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Slovo na úvod
Milí čtenáři, občané Staňkova a okolí, dostáváte po dlouhé době opět do rukou Staňkovsko. Pevně
věříme, že nebude nadlouho poslední. Po několika číslech, která byla vydávána po roce 1990 a v nichž jsme
se snažili informovat o dění ve městě, následovala dlouhá pauza, přerušená jen účelově vydanými informativními výtisky, např. k volbám, k dani z nemovitosti či k ukládání domovního odpadu a podobně. Pravidelné
vydávání totiž ztroskotalo vždy na neexistenci stálého týmu, řekněme redakční rady, a proto se nyní snažíme
tento nedostatek napravit a práci s vydáváním Staňkovska rozdělit mezi více lidí.
Tak toto byl úplně první článek z prvního čísla obnoveného časopisu z října 1996. A co jsme vám tehdy slibovali?
Chtěli bychom, aby Staňkovsko vycházelo jednou za dva měsíce a naši čtenáři v něm nacházeli pravidelné rubriky.
Uvědomujeme si, že dnešní čtenář je hýčkán časopisy s nádhernými barevnými fotografiemi a s exkluzivními články ze
zahraničí. My můžeme nabídnout pouze jednobarevný tisk s jednoduchou úpravou. Rádi bychom vám přinášeli rubriky
s informacemi o práci městského úřadu a zastupitelských orgánů obce, o kulturním a sportovním dění v našem městě,
o podnicích, podnikatelích, spolcích a
organizacích ve Staňkově.

100
A co se např. objevilo na první stránce
prvního Staňkovska?
Obchvat města
Jednání pracovníků městského úřadu
a projektantů o obchvatu Staňkova se
konalo 14. 10. 1996 za značného zájmu obyvatel.
Starosta města ing. Mestl po rozsáhlé diskusi uvedl, že městský úřad je
schopen nabídnout majitelům zahrádek, kterých se trasa obchvatu dotkne,
nové pozemky na zřízení zahrádek…
Městská rada schválila nevydávat
městskou vyhlášku o zákazu nabízení a poskytování sexuálních služeb v
obvodu města.
Zastupitelstvo 12. 2. 1996 vydalo souhlas se zavedením místní televize,
která nahradí místní rozhlas.
Městská rada nesouhlasí s dlouhodobým pronájmem kulturního domu zájemci z Přeštic na pořádání diskoték.

Staňkovsko					

Únor 2012

strana 2

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou jubilejní sté číslo Staňkovska. Chtěl bych tohoto jubilea využít a poděkovat
všem, kteří se na tvorbě tohoto informačního periodika o dění ve Staňkově, v Krchlebech, v Ohučově a ve Vránově podíleli
i podílejí. Jsou to desítky hodin strávené v diskuzích nad konečnou, jak tiskovou, tak zejména grafickou podobou toho
kterého konkrétního čísla, a jsou to zároveň desítky mailů a telefonátů autorům příspěvků a sponzorujícím firmám. Do další
stovky bych pak chtěl redaktorskému kolektivu popřát hodně tvůrčího elánu, hodně radosti a uspokojení z této nelehké,
ale záslužné práce, štěstí na kvalitní témata a na kvalitní autory příspěvků a zejména pokud možno samé pozitivní a dobré
zprávy z našeho města a okolí.
Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta města
- pravidla rozpočtového provizoria pro rok žení „Dřevotvar-Limex CB“ se sídlem
Chýnov, Slavníkovců 455. Nabídková
2012,
cena díla bez DPH 25.989.620,- Kč a po- Smlouvu mandátní č. 033AS-KBP-11 věřuje starostu města podpisem smlouvy
mezi městem a INGEM inženýrská, a.s., o dílo na akci „Zdravotní středisko Staňse sídlem Plzeň, Barrandova 26 na výkon kov - stavební úpravy a přístavba“,
Usnesení z jednání rady města dne koordinátora bezpečnosti práce na akci
„Staňkovsko - odkanalizování obcí na ČOV neschvaluje
30.11.2011
Staňkov a dokanalizování města Staňkov - - prodej pozemků parc. č. 1750 a 1749,
oba v k.ú. Staňov-ves, p. Petru Pytlíkovi,
II. etapa, odkanalizování obce Krchleby“
Rada města
Plzeň, Habrmanova 7 z důvodu, že po- k návrhu CHVAK a.s. Domažlice
Celková cena včetně DPH 147.000,- Kč,
zemky jsou určeny pro uložení inženýra) bere na vědomí
vodné na r. 2012 v částce 36,82 Kč včet- - koupi pozemku parc.č. 367/45, v k.ú. ských sítí.
ně DPH za 1 m3,
Staňkov-ves, o výměre 221 m2,ostatní
b) schvaluje
plocha - ostatní komunikace, od paní Jany Usnesení z jednání rady města dne
stočné na r. 2012 ve výši 34,18 Kč včetně Plecité, Holýšov, PMV 480. Cena za 1m2 21.12.2011
DPH za 1 m3,
105,- Kč, kupní cena celkem 23.205,- Kč.
Náklady spojené s prodejem pozemku Rada města
schvaluje
schvaluje
hradí kupující,
- Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí
- zadání veřejné zakázky „Zdravotní střeo zřízení věcného břemene na pozemky - prodej pozemku parc.č.1482, v k.ú. Vrá- disko Staňkov - stavební úpravy a přístavparc. č. 951/5 a 661/4,dle KN, v k.ú. Ohu- nov, o výměře 109 m2, paní Mgr. Jitce He- ba - Výkon finančního a ekonomického
čov, pro stavbu „Ohučov, parc. č. 661/15 rianové, Brněnská 1068/22, Plzeň. Cena poradenství“ PaedDr. Jiřímu Kolečkovi,
NN“- venkovní vzdušné vedení.
za 1m2 55,- Kč, prodejní cena celkem České Budějovice, Litvínovická 12, nabíd5.995,- Kč. Náklady spojené s prodejem ková cena 181.000,- Kč bez DPH,
Usnesení z jednání rady města dne
pozemku hradí kupující,
12.12.2011
- rozpočtové opatření č. 8 - rozpočtové
- Smlouvu o bezúplatném převodu nemo- změny v rozpočtu města na r. 2011,
Rada města
vitostí bez omezujících podmínek, uzavřeschvaluje
- žádost p. Václava Wegschmieda, Staň- nou mezi ČR - Úřadem pro zastupování - na návrh komise bytové přidělení byt.
kov, Jiráskova 106 o pronájem pozem- státu ve věcech majetkových a městem na jednotky v majetku města do nájmu - byt
ku parc. č. 217, v k.ú. Staňkov - ves, za převod pozemků v k.ú. Staňkov - ves, ve- č. 4 o velikosti 1+0 v domě č. 237 (DPS),
účelem uskladnění stavebního materiálu dených jako ostatní plocha, zapsaných na Žižkova ul., Staňkov p. Marii Gustové,
Poděvousy 39,
LV č. 60 000,
- makadam,
neschvaluje
- poskytnutí fin. příspěvku z rozpočtu
města na činnost Poradenského centra
Domažlice Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR v r. 2012,

- darování majetku TJ SOKOL Krchleby
městu Staňkov:
- stav. parc. 77/1, parc. č. 208/1-zahrada,
budovy čp. 72 na stav. parc. 77/1,
- budova bez čp. na stav. parc. č. 144, která je ve vlastnictví města Staňkov, vše v
k.ú. Krchleby,

bere na vědomí
a) výsledky voleb zákonných zástupců
- koupi pozemků p.č.120/5, výměra 263
žáků do školské rady ZŠ,
b) výsledky voleb zástupců pedagogů do m2, ostatní plocha - ostatní komunikace,
školské rady ZŠ,
parc.č. 131/5, výměra 1626 m2, neplodná
půda, parc.č. 1322, výměra 151 m2, nejmenuje
plodná půda, parc.č. 1323, výměra 1395
- za zástupce města jako zřizovatele ZŠ do m2, neplodná půda, vše v k. ú. Staňkovškolské rady na období od 01.01.2012
ves, od Římskokatolické farnosti Staňkov,
do 31.12.2014:
B.Němcové 3. Výměra celkem: 3435 m2.
- p. Mgr. Bc. Alexandra Horáka, starostu Cena za m2 20,- Kč, kupní cena celkem:
města,
68.700,- Kč. Náklady spojené s prodejem
- p. Karla Malíka, člena rady města,
pozemku hradí kupující,
- p. Zdeňka Strouska, člena rady města.

- prodej nepotřebného nepojízdného vozidla AVIA DO 46-93 firmě RENOVUM
s.r.o., Staňkov, Plzeňská 20.
Usnesení z jednání rady města dne
16.1.2012
Rada města
schvaluje
- návrh znění veřejnoprávní smlouvy ve
věci zabezpečení provedení zápisů do
informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí podle zák. č.
111/2009 Sb., o základních registrech, ve
znění pozdějších předpisů, orgány města
Staňkov namísto orgánů jiné obce,

- výjimku z počtu žáků v ZŠ Staňkov, okr.
Domažlice, příspěvkové org., ve školním
roce 2011/2012 v 7. třídě na počet 34
- OZV č.1/2012 o zákazu požívání alkoho- žáků,
Usnesení č. 9 z jednání zastupitelstva lických nápojů na veřejném prostranství na
města konaného dne 12. prosince území města Staňkov a městských částí bere na vědomí
2011
- výnos Tříkrálové sbírky 2012, kterou
Ohučov, Krchleby, Vránov,
organizovala Farní charita Staňkov. Bylo
Zastupitelstvo města
- jako nejvhodnější nabídku na realizaci vybráno celkem 77.111,- Kč.
schvaluje
akce „Zdravotní středisko Staňkov - sta- změny v rozpočtu města - rozpočtové
V. Žáček, M. Kastlová
vební úpravy a přístavba“- nabídku Sdruopatření č. 7,
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Místní poplatky

MěÚ upozorňuje všechny občany a majitele nemovitostí na povinnost zaplatit místní poplatky do 31.03.2012,
jak to stanovují místní vyhlášky. Jde o poplatky za likvidaci odpadů (480,-Kč/rok/TP či rek.objekt) a poplatek
za psy (Kč 250,- u domu, 400,- v bytě, 100,- důchodci; 150,- v Krchlebech, Ohučově, Vránově).
Platit je možné hotově v pokladně městského úřadu ve dnech pondělí až pátek nebo převodem
na účet 19-520321/0100
v.s. odpad 		
1337+číslo popisné
				
v.s. popl.za psa		
1341+číslo popisné
V případě potřeby odstranění většího množství odpadů, než je kapacita vašich nádob, kontaktujte prosím
MěÚ-MTBS nebo odpady odvezte do sběrného dvora. Využijte této možnosti a neodhazujte odpad mimo
určená místa! Uklízejte výkaly po svých pejscích!						
Poplatky za pronájem hrobového místa a služeb na hřbitově je nutné zaplatit na základě nájemní smlouvy do
konce června letošního roku.

A jak komunikujete s úřadem vy?

Existují skupiny obyvatel, pro které návštěva úřadu není
jednoduchou záležitostí. Obecní či městský úřad je sice většinou
umístěn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbariérový, i vozíčkář
se v něm dokáže pohybovat. Přesto může být pro člověka se
zdravotním postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a úřadem
větší komplikací, než by se na první pohled zdálo, zvláště
v zimním období. Problémy nekončí ani na samotném úřadu –
kolik úředníků dokáže komunikovat třeba s člověkem od narození
neslyšícím, který má potíže s porozuměním psanému textu a jeho
mateřským jazykem je znakový jazyk?
Ve spolupráci s občanským sdružením APPN, které se, mimo
jiné, věnuje zavádění moderních technologií do komunikace
neslyšících, bylo právě s ohledem na potřeby zdravotně postižených
přizpůsobeno softwarové prostředí ONIF, umožňující online
rozhovor úředníka s občanem prostřednictvím internetového
připojení, s vizuálním kontaktem a archivací záznamu z návštěvy.
„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby občan navštívil úředníka
v jeho virtuální kanceláři na internetu. Oba se navzájem vidí a

Obchvat – nekončící téma

hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně uložit a dále s ním
pracovat. Je možné přizvat k rozhovoru jednoduchým způsobem
další úředníky. Neslyšící občan může využít online tlumočení do
znakového jazyka, kdy se třetím virtuálním účastníkem návštěvy
stává službu konající pracovník celorepublikového online
tlumočnického centra a simultánně překládá vzájemný rozhovor
úředníkovi do českého jazyka a neslyšícímu do znakového jazyka,“
společně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka APPN, o.s.,
a Jaroslav Čech, ředitel společnosti, která software vyvinula.
V praxi to vypadá tak, že na webové stránce úřadu je umístěn
graficky provedený příznak či logo, signalizující, zda úředník
momentálně je či není online k dispozici. Občan na tento příznak
jen klikne a dostane se do virtuálního prostředí online kanceláře
příslušného úředníka, požádá o vstup (tedy „zaťuká na dveře“)
a po povolení vstupu (tedy po „vyzvání“) vstoupí. Ve virtuální
kanceláři lze využít videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje
z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a internetu. Vítejte
ve 21. století.
Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech

V průběhu posledních měsíců jsem absolvoval společně s místostarostou Mgr. Šobrem několik jednání ohledně obchvatu
našeho města.
Prvním bylo jednání na ředitelství silnic a dálnic v Plzni, kde jsme se opětovně přesvědčili o tom, že obchvat města je stále
prioritou v Plzeňském kraji a v současné době je to jediná akce, která je připravena k realizaci. V rámci úsporných opatření bylo ŘSD
vyzváno ministerstvem dopravy tzv. optimalizaci nákladů, která probíhá v současné době.
Dalším významným jednáním k tomuto ožehavému tématu bylo jednání s hejtmanem Plzeňského kraje Milanem Chovancem, který je podrobně s naším problémem seznámen a který realizaci obchvatu plně podporuje. Důkazem toho bylo z jeho strany
bleskurychlé dojednání schůzky s 1. náměstkem ministra dopravy Ing. Lukášem Hamplem, která proběhla počátkem února. Schůzka
proběhla ve velice přátelské a neformální atmosféře, Ing. Hampl byl velice dobře informován a ocenil spolupráci města s ŘSD při
jednání s vlastníky pozemků pod obchvatem a především přístup města při odkupech zbytkových pozemků od některých vlastníků.
Byli jsme seznámeni s omezenými finančními možnostmi ministerstva dopravy v letošním roce s tím, že jsou
akce probíhající, akce pozastavené, akce zasmutněné a
akce připravené k realizaci, kam patří i obchvat Staňkova. Určitou nadějí pro Staňkov je v současné době tendrování státních zakázek za v průměru 70 % jejich katalogové ceny, kde by měly být uspořeny nemalé finanční
prostředky a zejména problémy s čerpáním Operačního
programu doprava z Evropské unie, kde jsou rovněž alokovány nemalé peníze, kdy výhodou Staňkova je právě
jeho stavební připravenost, včetně platného stavebního
povolení. V dubnu proběhne přehodnocení smysluplnosti a zejména finančních nákladů připravených investičních akcí. Následně jsme byli pozváni na další schůzku,
která by se měla uskutečnit v červnu.
Není tedy pravdou, že by se vedení města tomuto ožehavému tématu nevěnovalo, naopak snažíme
se dělat všechno proto, abychom se vysněného obchvatu v nějakém přijatelném horizontu dočkali.
starosta
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Zdravotní středisko
V letošním roce čekají naše město dvě velké investiční
akce. Tou první je pokračování budování kanalizace v Krchlebech
a tou druhou, náročnější na čas, je rekonstrukce a přístavba zdravotního střediska.
Celá akce musí být podle pravidel stanovených ROPem
ukončena a hlavně zkolaudována nejpozději do 30.10 2012, tak
aby se lékaři mohli počátkem listopadu vrátit do nově zrekonstruovaných prostor. Firma má proto stanoven smluvní termín pro kompletní rekonstrukci stávajícího zdravotního střediska a přístavbu
rehabilitace do 30.8. 2012.
V souvislosti s rekonstrukcí muselo město řešit problém
náhradních prostor pro stávající lékaře. Nakonec byly vyhovující
prostory nalezeny v prvním patře Lidového domu, kde nejpozději k 1. březnu začnou ordinovat obě praktické lékařky, také sem
byly přesunuty, oproti původnímu plánu, i obě zubní ordinace. V
rekordně krátkém času vznikly s minimálními zásahy do stávajících prostor, podle mého názoru, důstojné provizorní ordinace
s prostornou čekárnou a nezbytným sociálním zázemím. Dětská
lékařka pak bude rovněž nejpozději k 1. březnu ordinovat v části
přízemí bývalé Základní umělecké školy v Jankovského ulici. I zde
se podařilo velice rychle vytvořit jak pro lékařku, tak především pro
dětské pacienty příjemné prostředí.
Díky za to, že se to všechno podařilo v šibeničním termínu
úspěšně zvládnout, patří především našim technickým službám,

které společně s dalšími firmami odvedly prvotřídní práci. Nesmím
samozřejmě zapomenout i na nezbytnou perfektní součinnost se
stávajícími lékařkami, bez které by se nám to asi takhle nepodařilo.
Samozřejmě se stále jedná pouze o nezbytné provizorium, a proto
bych chtěl požádat všechny pacienty, kteří budou muset ordinace v
příštích měsících navštívit, o pochopení, nezbytnou toleranci a někdy třeba i o to pověstné přimhouření oka, pokud nebude všechno
tak, jak byli ve stávajícím zdravotním středisku zvyklí. Odměnou
za jejich trpělivost by jim měla být koncem letošního roku moderní zrekonstruovaná budova s rozšířenou nabídkou zdravotnických
služeb, s bezbariérovým přístupem do všech jejích prostor, a zejména zcela nová budova rehabilitace.
starosta

Jakobýni mezi námi.
Ne, nespletl jsem se a tvrdé ý je v nadpisu schválně. Nemám totiž na mysli Jakobíny, politický klub za Velké francouzské revoluce, ale
uživatele či spíše naduživatele jednoho kouzelného slovíčka „jakoby“. Kde se vzalo, tu se vzalo, a dnes jsou ho plná ústa v rozhovorech, ať už
v televizi nebo v rozhlase, v rozhovorech zejména s mladými herci, zpěváky, sportovci a i jinými lidmi. Vedle dalších známých berliček, kterými si
lidé v hovoru pomáhají (prostě, nicméně, de facto, jaksi, tak nějak, že ano… a mnoho dalších) na mne slůvko „jakoby“ působí obzvlášť odpudivě.
A nejen na mne, před časem v pořadu „Host radiožurnálu“ mluvil zpěvák David Kraus a místo telefonických dotazů mu posluchači volali, ať už
s tím přestane, v každé větě totiž použil „jakoby“ alespoň dvakrát. Toto slovo není jen vycpávkou, ale dosti mění význam řečeného. Sdělím-li, že
„…tam jakoby byly moje děti…“, musí se můj protějšek ptát: byly tam moje děti, nebo někdo, kdo se za ně jen vydával, nebo tam vlastně nebyl
nikdo, jen „jako by byl“? Sláva některých takovýchto berliček někdy mizí rychle, tak jak nastala – to je, myslím případ slůvka „nicméně“, které
bylo před 15 – 20 lety velmi užívané. Všichni to známe, mnoho takovýchto jazykových nešvarů, ale i jiných zvláštností je velmi nakažlivých.
Komu se nestalo, aby při rozhovoru s člověkem, který „zadrhává“, sám nezačal koktat? To ale vzápětí zmizí. Horší je to s těmi berličkami, těch
se zbavuje hůře. Možná to souvisí i s tím, že se málo čte, komunikuje se více s televizí a počítačem než s lidmi. A mně zbývá než se těšit, až zase
jakobýni odejdou.
Josef Steinbach
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kritizován, zejména pokud by seděl za volantem svého automobilu.
České dráhy, stejně jako ostatní dopravci se musí přizpůsobit omezení
S údivem a velkým rozčarováním jsem si přečetl článek p. Ferdinanda provozu a jen velmi obtížně ovlivní dobu prací a pracovní nasazení
Schenka „Neštěstí zvané České dráhy“ v předvánočním čísle Staňkovska, firem provádějících stavební a údržbové práce na zařízení SŽDC.
který kritizoval houkání vlaků při obnově zabezpečovacího zařízení na
České dráhy se snaží v rámci finančních možností postupně obnovit
přejezdech ve Staňkově v listopadu 2011.
vozový park, zlepšit služby, nabídnout více spojů podle požadavku
Pan Schenk ve svém článku popsal, jak ze svého pohledu vidí průběh objednatele – Krajského úřadu Plzeňského kraje. V druhé polovině
vývoje našeho státu za posledních 20 let a hrubě napadl České dráhy. letošního roku budou právě na naší trati postupně nasazeny nové
Ohrazuji se proti jeho nařčení ze stagnace a zpupnému jednání vůči dvoudílné motorové jednotky, které postupně nahradí v současné době
občanům. Transformace železnice je všeobecně známá, neboť byla provozované vozy.
často medializována a probíhá již od roku 2003. Pisatel tuto skutečnost
zcela pominul. Zásadní změnou na železnici je její rozdělení na Oprávněná kritika je v demokratickém světě žádoucí. Každý pisatel
dopravce a dopravní cestu. Čili České dráhy a.s. jsou jedním z dopravců by si měl však před psaním podobných článků ověřit, zda jsou jeho
na železniční síti provozované státní organizací Správou železniční prezentované údaje pravdivé. Jinak křivě obviní nevinného a v očích
dopravní cesty (SŽDC – Česká železnice). Provoz vlaků všech dopravců čtenářů zkazí vše, co se zaměstnancům dopravce během roku podařilo
se řídí předpisy, které vycházejí ze Zákona o dráhách. Předpisy stanoví, zlepšit.
že v uvedeném případě je strojvedoucí povinen dávat zvukovou návěst
od dočasně umístěného návěstidla do opuštění přejezdu opakovaně, V Plzni dne 20.1.2012
nejméně třikrát. Nejedná se proto o aroganci Českých drah, jak s p.
Schenk mylně domnívá, ale o opatření stanovené zákonem. Není mi
známo, kde p. Schenk zjistil, že v Bavorsku či jinde v civilizovaném Ing. Vladimír Kostelný
světě nejsou při opravách přejezdového zabezpečovací zařízení nařízena Ředitel
Krajské centrum osobní dopravy Plzeň
žádná podobná opatření jako v ČR.
Z důvodu nekázně řidičů jsou smutnou skutečností časté nehody na
železničních přejezdech. Důsledkem jsou tragické následky, které
v drtivé většině postihnou posádky silničních vozidel. Proto i na Obávám se, že jsem zde nebyl zcela pochopen, nicméně se tímto
rekonstruovaných přejezdech ve Staňkově bylo v zájmu místních omlouvám Českým drahám, že jsem je tímto způsobem osočil bez
občanů, aby vlak na svoji jízdu důrazně upozornil. Nesmyslný hlubší znalosti věci. Nenapadlo mě, že když mi příště pod okny budou
požadavek autora článku, aby přes přejezd s mimořádně nečinným troubit autobusy, budu si muset stěžovat na silničáře, potažmo na za
zabezpečovacím zařízením projížděl vlak tak, aby nikoho nerušil všemohoucí stát...
Ferdinand Schenk
není akceptovatelný a takový stav by byl možná i stejným občanem

K článku „Neštěstí zvané České dráhy“

Velmi mě zaujal článek pana
Schenka Neštěstí zvané České dráhy.
Značí to možná, jak jsou lidé o tom informováni, skutečně vypadá jako báje o všežravém a krutém bohu Molochovi. Ale to už
je dnes také legenda. Stejné je to i v SRN
u státních drah, zkratka DB, či u drah bývalé NDR – Deutsches Reichsbahn – DR.
Změny a reformy, co neustále na drahách
probíhají, mění i podobu ČSD na ČD a. s.
různé její divize atd, atd.
Stačí sledovat jen zvenčí, co vše
se dnes i ve Staňkově po kolejích oběma směry už prohání v dopravě osobní i
nákladní. Jsou to i soupravy soukromých
dopravců, nejen ČD. Též TD – traťové
distance a různé jiné složky dříve ve správě ČSD, a tudíž státní, mající na starost
údržbu tratí i zabezpečení zmizelo ve víru
privatizace, jak píše i pan Schenk. Dnes
jsou to už soukromé firmy.
Rychle se mění i předpisy včetně
dopravních a návěstních. Někdy i tak rychle během krátkého času, že si je zaměstnanci nově vznikajících z toho organizací,
jak starších, tak zcela nových stěží dokáží
náležitě osvojit, jejich smysl důkladně pochopit a náležitě podle nich i jednat.
Dřív při namáhavé manuální práci na trati byli dělníci varováni dvojhlasou
trubkou vedoucího, co sledoval trať z každé strany návěstí „Vlak se blíží – vykliďte
pracoviště! Tímto signálem upozorňoval
na vlak, též varovaný rozkazem Opatrně!“,

neboť práce probíhala za provozu. Dnes
při nasazení strojů se koná výluka koleje.
Provoz je zastaven. Tam, kde se na úrovni
křížila trať železniční se silniční nebo polní
cestou, byla a je i dnes rychlost železničních vozidel omezena pomalou jízdou a
vozidla silniční varována houkáním či pískáním železničního stroje. Jde tedy o varovné návěstí pro všechna vozidla ostatní,
co kříží cestu železničním vozidlem po
celou dobu, byť i 24 hodiny denně, kdy je
železniční zařízení vypnuté z činnosti a
mimo provoz. Nikoli návěstí pro zaměstnance – pracovníky firem práci na něm
konající především.

Je pak hrůzný pohled na trosky a
lidské ostatky různě znetvořené nárazem
při kolizi s těžkým strojem železničním.
Pak se náhle všechen „ČAS“ zastaví na velmi dlouhou dobu. Tím míním nejen
provoz, ale ohledávání trosek předběžné
místní vyšetřování, uklízení ostatků atd,
atd.
Zkrátka řečeno, tam kde byl chvat,
je najednou na vše času dost!
Jiří Vavřička, bývalý vlakvedoucí drah

Staňkovsko					

Vážení čtenáři,
před necelými osmi lety v květnu 2004 jsme Vás
v úvodníku oslovili u příležitosti padesátého čísla
nově vydávaného „Staňkovska“. Dnes se Vám do
rukou dostává výtisk s kulatým číslem 100.
Nás, kteří „Staňkovsko“ tvoříme, těší, že jsme tak
dlouho vydrželi – první číslo vyšlo v říjnu 1996 - a
že je o ně stále mezi občany našeho města zájem.
Je zřejmé, že dnes, v době nepřeberných možností,
jak získat informace, nemůžeme v mnoha oblastech těmto elektronickým i tiskovým zdrojům konkurovat. Vzhledem k tomu, že náš zpravodaj vychází přibližně 1x za dva měsíce, přičemž datum
vydání často orientujeme k určitým obdobím roku
– Vánoce, Velikonoce, pouť ve Staňkově, začátek
školního roku, nebo s vydání čekáme na nějaké
rozhodnutí městského úřadu, rady, či zastupitelstva, nejsou a nemohou být naše zprávy vždy zcela
aktuální. Soustřeďujeme se tedy na shromažďování toho, co se za období od posledního vydání ve
Staňkově a okolí událo, případně upozorňujeme
na to, co se očekává.
Významnou součástí jsou zprávy a usnesení ze
zasedání městského zastupitelstva a městské rady.
Jsme velmi rádi, že nemíváme problémy od mnohých staňkovských institucí a spolků se získáváním
materiálů pro nové číslo. Zejména se to týká škol
a přidružených obcí, kde bychom vyzdvihli zejména Spolek dobrovolných hasičů v Krchlebech, od
nichž jsme již obdrželi nejeden kvalitní příspěvek.
Rovněž tenisté a hokejisté se činí.
Vydávání místního tisku má ve Staňkově poměrně
dlouhou tradici – citujeme z kapitoly Regionální
tisk, kterou napsala Věra Steinbachová do publikace „Historie a současnost podnikání na Domažlicku“, vydané v roce 2006 nakladatelstvím
Městské knihy s.r.o.:
Místní týdeník „Staňkovsko“ začal vycházet 24. října 1925 ve Staňkově. Navázal na tradici oblíbeného Výstavního listu s podtitulem Nepolitický lokální
list a na jeho stránkách byly publikovány aktuální
události ze Staňkova i okolí, ohlasy a komentáře
k událostem celostátním i mezinárodním. Byla tu
společenská rubrika s informacemi o sňatcích,
úmrtích i jiných společenských událostech, inzeráty a další užitečné zprávy. Příležitost tu dostali i
literáti a výtvarníci, kteří se při Staňkovsku sdružili
pod názvem Dnešní dílo. Noviny od redakce až po
tisk tvořil František Zázvorka, majitel tiskárny ve
Staňkově, po jeho smrti v roce 1933 zůstaly výrobní záležitosti novin na ovdovělé Marii Zázvorkové,
redaktorem byl Josef Žák. Noviny, které od roku
1939 měly podtitul „List Národního souručenství“,
přestaly vycházet za okupace v roce 1941.

Tehdejší „Staňkovska“ vycházela každý týden a
zabývala se kromě lokálních záležitostí i celostátními i celosvětovými problémy. To by dnes patrně
bylo dost směšné, kdybychom komentovali například vztahy mezi USA a Íránem.
Po válce vydával Městský úřad, resp. Osvětová
beseda, občasné informační zpravodaje s názvem
Staňkovsko, i po roce 1990 podobně Městský úřad
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vydával takováto občasná informační Staňkovska,
až od roku 1996 jsme začali vydávat „Staňkovsko“
tak, jak je znáte dnes.
Ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v
Horšovském Týně jsme získali skeny hlaviček předválečných i některých poválečných vydání. Ty Vám
dnes u příležitosti stého čísla představujeme, rovněž
Vám představujeme členy redakční rady – minulé i
dnešní. Původně jsme začínali ve složení S. Karbanová, J. Steinbach F. Schenk, M. Gillová, Z. Antony,
M. Hering, který již bohužel zemřel, později v redakční radě působil V. Müller. Nyní jsme v redakční
radě zbyli z původní sestavy tři – Slávka Schenková,
Ferda Schenk, Josef Steinbach, přibyla Marta Kastlová, která nás zásobuje usneseními ze zasedání
městských orgánů, kulturním programem, zprávami ze společenských událostí a z matriky. Stálými
přispěvateli jsou Viktor Steinbach, který nás zásobuje stručnými zprávami ze sportovního, zejména
fotbalového a futsalového dění, a Radka Kinkorová,
ředitelka Okresního archivu, která nám ochotně posílá zprávy z historie Staňkova, jež jsou, jak často
zjišťujeme, velmi oblíbené. Máme velmi dobré zkušenosti s Městským úřadem i s vedením města – ve
všech volebních obdobích, která jsme zatím zažili,
jsme neměli potíže se žádným ze starostů ani s městskou radou, i když jsme občas napsali něco, co se
jim právě nelíbilo. Také musíme říci, že nás nikdo
necenzuruje a že se snažíme být, a určitě jsme, důsledně politicky nestranní.
Od každého čísla musíme posílat na asi 15 institucí
každé číslo „Staňkovska“, jsou to různé knihovny s
celostátním dosahem. Tam tedy budou moci badatelé někdy v budoucnu zjistit vše, co by je o Staňkovku mohlo zajímat. Od čísla 40 jsou veškerá vydání „Staňkovska“ na webových stránkách města
www.mestostankov.cz/casopis-stankovsko. Na Městském úřadě jsou minimálně dva exempláře každého
čísla a bylo by zajisté žádoucí nechat alespoň jednu
verzi svázat. Byla by to již mohutná „bichle“, uvážíme-li, že každé číslo má nyní v průměru nyní 8 – 12
stránek a náklad činí 900 výtisků (zpočátku to bylo
méně, někdy jen čtyři stránky a 600 výtisků), takže
takových 600 – 800 stránek by tato kniha měla. Podíl
sponzorů na nákladech sponzorovaného čísla činí
asi 25%. Zbytek (vytištění čísla stojí 6000 - 8000 Kč)
platí Městský úřad Staňkov. Celou dobu je přitom
Staňkovsko zdarma. Svůj význam námi vydávaná
„Staňkovska“ sehrála i v psaní staňkovské kroniky,
kdy tato, po ukončení práce pana Kupky na ní, prakticky 15 let neexistovala. Nová kronikářka města
V. Steinbachová tedy s povděkem, mimo jiných pracně sháněných pramenů, použila i náš zpravodaj.
Vážení občané Staňkova i okolí, děkujeme Vám za
přízeň i shovívavost, se kterou naše případné nedostatky přecházíte, a vydržíme-li my, věříme, že nás i
Vy vydržíte číst, případně nám i něco napíšete.
Vaše redakce Staňkovska
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dostali prvňáci knihu „Zmizelá škola“ od Daniely Krolupperové,
která se nedá v žádném knihkupectví koupit.
V městské knihovně byly připravené besedy, setkání se
spisovateli a autorská čtení.
2. 3. 2011 proběhla beseda s Markétou Čekanovou o vzniku
knihy Půl kopy pohádek a pověstí. Beseda byla určena pro žáky
5. tříd.
8. 3. 2011 Historie a současnost města Staňkova - beseda nad
kronikou města s PhDr. Věrou Steinbachovou.
22. 3. 2011 Pachatelé dobrých skutků - setkání se spisovatelem
Milošem Kratochvílem.
1. dubna proběhla v pořadí již druhá „Noc s Andersenem“.
Tu prožili malí čtenáři v Městské knihovně ve Staňkově.
Rok 2011 v Městské knihovně ve Staňkově
„Kara Mor, poslední čaroděj ze země Kůd“ je název knihy Ivana
Vičara. Tato beseda se uskutečnila 14. 6.
Počet zaregistrovaných čtenářů celkem:		
337
15. kraj České republiky – kraj knihoven - bylo letošním mottem
z toho čtenáři do 15 let				
140
15. ročníku celostátní akce „Týden knihoven“.
Počet návštěvníků využívající internet:		
1 283
V úterý 4. října navštívila Městskou knihovnu ve Staňkově
Počet návštěvníků kulturních akcí:			
1 522
spisovatelka Daniella Kroluperová, autorka „Knižky pro prvňáčka“,
Počet návštěvníků webové stránky knihovny:		
1 546
kterou děti dostaly při pasování na čtenáře. Paní Krolupperová
dětem povídala o vzniku knížky „Zmizelá škola“, četla z knihy
Výpůjčky celkem:					
16 893
„Sedmilhář Josífek“. Upozornila děti na novou knihu, která
z toho periodik:					
4 101
vyšla na konci měsíce září, a odpovídala na všetečné otázky
druháčků.
V lednu 2011 spustila knihovna elektronický výpůjční systém, který „Slované – jejich bohové a pověsti“ bylo tématem besedy
nese řadu výhod jak pro čtenáře, tak pro knihovníka.
Mgr. Marie Špačkové, která zaujala žáky 4. a 9. tříd.
Městskou
knihovnu
ve
Staňkově
navštívilo
celkem
8 542 návštěvníků.
Od listopadu do 23. 12. 2011 probíhala v knihovně prodejní
Pro žáky ZŠ a děti MŠ bylo připraveno celkem 74 besed.
výstava nakladatelství Thovt.
Městská knihovna ve Staňkově se poprvé přihlásila do projektu,
Jana Malíková
vyhlašovaný MŠMT, Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka.
Do akce, která probíhala od 1. ledna do 30. dubna 2011, bylo
přihlášeno 41 dětí z 1. tříd ZŠ ve Staňkově. V červnu při pasování

Staňkovský slavík 2012

Dne 16. 2. 2012 proběhl ve staňkovském Lidovém domě třetí ročník
pěvecké soutěže pro děti základní školy Staňkovský slavík. O vzrůstající
popularitě této soutěže svědčí skutečnost, že letos byl sál Lidového
domu zaplněn do posledního místa. Dvacet soutěžících bylo rozděleno
do dvou kategorií podle věku, a ani letos porota neměla vůbec lehkou
práci. Opět nás musely naše vlastní děti přesvědčit o tom, že nám husí
kůže z výkonů interpretů nemusí naskakovat pouze u výkonů finalistů
nějaké Superstar v televizi, ale že máme spoustu talentů prakticky
nadosah. Některé obličeje i hlasy jsem si vybavil z minulých ročníků
a byl jsem mile překvapen, jaký kus práce děti na sobě udělaly, jiné se
na soutěži objevily poprvé a ukázaly, že soutěže podobného ražení má
rozhodně smysl pořádat, a že tedy má smysl jít do dalšího ročníku i se
Staňkovským slavíkem.
Akce, alespoň podle bezprostředních ohlasů, měla opět veliký úspěch,
a jistě nejen já organizátorům soutěže Milanu Khasovi a Miriam
Augustinové děkujeme a držíme palce do dalšího ročníku.
Vítězové Staňkovského slavíka:
1. stupeň: 1. místo – Marie Šlehoferová, 5. třída
2. místo – Jindřich Krstev, 3. třída
3. místo – Lukáš Fejtek, 3. třída
2. stupeň 1. místo – Tereza Leitlová, 8. třída
2. místo – Tomáš Fejtek, 9. třída
3. místo – Soňa Arrammachová, 6. třída
cena poroty - Klára Kozáková, 5. třída
cena diváků – Tomáš Fejtek, 9. třída
cena pro nejmladšího účastníka – Eliška Jáchimová, 1. třída
Ferdinand Schenk
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NOVÉ PRACOVNÍ POZICE PRO ZAMĚSTNANCE !!!
Silná firma z Domažlic nabízí stabilní zázemí perspektivní
společnosti novým zaměstnancům do trvalého pracovního poměru
pro práci v mezinárodním prostředí na pozice :
ZÁMEČNÍK – SVÁŘEČ
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek. Odměna od 7,50 €/
hod, po zapracování možnost zvýšení odměny. Svářečský průkaz a
praxe v oboru – podmínkou, možnost dalšího vzdělávání.
TISKAŘ – obsluha strojů a zařízení
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek. Odměna od 9,50 €/
hod, po zapracování možnost zvýšení odměny. Praxe v polygrafickém
průmyslu min. 1-2 roky. Tisk na sklo, plech a textil pro další průmyslové
využití. Komunikace v NJ podmínkou, orientace v technické
dokumentaci.
OPERÁTOR CNC strojů
Práce ve vícesměnném provozu na plný úvazek. Odměna od 9,- €/
hod, po zapracování možnost zvýšení odměny. Praxe v oboru min. 2
roky, systém Sinumeric, Heidenhain, materiál sklo, plech. Příprava a
zpracování výrobních zakázek dle seznamu polotovarů.
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Tímto bych chtěla velmi poděkovat staňkovským Hasičům, kteří
zasahovali při autonehodě 3. února v Americké ulici, za jejich duchapřítomnost a ochotu, kterou nám věnovali, a to především
za svého syna. Velký dík patří i všem ostatním, co se o nás postarali. Děkujeme. 		IVANA Šlehoferová a Radeček, HOLÝŠOV

Prodám byt 1+1

v osobním vlastnictví o celkové ploše 41 m2 (kuchyně 16 m2, 18 m2, malá
předsíň, koupelna, WC, sklepní kóje) ve čtyřpodlažním panelovém domě Na Tržišti v obci Staňkov, okres Domažlice. Byt je v 1. nadzemním podlaží orientován
na jihozápad, má nová plastová okna, rekonstruované rozvody vody, púvodní
umakartové jádro a kovovou kuchyňskou linku. Topení je dálkové, ústřední,
termostatické ventily na radiátorech.
Nízké náklady na bydlení vč. energií činí cca 2500 Kč/ měsíc.
Požadujeme důslednost, pracovitost a manuální zručnost. Komunikace Dům je v klidné části obce, parkoviště před domem, v okolí udržovaná zeleň a
dětské hřiště, v blízkosti je obchod s potravinami. V obci je veškerá občanská vybav NJ podmínkou, orientace v technické dokumentaci. Nástup možný
ihned na všechny nabízené pozice, volejte tel. 379 724 046. Vlastní auto venost, dopravní spojení vlakem i autobusem.
výhodou, možnost získání příspěvku na dopravu. Nabídky na pozice
Cena k jednání 450 000 Kč. Bližší dotazy na tel. 604 171 541
zasílejte společně se životopisem na email: info@dotiko.cz

2. ROCKOVÝ COUNTRYBÁL
TOM Støíbrná rosa Staòkov si Vás dovoluje pozvat na

KONANÝ DNE

3.3.2012 OD 20.00 HODIN
V LIDOVÉM DOMÌ VE STAÒKOVÌ

HRAJÍ:

LENKA & K - BAND
JACK DANIEL

BOHATÁ TOMBOLA
VSTUPNÉ 100 Kè
ÈLENOVÉ TOM 50 Kè
INVALIDÉ 30Kè

Tìšíme se na Vaši návštìvu.
Výtìžek z akce bude použit pro potøeby dìtského oddílu

Projekt financovaný z fondu EU na základní škole
Na Základní škole ve Staňkově běží již druhým rokem projekt Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) integrovaných na základní škole. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, přičemž
finanční podpora činí přes dva miliony korun. Díky projektu škola získala nové výukové programy, pomůcky, digitální fotoaparát,
notebooky a interaktivní tabuli. V loňském roce prošli všichni učitelé školy dvoudenním školením zaměřeným na práci se žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami a na tvorbu a úpravu individuálních vzdělávacích plánů. Učitelky, které se věnují reedukaci,
zažily praktický výcvik práce s integrovanými žáky, ostatní učitelé se proškolili v práci s třídním kolektivem. Naučili se praktickým
dovednostem, které uplatňují při vedení třídnických hodin zaměřených na vytváření bezpečného prostředí ve třídě. Tyto třídnické
hodiny probíhají v letošním školním roce na prvním i druhém stupni.
V průběhu projektu učitelé vytvářejí metodické listy pro práci s integrovanými žáky, pracovní listy jednotlivých předmětů pro žáky
přecházející z prvního na druhý stupeň a metodické listy pro práci s třídním kolektivem. Pro všechny integrované žáky vytvořili učitelé podrobné individuální vzdělávací plány, které projednali s žáky i jejich rodiči. Speciální pedagožky na prvním stupni a učitelky
druhého stupně, které prošly projektem s názvem Nechci stát na okraji, vedou individuální a skupinovou reedukaci dětí na prvním
i druhém stupni a také arteterapii pro žáky s poruchami učení na druhém stupni. Integrovaní žáci prvního stupně mají možnost
navštěvovat relaxační kroužek v družině.
Projekt skončí v červnu 2012, ale i v příštím roce škola počítá s udržitelností nastavených klíčových aktivit.
										
Jitka Suchá, manažerka projektu

Staňkovsko					
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci lednu a únoru oslavili nebo oslaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Herrmannová Miroslava Staňkov II		
Janka František		
Ohučov
Mestl Václav Ing.		
Staňkov II		
Rádlová Milada		
Staňkov II
Štengl Václav		
Staňkov II		
Tolar Josef		
Staňkov II
Vágnerová Anna		
Krchleby 		
Vrbová Vlasta		
Staňkov I
Wiesner Josef		
Krchleby			
Žáčková Marie		
Staňkov I
Binderová Věra		
Brožovská Hana		
Jedličková Marie		
Steinbachová Božena

Staňkov II		
Staňkov I		
Staňkov I		
Vránov

Boreček Stanislav
Havlíková Vlasta		
Riegerová Marie		

Staňkov I
Staňkov I
Ohučov

Kulaté životní jubileum společného života oslavili manželé Kufnerovi - Krchleby
Blahopřejeme.

Matriční údaje týkající se občanů Staňkova, Krchleb, Ohučova a Vránova za rok 2011
Narodilo se		
29 občánků
Sňatek uzavřelo		
16 občanů, matrikou MěÚ Staňkov bylo oddáno 6 párů
Rozvedlo se		
13 manželství
Zemřelo		
28 občanů

Kultura v LD
25. února - rockový bál

20. dubna - koncert jihomoravské dechové hudby

1. března - koncert dechové hudby „ATLAS“

Doubravěnka

3. března - country bál - Stříbrná rosa

21. dubna - rocková taneční zábava

23. března - taneční zábava - Doubravanka

28. dubna - rocková taneční zábava

24.března - rocková taneční zábava

7. května - Jakub Smolík s kapelou - koncert

7. dubna - rocková taneční zábava

29. května - Bonbóňoviny - show pro děti

Lidový dům se k 1. březnu dočká i určitého zatraktivnění, kdy bude k tomuto datu vybudován bezbariérový přístup do jeho
přízemí tak, aby se kulturních akcí mohli bez problémů zúčastňovat i tělesně postižení občané, zejména vozíčkáři.

Fotbalové jaro se konečně přiblížilo, a tak se fanoušci
mohou těšit na novou porci zápasů o mistrovské body.
FK Staňkov zahájí své jarní tažení 25. března doma s vedoucím celkem tabulky z Nýřan. Hned týden poté zajíždí
k okresnímu derby do Postřekova. Mužstvo vedené trenérem Kucharičem se v rámci zimní přípravy jako obvykle
v posledních letech zúčastnilo zimního turnaje v Horšovském Týně. Béčko bude hrát II. třídu a céčko IV. třídu,
dorost se pokusí o záchranu v krajské soutěži. Družstva
žákovských kategorií začnou o něco později jarní část v
okresních soutěžích.
Do finiše míří futsalová divize, kam se po roce vrátil Ajax
Staňkov. Jako nováček si nepočínal vůbec špatně, v polovině soutěže dokonce bojoval o nejvyšší příčku, a přestože poté přišlo několik zaváhání, místo v nejužší špičce
soutěže si zajistil. Poslední kolo Ajax odehraje 3. března
v Plzni s tamními týmy Amigos Bar a Motáček.
vis

Z utkání futsalové divize Ajax-Draci Karlovy Vary.

Staňkovsko					
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STAŇKOVŠTÍ SILÁCI
V SOKOLOVĚ
V sobotu 28.1.2012 se v Sokolově
uskutečnilo 20. mistrovství oblasti západních
a jižních Čech v silovém trojboji mužů a
žen. I město Staňkov mělo po delší době na
zmíněném mistrovství své zástupce - Karla
Radu a Tomáše Tauera, kteří se soutěže
zúčastnili ve váhové kategorii do 105 kg a do
93 kg.
Ve startovním poli, které čítalo 37
mužů a 3 ženy, se tito zástupci staňkovského
Fitness clubu neztratili. Karel Rada obsadil
ve své váhové kategorii do 105 kg výborné
5. místo (celkem 7 závodníků), kdy v součtu
„nazvedal“ úctyhodných 665 kg. K tomuto
výkonu mu jistě napomohl i osobní rekord
265 kg v mrtvém tahu. Karel Rada si tak
„vyzvedal“ II. výkonnostní třídu. Ve váhové
kategorii do 93 kg (10 závodníků) při své
soutěžní premiéře obsadil Tomáš Tauer
skvělé 4. místo. Tomáš Tauer „nazvedal“
úctyhodných 525 kg, kdy stejně jako
Karel Rada okořenil svůj výkon osobním
rekordem 217,5 kg v mrtvém tahu. Svým
výkonem si „vyzvedal“ III. výkonnostní
třídu. V celkovém součtu pak Fitness club
Staňkov obsadil krásné premiérové 8. místo
v soutěži družstev. Bohužel kvůli zranění
těsně před závodem nemohl nastoupit další
staňkovský závodník Luboš Rada, který byl
díky intenzivnímu tréninku ve skvělé formě.
Závodu se však spolu s vedoucím družstva a
zároveň maserém Josefem Šiterou zúčastnil
jako skvělý spadding partner
Staňkovští liftéři v současné době zahájili
přípravu na blížící se soutěže družstev, ve
kterém by chtěli navázat na tradici silového
trojboje ve Staňkově.
Bc. Tomáš Tauer

Brankářská opora Jan Brožovský

Hokejisty čeká závěrečná čtvrtina ligy
V posledním prosincovém utkání staňkovští hokejisté porazili tradičního rivala Sokol
Díly 5:4 (autoři gólů: Kapitán 2, Hoffman, Látal, Nový). Následovalo lednové utkání s
Tatranem Přimdou, kde jsme neuspěli poměrem 4:9 (střelci: Petr Hoffman 2, Martin
Kapitán, Jan Brožovský). V tomto duelu nastoupil vyjímečně v poli brankář Jan Brožovský a hned skóroval! Následně jsme prohráli s lídrem soutěže HC Tachov 1:5,
když se dokázal prosadit pouze Hoffman. Velmi vyrovnané souboje svádíme v letošním ročníku s Malou Vískou a nejinak tomu bylo v druhé polovině ledna, kdy Staňkov,
přestože vedl 2:1, nakonec smolně prohrál 2:3 (branky Hoffman 2). Na konci ledna
se Staňkov utkal na otevřeném ZS ve Stříbře s místními Buldoky, kde jsme prohráli
1:3. V prvním únorovém zápase změřil Staňkov opět síly se Sokolem Díly. Přestože
byl Staňkov v první třetině jednoznačně lepším týmem a ujal se vedení 2:0, nakonec
zápas skončil remízou 3:3. V tomto utkání měl Staňkov dvakrát více střel na soupeřovo branku a k dispozici dostatek přesilových her, proto je remíza ztrátou pro Staňkov. Branky: Kapitán (Nový), Hoffman (Látal), Hoffman (Němec P.). Další informace
o nadcházejících utkáních, aktuálním umístění v tabulce, kanadském bodování hráčů, tabulce střelců, vylučovaných hráčů, statistice brankářů naleznete na úspěšných
stránkách www.hcstankov.cz nebo na webu města Staňkov v sekci sport.
V závěrečné čtvrtině soutěže se utkáme opět se všemi pěti soupeři. Vyvrcholením
ovšem bude závěrečný duel proti Dílům. Proto zveme všechny fanoušky hokejového
klubu na poslední mistrovský zápas této sezóny proti Dílům, který se konná v sobotu
10. března od 14:30 hodin na ZS v Domažlicích. Na náměstí ve Staňkově bude pro
fandy, jako již tradičně, přistaven autobus - odjezd je naplánován ve 13:00 hodin.
Ing. Vojtěch Němec

Karel Rada při mrtvém tahu 				

Tomáš Tauer při benchpressu

Staňkovsko					

Co jsme ještě psali v prvních číslech:
Podniky, organizace
Číslo 2/1996
a spolky, které byly
představeny ve Staňkovsku Čas neúprosně letí a konec roku 1996 je přede
dveřmi. Ohlédněme se zpět, abychom mohli
a sponzorovaly vydání
zhodnotit práci v letošním roce 1996.
našeho časopisu

1996
CHKZ Staňkov, K. Klement,
1997
Zemědělské obchodní družstvo Radbuza,
Společný podnik Staňkov, Hodinářství
a zlatnictví Straka, „Zkušební stanice
ÚKZÚZ“ MOZ Marie Pátá, Generali
pojišťovna, Truhlářství Fišer – Svitovít,
1998
BEAN, Podnikatelé z Vránova, Klenoty –
hodiny Jindřich Budín, Ladislav Kohout
– zahradnictví, Potraviny Bastl, Kartex
Karbanovi,
1999
Ivana Gustová – Generali pojišťovna,
Stavební firma RENOVUM, Sklenářství
Jiří Havel a syn, Římskokatolická farnost
Staňkov, Vodolenka – středisko Staňkov,
VEToP, Restaurace „Zelený háj“,
2000
SVOP Potraviny V. Bernklau, Kosmetický
salón PhDr. Jarmila Duffková, Alutor&B,
2001
Truhlářství Interiér – Kaas, Helena
Konopíková – výroba koláčů, Stanislav
Macán Autodoprava AD M&V, Agentura
C.M.S. Trading, Art Studio Macek,
2002
Doagra – Agropol Group, Radek Přibyl
Pneuservis, Ivana Gustová – Generali
pojišťovna, Modrá pyramida – všeobecná
stavební spořitelna Komerční banky,
ELS,
2003
Hrbáček, STOMIX Plzeň, Servis PC
Radka Pittrová, Restaurace VIVAT, ZKD
Sušice,
2004
Bohemia Bartering, Paliva Čermák
Holýšov, Lékárna u Matky Boží, SIKORA
- Servis betonáren Krchleby, Studio
Yvetta,
2005
Západočeské komunální služby Marius
Pedersen Group, Poštovní spořitelna,
Tesařské práce Konopík, Generali
pojišťovna, ANS střechy,
2006
Tabák-časopisy-noviny A. Smazalová,
SKANSKA, Servis PC Radka Pittrová,
Restaurant U Šálků, Myslivecké sdružení
Radbuza Staňkov,
2007
Zámečnictví – kovovýroba Zdeněk Jakl,
Autocentrum Jan Šmucler Horšovský Týn
(různé prezentace ve 4 číslech po sobě),
Kabelovna Kabex Holýšov,
2008
Provident, Elektrowin,
2009
Honební společnost Staňkov-město, Villa
restaurant (u pošty),
2010
Kamenictví Václav Wegschmied, Agro –
partners, ZF Staňkov,
2011
Podlahy Mareš Holýšov.
Všem těmto sponzorům děkujeme.
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Byla dokončena tělocvična při Základní škole
ve Staňkově II. Naše dětí již nemusí denně
přecházet přes celé město do sokolovny. Učební
hodiny jsou plně využity a odpadlo nebezpečí
možných úrazů dětí a jejich nachlazení při
přesunu.
Byla realizována další etapa výstavby čističky
odpadních vod včetně přivaděče ve Staňkově
II. Jistě jste si všimli, že špinavé odpadní
vody u lávky již netečou do Radbuzy, ale
do nové ČOV, o které budeme občany včas
informovat.
Byly plynofikovány další ulice: Václavská,
část Soukenické, Žižkova, Šumavská.
Také se provedla generální oprava mostu přes
řeku Radbuzu.
V našich obcích Vránov a Ohučov je zaveden
vodovod. V Krchlebech je vodovod, který
napájí i Čermnou již před dokončením a bude
možno provést kolaudaci.
V letošním roce bylo dokončeno,
zkolaudováno a zprovozněno
kino…
(z
novoročního
bilancování
a blahopřání starosty ing. V.
Mestla)

Podskalák, S tvojí dcerou ne. …
Číslo 3/1997
Z jednání městského zastupitelstva 16. 12.
1996:
… byl schválen záměr prodat nájemníkům
obytné domy v majetku města:
Domy č. 333, 334, 339, 340, 341 a 342 Na
Tržišti, č. 34 na náměstí T.G.M., č. 208 a 254
v Plzeňské ulici a č. 333 v Nádražní ulici.
Město si nadále ponechá tyto obytné domy:
dům č. 132 a 172 v Americké ulici, č. 237
v Žižkově ulici, č. 85 v Komenského ulici a
č. 95 v Nádražní ulici. Zastupitelstvo souhlasí
s odprodejem pozemků Stavebnímu bytovému
družstvu Domažlice, na kterých stojí družstevní
domy č. 321, 322 a 357 v Jankovského ulici.
Z rubriky Sport
Významného ocenění se dostalo dlouholetému
funkcionáři fotbalového oddílu panu Janu
Strakovi. Na valné hromadě ČMFS v Praze
převzal čestnou cenu dr. Jíry.

Z rubriky Sport
Letošní
část
mistrovských
soutěží skončila v polovině
listopadu. Staňkovské A mužstvo,
hrající oblatní přebor, uzavřelo
podzim derby-utkáním s Jiskrou
Domažlice. Tento magnet přitáhl
na naše hřiště 500 diváků, kteří
se nakonec ale gólu nedočkali.
Škoda, naše mužstvo mělo
několik dobrých šancí, ovšem
i remiza ho posunula na pěkné
5. místo v tabulce. Staňkovští
fotbalisté zabodovali i v prestižní
anketě týdeníku „Domažlicko“ o
fotbalovou osobnost okresu – pět
se jich dostalo do elitní desítky.
Zdeněk Jakl byl 2., Karel Tesař 5.,
Luděk Stauber 6., Petr Stauber 8.
a Petr Vacík 10. …
Z článku Ladislava Hodana
„Thálie se zabydlela v našem
městě“:
…Už nyní se těšíme na shledání
13. prosince 1996, kdy má premiéru známá
zpěvohra R. Piskáčka „Perly panny Serafinky“.
Reprízy představení proběhnou v Lidovém
domě ve Staňkově ještě 21., 27. a 28. prosince
vždy od 19,30 hod. Divadelní soubor OB „Tyl“
ve Staňkově v období 1988 – 1996 nastudoval
a divákům představil následující hry:
Nepožádáš o manželku bližního svého,
Košilka, Klíče na neděli, Na kůži se neumírá,
Na tý louce zelený, Fatální bratři, Dívčí válka,
Třicet vteřin lásky, Chudák manžel, 1+1=3,

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 20.3.2012

