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Toto číslo sponzorují

Západočeské komunální služby (ZKS a.s.) vznikly v roce
1997 jako dceřiná společnost firmy INGEO spol.s r. o., Liberec.
V roce 1999 se stala 100% vlastníkem firmy INGEO spol. s r. o.
společnost Marius Pedersen a.s., Hradec Králové, která je
dceřinou společností dánské firmy Marius Pedersen A/S. Tímto
krokem se Západočeské komunální služby a.s. staly součástí
v současné době největší skupiny firem zabývajících se na
území ČR nakládání s odpady - Marius Pedersen.
Fond Marius Pedersen, jako vlastník stejnojmenné
společnosti, se rozhodl zajistit ekonomickou stabilitu a
pokračování dynamického rozvoje společnosti pro budoucí léta
vytvořením společnosti s francouzským ONYX (součást skupiny
VEOLIA Environnement, dříve VIVENDI Environnement).
ONYX tímto potvrzuje pozici vedoucí společnosti v oblasti
nakládání s odpady v Evropě a poskytuje služby ve více než 40
zemích světa. To řadí toto holdingové uskupení na třetí příčku
na světě.
V České republice tento krok znamená pro Marius
Pedersen/ONYX Holding A/S klíčovou pozici na českém trhu
s prakticky celoplošnou působností.
V prosinci 2002 získala VIVENDI Environnement
nezávislost a díky důvěře významných investorů, akcionářů,
samosprávních celků a průmyslových partnerů se výhradně
koncentruje na poskytování služeb v oblasti vodohospodářství,
odpadů, energetiky a přepravy osob. V dubnu 2003 přijala
firma rovněž novou identitu v podobě nového jména - VEOLIA
Environnement.
Předmětem činnosti ZKS a.s. bylo od počátku poskytování
komunálních služeb, především nakládání s odpady. Společnost
zahájila svoje aktivity spoluprací s komunální sférou, např.
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Svozový vůz VOLVO linearpress 19 m3
města a obce bývalých okresů Plzeň - jih, Plzeň - město atd.
Postupně rozšiřovala svoji působnost i věcné zaměření. V
současné době poskytuje komunální služby ve více jak 150
obcích a městech Plzeňského, Středočeského, Jihočeského
a Karlovarského kraje. Součástí těchto služeb jsou komplexní
systémy v odpadovém hospodářství měst, obcí i podniků.
Management společnosti Západočeské komunální služby
a.s. dále řídí sesterskou firmu Ingeotrade a.s., provozovatele
skládky S-OO Vysoká u Dobřan a obě firmy podnikají jako
jeden celek.
Firma ZKS a.s. disponuje vlastní moderní dopravní
technikou pro přepravu odpadů. Vlastní vozidla se
speciálními nástavbami, několik typů kontejnerových nosičů
apod. Dopravní prostředky splňují požadavky pro transport
nebezpečných odpadů. Pro ukládání odpadů a jejich
přepravu společnost prodává nebo pronajímá širokou škálu
různých kontejnerů a nádob splňujících zákonem předepsané
parametry pro konkrétní účel použití.
Firemní filozofie spočívá v poskytování efektivních a
kvalitních služeb komunální i komerční sféře při maximálně
šetrném přístupu k životnímu prostředí. Společnost úzce
spolupracuje s orgány státní správy působícími v oblasti
životního prostředí.

„Pořádek dělá přátele“
Velkokapacitní skládka S-OO Vysoká u Dobřan

Staňkovsko

Rada města dne 15. 12. 2004
Do rady byl přizván velitel JSHDO Staňkov
p. Komorous. Podal podrobnou zprávu o
činnosti výjezdové jednotky i o celkové činnosti
dobrovolných hasičů za r. 2004.
Starosta veliteli hasičů za činnost v r. 2004
vyslovil poděkování.
Rada schválila návrh ved. MTBS p. Bauera na
odprodej nepotřebných DKP z objektu č. 17,
Nádražní ulice.
Rovněž schválila uvolnění částky ve výši
6.000,- Kč na zaplacení propagačního
prospektu Horšovskotýnsko a Staňkovsko,
který vyšel v nákladu 2.500 ks.
Předseda představenstva a.s. CHVAK a
zároveň předseda finančního výboru ing.
Pátý podal vysvětlení k návrhu kalkulace cen
vodného a stočného pro rok 2005. Návrh bude
předložen zastupitelstvu, rada doporučuje
respektovat navrhovanou cenu.
Rada města schválila uzavření Smlouvy o
nájmu věcí nemovitých a movitých za účelem
provozování vodovodu a kanalizace včetně
ČOV, mezi městem a CHVAK a.s. Domažlice.
Na žádost Soukromé střední odborné školy
BEAN, s.r.o., Staňkov schválila rada prominutí
poplatku za pronájem sálu Lidového domu
při nácviku a konání maturitního plesu dne
26.11.2004
Rada schválila doplnění komise bytové o p.
Vladimíru Hofmanovou a p. Václava Baxu,
pracovníky MěÚ.
Rada dále schválila dodatek k nájemní smlouvě
ze dne 16.2.2001, uzavřené mezi ZEAS Puclice
a.s. a městem na pronájem zemědělských
pozemků, které jsou v majetku města. Nájemní
vztah se dodatkem sjednává do 31.12.2008.
Rada projednala nezaplacené pohledávky
města za pronájem nebytových prostor v
souvislosti s ukončením nájemního vztahu s
městem a prodejem objektu v Nádražní ulici
č.p. 17 ve Staňkově (Plzeňka) a:
a) konstatovala nezaplacení nájemného u
dvou bývalých nájemníků ve výši 4.709,- Kč a
68.512,- Kč,
b) rozhodla, vzhledem k nezaplacení dlužného
nájemného i přes několikerou výzvu, vymáhat
dlužné nájemné prostřednictvím právního
zástupce města JUDr. Kozlera soudní cestou,
c) pověřila pracovníka odboru majetku, investic
a životního prostředí Václava Baxu dalším
jednáním v této věci.
Rada města dne 29. 12. 2004
Rada města na návrh bytové komise schválila
přidělení uvolněného bytu v DPS p. Anně
Rubášové, Vránov čp. 3.
Rada města projednala otázku nájmu policejní
stanice v objektu v Nádražní ulici z důvodu
ukončení činnosti města v „Plzeňce“ a rozhodla
vyzvat odpovědné zástupce Policie ČR k
ukončení nájemního vztahu dohodou mezi
zúčastněnými stranami ke dni 31.12.2004 a
od 1.1.2005 umožnit bezplatné uskladnění
materiálu a movitých věcí a popřípadě i
bezplatný provoz policejní stanice v nových
prostorech ve Wenigově ulici čp. 189 ve
Staňkově, do doby uzavření nové nájemní
smlouvy. Dále pověřila starostu města Bc.
Alexandra Horáka k dalšímu jednání ohledně
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uzavření nové nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo města dne 29. prosince 2004
Program jednání a způsob rozpravy a hlasování
byl schválen tak, že ke každému bodu jednání
bude samostatná rozprava i hlasování.
Tajemník MěÚ V. Žáček seznámil s návrhem
rozpočtových změn v rozpočtu města a provedl
podrobný rozbor navrhovaných změn. Uvedl,
že upravený rozpočet po těchto změnách
bude činit v příjmové části 81.923.040,- Kč a
ve výdajové části 96.330.810,- Kč. Seznámil i s
financováním rozdílu mezi příjmy a výdaji. Ing.
Pátý konstatoval, že změny byly projednány
ve finančním výboru a ten navrhuje jejich
schválení. Rozpočtové změny byly schváleny.
Dalším bodem jednání bylo projednání návrhu
rozpočtového provizoria města na r. 2005,
které by platilo do doby schválení rozpočtu
města na r. 2005. S rozpočtovým provizoriem
seznámil tajemník MěÚ. Provedl rozbor toho,
co lze v době platnosti provizoria financovat.
Zastupitelé rozpočtové provizorium pro rok
2005 schválili.
Dále byla projednána Obecně závazné
vyhláška města č. 2/2004, kterou se mění
předchozí OZV o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů. Úvodní slovo k této vyhlášce přednesla
pracovnice MěÚ p. Braunová. Doplnění provedl
p. starosta. Poté byla tato OZV schválena.
Následně předložil p. tajemník k projednání
další OZV, č. 3/2004. Týká se požárního řádu
obce. Vyhláška byla zpracována odborníkem
na požární ochranu. Po kratší rozpravě byla
tato vyhláška schválena.
Poslední obecně závaznou vyhlášku, kterou
bylo nutno projednat, byla OZV č. 4/2004.
Tajemník p. Žáček uvedl, že na základě
zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)
dochází s účinností od 1.1.2005 ke změnám,
které se dotýkají obcí zřizujících školy a
školská zařízení. Kromě jiného nebudou
obce vydávat obecně závazné vyhlášky,
kterými byla stanovena výše příspěvku na
částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ
a školních družin. Ty bude nově stanovovat
přímo ředitel školy nebo školského zařízení.
Proto je předkládána OZV č. 4/2004, kterou
zastupitelstvo schválilo.
Dalším bodem jednání bylo projednání zadání
změny územního plánu sídelního útvaru
Staňkov. Materiál byl všem zastupitelům
předložen předem. Úvodní slovo p. Vostracké,
vedoucí stavebního úřadu MěÚ, doplnil p.
starosta. Konstatoval, že zadání bylo již
podrobně projednáno v radě města, připomínky
a návrhy zakotveny v materiálu. Zastupitelé
poté zadání změny ÚP SÚ Staňkov schválili.
Člen zastupitelstva a zároveň předseda
představenstva a.s. CHVAK Domažlice ing.
Pátý seznámil přítomné s kalkulací vodného a
stočného na r. 2005
Cena vodného bez DPH
25,37 Kč
Cena stočného bez DPH 16,48 Kč
Ing. Pátý uvedl, že navržená cena vody je
stejná na celém přivaděči pro všechny obce a
nárůst činí 3% oproti r. 2004. U stočného nárůst
cca 7% oproti r. 2004. Zdůvodnění navýšení
je dáno vyšší energetickou náročností nově
zrekonstruované ČOV. V rozpravě bylo řečeno,
že se v příštích létech předpokládá další nárůst
vodného a stočného. Vodné a stočné pro rok
2005 bylo schváleno.
Ing. Holeček předložil návrh bezúplatného
převodu pozemků z Úřadu pro zastupování
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státu ve věcech majetkových na město.
Předkládající konstatoval, že se jedná převážně
o pozemky související s komunikacemi.
Následně starosta otevřel rozpravu k tomuto
bodu. Po ní byl převod pozemků schválen.
Zastupitelstvu dále p. starosta předložil návrh
smlouvy o dílo na vypracování projektové
dokumentace na výstavbu bytového domu
- sekce G a H, uzavřené mezi městem a ing.
Antonínem Hájkem, Domažlice, Fügnerova
223. Starosta uvedl, že celková cena činí
158.500,- Kč a seznámil se záměry města,
které se týkají výstavby dalšího bytového
domu. Uzavření smlouvy bylo schváleno.
Dalším byl návrh smlouvy o přistoupení města
k projektu „Cyklocesta Plzeň-Regensburg.“
Starosta seznámil se záměrem a uvedl,
že smlouva se týká úseku v k.ú. okresu
Domažlice. Smlouva byla schválena.
Dalším bodem jednání bylo schválení
rozdělení finanční částky ve výši 280.000,Kč, která je v rozpočtu vyčleněna na pomoc
tělovýchově. Starosta navrhl následující
rozdělení, doporučené městskou radou:
TJ CHKZ Staňkov
120.000,- Kč
TJ Sokol Staňkov
88.000,- Kč
TJ Sokol Krchleby
31.000,- Kč
AJAX Staňkov, futsal
5.000,- Kč
Keramika Staňkov, futsal
2.000,- Kč
TOM-oddíl Stříbrná rosa Staňkov 34.000,- Kč
Zastupitelé tento návrh schválili.
Posledním oficiálním bodem programu
byla volba přísedící k Okresnímu soudu
v Domažlicích. Do této funkce zvolilo
zastupitelstvo
města
p.
ing.
Annu
Šindelářovou.
V diskusi p. starosta informoval o záležitostech,
kterými se město v současnosti zabývá. Hovořil
o zdravotním středisku, výkupu pozemků pro
připravovaný obchvat, novém sídle MTBS,
situaci v a.s. CHVAK.
P. Mgr. Gruberová žádá, aby až se v části
Plzeňské ulice budou provádět chodníky
(část k Agru), bylo osazeno navíc alespoň
jedno veřejné osvětlení. P. starosta sdělil,
kde by se měly budovat v r. 2005 chodníky.
P. MVDr. Steinbach upozornil na špatné osvětlení
přechodů na náměstí. P. Bauer - odpověděl,
jak se bude realizovat částečná náprava,
p. starosta oznámil, že odborná firma zpracuje
posudek, co s přerostlými stromy. Na závěr
p. starosta popřál všem přítomným pevné
zdraví a hodně úspěchů do r. 2005 a zasedání
ukončil.
Rada města dne 12. 1. 2005
Místostarosta p. Látal seznámil se žádostí p.
Anny Glaserové o uvolnění z funkce členky
komise pro projednávání přestupků z důvodu
časové zaneprázdněnosti. Rada vzala bez
připomínek na vědomí, náhradníka bude
jmenovat p. starosta.
Rada se seznámila s nabídkou firmy Lesax
Přeštice a firmy Jan Kamír, Dnešice na
poražení stromů ohrožujících bezpečnost
v Krchlebech a dále se seznámila s
dendrologickým průzkumem stromů, který
zpracovala firma Zahrada Šlovice.
Rada vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva
vnitra ČR ve věci pozastavení účinnosti obecně
závazné vyhlášky města Staňkov č. 5/2003, o
některých povinnostech chovatelů zvířat s tím,
že je zajištěno vyvěšení rozhodnutí na úřední
desce MěÚ po dobu 15 dnů.
Rada dále projednala žádost ředitelky MŠ o

Staňkovsko
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prominutí poplatku za pronájem sálu Lidového
domu pro pořádání dětského maškarního
karnevalu dne 29.1.2005 a žádosti vyhověla.
Místostarosta p. Látal předložil k projednání
žádost ředitelky MŠ p. Němcové o povolení
výjimky z počtu dětí v MŠ, aktualizovaného
k 1.1.2005. Rada rozhodla v této souvislosti
změnit své usnesení č. 239 z 28.7.2004 a
výjimku z počtu dětí o 12 dětí schválila.
Rada vyhověla žádosti ZUŠ o poskytnutí
návratné finanční výpomoci z rozpočtu města

ve výši 30.000,- Kč. Jedná se o zajištění
provozu školy do doby, než bude vybrán
příspěvek od rodičů. Částka bude vrácena do
30.6.2005.
Rada schválila žádost ZUŠ Staňkov o prominutí
poplatku za pronájem prostor místního kina a
loutkové scény pro účely konání okresního kola
v recitaci dne 23.2.2005.
Rada města 26.1.2005
Místostarosta p. Jiří Látal seznámil radu
s iniciativou Základní umělecké školy –
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uspořádat dobročinný koncert „Děti dětem“ na
pomoc obětem zemětřesení a tsunami na Srí
Lance. Město poskytne bezplatně sál Lidového
domu a bude se podílet na propagaci.
Za stejných podmínek jako v r. 2004 byla
schválena žádost Filipa Štengla o poskytnutí
pozemku před hasičskou zbrojnicí na pouťové
posezení.
Rada projednala zavedení veřejného osvětlení
k stavebním parcelám pro rodinné domky
v Krchlebech – realizace proběhne v r. 2005.
V. Žáček, J. Steinbach

Změna odpadového hospodářství

Městské technické a bytové středisko sděluje občanům Staňkova a spádových obcí Vránov, Ohučov, Krchleby, že od 1.1.2005‘
došlo ke změně odvozu komunálního odpadu.
Městská rada společně s MTBS po předložení důkladného rozboru kalkulací tohoto svozu dospěla k názoru, že jedním z
odvětví, které si nemůže dovolit městská pokladna v takové výši dotovat, je odpadové hospodářství. Proto vyvstal úkol, co
nejdříve najít způsob jeho ekonomičtějšího provozu.
Do výběrového řízení na zajištění těchto služeb se přihlásilo pět firem, které v tomto oboru pracují nebo se jím zabývají, a to:
Bytes Horšovský Týn, Lazce Gis s.r.o., AVE Plzeň, Rumpold Rokycany a Západočeské komunální služby - Marius Pedersen Group.
Firmy předložily do konce října své nabídky, jak provozovat svoz komunálního odpadu ve Staňkově a okolí. Dvě postoupily do užšího kola řízení,
ze kterého vyšla vítězně fírma ZKS - Marius Pedersen Group. Předložila jasnou cenovou nabídku a podmínky, za kterých je schopna toto pro město
Staňkov provozovat. Vlastní skládka Vysoká u Dobřan je jednou velkou pojistkou do budoucna, která dokáže eliminovat stále rostoucí poplatky
skládkovného v Lazcích, kde má ještě město Staňkov smlouvu do 31.12.2005.
Cena za 1tunu směsného komunálního odpadu:
Lazce GIS........……………………………………………….1.114,-- Kč včetně DPH
Skládka Ingeotrade a. s. Vysoká u Dobřan ....……………….. 917,-- Kč včetně DPH
Zde je patrný rozdíl u skládkovného, který chceme využít ve prospěch města, a ještě řada dalších výhod, které nám tato firma nabízí. Postupně
budou obměňovány velkoobjemové kontejnery na sídlištích za 1.200 litrové plastové, které bude od 1.1.2005 svážet nové auto (Volvo-pres). Toto
nové popelářské auto dokáže pojmout až 15 t odpadu ze všech druhů nádob. Pro obyvatele Staňkova se nic nemění, budou platné termíny vývozu,
stejné nádoby i platba na MěÚ. Jedinou změnou je, že tato firma bude začínat svoz až od 6.00 hod. ráno, aby nerušila svým hlukem občany. Město
Staňkov uzavřelo pětiletou smlouvu a průběžně bude její plnění vyhodnocovat.
Pavel Bauer, vedoucí MTBS

Upozornění:

Od 1. 3. 2005 jsou na webu oficiální stránky Staňkova na nové adresese:
. Od tohoto dne se
budou měnit i jednotlivé e-mailové adresy na městském úřadu. Najdete je na uvedených oficiálních stránkách.

Staňkovská ZUŠ pod záštitou města Staňkova
a ve spolupráci s místními organizacemi
pořádají ve středu 23.února 2005 od 18.00 hodin v Lidovém domě ve Staňkově

Benefiční koncert na
pomoc Asii

V programu vystoupí: děti z MŠ, děti ze ZŠ - mažoretky, country tance, staňkovští
skauti, šermíři, ženy ze Sokola, oba ochotnické spolky, školní orchestry ZUŠ a
Karel Šlehofer.
Dobrovolné vstupné bude poukázáno na konto
Člověk v tísni č. 991 991 991/0300. Děkujeme všem, kteří přispějí, a sponzorovi
propagace firmě B-Design

Staňkovsko
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SBÍRKA PRO ASII

K vlně solidarity s lidmi postiženými přírodní katastrofou se přidali také žáci a zaměstnanci zdejší základní školy. Sbírku
zorganizovali žáci Ondřej Doležal a Karel Hofmeister ze třídy 9.A a díky ní se vybralo celkem 3 856 Kč.
Slávka Schenková

Na aktuální téma: Letecký
den ve Staňkově
„Všechno lítá, co peří má,“ praví se v jedné
říkance. A skutečně, ve Staňkově v noci z 5. na
6. února 2005 létaly sklenky. Oknem. Do kostela.
Kdo? Patrně nějaký konzument „ohnivé vody“. Ne, nejsem proti
radovánkám, ani proti alkoholu. V Bibli se píše: „Bůh stvořil víno
k radosti lidského srdce.“ Ano, k radosti, ne k opilosti. Radost
jednoho nesmí ubližovat druhému, podobně jako svoboda jednoho
nesmí omezovat druhého. Nečekám, že se pachatel přijde přiznat,
omluvit a rozbité okno spravit. Dělat „frajera“ v hospodě umí
kdekdo, ale chovat se jako chlap, jako skutečný chlap, jako férový
chlap – to umí málokdo. Aby nedošlo k nedorozumění: Nezlobím
se jen kvůli rozbitému oknu kostela, to je jen špička ledovce, ale
horlím pro princip věci. Dnes je rozbité okno kostela, zítra to
může být okno Vašeho domu. Pokud ve společnosti nezavládne
opravdová morálka, nikdo a nic nám nepomůže zajistit spokojený a
bezpečný život. Jenže morálka – jak známo – sama od sebe nemívá
dlouhé a pevné trvání, pokud není živena vírou. Ale zajímá to vůbec
někoho?
Pavel Vodička

Koutek pro
labužníky
Noviny a časopisy
jsou v dnešní době zahlceny různými recenzemi
spotřebního zboží, proč
bychom měli tuhle tradici
ignorovat zrovna ve Staňkovsku? Vždyť každý z nás si tu a tam něco zajímavého koupí
a rád by se o svůj nevšední zážitek z koupě podělil. Proč ne? Já
kupříkladu onehdy na nákupním seznamu objevil 2x vepřovou
konzervu, a tak jsem v holýšovském Penny do košíku naložil
„Vepřové maso ve vlastní šťávě - výběrové“ od táborské firmy
VIVA. Ještěže máme doma kočky, protože by byla věčná škoda
takovýhle výběr vyhodit. Přehlídka zablaněných kousků tuku,
ze kterého vystupuje změť žil a rozpuštěného sádla, dokazuje,
že každý si dneska holt pojem „maso“ představuje trošku jinak.
Každopádně - kdo má rád žíly v sádle, mohu mu výrobek opravdu vřele doporučit. Například ty naše kočky si na něm moc pochutnaly...
F. Schenk

Zápis dětí
do prvních tříd
základní školy
Tak jako každý rok se i letos koncem ledna konal zápis dětí do školy. Do krásné podkrovní učebny přišlo 43 natěšených budoucích prvňáčků v doprovodu
rodičů. Po krátkém úvodním vystoupení dětí ZŠ (pěvecké sbory, country tanečníci a mažoretky) rodiče

zasedli ke kávě a k zákuskům, zatímco jejich
ratolesti formou her předváděly ve skupinkách u
stolečků učitelkám své znalosti a dovednosti.
Učitelé doufají, že se neobjeví další odklady školní docházky a budou se moci otevřít
dvě první třídy.
Myslíme si, že se dětem i rodičům připravená vystoupení i celý průběh zápisu líbil, a
doufáme, že stejně spokojeni a nadšeni budou
prvňáčkové, až do školních lavic zasednou prvního září.
Schenkovi
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ŠKOLNÍ SOUTĚŽ

13.ledna 2005 proběhla v ZUŠ Staňkov školní soutěž ve hře na klavír a akordeon. Porota složená
z učitelů ZUŠ včetně p. ředitele J. Pluháčka vybrala ze 40 dětí ty, které budou naše město reprezentovat
v okresní soutěži v Domažlicích 16.2. Jsou to: Kamila Štibraná, Kateřina Valečková, Anna Vacíková,
Markéta Tulačková, Pavlína Mašková, Iva Zahořová, Jan Souček, Radek Leták, Aneta Svobofová, Petr
Hájek.
Ráda bych touto cestou poděkovala sponzorům, kteří dětem zajistili pěkné ceny: České spořitelně, České
poště a lékárně p. Herianové ve Staňkově.
Iva Zahořová

Změna je život. Od 1.1.2005 je jich více.

Ne pro každého však musí být příjemná. Změn prodělaly mateřské školy spolu s ostatními školami od vydání nového školského zákona mnoho.
Veřejnost sledovala tyto změny v tisku či televizi. Mnohem dramatičtěji se tyto změny dotkly přímo zúčastněných.
Pro mateřské školy je zásadní změnou zařazení do soustavy škol. Staly se tak prvním článkem vzdělávací soustavy. Další zásadní změnou je
bezplatný pobyt dětí předškolního věku v mateřské škole. Úplaty jsou zproštěny i děti, které mají odklad školní docházky.
To se týká i dětí, které by z důvodu nezvládnutí adaptace či zátěže ZŠ, byly vráceny k pobytu do MŠ. Tímto opatřením se vyvolala další změna,
a to zvýšení úplaty (školného) pro ostatní děti v MŠ. Tato částka je pro děti navštěvující MŠ pravidelně 250,- Kč na měsíc. Děti, které navštěvují
MŠ pouze pět dnů v měsíci (maminek, které pobírají soc. příspěvek), platí 100,- Kč na měsíc. Tyto částky zdaleka nepokryjí ani 50% skutečných
průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.
Součástí zákona je i možnost snížení úplaty nebo její prominutí, pokud součet průměrných měsíčních příjmů dosažených v uplynulém kalendářním
roce příslušníků domácnosti, ve které dítě žije, nepřekročí 1,2 násobek životního minima.
Dalším zákonným požadavkem je přijímání dětí do MŠ, kde mají přednost děti předškolního věku, přednost mají děti s trvalým pobytem ve
Staňkově a děti starší tří let.
Zápis se v tomto roce bude konat 9.3.2005 od 9,00 hodin. Je třeba přinést rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče. Zápisu bude předcházet Den
otevřených dveří, který se koná 8.3.2005. Nikdo neodejde bez příjemných zážitků a drobného upomínkového předmětu.
Je ještě mnoho dalších změn, ale ty se netýkají bezprostředně veřejnosti.
Všechno, co děláme, je ve prospěch dětí a využijeme změn k dobrému. Akce naplánované se budou konat a věříme, že spolupráce s rodiči a
veřejností bude i nadále vstřícná.
Marie Němcová

Dětský karneval
Již po dvanácté uspořádala zdejší mateřská školka výpravný
dětský karneval, který se již tradičně zařadil na první místo v pomyslném žebříčku kulturních akcí pro děti. Výzdoba v pohádkovém duchu
přesvědčila všechny přítomné, že se krásná akce může nejen opakovat,
ale může být dokonce rok od roku lepší. Nádherná výzdoba loňského
karnevalu byla letos ještě překonána, a to nemluvě o vystoupení malých předškoláčků. Všudypřítomné pohádkové kulisy dodaly velkému
sálu neopakovatelnou atmosféru stejně tak jako úchvatná choreografie
vystoupení dětí z MŠ. Roztomilí malí tanečníci se před očima rodičů po
úvodní skladbě proměnili v partu pracovitých trpaslíčků, kteří předvedli v
organizačně velmi náročném vystoupení obdivuhodný výkon.
Po úvodním vystoupení následovaly tradiční soutěže masek a

hry, které uchvátily celé dětské osazenstvo.
O kvalitě dětských karnevalů pořádaných mateřskou školkou více než výmluvně
hovoří fakt, že počet účastníků rok od roku
narůstá. Na příští rok by to snad dokonce
chtělo dvojnásobnou velikost sálu, protože
při soutěži „malých“ masek se soutěžící ve
třech řadách kolem sálu prakticky nemohli
hnout z místa...
Pořadatelům jménem spokojených
rodičů i dětí moc děkujeme a držíme palce
do příštího ročníku.
Ferdinand Schenk
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Ten umí to a ten zas tohle ...

Tahle písnička nás inspirovala k ohlédnutí se po spolužácích, kteří dělají něco výjimečného nebo něco zajímavého.
Jedním z těchto dětí je Petr Farkaš, který jezdí motokros. Pozoruhodný je jeho věk, ve kterém začal. Na svou první motorku
nasedl již ve třech letech. Po letech trénování se zúčastnil mnoha závodů. Jedním z nich je třeba krajský závod v roce 1998, kde
zazářil na stupních vítězů. Dalším jeho úspěchem bylo 1. místo v Národním mistrovství. Za 10 let, co Petr jezdí, stačil vystřídat sedm
motorek. Možná se z tohoto nadějného jezdce stane mistr světa!
Michalka Augustinová – tato malá dívka, která chodí do 2. třídy, už v osmi letech umí hrát Témata a variace od Mozarta.
S nadějnou hrou na klavír začala již v pěti letech. Základy malé Michalce poskytla paní učitelka Romana Schuldová , která vyučuje
v Základní umělecké škole Staňkov. Nyní ji učí paní učitelka Zuzana Durasová v Plzni. Michalka musí cvičit denně téměř hodinu.
A v hudební škole hraje jednou týdně dvě až čtyři hodiny. Talentovaná klavíristka dokonce vyhrála 1. místo na soutěži Karlovarská
růžička. Doufáme, že svůj talent nepromešká a bude se nadále věnovat hře na klavír.
Neobvyklé zálibě se věnují sourozenci Petr a Terezka Homolkovi. Jezdí závodně se sibiřskými husky. Petrovi je 11 let
a chodí do 5.tř .Jezdit se psy začal v 8 letech. Poprvé jel na kole, ale v dalších závodech i běhal. Některé děti jezdí na kole nebo
koloběžce, v zimě případně na saních. Běhají se tratě o vzdálenosti 1500 a 500 metrů, ale i kratší, záleží na terénu. Petr několikrát
doběhl z 5. na 2.místo, což je úctyhodný výkon. Měří se hlavně čas, Peťův nejlepší čas na trati 1500 m je 8 minut (tehdy vyhrál
2. místo). Zatím má doma čtyři medaile. Tereza chodí do 3.A. Zatím startovala jen jednou. Běžec nebo jezdec je závislý na psovi,
ten v podstatě udává tempo. Důležité jsou povely, pes musí poslechnout na slovo. Po každém uběhnutém závodě musí pes dostat
piškot nebo jinou dobrotu. Abyste nespadli při rychlé jízdě z kopce, musíte se naklánět. Lidem, kteří se tomuto sportu věnují, se říká
musheři.
Žák deváté třídy Zdeněk Kaas se věnuje už od osmi let párovému tancování. Se svou taneční partnerkou trénuje ve skupině
AVANTI a spolu se zúčastňují různých soutěží. Tancují především latinsko-americké tance, o kterých nám Zdeněk prozradil, že patří
mezi jeho nejoblíbenější (hlavně ča-ča a samba). Zdeněk se také věnuje klasickým tancům. Dvakrát si vytancoval 3. místo v okresní
soutěži a velikým úspěchem bylo vítězství kvalifikace České republiky.
Většina z nás má určitě ráda psí kamarády. Mladá cvičitelka Markéta Karbanová ze šesté třídy má nejen své psy-boxery
velice ráda, ale i s nimi mnoho dokázala. Se svými mazlíčky se zúčastnila také mnoha výstav krásy, kde nejednou zvítězila. Její
vyhrané poháry by se na prstech spočítat už ani nedaly. A možná se její sbírka pohárů opět rozroste o další, protože se chystá 25.
února na výstavu do Německa. Markéta své psí šampiony nepředvádí jen na výstavách krásy, ale jezdí s nimi i na závody, kde není
důležité to, jak vypadají, ale to, co umí, co je naučila. Její poslušní boxeři jí dokonce nedávno „vyčuchali“ 5. místo na Mistrovství
světa stopařů v Berlíně, kam se sjeli nejlepší boxeři a jejich cvičitelé nejen z celé Evropy, a Markéta zde byla mezi samými dospěláky
benjamínek. Snad se bude stále věnovat svým čtyřnohým kamarádům a bude s nimi vyhrávat soutěže krásy i soutěže v poslušnosti
a stopování.
Záliba v motokrossu se u Káji Hofmeistra objevila už ve čtyřech letech, kdy začal jezdit na motorce. České republice dělá
dobré jméno, protože byl 6. na mistrovství Evropy. Jeho domov zdobí tři poháry za 1. místo v České republice a ještě spousta dalších
cen.
Výjimečných, nadaných a úspěšných spolužáků mezi námi chodí spousty. My jsem jich vybrali pro začátek jen několik, ale
doufáme, že si v některém dalším čísle posvítíme i na další. Zatím všem, kteří je věnují jakémukoli koníčku, přejeme mnoho úspěchů
a trpělivosti.
Žaneta Vostracká, Eva Schuldová a Jana Fišerová
Převzato ze školního časopisu Škola pod lupou

LANOSPORT NA MASTNÍKU

S naprosto úžasným nápadem přišli tátové malých dětí Petr Bernklau a Martin Svoboda, kteří nejen pro své
ratolesti zkonstruovali jednoduchý mobilní lyžařský vlek. Provozují ho pro své děti a bandu přátel již druhým rokem
k naprosté spokojenosti malých lyžařů a dodnes se baví laděním konstrukčních drobností, aby se dobrali dokonalosti. Pro dokonalou iluzi vysokohorské atrakce dokonce vystupují jako vlekaři firmy Lanosport a občerstvují zmrzlé
lyžníčky teplým čajem. Pravdou ovšem je, že přihlížející dospělí jen málokdy vydrží nečinně přihlížet, a tak se benzínový motorek z travní sekačky občas hodně
zahřeje, aby vytáhl na sáňkách i třeba dědu s
babičkou. Většinou to potom dopadá tak, že
děda s otcem závodí na bobech a jejich ratolesti nestačí na lyžích uhýbat z cesty...
Ovšem bez legrace - takovýhle nápad
jednoduchého řešení sjezdovky prakticky
na jakémkoliv kopci by si možná zasloužil i
komerčního zpracování a třeba i pozornosti
obecních úřadů. Jistě by se našlo dost lidí,
kteří by si rádi v Babydolech nebo právě na
Mastníku osvěžili své lyžařské dovednosti
nebo kteří by chtěli naučit lyžovat své děti či
vnuky. Snad ne nadarmo se říká, že příklady
táhnou...
Ferdinand Schenk
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Nový kabát „tomícké“ klubovny

Dětská organizace Stříbrná rosa postupně transformovaná z pionýrského oddílu dnes působí pod zastřešením celostátní zájmové dětské organizace TOM (turistické oddíly mládeže) ve dvou klubovnách. Mladší děti navštěvují klubovnu v Krchlebech, kde jsme si opravili elektroinstalace, zařídili elektrické vytápění a slušné osvětlení. Objekt dřevěné krchlebské klubovny sice hodně pamatuje, ale schůzky zde probíhají v pohodě a prakticky bez problémů se zde střídaly i tři skupiny týdně.
Na druhou stranu vedoucí oddílů museli staňkovské děti auty svážet každý pátek do Krchleb, přestože oddíl má v užívání také klubovnu na Plovárně. Ta bohužel před několika lety přestala sloužit svému účelu, nedalo se v ní pořádně zatopit a schůzky v zimním období zde byly
prakticky vyloučené. Za podpory města, které je majitelem objektu jsme se snažili objekt alespoň ochránit proti pronikání vlhkosti, opravili
jsem fasádu a nainstalovali kamna na uhlí. A i když se v zimě topilo celý den, večer na schůzkách bývala od podlahy zima a do klubovny začalo
zatékat střechou. Neutěšený stav postupně přeměnil klubovnu na sklad táborového materiálu a letní hernu stolního tenisu.
Zvrat nastal v loňském roce, kdy vedoucí našeho oddílu Zdeněk Strousek zažádal na ústředí TOM o dotaci na opravu pronajatého
objektu. Oddílu byla poskytnuta dotace, ze které mohly začít generální opravy. Původní šikmá střecha byla nahrazena sedlovou, čímž vznikl
prostor na uskladnění táborového materiálu, stěny i podlaha objektu byly odizolovány, vyměnila se okna. V budově se zrekonstruovala elektroinstalace a namontovalo se elektrické vytápění.
Dnes už je skoro hotovo. Probíhají zde schůzky za nesrovnatelně lepších podmínek, a to nám konečně dovoluje udělat letos na jaře
nábor nových maličkých členů, kterým se zde snad bude také líbit. Dobré dílo se podařilo. Za to bychom chtěli poděkovat jak ústředí TOM,
které téměř celou akci financovalo, tak našemu městskému úřadu za dofinancování. Děkujeme také MŠ ve Staňkově za poskytnutí vyřazených
koberců a křesílek.
Těšíme se na návštěvu Vás i Vašich dětí při jarním náboru, o kterém Vás budeme včas informovat.
Ferdinand Schenk

Z archívu

Tak se nám císař pán oženil!

Ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně se ve fondu Archivu města Staňkov zachoval cirkulář
okresního hejtmana zaslaný staňkovskému starostovi a datovaný 1. září 1853, v němž se oznamuje, že se Jeho Majestát František Josef I.
během svého pobytu v rakouských lázních Ischl se svolením nejjasnějších rodičů nevěsty zasnoubil s nejjasnější princeznou Alžbětou Amálií
Evženií Bavorskou, dcerou jeho královské výsosti vévody Maximiliána Josefa (Maxmilián II. Josef bavorský král 1848-1864) a vévodkyně
Ludoviky, rozené královské princezny bavorské. Na jaro pak byla naplánována císařská svatba. Odpoledne 17. dubna 1854 se obecní radové a
výborové trousili na radnici k mimořádnému sezení, které mělo projednat výzvu okresního hejtmanství v Horšovském Týně ke zvláštním darům
chudinskému fondu při příležitosti sňatku císaře pána. Představenstvo Městyse Staňkova však příliš vstřícné nebylo a nerozpakovalo se vyjádřit
svůj názor, že se obec musí starat o své chudé stejně bez ohledu na císařskou slávu a že loňské krupobití a letošní výdaje s úpravou silnice
nedovolují vydávat z obecní kasy zvláštní obnosy. Leč okresní hejtmanství trvalo i nadále na tom, že císařská svatba připadající na 24. dubna
1854 se má řádně oslavit ve všech farních kostelech slavnostní mší s Tedeum (náboženský chvalozpěv začínající slovy Te Deum laudamus,
tj. Tebe Bože chválíme) a zároveň oznámilo, že přáním Jeho apoštolského Majestátu je, aby byly v den svatebního veselí shromažďovány
dobročinné příspěvky pro ty nejchudší. Přání císaře nemohla staňkovská obec jen tak přejít a nakonec bylo vybráno 8 zlatek a 10 krejcarů,
které dokládá jmenovitý soupis finančních příspěvků určených chudým a chudinské nadaci. Součástí slavnosti konané u příležitosti císařské
svatby bylo i vysazení císařského stromu u školy.
Po pětadvaceti letech došel na obecní úřad oběžník vyzývající k oslavě stříbrné svatby císařských manželů s dodatkem, aby i
Městys Staňkov dal najevo svou loajálnost a nezůstával zpátky za menšími obcemi. Slavnostní Tedea zněla ve Staňkově i po každém narození
císařských dětí (Žofie, Rudolf, Gisela a Valerie) a při dalších slavnostních příležitostech v císařské rodině. Osmý květnový den 1881 obcházel
obecní policajt místní zastupitele s oběžníkem staňkovského purkmistra Antonína Pelcra, v němž byli vyzváni, aby se 10. května dostavili v
plném počtu o půl osmé hodině na radnici a odtud se půjde do chrámu Páně. Dne 9. května o 8. hodině večer průvod s lampiony. O zaslání
dvojitě sepsaného programu k oslavě zasnoubení nejjasnějšího korunního prince pana arcivévody Rudolfa žádalo opět okresní hejtmanství.
Výzvy k oslavám oblétly monarchii také v roce 1888 u příležitosti oslav čtyřicetiletého panování Františka Josefa I. Ve Staňkově se
toho tentokrát ujal spolek Vojenských vysloužilců. Na své schůzi sestavil následující program oslavy - v sobotu dne 8. září večer velké čepobití
(procházka se zpěvem před večerkou) s průvodem pochodňovým, v neděli 9. září ráno velký budíček, o deváté seřadění spolků u radnice a
společný pochod k velkým službám Božím, defilování před hodnostáři na náměstí a na konec koncert v zahradní místnosti.
V pozdějších letech důvodů k oslavám v císařské rodině Františka Josefa ubývalo. Jeho ne příliš šťastné manželství utrpělo další ránu,
když na konci ledna 1889 zemřel za dodnes poněkud tajemných okolností korunní princ Rudolf. Před koncem století v roce 1898 tragicky
zahynula rukou anarchisty císařovna Alžběta, známá jako Sissi.
Radka Kinkorová

Staňkovsko
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Knihovna v roce 2004

Fond městské knihovny tvořilo 23 697 knih.
V loňském roce se rozrostl o 351 knih. Pro
opotřebování a obsahovou zastaralost bylo odepsáno
476 svazků. Čtenáři si vypůjčili 19 628 knih a
časopisů, z toho děti 5 422 . Převažuje zájem o knihy
zábavné (12 324), opomíjené nejsou ani naučné
(7 304). Občané mají přístup k veřejnému internetu
ve výpůjční době, která je stanovena takto:

Nové knihy v městské
knihovně
Deborah Cadbury: Ztracený král Ludvík
XVII.
Kniha přibližuje tragický osud syna Marie
Antoinetty. Autorka postupně rozplétá
dvě století starou záhadu. Sleduje pouť
chlapcova srdce, které po dlouhých
peripetiích spočinulo v královské hrobce.
Colin Falconer: Anastázie
Román seznamuje se životem poslední ruské
velkokněžny.
R. Keith Mitchell: Čtyřicet dva měsíce v
japonském zajetí
Autorovo vyprávění přibližuje každodenní
život zajatců v japonských zajateckých
táborech.
Halina Pawlowská, Iva Hercíková, Michal
Viewegh: Tři v háji
Knihu psali dohromady tři současní
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pondělí a pátek 9 – 12 , 13 – 16
středa
13 – 17
čtvrtek
13 – 16
Poplatky : zápisné pro děti
20 Kč
zápisné pro dospělé
50 Kč
15 minut na internetu
10 Kč
tisk černý,barevný
5 , 15 Kč
Věřím, že si cestu do knihovny najdou i další občané .
knihovnice M.Gillová

spisovatelé, každý své kapitoly. Vznikl tak
román o třech hlavních postavách se třemi
specifickými pohledy na svět, ve kterém
nejdůležitější roli hraje láska a sex.
Alexander McCall Smith: Kalahari
Britský autor vypráví s humorem o
obyvatelích Afriky. Není bez zajímavosti, že
Anthony Minghella, režisér filmu „Anglický
pacient“, se rozhodl natočit podle této
literární předlohy detektivní seriál.
Jonathan Coe: Dům spánku
S pobytem a způsobem léčení několika
lidí na soukromé klinice pro pacienty s
poruchami spánku nás seznamuje anglický
prozaik, který za tento titul obdržel mnohá
ocenění nejen ve své zemi.
John Keriigan: Překvapivý útok
Román, založený na skutečných událostech,
mapuje tajné dějiny SAS. Autor je znám též
pod jménem Leo Kessler, používá několika
pseudonymů.Vlastní jméno je Charles
Whiting.

Miloš Hubáček: Bitva u Matapanu
Během několika hodin se zavřely vody
nad hořícími vraky pěti italských lodí a
v hlubinách zmizely i stovky námořníků.
U Matapanu se odehrálo nejen největší
námořní střetnutí ve Středomoří za
2. světové války, ale také první námořní
bitva, kdy připadla klíčová role letounům
startujícím z letadlové lodi a nepřítele
objevil v noční tmě radar.
Jiřina Doležalová: Kouzelnou Šumavou
Průvodce po známých i méně známých
místech nepodává zcela vyčerpávající
informace, ale určitě inspiruje k toulkám
po Šumavě.
Našim nejmladším čtenářům jsou určeny
knihy říkadel a pohádek s pěknými
obrázky, např. Příhody malého ježečka
Dupálka, Sluneční hroch Oranžoch,
Vodník Čepeček .

Letošního Leteckého maškarního plesu se
zúčastnilo nebývalé množství krásných masek.

.

Loutkové divadlo
ve Staňkově
hraje dne 20.2.2005 od
14.00 hodin
loutkovou pohádku

O PERNÍKOVÉ
CHALOUPCE

Srdečně zveme všechny
děti i rodiče.
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Co se chystá
v Lidovém domě:
4. března 2005 19.00 hod.
„Screamer“ – travesti skupina
Vstupné: 170,- 160,- 150,- Kč,
předprodej na městském úřadě
26. března 2005 21.00 hod.
„Komunální odpad“, „Joy“
- rocková zábava
7. dubna 2005 19.30 hod.
Jakub Smolík s doprovodnou
kapelou
Vstupné 170,- 160,- 150,- Kč,
předprodej MěÚ
23. dubna 2005 21.00 hod.
„Torr“, „Harlett“
– rocková zábava

Foceno 13.2.2005 - tak bude Staňkov zase v televizi...

29. dubna, 6. a 7. května 2005
„Vražda v salonním coupé“
– Příležitostné divadlo,
12. května 2005 19.30 hod.
Abeceda hvězd II –Vladimír
Hron,
předprodej MěÚ
27. května 2005 18.00 hod.
Kouzelnická show pro děti,
předprodej MěÚ
Na konec května – začátek
června připravuje divadelní
soubor Tyl „Peklo v hotelu
Westminster.“

Průvodem více jak padesáti masek začal v sobotu 5. února v Krchlebech letošní již jedenáctý masopust. Dospělí i děti,
jak už se stalo tradicí, šli letos do průvodu s jednou novinkou. Čelu průvodu dominovaly čtyři krojované babky, které
od domu k domu vedla nezapomenutelná Vlasta Tomanová.
Průvod pak uzavírala historická bryčka tažená dvěma koňmi a uprostřed průvodu také cupital malý nefalšovaný
poník. Letos poprvé, to dokonce byli koně „Škrchlebský“, masky byly veselé a krásné slunečné počasí všem dodávalo
příjemnou náladu. Sobotní průvod už tradičně vyvrcholil na hřišti u hospody, kde byl za doprovodu smuteční písně „Už
ho tam vedou“ upálen Bakchus a tím také jedenáctý Masopust a s ním všechny „Škrchlebský hříchy“.
Masopust 2005 pak pochopitelně vyvrcholil závěrečnou oslavou v krchlebské hospodě. Tak ať žije Masopust 2006!

Luboš Liška

Staňkovsko

Necelý měsíc zbývá do zahájení jarní části
fotbalové sezony 2004/2005 v krajském
přeboru. Mužstvo Staňkova do odvetných
bojů vstoupí z výborné 3. příčky, takže
jeho výchozí pozice je daleko lepší
než v minulých letech. Věřme, že se
svěřencům trenéra Jaroslava Kubeše podaří
na úspěšný podzim navázat. Kádr týmu se
příliš nezměnil, novými členy sestavy jsou

Únor 2005
Václav Kaliský z Holýšova a Jindřich
Hrach z Chodova. V průběhu ledna a
února Staňkov absolvuje sérii přípravných
zápasů, nechybělo ani tradiční soustředění
na Hoře sv. Václava.
O něco později než áčko zahájí boje o
mistrovské body také béčko, dorost a žáci.
Pozorně budeme sledovat hlavně počínání
dorostu, který pod vedením Milana
Kuchariče usiluje o návrat do krajské
soutěže.
První únorovou sobotu se ve staňkovské
sokolovně odehrál turnaj mladších žáků
Generali Cup v minifotbale na malé
branky. Vyhrál ho domácí tým Škorpioni

strana 10
před Silver Staňkov a Aligators Osvračín.
Celkem změrilo síly šest mužstev ze
Staňkova a okolí.
Na začátku března skončí další ročník
futsalové divize. Šestou sezonu za sebou ji
hraje Ajax Staňkov, stejně jako před rokem
atakuje druhou příčku v tabulce. V přípravě
se dařilo i B mužstvu Ajaxu, které v sobotu
12. února vyhrálo turnaj v Domažlicích.
V plném proudu jsou soutěže dalších sportů,
v nichž hrají staňkovské týmy. Stolní tenisté
Sokola bojují na několika frontách, áčko
hraje krajský přebor II. třídy. Hokejisté bojují
v chodské lize a v regionálním přeboru hrají
šachisté.
VS

3.ročník Generali cup 2005

útočníci byli vyhlášeni Lukáš Gust z Hradce a Vojta Hošek z
Osvračína, nešikovnějšími obránci pak Roman Denk z Osvračína
V sobotu 5.2.2005 proběhl ve staňkovské sokolovně již
a Radek Leták ze Staňkova. Nejslušnějším hráčem byl Kuba
3.ročník fotbalového turnaje mladších žáků Generali cup.
Šimůnek a nejsnaživějším Tomáš Výrut. Nejvíce gólů, celkem
Jedná se o turnaj se zvláštními pravidly podle vzoru fotbalové
14, nastřílel Pepa Kubina. Jako nejmladší účastník byl vyhlášen
arény. Hraje se ve čtyřech hráčích bez brankáře, gól platí
Tomáš Fejtek.Všichni účastnící obdrželi pěkné ceny, mužstva na
z jakékoli pozice, míč je možno nahrávat o stěny.
prvních třech místech navíc ještě medaile. Na konci turnaje se
Turnaje se zúčastnilo celkem šest mužstev – dvě mužstva
letos poprvé uskutečnila soutěž o Krále Penaltu I. Až do příštího
sestavili hráči ze Staňkova, jedno staňkovští minižáci, dvě
ročníku Generali cupu se tímto titulem může pyšnit Pavel Karban.
mužstva přijela již tradičně z Osvračína a nováčkem bylo
Velký dík patří Martinu Steinbachovi, odchovanci staňkovského
mužstvo z Hradce u Stoda. Škoda, že se nepodařilo sestavit
fotbalového klubu, který odpískal celý turnaj s perfektním
mužstvo i účastníku předchozích ročníků, žákům z Kvíčovic.
přehledem a jako opravdový profesionál.
Naopak nás mile překvapila účast diváků, zejména rodičů.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Sokolu Staňkov za to, že nám
Oproti předchozím ročníkům byla jejich účast opravdu hojná.
již potřetí bezplatně zapůjčil pro pořádání turnaje sokolovnu. Díky
Turnaj byl odehrán systémem každý s každým, zápas trval
tomu máme pokaždé o něco více prostředků na zakoupení cen
2x5 minut. Po urputných bojích si prvenství odnesl místní
pro účastníky.
výběr ´‘Škorpioni“, druzí skončili staňkovští „Silver“ a třetí se
Ivana Gustová, Generali Pojišťovna a.s.
již tradičně umístili „Aligatoři“ z Osvračína. Jako nejšikovnější
Martin Gust, fotbalový klub CHKZ Staňkov
Tomáš Nový, Karel Tomášek a Libor Peteřík.
svou převahu proměnit v góly. Vyloučení:
Hokejový tým HC Sokol
Obrana: Pavel Blacký, Ladislav Kabourek,
2x Jiří Látal, 1x Zdeněk Jakl, Libor Peteřík,
Staňkov:
Zdeněk Jakl a Vojtěch Němec.
Tomáš Nový. Góly dávali: 2x Karel
Chodská liga se blíží ke konci své
V první polovině února sehraje
Tomášek, 2x Libor Peteřík, Petr Hoffman
základní části. Dvěma zápasy v posledním
Staňkov dva poslední zápasy základní části
a Tomáš Nový. Konečný stav Staňkov
lednovém týdnu pokračoval tým Staňkova
Chodské ligy v ledním hokeji proti týmům
– Všeruby 6:3.
v boji o co nejlepší pozice před vstupem
Jetenovic a Dílů. Poté začne vyřazovací část
Do
obou
odehraných
do play off.
play off, o které Vás budeme informovat
utkání
nastoupila
stejná
sestava.
V prvním zápase se Staňkov utkal
příště.
Brankáři: Jan Brožovský a Jan Peprný.
s týmem Pocinovic. Hned v úvodní minutě
Ing. Vojtěch Němec ml.
Útok: Petr Němec, Jiří Látal, Petr Hoffman,
se ujal vedení tým Staňkova po kombinaci
Vojtěch Němec, Jiří Látal a Petr Hoffman,
který ukázkově vymetl horní růžek
pocinovické branky. Zbytek zápasu byl
v jednoznačné režii staňkovských hokejistů
a nutno dodat, že brankář Jan Brožovský se
už dlouho tak nenudil jako právě v tomto
zápase. Vyloučení: 2x Vojtěch Němec, 1x
Pavel Blacký. Branky za Staňkov dávali:
4x Petr Hoffman, 3x Karel Tomášek, Libor
Peteřík, Jiří Látal a Petr Němec. Konečný
výsledek Staňkov – Pocinovice 10:2.
Druhé utkání Staňkov – Všeruby
se odehrál opět s jednoznačnou herní
převahou a mnoha šancemi na straně
Staňkova. Všeruby se dostávaly jen do
ojedinělých šancí. Protože herně nestačily,
praktikovaly tvrdou a nečistou hru do těla.
Staňkov na tuto hru přistoupil a dokázal
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