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Dětský den

Svůj svátek mohly děti ve Staňkově oslavit už 27. května. Ve třináct hodin bylo v areálu sokolovny očekáváno zahájení
programu, který byl určen k Dětskému dni. Karel Voříšek, provázející slovem celý odpolední program, se ale trochu zpozdil kvůli
provozu. O to víc byl jeho příjezd očekáván.
Děti mohly navštívit skákací hrad, jezdit na kolotoči nebo se zapojit do různých her a soutěží. Za ty dostávaly žetony, které
vyměnily za různé sladkosti a hračky. Mezi soutěže patřilo např. skákání v pytli, hod na plechovky, šplhání po laně atd. Program
zahrnoval také taneční vystoupení dětí z Dětského domova Staňkov a ukázky PČR a SDH. Milovníky tajemna jistě nadchlo vystoupení
kouzelníka Karla Marcolliho, fandy historie zase působivý historický šerm skupiny Kargen.
O příjemnou atmosféru dětského odpoledne se zasloužila i hudba, o kterou se postaral zejména zpěvák Jarda Parči. Hrála
rovněž skupina RELAXIS a rockové písně zazněly od kapely Buttara, obohacené o dětský sbor. Všichni se určitě těšíme na její další
účinkování. Na oslavě nechybělo pití, cukrová vata, brambůrky a zmrzlina.
Ke konci krásného odpoledne teta Jarka z Dětského domova Staňkov prozradila, že v roce 2013 opět můžeme počítat
s podobnou zábavou. Letos vše pořádal DD Staňkov, Sokol Staňkov, Stříbrná rosa Staňkov, SDH Staňkov, Skaut Staňkov a OS
Vespojení Praha. Akce proběhla samozřejmě pod záštitou města Staňkov. Velký podíl na uskutečnění tohoto dětského odpoledne
měli také četní sponzoři.
Michaela Augustinová
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Rada města dne 4. 4. 2012

Rada města dne 21. 3. 2012
Rada města schvaluje
- žádost SDH Staňkov o bezplatný pronájem
sálu Lidového domu dne 31. 3. 2012 za
účelem pořádání soutěžního dne družstev
mladých hasičů okresu,
- žádost p. Lubomíra Oulíka, Staňkov,
Bezručova 143 o pronájem Lidového domu
dne 5. 5. 2012 za účelem pořádání hudební
produkce rockové kapely VIZIR 20 let
Comeback,
- žádost Českého zahrádkářského svazu - ZO
Staňkov o bezplatný pronájem sálu Lidového
domu za účelem pořádání jarní výstavy květin
ve dnech 21. - 22. dubna 2012 a tradiční
výstavy květin ve dnech 10. - 12. srpna 2012,
- žádost Českého kynologického svazu,
Boxerklubu Staňkov o poskytnutí fin.
příspěvku 1.500,- Kč na uspořádání Výběrové
soutěže na MS a ČR IPO, které se bude
konat v Krchlebech dne 7. - 8. dubna. 2012,
poskytnutí fin. příspěvku 1.500,- Kč na
uspořádání Výběrové soutěže TOP 15 na MS
a MČR, které se bude konat v Krchlebech dne
9. června 2012 a o zapůjčení stanu města při
pořádání oblastní výstavy psů dne 8. května
2012 na letišti ve Staňkově. Příspěvky budou
začleněny v rozpočtu města,
- žádost Základní kynologické organizace
Staňkov o poskytnutí finančního příspěvku
na speciální výstavu německých ovčáků a
bonitaci, která bude uspořádána ve dnech 9.10. června 2012 na kynologickém cvičišti.
Příspěvek bude činit 3.000,- Kč,
- zadávací dokumentaci na projekty pro
zateplení budov na veřejnou zakázku
„Zateplení a výměna oken Mateřské školy
Staňkov“,
- poskytnutí fin. odměny oceněným
sportovcům našeho města v rámci vyhlášení
ankety „Sportovce Domažlicka 2011“
p. Martinu Zahálkovi, Aeroklub Staňkov ve
výši 1.000,- Kč a futsalovému klubu AJAX
Staňkov ve výši 2.000,- Kč,
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Usnesení č. 11 z jednání zastupitelstva
města konaného dne 18. dubna 2012

Rada města stanovuje
- termíny setkání občanů města s radou města Zastupitelstvo města schvaluje
v částech obce:
- rozpočet města na r. 2012 s tím, že příjmová
Vránov		
2. 5.
část činí 52 499 748,15,- Kč, výdajová
Ohučov		
16. 5.
94 494 337,15 Kč a financování činí + 41 994
Krchleby
589,- Kč (úvěry 45 250 200,- Kč, splátky úvěrů
-3 564 000,- Kč, změna stavu krátkodobých
schvaluje
prostředků na bankovních účtech 308 389,- žádost p. Petra Gusta, Mlýnská 33, Staňkov o Kč),
pronájem Lidového domu za účelem pořádání - Smlouvu o úvěru registrační číslo
taneční zábavy dne 16. února 2013,
99003153075 uzavřenou mezi Komerční
- žádost p. Filipa Štengla, Americká 186, bankou a.s., se sídlem Praha l, Na Příkopě 33,
Staňkov o pronájem Lidového domu za účelem čp. 969 a městem Staňkov, na poskytnutí úvěru
pořádání taneční zábavy dne 24. listopadu ve výši 8 933 000,- Kč na spolufinancování
2012,
projektu „Staňkovsko - odkanalizování obcí
- žádost První cukrářské, s.r.o., Vyšehradská na ČOV Staňkov a odkanalizování města
1349/2, Praha 2 - Nové Město o umístění Staňkov - II. etapa odkanalizování obce
1 ks slunečníku jako přístřešku pro 2 stolky a Krchleby“,
8 židliček na roh náměstí před cukrárnou,
- Smlouvu o úvěru registrační číslo
- Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku 99003153213 uzavřenou mezi Komerční
a závazků města Staňkov k 31. 12. 2011,
bankou a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33,
- uzavření smlouvy na zajištění koordinátora čp. 969 a městem Staňkov, na poskytnutí úvěru
BOZP při přípravě a realizaci stavby ve výši 2.552.000,- Kč na spolufinancování
„Zdravotní středisko Staňkov - stavební úpravy projektu „Staňkovsko - odkanalizování obcí
a přístavba“ s firmou BEZPO Plzeň, s.r.o., na ČOV Staňkov a odkanalizování města
Hřímalého 805/3, Plzeň. Cena včetně DPH Staňkov - II. etapa odkanalizování obce
47.800,- Kč termín do 30. 8. 2012,
Krchleby“,
- žádost TJ Sokol Krchleby o uhrazení - žádost o účast projektu v programu European
honoráře hudební skupiny MEDY GANG Investment Bank a Evropské unie - „Municipal
v rámci sportovního a kulturního programu
Infrastructure Facility“,
pouti v Krchlebech dne 2. června 2012. Akce
- Smlouvu o zástavě nemovitosti č.p. 235 bude konána bez vstupného,
Lidový dům a parcely p.č. st. 371, vše v k.ú.
- s platností od 1. dubna 2012 ruší odbor
Staňkov - ves,
sociálních věcí MěÚ včetně zrušení funkce
- Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků
vedoucího odboru a začleňuje sociální úsek
z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu
v organizační struktuře MěÚ jako sociální
ve věcech majetkových na město Staňkov –
oddělení MěÚ včetně pečovatelské služby.
pozemková parcela dle KN č. 1051 o výměře
3686 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
Rada města dne 18. 4. 2012
v k.ú. Staňkov - ves.
Rada města schvaluje
- v souladu s vyhl. č. 43/2006 Sb., výjimku
z počtu dětí v MŠ pro školní rok 2012 - 2013
žádost ředitelky MŠ o navýšení o 18 dětí, čímž
je naplněna kapacita MŠ,
- návrh ředitele ZŠ na převedení výsledku
hospodaření ZŠ za r. 2011 ve výši 1.923,96 Kč
do rezervního fondu ZŠ,
- na základě žádosti ZŠ úhradu fin. částky na
autobusový zájezd do Plzně na klavírní recitál
žačky ZŠ Staňkov Michaely Augustinové pro
občany města,
- návrh bytové komise na přidělení bytu
v majetku města – byt. jednotka č. 3, o velikosti
3+1, v domě č. 389, ulice U Pošty, do nájmu
manželům Luďkovi a Monice Felixovým,
Staňkov, Nádražní 16,

bere na vědomí
- informaci o přípravě setkání starostů
okresů Domažlice a Klatovy s představiteli
Plzeňského kraje a Krajského úřadu Plzeň.
Setkání se uskuteční 17. dubna od 10 hod.
v Lidovém domě ve Staňkově,
- předání žádosti o navýšení kapacity školní
družiny Základní školy Staňkov z 50 žáků na
neschvaluje
75 žáků.
- žádost Centra pro zdravotně postižené
v Domažlicích o poskytnutí fin. příspěvku
města na činnost v r. 2012.

Rada města dne 2. 5. 2012
Rada města schvaluje
- finanční vypořádání mezi městem a příspěvkovými organizacemi města – ZUŠ a MŠ takto:
a) převedení přebytku hospodaření Základní
umělecké školy Staňkov ve výši 42.665,57 Kč
do fondu rezerv ZUŠ,
b) převedení přebytku hospodaření Mateřské
školy Staňkov ve výši 9.819,63Kč do fondu
rezerv MŠ,
- žádost ZŠ Staňkov o zaplacení faktury za odvoz žáků ZŠ autobusem do Merklína dne 28.
5. 2012 na akci Integrace na hřišti Diakonie
ČCE Merklín.
V. Žáček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Setkání se starosty okresů Domažlice a Klatovy
17. 4. 2012 se v Lidovém domě ve Staňkově uskutečnilo již podruhé v krátké historii setkání starostů okresu Domažlice s představiteli Plzeňského kraje, tentokrát navíc obohacené i o starosty
okresu Klatovy. Setkání se zúčastnila téměř stovka starostů a starostek ze zmíněných okresů.
Město Staňkov mělo tu čest již podruhé během několika málo let
přivítat v Lidovém domě nejvyšší krajskou reprezentaci. Po bývalém
hejtmanu Petru Zimmermannovi nás navštívili i soudobí členové
Rady Plzeňského kraje. Setkání se starosty se zúčastnil a úvodní
slovo přednesl hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec, dále
pak vystoupili Jaroslav Bauer - 1. náměstek hejtmana pro oblast
dopravy, Ivo Grüner - náměstek hejtmana pro oblasti regionálního
rozvoje, fondů EU a informatiky, Jiří Struček - náměstek hejtmana
pro oblasti školství, mládeže, sportu a ekonomiky, Ing. Petr Smutný
- člen rady pro oblasti životního prostředí a zemědělství a František
Bláha - člen rady pro oblasti investic a majetku. Přítomni byli také
poslanci Parlamentu ČR Doc. MUDr. Milada Emmerová, Jan Látka a
Ing. Václav Votava, ředitel KÚ Mgr. Jiří Leščinský, zástupci HZS PK,
zastupitelé Plzeňského kraje, vedoucí odborů krajského úřadu, ale i
zástupci hospodářských komor a další hosté.
Hejtman Milan Chovanec informoval starosty o dotacích Plzeňského
kraje, které mohou pomoci jejich obcím a o chystaném rozpočtovém
určení daní.
„Příští politická reprezentace a Asociace krajů musí udělat vše proto,
aby obce dostaly víc peněz na místní komunikace a silnice druhé
a třetí třídy. Jenom pro příklad - stát dává svým organizacím, jako
je ŘSD, na jeden rok 700 tisíc korun zhruba na 1 kilometr dálnic a
silnic první třídy, kdežto kraj má na 1 kilometr svých silnic zhruba
50 tisíc. Je tedy zřejmé, že hlavní problém jsou finance,“ řekl při
setkání starostů hejtman Milan Chovanec.
První náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Bauer seznámil
přítomné s plánovanými investicemi Plzeňského kraje v oblasti
dopravy na Domažlicku a Klatovsku. Jednou z akcí je průtah obcí
Krchleby v ceně kolem 15 mil. Kč, který bude realizován v návaznosti
na budovanou kanalizaci po, snad úspěšném, vyřešení stížnosti
jednoho z účastníků Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže na
netransparentnost výběrového řízení ze strany zadavatele.
Po představení svých jednotlivých gescí se členové Rady Plzeňského
kraje věnovali starostům individuálně v neformální části setkání při
diskuzi.
Za město Staňkov se setkání zúčastnili starosta Mgr. Bc. Alexandr
Horák, místostarosta Mgr. Jaroslav Šobr a předseda finančního
výboru Ing. František Pátý.
Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta, Mgr. Jaroslav Šobr, místostarosta

Člověk v tísni pomáhá lidem
s dluhy i s prací
Již přes dva roky mohou občané na Domažlicku
a Horšovskotýnsku využít pomoci pracovníků
společnosti Člověk v tísni. „Obracejí se na nás lidé,
kteří se nacházejí v obtížné životní situaci a nevědí
si s ní rady. Nejčastěji pomáháme lidem, kteří mají
problémy s dluhy, exekucemi a při hledání práce,“
přibližuje svojí práci Eva Kollerová, regionální pracovní
a finanční poradkyně společnosti Člověk v tísni.
„Před půl rokem se na nás například obrátila paní, která
řešila problém s bývalým zaměstnavatelem. Po návratu
ze čtyřměsíční pracovní neschopnosti od něj během
týdne dostala výpověď pro hrubé porušení pracovní
kázně a zaměstnavatel jí ani nechtěl vydat zápočtový
list,“ popisuje nesnáze své klientky poradkyně. Paní se
tak nemohla zaregistrovat na úřadu práce a postupně
jí začal narůstat dluh na zdravotním a sociálním
pojištění. V této situaci se obrátila na poradkyni
společnosti Člověk v tísni. Po dalším neúspěšném
vyjednávání s bývalým zaměstnavatelem pomohla
pracovní poradkyně klientce sepsat a podat podnět
na inspektorát práce a žalobu k soudu. „Celá situace
se protáhla na pět měsíců, ale obě instituce nakonec
daly paní za pravdu a ta se domohla nejen vydání
zápočtového listu, ale i finanční kompenzace ve výši
deset tisíc korun. Vytrvalost se tak nakonec vyplatila,“
uzavírá příběh Eva Kollerová.
Služby organizace poskytuje po telefonické domluvě
v domácnosti klienta nebo v kontaktní místnosti.
Pracovníci také nabízejí asistenci při jednání na
úřadech a dalších institucích. Všechny poskytované
služby jsou zdarma. „Při naší práci musíme dbát
na ochranu osobních údajů a služby poskytujeme
maximálně diskrétně,“ doplňuje Eva Kollerová.
Pracovníky společnosti je možné zastihnout v kanceláři
na adrese náměstí Míru 40, Domažlice nebo Nádražní
73, Horšovský Týn (bývalý Komunál – 2. patro).
Před návštěvou je však nutné se nejprve objednat,
tel.: 739 320 770, e-mail: eva.kollerova@clovekvtisni.cz.
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V minulém čísle Staňkovska jsme vás informovali, co se dělo
v základní škole do poloviny března. Podívejme se tedy, čím
žila staňkovská škola od té doby. Na konci března pokračoval
v osmých třídách preventivní projekt Deštník držím já a v šestém
ročníku program Spokojená třída, který probíhal i v dubnu a
květnu. Tyto akce pro nás zajišťuje Pedagogicko psychologická
poradna v Domažlicích. V družině zažily děti práci ve velikonoční
dílně, ostatně celá škola se převlékla do velikonočního kabátku
díky šikovnosti dětí a jejich učitelek.
Kluci z druhého stupně si zahráli florbalový turnaj o Pohár
ministra školství ve Kdyni, kde získali třetí až čtvrté místo.
Ještě úspěšnější byly v tomto turnaji dívky, které vybojovaly ve
Staňkově první místo a postoupily do krajského kola. V dubnu
vyhráli starší žáci nad Holýšovem předkolo Školského poháru
Coca-Cola. V prvním kole porazili Koloveč a postoupili do dalšího
kola. Za postup si odnesli krásné ceny. V turnaji Preventan
Cup získaly dívky čtvrtého a pátého ročníku druhé místo, děti
z druhé až páté třídy se zúčastnily atletické soutěže Kinderiáda
v Domažlicích. Mladší i starší žáci prvního stupně si zahráli
McDonald´s Cup, starší žáci přivezli pohár za třetí místo. Dívky
druhého stupně hrály přehazovanou na turnaji v Domažlicích.
Žáci navštěvující dopravní kroužek prožili intenzivní soustředění
ve škole, dokonce v podkroví přespali. Příprava se jim vyplatila.
Na soutěži v Domažlicích získali mladší žáci z páté třídy druhé
místo a v jednotlivcích Terezka Leitlová z osmé třídy a Anička
Hofmanová z páté třídy obsadily obě první místo.
V krajském kole dějepisné olympiády se umístila Míša
Augustinová z deváté třídy na čtvrtém místě, v olympiádě
z českého jazyka v silné konkurenci žáků ze základních škol a
gymnázií získala dokonce první místo a postupuje do národního
kola.
V dubnu měli žáci druhého stupně, kteří se učí anglický jazyk,
možnost zhlédnout výborné představení v anglickém jazyce.
Pro žáky sedmého až devátého ročníku jsme zajistili zajímavé
besedy o Bolívii a Thajsku, žáci z deváté třídy se zúčastnili
preventivní besedy s pracovníkem sdružení Ledovec. Pro děti
z páté až deváté třídy zahrála na kytaru a zazpívala v Lidovém
domě zpěvačka Simona Klímová.
Každý rok připravujeme na jaře projekt Den Země, kterého se
účastní všechny třídy školy. Ani letošní rok nebyl výjimkou, a tak
se žáci se svými učiteli vypravili do okolí Staňkova, aby uklidili
nepořádek, který tu zanechali někteří naši spoluobčané. Celkem
naplnili téměř devadesát velkých igelitových pytlů různými
odpadky! Nezbývá nám než doufat, že se alespoň někteří lidé
nad svým chováním v přírodě zamyslí a že i díky akci Den
Země si
budou naše
děti přírody vážit a
nebudou ji lehkomyslně
znečišťovat. Ve škole
se celoročně věnujeme
ekologii i v rámci projektu
Recyklohraní.
V dubnu také proběhlo
školní kolo preventivní
soutěže Rubikon, které se
účastnily týmy ze sedmého
až devátého ročníku.
Zvítězil tým z deváté třídy,
který nás reprezentoval
na krajském kole v Horní
Bříze, kde obsadil čtvrté
místo.
Žáci čtvrtého
ročníku prožili den učení
v ZOO Plzeň a týdenní
projekt
nazvaný
Po
stopách lovců mamutů.
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Na konci dubna se konal na prvním stupni čarodějnický slet. Děti
se svými učitelkami přišly do školy ve strašidelném přestrojení a
celý den plnily různé kouzelnické úkoly.
V květnu zhlédli žáci druhého stupně divadelní představení
Legenda V+W, které nám přijeli zahrát herci Divadélka pro školy
z Hradce Králové. Pro děti z prvního stupně zahráli Africkou
pohádku. Obě představení se setkala s velkým úspěchem u
diváků. Žáci osmého a devátého ročníku měli možnost besedovat
se zpěvákem Jaroslavem Hutkou, který do školy zavítal v rámci
akce Příběhy bezpráví. Čtvrťáci se zúčastnili teoretické části
dopravní výchovy ve škole a spolu s žáky pátého ročníku i
praktické části na dopravním hřišti v Domažlicích. Žáci druhého
stupně se představili svými tanečními vystoupeními na benefiční
akci v Plzni v rámci projektu Škola ve tvých rukách. Děti ze
ZUŠ ve Staňkově připravily pro naše žáky v květnu zajímavá
vystoupení, která předvedly v podkroví školy. V květnu si zazpívali
někteří členové školního pěveckého sboru z druhého stupně na
rockovém koncertu v Lidovém domě se skupinou Buttara.
Obrovským úspěchem našich dětí i učitelů bylo divadelní
představení Noc na Karlštejně, které v režii M. Budínové předvedli
v polovině května žáci z prvního i druhého stupně a bývalí učitelé
a ochotníci. S přípravou, která trvala několik měsíců, pomohli
i rodiče žáků. Představení se hrálo čtyřikrát a pokaždé byl
účinkujícím odměnou veliký potlesk a slova uznání.
Na konci května se někteří žáci prvního i druhého stupně zúčastnili
Integrace na hřišti, kterou pořádá naše partnerská škola Diakonie
Merklín. Naši deváťáci již tradičně pomáhají organizovat soutěže,
do kterých se zapojují žáci obou spřátelených škol.
Na konec školního roku připravuje Žákovský parlament Tematický
den, kdy si jednotlivé třídy zvolí téma a tomuto tématu přizpůsobí
svoje oblečení a účesy. V tělocvičně školy pak proběhnou různé
soutěže, při kterých budou třídy plnit zajímavé úkoly.
V červnu chystáme pro první stupeň a MŠ soutěže ke Dni dětí,
žáci osmého ročníku připravují akci Pohádkový les pro první
stupeň, všechny třídy čekají školní výlety. Deváťáci nás jistě na
konci školního roku pozvou na vystoupení a závěrečné rozloučení
v sále Lidového domu.
Ve škole nadále pokračují dlouhodobé projekty Angličtina aktivně,
Podpora žáků se SVP integrovaných na základní škole, EU
peníze školám, Škola ve tvých rukách a Adopce na dálku. Nově
jsme se zapojili do projektu Brána ke vzdělávání – čtenářské
kluby. Jedná se o projekt podporovaný ESF a zaměřený na
rozvoj čtenářské gramotnosti.
Bližší informace o projektech a akcích školy doplněné o fotografie
můžete najít na webových stránkách školy: www.zsstankov.cz
Jitka Suchá
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Český kynologický svaz Boxerklub ČR ÚP Staňkov
pořádá 9. června 2012 na stadionu TJ Sokol Krchleby
TOP 15 – VÝBĚROVOU SOUTĚŽ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA.
Na tuto soutěž se nominovalo 15 nejlepších psů z celé republiky. Na
sobotní soutěži se bude hodnotit poslušnost, obrana a stopa. Ráno
budou psi testováni v terénu, od 9:30 hod. pak proběhnou disciplíny na
krchlebském stadionu.
Zde rozhodčí vyberou pět nejlepších psů, kteří budou reprezentovat
Českou republiku na mistrovství světa ve výkonu psů, které se letos
uskuteční v Maďarsku.
9. 6. se uskuteční Krajská speciální výstava německých ovčáků na
kynologickém cvičišti na Mastníku ve Staňkově
Noc na Karlštejně
Již několik let úspěšně suplují
činnost chybějícího funkčního divadelního
souboru ve Staňkově žáci staňkovské
Základní školy. Za pomoci zkušených
ochotníků a učitelek základní školy
nastudovali letos po loňské úspěšné
pohádce O dvanácti měsíčkách další
divadelní představení. Tentokrát sáhli přímo
do zlatého fondu divadelních her a pro
publikum si připravili Vrchlického Noc na
Karlštejně v úpravě pana Václava Kecka. A
neudělali vůbec špatně. Na scéně se děti
objevovaly společně s dospělými a celý
příběh byl koncipován jako školní výlet na
známý hrad.
Ačkoli by se mohlo zdát, že obsazení dětí ve stejné linii s dospělými nedopadne příliš dobře, opak byl pravdou. Staří
bardi staňkovského ochotnického divadla
mezi dětmi omládli a výsledek byl opravdu
strhující. Písničky ze stejnojmenného filmu
vtáhly rychle obecenstvo do děje a záhy se
sálem ozýval rytmický potlesk do známých
melodií. Kdo to neviděl, asi neuvěří, protože
zážitky podobného typu jsou nepřenositelné, a tak nezbývá než zkusit navštívit další
představení – příští rok. Já tam půjdu, a po
letošní zkušenosti si „přivstanu“, protože si
chci i příště sednout. Mladí ochotníčci nasadili laťku vysoko a mohou se po tomto
představení spolehnout, že budou mít opět
vyprodáno.
Ferdinand Schenk

10. 6. se uskuteční bonitace německých ovčáků na kynologickém cvičišti na
Mastníku ve Staňkově

Oblastní výstava psů ve Staňkově

8. května 2012 se na staňkovském letišti konala Oblastní výstava psů,na
kterou se sjelo ze všech koutů naší republiky 270 psů nejrůznějších plemen.
Výstavu pořádal Boxerklub Staňkov a devatenáctiletá ředitelka výstavy Markéta
Karbanová byla tak hojnou účastí mile překvapena.
Kromě posuzování psů ve třech kruzích, kde rozhodčí hodnotili jednotlivá
plemena, čekaly na vystavovatele a jejich miláčky i další soutěže, např. Dítě a pes,
Junior handling, Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně,
Nejlepší dorost, Nejlepší mladý, Nejlepší veterán, Nejlepší fena výstavy, Nejlepší pes
výstavy a na závěr Vítěz staňkovské oblastní výstavy.
O tom, že se výstava skutečně vydařila, svědčí řada ohlasů a spokojenost
vystavovatelů.
„Moc jsme se těšili a oprávněně. Nádherné počasí, výborná příprava, úžasné ceny doufám, že se povede udělat z oblastní výstavy výstavu krajskou,“ uvedla například
paní Petra Bednářová.
A co si o přípravách výstavy a jejím průběhu myslí Markéta Karbanová?
„Na přípravě se podílelo 10 členů územní pobočky Staňkov. Počasí se nám velice
vydařilo. Myslím si, že výstava probíhala tak, jak měla. Neslyšela jsem žádné vážné
stížnosti, spíše jen pochvaly, jak je výstava skvěle připravená. Ráda bych poděkovala
městu Staňkov, Aeroklubu Staňkov, sponzorům výstavy a všem, kteří s výstavou
pomohli, protože bez nich by se tato akce nedala pořádat. Pokud vše vyjde tak, jak
má, chtěli bychom příští rok pořádat 2. ročník Oblastní výstavy psů ve Staňkově.“

Vítěz staňkovské oblastní výstavy – strafordšírský bullterier (maj. K. a V. Vanišovi)

Staňkovsko					

ZÁMEK ČEČOVICE 9. – 10. června 2012
Historický víkend s klubem historického, scénického a fantasy šermu
VK Avalon z Plzně

Sobota 9. června
11.00 hod. Vernisáž
ENCAUSTIC.ART - voskové obrázky
- ukázka výroby, návštěvníci si mohou namalovat vlastní obrázek
- historický víkend VK Avalon - šermířská vystoupení, ukázky lukostřelby
a lukostřelecký turnaj pro veřejnost o láhev vína, ražba pamětních mincí,
dětská střelba z luku a kuše,střelba z luku pro dospělé, skupina historické
hudby, vystoupení tanečnic ARWEN
- řemeslnické trhy, prodej keramiky a dalších výrobků
- ukázka řemesla – filcování z ovčí vlny, originální výrobky metodou
plstění, návod a možnost si vše vyzkoušet – Mirka Kalčíková
Neděle 10. června
- lukostřelecké turnaje pro veřejnost
- oživlé prohlídky zámku
14 hod. – kostel sv. Mikuláše Čečovice:
Koncert pro kytaru, dobro, mandolinu: Dan Stach – Petr Vrobel
Otevřeno:

10.00 hod. – 17.00 hod.

K návštěvě zve Český svaz ochránců památek. www.csopa.info

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci květnu a červnu oslavili nebo oslaví významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Kutišová Anna		
91 let
Staňkov II
Chlumecká Zdeňka
90 let
Staňkov II
Jirotková Marie		
85 let
Staňkov I
Slováková Věra		
85 let
Staňkov I
Pluháčková Jaromíra
85 let
Staňkov II
Konopová Milada		
70 let
Staňkov I
Talafantová Vlasta
Kučerová Jaroslava
Hesová Anna		
Brynich Josef		
Taubenhanslová Marie
Sušická Adolfína 		
Fictum Karel		
Blahopřejeme.

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

Staňkov I
Staňkov II
Staňkov I
Staňkov II
Staňkov II
Staňkov I
Staňkov I
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Kulturní okénko
9. června
Brutus - rocková taneční
zábava - sokolovna,
20.00 h
22. června
0. hodina tanečního kurzu kino, 19.00 h
22. června
Dupalka - koncert dechové
hudby - LD, 18.00 h
2. 6. - 3. 6.
KRCHLEBSKÁ POUŤ
27. - 29. 7.
STAŇKOVSKÁ POUŤ

Noc na Karlštejně
Můj článek zcela určitě nebude
prvním ani posledním výrazem obdivu
k tomu, co na prknech staňkovského Lidového domu předvedly děti ze základní školy v muzikálu Noc na Karlštejně.
Podle mého názoru skvělým nápadem bylo především spojení současné
výuky dějepisu a exkurze do minulosti.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě tohoto představení podíleli, počínaje
scénářem a konče kulisami a nápovědou,
a zejména všem dětským účinkujícím, kterým zdatně sekundovali zkušení „bardové“ staňkovské ochotnické scény Josef Pavlík v roli purkrabího a Vladimír Konečný
coby arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Všichni účinkující beze zbytku zaslouží absolutorium, ale pokud bych měl
přece jenom někoho konkrétně jmenovat,
tak z toho, co jsem měl možnost v pátek
18. 5. dopoledne vidět, beze sporu největšími hvězdami byli Tomáš Fejtek a Tereza
Leitlová. Už teď se těším na další představení, a pokud bych mohl vyslovit v této
souvislosti jedno neskromné přání, tak
bych si přál, aby po dětech byla oprášena
i „dospělácká“ ochotnická scéna, která ve
Staňkově měla vždy velkých úspěch a velkou tradici. 		
starosta

Staňkovsko					
Noc s Andersenem
v Městské knihovně ve Staňkově
V pořadí již třetí „Noc s Andersenem“
prožilo v Městské knihovně ve Staňkově
v pátek 30. 3. osm nocležníků, tři starší
děvčata jako pomocnice, knihovnice a
paní vychovatelka
Společně jsme navštívili chovatele
zpěvných kanárů pana Miloslava Macána. Příjemným překvapením pro
děti byla návštěva ochotnického loutkového divadla, s pohádkou “O strašlivém
drakovi, princezně a ševcovi”. Po představení si děti prohlédly loutky a zákulisí
divadla.
V knihovně nás navštívil pan Jiří Trnka.
Děti vyráběly loutky a nakonec panu Trnkovi zahrály divadlo, zdobily velikonoční
perníčky, četly Prince Bajaju a hlavně
soutěžily. Ráno po společné snídani a
rozdání malých dárečků všichni odcházeli s rodiči domů
Staňkovská knihovna se tak přidala k
více naž tisícovce knihoven, které tuto
akci pořádají u příležitosti Mezinárodního dne dětské knihy.
Touto cestou chci poděkovat panu Miloslavu Macánovi, sponzorům Pekařství
Kotačka, Elektro sport Vladimíra Sellnara a paní Marcele Látalové z lékárny U
Matky Boží.
Kde končí svět – Český rok 2011/2012
Ve středu 16. 5. 2012 se zúčastnilo šest
žáků 4. třídy ZŠ ve Staňkově regionálního
kola projektu „Kde končí svět – Český
rok 2011/2012“, který vyhlásil Klub
dětských knihoven.
Setkání se uskutečnilo v prostorách
Zoologické a botanické zahrady v Plzni,
kde byl připraven zajímavý program
pro děti z MěK Horažďovice, MěK
Horšovského Týna, MěK Železné Rudy,
MěK Přeštice a MěK Staňkova.
Za Městskou knihovnu ve Staňkově
J. Malíková
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Rozpočet pro rok 2012

Zastupitelstvo města schválilo na svém zasedání dne 18. 4. 2012 rozpočet pro letošní
rok. Rozpočet počítá na straně příjmů i výdajů s částkou 94.494.340,- Kč a je po zapojení úvěrů
postaven jako vyrovnaný. Letošní rozpočet je nejvyšší rozpočet v historii našeho města a jeho výše
je ovlivněna především dvěma velkými investičními akcemi, které v letošním roce probíhají, a to
výstavbou kanalizace v Krchlebech a rekonstrukcí a přístavbou zdravotního střediska. Obě akce,
každá za bezmála 30 mil. Kč, se citelně projeví v hospodaření našeho města v následujících letech.
Pokud totiž neprojde slibované nové Rozpočtové určení daní, ve kterém by si měl Staňkov o několik milionů polepšit na ostatní investice, velmi pravděpodobně se to projeví například při údržbě
města. Nicméně při rozhodování o tom, zda akce zahájit či ne, zastupitelstvo obě akce po věcném
projednávání schválilo. Jsme totiž přesvědčeni o jejich nezbytnosti i přes všechna rizika ohledně
financování města v následujících letech, kdy se město ocitá na samotné hranici financovatelnosti.
Obyvatelé Krchleb se tak po plynu dočkají další inženýrské sítě a rekonstrukce zdravotního střediska přišla ne za pět minut dvanáct, ale spíše v hodině dvanácté. Stávající lékaři prozatím
využívají provizorní prostory v Lidovém domě a v budově bývalé Základní umělecké školy. Město
zajistilo v rekordně krátké době kompletní přesun ordinací, tak aby nebyla ohrožena poskytovaná
zdravotní péče. Příprava náhradních prostor a samotný přesun stál město celkem 530.000,- Kč,
kdy tato investice byla hrazena plně z rozpočtu města, bez jakékoliv spoluúčasti lékařů. Práce na
zdravotním středisku probíhají podle schváleného harmonogramu a termín dokončení 30. 8. 2012
by měl být dodržen tak, aby po odstranění případných vad a nedodělků a nezbytné kolaudace, se
mohli lékaři vrátit do nových prostor. Věříme, že se nám kromě stávajících lékařů a samozřejmě
rehabilitace podaří získat i nové odbornosti.
Z rozpočtu bych ještě zmínil plánované výdaje za sběr a svoz komunálního a tříděného
odpadu. Tato částka byla stanovena podle skutečnosti minulého roku a je výši 5.252.000,- Kč,
kdy například jenom provoz sběrného dvora stojí město ročně 1.120.000,- Kč. Oproti tomu se
počítá s tím, že na poplatcích a příspěvcích se vybere celkem 2.020.000,- Kč, tedy necelých 38 %
ze skutečných nákladů. I přesto si myslím, že v současné době není vhodná doba pro zdražování
poplatku za svoz odpadu a město i v nadcházejících letech zachová poplatek ve stejné výši, i když
bude zákonem umožněno poplatek zvýšit.
Jednou z mála dalších investiční akcí v letošním roce je probíhající rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zařízení na městském úřadu, která je spojena s přístavbou, na kterou město
dostalo příspěvek od plzeňského kraje ve výši 500.000,- Kč.
								
starosta

Uzavření nájemní smlouvy
Správce veřejného pohřebiště je povinen na základě zákona
č. 256/01 Sb. uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa.
Prosíme všechny nájemce hrobů, kteří dosud nájemní smlouvu
neuzavřeli, aby svým přístupem přispěli k naplnění povinnosti
uložené zákonem a ve vlastním zájmu smlouvu uzavřeli.
Upozornění: Pokud nebude „Smlouva o nájmu hrobového místa“
uzavřena, užívací právo k tomuto místu zanikne ke dni 1. 7. 2012.

Ve dnech 21. a 22. dubna uspořádali staňkovští zahrádkáři v Lidovém domě svoji jarní výstavu, na které byly dominantními květinami narcisy
– vystaveny byly v mnoha desítkách krásných variet. Kromě nich se mohli návštěvníci pokochat orchidejemi, balkonovými květinami, bonsaji
a mnoha jinými krásnými rostlinami i dětskými kresbami. Navíc si mnozí zakoupili nejen výpěstky, ale i užitečné potřeby, například březová
košťata.

Staňkovsko					
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Letos do Staňkova dorazila historická vojenská
vozidla spojeneckých armád již v pátek 4.
května. Účastníků konvoje bylo letos méně než
jindy, i Staňkováků přišlo o něco míň, k vidění
však byla nádherně udržovaná vozidla, uniformy,
vojáci, zdravotnice i Skot – ten tu byl i loni a se
zájmem si prohlížel loňské číslo Staňkovska, ve
kterém jsme ho zvěčnili.

40 let od postupu do divize
Letos v červnu si připomínáme rovných
čtyřicet let od události, která se
zapsala zlatým písmem nejen do dějin
staňkovského sportu, ale patří také
k nejvýznamnějším chvílím v historii
celého města. V roce 1972 postoupili
fotbalisté Staňkova do divize, kde pak
působili celé čtyři roky. První polovina
70. let je dodnes nejúspěšnější érou
v dějinách staňkovského fotbalu.
Silná poválečná generace hráčů
začala pronikat do sestavy fotbalového
mužstva Staňkova ve druhé polovině 60.
let. V sezoně 1968/69 se tým vedený
trenérem Vladimírem Sellnarem stal
vítězem I. A třídy, následovaly tři roky
v krajském přeboru. Úspěšný ročník
1971/72 vyvrcholil v závěru, kdy se
Staňkov v nejvyšší krajské soutěži
propracoval na 1. místo tabulky a postup

do divize okořenil v posledním kole, kdy
jednoznačně přejel druhou Slavii Karlovy
Vary B 4:0. Následoval průvod ze hřiště
do sokolovny a poté patřičné oslavy.
Nejvydařenější byly z pohledu Staňkova
první dva divizní ročníky, v tom prvním
dokonce více než polovinu sezony
bojoval o postup do III. ligy s RH Cheb.
V tabulce coby nováček skončil Staňkov
první, v roce 1974 to bylo podobné,
mužstvo obsadilo 6. příčku.
V pátek 8. června se v sokolovně sejdou
bývalí hráči divizního období, aby spolu
zavzpomínali na slavné fotbalové chvíle
a zároveň pokřtili právě vydanou kroniku
s názvem „Když hrál Staňkov divizi.“
Popiska k fotografii:
Sokol Staňkov, vítěz krajského přeboru
1971/72. Nahoře zleva stojí trenér
Vladimír Sellnar, Bohuslav Berka, Karel
Hříbal, Jaroslav Vítek, Josef Volf, Karel
Mlnařík, Václav Ircing a Bohumil Hujsa,
dole jsou Milan Řeháček, Jan Zahoř,
Miroslav Bešta, Jaroslav Volf, Miroslav
Franta a Václav Roučka.

Vychází každé dva měsíce.Vydává město Staňkov,
Nám.TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí redakční rada:
Vedoucí - Josef Steinbach, zástupce - Ferda Schenk,
Slávka Schenková, Marta Kastlová, 900 ks výtisků
ZDARMA. Zveřejněné články nemusí být shodné
s názorem redakce. Reg.č. 340 1000 389

Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz
Uzávěrka dalšího čísla je 10. 7. 2012.
Cena inzerce je 6 Kč za 1 cm2, celostránková reklama na první straně je za 2000 Kč.
Inzeráty posílejte ve formátech doc, pdf, jpg.
Staňkovska najdete na adrese:

http://www.mestostankov.cz/casopis-stankovsko/

