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Znak města Staňkova

Nejen na stránkách našeho časopisu se občané setkávají s
městským znakem Staňkova. Stylizovanou podobu sv. Jakuba Většího jsem si dovolil do původní hlavičky časopisu
v roce 1996 vložit já, bez větší znalosti věci s tím, že znak
nahradím tím oficiálním, jakmile jej někde objevím. Vydržel
v hlavičce celých šestnáct let. S nástupem nové tváře Staňkovska jsem chtěl šestnáctiletou chybu napravit, ale ouha. Vážení čtenáři,
Dopídit se autentické a heraldickým pravidlům odpovídající
podobě městského znaku Staňkova není vůbec jednoduché. před šestnácti lety
vyšlo první číslo
Zde máme dvě nejčastější varianty:
Staňkovska. Jeho
vzhled a první
rubriky byly ovlivněny
historií vydávání
staňkovských listovin
prakticky od začátku
dvacátého století a
tehdejšími možnostmi,
jak technickými, tak
i ekonomickými. Čas
však letí jako voda a i
my jsme si v redakci
Staňkovu nebylo uděleno právo k jeho užívání žádným konečně všimli, že
privilegiem, jak tomu bylo ve významnějších lokalitách. se tyto možnosti
V našem nejbližším okolí Domažlicím (královské město), posunuly a že je
Horšovskému Týnu, Poběžovicím (sídla vrchnosti). načase šestnáctiletý
V takovém dokumentu je znak popsán a vyobrazen, a tím
jeho používání v určité podobě legalizováno.
Podoba staňkovského znaku vychází ze znamení na foto: R. Suchý
městské pečeti, jak je tomu v případě většiny měst. Pečeť
získalo městečko Staňkov počátkem 17. století od probošta
chotěšovského kláštera, jehož bylo součástí, Adama
Rudericha. Toto znamení bylo později vyobrazeno na štítě, a
tak vnikl městský znak. Jeho barvy vycházely z heraldických
pravidel, stříbrná hradba na modrém poli, postava světce
a jeho hnědý oděv s černým kloboukem z tehdejších
zvyklostí. Samotný fakt, že znak vznikl a začal se používat
v době úpadku heraldiky, kdy již nebyla respektována přísná
heraldická pravidla, vysvětluje odchylky ve vyobrazení
městského znaku, časté stylizace postavy světce Jakuba
Většího i jeho oděvu včetně barev.
V roce 1985 vyšla publikace západočeského archiváře a
heraldika Jana Pelanta Znaky a pečetě západočeských měst
a městeček a zde uvedený popis a vyobrazení znaku města
Staňkova lze pokládat za platnou normu:
„Staňkovský erb tvoří modrý štít, v jehož spodní polovině je
stříbrná městská hradba s cimbuřím o šesti stínkách. Uprostřed hradby je zlatý štítek se třemi černými páry jeleních
parohů (2+1) a za hradbou vystupuje horní polovina postavy poutníka v hnědém šatu s velkým černým kloboukem na
hlavě a poutnickou holí v ruce.“
Po revoluci se vedení města snažilo situaci napravit a oslovilo heraldickou a vexilologickou kancelář. Heraldická a
vexilologická kancelář zajišťuje mimo jiné kompletní realizaci vytvoření a schválení znaku a vlajky dle platného znění
zákona o obcích. Právě z tužky či pera pana magistra vyšel
znak, který je vydáván na webových stránkách této kanceláře jako oficiální a který jsem si dovolil použít. Ačkoli dosud
sám nejsem přesvědčen o tom, že je všechno v naprostém
pořádku, mám přece jen lepší pocit z této varianty než z té
minulé.
s laskavým přispěním paní Věry Steinbachové Ferdinand Schenk

vzhled omladit.
A že je třeba s
utěšeně vzrůstajícím
zájmem o tento list
přenastavit maličko
pravidla. Staňkovsko
bude od tohoto čísla
vycházet pravidelně
bez návaznosti na
jednotlivé svátky,
jako tomu bylo
dodnes (posouvající
se Velikonoce nám
udělaly v redakci vždy
celkem zmatek). Od
tohoto čísla bude
tedy Staňkovsko
vycházet vždy na
přelomu lichého a
sudého měsíce v roce.

Uzávěrka bude deset
dnů před vydáním.
Srozumitelně to
znamená, že bychom
měli vyjít vždy na
konci ledna, března,
května, července,
září a listopadu a že
nám můžete vaše
příspěvky posílat
vždy do dvacátého
dne výše uvedených
měsíců. Se souhlasem
města Staňkov tedy
dnes vychází první
celobarevné číslo dopřejme mu alespoň
tolik vydání, jako měl
časopis v černobílé
verzi.
redakce
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

komunálních odpadů,
Usnesení č. 14 z jednání
zastupitelstva města ze dne - žádost o převod pozemků
v k.ú. Staňkov - město,
3. 12. 2012
z vlastnictví ÚZSVM do
vlastnictví města StaňZastupitelstvo města
kov. Jedná se o obnovení
schvaluje
původní žádosti z důvodu,
- přijetí finanční účelové
že došlo k přečíslování podotace od Plzeňského kraje
ve výši 700 000,- Kč na akci zemků a ke změně vlastnických vztahů po provedení
„Rekonstrukce chodníků v
komplexních pozemkových
ulicích Soukenická a
úprav a digitalizaci katasVáclavská ve Staňkově“,
trálního území v katastru
- přijetí finanční dotace od
Staňkov - město,
Plzeňského kraje ve výši
- koupi pozemku parc. č.
200 000,- Kč z dotačního
titulu Projekty obcí na akci: 2020/11, o výměře 112 m2,
Osazení betonových obrub- v k.ú. Staňkov-město, od p.
níků a zahájení výstavby
Václava Roučky, Staňkov,
chodníků při realizaci
Plzeňská 95,
průtahu obcí Krchleby- prodej pozemku parc.č.
silnice III/18323,
103/2, o výměře 21 m2 , v
- změny v rozpočtu města
k.ú. Staňkov-město, Václarozpočtové opatření č. 7 s
vu, Josefu, Ingeborg a Anně
tím, že upravený rozpočet
Smazalovým, Staňkov,
po těchto změnách bude
Plzeňská 85,
činit v příjmové části
- koupi pozemků parc. č.
55 320 352,06 Kč a
1336 o výměře 3028 m2,
výdajové části
parc. č.1340, o výměře 784
87 574 666,18 Kč.
m2, parc.č. 1341 o výměře
Financování bude činit
2552 m2, vše k.ú. Staňkov32 254 314,12 Kč,
ves, od paní Marie Valtové,
- pravidla rozpočtového
Mathauserova 69, Staňkov
provizoria pro rok 2013,
a paní Jaroslavy Faberové,
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě
Riegrova 51, Staňkov,
o dílo č. 032/2011, uzavře- koupi pozemku parc.č.
né mezi městem a firmou
1337 o výměře 3338 m2,
STREICHER, spol. s r. o.,
parc. č. 1339, o výměře
Plzeň, se sídlem Štěnovice,
3299 m2, oba v k.ú. Staňkov
Plzeňská 565 na realizaci
- ves, od paní Zdeňky Vrakce „Staňkovsko bové, Plovární 65, Staňkov
odkanalizování obcí na
a paní Marie Felixové,
ČOV Staňkov a
Trnkova 306, Staňkov,
dokanalizování Staňkova, II. - koupi pozemků parc.č.
etapa - odkanalizování obce 102/9, o výměře 1849 m2,
Krchleby“,
odděleného GP z pozemku
- cenovou nabídku ing.
102/1 a pozemku parc.č.
Miroslava Vondraše, Do102/8 o výměře 82 m2, oba
mažlice, Baarova 289 na
v k.ú. Staňkov-ves od paní
zpracování projektové doku- Marie Valtové, Mathauseromentace stavby „Krchleby
va 69, Staňkov a Jaroslavy
– kanalizační přípojky“ ve
Faberové, Riegrova 51,
výši 422 200,- Kč,
Staňkov,
- písemný soupis a odůvod- - koupi pozemků parc.č.
nění nezbytnosti k jednací825/40, o výměře 188 m2,
mu řízení bez uveřejnění na 825/41, o výměře 68 m2,
veřejnou zakázku „Zajiš825/42, o výměře 154 m2,
tění výstavby veřejných
všechny v k.ú. Staňkovčástí kanalizačních přípojek město, od Ing. Ladislava
při realizaci akce - II.
Blackého, Wenigova 100,
etapa odkanalizování obce
Staňkov,
Krchleby“,
- směnu pozemku parc.č.
- podporu výzvy „Zastavte
82/6, v k.ú. Staňkov-ves,
dokončení II. fáze reformy
odděleného GP z pozemku
veřejné správy“,
82/5 ve vlastnictví města
- Obecně závaznou vyhlášku Staňkov, výměra 3 m2, za
města Staňkov č. 3/2012 o
pozemek parc. č. 82/7, k.ú.
místním poplatku za provoz Staňkov-ves, oddělený GP z
systému shromažďování,
pozemku p.č. 82/4, výměra
sběru, přepravy, třídění,
2m2, ve vlastnictví paní
využívání a odstraňování
Marie Boubelové, Žižkova

515, Bezděkovské předměstí, Domažlice,
- prodej pozemku parcelní
číslo 1851, o výměře
166 m2, v k.ú. Staňkov-ves,
panu Alexandru Horákovi, bytem Nádražní 122,
Staňkov.
Usnesení z jednání rady
města dne 19. 12. 2012
Rada města
schvaluje
- uzavření smluv o nájmu
nebytových prostor v
objektu č. 19, Nádražní
ulice, Staňkov-zdravotní
středisko mezi městem a
MUDr. Martou Cihlářovou,
MUDr. Marcelou Černou,
MUDr. Olgou Benešovou,
MUDr. Radkou Štrbíkovou
MUDr Marií Kubátovou,
Domažlickou nemocnicí, a.s.
a Rehabilitací Holýšov, s.r.o.,
- vyplacení finančních
odměn pro členy výborů,
komisí, redakční rady,
loutkového souboru a
občany, kteří jsou svou prací
nápomocni městu v plnění
úkolů,
- žádost ZO Českého zahrádkářského svazu Staňkov
o bezplatný pronájem sálu
LD na výstavu květin ve
dnech 4.-5.5.2013 a na
bezplatný pronájem sálu a
přísálí LD na výstavu květin
ve dnech 9.-11.8-2013,
- nájemní smlouvu mezi
městem a TOM Stříbrná
rosa Staňkov na pronájem
následujících nemovitostí v
k.ú. Staňkov-město: stavební parcely č. 1566, 1568,
378 a na nich stojící objekty
a pozemky č. 3319 a 3320,
- rozpočtové opatření č.
8 - rozpočtové změny v
rozpočtu města na r. 2012.
bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 9,
jehož projednání je v pravomoci zastupitelstva a bude
projednáno na následujícím
jednání zastupitelstva města,
- protokol o výsledku
průběžné kontroly příspěvkové organizace Základní
škola Staňkov provedené
Krajským úřadem Plzeňského kraje, odborem školství, mládeže a sportu dne
14.11.2012,
- dopis 1. náměstka ministra
Ministerstva dopravy ČR
ing. Lukáše Hampla ve věci

přípravy a realizace stavby
„I/26 přeložka Staňkov“, a
to aktualizace investičního
záměru pro stavbu včetně
přepočtu její ekonomické
efektivnosti,
- oznámení ROP Jihozápad,
že na základě Usnesení
Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad
č. 724 ze dne 3.12.2012 poskytovatel dotace Regionální rada regionu soudržnosti
Jihozápad souhlasí s pronájmem majetku pořízeného z
dotace ROP NUTS II Jihozápad jiné osobě u projektu
č. CZ.1.14/2.6.00/05.01743,
název projektu „Zdravotní
středisko Staňkov, stavební
úpravy a přístavba“.
Usnesení z jednání rady
města dne 9.1.2013
Rada města v souladu s
ustanovením § 102 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění,
a v souladu s ustanovením
§ 166 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
v platném znění,
vyhlašuje konkursní řízení
na pracovní místo ředitele
Základní školy Staňkov

a pověřuje starostu
- požádat Krajský úřad
Plzeňského kraje, Českou
školní inspekci a školskou
radu o delegování jejich
zástupce za člena konkursní
komise,
- požádat ředitele obdobného školského zařízení o souhlas se svým jmenováním za
člena konkursní komise,
- vyzvat Mgr. Jaroslava
Šobra pověřeného řízením
Základní školy Staňkov, aby
zorganizoval volbu zástupce
z řad pedagogických pracovníků školy do konkursní
komise a doložil ji zápisem
o volbě,
- požádat odborové organizace působící na Základní
škole Staňkov o delegování
jejich zástupců do konkursní
komise s hlasem poradním,
schvaluje
harmonogram úkolů s
konkursem spojených s
předpokladem ukončení
konkursního řízení nejdéle
do 30.4.2013,
- žádost FK Staňkov, o
bezplatný pronájem prostor
Lidového domu za účelem
pořádání silvestrovské zábavy v r. 2013.
M. Kastlová, V. Žáček, J.
Steinbach

Ne vše se vždy povede. Na vypouštění balónků s
přáním Ježíškovi měl vystoupit Zbyněk Drda. Bohužel dvě hodiny před začátkem akce se omluvil z
důvodu onemocnění, takže jsme mohli využít pouze
vystoupení sboru základní školy a dětí z dětského
domova. Také odhad trvání akce od 14.00 do 15.15
hodin se ukázal jako příliš dlouhý. Vzhledem k těmto okolnostem a velmi chladnému počasí jsme
rozhodli o vypouštění balónků dříve. Tímto se tedy
omlouvám těm, kteří přišli přesně na čas, tedy v
15.15 hodin, a odcházeli zklamáni, protože akce již
byla ukončena.
Jaroslav Šobr
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Místní poplatky 2013 - jak je stanovují místní vyhlášky
Poplatky za svoz a likvidaci komunálního odpadu
Poplatek za psy ve Staňkově

480,- Kč/TP či rek. objekt
250,- Kč u domu
400,- Kč v bytě
						
100,- Kč důchodci
Poplatek za psy v Krchlebech, Ohučově a Vránově
150,- Kč,
						
100,- Kč důchodci
Platit je možné hotově v pokladně městského úřadu ve dnech pondělí-pátek nebo
převodem na účet 19-520321/0100 v.s. odpad
1340 + č.p.
				
v.s. za psy
1341 + č.p.
V případě potřeby odstranění většího množství odpadů, než je kapacita
vašich nádob, kontaktujte prosím MěÚ-MTBS nebo odpady odvezte do
sběrného dvora.
Poplatky za pronájem hrobového místa a služeb na hřbitově je nutné
zaplatit na základě nájemní smlouvy do konce června letošního roku.

Společenská kronika

V měsíci  lednu oslaví  nebo již oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Wiesner Josef, Krchleby
Pitr František, Krchleby
Baťková Alenka, Staňkov I
Janská Vlasta, Staňkov II
Brožovský Václav, Staňkov I
Šperlová Anna, Staňkov I

93
80
75
75
70
70

let		
let		
let		
let		
let		
let

Rádlová Milada, Staňkov II
Petrželka Karel, Staňkov II
Volicer Josef, Staňkov II
Šindelář Josef, Staňkov II
Škampa Josef, Staňkov I

91
80
75
70
70

let
let
let
let
let

V měsíci  únoru oslaví  významné životní jubileum tito občané Staňkova
Steinbachová Božena, Vránov 92 let		
Fait Václav, Krchleby
80 let		
Morkesová Marie, Staňkov II 75 let		
Lukášová Jana, Staňkov I
70 let		
Peteříková Božena, Krchleby 70 let		
Svoboda Vladimír, Staňkov 70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.

Langmajerová Blažena, Staňkov II 80 let
Bureš Josef, Krchleby
80 let
Ježek Jiří, Staňkov II
75 let
Horák Karel, Staňkov II
70 let
Hrdličková Jana, Staňkov I
70 let

Ve II. pololetí 2012 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví občánkové
města Staňkov
Dominik Duchoň		
Dominika Štěpánová		
Mathias Plas			
Zdeněk Nový				
Adéla Krejčová			
Kristýna Krejčová
David Koriták			
Matěj Názr				
Martin Havránek			
Viktorie Bártová			
Adam Hilpert			
Lukáš Rajtr
Simona Řeháčková			
Jiřina Benešová			
Julie Frantová			
Václav Wegschmied			
		
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti a paní učitelky z MŠ, kterým tímto
děkujeme.
Matriční údaje týkající se občanů Staňkova,
Krchleb, Ohučova a Vránova za rok 2012
Narodilo se
Sňatek uzavřelo
Ve Staňkově bylo oddáno
Rozvedlo se
Zemřelo

20 občánků
32 občanů
7 párů
12 manželství
37 občanů

Tříkrálová sbírka
na Staňkovsku v lednu roku 2013

výsledky

Staňkov

27.297 Kč

Hlohová

6.543 Kč

Osvračín

5.672 Kč

Poděvousy

5.007 Kč

Čermná

4.204 Kč

Hlohovčice

4.143 Kč

Srbice

3.993 Kč

Puclice

3.550 Kč

Krchleby

3.539 Kč

Vránov

2.423 Kč

Kamenice

2.320 Kč

Těšovice

2.150 Kč

Strýčkovice

1.859 Kč

Močerady

1.631 Kč

Ohučov

1.615 Kč

Celkem

77.943 Kč
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Máme ve Staňkově Lidový dům nebo kulturní dům?
Asi nejsprávnější odpověď je, že máme kulturní dům, čitě patří k nejhezčím stánkům kultury v širokém okolí. Nechme mu jeho zažitý název
který se jmenuje Lidový dům. A jako staňkovského patri- Lidový dům – Liďák a název kulturní dům ať si používají tam, kde tento objekt svoje
ota mne docela mrzí, když vidím na plakátech, že Odys- jméno nemá.
Josef Steinbach
sea vystoupí v Kulturním domě. Budiž, Odyssea je bůhví
odkud, daleko víc mi ale vadí, když ve stejném objektu,
tedy v kulturním domě pořádá město Staňkov spolu s restaurací Na Mlýnské silvestrovskou zábavu – a nejen to,
v hlášení městského rozhlasu se také objevila pozvánka
na jakousi akci do kulturního domu.
Kulturní domy – „kulturáky“ v nedávných desetiletích
vyrůstaly v mnoha obcích v okolí a některé jsou velmi
pěkné.
Členové Dělnické tělovýchovné jednoty – DTJ, ve které
kromě tělovýchovné činnosti existoval i odbor dramatický, pěvecký a hudební, ustavili v roce 1922 stavební odbor a byl zakoupen pozemek ke stavbě vlastní spolkové
budovy. V roce 1931 byl tento Dělnický spolkový dům
– Lidový dům postaven. Staňkovský „Liďák“ má tedy za
sebou již 81 let a všechny generace současných obyvatel
Staňkova a okolí jím procházely od mládí až do pozdního
věku. Mnozí z nás tu pamatují kino, taneční kurzy, taneční zábavy, plesy, divadelní představení, estrády, výstavy,
schůze i oslavy, vystoupení významných umělců všeho
druhu a mnoho jiného. Po své opravě a modernizaci ur-

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost
13,30 Merklín /na náměstí/
14,00 Staňkov /prostranství v ul.Vodní/
14,30 Horšovský Týn /u obchod.domu Radbuza –
Tuty COOP/
15,30 Holýšov /sídliště PMV u sauny/
16,00 Chotěšov /před Mountfieldem/
Prodej 7.3.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180,-Kč
Slepice ve snášce
100,-Kč
Prodej 11.4.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:12-18týd.
cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
70-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
1-3týd.
110-130,-Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160,-Kč
Husy landenské
1-3týd.
140-160,-Kč
Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle
aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra
s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá
8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Z

archivu

Trojka na konci letopočtu (1923)
Počátkem ledna byl J. Herianem
opraven dřevěný můstek přes potok Laškov
v Mlýnské ulici. Staré trámky vyňaté při
opravě obecní rada ještě vydražila.
V únoru se obecní rada vyslovovala
ke stížnosti obuvnického spolku na zvýšení
poplatku z užívání pohřebního vozu
(poplatek tvořil nezanedbatelnou část
příjmů obce) a usnesla se, že trvá na sumě
vyjádřené v nové smlouvě. Později se ke
stížnosti přidalo i společenstvo různých
živností a hasiči a jednání se táhla až do
května, kdy byla uzavřena s uvedenými
spolky nová smlouva o pravidlech užívání
pohřebního vozu. K tomu je třeba
podotknout, že stížnosti na poplatky
týkající se pronájmu funerálních potřeb
nebo na církevní taxy byly všeobecně
poměrně
často
podávány
zejména
nejrůznějšími spolky a společenstvy,
jejichž vznik byl původně iniciován mj.
péčí o posmrtnou spásu.
V březnu byl na trati Staňkov –
Osvračín osazen nový železniční most.
Druhý květnový den projížděl
Staňkovem vlak s T. G. Masarykem,
který mířil na návštěvu Domažlic, kde byl
naposledy před třiceti lety. Přestože vlak
ve Staňkově neměl plánovanou zastávku,
přišla pozdravit pana prezidenta na nádraží
spousta lidí, mnozí jiní, např. členové
Sokola, odjeli uvítat prezidenta přímo do
Domažlic. Členové různých staňkovských
spolků se zúčastnili rovněž slavnostního
otevření nové české školy v Horšovském
Týně v srpnu téhož roku.
V květnu obecní rada schválila
návrh, aby byla na budovu obecní radnice
umístěna deska na památku vojínům
padlým ve světové válce. Deska zhotovená
z černé belgické žuly plzeňským sochařem
Václavem Cingrošem pak byla odhalena
u příležitosti pátého výročí založení
Československé republiky 28. 10. 1923.
Slavnostní odhalení pamětní desky měl
navždy dokumentovat obraz s fotografií
zakoupený pro kancelář obecního úřadu.
Na vyzvání nadřízené instituce
začíná obecní rada od června hledat ve
Staňkově vhodné místo pro novou školní
budovu.
V prosinci začal fungovat poštovní
úřad v novém obecním domě, kam
přesídlil z domu čp. 35 na náměstí. Nový
obecní dům sloužil též jako kasárna pro
četnickou stanici. Částečné renovace se
v tomto roce dostalo i budově radnice, na
náměstí byly dosázeny chybějící lípy.

Od března byla budována firmou
Fr. Trnky okresní silnice Staňkov –
Puclice, během roku bylo nově upraveno
tržiště v Soukenické ulici. V srpnu začalo
definitivní vyměřování řeky Radbuzy
pro nadcházející regulační práce, které
prováděla pražská firma Herwert a Köhler.
Se samotnou regulací úseku od mostu
k pivovaru se začalo 4. září téhož roku
a již 10. září zahájili dělníci pracující na
výkopech stávku za zvýšení mzdy. Jejich
požadavkům se vyhovělo a o týden později
práce opět pokračovaly.
Rok 1923 byl důležitý i co se složení
obecního zastupitelstva týče. V září
proběhly obecní volby, ve kterých si občané
zvolili 24 členů obecního zastupitelstva.
Nejvíce hlasů získali sociální demokraté
a těsně za nimi byli agrárníci. Starostou
se stal kamnář Jan Mareš, jeho náměstky
lékař Václav Eger a bývalý starosta Josef
Srp, dalšími členy rady byli Václav Roučka,
Karel Grůbr, Václav Šmíd, Matěj Maršálek
a Josef Šmídhamr.
Svůj vděk městečko projevilo
udělením čestného občanství ing. Eduardu
Viktorovi, který projektoval staňkovský
most přes Radbuzu, postavený v roce
1921. Diplom mu osobně jel do Prahy
předat starosta Mareš a radní Roučka 3.
prosince.
A ještě něco z černé kroniky: v poledne 29. srpna zmizela ze staňkovského
nádraží bednička s 365.000 korun
určenými pro berní úřad v Horšovském
Týně. Bedna byla údajně jako obvykle
uložena v nádražní kolně, než by byla
bývala odeslána odpoledním vlakem na
místo určení, totiž do Horšovského Týna.
Četnictvo okamžitě zahájilo pátrání,
ale nalezlo jen víko od bedny a několik
papírových pětikorun u cesty k Hlohové za
železničním strážním domkem.
Čtenáři se jistě bude líbit i usnesení
obecní rady z téhož roku, v němž ukládá
vybubnovat výzvu obyvatelům města,
aby nestrpěli, zvláště za deštivého počasí,
rychlou jízdu automobilů po silnici, a aby
takové případy hlásili na radnici, protože
špína ze silnice pak může znečistit přilehlé
domy.
A poslední dvě perličky. Policejnímu
komisaři se měla pořídit služební čepice
nebo alespoň odznak, kterým by se
prokazoval při kontrolách na výročních
trzích. Dále radní přijali návrh na zřízení
elektrického zvonku na četnické stanici,
který „bude lepší než tahací“.
Radka Kinkorová
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Kultura

Kulturní akce
a plesy v LD
2.2. - 20.00 h
mládenecký ples
7.2. - 18.00 h
staňkovský
slavík
8.2. - 19.30 h
ochotnický divadelní
soubor Domažlice hra NUDA
16.2. - 20.00h
rocková taneční
zábava
Extra Band+R.
Zíka
1.3. - 17.00 h
žákovský ples
9.3. - 20.00 h
letecký maškarní
ples
16.3. - 20.00 h
rocková taneční
zábava
HARLEJ+ŠKWOR
22.3. - 19.00h
ochotnický divadelní
soubor H. Týn-hra
ŠANGHAJ
30.3. - 20.00 h
rocková taneční
zábava
Kabát revival
6.4. - 14.00h
dětský maškarní
karneval MŠ
16.4. - 17.00 h
divadlo Loudadlo
„Na kouzelném 
paloučku“
+Jů a Hele
představení pro děti
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Country bál pro Čečovice

12. ledna 2013 se uskutečnil již 3. ročník Country bálu
pro Čečovice. Je to jedna z našich kulturních akcí, které
pořádáme na záchranu zámku v Čečovicích.
Bál byl letos hodnocen od všech přítomných nejlépe.
O dobrou hudbu a zábavu se postarala, jako každý rok,
plzeňská skupina The Storm. Letos jsme opět dali příležitost
k předtančení žákům ze Staňkova - ze Střední odborné
školy a gymnasia BEAN Staňkov. Určitě se všem moc líbili.
Další předtančení bylo již profesionální – pražská skupina
Caramelka. Připravila pro návštěvníky i výuku country tanců
a kupodivu se hned zaplnil celý sál a všichni si to užívali.
Tombola byla letos opět bohatá, hned při vstupu se již všichni
ptali, kdy už bude. Letos nám do tomboly přispěli kromě
našich stálých plzeňských sponzorů i podnikatalé z okolí.
Ze Staňkova již třetí rok paní Kotačková, z Květinářství
paní Zídková, AGRO Staňkov, kamenictví Wegschmied,
Nábytek Janeček, paní Keřtová, paní Pittrová PC Servis,
z Holýšova EVOBUS a Auto Volf, obec a místní občané
obce Čečovice. Vypisuji takto záměrně, protože máme
velikou radost, že jsme prolomili místní ledy a lidi nás již
vnímají jinak a podporují nás. Jen je nám velice stále líto,
že náš bál, i když je opravdu hojně navštěvován, není dost
atraktivní pro místní obyvatele. Jestli jich letos přišlo 20, tak
to je opravdu hodně. Naštěstí vždy zajistíme dopravu na bál
z Plzně a zpět. Sice ji musíme zaplatit, ale dovezou se k nám
lidé, přátelé, kteří si vždy bál s námi velice užijí.
Bez podpory města Staňkov, které nám zapůjčí sál, bychom
také nemohli bál uspořádat. Panu starostovi, zastupitelstvu i
touto cestou ještě jednou veliký dík. A to nemluvím o nezištné
každoroční pomoci paní Kastlové a o profesionálním
zajištění občerstvení pana Becka. Také oběma velký dík.
Peníze, které jsme vybrali na vstupném, budou použity na
zámek Čečovice. Koncem minulého roku jsme dostali dotaci
od Nadace Občanského fóra na nové dveře do výstavních
prostor barokní sýpky. Nedostali jsme částku celou, budeme
muset ještě dofinancovávat, takže alespoň něčím budeme
moci přispět na nové dveře do sýpky.
Návštěvníci zámku je budou moci spatřit buď na naší první
akci – Historickém víkendu 1. – 2. 6. 2013, nebo na folkcountry festivalu začátkem září. Všechny tímto srdečně
zveme. Miroslava Šusová, Český svaz ochránců památek

Vypouštění

balónků

Ve Staňkově se 14. prosince 2012 uskutečnilo shromáždění na prostranství u
kostela. Byla to akce města
a Dětského domova Staňkov, při které se vypouštěly
balónky s přáním k Ježíškovi. Vše začalo ve 14 hodin u restaurace Na Mlýnské. Lidi přicházeli, dostali
balónky a mohli sledovat
připravený program. Úvodní slovo měli pan starosta a místostarosta. Poté pronesla pár
vět naše teta Jarka z dětského domova. V rámci vypouštění balónků proběhla vystoupení
dětí z Dětského domova Staňkov. Také vystoupily oba sbory naší školy. Během programu měl vystoupit i Zbyněk Drda, kterého znáte z televizní soutěže Superstar, ale ten se
bohužel kvůli nemoci nezúčastnil. Proto k vypuštění balónků došlo o něco dříve. Byla to
zdařilá akce, kterou jsme si užili.
A. A. Balát, 9.A

roku ustálilo a nyní kapela vystupuje v sestavě:
zpěv: Adéla Martínková, Tomáš Fejtek,
zpěv, kytara: Zdeněk Mergl
Skupina Buttara vznikla před třemi lety na zdejší základní sólová kytara: Lukáš Oulík
škole. Za tu dobu se v kapele vystřídalo několik mladých a basová kytara: Ivo Anderle
nadějných muzikantů, až se její složení v březnu minulého klávesy: Roman Anderle
bicí: Honza Mergl
Tvrdým drilem se hráči pomalu ale jistě dostali na velmi
dobrou úroveň a již v květnu Buttara vystoupila v místním
Lidovém domě jako předkapela VIZIRu, který si k dvacátým narozeninám nadělil návrat na rocková pódia.
K dnešnímu dni má Buttara za sebou cca 15 vystoupení;
23. 2. 2013 si společně s S.A.P., TELEFONEM a TRAMBUSEM zahraje v místní sokolovně v rámci bigbítového
večera „SHOCK OF ROCK“.
V letošním roce Buttaru čeká především natočení průvodního klipu pro nové CD „ÚTĚK Z MĚSTA“, které by mělo
spatřit světlo rockového světa do konce května. Pracovní
ochutnávka je již na Bandzone.cz. Dále se připravuje turné
s kapelou VIZIR a mnoho samostatných koncertů.
Buttara by tímto ráda poděkovala rodině Anderlových
ze Staňkova za poskytnutí zkušebny (a za nej kafe !!! ),
Martinovi Hrubému (S.A.P., Telefon) za velkou pomoc se
zvuky, a hlavně všem příznivcům a fanouškům, kteří nás
podporují nejen na živé produkci, ale i na sociálních sítích.
Zdeněk Mergl

BUTTARA – rockové
nadšení ze Staňkova
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Zprávy za základní školy
Lyžák
V neděli dne 20.1.2013 nastoupili někteří žáci sedmých,
osmých a devátých tříd Základní školy ve Staňkově do autobusu mířícího k lyžařské chatě „Slavoj“ na Šumavě na
lyžařský kurz. Do kurzu se zapojilo 44 dětí, 2 učitelé, 3 instruktoři a 1 zdravotnice.V neděli se děti ubytovávaly v přidělených pokojích. Žáci celý týden využívali dvě sjezdovky
nedaleko ubytovny. V ubytovně se podávala chutná snídaně,
oběd a večeře. Děti si mohly koupit nějakou laskominu nebo
pití v tamějším baru nebo si zahrát kulečník v místnosti, ve
které se scházelo nejvíce dětí. Ve čtvrtek po večeři proběhlo
vyhodnocení různých soutěží pořádaných učiteli i instruktory, ve kterém byla nejlépe hodnocená Aneta Bernklau,
která vyhrála celkem tři disciplíny. Po vyhodnocení se ve
společenské místnosti přibližně do půlnoci pořádala diskotéka, kde bývalá žákyně ZŠ Staňkov Simča Brožovská hrála
na elektrické klávesy a zpívala pro ostatní, za což jí velice
děkujeme. Několik písniček přidala i Terka Leitlová, loňská
vítězka Staňkovského slavíka. V pátek se děti rozhodovaly,
jestli půjdou ještě lyžovat a poté na rychlo balit své věci,
nebo jestli zůstanou v chatě a sbalí si své věci hned. Několik
žákyň dopoledne odjelo reprezentovat naši školu na florbalový zápas do Chotěšova. Cesta domů nám trvala hodinu a
půl a místo toho, abychom dorazili ve čtyři hodiny, jsme stáli
před školou už v půl. Na většinu dětí už čekali jejich rodiče,
a když ne, tak dorazili o pár minut později. Zanedlouho už
všichni seděli doma a líčili, co a jak se stalo na lyžařském
kurzu.
Osobně si myslím, že se dětem lyžařský kurz velice líbil, a
chtěli bychom poděkovat nejen učitelům, ale hlavně všem
třem instruktorům lyžování (Petru Schejbalovi, Romanu
Dvořákovi a Michalu Fronkovi) a zdravotnici paní Brožovské. Kurs by nebyl tak skvělý bez vynikající kuchyně a obsluhy personálu chaty Slavoj na Špičáku. Děkujeme.
Tak zas příští rok.
Jakub Schenk, 8. třída

Zápis do prvních tříd
s Ferdou mravencem
Budoucí prvňáčkové přišli
ve čtvrtek 17. ledna i se svými rodiči do ZŠ ve Staňkově, kde se zúčastnili zápisu
do prvních tříd. Celý zápis
se v letošním roce nesl v duchu pohádky o Ferdovi mravenci, a tak děti počítaly,
vybarvovaly, zpívaly s Ferdou mravencem, Beruškou a
broukem Pytlíkem. Mnoho z
nich si vyzkoušelo i práci na
interaktivní tabuli.
Přestože k zápisu přišlo 63
dětí, budou se pravěpodobně
otevírat dvě první třídy, protože opět řada rodičů požádá
o odklad. Slávka Schenková

karneval na lyžích
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Přišlo po uzávěrce
1. kolo 11. - 12. 1. 2013

hlasů

%

Roithová Zuzana MUDr. MBA

59

3,56

Fischer Jan Ing. CSc.

298

18,01

Bobošíková Jana Ing.

49

2,96

Fischerová Taťana

40

2,41

Sobotka Přemysl MUDr.

60

3,62

Zeman Miloš Ing.

395

23,88

Franz Vladimír Prof. JUDr.

145

8,76

Dienstbier Jiří

329

19,89

Schwarzenberg Karel

279

16,86

Neúčast voličů

937

Bobošíková Jana Ing.
Fischerová Taťana
Sobotka Přemysl MUDr.
Zeman Miloš Ing.
Franz Vladimír Prof. JUDr.
Dienstbier Jiří
Schwarzenberg Karel

Přímá volba
prezidenta
ve Staňkově
2. kolo 25. - 26. 1. 2013

Roithová Zuzana MUDr.
MBA
Fischer Jan Ing. CSc.

Počet hlasů
1000
800

hlasů

%

600

Zeman Miloš Ing.

936

60,27

400

Schwarzenberg Karel

617

39,72

200

Neúčast voličů

1031

Sport
V sezoně 2012/13 válčí Ajax Staňkov znovu ve
futsalové divizi. Do nového ročníku vstoupil oslaben
o několik hráčů úspěšné sestavy, která naposledy ob-

0
Zeman Miloš Ing.

Schwarzenberg Karel

sadila v divizi 5. místo. V současné době se pohybuje
v dolních patrech tabulky, stále ještě má naději svoji
pozici vylepšit.

Na snímku Ajax před
utkáním proti Jerigu Plzeň
– nahoře zleva Martin
Steinbach, Jan Procházka,
Michal Vachovec, Martin
Lukáš, Patrik Gabriel, David
Vaněček a prezident klubu
Viktor Steinbach. Dole zleva Miroslav Vachtl, Roman
Šimka, Michal Šimandl a
Dominik Gust.
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