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Staňkovské vánoční trhy přivítaly v sobotu 30. listopadu
velké množství návštěvníků, kteří využili poslední možnosti nakoupit si adventní výzdobu před nadcházející první
adventní nedělí. Z nepřeberného množství výrobků od profesionálů, od dětí ze základní školy či Diakonie Radost si
vybírali svícny, drobné dárky, perníčky a jiné vánoční zboží.
K vánoční atmosféře přispěly i tradiční zabijačkové hody.

foto: Radek Suchý

1. prosince se na staňkovském náměstí opět rozsvítil vánoční
strom oznamující začátek adventu. Už před pátou hodinou prostranství před staňkovskou radnicí zaplňovaly davy lidí, kteří přišli
nasát začínající vánoční atmosféru. A tak není divu, že v pět hodin
bylo prostranství kolem vánočního stromu zcela zaplněné. Do večerního ticha mohly zaznít první tóny skladby Rolničky, rolničky,
na které si malé mažoretky ze Základní školy Staňkov připravily
krásné vystoupení. Konečně se stromek rozsvítil. Děti ze sboru ZŠ
Staňkov zahájily vystoupení koledou v angličtině a potom pokračovaly vánočními písněmi, povídáním a koledami. Starosta města pan Horák popřál
všem klidné prožití
adventu a zatímco si
děti vychutnávaly program, dospělí se mohli
zahřát vánočním punčem, který zdarma
rozdávali
pracovníci
městského úřadu.

foto: Radek Suchý

foto: Radek Suchý
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady
města dne 18. 9. 2013

čp. 26, 27 a 29 v Nádražní
ulici, Staňkov,

Rada města schvaluje
- na návrh komise bytové
přidělení následujících bytů
v majetku města do nájmu
občanům:
- byt. jednotky č. 2 o
velikosti 1+1 v bytovém
domě čp. 392, U Pošty,
Staňkov, p. Sáře Fictumové,
Krchleby 81,
- byt. jednotky č. 7, o
velikosti 2+1, v byt. domě
čp. 392, U Pošty, Staňkov, p.
Miroslavu Ježkovi, Staňkov,
Trnkova 179,
- smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene a právu stavby
pro ČEZ distribuce v obci
„Krchleby, RD p. 38/64KNN“ číslo smlouvy
IV-12-0008800/VB/001
na pozemcích p.č. 16/1
KN, 16/5 KN a 38/82 KN,
všechny v k.ú. Krchleby,

volí
v souladu s ustanovením §
84, odst. 2, písm. m) zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění Bc. Karin
Faitovou členkou rady
města,

bere na vědomí
- směrnici ředitele ZUŠ
Staňkov č. 13/2013 o
výši úplaty na Základní
umělecké škole Staňkov na
školní rok 2013/2014.
Usnesení č. 18 z jednání
zastupitelstva města,
konaného dne 18. 9. 2013
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
- rezignaci p. Luďka
Straky na mandát člena
zastupitelstva města
z důvodu nástupu
do pracovního poměru u
města,
- složení slibu nové členky
zastupitelstva Bc. Karin
Faitové podle § 69 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění,
- rezignaci p. Karla Malíka
z pracovních důvodů na
funkci člena rady města,
- rozpočtové opatření č. 3
v rozpočtu města r. 2013,
schválené radou města dne
24. 7. 2013, rozpočtové
opatření č. 4 v rozpočtu
města r. 2013, schválené
radou města dne 7. 8. 2013
a rozpočtové opatření č. 5
v rozpočtu města r. 2013,
schválené radou města dne
4. 9. 2013,
- stížnost občanů se žádostí
na vedení města o urychlené
řešení situace chování
obyvatel a majitelů domů

schvaluje
- změny v rozpočtu města r.
2013, rozpočtové opatření
č. 6,
- prodloužení splatnosti
úvěru na předfinancování
dotace projektu „Zdravotní
středisko Staňkov – stavební
úpravy a přístavba“ ve
výši vyčerpaného úvěru
26 298 228, 80 Kč,
uzavřeného s Komerční
bankou, a.s., registrační
číslo úvěrové smlouvy
99001158157, z původního
termínu splatnosti 30.
9. 2013 na nový termín
splatnosti
31. 3. 2014,
- kupní smlouvu, uzavřenou
mezi městem Staňkov
a Kärcher spol. s r.o.,
Modletice141, na nákup
zametacího stroje – veřejná
zakázka „Snížení imisní
zátěže ve městě Staňkov.
Kupní cena včetně DPH
1 671 227,80 Kč, přičemž
dotace z Fondu soudržnosti
Evropské unie činí
1 491 570,- Kč a dotace ze
Státního fondu životního
prostředí 87 739,- Kč.

výši 1 000,- Kč na úhradu
části nákladů kulturní akce
dne 26. 10. 2013,
- na základě doporučení
bytové komise přidělení
následujících bytů v majetku
města do nájmu občanům:
- byt. jednotky č. 7, o
velikosti 1+1, v bytovém
domě čp. 85, Komenského
ulice, Staňkov, p. Josefu
Toušovi, Staňkov, Plovární
330,
- byt. jednotky č. 10, o
velikosti 1+2, v byt. domě
čp. 16, Nádražní ulice,
Staňkov, p. Lukáši Gillovi,
Staňkov, Soukenická 287.
Usnesení č. 19 z jednání
zastupitelstva města
konaného dne 16. října
2013

Zastupitelstvo města
schvaluje
- změny v rozpočtu města r.
2013 – rozpočtové opatření
č. 7,
- Vnitřní směrnici pro
zadávání zakázek pro práce
malého rozsahu,
- Smlouvu o dílo č. 78/13
uzavřenou mezi městem
a a.s. Silnice Horšovský
Týn, Horšovský Týn,
Nad Rybníčkem 40 na
realizaci akce „Staňkov –
oprava povrchu městských
komunikací poškozených
povodněmi“. Cena včetně
DPH 338 567,- Kč,
- Smlouvu o dílo č. 79/13,
uzavřenou mezi městem
a a.s. Silnice H. Týn, H.
Týn, Nad Rybníčkem 40
Usnesení z jednání rady
na realizaci akce „Staňkovměsta dne 2. 10. 2013
Vránov - oprava stezky pro
chodce a cyklisty částečně
Rada města schvaluje
poškozené při povodni.“
- poskytnutí fin. částky
Cena včetně DPH 981 460,ve výši 11 500 Kč na
Kč,
zakoupení dárkových
- koupi pozemku parc. č.
balíčků pro ocenění dárců
3308, v k.ú. Staňkov-město,
krve z obvodu města, které
o výměře 3 795 m2 od pana
se uskuteční
17. 10. 2013 v Holýšově,
Jindřicha Budína, Staňkov,
- žádost p. Karla Fictuma,
Puclická 307. Cena dohodou
Staňkov o bezplatný
12 Kč/m2, kupní cena
pronájem sálu LD za účelem celkem 45 540,- Kč.
konání taneční zábavy,
Náklady spojené
jejíž výtěžek bude použit
s převodem hradí kupující,
k nahrání autorského CD
- prodej pozemku parc. č.
žadatele,
2295, v k.ú. Staňkov město,
o výměře 672 m2, pozemek
Usnesení z jednání rady
parc. č. 228/5 v k.ú. Horní
města dne 16. 10. 2013
Kamenice, o výměře 3371
m2 a pozemek parc.č.228/8,
Rada města schvaluje
v k.ú. Horní Kamenice o
- žádost SDH okrsku Puclice výměře 65 m2 ZO Českého
(součástí je SDH Vránov) o rybářského svazu Staňkov.
poskytnutí fin. příspěvku ve Cena dohodou 5 Kč/m2.

Prodejní cena celkem
20 540,- Kč. Náklady
spojené s převodem hradí
kupující,
- koupi pozemku parc. č.
stav. 86, o výměře 254
m2 a objektu bez č.p. na
tomto pozemku, pozemku
parc. č. 1089/4 o výměře
3 382 m2 a pozemku
parc.č. 121/102 o výměře
2 337 m2 – odděleného
z pozemku parc.č. 121/48,
vše v k.ú. Staňkov-ves od
Českých drah a.s., Praha 1,
Nábřeží L.Svobody 1222.
Navrhovaná kupní cena ze
strany ČD, a.s. – 200 000,Kč,
- prodej pozemku parc. č.
149/1, v k.ú. Krchleby, o
výměře 159 m2, p. Josefu
Záhořovi, Krchleby,
Jiráskova 77. Prodejní cena
55 Kč/m2, cena celkem
8 745 Kč. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
K návrhu vydání změny
územního plánu č. 10 SÚ
Staňkov, část Ohučov
podle ustanovení § 6 odst. 5,
písm. c) a § 54 odst 2 zák.
č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu
1. projednalo návrh na
vydání změny územního
plánu č. 10 ÚPN SÚ
Staňkov, část Ohučov,
2. bere na vědomí, že návrh
na vydání změny č. 10 ÚPN
SÚ Staňkov, část Ohučov,
není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně
plánovací dokumentací
vydanou krajem – Zásadami
územního rozvoje,
stanovisky dotčených
orgánů, stanovisky
Krajského úřadu Plzeňského
kraje a dále, že nebyly
uplatněny k návrhu změny
č. 10 ÚPN SÚ Staňkov, část
Ohučov,
3. vydává opatření obecné
povahy o změně č. 10 ÚPN
SÚ Staňkov, část Ohučov,
které tvoří přílohu tohoto
usnesení,
4. ukládá pořizovateli
změny č. 10 ÚPN SÚ
Staňkov, část Ohučov
– Odboru výstavby
Městského úřadu Staňkov
zajistit následně činnosti
vyplývající ze správního
řádu a stavebního zákona a
jeho prováděcích předpisů.

Usnesení z jednání rady
města dne 30. 10. 2013
Rada města schvaluje
- termíny tanečních zábav
v Lidovém domě:
1. žadatel p. Petr Gust,
Mlýnská 33, Staňkov termín 15.2.2014
2. žadatel p. Filip Štengl,
Americká 186, Staňkov termíny 30. 11. 2013, 15. 3.,
29. 3., 19. 4. a 10. 5. 2014,
- žádost p. Miroslava
Brožíka, Staňkov, Nádražní
16 o pronájem pozemku
parc. č. 38/2, v k.ú. Staňkovves, o výměře 363 m2, za
účelem zřízení zahrádky,
- na základě posouzení
hodnotící komise na
veřejnou zakázku „Ohučovvodovod“
jako nejvhodnější
nabídkovou cenu nabídku
firmy Chodské vodovody a
kanalizace a.s. Domažlice
ve výši 148 780,- Kč včetně
DPH,
- pronájem bytu v majetku
města o velikosti 2+1
v domu čp. 330, Plovární
ulice, Staňkov, p. Luďkovi
Strakovi, bytem Soukenická
331, Staňkov,
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi městem a
RWE GasNet, s.r.o., Ústí
nad Labem, Klíšská 940, na
pozemcích parc. č. st. 568,
792/4, 792/5, 792/6, 798/1
a 798/8, dle KN, v k.ú.
Staňkov- město při realizaci
stavby „Rekonstrukce NTL/
STL plynovodu a přípojek
Staňkov - Na Tržišti“,
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi městem
a RWE GasNet, s.r.o.,
Ústí nad Labem, Klíšská
940, zastoupen RWE
Distribuční služby s.r.o.,
Brno, Plynárenská 499/1 a
p. Stanislavem Borečkem,
Staňkov, Na Tržišti 328 na
pozemku parc. č. 798/8,
v k.ú. Staňkov-město na
uložení plynárenského
zařízení,
nemá námitek
- k projektovému záměru
Soukromé střední odborné
školy a Gymnázia BEAN
s.r.o, Staňkov, Trnkova
125 na otevření Soukromé
alternativní základní školy
BEAN ve Staňkově.
M. Kastlová, J. Steinbach,
V. Žáček
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Vážení a milí spoluobčané,
nastal čas adventu a s ním nejkrásnější svátky roku,
svátky vánoční. A my si můžeme jen povzdechnout,
že je to až neuvěřitelné, jak rychle ten čas běží.
Odložme, alespoň pro tenhle magický čas vůní a
rozzářených dětských očí, všechny starosti a radujme
se ze štěstí našich nejbližších. Je to doba, která je
příležitostí k zastavení se, k zamyšlení a k rozjímání.
Těchto chvil je v dnešním uspěchaném a neustále se
zrychlujícím světě čím dál tím méně a vánoční svátky
nám umožňují alespoň na chvíli zpomalit a věnovat
se i tomu nejvzácnějšímu, co máme, totiž naší rodině
a přátelům. Právě Vánoce otevírají prostor pro
uvědomění si, že mít někoho rád, že být obklopen
blízkými lidmi a tyto své umět obdarovávat, a to
nejen o Vánocích a koupenými dárky, ale i svou
láskou, je v životě to nejdůležitější.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi,
abych Vám jménem svým, jménem zastupitelstva
města a jménem pracovníků městského úřadu
popřál mnoho hezkých chvil strávených v příjemné
atmosféře a v novém roce 2014 více radostných dní,
pevného zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
Mgr. Bc. Alexandr Horák,
starosta města
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Kalendář vánočních akcí
2013 ve Staňkově
06.12. od 18.00 hod. v Lidovém domě		
Domažličanka - vánoční koncert dechové hudby
10.12. od 18.00 hod. v Lidovém domě
Vánoční koncert ZUŠ
11.12. od 13.30 hod.
Adventní setkání v Betlémě na farní zahradě
15.12. od 17.00 hod.
Benefiční koncert v kostele sv. Jakuba
Diakonie Západ a město Staňkov ve spolupráci
s římskokatolickou farností Staňkov
17.12. od 17.00 hod. na zahradě školky
Vánoční koncert MŠ
18.12. od 17.30 hod. v kostele sv. Jakuba		
Vánoční koncert ZŠ
27.12. od 17.00 hod. v Lidovém domě
Posezení pro seniory u šálku kávy či čaje, hrají
manželé Homolkovi
31.12. od 20.00 hod. v Lidovém domě		
Silvestrovská zábava - hraje TELEFON a MEDY GANG

Bohoslužby v kostele sv. Jakuba
ve Staňkově ve dnech vánočních
24.12. 			
25.12.			
26.12. 		
30.12.			
31.12.			
01.01.2014 		

Štědrý den 			
1. svátek vánoční 		
2. svátek vánoční 		
Svátek rodiny		
Silvestr 			
Nový rok 			

24.00 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin
10.00 hodin
17.00 hodin
10.00 hodin

Dům dějin Holýšovska
Vážení občané, žádáme Vás o pomoc při vybavení
expozice Domu dějin Holýšovska – muzea, které se
opravuje na náměstí 5. května čp. 18 v Holýšově.
Obsah expozice muzea se bude vztahovat k rodině
Zieglerů, založení sklárny, k I. sv. válce, k II. sv. válce –
koncentrační tábor Flossenbürg, zajatecký tábor a život
v Holýšově od konce 19. století do konce II. sv. války.
Žádám Vás, pokud máte doma různé předměty,
fotografie, nábytek, pracovní knížky, vojenské knížky,
dobové obleky, uniformy, které by se vztahovaly k této
době, a chtěli byste je městu zapůjčit nebo darovat do
Domu dějin Holýšovska, sdělte toto prosím na č. tel. 379
412 602 pí. Valachovičové nebo č. tel. 379 412 610 pí.
Kalinové. Rádi uvítáme každou nabídku. Prohledejte
prosím Vaše půdy, zda nemáte staré židle, stůl, poličku,
obrázek…
Bc. Hana Valachovičová,
místostarostka města

Krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví a pohody v roce

2014

přeje
čtenářům Staňkovska
redakce
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Koupím skleničku ze Staňkovského
pivovaru, cenu respektuji.
Máte-li i jiné starší pivní sklenice,
zavolejte prosím na tel.732170454.
Vážený pane řediteli, školská rado,

v loňském školním roce jsme já a paní Arrammachová přednesly námitky ke stravě ve školní
jídelně. Dle dohody jsme měly možnost během jednoho měsíce kontrolovat a degustovat
stravu. V té době jsme nenašly žádná závažná pochybení a strava byla chutná. Po ukončení
naší „inspekce“ jsme Vám výsledek zaslaly mailem.
Od té doby jsme stravu opět několikrát odebraly v době nemoci dětí, naposled dne 7. 10.,
kdy jsme Vás okamžitě kontaktovala telefonicky. Kvalita stravy se ve všech případech lišila
od stavu v květnu 2013. Vy si dle telefonického hovoru špatné kvality stravy nejste vědom a
problém jste s ní neměl ani 7. 10. Personál školní jídelny evidentně vařit umí, avšak proč tak
nečiní, pokud někdo neudělá humbuk, si můžeme jen domýšlet. Měly jsme v plánu přizvat
na schůzku vedoucí jiné školní jídelny, která si doplňuje vzdělání na výživovou poradkyni.
Myslím, že by žádné další kroky z naší strany neměly cenu, pokud není vůle druhé strany
něco měnit k lepšímu.
Za nestandartní považuji i odhlašování obědů do 10 hodin předchozího dne. Může rodič
předvídat v pátek dopoledne, že dítě do pondělka onemocní? Otázkou je, proč bylo toto
opatření přijato a zda není hlavním a nepřiznaným důvodem zvýšení odběru obědů, které
již není možné odhlásit.
S pozdravem						
V rámci projektu Příběhy bezpráví přijal pozvání na besedu
s žáky základní školy pan Václav Kabourek, autor knihy Ze
Staňkova do Hollywoodu. Kromě besedy ve škole souhlasil
pan Kabourek i s krátkou besedou, která proběhla pro veřejnost v podvečerních hodinách ve staňkovském kině. Zhruba
stovka návštěvníků naslouchala zajímavému vyprávění staňkovského rodáka, který vzpomínal nejen na dětství prožité
ve Staňkově, ale i na útěk na Západ ve vagónu pod hromadou klád a následnou cestu do Ameriky. Sám tehdy netušil, jak zajímavý život ho tam čeká. Posluchače uchvátilo
jak jeho povídání o životě mezi hollywoodskými hvězdami
(Peter Falk, Arnold Schwarzenegger, John Travolta, Omar
Shariff aj.), tak jeho skromný a nenucený projev. Beseda
byla velice zajímavá a pan Kabourek i pořadatelé byli mile
překvapeni velkým zájmem posluchačů.

31.12. od 20.00 hod.
v Lidovém domě

Silvestrovská zábava
hraje TELEFON a MEDY GANG,
pořádá FK Staňkov ve
spolupráci s městem Staňkov,
předprodej vstupenek
v pokladně MěÚ

Václava Drudíková

Školní jídelna – jaký je váš názor?
V loňském školním roce se na školskou radu a ředitele školy obrátily paní Drudíková a
Arrammachová s výhradami ke kvalitě stravy ve školní jídelně. Po jednání za účasti p.
Drudíkové, p. Arrammachové, předsedy školské rady p. Malíka, vedoucí školní jídelny p.
Žáčkové a ředitele školy došlo k dohodě, že tyto dvě zástupkyně rodičů budou po určitou
dobu hodnotit obědy a výsledky sdělí ostatním.
V průběhu měsíce března a dubna bylo hodnoceno celkem devět obědů, s výsledkem jsme
byli seznámeni na společné schůzce v květnu 2013. Celkové hodnocení bylo velmi dobré.
Dohodli jsme se, že v případě potřeby se budeme stravování ve školní jídelně opětovně
věnovat, včetně kontroly.
Já osobně i zaměstnanci školní jídelny máme zájem o to, aby jídla byla chutná, splňovala
požadavky na zdravou výživu a zároveň byla pro strávníky cenově přijatelná. Vedoucí
školní jídelny se účastní řady vzdělávacích seminářů se zaměřením na kvalitu a pestrost
nabízených jídel. Od mnohých strávníků jsme získali pozitivní reakci na kvalitu a chutnost
obědů.
Rozhodně nesouhlasím, že by z mé strany nebyla vůle jednat a hledat možnosti ke zlepšení
školního stravování. Upřednostňuji osobní jednání před výměnou názorů přes média.
V současné době probíhá anketa mezi žáky (strávníky), abychom získali co nejobjektivnější
údaje. Zvolili jsme neanonymní anketu, abychom měli možnost případné výhrady projednat
a upřesnit. Nikdo nemusí mít obavy, že by byl za svůj názor jakkoli postihován. S položenými
otázkami a výsledkem ankety se budete moci seznámit na webových stránkách školy.
Odhlašování obědů již bylo vyřešeno – doufám, že ke spokojenosti rodičů a dětí.
Dovolím si zveřejnit závěr Krajské hygienické stanice zaměřené na hodnocení jídelníčku
školní jídelny při ZŠ Staňkov za měsíc říjen 2013. „Pestrost vašeho jídelníčku hodnotíme
jako velmi dobrou. Dle našich připomínek (pestrost příloh) ji můžete ještě vylepšit.
Navrhujeme s uvedenými připomínkami pracovat a drobnými úpravami postupně jídelníček
doladit. Za vaši práci, kterou vykonáváte ve prospěch zdraví dětí, vám chceme poděkovat.“
Netvrdím, že je vše bezchybné a nedá se zlepšovat. Zajímají nás i názory dospělých strávníků
na kvalitu obědů – budeme rádi, když nám je sdělíte osobně, případně mailem.
Jaroslav Šobr
zsstankov@email.cz
Zaplněný Lidový dům 17.11.
zhlédl II. ročník Dance
Show, na níž se představilo
asi 70 tanečníků, od nejmenších kategorií, juniorů až do
kategorie dospělých. Zastoupeno bylo pohybové studio
Sheyla´s dance, TŠ Dance
Stod, TŠ Gregoriades Plzeň
a manželé Ingrid a Leandro German, ona Češka, on
z Dominikánské republiky,
kteří předvedli původní latinskoamerické tance. Akci
moderoval Pavel Cích.
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V loňském roce firma Radka Pittrová oslavila
desáté výročí působení v oboru oprav a prodeje
výpočetní techniky. Od otevření v původních
prostorách jsme ušli dlouho cestu za zkvalitňováním
a rozšiřováním našich služeb pro Vás.
Od roku 2006 působíme v nové provozovně v
Americké ulici. V současné době jsme
autorizovaným servisním centrem pro veškeré
počítače vyrobené v AT computers značek Comfor,
Triline, Premio a dalších. Od roku 2008 jsme
zapojeni v síti obchodů Comfor s cílem nabídnout našim zákazníkům široký sortiment produktů za
stejné ceny jako v internetových obchodech.
Z dalších služeb nabízíme zhotovení
elektronického zabezpečení Vašeho majetku ve
spolupráci s firmou Jablotron. Jako certifikovaná
montážní firma Vám můžeme nabídnout
zhotovení jak elektronického zabezpečovacího
systému (EZS), tak kamerového systému (CCTV),
včetně možnosti zajištění připojení Vašeho
objektu na pult centrální ochrany (PCO).
V letošním roce jsme doplnili portfolio našich činností o výškové práce. K tomu využíváme
teleskopickou pracovní plošinu Wumag na podvozku Mercedes s pracovní výškou 16,5 m. Můžeme
Vám nabídnout buď pronájem plošiny, nebo přímo
provedení výškových prací – údržba zeleně, čištění
okapů, oprava osvětlení apod.
V našem obchodě Vám můžeme také zhotovit
drobné upomínkové a reklamní předměty nebo
řezanou plotrovou grafiku pro Vaši reklamu. Vlastníme
laserovou gravírku, kterou můžeme řezat a gravírovat
dřevo, plexisklo a další materiály a gravírovat sklo,
hliník apod. Pomocí sublimačního tisku Vám
potiskneme ve foto kvalitě keramiku nebo textil.
Přejeme Vám krásné a klidné Vánoce a
mnoho zdraví v dalších letech.
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Společenská kronika

V měsíci  listopadu  oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Procházka Václav, Staňkov II
85 let		
Řežábová Jiřina, Ohučov		
80 let
Žáková Marie, Staňkov I		
80 let		
Jedlička Josef, Staňkov I		
80 let
Schejbal Konstantin, Staňkov II
75 let		
Příbrský Jaroslav, Staňkov I
70 let
V měsíci  prosinci oslaví  nebo již oslavili
významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Konopíková Jiřina, Krchleby
85 let
Roudná Jaroslava, Staňkov II
80 let
Šváb Josef, Staňkov I		
75 let		
Rychalová Milena, Staňkov I
70 let
Kufnerová Marta, Krchleby		
70 let		
Volena Jan, Staňkov I		
70 let
Gabrielová Marie, Staňkov I
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.

moře
lázně a wellness
poznávací zájezdy
cyklistika a turistika
letecké zájezdy atd.
Hledáte originální VÁNOČNÍ DÁREK?
Přijďte si k nám pro
dárkový šek nebo poukaz!
Potěšíte zážitkem v pěkném balení!

V říjnu a v listopadu 2013 byli v obřadní síni
MěÚ přivítáni noví občánkové města Staňkov
Jan Šindelář		
Lukáš Blahník
Adéla Mlezivová		
Jan Voves
Lukáš Boubel		
Vojtěch Žáček
Leoš Ganzwohl		
Tomáš Kaufner
Karolína Morkesová
Lukáš Pylypčák
Aneta Šlehoferová				

MÍSTO
PRO
VÁŠ TEXT

000000
Dárkový poukaz nelze proplatit v hotovosti. Je přenosný. Je určený na výše uvedený program, služby.
www.bustour-foltynova.cz

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ s.r.o. Plzeň – Klatovy – Horšovský Týn
centrála CK: tel. 379 423 028, 602 876 877 www.bustour-foltynova.cz
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Platné hlasy

Ke slavnostní
atmosféře se
připojily děti a
paní učitelky
z MŠ, kterým tímto
děkujeme.
Přejeme pevné
zdraví, hodně
radosti a
spokojenosti.
Nejvíc

Nejmíň

č.

název

celkem

v%

ČSSD

Staňkov 1 - 30,81%

Vránov - 18,96%

1

Česká str.sociálně demokrat.

390

26,71

ANO

Ohučov - 25,00%

Staňkov 1 - 17,13%

2

Strana svobodných občanů

15

1,02

KSČM

Krchleby - 16,41%

Vránov - 13,79%

3

Česká pirátská strana

38

2,6

ODS

Vránov - 20,68%

Ohučov - 8,92%
Vránov - 5,17%

4

TOP 09

144

9,86

TOP 09

Staňkov 2 - 10,59%

5

HLAVU VZHŮRU - volební blok

4

0,27

Úsvit

Vránov - 8,62%

Staňkov 1 - 3,93%

6

Občanská demokratická strana

150

10,27

KDU-ČSL

Staňkov 1 - 4,40%

Ohučov - 0%

Volební účast

Ohučov - 73,68%

Staňkov 1 - 52,63%

9

politické hnutí Změna

4

0,27

10

Strana soukromníků ČR

9

0,61

11

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

57

3,9

13

Suver.-Strana zdravého rozumu

3

0,2

15

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

15

1,02

17

Úsvit přímé demokr.T.Okamury

80

5,47

18

Dělnic.str.sociální spravedl.

34

2,32

20

ANO 2011

266

18,21

21

Komunistická str.Čech a Moravy

211

14,45

22

LEV 21-Národní socialisté

4

0,27

23

Strana zelených

33

2,26

24

Koruna Česká (monarch.strana)

3

0,2

ČSSD
ANO
KSČM
ODS
TOP 09
Úsvit
KDU-ČSL

26,71
18,21
14,45
10,27
9,86
5,47
3,9

30
25
20
15
10
5
0

Parlamentní volby
ČSSD

ANO

KSČM

ODS

TOP 09

Úsvit

KDU-ČSL

2013
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Trojka na konci letopočtu – rok 1893
Na českém zemském sněmu vláda v květnu znovu předkládala punktační
předlohy (plán česko-německého vyrovnání již z roku 1890, jedním z jeho bodů
byl např. zákon o užívání zemských jazyků při samosprávných úřadech), ale na
sněmu došlo během jednání k násilnostem, takže byl na příkaz vlády uzavřen.
Vřava se přenesla i do pražských ulic.
Tento rok v Čechách probíhalo hnutí usilující o novou volební reformu, jíž by se
zavedlo všeobecné volební právo.
Volby se odehrály tento rok i v obou Staňkovech. V městečku se po
Juliovi Trnkovi stal purkmistrem Petr Šobr a ve vsi vystřídal Šimona Roučku
Václav Holub. V obou obcích se tento rok obměnilo složení místní školní rady,
byli zvoleni policejní komisaři a v městečku i školní dozorce. Obce musely být
při vjezdu a výjezdu označeny tabulkou s názvem lokality.
Toho roku bylo poměrně suché léto, a tak pachtýři žádali o prominutí nebo
alespoň snížení nájmu z obecních pastvin.
Krchleby, které náležely pod správu Staňkova Vsi, si chtěly zřídit
v bývalém hliništi rybník. K jeho výstavbě bylo zapotřebí dostatek vhodného
materiálu, a proto žádaly o to, aby směly použít kámen z rozkopaných mohyl,
nacházejících se na obecním pozemku. Mohyly zde prozkoumával řídící učitel
ve Staňkově Vsi Záhořík, který proslul společně s milavečským farářem Langem
objevením milavečského bronzového vozíku o deset let dříve.
V zápisech ze schůzí obecního výboru Staňkova Vsi se dozvídáme, že za
3 zlaté (ač v roce 1892 vyšel zákon zavádějící korunovou měnu, ta však přešla
v definitivní užívání až od 1. ledna 1900) rozsvěcoval pouliční petrolejové lampy
stále strážník. Petrolej kupovala obec z příjmů z vybíraných trhových poplatků.
A co například řešila rada města toho roku?
Na jednom z prvních zasedání v onom roce radní hledali místo, které by nejlépe
vyhovovalo všem požadavkům pro konání dobytčích trhů. Jako nejdůležitější
podmínky bylo stanoveno, že prostor se bude nacházet za městem a bude
oplocen. V únoru obecní výbor vybral a rozhodl o konání dobytčích trhů v místě
„pod zahradami“.
Na konci února se na obecním úřadě odehrávala dražba, jakou my
dnes již neznáme, a to na sbírání housenek a vyřezání stromů s následujícími
podmínkami: pachtýř musí sbírat housenky, jakmile to počasí dovolí a dále pak
po celé jaro až do ukončení zelených housenek. Po vyčištění prvních housenek,
očištění stromu a vyřezání suchých suků obdrží nájemce první polovinu částky,
druhou pak na svatého Jakuba. Kdyby nájemce sjednané práce neodvedl včas,
bude místo něho sjednán jiný. Dražba se týkala údržby stromořadí při cestách
k Vránovu a k Ohučovu.
Dnes úsměvný zápis přinesla v červnu konaná schůze obecního
výboru, která projednávala žádost Josefa Nedvěda o povolení zřízení výčepu
vína. Po projednání čtyřech zásadních podmínek byl výčep povolen. Prvním
z projednávaných bodů byla otázka, zda obchod s vínem je pro obyvatelstvo
nutný – odpověď radních zněla: zřízení je možné. Druhý bod projednával
snadný policejní dohled (ve smyslu policie požární), neboť obchod se nacházel
u okresní silnice a byl „ohnivzdorný“. Ve třetím bodu radní zjistili, že „místnosti
v krámu jsou na stojaté hosti vhodné“. A naposledy se řešila otázka bezúhonnosti
živnostníka.
Problémy a vřava pražských ulic se v běhu života obou Staňkovů nijak
neodrazily.
Radka Kinkorová

KOUPÍM !!!!!! KOUPÍM !!!!!! KOUPÍM !!!!!! KOUPÍM !!!!!!
VŠE K HISTORII STAŇKOVA: STARÉ POHLEDNICE, FOTOGRAFIE UDÁLOSTÍ,
DOMŮ, SPOLKŮ (HASIČI, SOKOL APOD.), PLAKÁTY, REKLAMY, PAPÍROVÉ
DOKUMENTY, NOVINY A ČASOPISY (STAŇKOVSKO, STAŇKOVSKÝ SOKOL
APOD.), PIVOVARSKÉ CEDULE, SKLENICE, AKCIE, PODTÁCKY, LÁHVE
S NÁPISY, KORUNKOVÉ UZÁVĚRY, JÍZDENKY ZE STAŇKOVSKÉHO
NÁDRAŽÍ, ODZNAKY, LEGITIMACE, KNIHY A DALŠÍ VĚCI O STAŇKOVU.
DĚKUJI ZA JAKOUKOLIV NABÍDKU.
OLDŘICH KORTUS
Telefon: 777 891 373
Email: o.kortus@post.cz
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Kultura

Kulturní akce a plesy
v novém roce
11.01. - country bál pro Čečovice
25.01. - rybářský ples
01.02. - mládenecký ples
08.02. - letecký maškarní ples
13.02. - staňkovský slavík
15.02. - rocková taneční zábava
28.02. - žákovský ples
Chceme TÍMTO
pozvat veřejnost na

Vánoční koncert

naší mateřské školy,
který se bude konat v
úterý 17.12.2013 od 17.00
hodin na školní zahradě.
Součástí programu bude
hudební vystoupení
dětí a učitelek a také
ochutnávka tradičních
vánočních pokrmů a
nápojů.

Zpráva o činnosti ZO SPCCH Staňkov (Svaz
postižených civilizačními chorobami ČR)
Místní organizace Staňkov s předsedkyní paní H.
Kučerovou připravila pro své členy v letošním
kalendářním roce opět několik zajímavých
akcí: dvě odborné přednášky týkající se zdraví,
spojené se společným obědem, za finančního
přispění města zájezd do Bavorského lesa,
v rámci okresu dvě rekondice v Krkonoších a
poznávací zájezd po severních Čechách, v rámci
kraje zahraniční zájezd do Itálie a dva lázeňské
pobyty ve Velkém Mederu. Pravidelně v březnu
probíhá výroční členská schůze a v prosinci
členská schůze spojená s vánoční besídkou v
prostorách ZŠ. Děkujeme městu, že odsouhlasilo
bezplatný pronájem. Společné posezení členům
zpříjemňuje pravidelně vystoupení žáků ZUŠ, za
což děkujeme.
V současné době má naše organizace kolem 80
členů. Vzhledem k nabídce zajímavých aktivit
došlo během posledních dvou let ke 100%
nárůstu členů a rádi přivítáme další.
6. prosince přebere naše předsedkyně, již
podruhé, cenu „Anděl roku,» což je ocenění
práce v oblasti sociálních služeb udělované
Plzeňským krajem.
Jednatel ZO - H. Kozová
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Fotbalisté
FK
Staňkov
vstoupili
do
sezony
2013/14 v roli nováčka I.
A třídy a úvodní zápasy
určitě nevyšly podle jejich
představ. Postupem času se
ale tým vedený trenérem
Milanem Kucharičem dostal
do správné herní pohody a
výsledky se dostavily. Po
sérii zápasů bez porážky ve
druhé polovině podzimu se
mužstvo vyšplhalo dokonce

na příčky zajišťující baráž o
postup, nakonec ale i 6. místo
v tabulce po první polovině
je velice dobré a nadějné.
Věřme, že Staňkovští budou
podobně pokračovat i na
jaře.
Nejlepším umístěním ze
všech staňkovských týmů se
mohou pochlubit starší žáci,
kteří po podzimu ovládají
krajskou soutěž a ztratili
jediné dva body v posledním

kole. V polovině tabulky
stejné soutěže, na devátém
místě, přezimují dorostenci,
mladší žáci jsou třetí.
Béčko Ajaxu Staňkov je ve
futsalové okresní lize po
první půlce sezony třetí.
První tým zahájil krajský
přebor vítězstvím v derby
nad Bomberem Domažlice
6:4 a v současné době je jeho
soutěž v plném proudu.
vis

Po
zahájení
školního roku v sále Lidového
domu se rozběhl život naší
školy naplno. V září děti
z prvního i druhého stupně
navštívily hudební pořad M.
Parnahaje, osmáci vyrazili do
Plzně na Evropský den jazyků
a sedmáci do Meclova na Den
otevřených dveří Meclovské
a.s. Žáci čtvrtého ročníku
prošli teoretickou průpravou

do Národního divadla a
Senátu ČR. Děti z prvního
až čtvrtého ročníku navštívily
kino a zhlédly animovanou
pohádku, družina připravila
pro děti lampionový průvod.
Pro děti z prvního i druhého
stupně jsme uspořádali školní
kolo soutěže Staňkovský
slavík. Postupující žáci se
představí
veřejnosti při
únorovém finále v Lidovém

kterého je naše škola zapojena
už několik let. V letošním roce
se nám podařilo získat jako
hosta staňkovského rodáka a
autora knihy Ze Staňkova do
Hollywoodu pana Václava
Kabourka. O historii školství
s žáky devátého ročníku
besedovala historička Věra
Steinbachová. Do devátých
tříd také zavítali zástupci
středních škol a učilišť
z našeho regionu, aby žákům
představili nabídku studia po
základní škole. Žáci osmého
ročníku navštívili Úřad práce
a prezentaci středních škol
v Domažlicích. Děti z třetího
až devátého ročníku zhlédly
představení Jak se píše kniha,
jak se skládá písnička a žáci
čtvrtého, pátého a sedmého
ročníku navštívili besedu
Středověké hrady, zřícenina
Roupov a Lacembok.
I
v
letošním
školním roce se naše škola
zúčastnila
florbalového
turnaje Orion cup. Výsledky
uvedeme v příštím vydání
Staňkovska, neboť některá
družstva
ještě
pokračují
v soutěži. Žáci prvního stupně
se účastnili florbalového
turnaje, který je pořádán
Florbalovou unií společně
s Českou pojišťovnou. Hoši
skončili na turnaji ve Kdyni na
druhém místě mezi mužstvy
z celého okresu. Dívky ve
stejném turnaji postoupily do
krajského kola.
Na konci listopadu
jsme opět uspořádali spolu
s městem Staňkov Vánoční
trhy a na začátku prosince
jsme přivítali nadcházející
advent zpěvem koled a
rozsvícením
vánočního
stromu na náměstí.
Pěvecký sbor školy
připravuje vystoupení pro
seniory a Vánoční koncert
v Lidovém domě a v kostele.
Žáci druhého stupně, kteří se
učí německý jazyk, navštíví
v
prosinci
Regensburg.
Pro žáky druhého stupně

Zprávy ze základní školy

dopravní výchovy, šesťáci
se svými třídními učitelkami
prožili dvoudenní adaptační
kurz, navštívili Západočeské
muzeum a veletrh cestovního
ruchu v Plzni, kde zhlédli
ukázky Techmánie. Deváťáci
navštívili školicí centrum
Černošín a dozvěděli se
zajímavé informace o třídění
odpadů.
V říjnu se konal
celoškolský aktiv a třídní
schůzky. Žáci osmého a
devátého
ročníku
měli
možnost zvážit výběr budoucí
střední školy prostřednictvím
testů
profiorienatace
a
pohovoru s psycholožkou.
Čtvrťáci navštívili dopravní
hřiště
v
Domažlicích,
kde
prošli
praktickým
výcvikem, třeťáci si prohlédli
keramickou dílnu v Osvračíně
a archiv v Horšovském Týně.
Děti z druhé a páté třídy se
vypravily do divadla Alfa
v Plzni na pohádku Křesadlo.
Osmé a deváté třídy zavítaly

domě.

V listopadu se
přišly podívat do prvních
tříd na své bývalé svěřence
učitelky z mateřské školy.
Žáci
druhého
stupně
navštívili filmový festival
Juniorfest v Horšovském
Týně. I v letošním roce
uspěli naši žáci ve výtvarné
soutěži festivalu. V kategorii
mladších žáků byly oceněny
obrázky Lindy Malíkové,
Pavlíny Hájkové a Vanessy
Stachové. V literární soutěži
Juniorfestu jsme získali také
několik cen. V poezii vyhrál
první místo Zdeněk Šagát,
druhé místo obsadila Anna
Hofmanová. V próze patřilo
vítězství Štěpánce Přibylové,
třetí místo Jakubu Schenkovi
a ocenění získala také Adriana
Prihodová. V listopadu jsme
jako každý rok pořádali Den
otevřených dveří a informační
schůzky
pro
rodiče.
V devátých třídách proběhl
projekt Příběhy bezpráví, do

Hokejisté jsou v čele tabulky
Staňkovští hokejisté zahájili svoji 14. sezónu domácím
duelem v polovině října proti Příkosicím, který skončil
remízou 5:5. O týden později náš tým prohrál s týmem
Kralovic v třemošenské aréně 1:4. Na konci října Staňkov
zaznamenal první letošní výhru 5:3 nad plzeňským
Handballem na ZS v Domažlicích. V listopadu Staňkov
nejprve porazil Město Touškov 4:1 v plzeňské Kooperativa
aréně, poté na ZS v Domažlicích přehrál Bezdružice 3:1 a
v posledním odehraném utkání porazili staňkovští hokejisté
plzeňský Panasonic 7:2 v plzeňské ČEZ aréně. Tím Staňkov
vyhrál počtvrté v řadě a posunul se na první místo tabulky
krajské soutěže. Brankářskou oporou je opět Jan Brožovský,
nejproduktivnějším útokem je lajna Petr Němec, Petr
Hoffman, Jiří Látal a nejlepším obráncem je Marek Přibyl.
V dalších zápasech nás čekají Kaznějov, Zbiroh, Holýšov
a plzeňská Omega. Pololetní schůze klubu se uskuteční
ve Staňkově 14.12. po utkání v některé ze staňkovských
restaurací.
Krajská soutěž mužů plzeňského kraje - skupina D
Pořadí
Tým
Zápasy V R P Skóre Body
1. HC Tempo Staňkov
6
4 1 1 25:16
9
2. Apollo Kaznějov B 5
4 0 1 24:11
8
3. HC Omega Trans B   6
4 0 2 29:17
8
4. Handball
6
3 1 2 31:24
7
5. LHC Kralovice
   5
3 0 2 16:14
6
6. Město Touškov     6
3 0 3 16:22
6
7. HC Holýšov B
    6
2 1 3 18:21
5
8. Jiskra Bezdružice 6
2 0 4 17:20
4
9. Čechie Příkosice   5
1 2 2 25:30
4
10.HC Panasonic       6
1 1 4 13:21
3
11.HC Zbiroh B
5
1 0 4 12:30
2

Za hokejový klub Ing. Vojtěch Němec

chystáme i pobytový zájezd
do Anglie v druhém pololetí
školního roku.
I
v
letošním
školním roce pracuje ve
škole Žákovský parlament,
jemuž
předsedají
Soňa
Arrammachová a Tereza
Chvátalová z osmého ročníku.
Co na svých schůzkách
projednávají a jaké akce ve
škole probíhají, si můžete
přečíst na webových stránkách
školy (www.zsstankov.cz) a
ve školním časopisu Škola
pod lupou.
Závěrem bychom
chtěli kolegům, žákům i
jejich rodičům popřát krásné
Vánoce a příjemně prožité
vánoční prázdniny.
vedení školy
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