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Toto číslo sponzoruje

Tabák - časopisy - noviny A. Smazalová

Číslo 61

osmisměrky, sudoku a hlavolamy. Mezi vyhledávané tituly
patří samozřejmě i inzertní noviny a časopisy.
Nabídka odborných periodik uspokojí i náročné.
Nechybí časopisy z oborů cestování, sportu, motorismu,
bydlení, pěstitelství, kulturistiky, vaření, erotiky, módy apod.
Pokud u nás vámi vybraný titul nenajdete, velmi rádi vám ho
doobjednáme.
V trafice je možno zakoupit celonárodní i regionální
denní tisk - MF Dnes, Právo, Lidové noviny, Domažlický
deník, týdeník Domažlicko. Každé dva měsíce vychází Staňkovsko, které vás informuje o dění v našem městě a které si
zde můžete vyzvednout.
Najdete zde velký výběr cigaret a jiných tabákových
výrobků, které prodáváme pouze osobám starších 18 let.
Jako v každé správné trafice, i u nás můžete zakoupit dýmky,
plničky dutinek, zapalovače, plyn do zapalovačů a další kuřácké potřeby.
Naši trafiku můžete navštívit od pondělí do pátku v
době od 5.00 do16.30 (mimo krátké polední pauzy od 12.00
do 13.00), v sobotu od 6.30 do 11.30 hod.
Těšíme se na vás!!!
Trafika „na náměstí“ má dlouholetou tradici a již po
mnoho let patří mezi nejoblíbenější trafiky ve městě. Pro
mnoho Staňkováků i přespolních se stala každodenní zastávkou při jejich cestě do práce, mnoho lidí se zde zastaví před
odjezdem svého autobusu. Řada stálých zákazníků ani neříká,
co jde koupit, a dostane to své zboží rovnou.V malém stísněném krámku je trafika od nepaměti, ani si již nelze téměř
pamatovat, kdo všechno v ní prodával. Hodně lidí vzpomíná
např. na paní Kučerovou, pana Příbrského a řadu jiných.
Mnozí zákazníci se při svém pravidelném nákupu setkávají se
svými známými, často se zde i přemelou nejnovější zprávy ze
Staňkova.
Zákazníci si mohou vybrat ze širokého sortimentu
časopisů, novin, tabákových výrobků, kuřáckých potřeb a
doplňkového sortimentu (žvýkačky, pohledy...).
Mezi nejoblíbenější časopisy patří tzv. ženské magazíny,
ať už se jedná o tradiční týdeníky jako je Vlasta či Květy, nebo
o novinky (Blesk pro ženy, Báječná neděle, S tebou mě baví
život). Zaměřujeme se na všechny věkové skupiny, od časopisů pro nejmenší (Méďa Pusík) přes školáky (ABC) a mládež
(Bravo) po seniory. Oblibě se také těší nejrůznější křížovky,

Rada města dne 14.12. 2005
Členové rady projednali návrh Zakladatelské listiny připravované společnosti Lesy
Staňkov s. r. o. a připravili jej pro zasedání
zastupitelstva.
Rada města projednala výši poplatků
za odvoz a zneškodnění domovního odpadu.
Návrh projedná zastupitelstvo jako OZV č.
3/2005.
Starosta předložil členům rady města
návrhy na výši cen vodného a stočného na
rok 2006 spolu s kalkulací ceny, kterou zaslal
CHVAK. Cena pro rok 2006 je navýšena o 3%.
Rada města kalkulaci ceny vodného a stočné-

ho schválila.
Žádosti R. Hanzlíkové, Staňkov,
Janovského č.p. 190, o prominutí poplatku
za odvoz a zneškodnění odpadu za trvale
neobydlený objekt ve Wenigově ulici č.p. 121
rada vyhověla, protože žadatelka řádně svůj
poplatek platí v domě č. 190/I.
Rada města vzala na vědomí informaci starosty, že město přispělo částkou 2000
Kč na charitativní účely - Diakonie - středisko
Radost v Merklíně.
Rada vyhověla žádosti pana Josefa
Kabůrka, bytem Starý Klíčov 107, a Luboše
Mastného, bytem Únějovice 2, o pronajmutí
sálu Lidového domu dne 8. 4. 2006 za účelem
pořádání zábavy se skupinou ETC Vladimíra
Mišíka. Podmínkou je řádný výkon pořadatelské služby, zajištění veřejného pořádku a protokol o převzetí a následném předání prostor,
podepsaný správcem kulturního zařízení.
Rada města schválila příspěvek

1.000,- Kč TJ Sokol Staňkov, oddílu stolního
tenisu na pořádání VIII. ročníku vánočního turnaje s tím, že město Staňkov bude uvedeno v
propagaci jako jeden ze sponzorů.
Město má podle § 44 zák. č. 185/2001
Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů
za povinnost zpracování plánu odpadového
hospodářství . Ze tří uchazečů rada jako zpracovatele vybrala p. Ing. Martu Lstibůrkovou,
Pasečnice 2. Částka za zpracování projektu
bude 95 000 Kč (vč. DPH).
Rada města projednala a schválila
Smlouvu o zajištění zpětného sběrného odběru a využití odpadů z obalů mezi městem
Staňkov a firmou EKO - KOM a. s. Praha 4, Na
Pankráci 1685/17, 19
Byla projednána žádost obyvatelů
domů č. 315 a 316 v Puclické ulici o prodloužení chodníku k těmto bytovým domům. V
Puclické ulici se bude realizovat pokládka el.
kabelů včetně kabelů VO do země v letech

Staňkovsko
2006 - 2007. Po pokládce bude chodník realizován.
Starosta informoval členy rady o
průběhu a výtěžku charitativního koncertu
Pro Radost, který se uskutečnil 10. 11. 2005 v
Lidovém domě. Výtěžek činil 33 217, 50 Kč.
Rada města na návrh bytové komise
schválila přidělení bytu 1 + 1 v domě č. 172/I
v Americké ulici manželům Kastenovým, Plzeňská 208, a přidělení bytu č. 10 v domě č.p.
390 v ulici U Pošty manželům Schejbalovým,
Křenovy 4.
Rada města projednala a schválila
vyplacení finančního daru města za rok 2005
pro členy komisí, výborů, redakční rady a občany, kteří jsou svou prací nápomocni městu v
plnění úkolů, a pro členy ochotnických souborů
a loutkového souboru OB.
Rada města projednala a schválila organizační zabezpečení inventarizace majetku
města za rok 2005, složení inventarizečních a
likvidačních komisí. Pan Mgr. Šobr podal zprávu o účasti na valné hromadě SDH Krchleby.
Rada města dne 28.12. 2005
Rada vyhověla žádosti p. Alexeje Petrašovského, Staňkov Puclická 316, o prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodňování
odpadu pro jejich syna Pavla Petrašovského,
posoudila důvody a prominutí placení poplatku
schválila.
Rada města schválila novou výši
úhrad některých úkonů pečovatelské služby s
platností od 1.1.2006:
a) donášku oběda ze 6,- Kč na 8,- Kč
b) praní velkého prádla v prádelně DPS, žehlení z 30,- Kč na 40,- Kč
Na základě schválení volebního řádu
školské rady při Základní škole Staňkov, uskutečněných voleb a jmenování zástupců zřizovatele, zřizuje Rada města Staňkov s účinností
od 1.1.2006 Školskou radu při ZŠ Staňkov.
Funkční období je od 1.1.2006-31.12.2008.
Členy rady byli zvoleni a jmenováni:
za zřizovatele: Mgr. Jaroslav Šobr, Vladimír
Konečný, Marcela Konopová
za ZŠ Staňkov: Mgr. Hana Kozová,
Mgr. Věnceslava Schenková, Mgr. Marie Roubalová
za zákonné zástupce: p. Brožovská, p. Fejtková, p. Vacíková
Rada města projednala a schválila
Smlouvu na „sběr, svoz a využití vytříděných
složek komunálního odpadu“, uzavřenou mezi
městem Staňkov a firmou RUMPOLD-R Rokycany s.r.o. se sídlem Rokycany, Jiráskova
32/III
Zastupitelstvo města konané dne 28. prosince 2005
Občané Krchleb projevili na veřejné
schůzi a na úvodním jednání s pracovníky
Pozemkového úřadu Domažlice zájem o provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Krchleby. Zastupitelstvo tento zájem schválilo.
Ing. Pergl, ředitel Pozemkového úřadu v Domažlicích, předložil ke schválení, společně se
Sborem zástupců vlastníků zemědělské půdy,
dokumentaci „Plánu společných zařízení“, vypracovanou Projektovým sdružením Plzeň pro
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním
území Staňkov-ves. Tento plán společných zařízení pro komplexní úpravy v k.ú. Staňkov-ves
byl schválen.
Dalším bodem jednání bylo projednání Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo „Plynofikace
obce Krchleby“ uzavřené mezi městem a
dodavatelem VEToP s.r.o. Staňkov. Dodatek
se týká plynofikace části obce, která nebyla
řešena původním projektem. Převážně jde
o zahrádkářskou kolonii. Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo „Plynofikace obce Krchleby“
byl schválen.
Tajemník MěÚ podrobně seznámil
s rozpočtovými změnami rozpočtu města na
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r. 2005. Materiál obdrželi všichni zastupitelé
předem v písemné formě a byl zároveň projednán ve finančním výboru. Upravený rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové
části Kč 50.831.930,- a ve výdajové části Kč
59.071.630,- . Zapojení FRR po těchto změnách bude činit Kč 3.821.450,- a zapojení
FRB Kč 2.348.850,-. Ostatní položky financování (úvěry, půjčka, splátky úvěrů zůstávají
beze změn). Zastupitelstvo tyto rozpočtové
změny schválilo.
Tajemník MěÚ předložil návrh na
schválení rozpočtového provizoria na r. 2006,
kterým se město bude řídit do doby schválení
rozpočtu na r. 2006. Návrh byl schválen
Starosta podal podrobnou informaci k
závěrům kontroly investičních akcí Finančního
úřadu v Domažlicích v létech 2003-2005. Kontrola se zaměřila na využití dotací od státu. Další postup města u kontrolovaných investičních
akcí Finančním úřadem Domažlice, včetně případných podaných žalob u správního soudu,
byl zastupitelstvem jednohlasně schválen.
Zastupitelstvo města projednalo a
schválilo Dodatek č. 3 ke zřizovací listině
Mateřské školy Staňkov, Puclická 37, schválené usnesením zastupitelstva města dne
11.12.2000, č. 14/III/d) a změnu zřizovací
listiny ZUŠ Staňkov.
Následně byla schválena Obecně
závazná vyhláška č. 3/2005, kterou se mění
OZV č. 40/2001, ve znění OZV č. 41/2003 a
2/2004 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Bylo schváleno radou navrhované zvýšení
poplatku z 360,- Kč na 400,- Kč (doloženo
vyčíslenými náklady, které se zvýšily - došlo k
nárůstu skládkovného, cen PHM, DPH). Až na
výjimky se poplatky zvedají ve všech obcích
okresu Domažlice. Podnikatelským subjektům
bude zaslána smlouva na radou odsouhlasenou navýšenou částku 1.700,- Kč za 1 nádobu.
Dosud 1.500,- Kč.
Byla schválena Zakladatelská listina
společnosti s ručením omezeným Lesy Staňkov s.r.o.. (viz samostatný článek na str. 3 )
Dalším bodem bylo projednání návrhu
Smlouvy o dílo na zhotovení projektu školního
hřiště ZŠ Staňkov mezi městem a zhotovitelem ing. Hájkem, Domažlice, Fügnerova 223.
Aby bylo možno požádat na tuto akci o státní
dotaci na r. 2007, je nutná připravenost v podobě projektu na akci. Navržená Smlouva o dílo
byla schválena.
Byl schválen návrh MěÚ na přijetí
kontokorentního úvěru ve výši 1.000.000,- Kč
formou Dodatku ke smlouvě s Komerční bankou. Důvodem je minimální výše FRR, kterou
lze zapojit do rozpočtu r. 2006 a nižší daňová
výtěžnost počátkem roku.
Zastupitelé schválili prodej parcel z
majetku města - částí pozemku parc. č. 795/5,
dle KN, v k.ú. Ohučov - části c), d) a e) o celkové výměře 189 m2, p. Vladislavu Honkovi,
Ohučov 37. Prodejní cena 30,- Kč/m2.
Schválena byla i smlouva o budoucí
kupní smlouvě na koupi pozemku v majetku
města č. 953/3, v k.ú. Ohučov mezi městem
Staňkov a AGRO Staňkov a.s., Plzeňská 350.
Výměra pozemku 24 m2.
V diskusi se p. starosta zmínil o vandalismu - roztržení řetězů žárovek na vánočním stromu. Dále uvedl, že v budoucnosti bude
nutno razantně řešit otázku starých stromů na
hřbitově a sdělil, že stříbrný smrk u památníku
neořezalo město, ale SÚS.
Rada města dne 25. 01. 2006
Rada projednala žádost p. Ladislava
Doležala a p. Marcely Pavlíkové o zvýšení finanční částky za poskytování služeb týkajících
se rozvozu a roznášky obědů. Tuto službu
výše uvedení zajišťují pro město. Rada schválila navýšení o 10,- Kč za 3 účtované hodiny.
Rada města projednala žádost ředitel-

ky MŠ o prominutí poplatku za pronájem sálu
Lidového domu při konání dětského maškarního karnevalu dne 21.1.2006 a prominutí
placení poplatku schválila.
Rada města odsouhlasila poskytnutí
částky 2. 000,- Kč Českému kynologickému
svazu-Boxerskému klubu Staňkov na pořádání „Výběrové soutěže na mistrovství světa
a ČR“, která se bude konat 29.-30.4.2006 v
Krchlebech.
Rada města projednala žádosti
ředitelů MŠ a ZUŠ o poskytnutí přechodné
finanční výpomoci a schválila poskytnutí fin.
prostředků v následující výši:
MŠ
31.000,- Kč
ZUŠ
40.000,- Kč
Rada projednala žádost p. J. Valkounové,
trvale bytem nám. T.G.Masaryka 30, o prominutí placení poplatku za rok 2005 za odvoz
a zneškodnění komunálního odpadu za neobyvatelný objekt Staňkov II, E 6 a poplatek
prominula.
Rada města projednala žádost manželů Melníkových, Staňkov, Na Tržišti 340, o
prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodnění odpadu pro r. 2006 za jejich dceru,
která žije dlouhodobě mimo ČR, a prominutí
placení poplatku schválila.
Rada města projednala a schválila
Dohodu o užívání nebytového prostoru v
objektu č. 17, Nádražní ulici, uzavřenou mezi
ALUTOR L&B, s.r.o., Staňkov-Nádražní 17 a
městem Staňkov (prostor pro Diecézní charitu).
Rada města projednala žádosti p.
Antonína Škampy, Krchleby 120, o pronájem
či prodej parcely č. 213, dle PK, v k.ú. Krchleby a po diskusi schválila pronájem parcely
- uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou
do 31.12.2006.
Do rady se dostavil zástupce velitele JSDH Staňkov p. Šagát. Podal zprávu o
činnosti výjezdové jednotky za uplynulý rok
2005. Následně byla diskutována otázka
nového velitele výjezdové jednotky.
Rada města dne 08. 02. 2006
Rada města projednala žádost Venduly a Jana Blackých, Plzeň, Palackého 27, o
prodej parc. č. 121/71, dle KN, o výměře 927
m2, v k.ú. Staňkov-ves za účelem výstavby
rod. domu.
Rada města vyhlásila Výběrové
řízení pro rok 2006 na poskytnutí půjčky
dle Zásad o vytvoření a použití účelových
prostředků Fondu rozvoje bydlení na území
města Staňkov ze dne 29.03.2005.
Starosta seznámil radu se zápisem z
poptávkového řízení na poskytnutí hypotečního úvěru pro výstavbu 22 byt. jednotek, sekce
G a H. Hodnotící komise doporučila uzavřít
hypoteční úvěr s Českou spořitelnou a.s.
Starosta dále seznámil se žádostí p.
Filipa Štengla, Staňkov, Americká 186, o poskytnutí prostranství před hasičskou zbrojnicí
ve Staňkově za účelem pořádání pouťového
posezení ve dnech 28.-30.7.2006. Sociální
zařízení by zajistil pronájmem WC TOI TOI.
Rada města za splnění této podmínky bezplatný pronájem schválila.
Rada města schválila znění nové nájemní smlouvy na pronájem objektu klubovny
mládeže v Plovární ulici na stav. parc. č. 292,
dle KN, k.ú. Staňkov-město, uzavřené mezi
městem Staňkov a TOM Stříbrná rosa, která
nahrazuje původní nájemní smlouvu ze dne
14.7.2005.
Rada města projednala žádost Klubu
českých turistů TJ Sokol Staňkov o finanční
příspěvek na zhotovení turistické známky
města, a to ve výši 3.600,- Kč.
Starosta podal podrobnou informaci
o vyhlášení ankety Sportovec okresu za r.
2005, která se uskuteční v našem městě.
V.Žáček, J. Steinbach
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ilustrační foto

61 PET lahví
11 skleniček od marmelády či přesnídávek
6 různých plastových kelímků
3 pneumatiky
3 plechovky od nápojů
1 rozbitá skládací stolička
4 tašky z umělé hmoty
1 plastový podběh blatníku
1 přenosný televizor
1 obyčejný čb televizor

Toto je výčet předmětů, které jsme nalezli při zimní procházce mezi Malým mlýnem a Bílým mlýnem na levém břehu Radbuzy, tedy asi na
1,5 km břehu.
Všichni se ochotně rozčilujeme, když čteme nebo si vykládáme o tom, jak Němci vozí odpadky do naší přírody. Obávám se, že tyto předměty k nám žádní Němci nepřivezli. Navíc je velmi zajímavé, že hodně PET lahví, kelímků (jeden uzavřený dokonce se zbytky hlíny) i skleniček se vyskytovalo v jakýchsi „hnízdech“ poblíž vyšlapaných a vysezených rybářských postů. Lze-li prázdné PET láhve svést na to, že byly
naplavené řekou, určitě na řeku nesvedeme ty krabičky se zbytky hlíny, a už vůbec ne televizory a pneumatiky poblíž cesty do Vránova.
Josef Steinbach

Rada města Staňkov vyhlašuje
svým usnesením č. 49 ze dne 8. 2. 2006
Výběrové řízení pro rok 2006

na poskytnutí půjčky dle Zásad o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Staňkov ze
dne 29. března 2005.
Žadatelé mohou podat žádost na MěÚ, odboru majetku, investic a životního prostředí, po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení na
úřední desce (8.2.2006). Vzor žádosti je k vyzvednutí na MěÚ Staňkov. Výběrové řízení probíhá 1x v kalendářním roce.
Z fondu se poskytují tyto druhy půjček:
Poř. č.
01
02
03
04
05
06
07
08
09

název
Obnova střechy starší 10 let
Zřízení el. nebo plyn. topení
Zřízení malé čist. odp. vod k domu
Obnova fasády starší 10 let
Zateplení pláště domu staršího 5 let
Vybudování WC nebo koupelny
Vestavba bytu do půd. prostoru
Rekonstr. instalací v obyt. domě
Na fasády domů při komunikaci
I/26 a II/185

lhůta splatnosti

úrok

horní hranice

4 roky
3 roky
3 roky
4 roky
3 roky
3 roky
5 let
3 roky
3 roky

4%
4%
4%
4%
4%
4%
5%
4%
0%

100.000,-Kč / dům
25.000,-Kč / dům
30.000,-Kč / obj.
40.000,-Kč / dům
20.000,-Kč / byt
20.000,-Kč / byt
250.000,-Kč / byt
20.000,-Kč / byt
30.000,-Kč / dům

K rozdělení je určena pro rok 2006 částka 500.000,- Kč.
Vzhledem k tomu, že v r. 2005 byla ukončena plynofikace obce Krchleby a pro splnění podmínek státní dotace je nutno zajistit
dostatek připojených objektů, budou upřednostněni žadatelé o zřízení plynového topení v obci Krchleby.
Případné další informace poskytne pracovník MěÚ Staňkov Václav Baxa osobně nebo na č. tel. 379492411 nebo 379492286.

Lesy Staňkov spol. s r.o.
Na zasedání městského zastupitelstva dne 28. 12. 2005 byla schválena Zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným - Lesy Staňkov
Dne 31.12.2005 skončila dosavadnímu správci městských lesů panu Jaroslavu Žákovi nájemní
smlouva, která byla uzavřena v roce 2004 na nájem lesních pozemků v majetku města Staňkov. Vedení města zvažovalo další postup při hospodaření s městskými lesy a po nejrůznějších
konzultacích byla zvolena cesta založení společnosti s r.o. Veškeré podnikatelské činnosti byly
projednány s vedoucí živnostenského odboru v Horšovském Týně.
Současně s touto smlouvou městské zastupitelstvo schválilo i základní kapitál společnosti ve
výši 200.000,- Kč, který do ní město jako jediný společník vkládá. Zřízení společnosti s.r.o. je
dle zákona o obcích v kompetenci zastupitelstva města, další úkony pak v kompetenci rady, z
tohoto důvodu je i rada povýšena na valnou hromadu společnosti.
Podstatnou výhodou založení s.r.o. je to, že společnost bude plátcem DPH, což obce ze zákona nejsou. Účetnictví společnosti bude řešeno smlouvou o dílo. Jako sídlo společnosti Lesy
Staňkov s.r.o. byl zvolen objekt, kde sídlí MTBS, tj.Wenigova ul. 189.
starosta
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Přinášíme vám další část vzpomínek pana Karla Brožovského na léta 1939- 1946. Dnes je to 1. část kapitoly
UŽ I VE STAŇKOVĚ JE VÁLKA
První případ přímé války jsme poznali podle toho, že po Staňkově jsme potkávali Židy se žlutou šesticípou hvězdou. Nakonec je soustředili do
bývalé německé školy. Od té doby se tomu objektu říkalo židovna. Vchod tam byl proti sirotčinci vedle cukráře Voldřicha. My jsme to poznali podle
toho, když jsme si vzadu za domem hráli. Slyšeli jsme dětské hlasy Byli Jsme zvědaví, vylezli jsme na kůlny a za zdí jsme viděli hrát si hodně dětí
a kolem posedávaly a povídaly si ženy. Jednoho dne už tam byl klid. Odvezli je do koncentráků.
Za nějakou dobu se ze zahrady ozýval větší křik. S kůlen jsme viděli pochodovat děti v uniformách Hitlerjugend - černé kalhoty nebo sukně, žlutohnědé košile na rukávech s hákovými kříži, bílé podkolenky. Učili se pochodovat a za pochodu zvedat ruce a hajlovat. Z židovny udělali dům
Hitlerjugend.
Všichni museli mít doma zatemnění oken. Otec ho udělal z dřevěných lišt a černého neprůsvitného papíru. Než se v bytě rozsvítilo, musel zatemnění pověsit a utěsnit na okně. Zatemnění kontrolovala domobrana a kdo ho neměl, toho postihovali.
Až se to stalo! Jeden večer začaly kolísavě houkat sirény. Letecký poplach! U nás v domě ještě nebyly kryty, a tak všichni se běželi schovat
do Čermenského lesíku. Slyšeli jsme zdáli směrem na Plzeň slabé výbuchy. Nebe se tam rozzářilo křižovaně pohybujícími se jasnými pruhy
světlometů. Ve výšce jsme viděli i osvětlená letadla. Nebylo to až tak daleko. Druhý den jsme se dozvěděli, že bombardovali Dobřany, že to měl
být nálet na Plzeň a že se asi spletli. Přelety (a tím i poplachy) svazů
bombardovacích letadel byly častější. Naproti našemu domu od schodů
doprava byl nevyužívaný sklad Šamotky. Uvnitř udělali narychlo hodně
cihlových příček, bez stropů. To byl náš kryt. Střecha tohoto objektu i
našeho domu byla prkenná, potažená lepenkou. Na chodbě u středu
našeho domu byl železný velký kruh se železným kladivem. Kdo slyšel
první houkat, tak také mohl zabouchat na kruh. Zvonilo to tak hlasitě, že
při sebevětším hluku v bytě to bylo slyšet. A všichni museli do krytu.
A to už také začaly velmi časté nálety hloubkových letadel. Ta likvidovala všechny lokomotivy, ale pouštěla i malé fosforové zápalné bombičky.
Když to začalo, někteří muži lezli na střechy a hlídali, aby tyto bombičky,
které se roztříštily a vysypaly fosfor, nezapálily dům a kryt. Stalo se to
na nádraží. Shodili bombičky a začal hořet dřevěný perón. Byly to dost
velké plameny, nádražákům se to podařilo uhasit. Do konce války byl
peron celý očaděný.
Němci přímo proti nádraží na malém kopečku, kde jsme si hrávali, postavili protiletadlové dělo a kulomety. Lidi protestovali, protože to bylo
blízko domů. Protože protestovali i Němci, tak tuto výzbroj přemístili na
kopec nad Staňkov u silnice do Hlohové.

holýšovské nádraží krátce po bombardování

Hloubkaři likvidovali lokomotivy nejen v nádraží (v našem nádraží už
stálo několik odstavených lokomotiv), ale i za jízdy. U nákladních vlaků
stříleli přímo bez upozornění. Nad osobními vlaky nějakou dobu kroužili, aby cestující i v polích mohli vystoupit a utéct od vlaku a pak se pustili
do lokomotivy,
Když už otec nejezdil do práce (Škodovka byla rozbombardována),

chodili jsme často celá rodina do lesa (to už také nebyla škola-viz dále).
Jednou jsme šli kolem hřbitova do lesa u Horní Kamenice a zahlédli
jsme, že jede osobní vlak od Plzně, nad ním kroužil hloubkař. Vlak
zastavil, lidi z něj utíkali do polí. A také jsme viděli, že strojvůdce vlezl
pod vlak a odpojil lokomotivu. Rychle se rozjel a ke Staňkovu. Byl to
jen kousek. Na kraji Staňkova byl oboustranný vysoký břeh od kolejí.
Nahoře byly rodinné domky. Tam strojvůdce zastavil. Hloubkař se do
lokomotivy nemohl trefit, ani k ní nemohl naletět. Odletěl s prázdnou.
Takových případů bylo v republice více. Dokonce to bylo zfilmováno.
Vidíte, a stalo se to i ve Staňkově. Železničáři věděli, že se blíží konec
války a republika bude potřebovat zdravé lokomotivy. V březnu 1945 se
stala událost, která měla vliv na provoz na trati Plzeň - Domažlice. Do
ilegální činnosti byli zapojeni i železničáři. Tak hloubkaři měli přehled
o pohybu a obsahu vlaků. Ve stanici Holýšov stál vojenský německý
lazaretní vlak. Němci za něj připojili dva kryté nákladní vagóny munice.
Holýšovské nádraží bylo nové i s vlečkami. Nakládala se tam munice ze
dvou velkých muničních továren, ve kterých dělali převážně zajatci. Přiletěli hloubkaři, trefili se do těch dvou vagonů a byl to tak veliký výbuch,
že místo kolejí byl hluboký dlouhý trychtýř do země, z vlaku nezbylo nic.
Kola od vagónů byla až pod lesem u silnice na Plzeň - asi 500 - 600
metrů od nádraží. Tlaková vlna smetla skoro v celém Holýšově tašky se
střech domů. Z nádražní budovy zbyly jen holé rohové betonové sloupy.
Co to bylo za tlak vysvětlím na tomto příkladě. Přes válku zůstali v Holýšově rodiče mé matky. Děda při poplachu posílal do sklepa babičku,
jáma v kolejišti po výbuchu muničního vlaku
ale sám zůstával v kuchyni. Bydleli asi 10 minut chůze od nádraží. Okna
měli na straně domu odvrácené od nádraží. Když došlo k výbuchu,
vyletělo zavřené horní větrací okénko a jak stál děda v kuchyni, mu toto okénko rozseklo čelo.
Od té doby těch pár vlaků, které ještě do Plzně jezdilo z obou stran, dojelo k díře, lidi vystoupili, obešli díru a nastoupili do opačného vlaku.
Vlaky pak musely couvat do Staňkova a do Stodu, kde už se mohly lokomotivy přepojit na správnou stranu. Jízdní řád byl upraven tak, aby se vlaky
v Holýšově sešly. Místo nádraží tam narychlo postavili boudu pro pokladnu a výpravčího. Výhybkové páky byly venku.
Otřesnou záležitostí byly transporty převážených lidí z koncentráků. Vězně převáželi Němci proto, aby se nedostali do rukou osvoboditelů. Transporty byly složeny z nákladních otevřených vagónů, v jakých se vozilo i uhlí a z jednoho osobního vagónu pro doprovod. Jezdily za každého počasí. V dešti, v mrazu. Jistě si lze představit utrpení nemocných a hladových lidí. Železničáři věděli dopředu, kdy takový transport pojede, a udělali
to tak, aby ve staňkovském nádraží vždycky nějakou dobu musel čekat. Když došla zpráva, že pojede transport, dospělí rychle šli k pekařům a za
své, či zdarma, přinesli spousty bochníků chleba. Ženy je rychle nakrájely na velké krajíce a daly do tašek. Pak nastoupily děti, protože dospělé k
vagónům nepustili. Dostali jsme tašky s chlebem a došli jsme k stojícímu vlaku, kolem kterého chodili němečtí vojáci. Byli to většinou starší, kteří
asi nemohli bojovat na frontě. Jim jsme posunky ukázali na tašky a na vagóny. Nikdy neodmítli. Tak jsme do vagónu nahoru házeli krajíce chleba,
až jsme vyprázdnili všechny tašky. Vězně jsme neviděli. Jen natažené vyhublé ruce, které chléb chytaly. Toto jsme dělali, aniž bychom si uvědomovali nebezpečí, kdyby tam byl nějaký „ostrý“ doprovod. Bylo to i riziko od rodičů, že nás tam posílali.
Až na konci války, kdy už bylo málo lokomotiv, dva transporty uvízly ve staňkovském nádraží. Odstavili je na poslední koleje blízko k viaduktu
silnice do Osvračína. Nikdo, ani děti, k vagónům nesměl. Ale z dálky jsme viděli, jaký je nepořádek kolem vagónů, že kdo byl schopen, vystoupil,
udělal potřebu a zase nastoupil. Neviděli jsme, zda jim dávali jídlo. Jen občas přijelo auto a mrtvé odvezlo. Jenže nestačilo nádraží. Skončil provoz
trati do Poběžovic a tam odstavili další transporty.
pokračování příště
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Z činnosti Farní charity

V září loňského roku jsme uspořádali humanitární sbírku pro Diakonii Broumov. 13. prosince
proběhlo tradiční Adventní setkání se seniory. Mezi hosty jsme přivítali biskupského vikáře Josefa
Žáka, starostu města Bc. Alexandra Horáka, ředitelku ZŠ Mgr. Marii Gruberovou a děkana Pavla
Vodičku.
Děti ze ZŠ zazpívaly koledy pod vedením p. učitelky Mgr. Budínové a paní Řezáčové. Celá
místnost byla do posledního místečka obsazena. Všem se setkání velmi líbilo.
Začátkem letošního roku proběhla v našem městě a v okolních obcích Tříkrálová sbírka. Letos
se rozšířila i do ostatních obcí. Celkem bylo vykoledováno 78 338,- Kč.
Staňkov
37 015,50 Kč
Hlohová a Močerady
6 810,- Kč
Osvračín a Mimov
5 327,- Kč
Puclice a Doubrava
5086,50 Kč
Ohůčov a Vránov
3779,- Kč
Poděvousy
3646,- Kč
Čermná
3500,50 Kč
Srbice
3204,- Kč
Krchleby
3057,- Kč
Těšovice
2482,50 Kč
Horní Kamenice
2362,- Kč
Hlohovčice
2068,- Kč
Všem, kteří se podíleli na TS, Vám, kteří jste přispěli do pokladniček, i Vám, kteří jste nabídli občerstvení
koledníkům, upřímně děkujeme. Poděkování také patří členům charity za jejich záslužnou práci.
13. kětna 2006 pořádáme autobusový zájezd do Ostrova, Oseku, Buhosudova a Mariánské Račice. Kdo má
zájem, může se přihlásit.
Ludmila Petrašovská

Předpokládané využití Tříkrálové sbírky 2006
1) Příspěvek žákům ZŠ ze sociálně slabých rodin
2) Pomoc sociálně slabým občanům ve Staňkově a okolí po dohodě
se sociálními pracovnicemi
3) Adopce na dálku – Indie + Bolívie
4) Domov pro matky a děti v Havlovicích
5) Krizová sužba DCH Plzeň
6) Dobrovolná činnost FCH – návštěvy DD, v penzionech

Co říkáte na jógu?

V pondělí 13. února 2006 proběhla na Soukromé odborné škole a Gymnáziu Bean
s.r.o. Staňkov zajímavá akce. Uskutečnila se v rámci výuky společenských věd a byla zaměřena
na možné způsoby relaxací při náročném způsobu života současných generací, mez které
studenti také patří.
Jedním ze způsobů, jak dosáhnout harmonie v lidském životě a uvolnění psychického
napětí, je jóga. Členové jógínského sdružení v našem regionu přišli mezi studenty, seznámili
je se základními principy jógy a předvedli nejdůležitější cviky, které studenti mohou využívat
při relaxaci před závěrečnými maturitními zkouškami. Asi nejzajímavější částí přednášky
s převáděním byla ta část, kdy si studenti mohli cviky sami vyzkoušet a ověřit si tak pravdivost
tvrzení.
Byly předváděny základní cviky hathajógy, která má tři odvětví:
1. soubor dechových cviků pranajama
2. soubor čisticích procedur – dhauti karmani
3. soubor tělesných poloh – asány, nejvíce zajímavými byly stoj na hlavě, který je
nazýván králem pozic a osvěžuje organismus nejméně na dvě hodiny. Druhým byla
poloha kobry, která natahuje břišní svaly a mimo jiné působí na redukci tělesné váhy
a na prokrvení břišních orgánů.
Jógové systémy mají tisíciletou ověřenou tradici, jsou aplikované na potřeby Evropanů,
dodávají a udržují tělesné zdraví, ulevují přetíženým nervům, poskytují klid, vyvolávají
pocity štěstí, harmonie a působí na tvořivý život.
Nejlépe ocenil celou přednášku jeden ze studentů Marcel Lagin, který prošel cvičení
v celém cyklu: „Cítil jsem se při pondělku zle, ale teď je mi skvěle.“
PhDr. Jarmila Duffková
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 27.01.2006 byli na MěÚ ve Staňkově přivítáni tito noví občánkové města
- Václav Kuneš
- Vanessa Stadtherrová
- Zuzana Osvaldová
- Tereza Marková
- David Sokol
- Zuzana Beková
Na zakoupení hraček a upomínkových předmětů se sponzorsky podílela firma
K.Klement-Staviva-Jiří Látal, ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým
tímto společně děkujeme.
V měsíci lednu 2006 oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova:
Anna Mandíková, Nádražní 16
80 let
Anna Fanfulová, Na Tržišti 334
70 let
Únoroví jubilanti:
Božena Steinbachová, Vránov 11
Emilie Dokulilová, Na Tržišti 333
Marie Volfová, Jankovského 246
Stanislava Janková, Nádražní 122
Jan Brožovský, Jankovského 319
Olga Pařenicová, Nádražní 353
Jan Paul, Krátká 410
Jiřina Sladká, Baarova 329
Všem jubilantům srdečně blahopřejeme.

85 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let
matrika a evidence obyvatel

Dne 16.1.2006 nevydržela konstrukce krovu na části bývalé
cihelny (sušárna) i přes to, že
nadílka sněhu v našem kraji
nebyla taková jako v jiných částech republiky. Jedna z dominant Staňkova tak vzala za své
a majitelé dokončují dílo přírody
a času a pustili se do odstraňování trosek. Statika budov je
narušena v takovém rozsahu,
že vlastníci objektu upozorňují
občany, kteří cihelnu navštěvují,
aniž tam mají co dělat, aby se v
žádném případě v blízkosti budov nepohybovali, neboť hrozí
akutní zřícení části budov nebo
i celého komplexu.
R. Dvořák

Městský úřad Staňkov prodá hasičský automobil
Škoda 1203 v dobrém stavu. Zájemci se mohou
hlásit u p. Bauera v areálu
Městských technických služeb - Wenigova ulice
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Z archivu

Smím prosit?

O dlouhé tradici tance provázeného hudbou nemůže být pochyb. Nejrůznější druhy tance v odlišných prostředích jsou zachyceny
ikonografickými prameny, které dokumentují řadové, lidové kolové i selské skočné tance. Hudba, zpěv a tanec zpříjemňovaly a dosud
zpříjemňují životní pouť člověka, zakončovaly rozličné slavnosti a patřily i k tradicím a obřadům církevního roku. Vyvrcholením veselí během
církevního roku byl průvod maškar a následné taneční a hudební zábavy v období masopustu, který trval od 6. ledna do pohyblivého svátku
Popeleční středy.
Nejstarším písemným záznamem, který dokládá taneční a hudební zábavy ve Staňkově a je uchováván ve Státním okresním archivu
Domažlice, je upomínka vrchnostenského úřadu z roku 1732 na zaplacení dávky z těchto zábav, tzv. musikalimpostu neboli hudebného.
Evidence vybírání zmíněných dávek nám dovoluje nahlédnout na četnost konání tanečních zábav, masopustních tancovaček, věnečků a
merend v Městysi Staňkově v druhé polovině 19. století. Mezi lety 1865 a 1869 se počet zaznamenaných tanečních a hudebních zábav
pohyboval mezi 10 a 22 tancovačkami ročně, pořádanými zejména v období masopustu. Bály se konaly nejvíce v hostincích pana Antonína
Koziny v domě č.p.15 a Matěje Zídka v domě č.p. 2, kde jej v sedmdesátých letech vystřídal nový majitel Josef Felix.
Hostinští platili z každé uskutečněné hudební akce po 50 krejcarech. V pozdějších evidencích placení dávky z hudebních produkcí, mezi
které patřily i svatby, jsou poznamenávány i počty hudebníků, jež byly jedním z ukazatelů pro výpočet hudebného. Od roku 1894 se vybíralo
za pořádání hudebních a tanečních zábav s hudbou dvojí hudebné – všeobecné a zvláštní. Všeobecné hudebné platili hostinští, kteří byli
pořadateli tanečních zábav, na celý rok dopředu jako paušál stanovený úměrně počtu obyvatelstva v obci podle výsledků z posledního sčítání
lidu. Zvláštní hudebné platili hostinští za jednotlivé zábavy pořádané za vstupné a spolky, které organizovaly veřejné produkce s hudbou, ať
už s volným nebo placeným vstupným. Tento poplatek byl vypočítáván podle počtu účinkujících hudebníků. Organizátoři plesů museli získat
povolení ke konání taneční zábavy na obecním úřadě a ještě obstarat povolení k prodloužení policejní hodiny na Okresním úřadě v Horšovském
Týně. Ten upravil podmínky pro pořádání tanečních zábav v obcích okresu vyhláškou ze dne 23.10.1896 a její vydání zdůvodnil „příliš častým
pořádáním tanečních zábav, které mají nepříznivý vliv na zdravotnictví v lidu a ku mravní i tělesné zkáze dospívající mládeže působí, jakož i
pijáctví a rvačky podporují....“
Pořádání tanečních zábav ostatně zaměstnávalo mravnostní agendu zmíněného úřadu již v roce 1853, kdy v polovině prosince před
nadcházející plesovou sezonou vyšlo z rukou c. k. okresního hejtmana Herbiga nařízení, že hudební plesy nesmí začít dřív než ve 4 hodiny
odpoledne po odpoledních bohoslužbách, dále se přísně nakazovalo, aby představení obcí zamezily školní mládeži přístup k muzice a aby
matky, které v poslední době často přicházívaly do hospody se svými malými dětmi v náručí, byly posílány domů. Podobné stesky zazněly z
litery nařízení okresního úřadu ze dne 12.4.1900, kdy bylo opět poukazováno na přítomnost školou povinné mládeže na tancovačkách.
Taneční zábavy se však nekonaly jen v zimních měsících. Příležitostí k oslavě byl např. začátek školního roku 1. září 1895, kdy Místní
odbor Ústřední matice školské ve Staňkově pořádal v hostinci Terezie Kozinové zahradní zábavu spojenou s věnečkem. Slavnost zahájil projev
delegáta ÚMŠ Jana Sedláka z Prahy, následovaly komické výstupy, panoptikum, rychlopouštění balonu, pošta, tombola, divadelní hra a
taneční zábava.
Zřejmě oblíbenými ve Staňkově byly šibřinky, masopustní maškarní zábavy s určitým tematickým rázem (šibřinky – z napodobení
vrabčího hlasu – frašky, šašky, kudrlinky, tento název byl užitý prvně Jindřichem Fügnerem v roce 1865 k pojmenování pražské sokolské
zábavy). U příležitosti jejich konání byly vydávány Šibřinkové listy, které kromě pozvání na ples obsahovaly i vtipné glosy a komentáře k dění
v obci. Jako pozvánka na tradiční mládenecký ples byl v roce 1938 ojediněle vydán Mládenecký list, který v období zhoršujících se politických
poměrů vyzýval k hromadnému tančení české besedy. Sled plesových sezon ve Staňkově nebyl přerušen ani za druhé světové války.
Staňkovská mládež mohla směle vyrazit na taneční parket, neboť moderní, kolové a řadové tance ovládala z tanečních kursů
pořádaných TJ Sokol Staňkov ve třicátých letech 20. století. A řekněte, milí čtenáři, kdo by odolal této pozvánce na masopustní merendu
staňkovských mládenců, která se konala v pondělí 11.2.1907:
„U p.Frant. Koziny je místo plesu,
k němuž pozvání Vám nesu,
tam bude tance a veselí dosti,
každý se pobaví dle libosti.
A komu tancovat se nechce,
nechť ku stolu se posadí,
opičku si koupit může lehce,
neb ponocný jej domů provodí.“
Radka Kinkorová

Plesová sezona ve Staňkově

Plesová sezona je ve Staňkově opět v plném proudu. Někteří pořadatelé si sice stěžují na mnohem menší návštěvnost ve srovnání s minulými roky, naproti tomu tradiční „hity“
jsou dost dopředu vyprodané. Pravdou ovšem je, že lidé se chodí bavit čím dál méně. Mohu
posoudit pouze dva letošní plesy - letecký a rybářský, ale myslím, že to pro příklad stačí. Oba
plesy byly připraveny naprosto bezvadně, na obou jsem se královsky bavil, na obou jsem
vydržel téměř do konce, oba měly pro návštěvníky připraveny spoustu lákadel - tady asi nelze
nic vytknout. Horší je to s návštěvníky. To, že si v nevětraném sále už po první pauze pánové
odložili saka, se dá pochopit ( nedá se pochopit, proč po letech nikdo slušné odvětrání sálu
nezajistil), já jsem ho odložil po pauze druhé nebo třetí. Co se pochopit nedá, je přístup některých k oblékání na ples vůbec. Ačkoli vím, že ples ve Staňkově není VIP akce na pražském
Žofíně, přece jen mi účastníci v riflích, popsaném triku a s adidaskami na nohou na podobné
akci prostě nesedí.
Nic to ovšem nemění na mém postoji k výborné organizaci podobných akcí, a tak
držím palce pořadatelům všech dalších plesů nejen v této sezóně, ať mají nabito a ať se jim na
ten „jejich“ bál dlouho v dobrém vzpomíná.
Ferdinand Schenk
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Dva dny v mateřské škole plné
návštěv
15. února byly otevřeny dveře mateřské školy
široké veřejnosti, která mohla využít této příležitosti
k nahlédnutí do prostředí mateřské školy, které je druhým
domovem pro 110 dětí, ve čtyřech třídách. Šipky dovedly
zájemce do vstupních prostor, kde cirkusové šapitó se
spoustou klaunů, čekajících na svoje malé návštěvníky,
vytvořilo pohádkový vstup do světa dětí. Možnost
nahlédnutí do kronik, alb, ložnic a dětských koutků využilo
větší množství právě těch rodičů a dětí, kteří mají zájem o
zapsání do mateřské školy.Takovéto neformální seznámení
s hravým prostředím školy jistě zanechá u malých adeptů
pozitivní pocity a vstup do MŠ bude pro ně příjemnější.
Spokojeni odcházeli i dospělí, o čemž svědčí zápisy
v kronice. Potěšila nás i návštěva absolventů mateřské
školy, kteří již patří do školních lavic a našli k nám znovu
cestu. V 16,00 hodin se dveře školy pro veřejnost uzavřely,
ale ne na dlouho.
Druhý den se konal zápis nových dětí do mateřské
školy. Tentokrát netradičně. V 16,00 hodin se sešli rodiče
žádající o zápis svých dětí do mateřské školy pro školní rok 2006 – 2007 ve třídě U Berušek. Přivítal je osmičlenný pedagogický sbor učitelek
mateřské školy s ředitelkou a vedoucí stravování. Každá z nich měla připravené velmi aktuální informace, které se týkaly školní a mimoškolní
činnosti školy, plánování, aktivit s rodiči a pro rodiče a děti, sociální a citové zralosti dětí, stravování, finančních povinností. Oceňujeme zájem
rodičů, o čemž svědčí množství jejich dotazů.
A jaký je osobní pohled na tyto dva dny? Den otevřených dveří je před zápisem do mateřské školy výborným seznámením s prostředím,
které je třeba poznat, pro pocit bezpečí dospělácký i dětský. Usnadňuje rodičům volbu mateřské školy pro jejich dítě. Nový způsob zápisu do MŠ
byl, zdá se, zvolen šťastně a rodiče při něm našli řadu zajímavých informací.
Výborná spolupráce školy a rodiny je nezbytná. Čím je kvalitnější, upřímnější, tím jsou podmínky pro výchovu dětí lepší. Je dobré vědět,
že existují pravidla, která je důležité dodržovat. Tato pravidla platí pro obě strany, pro rodiče i pro školu. Vše má svůj čas. Ale čím dříve najdeme
k sobě tu správnou cestu, tím spokojenější budou i děti.
Marie Němcová

Zprávy ze Základní školy Staňkov
1. února proběhl ve škole zápis budoucích prvňáčků, tentokrát ve znamení barevných slonů. Budoucí žáčkové se svými rodiči nejprve
zhlédli kulturní vystoupení svých budoucích spolužáků a potom se odebrali do jednotlivých tříd po skupinkách stejně barevných slůňatˇa
předvedli, co už umějí, paním učitelkách i svým rodičům. Své výtvory s diplomem a dárečkem si odnesli domů. K zápisu se dostavilo celkem 46
dětí, nastoupit by jich mělo 34. Takže budou dvě málo početné první třídy. Z letošních dvou prvních tříd však v dalším školním roce bude jen
jedna druhá třída se 30 žáky. Jiné řešení bohužel nemáme, takže jsme se snažili, aby alespoň v 1. třídě byl na děti dostatek času. Jeví se nám jako
velmi důležité, aby rodiče využili možnost bezplatné docházky do mateřské školy u předškoláků, protože kolektiv dětí stejného věku, soutěživost,
pomůže dětem se snáze zapojit do práce ve škole, naučí se větší samostatnosti.
Ve stejný den (tedy 1.2.) skládali žáci 9. tříd svou první zkoušku „nanečisto“ – proběhlo testování v matematice, českém jazyce a
ve všeobecném rozhledu. Výsledky se dozvědí v měsíci dubnu – budou se moci porovnat se svými vrstevníky ze třídy, školy a i jiných škol
v republice. Podobné testování by pak mělo probíhat u všech dětí postupně v celé republice, jakmile se ve školách začne vyučovat podle
Rámcového vzdělávacího programu, který vejde v platnost povinně pro všechny školy od školního roku 2007/2008. Na tvorbě našeho Školního
vzdělávacího programu teď pracujeme.
Další novinkou ve škole budou konzultační dny pro rodiče – nejbližší 13. března v době od 16,30 – 18,30 hodin. Využijte, prosím,
tento nabízený čas (přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou krátké
a máloco se v nich dá řešit). Rodiče žáků mohou v tento den hovořit
se všemi vyučujícími individuálně. Vycházíme vstříc zákonným
zástupcům žáků a umožňujeme jim tímto další možnost získat informace
o prospěchu a chování jejich dětí. Rádi bychom, aby si rodiče udělali čas
a v uvedenou dobu přišli.
V současné době se vycházející žáci rozhodují o svém budoucím
uplatnění – do 28. února musí odevzdat přihlášky ke studiu na středních
školách. Škola je pak odesílá nejpozději do 15. března na danou adresu.
Pak všichni vycházející počkají do konce dubna, kdy se dozvědí, jak
byla jejich volba úspěšná.
Žákům reprezentujícím školu se dařilo i v okresních kolech
vědomostních soutěží:
1.února 2006 získala 2. místo v okrese Laura Kuklová ze 7. třídy
v konverzační soutěži v německém jazyce a 16. února obsadil 2. místo
v okrese Martin Farkaš z 8. ročníku v konverzační soutěži v anglickém
jazyce.
Žáci se připravují i na další soutěže, které teprve proběhnou.
Mgr. Marie Gruberová, řed. školy
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Loutkové divadlo

Dětský
maškarní
karneval
se letos opět stal hlavní kulturní událostí našich nejmenších.
I letos byl perfektně připraven, tentokrát v duchu sněhuláků
a sněhových vloček, a nejen dětem se velice líbil. Při pohledu do okolních obcí nezbývá než si opět blahopřát k pravděpodobně nejlepší MŠ v širokém okolí... Ferdinand Schenk

Letošní sezonu jsme zahájili nastudováním pohádky „O brejlaté princezně“. První představení se
konalo v neděli 22.1.2006, dále pokračují představení jak pro veřejnost, tak i pro mateřské školy a 1.
a 2. třídy základních škol a pro Dům dětí a mládeže v Domažlicích.
Bližší informace u Osvětové besedy ve Staňkově
nebo na tel. čísle 728 411 168. Na vaši návštěvu
se těší kolektiv loutkařů Staňkov.

Bál v Krchlebech se vydařil
Je tu nový rok a hasiči z Krchleb jdou za svými úkoly se stejným elánem jako v úspěšném roce loňském.
V poslední době je velmi dobrá spolupráce mezi organizacemi Sboru dobrovolných hasičů a TJ Sokol v Krchlebech. Tato spolupráce
pak vyúsťuje do společných úspěšných akcí tak, jak to na vesnici má být a ku prospěch všech. Sportovci zapůjčují hasičům hřiště a tělocvičnu,
hasiči pak například v létě, v době nedostatku vody, zalijí travnaté hřiště. Při svých akcích umožní sportovcům vydělat v bufetu.
V uplynulých dvou letech uskutečňujeme společně třikrát ročně akce pro děti. Zřejmě tato skutečnost byla impulsem k tomu, že se obě
organizace rozhodly letos udělat i společný bál. Následovala společná příprava včetně předtančení. Symbolicky děvčata nastoupila ve fotbalových dresech a chlapci v hasičských uniformách. Zhodnotíme -li úspěšnost bálu, počet zúčastněných předstihl očekávání, lidé se bavili a obě
složky měly z této akce i finanční prospěch. Předpokládáme, že v této započaté tradici budeme pokračovat, protože se všichni přesvědčili, že je
lépe udělat jeden zdařilý bál než dva polovydařené.
S novým rokem jsou před nás postaveny staronové úkoly. Za zmínku stojí práce na poli prevence. Tato se zajišťuje např. obstaráním
služeb kominíka, kterou si občané pochvalují. V tomto roce též chceme v rámci námětového cvičení prověřit a označit hydranty rozmístěné po
obci a vyzkoušet i jejich použití pro první zásah v případě požáru.
Z celoročního plánu práce, kterým se řídíme ve své činnosti, by širokou veřejnost jistě zajímaly akce pro děti a hasičské soutěže konané v Krchlebech. Máme v plánu uskutečnit tři akce pro děti ve spolupráci s TJ Sokol Krchleby a TOM Stříbrná rosa Staňkov. První bude o
Velikonocích formou pochodu, kde po trase budou děti (i rodiče) plnit různé úkoly.
Druhou, nejrozsáhlejší akcí, bude Dětský den v červnu s bohatým a různorodým
programem. A nakonec v podzimních měsících (září) chceme pro děti a opět jejich
rodiče uskutečnit sportovní odpoledne zakončené táborákem a opékáním vuřtů.
NA STRÁNKÁCH STAŇKOVSKA
Pokud se týká hasičských soutěží, chceme v květnu v Krchlebech opět
JE MOŽNO UVEŘEJŇOVAT
uskutečnit okrskovou soutěž (bude-li zájem ze strany okrsku). Začátkem září pak
INZERÁTY NEBO PROPAGOVAT
bude naše SDH zajišťovat I. ročník Chodské veteránligy pro starší muže a ženy z
SVOJI FIRMU NA PRVNÍ
celého domažlického okresu. První závod této ligy bude ve Starém Klíčově a druhý
v Krchlebech.
STRÁNCE JAKO SPONZOR
Závěrem chceme příznivce hasičů i ostatní občany tímto na zmíněné akce
ČÍSLA. CENA ZA BĚŽNÝ
pozvat.
2

UPOZORNĚNÍ

Karel Zahrádka, jednatel SDH Krchleby

INZERÁT JE 6 Kč/cm ,
SPONZORSTVÍ ČÍSLA NA 1.
STRANĚ STOJÍ 2000 Kč.
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VYHLÁŠENÍ ANKETY
SPORTOVEC OKRESU 2005
Staňkovský Lidový dům bude v pátek 3. března dějištěm vyhlášení dalšího ročníku populární
ankety Sportovec okresu. Korunováni budou nejlepší jednotlivci, kolektivy a mládež do 18 let.
V kategorii jednotlivců v loňském roce vyhrál kickboxer Josef Křivka, který však prvenství
neobhajuje, protože si během roku 2005 dopřál sportovní pauzu. Mezi vážné adepty na titul
se letos řadí někdo z domažlických atletů (Petr Szetei, Martin Frei), holšovských zápasníků
(Robin Roučka, Ladislav Čaba, bratři Valachovičové), šanci uspět jistě mají i nadějná domažlická plavkyně Barbora Picková,
holýšovský fotbalista Tomáš Tlustý nebo Petr Hubka, mistr světa v závodech psích spřežení. V kategorii kolektivů se o prvenství
zřejmě popere domažlická štafeta atletů s druholigovými basketbalisty Domažlic.
V tomto roce se kritéria ankety pozměnila, do pořadí mohou zasáhnout jen sportovci, kteří jsou členy oddílů a klubů z domažlického
okresu.
Slavnostní večer v Lidovém domě bude mít i společenský
program, premiérově se chystá vyhodnocení legend staňkovského
sportu. Na vyhlášení budou pozváni všichni do ankety nominovaní
sportovci, kromě nich ale i zástupci všech sportovních klubů a
organizací z našeho města.
Ajax bojuje o druhou příčku
Ve třetí sezoně v řadě usilují futsalisté Ajaxu Staňkov o skvělé
druhé místo v divizi. Za vedoucím mužstvem tabulky FK
Lochotín bojuje pětice týmů o další medailové pozice a naši
zástupci určitě mají dobrou šanci. Před nedávnem Ajax potěšil
sebe i své fanoušky vysokými vítězstvími v okresních derby
– Pronic zanic Domažlice porazil 12:4 a Bomber Domažlice
10:2. O korunu krále divizních střelců usilují Aleš Kmetík a
Miroslav Vachtl.

Staňkovští hokejisté vstupují do play off z druhé příčky

V Chodské lize se dohrávají poslední zápasy základní části a poté začne nadstavbová část play off. Hokejisté Staňkova vstupují
k obhajobě mistrovského titulu do play off z druhé příčky v tabulce. Ve čtvrtfinálovém duelu se pravděpodobně střetnou s týmem Domažlic.
V posledním zápase porazil Staňkov Díly v poměru 5:0. První třetina byla vyrovnaná, střídaly se šance na obou stranách. Staňkov tento
zápas podržel Jan Brožovský, který odchytal nejlepší zápas této sezóny. Naopak dílský brankář své mužstvo nepodržel a Staňkov se ujal vedení po
průniku Karla Tomáška, střelou ze střední vzdálenosti. Druhou branku dal po přihrávce Vojtěcha Němce důrazný Josef Vavrica, který až napodruhé
prostřelil dílského brankáře. Po první třetině tedy 2:0. Ve druhé třetině se prosadil tandem Luboš Raška, Petr Hoffman, který se štěstím doslova
protlačil puk do dílské brány. Díly si od poloviny zápasu přestaly nahrávat a Staňkov byl od tohoto momentu lepším týmem. Ve třetí třetině se
nejprve od modré s pomocí teče trefil Michal
Fronk a poté určil konečné skóre Karel
Tomášek, po hrubkách v dílské obraně - 5:0.
Nejlepšími střelci Staňkova po
základní části jsou Petr Hoffman s 12 góly a
Petr Němec se 7 góly. Brankář Jan Brožovský
má průměr pouze 2,0 obdržených branek na
zápas.
O dalším průběhu vyřazovacích bojů vás
budeme informovat příště.
Ing. Vojtěch Němec ml.
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