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Číslo 104

Vážení spoluobčané,
zima klepe na dveře a přiblížila se doba vánočních svátků, nejkrásnější a nejpoetičtější období v roce. Doba, která je poznamenaná spěchem, nervozitou a starostí, abychom stihli včas
všechny přípravy a nákupy dárků pro své blízké. Hlavně je to ale čas, kdy se těšíme na sváteční
chvíle strávené se svými blízkými, na Štědrý den a následující krásné chvíle křesťanských svátků plných pohody a sváteční nálady. Vánoce jsou hlavně velkou radostí pro děti a jejich rodiče,
ale těšíme se na ně všichni.
V době Vánoc mají lidé k sobě blíž a chovají se k sobě ohleduplněji. Bylo by pěkné a přál bych
si, aby se tak lidé k sobě chovali po celý rok a ne jenom v době svátků.
Přeji vám, milí spoluobčané, abyste letošní Vánoce prožili ve zdraví a pohodě, daleko od všech každodenních starostí, abyste si našli čas posedět s přáteli a třeba i na pěknou vycházku do přírody.
Do nového roku 2013 vám pak přeji pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti, vzájemnou lásku, toleranci a snášenlivost po celý příští rok.
Mgr. Bc. Alexandr Horák,
starosta města

I letos byl začátek adventu ve znamení slavnostního rozsvícení vánočního stromu na staňkovském
náměstí. Před tradičně velkou diváckou návštěvou
popřál přítomným místostarosta J. Šobr hezké
vánoce a omluvil nemocného starostu A. Horáka, svoje slova připojil roztomilou češtinou i místní
římskokatolický farář Wojciech Pelowski. Na rozdíl od mnohých jiných měst se ve Staňkově mohl
zdarma podávat vedle punče i grog s pravým rumem. Hezký večer vyvrcholil koncertem místních
hudebníků a dětských zpěváků.

Radostné Vánoce a mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů
do nového roku 2013 přeje všem
čtenářům Staňkovska
redakce.
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s obchodníkem se zemním plynem
Pražskou plynárenskou a.s., Praha
1-Nové Město, Národní 37 a pověřuje
starostu města podpisem jednotlivých
smluv s Pražskou plynárenskou a.s.,
Usnesení z jednání rady města dne 5. 9. zastupitelstvo města ke změně územního
plánu podle ustanovení § 6 odst. 5 písm.
Rada města schvaluje
c) a § 54 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., o
-z veřejnění záměru pronájmu neby- územním plánování a stavebním řádu, v
tových prostor dle § 39, odst. 1, zák. o platném znění projednalo informace o
obcích v objektu č. 19, Nádražní ulice, důvodech pořízení změny územního
Staňkov - budově zdravotního střediska plánu města Staňkova č. 10
a novostavbě rehabilitace,
- finanční dar ve výši 5.000 Kč pro schvaluje v souladu s § 44 písm. a) zákona
žákyni Michaelu Augustinovou, Staňkov, č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pořídit
Plzeňská 152 za 1. místo v národním změnu
kole olympiády v českém jazyce a tím i územního plánu č. 10 pro správní území
reprezentaci města a ZŠ,
města Staňkova, k.ú. Ohučov, které se
- rozpočtové opatření č. 5 – rozpočtové týká:
změny v rozpočtu města na r. 2012,
rozšíření plochy určené pro
- na žádost p. Mgr. Šobra, pověřeného výrobu v Ohučově a určuje p. Jaroslava
řízením ZŠ v souladu se zákonem č. Kubicu pro spolupráci s pořizovatelem při
561/2004 Sb.-školský zákon, a vyhl. č. pořizování změny územního plánu,
48/2005 Sb., výjimku z počtu žáků v ZŠ Ing. Arch. Jiřího Ichu, zpracovatele ÚP
v 8. třídě na 31 žáků,
města ke zpracování územně plánovací
Rada města ukládá
- v souvislosti s přípravou konkurzu
na ředitele/ředitelku Základní školy,
Komenského 196, Staňkov starostovi
města připravit do konce r. 2012
veškeré podklady pro vypsání konkurzu
nejpozději v měsíci lednu 2013 tak, aby
nový ředitel/ředitelka mohl/a nastoupit
do funkce nejpozději k 1. 8. 2013.

dokumentace změny ÚP č. 10,
pověřuje ing. Františka Pátého k
vyzvednutí akcií CHVAK Domažlice a.s.
Usnesení z jednání rady města dne 24. 10.

Rada města neschvaluje
- žádost p. Dany Drátovníkové, Staňkov,
Jiráskova 418 o úlevu placení poplatku za
likvidaci odvozu komunálního odpadu pro
syna Davida Drátovníka,
Usnesení z jednání rady města dne 19. 9. - žádost p. Arleny König, Staňkov,
Soukenická 47 o prominutí placení
Rada města schvaluje
poplatku a likvidaci a odvoz komunálního
- přidělení bytu v majetku města do nájmu odpadu za 4 osoby, hlášené na uvedené
následujícím občanům:
adrese,
byt. jednotky č. 7 v bytovém domě č. 389,
U Pošty, Staňkov, o velikosti 1+1, p. Janě schvaluje
Veverkové, bytem tamtéž v bytě č. 1,
- žádost Českého svazu ochránců památek,
byt. jednotky č. 4 v bytovém domě č. 16, Mandlova 450/16, Plzeň, žadatelka p.
Nádražní ul., Staňkov, o velikosti 1+1, M. Šusová O bezplatný pronájem sálu
p. Jindřišce Šagátové, bytem Bor, Na Lidového domu dne 12.01.2013 za účelem
Výsluní 57.
konání country bálu pro záchranu zámku

Čečovice,
Usnesení č. 13 z jednání zastupitelstva - žádost ZF Staňkov, s.r.o. o bezplatný
města, konaného dne 19. září 2012
pronájem sálu Lidového domu ve dnech
21. 12. 2012 a 22. 12. 2012 za účelem
Zastupitelstvo města schvaluje
slavnostního zakončení roku 2012,
a) podání výpovědi obchodníku se - poskytnutí fin. částky ve výši 11.250,- Kč
zemním plynem RWE Energie, a.s., Ústí z rozpočtu na ocenění dárců krve z obvodu
na Labem, Klíšská 940 k 31.12.2012 města, které se uskuteční 25. 10. 2012 v
na dodávku zemního plynu pro zařízení Lidovém domě + zaplacení občerstvení
města,
pro pozvané oceněné,
b) uzavření nových smluv pro jednotlivá - žádost Českého zahrádkářského svazu,
zařízení města (odběrná místa) k 1. 1. 2013 ZO Staňkov o bezplatný pronájem přísálí
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Lidového domu dne 24. 11. 2012 za
účelem konání členské schůze,
- od 1.11.2012 nájemní smlouvu
uzavřenou mezi městem Staňkov a TJ
Sokol Krchleby o.s.
na pronájem nemovitostí v majetku
města za účelem provozování sportovní a
kulturní činnosti oddílu a činnostmi s nimi
bezprostředně souvisejícími. Nájemné
činí 1.000,- Kč/rok,
- poskytnutí fin. částky ve výši 2.000,Kč jako příspěvek města při pořádání
vánočního koncertu Diakonii ČCE –
středisko Západní Čechy, Prokopova 25,
Plzeň-domov Radost u Merklína, dne
8.12.2012 v kostele,
- rozdělení fin. prostředků, určených v
rozpočtu města na podporu tělovýchovy
(v souladu s usnesením zastupitelstva
města č. 3, bod V ze dne 26. 3. 2007)
takto:
FK Staňkov		
90 000,- Kč
Sokol Staňkov		
90 000,- Kč
Sokol Krchleby		
40 000,- Kč
oddíl tenisu		
10 000,- Kč
HC Staňkov		
5 000,- Kč
AJAX Staňkov		
5 000,- Kč
SK MG Staňkov florbal 10 000,- Kč,
- žádost TOM Stříbrná rosa Staňkov o
bezplatný pronájem sálu Lidového domu
dne 15. 12. 2012 za účelem uspořádání
taneční zábavy.
Usnesení z jednání rady města dne 7. 11.
Rada města schvaluje
- přidělení bytů v majetku města do nájmu
následujícím občanům:
byt. jednotky č. 12, v bytovém
domě čp. 16, Nádražní ulice, Staňkov, o
velikosti 1+1, p. Kláře Cibulkové, bytem
Staňkov, Jiráskova 433,
byt. jednotky č. 6, v bytovém
domě čp. 331, Soukenická ul., Staňkov, o
velikosti 2+1, p. Michalu Traxmandlovi,
bytem Staňkov, Jankovského 322,
byt. jednotky č. 9, v bytovém
domě č. 16, Nádražní ulice, Staňkov, o
velikosti 2+1, p. Žanet Gůrové, bytem
Staňkov, Plovární 142,
byt. jednotky. č. 1, v bytovém
domě č. 389, U Pošty, Staňkov, o velikosti
1+1,
p. Naděždě Vaňkové, bytem Plzeň,
Nýřanská 128,
byt. jednotky č. 4, v bytovém
domě č. 392, U Pošty, Staňkov, o velikosti
2+1,
p. Luboši Cibulkovi, bytem Staňkov, U
Pošty 391,
byt. jednotky č. 9, v bytovém

Staňkovsko					
domě č. 391, U Pošty, Staňkov, o velikosti
3+1,
p. Přemyslu Šefčíkovi, bytem Staňkov,
Husova 420,
- bezplatný pronájem sálu Lidového
domu dne 16. 11. 2012 za účelem konání
malého hudebního festivalu, který bude
pořádán Rozmarýnou o.p.s. Praha ve
spolupráci s Dětským domovem Staňkov
a městem, na kterém vystoupí kromě
jiného i děti ze ZŠ Staňkov a Dětského
domova Staňkov,
- bezplatný pronájem sálu Lidového
domu za účelem pořádání tradičního
Mládeneckého plesu
dne 2. 2. 2013.
bere na vědomí
informaci o použití fin. prostředků z
Tříkrálové sbírky 2012 a vyslovuje
poděkování p. Ludmile Petrašovské za
organizaci sbírky
Usnesení z jednání rady města dne 21. 11.
Rada města bere na vědomí
informaci p. Mgr. Šobra o zápisu dětí do
ZŠ, který se uskuteční 17. 1. 2013,
trvá
na svém usnesení č. 258 ze dne 24. 10.
2012 k žádosti Tomáše a Arleny König,

Prosinec 2012
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- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a smlouvu o
právu stavby pro ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín, číslo smlouvy IV-12-0008249/3,
zastoupenou firmou SAG EMG a.s.,
Plzeň, Guldenerova 2, na pozemcích
neschvaluje
parc. č. 1045/12,1045/5, 1045/1, 1045/42,
- žádost p. Rudolfa Gusta, Staňkov, Plovární 1045/6 a 1045/18, všechny v k.ú. Staňkov297 o prominutí placení poplatku za odvoz ves, pro realizaci stavby kNN - Staňkov,
Nádražní 64, p. Aulík
a likvidaci komunálního odpadu,
- rozpočtové opatření č. 6 – rozpočtové
změny v rozpočtu města na r. 2012.
k návrhu CHVAK a.s. Domažlice
a)
rozhodla
pro rok 2013 nezvyšovat celkovou výši souhlasí
vodného a stočného a ponechat ji na úrovni - se splátkovým kalendářem dlužné
částky nájemného městu tak, jak navrhuje
r. 2012. Z tohoto důvodu:
dlužník
b)
vzala na vědomí
vodné stanovené CHVAK a.s. ve výši nájemného – TEZA s.r.o., Domažlice,
Zahradní 542
37,25 Kč včetně DPH za 1m3
c)
rozhodla
snížit stočné na částku 34,05 Kč včetně
DPH za 1 m3
Usnesení z jednání rady města dne 3. 12.
schvaluje
- novou výpůjční dobu v městské knihovně Rada města schvaluje
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
s platností od 1. 12. 2013,
- Smlouvu o uzavření budoucí kupní mezi městem a RWE Gas Net, s.r.o., Ústí
smlouvy o zřízení věcného břemene pro nad Labem, Klíšská 940, na pozemku
ČEZ Distribuce a.s., Děčín, číslo smlouvy parc. č. 1123, k.ú. Staňkov-ves ve věci
IE-12-0004756/1/VB na pozemku parc. č. plynovodní přípojky, investor p. Marcela
362, k.ú. Staňkov-ves, pro realizaci akce Látalová, Staňkov, Příčná 229
Staňkov, Výtuňská - kNN,
Staňkov, Soukenická 47 o přehodnocení
rozhodnutí o neprominutí placení poplatku
za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu,

Popelné pro rok 2013 se nezvýší
Zastupitelstvo města projednalo na svém zasedání dne 3.
prosince 2012 novelu vyhlášky o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, zkrátka „vyhlášku o
popelném“. Změna zákona umožňuje obcím vybírat poplatek i od cizinců a azylantů, což předchozí znění neumožňovalo a zejména umožňuje od 1.1. 2013 zvednout
poplatek až na 1.000,- Kč za poplatníka na místo současných 480,- Kč. Skutečné náklady za poslední ucelené
období, tedy za rok 2011 činily, při počtu 3.281 poplatníků
s pobytem ve městě a 160 staveb určených k individuální
rekreaci 3.229.722,- Kč, což představuje skutečné náklady na jednoho poplatníka ve výši 939,- Kč. Když k tomuto

přičteme ještě částku přesahující 1,5 milionu na provoz
sběrného dvora a odvoz tříděného odpadu, dostáváme
se k částce kolem 1.400,- Kč za poplatníka. A náklady
na likvidaci odpadů se v letošním roce opět zvyšují. Skokové zdražení poplatku a stanovení jeho výše v horní
polovině či až na horní hranici zákonné sazby je však,
podle mého názoru, v dnešní ekonomicky složité době
nereálné. Osobně si myslím, že poplatek ve výši 480,- Kč
se nyní blíží hranici finančních možností občanů našeho města a v současné době není možné jej zvyšovat, i
když se dá předpokládat, že v letech příštích se tomuto
kroku pravděpodobně nevyhneme. S tímto názorem se
ztotožnilo jednomyslně i zastupitelstvo města a rozhodlo
ponechat poplatek ve stejné výši jako v roce 2012, tedy
480,- Kč za poplatníka.			
Starosta

Vodné a stočné zůstává na úrovni roku 2012

Rada města na svém zasedání dne 21. listopadu projednala návrh CHVAK a.s. Domažlice na úpravu cen
vodného a stočného pro rok 2013. Město a tedy potažmo rada města jako výkonný orgán může pouze upravovat výši
stočného. Cena vodného je stanovena pro všechny obce na přivaděči ve stejné výši a město nemá možnost ji nijak
měnit. Rada po jednání rozhodla navrhované zvýšení ze strany CHVAKu neakceptovat, respektive snížit výši stočného
tak, aby výsledný součet částek vodného a stočného zůstal na úrovni roku 2012, tedy na částce cca 71,- Kč/m³.
Starosta

ZF Staňkov se rozšíří

Velké změny chystá na příští rok ZF Staňkov s.r.o. sídlící v Ohučově. Kromě toho, že konečně dojde
k přenesení sídla společnosti z Plzně do Staňkova, plánuje firma, která v současné době zaměstnává již 125
osob, začít v září 2013 s přístavbou dalších dvou hal. Se zvětšením závodu a jeho výrobní kapacity samozřejmě dojde i k navýšení počtu zaměstnanců.								
Starosta
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO STAŇKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA
Tento projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

Od středy 2. ledna 2013 bude v provozu zrekonstruované zdravotní středisko včetně nové přístavby rehabilitace. Investiční akce, jejíž náklady přesáhly 30 mil.
Kč, a která byla z převážné části financována z Regionálního operačního programu „Jihozápad“ byla úspěšně
dokončena v závěru letošního roku a kromě nezbytného pohodlí pro pacienty včetně bezbariérového přístupu
pomocí výtahu do všech podlaží a například krytého,
pomocí bezpečnostních kamer střeženého místa pro odstavení dětských kočárků v prostoru zadního vchodu do
zdravotního střediska, nabídne i nadstandardní zázemí
pro lékařky. Samotná rehabilitace by pak měla být jedním
z nejmodernějších zařízení v širokém okolí. K přesunu
lékařek z provizorních prostor bude docházet od 17. prosince, kdy konkrétní termín bude vždy stanoven na základě domluvy lékařek s MTBS. Do nově zrekonstruovaných
prostor se tím pádem vrátí stávajících pět lékařů, tedy
praktické lékařky MUDR. Cihlářová a MUDr. Černá, zubní
lékařky MUDr. Benešová a MUDr. Štrbíková a dětská lékařka MUDr. Kubátová, dále pak staronový nájemce Domažlická nemocnice a.s. s gynekologickou ordinací a do

nových prostor rehabilitace Rehabilitace Holýšov s.r.o..
Město dále vede jednání s dalšími specialisty, kteří
by mohli ve zdravotním středisku působit, a v současné době paralelně vedeme poměrně složitá jednání se
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou právě o možnosti, či
podmínkách, za jakých by zde mohli další lékaři působit.
Samozřejmě o jakémkoli posunu budeme veřejnost včas
informovat.
Starosta
Rehabilitace Staňkov provozní doba :
Pondělí
7:00 - 12:00					
		
13:00 - 15:00
Úterý		
7:00 - 10:00
		
10:30 - 12:00
MUDr. Šos
13:00 - 15:00
Středa
7:00 - 12:00 					
		
13:00 - 15:00
Čtvrtek
8:00 - 11:00
Pátek		
7:00 - 12:00
procedury dle objednání

Krchleby – průtah obcí a dokončení kanalizace
18. října 2012 skončilo konečně období nejistoty ohledně rekonstrukce silnice III/18323 - průtahu obcí Krchleby.
Vzhledem k tomu, že stěžovatel, který napadl transparentnost výběrového řízení se strany Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, vzal téměř po roce svůj návrh zpět,
zastavil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže řízení,
čímž umožnil pokračovat v přípravě a následné realizaci této akce. Rekonstrukce průtahu obcí bude započata,
pokud počasí dovolí, v půlce března a bude rozdělena
na dvě etapy tak, aby byla pro místní dopravu zajištěna
alespoň minimální průjezdnost obece. Souběžně bude
probíhat i pokládka kanalizačního řadu a části přípojek,
které budou vyvedeny za těleso komunikace. První etapa by měla být dokončena do konce května a druhá pak
zahájena v první polovině června, po krchlebské pouti.
Průtah obce by měl stát přes 15 mil. Kč a měl by být dokončen do konce října 2013. Investorem je Plzeňský kraj,
prostřednictvím ROP Jihozápad a město Staňkov musí
k této částce přispět částkou ve výši cca 2,3 mil. Kč na
osazení obrubníků a další nezbytné práce potřebné ke
zprovoznění objektu silnice.

Do konce roku 2013 by pak rovněž měla být dokončena
i výstavba kanalizace v Krchlebech včetně veřejné části
kanalizačních přípojek, kdy termín pro dokončení musel
být, právě kvůli průtahu obcí, o rok posunut. Pokud se
podaří některou ucelenou část kanalizace uvést do předčasného užívání, umožní město napojování jednotlivých
nemovitostí již v roce 2013. Do konce roku 2014 pak budou muset být napojeny veškeré nemovitosti, u kterých
je to technicky možné. V této souvislosti město nabízí
prostřednictvím Ing. Vondraše vlastníkům nemovitostí
kompletní vypracování projektové dokumentace, včetně
zajištění územního souhlasu pro jednotlivé nemovitosti.
Cena je stanovena na částku 2.800,- Kč za nemovitost,
bez ohledu na počet vlastních kanalizačních přípojek
a je platná pro ty, kteří ji uhradí v pokladně městského
úřadu nejpozději do 28. 2. 2013. Město Staňkov v této
souvislosti upozorňuje, že od 1. ledna 2013 je zákonem
zpoplatněno i vydávání územních souhlasů ke stavbám
částkou ve výši minimálně 250,- Kč, pokud není žadatelem město.
Starosta
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V sobotu 8. prosince proběhl v kostele svatého
Jakuba další z předvánočních benefičních koncertů ve prospěch Diakonie západ – pro potřeby
stacionáře pro postižené v Soběkurech. Tradice,
kterou založil tehdejší staňkovský farář Vladimír
Müller pod názvem Koncert pro Radost , tedy pokračuje dodnes i za účasti města. Město Staňkov
také přidalo šek na 2000,- Kč k příspěvkům vybraným od návštěvníků koncertu. Na hodnotném
koncertu vystoupila Michaela Augustinová - klavír,
Tereza Leitlová – zpěv a kytarové a mandolinové
duo Tílka.

Tříkrálová sbírka 2012

Pomalu se blíží konec letošního roku a hned počátkem toho příštího proběhne opět v našem městě
a v okolí Tříkrálová sbírka pořádaná Farní charitou Staňkov. Mám za to, že právě v tomhle období je
třeba připomenout výsledky té loňské a především uvést na pravou míru některé dohady ohledně užití
vybraných finančních prostředků. Z tohoto důvodu jsem požádal ředitelku paní Ludmilu Petrašovskou o
poskytnutí podkladů za sbírky za letošní rok se kterými byla pak podrobně seznámena rada města. Ve
Staňkově a v okolí se vybrala částka 77.111,- Kč, která byla odvedena na účet Diecézní charity Plzeň.
Zpět pro potřeby Farní charity Staňkov byla vrácena částka ve výši 40.098,- Kč. Tuto částku pak farní charita velice
citlivě rozdělila a přispěla například mimo jiné částkou 7.000,- Kč na adopci na dálku v Bolívii, částkou ve výši 12.079,Kč na aktivity dětí v základní škole, částkou 4.957,- Kč na dárkové balíčky a pohoštění pro seniory, částkou 2.194,- Kč
tělesně postiženým v Meclově, ale třeba i částkou 5.000,- Kč panu faráři na topení v Betlémě. Ve dvou případech pak
finančně pomohla lidem, kteří se bez vlastního zavinění dostali do svízelné životní situace, přičemž se nejedná o pomoc
osobám sociálně nepřizpůsobivým či drogově nebo jinak závislým. Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat všem,
kteří se na minulé tříkrálové sbírce organizačně podíleli a všem, kteří se jí budou věnovat i v příštím roce. A všechny
ostatní bych chtěl poprosit – nezavírejte před třemi králi svoje dveře a přispějte alespoň symbolicky na dobrou věc.
													
Starosta
My
tři králové jdeme k vám,

štěstí, zdraví vinšujem vám…
Tříkrálová koleda je jedním ze starobylých obyčejů. Také ve Staňkově a okolních vesnicích
navštíví ve dnech 5. – 7. ledna 2013 vaše domovy koledníci se zapečetěnou pokladničkou se
znakem charity. Zazpívají vám koledu a popřejí do nového roku. Budeme vděční za jakýkoli
příspěvek.
Krásné prožití vánočních svátků, klid a pohodu za celou Farní charitu Staňkov přeje
Ludmila Petrašovská
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11. listopadu měli staňkovští diváci ochutnávku před televizní soutěží Star Dance, to totiž v Lidovém domě proběhla
Dance Show, na níž se představili tanečníci od nejmenších
kategorií – což byl dětský taneční klub Staňkov, po juniory
- členy TŠ DANCE Stod až po manžel Ingrid a Leonarda
(ona Češka, on z Dominikánské republiky), kteří předvedli
unikátní jihoamerické tance a tance z oblasti Karibiku. Průvodní moderátorské slovo představilo divákům mimo jiné
principy tanců merengue, salsy a samby a účinkující tyto
tance také předvedli. Dobře zaplněný Lidový dům viděl mladé naděje tanečního umění a zároveň se mohl inspirovat
před nastávající plesovou sezonou.
J.Steinbach
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci říjnu a listopadu oslavili významné životní jubileum tito občané Staňkova
Hellerová Věra 91 let Staňkov I
Hadravová Anna
85 let Krchleby
Vlčková Anna		
80 let Krchleby
Sušická Božena
80 let Staňkov I
Váchalová Anna
80 let Staňkov I
Felixová Marie 75 let Staňkov I
Koptíková Jiřina
75 let Staňkov II
Rivaiová Marie 70 let Staňkov II
Žáček Josef		
Brynichová Milada
Štenglová Marie
Volicerová Marie

80 let
75 let
75 let
70 let

Staňkov I
Staňkov II
Staňkov II
Staňkov II

Jírovec Ludvík 80 let
Rohlová Marie 75 let
Köpplová Irena

Vránov
Staňkov II
70 let Staňkov II

V měsíci prosinci oslaví nebo již oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Rothová Jiřina		
96 let Staňkov I
Cenefelsová Věra
80 let Staňkov I
Vlásek Evžen		
70 let Staňkov I
Herian Jaroslav
70 let Staňkov II
Malíková Božena
70 let Staňkov II
Blahopřejeme všem jubilantům.
Smaragdovou svatbu oslavili v měsíci září manželé Krajíčkovi, Staňkov II.
Zlatou svatbu oslavili v měsíci říjnu manželé Štvánovi, Staňkov II, v měsíci prosinci
manželé Liškovi z Krchleb.
Přejeme pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti.

Countrybál
pro Čečovice
se skupinou The Storm
Sobota 12. ledna 2013
od 20 hod.
Kulturní dům ve Staňkově

Tombola
Předtančení:
- vystoupení dětí ze ZŠ, Staňkov
- taneční skupina Caramelka, Praha
Oblečení ve stylu country vítáno
Vstupné: 90 Kč
Zve: Český svaz ochránců památek
Veškerý výtěžek bude použit na záchranu zámku v Čečovicích
Rezervace: info@csopa.info,
mobil: 776 555 217
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Co jsou vlastně Vánoce

25. prosince se slaví narození Ježíše Krista. V době sčítání lidu v římské říši se odebral Josef z Nazareta
do judského Betléma, aby se tu zaregistroval s Marií, která v té době čekala dítě.
„Když tam byli, naplnily se jí dny, kdy měla porodit. I porodila syna a položila jej do jeslí, protože v
zájezdním útulku nebylo pro ně místo...“ (Luk 2,1-7).
Tak se narodil dlouho očekávaný a předpovídaný Boží syn, jehož jedním ze jmen je
„Emmanule“ = „Bůh s námi“.
Vánoce znamenají, že Bůh k nám přišel v Ježíši Kristu, aby se s námi solidarizoval, aby s námi zůstával ve
všech našich situacích a aby každému z nás nabídl cestu k Bohu.
A já Vám milovaní přeji hodně Božího požehnání, nejen v tomto vánočním čase, ale také po celý nový rok
P. Vojciech Pelowski
2013.												

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2012

24. 12. VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ ŠTĚDRÝ DEN					
											
25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ							
											
26. 12. SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA					
											
27. 12. SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVANGELISTY				
žehnání vína v den svátku sv. Jana Evangelisty						
28. 12. SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK MUČEDNÍKŮ					
											
30. 12. SVÁTEK SVATÉ RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA				
Mše svatá s obnovou manželského slibu							
31. 12. ZAKONČENÍ OBČANSKÉHO ROKU						
											
1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE (zasvěcený svátek)			
											
Zprávy ze základní školy

Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov
Osvračín
Staňkov

21.00
24.00
21.00
24.00
21.00
24.00
21.00
24.00
21.00
24.00
21.00
24.00
21.00
24.00
21.00
24.00

Na Základní škole ve Staňkově připravujeme pro žáky mnoho akcí. Za některými z nich se společně ohlédneme. V září měly děti z prvního i druhého
stupně možnost navštívit hudební pořad, žáci čtvrtého ročníku prošli teoretickou průpravou dopravní výchovy. Žáci z prvního stupně se zúčastnili
Horšovskotýnských sportovních her. Děti z druhého a třetího ročníku zavítaly do ZOO v Plzni, páťáci navštívili Chodsko a prožili čtenářskou dílnu se
spaním ve škole. Vychovatelky v družině pro děti připravily toulky přírodou. Tradiční třídenní adaptační kurz žáků šestého ročníku proběhl v září v
Klenčí pod Čerchovem.
V říjnu se konal celoškolský aktiv a třídní schůzky. Děti z druhého a třetího ročníku navštívily oboru v Hlohové, čtvrťáci a páťáci zavítali na Chodsko.
Žáci devátých tříd měli možnost v rámci mediální výchovy besedovat s Karlem Voříškem a také navštívili školicí centrum Černošín, kde se dozvěděli
zajímavé informace o třídění odpadů. Pro děti z třetí až páté třídy připravilo centrum Ametyst aktivity Vodníci a podvodníci a Les, které byly zaměřené
na ochranu přírody. Naši žáci se také zúčastnili slavnostního otevření voliéry pro kondory v ZOO v Plzni. Čtenářské odpoledne se svými rodiči prožili
ve škole žáci páté třídy, osmáci zavítali na Úřad práce v Domažlicích, kde je čekala beseda k volbě povolání. Děti z prvních tříd měly možnost zhlédnout divadelní přestavení Rusalka a zažít zajímavé halloweenské soutěže v tělocvičně, které pro ně připravili žáci z devátých tříd. Za dětmi ve školní
družině zavítalo divadlo Z Bedny, společně s vychovatelkami pekly štrůdlíky a uspořádaly lampionový průvod. Škola připravila pro rodiče preventivní
přednášku Facebook a sociální sítě.
V listopadu zavítaly do prvních tříd učitelky z mateřské školy. Žáci druhého stupně navštívili filmový festival Juniorfest v Horšovském Týně, zúčastnili
se i soutěže Pevnost Týn. Ve výtvarné soutěži Juniorfest získala v kategorii mladších žáků první místo Veronika Bláhová, Vanessa Stachová se ve
stejné kategorii umístila na třetím místě. Žáci ze třetí třídy získali zvláštní ocenění. V kategorii starších žáků obsadila první místo Karolína Fišerová.
V listopadu měli možnost zavítat do školy rodinní příslušníci žáků při Dnu otevřených dveří a informačních schůzkách pro rodiče. V devátých třídách
proběhl projekt Příběhy bezpráví, do kterého je naše škola zapojena už několik let. V letošním roce se žáky besedoval Ing. Petr Náhlík. Do devátých
tříd také zavítali zástupci středních škol a učilišť z našeho regionu, aby žákům představili nabídku studia po základní škole. Pro děti z šestých tříd
pokračoval preventivní program, který zažily již na adaptačním kurzu. Děti z páté třídy navštívily planetárium v Plzni, čtvrťáci prožili odpoledne ve
škole při čtení s rodiči. V listopadu také proběhlo školní kolo pěvecké soutěže Staňkovský slavík. Postupující si můžete přijít poslechnout při únorovém
finále v Lidovém domě. Ve školní družině připravily vychovatelky pro děti akci Zamykání lesa.
I v letošním školním roce se naše škola zúčastnila florbalového turnaje Orion cup. Obě družstva dívek postoupila do krajského kola, obě mužstva
hochů vyhrála okrskové kolo a postoupila do kola okresního. Nově se hrál turnaj pro první stupeň, při kterém naše škola pořádala okresní kolo. Hoši
i dívky vyhráli a postoupili do krajského kola, kde ostudu rozhodně neudělali.
Na začátku prosince jsme společně přivítali nadcházející advent rozsvícením vánočního stromu na náměstí, kde vystoupili žáci ZUŠ. Ve škole na
prvním i druhém stupni už tradičně naděloval sladkosti Mikuláš s čerty a anděly. Pro děti z první až třetí třídy jsme zajistili divadelní představení S
čerty je legrace. V neděli 9. prosince jste mohli zavítat na Vánoční trhy, které už podruhé škola spolu s městem Staňkov pořádala.
Pěvecký sbor připravil spolu s charitou vystoupení pro seniory a Vánoční koncert v Lidovém domě a v kostele. Žáci druhého stupně, kteří se učí německý jazyk, měli možnost navštívit předvánoční Norimberk. Děti ze čtvrtých a pátých tříd zhlédly v prosinci 3D film v Horšovském Týně, žáci pátého
ročníku navštívili planetárium v Praze. Pro žáky ze sedmého ročníku jsme zajistili besedu Poruchy příjmu potravy.
Pravidelně se scházejí zástupci Žákovského parlamentu. Co na svých schůzkách projednávají a jaké akce ve škole probíhají, si můžete přečíst na
webových stránkách školy (www.zsstankov.cz).
Závěrem bychom chtěli kolegům, žákům i jejich rodičům popřát krásné Vánoce a příjemně prožité vánoční prázdniny.
vedení školy
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Rozsvícení vánočního stromečku v
Krchlebech
Vážení čtenáři,

fotografiemi si Vám dovoluji připomenout rozsvícení
vánočního stromečku v sobotu 1. prosince v Krchlebech. V
letošním roce je to poprvé, kdy se tato akce v naší obci uskutečnila. Děkuji moc všem, kteří se na ní podíleli. Především
Technickým službám Města Staňkov, panu Keckovi, TJ Sokolu Krchleby a našim sponzorům - krchlebským podnikatelům
- za velmi chutné vepřové hody a dále členům SDH Krchleby,
kteří odvedli nemalý kus práce.
Pod vánočním stromem se sešlo kolem 200 lidí. Vánoční koledy zazněly v podání dětí z Poděvous pod vedením
p. Jany Vacíkové. Hezké Vánoce popřál všem místostarosta
Města Staňkov Mgr. Jaroslav Šobr. Strom po upřímných a
vřelých slovech a po posvěcení novým staňkovským farářem
p.Wojciechem Pelowskim rozsvítil p. Šiman.
Vzduch byl provoněný punčem, svařeným vínem a
čajem. Posléze i stoly s vepřovým masem a zabijačkovou
polévkou přilákaly diváky. Koupit se zde daly vánoční dekorace i perníkové chaloupky. Věřím, že všichni přítomní s námi
strávili hezký podvečer.
Dovoluji si Vás pozvat na další akce v naší obci:
28.12.2012 - po celý den - předsilvestrovské opékání
prasete v areálu před hospodou v Krchlebech,
31.12.2012 - Silvestr v Krchlebech od 20.00 hodin, hraje
DJ Karel,
19.01.2013 - Krchlebský bál od 20.00 hodin, pořádá TJ
Sokol Krchleby a SDH Krchleby.
Přeji Vám, milí čtenáři, Vánoce plné klidu a pohody a
v Novém roce hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jaroslava Bártová, starostka SDH Krchleby

Kalendář akcí – prosinec 2012
17.12.
od 17.00 h
18.12.		
od 17.00 h
				
20.12.
od 17.30 h
27.12.
od 17.00 h
				
31.12.
od 20.00 h

Vánoční koncert MŠ na zahradě školy
Legenda o hvězdě –vánoční povídání pro děti s Evou Hruškovou v
Lidovém domě
Vánoční koncert ZŠ v kostele sv. Jakuba
Posezení pro seniory u šálku kávy či čaje s hudbou v Lidovém 		
domě
Silvestr 2012 – hraje Milan Khas +Adriana- v Lidovém domě

Kulturní akce na začátek roku 2013

16.2.2013 v LD rocková taneční zábava
16.3.2013 v LD rocková taneční zábava
22.3.2013 v LD ochotnické divadlo Horšovský Týn
16.4.2013 v LD divadlo Loudadlo+Jů a Hele, představení pro děti

Plesy 2013 v LD
12.1.
19.1.
26.1.
2.2.
23.2.
1.3.
9.3.

- country bál – ČS ochránců památek
- dětský karneval MŠ
- rybářský ples
- mládenecký ples
- country bál Stříbrná rosa
- žákovský ples
- letecký ples
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Z archivu

Obraz Vánoc ve staňkovských kronikách
Vánoční čas má svoji nezaměnitelnou atmosféru. Ne v každé době však byly vánoční svátky poklidné a pohodové.
Staňkovští kronikáři často neopomněli zaznamenat události kolem Vánoc.
V poledne na Štědrý den 1914 oznamoval obecní strážník vyhlášku c. k. okresního hejtmanství v Horšovském Týně,
že ještě týž den se musejí z důvodu další vojenské evidence na obecním úřadě přihlásit všichni muži ve věku 19 až 42 let. O
Vánocích se tentokrát nekonaly žádné taneční zábavy, obyvatelstvo přispívalo na vánoční nadílku pro vojáky v poli a rovněž
silvestrovské zábavy nebyly pořádány.
V roce 1915 se ve Staňkově Vsi ve školní budově, sloužící jako lazaret, odehrála pro tamní vojíny vánoční slavnost,
při níž byli vojáci obdarováni dárkem a finančním obnosem 5 Kč. Slavnosti se zúčastnili zástupci obce a vikář Max Pitterman. Na Štěpána přijelo do Staňkova 25 uprchlíků z Itálie, kteří byli ubytováni v městečku i ve vsi. O dva dny později byly
zveřejněny vyhlášky oznamující termín rukování pro ročníky 1870 a 1871 na 17. ledna a pro ročníky 1865, 1866 a 1967 na
21. ledna 1916.
23. prosince 1918 byla vydávána mouka „prachšpatné jakosti, nebyla ani k požívání,“ přidělováno bylo rovněž levné
maso pro chudé, 1 kg za 14 Kč. Každý však obdržel nejvýš půl kilogramu. Ryby nebyly téměř k dostání, někteří si je nechávali přivézt z Plzně, 1 kg za 6 Kč.
V roce 1924 byla před Vánoci dokončena regulace Radbuzy, o rok později se právě ke konci roku řeka rozvodnila a
na některých místech její hladina vystoupila až o 2,3 metru nad normál.
Den před Štědrým dnem 1925 se začalo úřadovat v nové městské spořitelně na náměstí. Její stavba trvala pouze rok,
stavební místo pro novou budovu městská spořitelna získala 18. října 1924.
V polovině prosince 1929 se konal na náměstí druhý vánoční trh. Navštívilo jej ale málo nakupujících, přestože své
zboží nabízelo 7 obchodníků s ovocem a zeleninou, 4 cukráři, 1 koňský řezník, 4 obuvníci a 17 stánků s galanterním zbožím.
Vánoce v roce 1935 byly zasněžené a poklidné. Vánoční nálada se projevovala hlavně na sokolském kluzišti, kostel
byl o půlnoční zcela zaplněn, vánoční nadílku dětem uspořádalo katolické sdružení na Boží hod vánoční v hotelu „U města
Domažlic“, sokolský biograf uváděl film Polibek ve sněhu a Casanova a „mladí mohli holdovat tanci při jazzu v přísálí
Sokolovny.“ Tuhou zimu přivítali i nezaměstnaní, kterým poskytlo ledování možnost malého výdělku. Akcí ministerstva
sociální péče byla nezaměstnaným rozdávána bílá mouka: svobodným 5 kg a ženatým 10 kg.
Štědrý den 1938 byl prožíván jinak, než jak si kdo na počátku roku dovedl vůbec představit. Oslava narození Páně
podněcovala smutné vzpomínky. Truchlivý tón zazníval rovněž z vánočního pozdravu, který v rozhlase v 21 hodin pronesl
prezident republiky Emil Hácha.
I v roce 1948 pokračovala tradice vánočního stromu republiky, který byl ve Staňkově prvně strojen v roce 1926. Během svátků uspořádala pobočka Svazu bojovníků za svobodu vánoční nadílku pro děti umučených bratří. O Silvestru se
kronika zmiňuje, že se slavil v Sokolovně i v Lidovém domě, ale byl celkově poněkud zakřiknutý...
Dne 11. prosince 1956 se v sále Lidového domu konal Trh Dědy Mráze. Na Boží hod vánoční pořádala TJ Sokol –
Tatran v Sokolovně vánoční veselici při hudbě. Vánoční svátky byly mrazivé a se sněhovou nadílkou.
Jaké budou ty letošní?
Radka Kinkorová

9. 12. se opět konaly vánoční trhy v prostoru před restaurací Na Mlýnské. Opět se akce povedla, tak snad zase napřesrok!
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Základní škola ve Staňkově pořádá
dne 1. 3. 2013

6. ŽÁKOVSKÝ PLES.

Dne 17. ledna 2013 se koná
v Základní škole Staňkov
od 14.00 do 18.00

zápis do prvních tříd

Pořadatelé srdečně zvou rodinné příslušníky
dětí základní školy na již tradičně hojně
navštěvovanou akci.
V měsíci únoru proběhne finále pěvecké soutěže

Staňkovský slavík 2013,

kterého se zúčastní žáci prvního i druhého stupně ZŠ Staňkov.

Hokejisté hrají novou soutěž

Ročník 2012/13 zahájili hokejisté Staňkova v nové lize, v Krajské
soutěži mužů plzeňského kraje, ve skupině C. Základ týmu tvoří
stejní hráči jako v předchozí sezóně, navíc do týmu přišli dva noví
hráči. Domácí zápasy hraje Staňkov v Domažlicích, jako hostující
navštěvujeme zimní stadiony v Plzni na Košutce, v Plzni ve
vedlejší hale ČEZ arény, v Třemošné, v Rokycanech, v Klatovech
a v zimním období ve Stříbře. V úvodních sedmi utkáních jsme
na devátém místě tabulky (z jedenácti), s bilancí jedné výhry,
dvou remíz a čtyřmi porážkami. Našimi soupeři jsou Zbiroh,
Stříbro, Líně, Sedlec, Lipnice, Myslinka, Ekonomické stavby,
Klaustimber, Ježovy a Losiná. Čtyřmi nejlepšími v kanadském
bodování klubu jsou Petr Hoffman, Petr Němec, Jiří Látal a Pavel
Reithar. Na gólmanském postu jsou opět Jan Brožovský a Jaroslav
Baar. V prosinci máme naplánovanou pololetní schůzi v hospůdce
u Šimků. Více o klubu se dozvíte na www.hcstankov.cz.
Fotbalisté Staňkova mají po nevydařené minulé sezoně větší důvod ke spokojenosti. A mužstvo je se 30 body na 2.
místě tabulky a patří k vážným uchazečům o postup. Ukázalo se, že posílení o
několik bývalých hráčů klubu přineslo
své ovoce, vedle zkušených matadorů
ale dostávají příležitost i mladíci. Solidním způsobem si vedou v krajské soutěži
také dorostenci, kteří jsou osmí, a žáci,
kteří jako nováček v soutěži stejné úrovně rovněž nezklamali. Fotbalový klub
má nadále i mladší žáky a dvě družstva
přípravky, chybí sice B mužstvo, ale
céčko nadále působí ve IV. třídě.
Před vedením klubu stojí kromě zajištění samotného provozu dva hlavní úkoly
– udržet kádr áčka v současné kvalitě a
dále intenzivně pracovat s mládeží, protože jen oddíly, které mají dostatečnou
základnu mladých fotbalistů, mohou do
dalších let vzhlížet s nadějí.
Návštěvníci fotbalových zápasů ve Staňkově s potěšením zaregistrovali přístavbu u objektu občerstvení, která divákům
zpříjemňuje prostředí. Sami fotbalisté by
pak jistě přivítali zkvalitnění hrací plochy, neboť travnaté hřiště je po podzimu

z důvodu velké vytíženosti ve špatném
stavu. Při neexistenci náhradní travnaté
hrací plochy se to ale změní jen těžko.
Futsalisté Ajaxu Staňkov vstoupili na
konci listopadu do další sezony v divizi.
V jejich kádru došlo k několika změnám,
nejlepší střelec minulé sezony Miroslav
Manowetz přestoupil do týmu Indoss Plzeň, za který pravidelně hraje I. ligu. V
současné době je Ajax jediným týmem z
domažlického regionu v divizní soutěži.
Světový pohár v Korespondenčním šachu ve Staňkově.
Člen šachového oddílu TJ Staňkov Jaroslav Kaas mladší zvítězil spolu s Chorvatem Lejnjakem ziskem 81/2 bodu ze
12 možných, na třetím místě skončil Ital
Guecci se ziskem 8 bodů. O samostatné
vítězství připravila našeho hráče nesportovní chování jednoho finalisty, který
přestal odpovídat ve dvou partiích. Tyto
mu byly následně kontumovány. Jedna s
těchto kontumací a přidělený bod pomohla hráči Lejnjakovi, který se tím dotáhl
na v té době vedoucího hráče Jaroslava
Kaase.Tento pohár trval téměř 4 roky a na
počátku stálo na pomyslné startovní čáře

téměř 2500 hráčů z celého světa. Pohár
měl několik kol a náš hráč zahajoval
předskupinu s nasazovacím ELO 1800
(ELO je mezinárodní bodové hodnocení
výkonnosti šachistů), po finále skončil s
Elem 2431! Gratulujeme.
Ještě na okraj - korespondenční šach se
dnes již nehraje jako na počátku jeho
vzniku korespondenčními lístky, ale
pomocí internetu v rámci ICCF (mezinárodní federace kor. šachu).
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