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Vážení a milí spoluobčané,
tak jako utíkají vteřiny a minuty, stejně tak utíkají dny, týdny
a měsíce a rok 2004 již pomalu mizí v propadlišti dějin.
Zdá se to chvíle, kdy jsem Vám přál vše nejlepší právě do
tohoto končícího roku. Jsme opět všichni o rok starší a snad i
zkušenější. Nechci a nebudu se tady sáhodlouze rozepisovat o
tom, co jsme v minulém roce dokázali, či co se nám až zas tak
úplně nepovedlo, protože co se ve Staňkově a okolí za uplynulý
rok udělalo či neudělalo, víte nejlépe Vy sami. Myslím si, že
všichni víme, kde máme rezervy, a budeme se snažit v tom
roce nadcházejícím udělat pro rozkvět našeho města co
nejvíc. Avšak jednu věc přece jenom zmíním, i když jen na
okraj. Tou jsou samozřejmě peníze. Kvůli tomu, že v letošním
roce byl přijat zákon o změně DPH a zcela nesmyslně, nechci
použít jiné slovo, byla jeho účinnost stanovena od 1.5. 2005,
dostal se Staňkov (a nejen on - tento problém se týká měst
snad v celé republice) do situace, kdy z rozpočtu příštího
roku musí město zaplatit řádově 2.500.000,- Kč za navýšené
DPH na akce, které se v letošním roce dokončovaly po tomto
datu /jedná se zejména o ČOV/. Jsou to peníze, se kterými při
schvalování rozpočtu nikdo nepočítal a ani nemohl počítat,
peníze, které mohly v příštím roce přijít na úplně jiné akce.
Škoda, že moudří tohoto státu neuvažují tak, aby jejich zcela
jistě dobře míněné zákony v praxi nepůsobily větší problémy,
než jsou nezbytně nutné. Bohužel nám nezbývá nic jiného, než se s tím smířit a zařídit se podle toho. Z větších akcí v příštím
roce nás čekají dvě s účastí státního rozpočtu, a to pokračující rekonstrukce základní školy a dokončení plynofikace Krchleb,
s podporou kraje snad bude konečně vyřešen problém zdravotního střediska a v průběhu roku by se mohlo začít s výstavbou 4.
bytového domu v lokalitě u pošty. To je jen stručný nástin toho, co nás v příštím roce čeká.
Chtěl bych využít této chvíle a rád bych poděkoval všem, kteří se na chodu našeho města jakýmkoli způsobem spolupodíleli,
a zároveň bych chtěl vyslovit přesvědčení, že se nám bude dařit i v nadcházejícím roce 2005 tak, jako v roce letošním.
Dovolte také, abych Vám všem občanům Staňkova, Krchleb, Vránova a Ohučova, Vašim rodinám, příbuzným, blízkým a
přátelům, ale i všem ostatním popřál příjemné prožití svátků vánočních, jakož i hodně zdraví, štěstí, osobní pohody a vzájemné
úcty v nadcházejícím roce 2005.
Bc. Alexandr Horák,
starosta města

Rada města dne 3. 11. 2004
Rada města projednala a schválila návrh
ředitele ZUŠ p. Pluháčka na zvýšení
příspěvku na úhradu neinvestičních
výdajů ZUŠ na II. pololetí 2004.
Rada města schválila realizaci pokládky
kabelu veřejného osvětlení pro nové
rodinné domky v Krchlebech dle nabídky
firmy Elektromontáže - Radek Baxa v
ceně 10.590,- Kč. Akce bude zařazena
do rozpočtu města při projednávání
rozpočtových změn.

Žádosti
Svazu
neslyšících
a
nedoslýchavých
ČR,
celookresní
organizace Domažlice o poskytnutí
příspěvku na činnost Poradenského
centra pro sluchově postižené rozhodla
rada vzhledem k napjatosti rozpočtu v
současné době nevyhovět.
K žádosti p. Pavlíny Oppolzerové, Vránov
9 o prodloužení veřejného osvětlení k
nové stavěnému RD ve Vránově rada
konstatovala, že akce bude realizována
v r. 2005.
Starosta podal informaci, že na základě
usnesení ZM se zúčastnil dražby a
poté vydražil pozemky v k.ú. Ohučov,
na kterých by měla vyrůst následně
průmyslová zóna. K přijetí úvěru na
zaplacení vydražených pozemků bude
svoláno v co nejkratší době zastupitelstvo

města.
Rada města vyslovila souhlas s
uvolněním částky 30.000,- Kč z
rezervního fondu MŠ na dovybavení
kuchyně.
Starosta předložil radním návrh na
konání veřejných setkání rady města s
občany integrovaných obcí.
Rada projednala výsledky výběrového
řízení na svoz a uložení komunálního
odpadu města. Výběrová komise
poměrem hlasů 7:0 vybrala na
provozování této činnosti společnost
Marius Pedersen Group - Západočeské
komunální služby Plzeň. Rada následně
schválila výsledek výběrového řízení a
pověřila starostu k dalším jednáním ve
věci uzavření pětileté smlouvy.
Rada města projednala žádost sl.

Staňkovsko
Petry Sušické, Staňkov, Americká 301,
která byla podána i jménem Kamily
Achbergerové, Michala Moldana a
Jaroslavy Poslední a ve které žádá o
řešení užívání pozemků č. parc. 38/
62, 38/63, 38/64, dle KN, všech v k-ú.
Krchleby. Rada města při projednání
konstatovala, že by vyslovila souhlas s
vykoupením části parcel za cenu v místě
obvyklou, tj. 55,- Kč za l m2.
Na návrh vedoucího odboru M,I,ŽP ing.
Holečka rada schválila nájemní smlouvu
na pronájem části pozemku č.par. 348/7,
dle KN, v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 45
m2 p. Karlu Cibulkovi, Staňkov, Jiráskova
433/II za cenu 2 Kč/m2 a jeden každý i
započatý rok, a to na dobu neurčitou.
Rada projednala dopis a zprávu
představenstva CHVAK, a.s. Domažlice
ze dne 21.10.2004 k dlouhodobému
rozvoji
společnosti
a
nutné
restrukturalizaci společností a po diskusi
vyslovila nesouhlas s plánovaným
rozdělením společnosti na provozní
a vlastnickou strukturu a odprodej její
části zájemci o provozování a zároveň
schválila znění dopisu představenstvu
CHVAK, a.s.
Rada města dne 15. 11. 2004
Starosta seznámil se žádostí ředitelky
stodské nemocnice, a.s. p. ing. Miloslavy
Šlajsové o finanční dar pro chirurgické
oddělení nemocnice. Rada po diskusi
rozhodla příspěvek neposkytnout s tím,
že o případné nové žádosti v r. 2005 bude
opětně jednáno.
Rada města schválila doporučení bytové
komise a přidělila byt 1+1 v domě č.
85 v Komenského ulici po zemřelé p.
Chlíbcové p. Pavlu Kunešovi, Staňkov,
Komenského 85 na dobu určitou 1 rok
s tím, že nájemní smlouva může být
obnovena.
Zastupitelstvo města dne 16. 11. 2004
Jednání zastupitelstva města zahájil a
dále řídil p. starosta. Předem konstatoval,
že z důvodu pracovních a dovolené se
řádně omluvili z jednání 4 zastupitelé.
Seznámil s navrženým programem a
důvody svolání - nutnost projednání
přijetí úvěru na zaplacení vydražených
pozemků v k.ú. Ohučov pro uvažovanou
průmyslovou zónu. Dne 3.11.2004 byla
konána dražba na následující pozemky
v k.ú. Ohučov:
- pozemek p.č. 661/4 - orná půda o
výměře 2374 m2, pozemek p.č. 661/6
- orná půda o výměře 177 m2, pozemek
p.č. 661/7 - orná půda o výměře 3017
m2, pozemek p.č. 951/3 - ostatní plocha
o výměře 437 m2 - silnice, pozemek
p.č. 951/5 - ostatní plocha o výměře
626 m2 - silnice, pozemek p.č. 951/6 ostatní plocha o výměře 117 m2 - silnice,
pozemek p.č. 951/7 - ostatní plocha o
výměře 35 m2 - silnice, pozemek p.č. 513
- původ Podílový plán nebo jiný podklad
(GP) - o výměře 13504 m2, pozemek
p.č. 516 - původ Podílový plán nebo
jiný podklad (GP) - o výměře 8934 m2,
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vše zapsané na listu vlastnictví č. 1544
u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
katastrální pracoviště Domažlice, pro
obec Staňkov, katastrální území Ohučov.
V souladu s pověřením schváleným
zastupitelstvem se této dražby starosta
zúčastnil a výše uvedené nemovitosti
vydražil za vyvolávací cenu, která činí
2.453.400,- Kč. Soudní exekutor proto v
souladu s exekučním řádem udělil příklep
udražiteli tak, jak je uvedeno v Usnesení
z provedené dražby.
Město již zaplatilo částku 500.000,- Kč
prozatímně
z výdajového účtu jako
dražební jistotu. Je nutno doplatit
1.953.400,- Kč. Celá částka 2.453.000,Kč by měla být hrazena z úvěru a to od
Komerční banky, a.s., Klatovy. Přijetí
úvěru na zaplacení výše uvedených
pozemků v k.ú. Ohučov bylo po rozpravě
schváleno
Dále p. starosta předložil návrh na
přijetí úvěru ve výši 1.150.000,- Kč
na dofinancování koupě stávajícího
zdravotního
střediska.
Konstatoval,
že částka za zdravotní středisko je dle
znaleckého posudku, který byl uveden
správcem konkurzní podstaty 1.850.000,Kč, 700.000,- Kč poskytl jako dotaci
Krajský úřad Plzeň. kraje, zbytek v částce
1.150.000,- Kč je nutno krýt úvěrem. I
tento úvěr na koupi zdravotního střediska
byl schválen.
V souvislosti se schválením přijetí těchto
úvěrů navrhl p. starosta schválení zřízení
zástavního práva k nemovitosti č.p.
35/I se stavební parcelou č. 60/1, v k.ú.
Staňkov-město. Jedná se o budovu, v
níž má sídlo MěÚ. Zřízení zástavního
práva bylo všemi přítomnými zastupiteli
schváleno.
Dalším bodem programu bylo projednání
smlouvy č. 18900321 o poskytnutí
finančních prostředků ze Státního fondu
životního prostředí České republiky, která
by v případě schválení byla uzavřena
mezi městem a SFŽP ČR na poskytnutí
fin. podpory státu na akci „plynofikace
obce Krchleby“. Její realizace již byla
v zastupitelstvu schválena včetně
schválení smlouvy o dílo. Úvodní slovo
přednesl p. starosta s tím, že v případě
schválení bude dotace činit 2.833.000,Kč (včetně 10% pozastávky). V r. 2005
by měla činit 2.550.000,- Kč.
Pro uzavření smlouvy bylo všech 11
přítomných zastupitelů.
Rada města dne 1. 12. 2004
Starosta seznámil radu s odborným
znaleckým posudkem na posouzení
technického stavu bytu v domě č. 208
v Plzeňské ulici (nájemci manželé
Springerovi).
Posudek
vypracoval
znalec Josef Pivoňka, Horšovský Týn a
Městskému úřadu byl doručen 1.11.2004.
Dále seznámil se žádostí Krajské
hygienické stanice Plzeňského kraje
ze dne 8.11.2004 o informaci, jak bude
situace ve věci závadnosti bytu řešena.
Rada města po diskusi:
a) shledala závadnost bytu v Plzeňské
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ulici č. 208.
b) konstatovala, že město nedisponuje v
současné době žádným volným bytem,
c) rozhodla v případě splnění zákonných
podmínek pro nové byty v lokalitě U
Pošty, sekce E,F a v případě zájmu
ze strany manželů Springerových, jim
přednostně přidělit nový byt v budované
lokalitě (termín dokončení VI/2005),
d) v případě uvolnění jiného bytu jim
tento bude přednostně nabídnut.
Rada města schválila poskytnutí
finančního daru pro členy výborů,
komisí a občany, kteří jsou svou prací
nápomocni městu, dále pak pro členy
ochotnického divadelního souboru a
loutkového souboru.
Starosta předložil radním návrh Smlouvy
o přistoupení k projektu „Cyklocesta
Plzeň-Regensburg“ v k.ú. okresu
Domažlice. Návrh smlouvy je mezi
městem a Svazem českých měst a
obcí v Česko-bavorském pohraničním
prostoru „Domažlicko.“ Rada navrhla
smlouvu předložit k projednání a
schválení zastupitelstvem města.
Rada se zabývala žádostí p. P. Gusta,
Staňkov, U Čermenského lesíka 446 o
povolení rockových zábav v kulturním
domě a rozhodla
a) nepovolit akci dne 21.1.2005 - důvod
konání plesu následující den
b) povolit konání rockových zábav dne
26.3.2005 a 23.4.2005
Rada
projednala
návrh
Obecně
závazné vyhlášky obce, kterou se mění
OZV č. 40/2001 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Po diskusi bylo konstatováno, že rada
města navrhne zastupitelstvu města při
projednávání OZV ponechat poplatek v r.
2005 na stejné výši, tj. 360,- Kč.
Rada města Staňkova byla seznámena
vedoucí staveb. úřadu p. Vostrackou
se stanovisky k zadání změny
územního plánu č. 7, která se týká
protipovodňové ochrany v záplavovém
území významného vodního toku řeky
Radbuzy. Řešení územní změny je
vymezeno
koridorem
nacházejícím
se mezi silnicí I. tř.č.26 a železnicí.
Rada doporučila ze tří variant přeložky
silnice II/185 upřednostnit variantu A2 v
provedení mimoúrovňového přemostění
nad
navrhovanou
mezinárodní
cyklostezkou. Do plochy 050 zahrnout
funkční využití rovněž pro řemeslnou
výrobu. Zadání změny č. 7 ÚP SÚ
Staňkov bude předloženo k projednání
zastupitelstvu města.
Tajemník MěÚ předložil radě města
k
projednání
návrh
zabezpečení
inventarizace majetku města za r.2004.
Rada návrh včetně složení hlavní
inventarizační komise, dílčích inventar.
komisí a likvidačních komisí schválila.
V.Źáček, J. Steinbach

Staňkovsko
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DESET LET

SVATOJAKUBSKÉHO SBORU
V minulém čísle jsme informovali o koncertu
Svatojakubského sboru a slíbili rozhovor s jeho šéfem u
příležitosti deseti let činnosti sboru. Rozhovor nakonec
probíhal s oběma manželi Řezáčovými.
Redakce: Předem bych chtěl vám i celému sboru
poblahopřát jménem našich čtenářů k desátým
narozeninám a poděkovat za vaši činnost, za reprezentaci
Staňkova za jeho hranicemi a za pěkné kulturní zážitky
poskytované nám, vašim posluchačům.
Jak vlastně vznikl Svatojakubský sbor?
Manželé Řezáčovi: Jako v našich minulých působištích
jsme i po přestěhování do Staňkova chtěli zazpívat tradiční
Rybovu Českou mši vánoční a po dohodě s tehdejším
farářem V. Müllerem jsme ji začali zkoušet s lidmi, které
jsme si postupně vytipovali z těch, kteří v kostele dobře
zpívali. Ti pak přivedli své rodinné příslušníky, své známé
a to byl základ sboru, tehdy asi dvacet lidí. Mši jsme
nacvičili za tři měsíce. J.J. Ryba nepsal svoji mši pro operní pěvce, ale
pro místní řemeslníky a sedláky. U nás proto také sólové party zpívá
celý sbor, nejsme sborem pro primadony. Po uvedení v kostele na
Boží hod vánoční před deseti lety (tenkrát ještě pouze s varhany) jsme
předpokládali, že zpěvákům poděkujeme a rozloučíme se zase na rok
a před dalšími Vánoci skladbu opět nacvičíme. Členové však přišli se
žádostí, že se chtějí scházet dále, zda máme nějaké materiály pro sbor.
Tak jsme začali studovat další skladby, liturgické skladby, lidové písně,
do dneška máme nastudováno 8 mší a na 60 dalších skladeb. Těžiště
našeho repertoáru je však hudba liturgická, církevní, od středověku
po současnost. „Nesnažíme se zpívat přehnaně těžké skladby. Když
však před sborem prohlásím, že rozepíšu těžkou skladbu, tak se to jako
naschvál naučí během pár minut a nějaké lehké věci často musíme dřít
hodinu, holt jak se jim to líbí…“ říká František Řezáč.
Ne všichni znají noty ale není to bezpodmínečně nutné, mají-li dobrý
sluch a paměť, naučí se skladbu tak, jak ji nacvičíme.
R: Kde všude jste vystupovali?
M. Ř.: Zúčastňujeme se vystoupení diecézních sborů v Plzni, které
se koná každoročně první týden v říjnu v plzeňské katedrále a to je
velká akce, na jejíž závěr vystupují všechny sbory společně – kolem
300 účinkujících. Máme družbu s farností Lerchenberg/Mainz
v Německu a s holandským sborem z Obdamu, který ve Staňkově
již dvakrát vystoupil. A zvlášť babičky se již na něj těší, kdy už
přijede ten dirigent, co bude před sborem „křepčit“ a v kostele se ozve

trochu jiná než liturgická hudba. Kromě vystoupení u našich přátel
v Německu a Holandsku jsme vystupovali v Plzni, Mariánských
Lázních, Karlových Varech, Písku, Plané u Mariánských Lázní, Praze,
Horšovském Týně, Holýšově, Boru u Tachova i jinde.
R: Jaká je vaše spolupráce s instrumentalisty?
M. Ř .: Hráče na nástroje máme především z místních zdrojů – místní
Základní umělecké školy - učitelé, žáci, bývalí žáci. Mimochodem
klarinetista Karel Šlehofer se vždy ptá, kdy již budou zkoušky,
především pak neúnavná Iva Záhořová se svou hrou na varhany,
rovněž i špičkoví hudebníci z Národního divadla a České filharmonie
– rodina Vavřinkova s námi ráda spolupracuje, jakož i pan Stadtherr,
houslista z Vlachova kvarteta.
R: Kolik členů má sbor, kde zkoušíte a kdy vás uslyšíme?
M. Ř.: Svatojakubským sborem prošlo již 65 zpěváků, v současnosti
máme 20 členů a nové zájemce o sborový zpěv velmi rádi uvítáme.
Zkoušíme každou neděli v 18.00 hod. v místním kostele a naše
zkoušky si mohou přijít poslechnout i občané Staňkova.
Naše příští vystoupení ve Staňkově bude na Štědrý den při Půlnoční
mši.
R: Jaké máte plány do budoucna?
M. Ř.: Chceme tento sbor udržet v činnosti i nadále a minimálně na
jeho současné úrovni.
S Františkem a Annou Řezáčovými hovořil Josef Steinbach

Čím jsou pro mne Vánoce?

Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím – zvláště oříšky
mám velmi ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdové
Vánoce nebyly.“
Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou
vánočku!“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a
zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen třpytit.“
Také prase zakvičelo: „A co dárky? Na Vánocích jsou přece nejdůležitější dárky,
moc dárků!“
Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych
ho vypil klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel, se rychle zmocnil slova a zahýkal: „Volíku, zbláznil
ses? Vždyť na Vánocích je přece nejdůležitější děťátko v jesličkách – Ježíšek.
Copak jsi na to už zapomněl?“
Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“
Požehnané Vánoce a šťastný nový rok všem přeje
Váš farář Pavel Vodička
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KATOLICKÉ VÁNOCE 2004 A PROGRAM BOHOSLUŽEB
Pá

24.12.

Vigilie slavnosti Narození Páně
„Půlnoční“

So

25.12.

Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

Ne

26.12.

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Po

27.12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

Út

28.12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

St

29.12.

Pátý den v oktávu Narození Páně

Čt

30.12.

Šestý den v oktávu Narození Páně

Pá

31.12.

Sedmý den v oktávu Narození Páně

So

01.01.
2005

Slavnost
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Oktáv Narození Páně

Ne

02.01.

2. neděle po Narození Páně

Po

03.01.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

Út

04.01.

Úterý po oktávu Narození Páně

St

05.01.

Čt

06.01.

Pá
So

07.01.
08.01.

Středa po oktávu Narození Páně
Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ
Žehnání vody, kadidla a křídy
Pátek po Zjevení Páně
Sobota po Zjevení Páně

Ne

09.01.

Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční

20.00 h
22.00 h
24.00 h
9.30 h
11.00 h
14.30 h
9.30 h
11.00 h
13.00 h
14.30 h

Osvračín
Merklín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Merklín
Osvračín
Staňkov
Buková
Merklín

17.00 h
9.30 h
11.00 h
14.30 h
16.00 h
9.30 h
11.00 h
14.30 h

Staňkov
Osvračín
Staňkov
Merklín
Úboč
Osvračín
Staňkov
Merklín

17.00 h

Staňkov

16.30 h

Otěšice

17.00 h
15.00 h
9.30 h
11.00 h
14.30 h

Staňkov
Úboč
Osvračín
Staňkov
Merklín

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
„To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila.“ (Jan 1,5)
Od roku 1989 se skauti spolu s železničními společnostmi podílejí na rozvážení světla, které bylo zapáleno
vždy několik týdnů před Vánocemi v rodišti Ježíše Krista v Betlémě. Již několik let se na této akci podílejí i čeští
skauti, proto si můžete Betlémské světlo přinést domů i vy.
Tak jako u nás, tak i ve světě se již Betlémské světlo stalo nedílnou součástí Vánoc. V německy mluvících
zemích se nazývá Friedenslicht aus Bethlehem, v anglicky mluvících zemích Peacelight from Bethlehem.
Jedno z rakouských rozhlasových studií - ORF Landesstudio Oberösterreich Linz - přišlo v roce 1986 poprvé
s touto iniciativou. Od té doby každoročně krátce před Vánoci zapalují vybrané děti z Horního Rakouska
Betlémské světlo v rodné jeskyni Ježíše Krista v Betlémě. Odtud je přepravováno ve speciální lampě
rakouskými aeroliniemi AUA do Linze.
Od roku 1989 se na rozvážení Betlémského světla podílejí s železničními společnostmi i skauti, kteří rozšířili
tento vánoční zvyk již do všech zemí v Evropě. Nejdále se zatím dostalo v roce 1993. Do Moskvy BS dovezli z
Rakouska osobně Bertl Grünvald - hlavní koorginátor rozvážení BS skauty po Evropě a Ing. Edwin Querasser.
Dále se pak po transsibiřské magistrále dostalo až do Vladivostoku na břehu Tichého oceánu. Od počátku
této akce jsou s rozvážením BS spojeny i různé sbírky na dobročinné účely. Ta nejstarší se jmenuje „Lichts ins Dunkel“. Jedná
se o charitativní finanční sbírku na postižené děti v Rakousku. Po vzoru těchto sbírek v České republice organizují České dráhy
charitativní sbírku dárků pro děti, které musí vánoční svátky trávit osamoceny na nemocničním lůžku.

Už se stalo tradicí, že staňkovští skauti přivážejí do našeho města Betlémské světlo. Oheň zapálený v Betlémě rozvážejí skauti
do mnoha zemí světa, aby nám symbolizoval vánoční radost.
Staňkovští skauti toto světlo přivezou 23. prosince 2004 a budou jej v dopoledních hodinách rozdávat v kostele za
dobrovolný příspěvek. Betlémské světlo budou roznášet starším a nemohoucím lidem v našem městě
Pavel Petrašovský

Staňkovsko
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Tříkrálová sbírka 2005

Sdružení České katolické charity má své poslání. Je to pomoc těm nejpotřebnějším – lidem v nouzi bez ohledu na jejich
vyznání, rasu nebo národnost.
Toto sdružení je pořadatelem Tříkrálové sbírky, která je povolena Ministerstvem vnitra a bude probíhat po celé naší zemi. V našem městě
budou Tři králové navštěvovat 7. a 8. ledna podniky, úřady, ale také domácnosti.
Tito koledníci z řad věřících i nevěřících dětí, skautů a žáků ZŠ ve Staňkově nekoledují pro sebe, ale pro druhé. Každou skupinu koledníků
bude doprovázet dospělý vedoucí. Bude mít průkazku s číslem diecéze a číslem pokladničky. Tyto pokladničky budou zapečetěny a opatřeny
razítkem Městského úřadu ve Staňkově. Tříkrálová sbírka nám dovoluje, abychom se i my podíleli na pomoci
jiným. Někteří z vás si posteskli, že se Tří králů nedočkali. Pokud je uvidíte, vyjděte jim vstříc a pozvěte do
vašeho domu. Bude milé, když jim nabídnete teplý čaj. Věřte, že koledníci jsou unaveni a také se jim nepodaří
navštívit všechny domácnosti. Proto nás omluvte.
Děkujeme všem, kdo přispějí na Tříkrálovou sbírku.
Ráda bych Vás seznámila s využitím
Tříkrálové sbírky v letošním roce 2004.
Záměr byl schválen Diecézní charitou
Plzeň.
1. Příspěvek žákům ZŠ Staňkov ze soc.
slabých rodin na školní pomůcky, plavecký
výcvik, výlety
2. Výpomoc soc. potřebným lidem
v našem okolí
3. Adopce na dálku – máme adoptovanou
14letou dívenku z Indie. Adopci jsme
rozšířili o desetiletého chlapce Cristiána
z Bolívie. Tyto děti by bez naší pomoci nemohly ani chodit do školy.
Konkrétní využití TS 2004
Vybráno bylo 43 664,50 Kč. Tyto peníze byly odeslány na Sdružení
České katolické charity do Prahy. Zpět do naší charity bylo vráceno
65%, to je 28 381,-Kč. 35% jsme rozdělili na humanitární účely
takto:
1.Žákům ZŠ ze soc. slabých rodin: 9 179,- Kč
2.Tělesně postiženému chlapci bylo uhrazeno speciálně
upravené kolo (tříkolové): 6 500,- Kč
3.Adopce na dálku – Indie: 4 900,- Kč

4.Adopce na dálku – Bolívie: 6 600,- Kč
5.Dárkové balíčky pro soc. slabé důchodce: 462,- Kč
6.Vánoční posezení se seniory, návštěva osamělých ve Staňkově a
DD Černovicích a Domažlicích, drobné dárky: 740,- Kč
Z finančních prostředků z šatníku charity jsme přispěli:
1.Na velikonoční květinovou výzdobu: 1 017,- Kč
2.Autobusový zájezd dětí do plzeňského bazénu: 3 175,- Kč
3.Staňkovským skautům na zakoupení stanu: 2 199,- Kč
V květnu se konala přednáška ing. Pátého. Bylo vybráno 590,- Kč,
tyto peníze byly odeslány na konto Kapka naděje.
V září jsme odeslali 112 krabic oblečení do humanitárního skladu
v Plzni. V říjnu jsme se zúčastnili pomoci misiím odesláním
poštovních známek. Pokud se chcete také zúčastnit, schovávejte
vystřihnuté známky z pohledů a dopisů a pak je přineste do naší
Farní charity. Všem, kdo nám známky nosí nebo zasílají poštou, vřelé
díky.
Také děkuji pracovníkům Farní charity za jejich práci pro dobro
druhých.
Závěrem přeji všem lidem v naší farnosti požehnané svátky
vánoční.
za Farní charitu Ludmila Petrašovská

Vánoční výstava
Dne 24. listopadu se v základní škole konala prodejní vánoční výstava
výrobků, které vyrobily děti 1. – 9. tříd.
Zahájení bylo velmi slavnostní. Vystoupily zde sbory pod vedením
paní učitelky M. Augustinové a paní učitelky M. Budínové za doprovodu
paní Řezáčové. Na slavnostním zahájení měla proslov i paní ředitelka
M. Gruberová. Nechyběli zde ani pan starosta a jeho zástupce. Přišly se
podívat i ředitelky mateřské školky a SSOŠ Bean.
Mohli jste si zde koupit svíčky, adventní věnce, svícny, ozdoby
různých druhů nebo obrázky do oken, zdobené perníčky, plovoucí svíčky,
nazdobené jedlové větvičky a ještě mnoho dalších zajímavých výrobků.
Velmi populární byla možnost vyrobit si vlastní svíčku ze včelího vosku.
Velmi nás potěšilo, že se této příležitosti chopil jak pan starosta Horák (viz.
foto), tak i pan místostarosta Látal. Rovněž paní učitelce Kozové se svíčka
velmi povedla.
Peníze, které se zde utržily, pokryly jednak náklady na výstavu,
jednak budou použity na nákup pomůcek na výtvarnou výchovu a na
odměny pro nejlepší žáky naší školy.
Návštěvnost byla dost veliká (domníváme se, že se na výrobky
svých dětí přišlo podívat kolem 200 rodičů či prarodičů a známých), ale
klidně mohla být i větší. Vy, co jste nepřišli, jste propásli velkou šanci
koupit si něco za malý peníz. Další šanci budete mít pravděpodobně až za
rok.
Jana Fišerová, Žaneta Vostracká, žákyně 7.B

Staňkovsko
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Z archivu

Trhy

Slovo jarmark a trh si často spojujeme s prodejem perníčků, drobných dárečků, vůní svařeného vína, které zahřeje ruce a útroby
v mrazivém adventním dni. Ale ne vždy se slavné trhy odbývaly jen před Vánocemi. Ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v
Horšovském Týně je uložen originál pergamenové listiny vydané dne 5. května 1690 v Laxenburgu samotným Leopoldem I., jenž vyhověl
prosbě chotěšovského probošta Michaela a udělil městečku Staňkov dva výroční trhy, a sice první v úterý po Novém roce a druhý v úterý po
sv. Františku (4.10.), a týdenní trh vždy v pondělí.
Tržní dny byly pevně stanovené a nebylo možné nedodržovat jejich termíny. Tak například až kriminální soud v Plzni vyšetřoval
udání kolovečského faráře Jana Valečka, že se ve Staňkově odbýval trh ve sváteční den. Chotěšovská vrchnost zase řešila stížnost plzeňských
řemeslníků, že nebyli připuštěni na svatojakubský trh, a dostala od staňkovské obce odpověď: staňkovští farníci odedávna slavili den sv. Jakuba,
mj. tím, že se prodávali pamlsky a cukrovinky a poněvadž se vždy sešlo i plno řemeslníků, nebyl jim prodej jejich výrobků obcí zakazován. Ale
protože podle krajského nařízení nesmí se odbývat neprivilegované trhy, nekonal se letos svatojakubský trh a plzeňským řemeslníkům bylo
oznámeno, že mohou přijít v pondělí, kdy se koná vždy trh na dobytek. Ostatně plzeňští trhovníci se prý vždy vyhýbají odvádění poplatků. Ještě
v roce 1853 vydalo okresní hejtmanství přípis, že svatojakubský trh ve Staňkově není privilegován a že se jej tedy nesmí účastnit přespolní
řemeslníci.
Oslava sv. Jakuba však byla ve Staňkově Městysi zažitá, a tak obec 26. února 1864 požádala o povolení tří trhů, a to v pondělí po sv.
Josefu (19.3.), v pondělí před Letnicemi (svatodušní svátky, tj. sedmá neděle po Velikonocích) a konečně pondělí po sv. Jakubu (25.7.). Dne
24. února 1865 spěchali páni radní a výboři na devátou hodinu ranní do zdejší kanceláře na řádné sezení, aby se poradili o podobě nového
trhového řádu. Podle něj se ve Staňkově konaly hned čtyři jarmarky – vždy v úterý po Novém roce, v úterý po sv. Františku, v pondělí po sv.
Josefu a pondělí po sv. Jakubu. Na těchto výročních trzích bylo dovoleno prodávat veškeré zboží, se kterým se mohl vést svobodný obchod.
Na dobytčích trzích pořádaných každé pondělí v době od sv. Josefa po sv. Martina se směl prodávat „dobytek koňský, hovězí a všeliký druh
drobného dobytka.“ Trhový řád povoloval ještě prodej potravin, hospodářského nářadí a předmětů denní potřeby každé pondělí na tzv. malém
trhu, ale jen místním živnostníkům. Prodej připravených pokrmů a šenkování nápojů na tržišti dovoleno nebylo. Trhový řád dále zakazoval
prodej zkažených potravin a potravin obsahujících nějakou zdraví škodlivou přísadu, také nezralé ovoce, leklé ryby a pošlí raci budou
„dozorstvem trhovým“ zabaveny. Prodávati se smí pouze na míry a váhy zákonem povolené tj. dolnorakouská měřice, vědro, máz, vídeňský
sáh, libra a centnýř, měřidla, závaží a váhy musí být cejchované. Přestupky trhového řádu trestal starosta spolu se dvěma obecními radními
48 hodinami arestu nebo peněžitou pokutou až do deseti zlatých.
Finance utržené za tržní poplatky tvořily nedílnou součást obecních příjmů, jak se můžeme přesvědčit ve výkazu tržních poplatků z roku
1776. Tržní poplatky byl nucen zaplatit každý, kdo něco na trhu prodával, jiné sazby byly stanoveny za obilí a luštěniny, jiné za brambory, řípu,
ovoce, za jiné potraviny, za seno, slámu, dříví, uhlí, hospodářské nářadí, za drobný dobytek, za drůbež ve stádech přihnanou, za dohnané husy
a krůty se platilo z kusu a zvlášť za zboží na vozech přivezené, za zboží jinak než na vozech přivezené, a to z trakaře neb různých sání, z nůše
aneb z putny, z košíku a od každého jiného nosiče.
Tržní poplatky byly jako zdroj dalšího příjmu na šest let pronajímány. Dražit je mohl jen člověk v obci známý jako bezúhonný a dosti
zámožný, ten pak vybíral od trhovců za místo k prodeji - „za boudu celou z jedné délky prken 80 krejcarů, za boudu prostřední 70, za krám z
poloviční délky prken 50, za kozy a prkna k položení 15, pak do sazby pro vybírání tržného zahrnuta taxa na policajta od každého kverbníka 1
krejcar“. Zájem o dražbu tržních poplatků dokládají licitační listiny, nejstarší z roku 1814, též zájem trhovců o prodejní místa byl tak velký, že
bylo zapotřebí sestavovat kramářské pořádky, přesně určující kdo kde bude prodávat, o zájmu zákazníků snad nemusíme ani pochybovat. Tak
pojďme na trh!
(Fond Archiv města Staňkov)
Radka Kinkorová

Kam se jen ty děti na Martina poděly?

V rámci učebního programu musí škola žáky připravovat i na to, jak se zachovat v mimořádných
situacích, při živelných pohromách, dopravních nehodách, při úniku nebezpečných chemikálií.
Protože 8. a 11. listopadu bylo předem ohlášeno vypnutí elektřiny, naplánovali jsme pro
tyto dny na dopoledne poznávání okolí Staňkova - naučnou stezku - pohyb v terénu, pohyb po
komunikacích, pozorování přírody a pak trénovaly jednotlivé třídy poskytování první pomoci.
Na „Martina“ nám ale děti téměř zmizely. V 1. třídě bylo z 29 dětí jen 8, v 6. třídách celkem 9 (ze
43). Dost dětí postihla nevolnost. Snad proto, že šly na hodinku na vycházku? Nabyli jsme dojmu,
že vlastně ač Martin na bílém koni nepřijel, přivezl krátkodobou nemoc více než polovině dětí. Ani
družinu nějak ten den mnoho rodičů nepotřebovalo, ač byl provoz zajištěn.
Znají děti okolí svého bydliště?
Umí se chovat na silnici?
Dokážou naše děti poskytnout první pomoc?
Ví, co dělat při povodních?

Rádi bychom dosáhli toho, aby odpovědi na tyto otázky byly ano. A toho dosáhneme
jen tréninkem. Myslíme si, že to, co děti absolvovaly a ještě absolvují, jim bude jen ku
prospěchu.
vedení školy

PLESOVÁ SEZÓNA 2005
15. 1. - ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
22. 1. - PODNIKATELSKÝ PLES
29. 1. - DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

5. 2. - MLÁDENECKÝ PLES
12. 2 - LETECKÝ (MAŠKARNÍ) PLES
19. 2 - RYBÁŘSKÝ PLES

Staňkovsko
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Co bylo, co bude – prosinec v MŠ
Mikulášská nadílka byla v MŠ v pátek 3. prosince dopoledne.
Atmosféru navodila pohádka profesionálního divadla Úsměv
Mikulášskou pohádkou. Tety kuchařky připravily balíčky s nadílkou
pro každého kluka i holku. Venku se začali rojit čerti a koukali na nás
ze všech koutů. Takže když doopravdy Mikuláš a čerti přišli, byly už
dětské dušičky velmi slaboučké. Ale zástupci nadpřirozených bytostí
(absolventi střední školy BEAN ze Staňkova, kteří nám tuto službu
poskytují opakovaně) byli velmi rozumní a podle rady učitelek věděli,
kde si mohou dovolit být přísní a kde jen z dálky poslouchat naučené
básničky a písničky.
Jen co odzvoní čertům, začne se blížit vánoční čas. Patří k němu
samozřejmě i vánoční stromeček. Zážitek, o který se s vámi chci
podělit, prožívala celá školka. Rozhodli jsme se darovat smrk z naší
školní zahrady na náměstí našeho města. Někdo si řekne: „Asi překážel,
tak je to v pořádku.“ Ano, byl na místě, kde by mohl způsobit problém.
Rostl však na svém místě tak dlouho, co stojí tato mateřská škola. To je
dvacet let. Už nevíme, kdo jej zasadil, ale stal se nedílnou součástí nás
všech. Skýtal místo pro hry dětí, tajné plány, poskytoval nám větvičky
na výzdobu, které mu další rok krásně dorostly, protože byly stříhané
s velkou opatrností. Byl úkrytem pro pokojové květiny před sluncem
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v době letních prázdnin, vytvářel nádhernou kulisu při pohledu
z okna. Celá školka sledovala celou operaci od příjezdu nákladního
auta, jeřábu, odřezání spodních větví, poříznutí a přemístění smrku na
nákladní auto. Musím podotknout, že i sem tam ukápla slza. A strom
se s námi loučil mávavým pohybem větví. U naší školičky vypadal
obrovský. Na náměstí našeho
města působí jak benjamínek,
ale je krásný. Po kouzelném
rozsvícení světýlek, za zpěvu
koled dětí z naší základní
školy,
vypadal
velmi
slavnostně, jak se na vánoční
strom sluší.
Stromeček už svítí
a teď je čas, abychom vás
seznámili s tím, co bude.
Tradiční „Vánoční koncert
s trhem“ se bude konat
v pondělí 20. prosince
v areálu mateřské školy
od 17.00 hod. Co vám
nabídneme? Nebudu mnoho
prozrazovat,
ale
spolu
s rodiči připravíme pestrou
nabídku zboží, výrobků,
které potěší, a výtěžek z nich přispěje k obohacení potřeb dětí. Trhu
bude předcházet slavnostní zpívání vánočních písní a koled. Ten
se letos uskuteční v zadní části školní zahrady, v altánku. Nebude
chybět tombola s kapry, vánoční cukroví, vánoční kuba i horký nápoj
vonící po skořici a hřebíčku. A možná ještě něco navíc. Příprava je
náročná, ale výsledek a prožitek bude jistě stát za to. Napsali jsme si
o sněhovou kulisu, tak uvidíme, jestli kouzlo z loňského roku bude
pokračovat.
Těšíme se na všechny obyvatele Staňkova.
Přejeme všem klidné prožití vánočního času, lásku a klid v srdci i
v duši.
Za všechny zaměstnance MŠ ve Staňkově Marie Němcová

Pozn.redakce: Bohužel, termín „Vánočního koncertu s trhem“
předběhl termín vytištění Staňkovska

Nezapomínejme...

Za několik dní skončí rok 2004 a někteří z nás si najdou trochu času k zhodnocení svých úspěchů v práci a posouzení
zlepšení nebo zhoršení kvality svých mezilidských vztahů, na jejichž všeobecnou pokleslost svorně poukazujeme. Nejde jen o
vztahy uvnitř vlastní rodiny nebo o kontakty s širším okruhem stejně starých příbuzných a známých, ale i o rodiče a prarodiče, na
které pozapomínáme jen proto, že jsou v teple s dostatkem jídla a možná také s televizí!
Ale bez dostatku lásky, lidského slova a pohlazení, o které se třeba bojí poprosit, žijeme v moderní společnosti, která má skoro
na všechno zákony. Ale ani ty nejlepší nemohou určit, kde končí láska a začíná lhostejnost, kdy za naši lhostejnost musí nastoupit
péče někoho dalšího. Technický pokrok pokračuje, klesá úmrtnost, prodlužuje se lidský věk, ale prodlužuje se jen stáří, které není
zrovna nejradostnější etapou života, zejména pro výskyt chorob a neduhů spojených s prodlužujícím se věkem.
Kdysi dávno stanovovaly řecké zákony dětem povinnosti starat se o život rodičů. Řekové tehdy netušili, že osobní kontakt,
kterým se zajišťovala péče o rodiče, může být v současné době nahrazena několika esemeskami měsíčně a jejich pobytem v
„domově“ důchodců, na jehož provoz přispívá v některých případech stát k uhrazení části nákladů za rodiče „chudších“ dětí. Ale
to není ani láska, ani projev minimálního zájmu.
Mají starší lidé právo účastnit se radosti z prospěchu lidské společnosti a řešení jejich problémů i tehdy, když je zavedený „kult
mladosti“ odstavil na vedlejší kolej? Společnost jim toto právo nedává, využívání názorů rady starších není u nás zavedeno, mluví
se o mezigenerační solidaritě, ale jen v oblasti financí, o mezigenerační kulturní spolupráci se nemluví.
Počet starších a starých spoluobčanů bude růst, jejich názory, přání a existenci s touhou po lásce a troše štěstí musíme brát
na vědomí. Pokud chceme zlepšovat mezilidské vztahy, musíme začít u tohoto problému. Jeho řešení záleží jen na nás, rodičích,
jak vychováme svoje děti k úctě a lásce k předchozím generacím.
B. Hering

Staňkovsko

Prosinec 2004
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Prostor pro podnikání
Městu se podařilo v listopadu letošního roku v dražbě za vyvolávací cenu 2.453 000,- Kč koupit pozemek v zamýšlené zhruba
dvacetihektarové průmyslové zóně u Ohučova. Jedná se o pozemek, který předtím vlastnila společnost Polsterworld Collection
s.r.o. o celkové výměře bezmála 3 ha, kdy bezprostředně pro předpokládanou průmyslovou zástavbu připadají 2 ha, zbytek je
přístupová cesta a hlavně sjezd ze silnice I/26. Zejména tento sjezd je pro možný rozvoj této lokality klíčový. Do doby, než bude
vybudován obchvat Staňkova, je to jediný přístup do této lokality. To byl jeden z hlavních důvodů, proč se město rozhodlo do
dražby jít, neboť v případě, že by pozemek se sjezdem koupil někdo, kdo by chtěl znemožnit přístup do této lokality, stala by se
tato nepřístupnou. Poprvé, i když možná již trochu pozdě, má Staňkov možnost nabídnout případným investorům vlastní pozemek,
který je určen k průmyslové zástavbě. Navíc tento pozemek je již vyňat z pozemkového fondu, takže případnému investorovi
nic nebrání ve výstavbě. Uvidíme, zda se nám podaří někoho do této lokality získat, neboť i poloha těsně u obchvatu města není
nejhorší. Je to šance, které jsme museli využít i přes to, že jsme si museli na nákup tohoto pozemku vzít úvěr. Uděláme vše proto,
abychom nějakého investora do této lokality zajistili. Určitě to nebude vůbec lehké, protože doba, kdy se investoři jen hrnuli, je asi
již nenávratně pryč.
starosta města

Soutěž ve zpěvu kanárů ve Staňkově
Dne 11. prosince 2004 se konala ve Staňkově Oblastní soutěž ve zpěvu kanárů,
kterou pořádala Základní organizace č.8 Plzeň. Staňkov byl dějištěm této
soutěže jistě i díky neúnavné činnosti dlouholetého úspěšného chovatele
M. Macána ze Staňkova.
Po velmi dramatickém průběhu se svojí kolekcí čtyř kanárů nakonec zvítězil
Miloslav Macán. Celková účast byla 13 kolekcí po čtyřech pěvcích, tzn. bylo
možno slyšet 52 ptačích „umělců“.
V neděli pak mohli úspěšné soutěžní kolekce zhlédnout a hlavně vyslechnout i
zájemci z řad veřejnosti.
Blahopřejeme p. M. Macánovi a přejeme úspěšné pokračování této nepříliš
rozšířené, o to však zajímavější záliby ve Staňkově.

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ STAŇKOV

pořádá od ledna 2005 do konce března 2005 každou neděli od 8.00 hodin
do 12.00 hodin v Plzeňské ulici čp. 27

TRHY

králíků, holubů, drůbeže, exotů
a jiného drobného zvířectva

Srdečně zveme všechny zájemce o nákup chovných i jatečných zvířat.
Občerstvení zajištěno

Staňkovsko
Vánoční píseň

JAROSLAV SEIFERT

Rolničky slyším, slyším hlasy,
myslím si: Kdo to přijel asi?
Dlouho už neviděl jsem sáně,
a proto toužím dychtivě
podívat se zas jednou na ně,
pohladit koně po hřívě.
Však venku nikdo. Jenom vrána
do pola sněhem zasypána.
A slyším hudbu. Nechám všeho,
jdu přivítati neznámého.
Kdo je to? Slyším, někdo troubí,
housle se ozvou k tomu vráz
i basa, která zpívá zhloubi.
Nic, jenom tma a ticho v domě
opírají se silou o mě.
Vánoce dospělých
JAN SKÁCEL

Radostí dětí ohřejí si ruce
budou se usmívat a říkat
jsou tady Vánoce
a bílou nití zaobroubí mráz
to roztřepené
co se v nich obnosilo za tak dlouhá léta

Prosinec 2004
A v koši u psacího stolu
hryže si myška. My dva spolu
známe se dávno. Tiše vklouzla
tak jednou ke mně. Od těch dob
je pokoj stále plný kouzla.
Jen, prosím, neplaš, nerozzlob
tu přítelkyni malých dětí,
umí tak krásně vyprávěti.
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A teď je u mne. Pode dveřmi
tou škvírou chodí ke mně, věř mi.
A od těch dob mi takhle hrají,
rolničky slýchám v tento čas,
okna mi květy rozkvétají
a s nebe slýchám krásný hlas.
Ne obyčejný, ale svatý,
když do tmy ráno vyjdu vraty
a spěchám sněhem na roráty.

Vždyť je to ona, myška malá,
jež s Kristem Pánem v seně spala
a viděla, jak Marie Panna
už dlouhou cestou umdlévá
a klesá k zemi uplakaná
na trochu slámy do chléva.
A viděla, jak s nebe rázem
andělé slétali se na zem.

A budou trošku veselí
a trošku smutní
a trošku pobavení sami sebou
a ticho roztáhne svých deset prstů před
jejich tváře
a zamrzne do opuštěných ulic
A teplá ramena stromečků

vtlačí se do oken až bezdětní
půjdou si po večeři na procházku
a budou se držet za ruce
a budou si dětmi
a každý z těch dvou
bude se snažit být ten dospělejší
pečovat o toho druhého
protože venku je kluzko
a uvnitř Vánoce

Staňkovsko

Prosinec 2004
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Nabízíme !

Prodáváme pohonné hmoty i beze smluv,
na prodej je Natural 95 a motorová nafta.
Prodejní doba : Po – Pá 7,°° - 15,°° hod.
D á l e n a b í z í m e i o l e j e zn.

Podzim 2004 zůstane ve
vzpomínkách fotbalových fanoušků
Staňkova jistě ještě hodně dlouho.
Naše mužstvo totiž sehrálo řadu
výborných zápasů a v tabulce
krajského přeboru je na 3. místě.

Připomeňme si, kteří hráči se o to
zasloužili: brankář Ladislav Jánský,
obránci Tomáš Brož, Václav Kalčík,
Petr Štverka, Josef Šteffl, Pavel Gust,
Ladislav Regál, záložníci Radek Šobr,
Zbyněk Plas, Václav Kaas, Ondřej
Janka, Jiří Horský, Roman Král, Ondřej
Bauer (odešel do Domažlic) a útočníci
Pavel Trhlík, Vlastimil Částek a Tomáš
Homolka. Trenérem je Jaroslav Kubeš,
vedoucím mužstva Zdeněk Zahoř.
Pořadí staňkovských střelců: 5 – Částek,
Trhlík, 4 – Plas, 3 – Šobr, 2 – Janka,

MOGUL

.

Homolka, 1 – Kalčík, Kaas, Šteffl,
Brož.
Celkem dobře si vede i béčko
v okresním přeboru, dorost bojuje
v okresním přeboru o postup, naopak
žáci jsou již téměř jistým sestupujícím
z krajské soutěže.
Během zimy probíhají soutěže futsalistů,
stolních tenistů či šachistů. O tom, jak si
vedou, budeme informovat příště.

HC Sokol Staňkov

Devátým zápasem vstoupil hokejový tým HC
Sokol Staňkov do druhé poloviny Chodské ligy v ledním
hokeji. Utkání se konalo 12. prosince na zimním stadionu
v Sušici. Do tohoto zápasu Staňkov nastoupil pouze
s torzem týmu, v 8 hráčích v poli. Přesto jednoznačně
porazil kompletní tým Poběžovic vysoko 9:1 (góly – 4x
Petr Němec, 3x Petr Hoffman, Karel Tomášek a Tomáš
Nový). O excelentní výkon Staňkova se zasloužila sestava
v následujícím složení. Brankář: Jan Brožovský. Útok: Petr
Němec, Jiří Látal, Petr Hoffman, Karel Tomášek a Tomáš
Nový. Obrana: Vojtěch Němec, Michal Fronk a Pavel
Blacký.
Prozatímní bilance Staňkova v této sezóně je 5
výher, 3 remízy,1 prohra - celkové skóre 42:19. V tabulce
Chodské ligy se Staňkov pohybuje mezi druhým a třetím
místem. Tuto pozici by si tým Staňkova chtěl udržet pro
co nejvýhodnější pozici do závěrečného play off. Do konce
roku Staňkov sehraje ještě jedno mistrovské utkání s týmem
Choské Lhoty na zimním stadionu v Klatovech.
Aktuální výsledky staňkovského hokejového
klubu můžete průběžně sledovat v sobotních vydáních
Domažlického deníku nebo na webových stránkách města
Staňkov v sekci sport (hokej – HC Staňkov).
Za HC Sokol Staňkov Ing. Vojtěch Němec ml.

Petr Němec (číslo 6) a Petr Hoffman se radují po
vstřeleném gólu proti týmu Domažlic.
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