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Vážení čtenáři Staňkovska,
v říjnu 1996 vyšlo první číslo obnoveného zpravodaje s tradičním názvem a dnes máte před sebou již padesáté číslo.
Staňkovsko, které před osmi lety začalo pravidelně vycházet, navázalo (přinejmenším názvem) na předválečný týdeník
vydávaný ve zdejší tiskárně. Stejně se jmenovaly i cyklostylované zpravodaje vydávané bývalým Národním výborem i nepravidelné informační listovky. Jménem redakční rady mohu vyslovit radost, že se současné Staňkovsko stále těší zájmu
čtenářů a málokdy zbude na distribučních místech. Jsme rádi, že jsme tak dlouho vydrželi, redakční rada pracuje prakticky
v původním složení od počátku. Někteří členové byli v red. radě a opět odešli – rádi vzpomínáme na P. Vladimíra Müllera.
Občas pomůže např. Sláva Krstev či Zuzana Straková a další, kupříkladu sport má po celou dobu stálého autora – Viktora
Steinbacha, Jitka Pluháčková často spolupracuje v oblasti kultury. Pravidelným dodavatelem užitečných článků o stavebních předpisech byl v době, kdy pracoval na stavebním úřadě, Jaroslav Kubica. Důležitými články přispívají i další pracovníci Městského úřadu, všichni dosavadní starostové s námi spolupracovali dobře.
V prvním čísle jsme Vám slíbili vycházet každé dva měsíce, tento interval dodržujeme, i když
existují názory, že bychom měli vycházet častěji. I v samotné redakční radě se o tom občas dohadujeme. Všichni máme svá
zaměstnání a práci na zpravodaji děláme většinou po večerech.
V průběhu těch osmi let, po která Staňkovsko pravidelně vychází, se dosti změnila používaná technika. Bez počítače to nešlo
ani na začátku, ale to nám sloužil spíše jako psací stroj, velkým úspěchen bylo, když se některé staré počítače na radnici
repasovaly na 486 a instalovaly se Windows 96, jako tiskový editor sloužil Works. Většinou jsme pak čísla zpracovávali na
svých soukromých počítačích a do tiskárny jsme dodávali číslo natištěné na průsvitných foliích, jejichž zpracování v kanceláři Městského úřadu často do dvou hodin v noci mohli vydržet jen „šílenci“. Dodnes však vyrábíme Staňkovsko převážně
na svých počítačích, protože technika původně využívaná pro výrobu Staňkovska ať už na Městském úřadě nebo v Městské
knihovně, pro naši potřebu většinou nestačí. Dnes do tiskárny, což je převážně domažlický DAIL, dodáváme jednotlivá čísla
v elektronické podobě, zprvu to bylo na normálních disketách, pak když jsme si soukromě pořídili vypalovačku, na CD-romech, objem se díky zařazování obrázků stále zvyšoval a diskety nestačily. Nyní posíláme čísla do tiskárny e-mailem a do
tiskárny jezdíme pouze pro hotové výtisky.
O nějakých fotkách v prvních číslech nemohla být řeč, pokrokem bylo zakoupení skeneru, který využíváme dodnes,
ale pro potřeby takovéhoto zpravodaje je velmi vhodné využití digitálního fotoaparátu. I zde vidíme strašně rychlý vývoj této
oblasti.
Tradicí se stalo představování staňkovských firem na našich stránkách. Za uplynulých osm let se představilo několik
desítek firem, podniků, soukromníků a institucí. Tato prezentace je spojena s finančním příspěvkem, kterým se náklady
na výrobu jednotlivých čísel snižují. Cena za výrobu jednoho vydání Staňkovska v počtu 800 ks činí podle rozsahu 4 – 7
tisíc Kč. I přes to je Městská rada i nadále zastáncem distribuce Staňkovska zdarma, neboť je považuje za zdroj informací pro občany. Prodej by musel odpovídat hospodářským předpisům, nebylo by možno využívat tolika distribučních míst
a v neposlední řadě, zdaleka by se Staňkovsko nedostalo k tolika občanům, protože řada lidí by si je prostě nekoupila.
Víme, že některá čísla se nám povedla více, jiná méně a i přes dosti důkladnou „výstupní kontrolu“ nám občas něco unikne. Dosti striktně se po celou dobu snažíme být politicky neutrální a články, které by mohly mít charakter jakékoli stranickosti či propagandy určité politické strany, neuveřejňujeme. Výjimkou byla předvolební vyjádření stran kandidujících
do městského zastupitelstva, kdy jsme všem zájemcům poskytli stejný prostor. Jsme vděční za články našich čtenářů. Naštěstí doposud články, které nám byly doručeny k uveřejnění, byť polemické, neměly urážlivý charakter a byly v rámci obecné
slušnosti, o kterou se snaží i naše redakční rada. Věříme, že Staňkovsko přežije i dalších padesát čísel, že bude o ně zájem a
že se na jeho tvorbě budete podílet i Vy, čtenáři, pro které to vše děláme, a za dosavadní přízeň děkujeme.
jménem redakční rady Josef Steinbach
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Další etapa přestavby
Základní školy je hotova.

V pátek 21. května 2004 proběhlo slavnostní otevření další části rekonstrukce Základní školy ve Staňkově. Jedná se o
novou jídelnu a moderní kuchyň odpovídající všem požadavkům a objekty vzduchotechniky. Bez této části by hodnota a využitelnost
dosavadních rekonstrukcí a dostaveb byla výrazně nižší. Peníze na tuto část se nakonec podařilo sehnat a slavnostního otevření se
zúčastnila řada velmi významných hostů, z nichž většina měla podíl na zajištění státních dotací v jednotlivých etapách rekonstrukce
Základní školy.
Pásku slavnostně přestřihli ministr financí Mgr. Bohuslav Sobotka, hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann
a starosta Staňkova Bc. Alexander Horák. Z dalších hostů je třeba jmenovat senátora ing. Petra Smutného, poslance ing. Jiřího
Papeže, Dr. Ladislava Urbana, zástupce hejtmana pro ekonomiku ing. Vladislava Vilímce a zástupce hejtmana pro školství Dr.
Václava Červeného. Přítomni byli starostové, m.j. Domažlic, Holýšova, Kdyně, řada zástupců dodavatelských firem a institucí včetně
bývalého staňkovského starosty Jana Jiříka a bývalého poslance Václava Brouska, kteří stáli u zrodu celého projektu.
Po slavnostním uvítání ředitelkou školy Mgr. Marií Gruberovou se předvedl nový soubor staňkovských mažoretek pod vedením p.
učitelky Hettlerové. Hosté si pak prohlédli celou budovu školy, mohli posoudit stav staré dosud nezrekonstruované části. V nové
části se pozdravili s dětmi při výuce, v nádherné učebně hudební výchovy se předvedly dva pěvecké sbory vedené p. učitelkami
Budínovou a Augustinovou, country tance předvedli malí kovbojové a jejich partnerky, s kterými nacvičují p. učitelky Zahálková a
Jánská. Malí umělci a učitelky, které je vedou, zasluhují poděkování.
Malé mažoretky pak nasměrovaly hosty do nové jídelny a kuchyně, kde došlo k vlastnímu přestřižení pásky a krátkým
projevům. Starosta Bc. A. Horák přítomné přivítal, poděkoval za pomoc a seznámil s historií rekonstrukce. Ministr financí B. Sobotka
m.j. zdůraznil význam dokončení současné etapy pro ucelenou funkčnost objektu, je rád, že mohl pomoci dobré věci, a prohlásil, že
je zastáncem střediskových škol ve střediskových obcích, neboť v nich je možno zajistit žákům odpovídající úroveň výuky žákům
snáze a učitelům odpovídající pracovní podmínky a mzdu oproti malým školičkám na vesnicích. Poděkoval daňovým poplatníkům,
protože jejich peníze přestavbu financují. Hejtman Plzeňského kraje P. Zimmermann se připojil k blahopřání staňkovským dětem a
učitelům a byl rád, že existují takovéto akce, na jejichž podpoře se shodují všichni bez rozdílu politické příslušnosti a kde dokonce
spolupracují.
J. Steinbach
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Již delší dobu stála před představiteli města
nutnost řešit otázku školství. Výuka žáků probíhala
ve dvou starých školských budovách, které obě volaly po nutnosti rekonstrukce. Navíc budova v Trnkově ulici stála u velmi frekventované silnice I. třídy
a denně hrozilo nebezpečí pro malé děti docházející
do budovy. Proto zastupitelstvo rozhodlo o soustředění školských zařízení do jednoho areálu, tedy
o rekonstrukci a přístavbě ZŠ v Komenského ulici
včetně vybudování nové jídelny a kuchyně. Nová
tělocvična zde byla vystavěna již v minulých letech.
Město proto požádalo již v minulém volebním období o poskytnutí státní dotace na realizaci
zamýšlené akce. Žádosti bylo vyhověno a realizace
mohla v r. 2001 započít. Stavba byla rozdělena do
více etap. V první, která byla zahájena v r. 2001,
byla provedena přístavba šaten, ředitelny a sborov-

ny. Kolaudace proběhla v květnu 2002.
Následně byla realizována další stavba, kterou bylo vybudování kotelny ve stávající budově, novostavby objektu učeben
a kabinetů včetně inženýrských sítí a spojovací chodby. Tato stavba byla zahájena na počátku roku 2002 a kolaudace proběhla
v prosinci 2003. Současně byla v roce 2002 zahájena stavba kuchyně a jídelny ZŠ, která byla dokončena v dubnu letošního roku a
k jejímuž slavnostnímu otevření dochází 21. 5. 2004. Celou stavbu prováděla firma ELS s. r. o. Praha.
Celkové náklady na celý do dneška vybudovaný komplex činily 64,5 Kč mil, z této sumy pokryly státní dotace 54,5 mil. Kč.
V roce 2001 bylo prostavěno Kč 12,6 mil., v roce 2002 Kč 27,9 mil., v roce 2003 Kč 19,2 mil, a v roce 2004 Kč 4,8 mil.
Nyní ještě zbývá zrekonstruovat původní budovu, ve které je ve špatném stavu sociální zařízení, osvětlení a hlavně krov,
jehož část je napadena dřevomorkou. I na tuto závěrečnou stavbu bylo již požádáno o státní dotaci. Vše je připraveno tak, aby v případě jejího obdržení mohla být akce zahájena.
A. Horák, V. Žáček
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Rada města dne 24. 3. 2004
Rada města vyhověla žádosti Aeroklubu Staňkov a nájemní smlouvu ze dne
12.5.1999 týkající se pronájmu pozemků,
které jsou součástí letištní plochy, prodloužila do 31.3.2005.
Místostarosta podal informaci o
jednání ve věci budoucí realizace sběrných
dvorů pro nebezpečný odpad. Informace
vzata na vědomí s tím, že obec bude podnikat další kroky v souladu s instrukcemi
kompetentních orgánů.
Starosta podal informaci o zamítavém stanovisku Ministerstva životního
prostředí ČR ke změně územního plánu
SÚ Staňkov, realizované pro část Ohučov. Zamítavé stanovisko se týká vynětí
ze zemědělského půdního fondu. Vzato
na vědomí s tím, že město bude činit další
kroky, které by vedly ke změně stanoviska
MŽP ČR. (Pozn. redakce: podle posledních zpráv po intervenci starosty byly tyto
kroky úspěšné a kompetentní úředníci
ministerstva zamítavé stanovisko změnili
a průmyslová zóna v Ohučově je k dispozici).
Člen rady p. Straka předložil radě
jako předseda likvidační komise zprávu o
likvidaci vyřazených předmětů z inventarizace majetku za r. 2003.
Rada města dne 7. 4. 2004
Do jednání rady byl přizván velitel
Sboru dobrovolných hasičů Staňkov p. Komorous. Seznámil radní s organizačním zabezpečením II. ročníku soutěže v požárním
útoku v sobotu 15. května na hřišti TJ CHKZ
Staňkov. Rada v této souvislosti schválila
zakoupení 1 sady pohárů v ceně cca 2.000,Kč.
Starosta seznámil s dopisem firmy
TRIAL, a.s., ve kterém firma uvádí, že má
zájem o odkoupení objektů č. 30 a 31, ve
kterých provozuje prodejnu potravin (roh
náměstí a Plzeňské ul.). Rada nemá námi-

tek k prodeji (město vlastní 1/3 majetku) a
pověřila starostu dalším jednáním.
Starosta seznámil s dopisem manželů Springerových, Staňkov, Plzeňská 208
ve věci špatného stavu jejich bytu. Starosta
s tajemníkem projednají situaci s Krajskou
hygienickou stanicí.
Podána informace Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR, střediska Plzeň ve věci
odbahnění koryta řeky Radbuzy.
Rada projednala a schválila žádost
MěÚ MTBS o souhlas k převodu zůstatku
účtu 931 do fondu hospod. činnosti rozpočtové organizace – účet 903000. Jedná se o
zisk ve výši 539.561,11 Kč. Ten bude použit
na zajištění projektu a montáže termostatických ventilů u domů č. 339, 340, 341, 342,
331, 237, dále na zhotovení kanalizační přípojky pro domy č. 30 a 31 a dále na případné provedení statického zabezpečení rohu
domu č. 254.
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Na Tržišti, Staňkov.
Rada projednala a neschválila žádost p. Ludmily Beckové, Ohučov 6 o prominutí placení poplatku nebo snížení poplatku
za odvoz a likvidaci domovního odpadu pro
rok 2004 za dceru Ludmilu Lukešovou.
Rada projednala a schválila žádost
p. Ivany Forbergerové, trvale bydl. Staňkov,
Na Tržišti 338, v současnosti Maxdorf 12,
SRN o prominutí placení poplatku za odvoz
a likvidaci komunálního odpadu za r. 2004.
Rada města v souladu s nařízením
vlády č. 330/2003 Sb. v platném znění,
o platových poměrech zaměstnanců ve
veřejných službách a správě, schválila od
1.4.2004 platy pro ředitele školských zařízení.

Rada města dne 04. 05. 2004
Na návrh tajemníka MěÚ rada projednala otázku pronájmu zasedací místnosti
MěÚ pro Autoškolu Traxmandl, Domažlice,
Rada města dne 21. 4. 2004
Rohova 218 za účelem výuky řidičů a
Rada projednala žádost Diecézní schválila od 1.5.2004 částku za pronájem
charity Plzeň o finanční dar na provoz Do- ve výši 100,- Kč za každý den výuky.
mova pro
Rada vzala bez připomínek na věmatku a dítě v tísni Domažlice - Havlovice domí oznámení OVV ČSSD Domažlice o
ve výši 20.000,- Kč a rozhodla vzhledem uskutečnění předvolebního mítinku, který
k napjatosti rozpočtu města fin. dar nepo- se uskuteční 19.5.2004 v 15.00 hod. na
skytnout. Zároveň konstatovala, že město náměstí TGM.
se snaží charitě ve městě pomáhat i tím,
Starosta dále seznámil s dopisem
že celoročně poskytuje bezplatný pronájem představenstva společnosti CHVAK a.s. se
nebytových prostor pro její činnost.
žádostí o obesílání společnosti v případě
Rada města v dalším bodě schválila vypisování výběrových řízení na realizaci
s platností od 1.5.2004 nový ceník úhrad za investičních akcí na úseku vodovodů, kaúkony pečovatelské služby - dle přílohy č. 1 nalizací a ČOV.
vyhl. č. 182/1991 Sb.
Rada projednala žádost TJ Sokol
Rada schválila pořádání přednášky Staňkov o příspěvek na pořádání pouť.
pro ZŠ na téma „ Drogy, prevence“ a uzavře- nedělní zábavy. Rada schválila příspěvek
ní smlouvy na její zajištění se středočeskou do max. výše 6.000,- Kč s tím, že předem
uměleckou agenturou ATRIBUT, Mšeno.
požaduje vyúčtování nákladů na zabezpeRada dále na návrh odboru MIŽP čení akce. Případný prodělek z akce bude
schválila poskytnutí návratných půjček z do uvedené výše dorovnán či snížen.
Fondu rozvoje bydlení města na r. 2004.
Rada vyhověla žádosti 4. oddílu
Celková výše poskytnutých půjček činí Junáka Staňkov a poskytne nákladní auto
810.000,- Kč
k převozu tábornických potřeb na louku
Starosta informoval o možnosti mezi Nemněnice a Ostromeč a zpět za účeprezentace obce v propagačním materiálu, lem zřízení tábora pro děti. Zároveň schválikterý bude zpracován pro region.
la zapůjčení sekačky MTBS na úpravu louky
Rada vyslovila souhlas s přihlášením p. a příspěvek na zakoupení 2 ks plachet k podAnny Kočkové, nar. 24.3.1960 do bytu jejích sadovým stanům v celk. výši 4.600,- Kč.
rodičů manž. Duchoňových v domě č. 339
V. Žáček, J. Steinbach

Novela zákona o státní sociální podpoře

Od 1.4.2004 se agenda státní sociální podpory (vyplácení přídavků na děti, rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení, sociálního příplatku,
porodné, pohřebné a další dávky) přesunula pod hlavičku úřadů práce. Své žádosti proto adresujte na Úřad práce Domažlice, oddělení SSP,
pracoviště Paroubkova 228, Domažlice 344 44. Kontaktní místa v Horšovském Týně a Domažlicích, kam se můžete se svými žádosti obracet, fungují
bez dalších změn.
Od 1.5.2004 se rodičovský příspěvek zvyšuje ze současných 2552,- Kč na 3573,- Kč měsíčně. Poprvé bude ve zvýšené částce vyplacen v červnu
2004.
Jednorázový příspěvek dítěti
Příspěvek dítěti poskytne stát nezaopatřenému dítěti jako jednorázovou výpomoc v souvislosti se změnami ve výši daně z přidané hodnoty. Dětem,
které mají v květnu 2004 nárok na přídavek na dítě, bude jednorázově vyplacen příspěvek 2000,- Kč. Příspěvek se vyplatí bez podání zvláštní
žádosti. O nároku na příspěvek se nevydává písemné rozhodnutí, pouze bude zasláno písemné oznámení. Příspěvek bude vyplacen v měsíci červnu
v hotovosti nebo na účet, tj. způsobem, který příjemce již dříve určil pro výplatu přídavku na dítě.
Jednorázový příspěvek důchodci
Nárok na příspěvek má fyzická osoba, která má nárok na výplatu důchodu (části důchodu) alespoň za část června 2004. Má-li poživatel důchodu
v tomto měsíci nárok na výplatu více důchodů, náleží příspěvek důchodci jen jednou. Výše příspěvku je 1000,- Kč. Bude vyplacen bez žádosti
v termínu splátky důchodu vyplacené v červnu 2004 orgánem sociálního zabezpečení, který je příslušný k výplatě důchodu.
Renata Raunerová
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Doba a místo konání voleb do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 11. a 12. června 2004, tj. v pátek a v sobotu. V pátek začíná hlasování
ve 14 hod. a končí ve 22 hod. V sobotu začíná hlasování v 8 hod. a končí ve 14 hod. Ve Staňkově je pro volby utvořeno pět
okrsků.
Volební místnosti jsou následující:
1.

Volební okrsek č. 1 - Staňkov město – volební místnost v budově MěÚ (zasedací místnost v přízemí)

2.

Volební okrsek č. 2 - Staňkov ves – volební místnost v kině

3.

Volební okrsek č. 3 - Krchleby – volební místnost v klubovně mládeže u hřiště

4.

Volební okrsek č. 4 - Ohučov – volební místnost v budově č. 10 (společenská místnost)

5.

Volební okrsek č. 5 - Vránov – volební místnost v Penzionu Koza
Václav Žáček,
tajemník MěÚ
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KČT Sokol Staňkov si Vás dovoluje pozvat na
23. ročník akce

STAŇKOVSKÝ NEZMAR.
Připravili jsme pro Vás trasy 30, 50 a 72 km na kolech a 15 a 25 km pro pěší. Trasy vedou okolím
Staňkova a je při nich možno plnit OTO Horšovskotýnsko, který si můžete zakoupit na startu.
Start je 29. května 2004 od 7 do 11 hodin ve staňkovské sokolovně.
Občerstvení je zajištěno.

Odbor Klubu českých turistů TJ Rozvoj Plzeň pořádá v sobotu 19 června 2004 XXII. ročník turistického pochodu

PŘECHOD HALTRAVY
memoriál Jaroslava Danzera

START: DOMAŽLICE, nám., u restaurace Sokolský dům 7,30 – 10,30 hod.
15 km - Vavřineček - Babylon - Trhanov - Chodov - Klenčí p. Č.
30 km - Vavřineček - Babylon - Čerchov - Horizontálka - Pec - Trhanov - Chodov - Klenčí pod Čerchovem
START: KLENČÍ POD ČERCHOVEM, Masarykova ZŠ 7,00 – 11,00 hod.
10 km - Výhledy - Chodov - Klenčí pod Čerchovem
18 km - Výhledy - Capartice - Pod Čerchovem - Horizontálka - Pec - Chodov - Klenčí p. č. (možno na Čerchov = 21km)
30 km - Sádek - Výhledy - Pec - Horizontálka - Čerchov - Babylon -Trhanov - Chodov - Klenčí pod Čerchovem
STARTOVNÉ: mládež do 18 let, důchodci 10,- Kč, dospělí 15,- Kč
Startovné zahrnuje občerstvení na trasách, diplom, razítko, IVV kovový odznak pochodu
CÍL: ZŠ Klenčí pod Čerchovem do 18,00 hod. lze zakoupit i jiné odznaky a suvenýry
MOŽNOST DOPRAVY: Plzeň, Líně, Zbůch, Chotěšov (80,- a 90,- Kč). Autobus KČT Líně - info: p. Brabec, tel.: 377 911 741, 605 234
797
INFORMACE: Jaroslav Valach, Kaznějovská 1, 323 00 Plzeň tel.: 728 312 949, OKČT TJ Rozvoj: 377 523 288
ÚČASTNÍKŮM POCHODU BUDE BEZPLATNĚ ZMĚŘEN TLAK A HLADINA TUKU V TĚLE. KLIENTI OBOROVÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY (207)
OBDRŽÍ NAVÍC VITAMINOVÉ PREPARÁTY!
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Geologické zajímavosti Staňkovska (3)
V minulém vyprávění jsme se zabývali vlastně jen popisem
Merklínské kamenouhelné pánve. Jejím vznikem a vyplněním
uhlonosnými sedimenty patrně skončilo na území dnešního
Staňkovska období intenzivního usazování hornin v mořích a jezerech.
Po dobu následujících přibližně 300 milionů let, tedy od konce období
karbonu (mladší prvohory) přes celé druhohory až zhruba do poloviny
třetihor, nemáme z celých západních Čech žádné „zprávy“ o zdejších
poměrech - neznáme žádné horniny z těchto období, které by mohly
aspoň ze svého charakteru něco vypovídat. Obecně se předpokládá,
že v té době byla tato oblast souší - byla okrajem velké severo- a
východoevropské pevniny vedle velkého oceánu, který se rozkládal
zhruba od toku Dunaje daleko k jihu až k pevnině Africké, která se však
v té době nacházela podstatně dál od dnešní Evropy. Právě vzájemným
protichůdným pohybem evropské a africké pevninské kry (vlastně
jejich srážkou) došlo během druhohor a třetihor k jakémusi shrnutí
usazenin z původního mořského dna. Při redukci vzdálenosti obou
kontinentů odhadem na desetinu původní vzdálenosti došlo k jejich
vyvrásnění do mohutných horstev - Alp a Karpat na jižním okraji
evropské pevniny. Do původního moře byl vodními toky odnášen
materiál splavený z pevniny, která se během těch zmíněných snad 300
milionů let snížila nejméně o 2000 metrů! Na zemský povrch se tak
dostaly hlubinné vyvřelé masivy (zde v okolí třeba masivy kladrubský,
stodský, poběžovický nebo babylonský) a v jejich okolí se vyskytující
rudní žíly (včetně těch v okolí Staňkova). V polovině třetihor, tedy asi
před 25-30 miliony let, docházelo k závěrečné a nejintenzivnější fázi
alpinského vrásnění, které se projevilo i na okrajích staré evropské
pevniny. Po miliony let zarovnávaný plochý zemský povrch byl podél
četných hlubokých zlomů rozčleněn na řadu drobných ker, které
vzájemně poklesaly nebo byly vyzdvihovány - vznikaly dnešní horské
masivy, zde především Šumava, Český les a Krušné hory. Současně
zesílila sopečná činnost - vznikly Doupovské hory, České Středohoří a
v jejich okolí desítky malých osamocených sopečných útvarů - odtud
nejblíže třeba Vlčí hora u Černošína, Příšovská homolka u Plzně a
řada dalších.
Zvětšením výškových rozdílů povrchu nabyla na intenzitě i činnost
vodních toků, které postupně dostávaly dnešní podobu i směr toku.
Koncem třetihor na západě Čech byly již nejméně do dnešní výše
vyzdviženy horské hřebeny Šumavy a Českého lesa. Naopak ve
vnitrozemí na Plzeňsku a především dále k severu pod Krušnými
horami vznikly močálovité nebo jezerní oblasti, do nichž směřovaly
toky z hor. V podkrušnohorských pánvích se hromadila dřevní hmota

z těchto močálů, ať již zde vyrostlá nebo naplavená mohutnými toky,
které sem směřovaly od severu i od jihu, tedy i z Plzeňska. Tak potom
zde, po zaplavení jílovitými usazeninami, z nahromaděné dřevní
hmoty mohla vzniknout velká ložiska hnědého uhlí.
Jak tomu bylo v širším okolí Staňkova? Podle zbytků říčních
usazenin, štěrků, písků a jílů většinou červenohnědé barvy usuzujeme,
že již na konci třetihor odváděl vody jakýsi tok - pravěká Radbuza - z
Poběžovicka a Klenečska východním směrem, přes Meclov, Valdorf,
Puclice a Staňkov do západního okolí Stoda (Ves Touškov, Kotovice)
a dál k Nýřanům a přes Plzeň k severu, někde v okolí Žatce ústil
do podkrušnohorských jezer. Od Domažlic přitékal další menší tok,
pravěká Zubřina a kousek dál východněji tekl další významný tok ze
Kdyňska a Kolovečska přibližně údolím dnešního Srbického potoka.
Někde u Dolní Kamenice nebo u Holýšova se všechny tři toky slévaly
v jeden. Mezi Kolovčí a Krchleby se na rozhraní třetihor a čtvrtohor
rozlévalo velké jezero o ploše nejméně 7 x 3 kilometry, dokonce s
ostrůvkem uprostřed (návrší Klítky u Srbic). Po něm zde zůstaly
„na památku“ i přes 30 metrů silné vrstvy barevných jílů a písků
(nejsilnější mezi Močerady a Novými Dvory), tzv. srbická pánev.
Hladina těchto třetihorních toků byla nejméně 40-60 m nad úrovní
toků dnešních!
Později, ve čtvrtohorách, se střídala chladná a suchá období (tzv.
doby ledové, glaciály) s obdobími teplejšími a vlhčími (meziledové
doby, interglaciály). Toto střídání se projevovalo i na vodních tocích.
V obdobích vlhčích měly řeky více vody, toky se zahlubovaly
do původně rovinaté krajiny a postupně vznikala údolí v místech
dnešních toků. Naopak v dobách sušších a chladnějších, kdy vegetační
pokryv byl jen nepatrný nebo i žádný, řeky svá údolí více rozšiřovaly
do stran a trvalé větry zanášely údolí především na západních svazích
často silnými vrstvami navátých sprašových hlín. Ty byly, jako
vlastně nejlepší cihlářská surovina, donedávna hlavním surovinovým
zdrojem řady cihelen také na Staňkovsku. Vrstvy původních navátých
hlín dosahují značné tloušťky (běžně přes 5 m na rozlohách i několik
čtverečních kilometrů), což svědčí o dlouhé době jejich vzniku.
Dnešní tok Radbuzy a jejích přítoků se v místech nynějších toků
ustálil asi během třetí a čtvrté tzv. ledové doby (přesněji risský
a würmský glaciál), kdy vznikla také rozsáhlá plošina mezi toky
Radbuzy a Zubřiny poblíž jejich soutoku jižně od Vránova se
zachovalým až 4 m silným pokryvem štěrkopísků o ploše skoro
dva čtvereční kilometry (tzv. vránovská terasa), nejrozsáhlejším na
Domažlicku.
Karel Špaček

Z archivu...
Ve fondu Archiv města Staňkov uloženého ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně můžeme najít i svědectví
o nelehkém životě staňkovských občanů. Zachovala se například zpráva o vpádu francouzských vojsk, kterou posílal starosta vrchnosti
do Chotěšova. Píše v ní, že 9. října 1805 Staňkov přepadlo nepřátelské vojsko o síle 1000 mužů a sto koní a dále pokračuje: „Raději jsme
obětovali všechny potraviny a byli v nebezpečí, že nám shoří domy, když 45 táborových ohňů se zapálilo na náměstí, tím spíše, když nám
velitel oznámil, že budou drancovat a vypalovat, nebude-li výpalné 2000 zlatých a k tomu 15 koní včas dodáno. Naše prosby dosáhly
snížení podmínek na 1800 zlatých a 10 koní.“
Radka Kinkorová

Setkání u kapličky bude
I letos chystáme setkání u kapličky, a to na neděli 4. července. Program celé akce je zatím v jednání, ale vyzývám
touto cestou všechny, kdo by se chtěli spolupodílet na přípravě. Myslím tím např. úpravu kapličky, jejího okolí či
jakýkoli dobrý nápad k obohacení programu.
J. Pluháčková
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Novinky ze Základní školy Staňkov
Opět jsme tu se zprávami ze základní školy. Máme již tři
týdny v provozu novu školní kuchyni s jídelnami pro žáky
a pro veřejnost. Všichni žáci školy si mohli prohlédnout i
zázemí ještě před spuštěním do provozu, pro bývalé i současné zaměstnance školy připravil pohoštění profesionální
kuchař, kterého zajistil p. ing. Michal Bejček, dodavatel
technologie.
V nových prostorách se samozřejmě zlepšila kultura stolování, konečně děti měly i tolik oblíbenou pizzu.
Můžeme se pochlubit úspěchy sportovními – naše děvčata
se účastnila republikové soutěže ve florbalu, dostala se až
do finále do Prahy. Děkujeme ochotným rodičům za dopravu reprezentantek na soutěž a zpět.
Naši fotbalisté se v soutěži Coca Cola Cupu dostali až mezi
64 nejlepších týmů v republice, což je také velký úspěch.
Samozřejmě jezdíme i na lehkoatletickou ligu, i zde patříme
k těm lepším, i když podmínky k trénování běhu, skoku a hodu
nemáme příliš dobré. Musíme jen doufat, že se v budoucnu
podaří uskutečnit i plány na vybudování školního hřiště.
Jaké další akce ve škole proběhly?
Velice úspěšná byla výstava výrobků k Velikonocům, kde měli
mnozí z Vás možnost inspirovat se nápady dětí a vyučujících a
odnést si nějakou maličkost domů. Dvě děti byly vyhodnocené
i na výstavě velikonočních nápadů v Plzni a odnesly si pěkné
ceny.
Jistě se líbilo i společné pěvecké vystoupení školních sborů
a pěveckého sboru Jiřičky z Plzně v Lidovém domě. „Jiřičky“
k nám jezdí do školy na pravidelná turisticko pěvecká soustředění.
Protože naše děti rády malují, mohly si vyzkoušet pod vedením
odborníků malování na trička a samozřejmě si své výrobky
odnesly domů.
Úspěchy zaznamenala škola i v recitační soutěži v okresním i
krajském kole.
Součástí výchovy a vzdělávání žáků jsou i besedy s odborníky
na aktuální témata. Tyto besedy nám zajišťují různé instituce.

Byla to pedagogicko psychologická poradna Domažlice – o
problémech kouření, dále Středisko výchovné péče z Domažlic
jezdí na pravidelná klubová odpoledne se žáky, pro 9. ročníky
připravily studentky Střední zdravotní školy hru s aktivní účastí
žáků o prevenci AIDS, Město Staňkov nám zajistilo besedu o
drogách a nebezpečí toxikománie s Radkem Johnem.
Mladší žáci byli na filmovém představení „Hledá se Nemo“, dále
se na akcích pro žáky podílí i Policie České republiky – dopravní
výchova. Vybrali jsme samozřejmě jen ty nejdůležitější akce,
které se dosud konaly.
Teď čekají děti školní výlety, vycházky a samozřejmě i závěrečné opakování učiva.
Dne 1. června chystáme oslavu Dne dětí – pohádkami a sportem. Na závěr školního roku připravujeme na 23.06. závěrečnou školní besídku – dopoledne pro školu s oceněním nejlepších žáků, večer pak i pro veřejnost – od 18,00 hodin v Lidovém
domě. Budeme rádi, když se přijdete na dorůstají generaci
podívat, co již všechno dokáže. Nudit se rozhodně nebudete.
A plány do budoucna? O tom zase v dalším vydání Staňkovska.
Vedení školy

Rádi bychom na stránkách Staňkovska uveřejňovali zajímavé práce žáků zdejší školy, protože jsou často velice nápadité. Dnes
vám nabízíme první z nich.

Můj pán psíma očima
Jmenuji se Dar. Moje srst je drsná,a tak jsem drsnosrstý jezevčík. Můj pán žádnou
srst nemá, a tak se asi jmenuje holosrstý člověk. Jeho tlapy jsou velice zvláštní,
protože nemají drápy. Tudíž nemůže vyhrabávat díry, do kterých by si mohl schovávat kosti. Vůbec nemá ostré a veliké špičáky jako já. Proto asi nemůže kousat kosti, a tak je dává mně.
Ale nejhorší je to, že má jen dvě nohy. Se dvěma nohama toho moc neudělá, třeba když se škrábe, tak
musí stát na jedné noze jako čáp. A také nemá oháňku. To mu teda nezávidím, protože s ní nemůže plašit
otravné mouchy.
Můj páníček se hodně často dívá na hranatou věc, ve které se něco pohybuje. Tímhle stráví mnoho
času, místo toho aby se mnou šel na procházku. A asi si myslí, že jsem jeho sluha, protože vždy něco
odhodí a řekne nějaké divné slovo, něco jako „aport“, a myslí si, že mu to přinesu. Ale v tom se mýlí. My
jezevčíci jsme od přírody mazaní, a tak vždy někam utečeme. Ale potom bohužel nedostaneme žádný
pamlsek.
A také nechápu, co to na sobě nosí, nějaké divné cáry hadrů. Možná proti blechám a klíšťatům,
když nemá žádné chlupy. Místo štěkání vydává divné zvuky, ale od sousedky Žofky jsem slyšel, že se
tomu říká mluvení.
I přes všechny tyto nedostatky mám svého zvláštního pána rád, a proto mu budu pořád věrný.
J. Fišerová, 6. třída
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Dětské organizace ve Staňkově si dovolují pozvat nejširší veřejnost - především dětskou - na oslavy

DĚTSKÉHO DNE
Přijďte všichni v sobotu 5. června na prostranství u lávky, kde na vás bude čekat řada soutěží a her, mimo jiné můžete zhlédnout
loutkové představení, vystoupení skupiny historického šermu a mnoho dalších atrakcí. S sebou vezměte dobrou náladu a soutěživého ducha - ostatní, včetně buřta na opékání, dostanete u nás.
Těšíme se na vás.

Proč?
Kdo z nás se rád neprojde krásnou a vonnou jarní přírodou a nepokochá se krásou prvních lučních nebo lesních kvítků. Naše smysly jsou
nastraženy na nové vůně a barvy, vše zelené vnímáme jako zázrak přírody a pak se TO stane – náš zrak spočine na hromadě odpadků všeho druhu.
Sami sebe se ptáme, zda je to možné, že na tak odlehlé místo, kam mnohdy není ani přístup, může NĚKDO vyvézt haldu svého přebytečného
harampádí. Takových míst je bohužel v okolí Staňkova, ale i ve městě samém mnoho. Každý rok se o odstranění odpadků podél cest starají
staňkovští Skauti, Myslivecké sdružení, Městské technické služby a další dobrovolníci z řad občanů města Staňkova. Přesto se mezi námi nachází
mnoho našich spoluobčanů, kteří práci ostatních s radostí ničí a na právě vyčištěné plochy naváží, s uspokojením jen jim vlastním, nové a nové
hromady smradlavých odpadků, které nám jen stěží mohou připomenout skutečný účel naší vycházky do jarní přírody. Proč dávat odpadky do
popelnic, proč vynášet objemný odpad do kontejnerů, které jsou minimálně 2x ročně přistaveny na obvyklých místech a lze do nich bezplatně
umístit téměř cokoliv. Vždyť jednodušší je zřejmě odvézt odpad na lesní cestu vzdálenou 2km od města, vyvést starý odpad na louku za městem,
nasypat odpad do řeky nebo prostě někam, kde udělá radost všem těm, kteří jej budou muset pracně sbírat a odvážet na skládku. Tato práce stojí
nemalé množství peněz, které by bylo možno využít na důležitější činnosti, které město potřebuje. Prosím, nedejte dopustit, aby Staňkov, Vránov,
Krchleby, Ohučov a okolí se stalo smetištěm, tak jak je vidět na přiložených fotografiích. Chraňte město před vandalstvím našich spoluobčanů.
Je v zájmu nás všech, aby město Staňkov a jeho okolí bylo čisté a ne plné různého harampádí a odpadků. Nebojte se oznámit původce odpadů
na lesních cestách nebo na cestách a zákoutích města. Patřičné postihy, plynoucí ze zákona, je a všechny ostatní přesvědčí o tom, že ničit životní
prostředí není dobrým koníčkem. A nyní můžeme konečně pokračovat v naší jarní procházce!

Na louce za školou

Galeje pro zloděje!

Cesta za hřbitovem

Ing.Luboš Holeček,
ved.odboru majetku,investic a životního prostředí města Staňkova

Stále jsou mezi námi lidé, kteří žijí v době, kdy všechno bylo všech a kdy si ze „společného majetku“ mohli brát. Jak jsem k tomu zjištění došla?
Na volném prostranství u garáže jsem vysadila zlatý déšť. V parném létě jsem ho pravidelně zalévala a těšila se, až z něj bude keř, který
bude dělat větší parádu než dosavadní uschlá žlutá tráva. Jaké bylo mé překvapení, když jsem včera místo kvetoucích větviček uviděla v zemi
díru!
Řeknete si - prkotina. Sice víc zamrzí vynaložená práce než vyčíslená škoda, ale je to krádež jako každá jiná.
Co udělat se zlodějem v případě dopadení? Ve starověku se za krádež sekaly ruce. Nebo postavit na náměstí pranýř, jako tomu bylo ve
středověku? Tam by dotyčný musel stát na očích všem. Ale asi by to nepomohlo, protože slovo ostuda dnes moc neznamená. Že by zabraly galeje
- tedy vlastně veřejně prospěšné práce v místě, kde dotyčný kradl? Soudě podle četnosti podobných případů by Staňkov jenom vzkvétal.
V. Drudíková
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Maxim Turbulenc

Vystoupí v Lidovém domě dne 28. května v 19.00 hod. s pásmem

„Maxíci na indiánské stezce“
Vstupné 120,- Kč

Členové ochotnického souboru Tyl vás zvou na
komedii ze současnosti Alana Ayckbourna

Kdes to byl(a) v noci?

hraje se ve dnech 18. 6., 19. 6. a 26. 6.
The Beatles Revival
Vystoupí v Lidovém domě dne 11. června ve
20.00 hod.
Vstupné 130,-, 150,- a 170,- Kč

Stephen King : Čtyři po půlnoci
Novely Policajt z knihovny a Sluneční pes
jsou vynikající horory známého autora.
Tessa Korber : Císařovna
Historický román o vzestupu a moci,
přátelství, intrikách a vášnivé lásce
byzantské císařovny Theodory. Autorka přibližuje čtenářům byzantský svět
a okázalý život v císařském paláci.

Nové knihy
v Městské knihovně
Dušan Tomášek : Únos válečné lodě
5.října 1917 se podařilo sedmi únoscům
překvapit přesilu německých a maďarských členů posádky válečné lodě, přeplout přes Jaderské moře a odevzdat ji s
plnou výzbrojí v italské Anconě. Na pozadí dramatického únosu autor pojednává
nejen o jadranských námořních bitvách,
ale i o vývoji na dalších mořích, frontách
či v zázemí. Bohatá dokumentace je
zpracována živým stylem literatury faktu.

Patrick Girard : Hamilkar. Hannibal.
Hasdrubal.
Třídílná epopej o Kartágu seznamuje
s fascinující civilizací, nechává ožít
dobrodružství
antických
válečníků.
Edwin Hoyt : Hrdinové Pacifiku
Skutečný příběh pilotů z amerických letadlových lodí za bojů v Pacifiku.Souboje s
japonskými Zery jim vynesly uznání, obdiv
a slávu. Dokumenty, dobové reportáže a
rozhovory s účastníky dodávají knize
skutečnou atmosféru a napětí té doby.

Dlouhý, Široký a Krátkozraký

Marie Kubátová : Jak roztancovat
babičky
I v této povídkové knížce zůstává spisovatelka věrna světu zralých žen a její příběhy jsou opět jímavé a hluboce lidské.
Olga Sommerová : O čem ženy nesní
V souboru otevřených a důvěrných
příběhů ze života současných žen se
podařilo autorce dohlédnout do překvapivě temných hlubin lásky a na základě
inspirativních otázek a upřímných
odpovědí zmapovat jednotlivé osudy.
Marie Korandová : Pročpohádky
Lidové legendy z Chodska doprovází
ilustracemui Josef Ladislav Jícha.
Sue Townsend : Inkognito
Humoristický román populární spisovatelky přibližuje život britské společnosti.
Václav Chaloupka : Jižní Afrika
mýma očima
Zážitky autorovy rodiny z cesty po Africe
jsou doplněny překrásnými fotografiemi.

V prvním květnovém týdnu pro nás staňkovské příležitostné divadlo pod taktovkou paní Pluháčkové
připravilo snad nejznámější kus z dílny pánů Smoljaka a Svěráka. Soubor proti předchozím představením
omladil, na scéně se objevily nové tváře a dramaturg si také více troufal upravit nebo doplnit původní texty,
což dodalo jak jinak, než povedenému představení krásný chodský náboj. Mám Cimrmana rád a můžu uklidnit
skalní příznivce tohoto žánru, že texty byly doplněny v naprosto souznějícím duchu a že například fundovaný
rozbor pohádky „Vo modrým ftáčku“ by se na CD s originálním textem dobral světového ohlasu nejen na
Domažlicku. Pokud zrovna tohle vystoupení už nestihnete ani v Plzni, kam s ním mají také namířeno, o hodně
jste přišli. Já osobně jsem navštívil zatím všechna představení tohoto souboru a vím, že když na naše cimrmany
půjdu znova, určitě neprohloupím.
F. Schenk
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Žákovský florbal a finále Orion cupu
Pod vedením pana učitele Petráše
se letos žáci pátých tříd přihlásili do soutěže
florbalových družstev Orion cup. Zatímco chlapci
nepostoupili do krajského kola, naše děvčata
nejenže vynikajícím způsobem reprezentovala
Staňkov a celý domažlický okres, ale více
než důstojně obstála i v reprezentaci celého
Plzeňského kraje. S poměrně krátkou přípravou
a prakticky bez pořádného vybavení naše žákyně
nenašly ani v okresním, ani v krajském kole
přemožitele, a tak zcela suverénně postoupily
do celostátního finále konaného 30.4 – 2.5 v
Praze. Zde po jedné výhře, dvou remízách a
jedné prohře skončily ve čtvrtfinále, kde narazily
na ZŠ Most (ta nakonec celý turnaj vyhrála) a
tedy na pátém až osmém místě z celkem patnácti
finalistů. V konkurenci 162 družstev z celé
republiky je to obdivuhodný výkon.
Bližší informace a výsledky jednotlivých zápasů
najdete na www.orionflorbalcup.cz

Velikonoční aerobik nabídl čtyři hodiny
cvičení

Na Bílou sobotu se ve Staňkově cvičilo. V místní sokolovně
TJ Sokol se 10. dubna konal Velikonoční aerobik aneb Den
plný aerobiku se staňkovskými cvičitelkami. Na čtyřech
hodinách, které vedly staňkovské cvičitelky, se vystřídalo
zhruba čtyřicet sportovkyň. V ryze ženském kolektivu se
objevili také tři odvážní muži.
V první šedesátiminutovce zahřála účastníky tanečním
aerobikem Hanka Kupková. Po ní se „slova“ ujala Katka
Nová, která si pro vyrýsování svalů vzala na pomoc asi
tříkilovou tyč. O protažení a zároveň posílení svalů se
postarala ve třetí lekci Petra Odvodyová s powerjógou.
Velikonoční aerobik, který se ve Staňkově stává tradicí,
zakončila poslední lekcí Hanka Bažantová. S ní si unavení
účastníci cvičení vyzkoušeli cvičení na gymballech. Během
akce měli zájemci možnost zakoupit si sportovní oblečení známých značek nebo kosmetické přípravky nejen proti celulitidě firmy
Ryor.
Další aerobik-maraton se sice koná až na přelomu července a srpna, ve Staňkově ale máte i nyní možnost cvičit aerobik, a to čtyři
dny v týdnu. V sokolovně cvičí v pondělí junioři a pokročilí, v úterý začátečníci a středně pokročilí a ve středu středně pokročilí.
Ve čtvrtek probíhají hodiny dance aerobiku, powerjógy nebo kickboxaerobiku v tělocvičně ZŠ. Aktuální informace o náplni lekcí a
časových rozmezích jsou pravidelně vyvěšovány v naší vývěsce (vedle prodejny ovoce a zeleniny p. Becka ve Staňkově-vsi.)
Petra Odvodyová

Fotbaloví fanoušci bedlivě sledují počínání staňkovského
týmu v krajském přeboru. Po velmi špatné podzimní části je jaro
daleko lepší, naše mužstvo získává body, ale o záchranu v soutěži
se ještě musí pořádně poprat. Škoda, že se nepodařilo bodovat v
nedávném derby proti Domažlicím, zápas, který sledovalo 550
diváků, skončil vítězstvím hostů 0:2.
Béčko Staňkova hraje celkem v poklidu ve středu II. třídy,
i když se několikrát nevyvarovalo zbytečných bodových ztrát.
Zlepšení nastalo u céčka ve IV. třídě. Bohužel, na jaře se vůbec
nedaří našim mládežnickým výběrům. Dorostenci doplácejí na řadu
zraněných hráčů a velmi úzký kádr a velmi reálně se jeví jejich
sestup do okresního přeboru. Podobné hrozbě pomalu, ale jistě
začínají čelit i starší žáci. Jejich tým se přes zimu oslabil, navíc
je dlouhodobě zraněný klíčový hráč M. Bauer. Mladší žáci sice
dokázali zdolat několik výrazně slabších soupeřů, na kvalitnější
týmy bohužel nestačí.

Už se rozběhla i tenisová soutěž ,,Davis Cup“, v níž hraje několik
staňkovsých týmů, a také okresní futsalové soutěže, kde naše
město reprezentují Keramika a Ajax B. O jejich výsledcích budeme
informovat příště.
Zajímavou zkušenost učinili hokejisté Staňkova - posezonní
období si zpestřili účastí na florbalovém turnaji v Domažlicích, kde
však proti soupeřům, kteří se na tento sport specializují, neuspěli.
Webové stránky staňkovského fotbalu: www.tjstankov.wz.cz
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