaralé a opotřebované knihy
z městské knihovny na 5 Kč/ks,
- žádost TEZA s.r.o., Domažlice o pronájem prostor uhelny u kotelny v sídlišti
Na Tržišti, Staňkov, za účelem skladu
paliva-biomasy. Suroviny z obnovitelných
zdrojů energie se plánují spalovat v této
kotelně,
-stanovisko k dopisu Krajského úřadu Plzeňského kraje ve věci sdělení Českého
hydrometrologického ústavu - pobočky
Plzeň o připravovaném zrušení hlasové
telefonní stanice v limnigrafických stanicích na řece Radbuze a
1. nesouhlasí s ukončením provozu těchto telef. stanic,
2. žádá, aby byl provoz převeden na Plzeňský kraj,
3. souhlasí v krajním případě i se spolufinancováním provozu telef. stanice ve
Staňkově z vlastních fin. prostředků.
Usnesení z jednání rady města dne
1.9.2008
Rada města
schvaluje
- žádost p. Petra Gusta, Staňkov, U Čermenského lesíka 446 o pronájem sálu LD
dne 27.12.2008 za účelem pořádání vánoční taneční zábavy s kapelou Harlej,
- žádosti bytové komise o přidělení bytu
1+1 v majetku města, Plzeňská ulice
čp.208, Staňkov, do nájmu paní Blance
Boučkové, Plzeňská 12, Staňkov.
bere na vědomí
rozhodnutí české inspekce životního
prostředí o uložení pokuty městu ve výši
25.000,- Kč za poškození dřevin při ořezu
(lípy v Nádražní ulici, jasan u kostela, lípy
u potoka Laškov) a uložení povinnosti náhradní výsadby dřevin v počtu 10 ks.
Usnesení č. 11 z jednání zastupitelstva
města konaného dne 23. července
2008
Zastupitelstvo města schvaluje
- Dodatek č. 3 Smlouvy o sdružení mezi
městem a Stavebním a nájemním družstvem Staňkov, U Pošty. Smlouva byla
uzavřena 3.7.2002,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o hypotečním
úvěru registrační číslo 730003230070
uzavřené mezi městem a Komerční bankou a.s., Praha. Smlouva byla uzavřena
dne 31.7.2003,
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- Úpravu nájemních smluv vytvořených
v souvislosti se změnou úrokové sazby.
Usnesení č. 12 z jednání zastupitelstva
města konaného dne 27. srpna 2008
Zastupitelstvo města
schvaluje
- Plán společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v katastru obce Vránov,
- Plán společných zařízení komplexní
pozemkové úpravy v katastru obce
Krchleby,
- plnění rozpočtu města za I. pol.2008,
- změny v rozpočtu města – rozpočtové
opatření č. 2 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové části 53.679.980,- Kč a ve výdajové
části 55.989.680,- Kč. K dofinancování
jsou zapojeny následující zdroje financování: splátky úvěrů, fond rezerv, fond
rozvoje bydlení, vše v celkové částce
2.309.700,-Kč,
- Mandátní smlouvu uzavřenou mezi Projektovým sdružením vodohospodářských
staveb, Plzeň, sady Pětatřicátníků 33 a
městem na výkon odborného stavebního
dozoru nad realizací stavby u akcí:
1. Staňkovsko – odkanalizování obcí na
ČOV Staňkov a dokanalizování města
Staňkov – I.etapa odkanalizování Ohučova
2. Ohučov – průmyslová zóna vodovod
3. Středotlaký plynovod Staňkov-Ohučov-průmyslová zóna
Cena v souladu s čl. IV. smlouvy.
- Smlouvu o dílo uzavřenou mezi VEToP
spol. s r.o., Staňkov a městem na realizaci akce: Výstavba STL plynovodu PE d
110 Staňkov-Ohučov-průmyslová zóna.
Cena včetně DPH: 2.603.368,- Kč.
- Smlouvu, uzavřenou mezi Plzeňským
krajem a městem, o poskytnutí finanční
dotace na akci „Výstavba víceúčelového
hřiště a dráhy při ZŠ Staňkov“. Výše poskytnuté dotace 700 000,- Kč.
- v souladu s § 47 odst. 5 zák. č. 183/
2006 Sb. (stavební zákon) návrh zadání
změny územního plánu města Staňkov
č. 8
neschvaluje
prodej části pozemku p.č. 250/4, v k.ú.
Staňkov město za účelem zvětšení pozemku žadatele p. Karla Řezáče, Bělá
n. Radbuzou, Náměstí čp. 63, u nově
postaveného RD na parcele č. 205/2
V. Žáček, J. Steinbach

Městský úřad Staňkov
upozorňuje občany, že do 30. září 2008 mají dle obecně závazné vyhlášky města povinnost
uhradit druhou splátku poplatku za likvidaci směsného komunálního odpadu za rok 2008.
Poplatek je možno uhradit v pokladně městského úřadu.

Od 6.10. do 14.12.2008 bude postupně uzavřena ulice Rašínova od pomníku
na konec Staňkova.

Objízdné trasy pro místní obyvatele po místních komunikacích, pro ostatní podle značené
trasy. Bližší informace na MěÚ Staňkov

Staňkovsko
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ZF Staňkov s.r.o. hledá

pro svůj závod ve Staňkově v oblasti kvality a pohybu zboží

Technika kvality/pracovníka pro příjem a expedici zboží (m/ž)
Jaká bude Vaše role:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spoluvytváření a zlepšování procesu kvality ve všech oblastech montáže
Vkládání dat a práce s SAP-kontrolními programy
Kontrola a aplikace změn výkresů a množství
Přezkoumání prostředků kontroly
Výkon všech potřebných kontrol
Provedení prvních vzorků
Hodnocení dodavatelů a styk s dodavateli
Vytvoření systému hlášení výsledků kvality
Samostatné zpracování reklamací montáže, zákazníků a dodavatelů (např. prostřenictvím 8D-metody)
Samostatné zavedení zlepšovacích procesů a zkoumání jejich účinnosti
Uplatňování metod kvality po domluvě s nákupem, zásobovačem, výzkumem a montáží
Plánování, provádění a dokumentace interních a externích auditů
Kontrola plánování a koordinace přijmu zboží a expedice zboží
Zaúčtování příjmu a výdeje zboží
Fakturace
Organizování expedice zboží nákladními auty nebo kontejnery

Požadujeme:
•
•
•
•
•
•
•
•

Technické vzdělání jako mistr/-ová v oboru kovovýroby
Praxe v oboru kontroly kvality a oběhu zboží
Znalosti základů QM metodiky a norem (TS 16949, FMEA)
Dobré znalosti SAP/R3
Dobré znalosti práce s počítačem (MS-Office, Outlook, Word, Excel)
Týmová práce, vlastní iniciativa, samostatnost, vytrvalost, schopnost se prosadit
Znalost němčiny nutná, angličtina vítána
Chuť k cestování

Montéra / plánovače výrobního procesu (muže, ženu)
Jaká bude Vaše role:
Montáž převodovek:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montáž převodovek podle plánů (pracovní plán, výkresy, poučení)
Přepracování atypických převodovek, včetně zjištění vad
Stálé zlepšování montážních a lakovacích procesů
Plánování montážních procesů včetně dokumentace v dokladech
Podpora při budování nového závodu ve Staňkově
Montáž prototypů včetně dokumentace zlepšovacích metod
Spolupráce při FMEA (analyzovat chyby, kterým je možno předejít)
Spoluvytváření procesů v novém závodě
Specifikace a obstarání podnikového zařízení, nářadí a zařízení pro montáž a lakování
Spolupráce při vypracování layoutu
Aktivita a plnění procesu stálého zlepšování
Plán údržby
Spolupráce při uvolňování lakovacího procesu

Požadujeme:
•
•
•
•
•

Ukončené vyučení jako automechanik, opravář stavebních nebo zemědělských strojů
Praxe v oboru
Vyškolení v oblasti REFA ( organizace pracovních procesů)
Nutná znalost němčiny, znalost angličtiny vítána
Ochota k cestování

Máte-li zájem o toto zaměstnání, zašlete svůj životopis s motivačním dopisem a kopií vyučních listů na

Městský úřad ve Staňkově do sekretariátu pana starosty.

Staňkovsko
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Poslední srpnovou sobotu se ve Villa restaurantu za poštou loučily děti s prázdninami.
Tato akce se konala za mediální podpory
městského úřadu a finanční podpory firmy
ALUTOR a dalších staňkovských podnikatelů.
O muziku se postarala Zlatka Kráčmerová a
akci moderoval „klaun“ Zdeněk Mergl. Večer
pak měli možnost rozloučit se s prázdninami i
dospělí, kterým k tanci a poslechu hrála „Zlatka a její zlatí hoši“

HISTORICKÝ VÍKEND V KRCHLEBECH

20.9.2008 se v Krchlebech konal pod patronací senátorky JUDr. Jiřiny Rippelové a za finanční podpory města Staňkova 3. Historický
víkend. I přes téměř zimní počasí akce přilákala spoustu diváků a pořadatel SDH Krchleby odvedl velký kus práce. Více v příštím čísle.

Burza vyřazených knih
Duplicitní a zastaralé knihy-romány i naučné svazky- které
byly vyřazeny z fondu Městské knihovny, si můžete koupit po
5 Kč. Cesta do knihovny je nyní náročnější, občané musí obejít školní budovu okolo jídelny, přes zahradu… I ve ztížených pracovních podmínkách
je dodržena půjčovní doba.
Pro připomenutí :
pondělí 9.00-12.00 ,
středa
čtvrtek
pátek
9.00-12.00 ,

13.00 - 16.00
13.00 - 17.00
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00

Dne 27. září v 18.00 hodin v kostele sv. Jakuba
ve Staňkově se koná
účinkuje
Norbertovo kvarteto

1. housle:
Milan Vavřínek
2. housle:
Petr Havlín
viola: Jiří Řehák
violoncello:
Josef Špaček
(členové České filharmonie)

vstupné dobrovolné

Staňkovsko
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Vyjádření Skupiny historického šermu Kargen Staňkov k občerstvení na historickém dni dne 23.8.2008 ve Staňkově
Občerstvení na historickém dni zajišťovala firma Tony z Bruntálu, vybraná na základě poptávky cca 10 firem, prezentujících se na internetu
zajišťováním stravování na akcích pod otevřeným nebem. Naším cílem bylo svěřit tuto záležitost profesionálům a nemít již s touto částí
organizace následně žádné starosti. Firmám byly sděleny mimo jiné požadavky na zajištění sobotního občerstvení pro veřejnost, přičemž
jeden z doslovných požadavků zněl „zajistit v sobotu občerstvení pro přibližně 1500 diváků a 200 šermířů“.
Na základě odpovědí firem a předložených cenových nabídek byla vybrána výše zmíněná firma Tony, která písemně potvrdila, že občerstvení pro 1500 osob není problém. Po příjezdu firmy a zjištění její provozní kapacity jsme se opětovně ujišťovali, jestli je stánek schopen
avizovaný nápor zvládnout a opět jsme byli ujištěni, že to není problém.
SHŠ Kargen se tímto omlouvá všem návštěvníkům za nepříjemnou situaci, kterou jsme se sice v sobotu pokusili operativně řešit, ale nebylo
to již v našich silách. Zároveň se omlouváme místním podnikatelům, že jsme nevyužili osobních kontaktů s nimi a v této záležitosti je neoslovili. Věřte, že poučení je dostatečné .
S přáním příjemného zbytku léta se opět někdy na viděnou těší
Skupina historického šermu Kargen Staňkov.
Internet pro střední školy
Kolektiv zkušených pedagogů předkládá přehled praktických možností využití
internetu s množstvím konkrétních
ukázek.

Nové knihy
Miroslav Moravec:
Život je parádní jízda
Formou rozhovoru je psaná kniha plná
vzpomínek oblíbeného herce.

Alexandra Osten :
Babiččiny tipy a triky aneb vyzkoušené fígle v domácnosti a kuchyni
Najdete účinné rady pro všechny problémy všedního dne.
Michael Gruber:
Obratník noci
Napínavá detektivka se mění ve výpověď o hlubinách lidské mysli.

Podzimní kulturní okénko
Lidový dům Staňkov
Kurz tance a společenské výchovy probíhá v letošním roce
od 13.9.do 6.12.2008 pod vedením manželů Cíchových, DANCE Stod.
Běžné lekce vždy od 18.00 hodin.
I. prodloužená - 11.10. od 19.00 do 23.00 hodin
II. prodloužená - 8.11. od 19.00 do 24.00 hodin
Závěrečný ples - 6.12. od 20.00 do 2.00 hodin
Od přítomných diváků v sále bude vyžadováno společenské oblečení
(nebudou tolerovány rifle a botasky).
20. září - EXTRA BAND rev. – taneční zábava
25. září - 19.00 hod. František Nedvěd, Josef Náhlovský – zábavný
pořad s názvem „Báječná země Františka Josefa“
23. října 18.00 hod. - MORAVĚNKA Brno, kapelník Vladimír Pfeffer.
Stálice na dechovkovém nebi s originálním repertoárem a populárními
zpěváky - Květou Navrátilovou, Jarkou Kachyňovou, Jiřím Helánem a
Jožkou Šmukařem.
25. října - TELEFON – 25 let skupiny – taneční zábava

27. prosince - HARLEJ - vánoční taneční zábava
31. prosince - Silvestr 2008 v Lidovém domě – k tanci i poslechu
zahraje SKALANKA – předprodej vstupenek zahájen v podatelně MěÚ.

Marie Hořínková:
Příběhy pražských zahrad
Autorka vypráví o historických proměnách pražských zahrad, uvádí zajímavosti z jejich historie a načrtává osudy lidí
s touto historií spjaté nebo příběhy, které
se v zahradách odehrály.
Dr.Oetker : Skvělé grilování
Nové recepty na marinády a omáčky
obohatí pohoštění nejen na zahradách.

Rozpis cvičebních hodin v sokolovně
pro školní rok 2008/2009
dotazy na tel. 379492515 – p. Sellnar
Pondělí 17.00 - 18.00
18.00 - 19.30
19.30 - 21.00

- žákyně
- aerobik začátečníci
- aerobik pokročilí

Úterý

17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00

- rodiče a děti
- sálová kopaná dorost
- thajský box

Středa

17.00 - 20.00
20.00 - 21.00

- stolní tenis
- aerobik

Čtvrtek

17.00 - 18.00
18.00 - 20.00
20.00 - 21.00

- žáci
- thajský box
- volejbal

Pátek

17.00 - 20.00
20.00 - 21.00

- stolní tenis
- sálová kopaná

11. listopadu 17.00 hod. - MAJDA z kouzelné školky – pořad pro děti
4. prosince 18.00 hod. - BOŽEJÁCI z Vysočiny, kapelník Pavel
Skalník. Nejstarší krojovaná hasičská dechovka s písničkami ve stylu
„Červenobílý, to se mi líbí“

Zdeněk Strousek
Stephen King:
Žhářka
Kniha oblíbeného současného světového
„mistra záhad“ se zabývá případy spontánního zapalování, tzv. pyrokineze.

Sobota - vyhrazeno pro mistrovské zápasy ve stolním tenise
Neděle

17.00 - 18.00
18.00 - 20.00

- thajský box
- historický šerm
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Z archivu

STAŇKOVY (5. část)

Souběžně s úsilím o zřízení úřadů s okresní působností a snahou o seškolení obou staňkovských obcí probíhala jednání o politickém sloučení Staňkovů. Podle sdělení Okresní správy politické v Horšovském Týně ze dne 26. 4. 1919 mělo být prvním krokem ke spojení
Staňkovů osamostatnění obce Krchleby a vyvlastnění sousedského majetku ve Staňkově Městysi a obecního statku ve Staňkově Vsi, zatíženého požitkovými právy starousedlíků. Množství písemností z počátku 20. let 20. století dokládá současné zdolávání byrokratických překážek,
neutuchající snahu o získání povolení k politickému sloučení a v zásadě trvající nerozhodnost obyvatelstva, zejména Staňkova Vsi, vyplývající především z nedořešení a nestanovení jasných podmínek, za nichž by ke sloučení mělo dojít. Přetrvávaly zejména obavy ze zvýšení
daňového zatížení obyvatelstva Staňkova Vsi po spojení obcí. Velmi angažovaně se do procesu slučování zapojila Národní jednota pošumavská. Kromě intervencí u pražských institucí se ujala propagace i mezi místním dosud nepřesvědčeným obyvatelstvem, např. 18. dubna 1927
uspořádala schůzi v hostinci C. Felixe, na kterou pozvala právního radu města Plzně Františka Pavlíka, aby promluvil na téma hospodářský, obchodní, sociální, kulturní a národní význam sloučení obcí.
Dne 17. října 1928 bylo dosaženo ukončení první etapy slučování Staňkovů, když Okresní správa politická v Horšovském Týně povolila na základě sdělení Zemského správního výboru v Praze rozloučení místní obce Staňkov Ves ve dvě místní obce Staňkov Ves a Krchleby
za současné změny obecních hranic s obcemi Horní Kamenice a Čermná v liniích vytčených ve vyjádření Archivu map katastrálních v Praze. Bývalé společné jmění bylo rozděleno takto: Krchlebům připadly do výhradního vlastnictví veškeré pozemky, které se nalézaly v katastru
budoucí obce Krchleby tak, jak jej stanovil ve svém vyjádření Archiv map katastrálních v Praze. Kromě toho poskytla obec Staňkov Ves obci
Krchleby 125 000,- Kč jako náhradu za zbývající jmění.
Ve výhradním vlastnictví obce Staňkov Ves zůstaly veškeré nemovitosti nacházející se v katastru budoucí obce Staňkov Ves. Veškerý inventář
obecního úřadu zůstal ve vlastnictví budoucí obce Staňkov Ves. Peněžní výlohy, které vznikly finančnímu eráru Československé republiky
provedením změn v katastrálních operátech podmíněných zmíněnou rozlukou, měla uhradit obec Staňkov Ves. Rozlukou obcí došlo nejen
ke změně katastrálních hranic, ale i k přečíslování pozemkových a stavebních parcel a čísel popisných přecházejících ze Staňkova Vsi do
Krchleb.
Společné obecní zastupitelstvo bylo zemskou správou politickou rozpuštěno a prozatímní správa v nových obcích byla po dohodě s okresní
správní komisí předána obecním správním komisím. Ve Staňkově Vsi byla podle přípisu okresní správy politické ze dne 27.10.1928 v dohodě
s okresní správní komisí jmenována obecní správní komise ve složení Jan Schuh, předseda, Jiří Andrle, Geiger Antonín, Filip Kreysa, Jaroslav Holub, Jan Langstein, Antonín Janka, místopředseda komise, Josef Sklenář, Josef Klement, František Preisler, Jiří Glaser a Ondřej
Haberzettel.
Krchlebská správní komise ve složení Jakub Herian, předseda, Václav Chmelíř, místopředseda, Václav Svachouček, Václav Špringr a Jan Zahoř zastupovala obec do 3. 3. 1929, kdy byla sestavena jednotná kandidátka sociálních demokratů a následkem toho volby ten
den odpadly a okresní úřad schválil tuto kandidátku. Dne 10. 3.1929 se konala volba starosty a obecní rady zastupitelstvem. Starostou byl
zvolen Václav Svachouček, jeho náměstkem Jakub Herian, členy rady Josef Brychcín, Václav Chmelíř a Jan Zahoř.
Třetí březnový den 1929 se uskutečnily volby též ve Staňkově Vsi: Československá sociálně demokratická strana obdržela 393
hlasů a 9 mandátů, živnostenská strana 209 hlasů a 5 mandátů, Německá sociálně demokratická strana dělnická 188 hlasů a 4 mandáty,
národní socialisté získali 4 mandáty a republikáni, lidovci a národní demokraté po 1 mandátu. Starostou byl zvolen Jan Schuh, jeho
prvním náměstkem Antonín Janka a druhým náměstkem Jiří Andrle.
Radka Kinkorová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dne 12.9.2008 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví
občánkově města Staňkov
Kamila Roučková
Kateřina Roučková
David Fischer
Jan Štibraný
Jiří Kohout
Nikola Blechtová
Ke slavnostní atmosféře se přispěly děti z MŠ, kterým tímto
děkujeme, a děkujeme i za sponzorský dar firmě KARPEM a.s.
Horšovský Týn.
V měsíci září slaví kulaté životní jubileum tito
občané Staňkova
Červená Anna, Jankovského 40
Forstová Anna, Husova 157
Janka Antonín, Nádražní 122
Duchoň Hynek, Na Tržišti 339
Červená Božena, Jankovského 304
Blažková Jitka, Komenského 283
Fait Josef, Jankovského 161
Kohoutová Anna, Ohučov 11
Konopík Josef, Krchleby 48

70 let
70 let
75 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let
85 let

V měsíci říjnu oslaví kulaté životní jubileum tito
občané Staňkova
Vrzal Josef Mgr., Na Tržišti 338
Klírová Hana, Trnkova 149
Werunský Václav, Dělnická 176
Čeňková Anna, Americká 76
Žáková Marie, Vodní 3
Bauer Rudolf, Puclická 315
Komancová Božena, Husitská 328
V měsíci červenci oslavili
55 let společného života
manželé Princlovi, Rašínova 74.
V měsíci září oslavili 50
let společného života
manželé Fejtkovi, Na
Tržišti 335.
Blahopřejeme.

70 let
75 let
75 let
80 let
80 let
85 let
85 let
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POBYT V KLENČÍ
Také letos pořádala zdejší škola pro žáky 6. třídy pobytovou
akci. Ve čtvrtek 4. září vyrazila tedy naše třída na třídenní kurz
do Klenčí pod Čerchovem v doprovodu paní učitelky Kozové,
naší třídní učitelky Nové a paní Cozlové. Všichni se těšili na
procházky přírodou.
Večer před odjezdem jsme si větší zavazadla mohli
odnést ke škole a paní učitelka Kozová je odvezla do Klenčí.
Rádi bychom poděkovali firmě Alutor, která zdarma poskytla
auto. My jsme pak druhý den ráno vlakem dojeli do Domažlic a
odtud do Klenčí.

Ubytovali jsme se ve škole a šli si prohlédnout
Baarovo muzeum. Odpoledne byla v plánu procházka na
Výhledy. Cestou některé děti sbíraly houby. Po návratu
do školy, kde jsme byli ubytovaní, jsme v tělocvičně hráli
sportovní hry. V deset hodin večer už jsme museli zalehnout,
protože následující den ráno nás čekala prohlídka obory v
Otově.
Tam jsme se od pana myslivce dozvěděli mnoho
zajímavostí o lesní zvěři. Do Staňkova jsme se vrátili až
v sobotu. Výlet se nám moc líbil.
M. Augustinová, 6. tř.
(převzato ze školního časopisu Škola pod lupou )

Padesátník pro ZOO Plzeň
V ZOO sbírají padesátníky na kondory
Pokud máte v peněžence zbylé padestáníky a nevíte, co s nimi,
navštivte ZOO v Plzni a můžete přispět na sbírku „El kondor pade“.
Každý padesátník vhozený do pokladniček bude započítán a měl by
přispět k výstavbě voliéry pro kondory. Kondoři zde prozatím žijí v
provizorních podmínkách s kánětem.
„Boužel voliéry, které nutně potřebují, jsou dost nákladná záležitost,
jejich pořízení vyjde zhruba na 400 000 korun. To v praxi znamená,
že je pro jejich výstavbu třeba 800 000 padesátníků,“ uvedl Martin
Votruba, tiskový mluvčí ZOO.

Odbor KČT
TJ Sokol Staňkov
vás srdečně zve v sobotu 11. října 2008

na XXX. ročník dálkového pochodu a
cykloturistické akce

SMYČKA RADBUZY
Memoriál Josefa Friše

10 km: Staňkov - Holubí hlava - Krchleby - Hlohová
- Staňkov
16 km: Staňkov - Dol. Kamenice - Hor. Kamenice Krchleby - Hlohová - Staňkov
25 km: Staňkov - Dol. Kamenice - Holýšov - Výtůň
- Hor. Kamenice - Hlohová - Staňkov
35 km: Staňkov - Dol. Kamenice - Holýšov - Chalupy
- Merklín - Výtůň - Hor. Kamenice - Hlohová - Staňkov
50 km: Staňkov - Dol. Kamenice - Holýšov - Stod - Křížový vrch - Merklín - Výtůň - Hor. Kamenice - Hlohová
- Staňkov
Pro cyklisty jsou připraveny dvě cyklotrasy 30 a 60
km.

Prezentace před startem v sokolovně od 7 do 12
hodin.
Ubytování je možné ve vlastních spacích pytlích v
sokolovně nebo v ubytovně.
Občerstvení na trasách i v cíli, dobrou pohodu a
pěkné počasí zajišťují pořadatelé, kteří se těší na vaši
účast.

Chtěli byste přišpět a nemáte cestu do Plzně? Nevadí. Po dohodě s ing.
Jiřím Trávníčkem, ředitelem ZOO Plzeň, máte možnost odevzdat
padesátníky i na jiných místech (ve Staňkově v budově Základní
školy a Soukromé střední odborné školy BEAN, v Krchlebech
v místní hospůdce, kde se pokladnička objevila jako první). Po
shromáždění většího počtu padesátníků budou mince předány přímo
ing. Trávníčkovi. Případné dotazy (či upřesnění) zodpovím osobně či
telefonicky. Jaroslav Šobr (tel. 607268953)
Děkuji všem, kteří se rozhodnou přispět.

Dne 4.10.2008

pořádají dětské organizace TOM Stříbrná
rosa a Skaut

Podzimní
dětský den

Od 10 do 15 hodin v prostoru u lávky
budou k dispozici zdarma dětské
atrakce, soutěže a žetonkový obchod,
ve kterém si děti budou moci za vysoutěžené žetonky koupit nějakou hračku
nebo dobrotu. Dá-li počasí, opečeme i
buřty a naposledy v tomto roce spustíme na Radbuzu lodě. Přijďte se podívat, těšíme se na vás.

Akci financuje OS ODS Domažlice, kterému tímto
děkujeme.
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Úspěch na festivalu
V Horšovském Týně se letos 18. – 21. září poprvé konal dětský filmový festival Juniorfest. Mladší žáci naší školy měli
možnost navštívit zajímavé představení Dejte mi pastelku Jana Vodňanského, ti starší pak zhlédli film a změřili své síly s dětmi
z Horšovského Týna v soutěži Bludiště. Kdo navštívil festival i o víkendu, mohl se pobavit na originálních doprovodných akcích
a nechyběla ani setkání se známými tvářemi z plátna kin či televize.
Velkou radost jsme měli z úspěchu našich malých výtvarníků ve festivalové soutěži o nekrásnější obrázek z pohádky Tři
oříšky pro Popelku. Ve starší kategorii od 11 let obsadili naši žáci všechna vítězná místa. Na třetím místě skončil Tomáš Suchý,
na druhém Alexandra Suchá a nejkrásnější obrázek předala přímo filmovému princi Pavlu Trávníčkovi Michalka Augustinová.

Týnské nemovitosti - realitní kancelář

Vítězný obrázek od M. Augustinové

Fotbalisté Staňkova se po jednoroční
přestávce vrátili do krajského přeboru
a momentálně bojují v podzimní části o
důležité body. Na úvod zaznamenali dvě
nejtěsnější porážky na hřištích soupeřů,
v Manětíně prohráli 0:1 a v Kolovči 1:
2. První vítězství přišlo ve třetím kole
doma s exdivizními Horažďovicemi,
které náš tým smetl 4:1. Následovala
vysoká porážka 1:7 na hřišti Doubravky,
největšího favorita soutěže, a zbytečný
neúspěch 1:3 doma s Bolevcem.
Chuť si naši hráči vybojovali vydřenou
remízou 0:0 v Chrástu. Staňkovský tým
i přes úzký kádr má kvality na to, aby
v krajském přeboru obstál. Je ale třeba

Hledáme pro své klienty byty, domy, chalupy k prodeji.
Pokud chcete prodat podobný objekt, navštivte nás. Jsme realitní
kancelář, která se zaměřuje na prodej domů v našem okolí. Pro prodávajícího veškeré služby zdarma.
Kancelář: Mgr. Eva Písaříková, Nádražní ulice 75, Horšovský Týn
Můžete zavolat na mob.: 7736202120 - odpoledne
723618602, 604453891, 379423224 - večer
Internetové stránky nemovitosti.sw22.cz
V případě zájmu si domluvte s námi schůzku.
zapnout všechny síly, bojovat a soustředit
se na každý zápas bez ohledu na sílu
protivníka.
Tato sezona je také zvláštní tím, že
po mnoha letech nehájí staňkovské
barvy dorostenecký tým. Vedení klubu
podcenilo skutečnost, že trenér Kucharič
nehodlal pokračovat v práci (i když svůj
krok předem avizoval), nesehnalo včas
náhradu a výsledkem byl nepochopitelný
krok dorost nepřihlásit do krajské soutěže.
Důsledky tohoto rozhodnutí přitom
mohou velmi negativně poznamenat celý
staňkovský fotbal! Pro nápravu je třeba
začít pracovat již teď – je nutné si chybu
uvědomit, nehledat viníky někde jinde a
pomalu se připravit s novým trenérem a
potenciálními členy hráčského kádru na
sezonu 2009/2010.
Se zrušením dorostu koresponduje i tristní
situace béčka, které po čtyřech kolech
nemá ani bod.

V září se rozbíhá také okresní futsalová
soutěž, kde Staňkov reprezentuje B tým
Ajaxu. V minulé sezoně do posledních
kol bojoval o okresní titul a hráči tohoto
celku by chtěli na úspěšné výsledky
navázat. Později, v listopadu, se do hry
zapojí i A tým Ajaxu Staňkov. Ten čeká
jubilejní desátá sezona v divizi, kterou
bude muset odehrát patrně s výrazně
obměněným kádrem.
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Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 5.12.2008.

