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Toto číslo sponzoruje Restaurant „U Šálků“

Číslo 65

Restaurant „U Šálků“
Provoz v našem restaurantu jsme zahájili v roce 1997, ve vlastním domě. Oba, manžel i já, jsme „od fochu“, a tak jsme vždycky chtěli někdy mít vinárničku nebo restauraci. Naše přání se
nám vyplnilo s pomocí pivovaru Krušovice, jehož pivo dodnes
točíme a které si ve Staňkově našlo svoje příznivce.
Manžel je kuchař a domníváme se, že si vytvořil dobré jméno,
nabídka je velká a jeho jídla jsou chutná, o čemž svědčí poměrně široká klientela, a to nejen hostů ze Staňkova. Zpočátku nám
poněkud ublížily fámy o přísnosti majitelky, která údajně nestojí o hosty, kteří přišli jen na pivo a na cigaretu, proto začátky
našeho podnikání byly dost těžké. Čas však ukázal, že se tyto
pomluvy nezakládaly na pravdě a že je u nás vítán každý host.
V našem restaurantu „U Šálků“ v Dělnické ulici se koná řada
rodinných oslav, srazy spolužáků ze školy, pořádají se zde i
podnikové a jiné oslavy. V létě umožňujeme posezení na venkovní terásce mezi květinami.
Rozšířit podnik bohužel nemůžeme, ale budeme rádi,
když současný zájem o to posedět si u nás, dobře se
najíst a napít, vytrvá. Všechny čtenáře Staňkovska i
nadále rádi přivítáme v naší restauraci „U Šálků“.
VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI!

Kontaktní údaje:
Restaurant U Šálků
Dělnická 218
345 61 Staňkov II
Telefon: +420 379 482 450

Otevírací hodiny:
Pondělí
11:00 - 22:00
Úterý zavřeno
Středa
11:00 - 22:00
Čtvrtek
11:00 - 22:00
Pátek
11:00 - 22:00
Sobota
11:00 - 22:00
Neděle
11:00 - 20:00

Rada města dne 24. 07. 2006
Starosta podal informaci o jednání ve věci předání staveniště na akci
„rekonstrukce silnice II/185 - Husova
ulice. Rekonstrukce by měla být zahájena v termínu 7. až 14. srpna a bude
ji provádět a.s. Silnice Horšovský Týn,
která zvítězila ve výběrovém řízení.

Akce by měla být dokončena do konce
října 2006..
Rada města vzala na vědomí požadavky SDH včetně výjezdové jednotky pro zajištění výjezdu JSDH a zabezpečení pořádku při pořádání pouťových
slavností v r. 2006. Rada města nemá
k požadavkům připomínky, bude předáno pořadateli akce p.Filipu Štenglovi.
Starosta dále seznámil s dopisem
ved. odboru M,I,ŽP MěÚ, adresovaný
Drážnímu úřadu Plzeň ve věci prověření bezpečnosti železničního přejezdu
v Rašínově ulici a možnosti osazení
zabezpečovacího zařízení protisluneční
clonou, nebo bezpečnostními závorami

včetně instalace dalšího výstražného
zařízení do Tylovy ulice. O výsledku
odpovědi budou radní informováni.
Rada města projednala Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené
dne 12.9.2005 mezi městem Staňkov
(pronajímatel) a Skanska ŽS a.s. Praha
(nájemce) na pronájem prostor v I. patře Lidového domu, ve kterém se mění
termín trvání smlouvy do 31.7.2006
(původně do 31.8.2006). Následně
dodatek schválila.
Starosta seznámil členy rady
města s návrhem p. ing. Hanče, firma
HANECO s.r.o., Zruč u Plzně, ve věci
řešení ukončení nájemní smlouvy na

Staňkovsko
manipulaci Zelený háj a návrhu obchodního vyrovnání mezi HANECO s.r.o.
a městem Staňkov. Rada po diskusi
schválila následující stanovisko:
a) nesouhlasí s převedením části stávajícího zařízení manipulačního skladu
Zelený háj - vybudovaných inženýrských
sítí a technického vybavení (el. přípojka,
vrtaná studna včetně čerpadla, vodárna
a šatna v Unimo-buňce, odkanalizovaná
plocha, 2 ks plechových garáží, oplocení pozemku, bez vjezdových vrat, zadní
asfaltová plocha o výměře 1.274 m2),
na město za částku 1.000,- Kč, neboť
město nemá v současné době pro tento
objekt odpovídající využití a ani nepředpokládá jeho komerční využití v době
budoucí
b) 1. požaduje uvedení pozemku do
původního stavu před zřízením manipulace včetně plánovaného zalesnění dle
platně uzavřené nájemní smlouvy s tím,
že město bude jako majitel pozemku trvat na řádném zalesnění dle schválené
projektové dokumentace s vyjádřením
příslušných státních orgánů
2. požaduje vzhledem k tomu, že práce na odstraňování zařízení jsou v již
platně vydaných povoleních stanoveny
až do konce letošního roku, zaplacení
nájemného i za třetí a čtvrté čtvrtletí
letošního roku
c) zplnomocňuje p. starostu Bc. Horáka
a p. Ing. Holečka, vedoucího odboru
M,I,ŽP k dalším jednáním v této věci
Rada města dne 09. 08. 2006
Starosta seznámil s odpovědí na
žádost vlastníků pozemků č. 816/1 a
817 v k.ú. Staňkov-město o zpřístupnění těchto pozemků (vlastníci p. Ludmila
Gruberová, Holýšov, Anna Kocová, p.
Věra Topinková, p. Josef Koc, p. Jindřich Budín , všichni Staňkov a p. Luboš
Koc, Plzeň. Rada vzala znění bez připomínek na vědomí.
Rada města projednala žádosti
p. Bohumily Novákové, Praha, Žufanova 1096/8
manželů Anny a Petra Faitových, Staňkov, Jankovského 161
manželů Danuše a ing. Jana Faita,
Krchleby 103
manželů Reginy a Pavla Bulínových,
Plzeň, Šafránová 11
o koupi části pozemku č.parc. 31/1, k..ú.
Krchleby a s prodejem vyslovila nesouhlas. Jedná se o cestu a v budoucnosti
by mohlo docházet k omezení nebo
znemožnění přístupu na okolní pozemky.
Rada schválila pořádání následujících akcí v Lidovém domě:
9.9.2006
- CODA - pořadatel Petr
Gust, Staňkov, U Čermenského lesíka
446
24.2.2007
- Kabát revival - pořadatel Filip Štengl, Staňkov, Americká 186
Podmínky stejné jako u dříve povolených akcí.
Rada města projednala žádost p.
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Václava Živného, Jaroslava Šlaise, Josefa Schuha a Vlasty Šperlové, všichni
Staňkov, Tyršova ul., o opravu vozovky
v Tyršově ulici před domem č. 37. Konstatovala oprávněnost žádosti s tím, že
oprava bude řešena v průběhu rekonstrukce Husovy ulice, která se zahájí v
měsíci srpnu.
Rada města projednala návrh
MTBS na úpravu nájemného v obecních bytech v souladu se zákonem č.
107/2006 Sb. a schválila zvyšování nájemného až od 1.1.2008 s tím, aby byla
dosažena k 1.1.2010 výše nájemného v
souladu se zákonem
Rada města na návrh komise
bytové schválila
a) převedení bytu 3+1 v domě č. 353
v Nádražní ulici po zemřelém p. Karlu
Willovi na vnučku Lucii Babickou
b) 1. přidělení bytu 1+1 v domě č. 85
v Komenského ulici po p. Sládkové
p. Pavle Vaníčkové, Nádražní 16, od
1.11.2006
2. přidělení bytu uvedeného v bodě
1 na dobu určitou do 31.10.2006 p. Vilému Stadtherrovi, bytem Puclice, Malý
Malahov 10
c) přidělení bytu 1+1 v domě č. 353 v
Nádražní ulici po zemřelém p. Císařovi
sl. Jitce Koubové, Staňkov, Na Tržišti
340
d) přidělení bytu 3+1, U Pošty 389 k
1.9.2006 (na základě výpovědi končí
nájemní smlouva p. Ivetě Jahnové
k 31.8.2006) p. Miroslavu Mikulkovi,
Staňkov, Na Tržišti 337
Na radu města se dne 9.8.2006
obrátila slečna Zuzana Majerová a pan
Radek Bek, oba bytem Staňkov, U Pošty 389 s požadavkem na přidělení jiného bytu - konkrétně bytu v témže č.p. po
paní Jahnové. Dne 14.10.2005 se jim
narodila dcera. Bydlí v suterénním bytě
1+1, kde se však objevila plíseň a mají
strach o zdraví svého dítěte. Jmenovaní
byli seznámeni s bytovou situací a s tím,
že dne 19.7.2006 navrhla bytová komise přidělení tohoto bytu panu Miroslavu
Mikulkovi. Vzhledem k tomu, že město
Staňkov v současné době nedisponuje
žádným vhodným bytem, který by mohl
být žadatelům přidělen, nemohlo být
jejich žádosti vyhověno. V případě, že
se uvolní odpovídající byt, bude jejich
žádost přednostně řešena v bytové
komisi. Rada dále doporučuje bytové
komisi opětovně posoudit na jaře 2007,
při splnění zákonných podmínek, jejich
žádost na byt 2+1 nebo 3+1 při obsazování nového bytového domu, který má
být zkolaudován v červnu 2007.
Rada města schválila pronájem
nebytových prostor v přízemí vpravo v
č.p. 132 v Americké ulici ve Staňkově
pro 4. oddíl Junáka Staňkov a pro Diecézní charitu Plzeň tak, že diecézní
charita má k dispozici jednu místnost,
Junák místnosti dvě. Sociální zařízení je společné. Nájemní smlouva od
1.8.2006 na dobu neurčitou. Nájemné
je stanoveno na částku 50,- Kč ročně

splatných vždy k 15.1. daného roku pro
každý subjekt.
Starosta předložil radě města k
projednání návrh dispozičního řešení
rekonstrukce zdravotního střediska
včetně přístavby. Připomínky členů
rady dořeší s projektantem starosta a
tajemník.
Rada města dne 21. 08. 2006
Do rady se dostavil velitel výjezdové jednotky SDH p. Šagát. Podal
zprávu o činnosti jednotky za období od
1.1.2006 do 1.8.2006.
Po diskusi, která se věnovala
hlavně přípravě hasičské soutěže
9.9.2006 a materiálovému zabezpečení výjezdové jednotky, vzali radní zprávu velitele bez připomínek na vědomí.
Rada města dne 4. 9. 2006
Rada města projednala a schválila žádost ředitelky ZŠ o povolení
výjimky z počtu žáků v ZŠ Staňkov
ve školním roce 2006/07 v souladu se
školským zákonem č. 561/2004 Sb.
Jedná se o povolení výjimky 32 žáků
ve 4., 7. a 9. třídě.
Rada projednala návrh na podporu ústavní stížnosti ve věci nerovnoměrného rozdělování fin. příspěvku na
výkon státní správy pro obce II. a I. typu
a podporu schválila
Rada města projednala a navrhuje zastupitelstvu rozdělení příspěvku
na podporu tělovýchovy takto:
TJ CHKZ Staňkov
117.000,- Kč
TJ Sokol Staňkov
85.000,- Kč
TJ Sokol Krchleby
30.000,- Kč
Ajax Staňkov futsal
5.000,- Kč
Tenisový oddíl
13.000,- Kč
Rada města projednala žádost
p. Miloslavy Korelusové, Holýšov, PMV
464 o pronájem sálu Lidového domu a
a) s c h v a l u j e pronájem dne
14.4.2007 za účelem pořádání taneční
zábavy se skupinou Tři sestry
b) n e s c h v a l u j e
pronájem sálu
na den 17.3.2007 za účelem pořádání
taneční zábavy
Rada města dne 18. 9. 2006
Starosta předložil radě žádost
Sboru dobrovolných hasičů Krchleby
i finanční příspěvek na pořádání „Historického dne“ k 640. výročí založení
obce. Akce se bude konat 23. 9. 2006
pod záštitou města. Vystoupí skupiny
historického šermu, diváci budou seznámeni s historií obce formou panelů.
Rada města schválila následně poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč.

Staňkovsko
Rada schválila žádost ředitelky
SSOŠ a Gymnázia Bean s. r. o., o prominutí poplatku za pronájem kina dne 4.
září 2006 od 8 do 10 hod. a 5. září 2006
od 8 do 11 hod. V těchto termínech
proběhlo v kině slavnostní zahájení
školního roku a školení studentů k bezpečnosti práce.
Rada města projednala návrh
Smlouvy o dílo, uzavřené mezi městem
a firmou VEToP s. r. o., Vodní 385, Staňkov, na opravu kanalizace v Husově ulici, která vznikla jako vyvolaná nutnost
v souvislosti s rekonstrukcí této ulice,
(financovanou SÚS) včetně položení
nového povrchu. Rada města předloží
návrh smlouvy k projednání zastupitelstvu města.
Starosta seznámil s poděkováním ZO Českého zahrádkářského svazu Staňkov městu za převzetí záštity
nad výstavou květin včetně vydatné
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pomoci.
Rada města dále projednala a
následně schválila Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene,
uzavřenou mezi p. Jiřím Látalem, Příčná 229, Staňkov a městem, spočívající
v právu zřízení a provozu vedení plynovodní přípojky do č. 53 v Nádražní ulici
(majetek města) přes pozemek parc. č.
22/1, dle KN, k. ú. Staňkov - ves, který
je v majetku p. Látala a to za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1,- Kč.
Zastupitelstvo města dne 21. 9. 2006
Zastupitelé
schválili
plnění
rozpočtu města za 1. pololetí 2006,
rozpočtové změny oproti schválenému
rozpočtu (např. schválení dotace 1 750
980,- Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj na výstavbu obytného domu za
poštou, úvěr na vydražení nemovitosti

Rozhovor redakce Staňkovska se starostou
města o končícím volebním období
Končí volební období, co vám uplynulé čtyři roky daly a vzaly?
Určitě je víc toho, co mi daly. Měl jsem možnost seznámit se s úplně
jinou prací, než jsem dosud vykonával, a hlavně jsem měl možnost
osobně poznat spoustu velice vlivných lidí (od ministrů počínaje, přes
poslance a senátory a konče starosty jiných měst a obcí) a navštívit i
mnoho míst, kam bych se asi jinak nedostal (neveřejné prostory senátu, poslaneckou sněmovnu a pod.). Samozřejmě jsem měl možnost
poznat i spoustu obyčejných lidí s jejich obyčejnými a někdy i malichernými problémy a zjistit, že každý člověk má spoustu a spoustu
problémů a zdánlivě neřešitelných problémů. Snad jsem se za ty čtyři
roky naučil lidem naslouchat a pokud to šlo, snažil jsem se jim pomoci. A co mi tyto roky vzaly? Snad jen trochu soukromí, kdy si nemůžu
jít jen tak do hospody na pivo a sednout si do koutku a musím počítat
s tím, že si může ke mně někdo přisednout a bude chtít řešit právě teď
tu jeho nejdůležitější věc na světě. Ale to k této funkci patří a já jsem
si na to zvykl. Funkce starosty je obrovská a nedocenitelná zkušenost
pro další život.
Kdybyste měl vyjmenovat nejvýznamnější akce, které se podle vás za
volební období nejvíce povedly, které by to byly?
Na prvním místě bych asi zmínil koupi zdravotního střediska a s tím
spojené vyřešení obtížné situace, která v našem městě ve zdravotnictví panovala, kdy hrozilo, že nebude moci být v našem městě v
nejkrajnějším případě poskytována zdravotní péče. Dále pak I. etapu
kanalizace a rekonstrukci ČOV, výstavbu nové budovy Základní školy
se školní jídelnou, výstavbu nových bytových jednotek, plynofikaci
Krchleb, která se nám podařila opravdu pět minut po dvanácté... Myslím si, že je těch investičních akcí dost a že se nám všem povedlo za
ty čtyři roky odvést pořádný kus práce, i když vždycky to ještě může
být samozřejmě lepší.
Tak to bylo to, co se povedlo... A co takhle kdyby byla možnost něco
vzít zpátky, jinak se rozhodnout, co by to bylo?
Vzít zpátky, jinak se rozhodnout? No asi bych se já osobně rozhodoval jinak, kdyby se znovu jednalo o koupi cihelny. Ne proto, že by
tam mohla být průmyslová zóna, ta si skutečně myslím, že je lepší u
Ohučova, ale spíš proto, že by se dal ten objekt použít třeba pro nějaké
kulturní účely. Ale my jsme cihelnu neprodávali, my jsme jen nevyužili nabídky ke koupi. Ale i tady je všechno relativní, kdyby se koupila
cihelna, nemohlo by se později koupit něco jiného - třeba ubytovna
nebo zdravotní středisko. A co se týče toho vzít něco zpátky ? Tak to
by asi bylo v několika případech, kdy jsem jednal poněkud unáhleně s
určitými osobami. I když jsem si potom uvědomil svoji chybu, tak už
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č.p. 53, překročení příjmů MTBS v
důsledku prací na ukládání zeminy při
rekonstrukci železniční tratě). Upravený rozpočet tak činí v příjmové části 40
629 350,- Kč a ve výdajové části 47 002
940,- Kč. Zapojení FRR je 2 959 090,Kč, zapojení Fondu rozvoje bydlení 346
500,- Kč, hypoteční úvěr 6 100 000,- kč
a splátky úvěrů 4 832 000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu
o dílo s firmou VEToP na opravu kanalizace v rekonstruované Husově ulici.
Dále byl schválen příspěvek na
podporu tělovýchovy tak, jak byl navržen městskou radou (viz výše), pouze
pro TJ Sokol Staňkov je navýšení o
3 600,- Kč, což byl příspěvek místnímu
turistickému oddílu na odznaky.
V. Žáček, J. Steinbach

bylo pozdě a co člověk jednou řekne, už nejde vzít zpět. Ale i toto k
té funkci bohužel patří.
Které úkoly považujete pro příštího starostu a zastupitelstvo za nejdůležitější?
Jednoznačně je to realizace obchvatu Staňkova, který už všichni potřebujeme jako sůl, dále pak získání investora do průmyslové zóny u
Ohučova, z dalších akcí pak dle finančních možností města II. etapa
kanalizace, dokončení rekonstrukce základní školy, rekonstrukce
zdravotního střediska, výstavba víceúčelového hřiště, renovace náměstí T.G. Masaryka... Je toho dost. Příští zastupitelstvo to bude mít
nesmírně složité, protože finančních prostředků není nezbyt.
Mluvil jste o příštím zastupitelstvu, jak hodnotíte činnost toho současného?
Zastupitelstvo pracovalo od první chvíle jako jeden tým, kde každý
prezentoval svobodně své názory bez ohledu na stranickou příslušnost. Jsem velice rád, že v zastupitelstvu vždy převážil zdravý rozum
nad rádoby politickými zájmy. Jsme asi jediným z větších měst, kde
to takhle funguje, a je to velmi dobře. Doufám, že to tak zůstane i
nadále. Zastupitelé se vždy rozhodovali podle svého vědomí a svědomí a zato jim patří dík. Dík patří i radě města, která se scházela
pravidelně jednou za 14 dní a to samé, co jsem říkal o zastupitelstvu,
platí stoprocentně i o radě. Navíc se nám velmi osvědčila i výjezdní
zasedání rady do Krchleb, Ohučova a Vránova, kde jsme mohli bezprostředně diskutovat s občany těchto obcí o tom, co je konkrétně tíží.
Něco jsme vyřešili takřka okamžitě, něco si vyžádalo delší čas, něco
se vyřešit nepodařilo, ale hlavní bylo, že se podařilo navázat úzký
kontakt s občany těchto vesnic. Zde bych chtěl ještě zmínit nesmírně
důležitou úlohu Plzeňského kraje, který se stal významným partnerem
města při investičních akcích, ať už to byla rekonstrukce komunikací
v Nádražní ulici a teď právě v Husově ulici, které jsou plně hrazeny z
krajského rozpočtu, či finanční příspěvky kraje např. na koupi zdravotního střediska či opravu kanalizace v Nádražní ulici. I když jsem
v tomto rozhovoru konkrétně nikoho nejmenoval, zde bych si dovolil
učinit výjimku a zmínil bych v této souvislosti ekonomického náměstka hejtmana Plzeňského kraje a nového poslance Ing. Vladislava
Vilímce, který se o investice Plzeňského kraje ve Staňkově nemalou
měrou zasloužil.
Vaše volební období končí. Chcete na závěr našeho rozhovoru něco
vzkázat občanům města?
Určitě bych jim chtěl všem poděkovat. A poděkovat všem bez rozdílu.
Těm, kteří nám pomáhali, těm, kteří nás, ať oprávněně či neoprávněně, kritizovali za naše rozhodnutí, i té mlčící většině, která však velmi
bedlivě sleduje a vnímá dění ve městě.
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V ČR trpí některou z forem artritidy nebo revmatického onemocnění zhruba 1,5 milionu obyvatel a v případě
osteoporózy se jedná asi o 840 000 obyvatel ve věku nad 25 let.
Za posledních 15 let došlo k podstatnému snížení věkové hranice obyvatelstva, kdy jsou zaznamenávány úbytky kostní tkáně pod fyziologickou hodnotu odpovídající věku. Zatímco v 80. letech statistické údaje určovaly
průměrný rizikový věk u žen nad 50 let a u mužů nad 65 let, v současné době je zaznamenáván výskyt u žen již
ve věkové kategorii kolem 45. roku a u mužů kolem 57. roku života. Dnešní žena má asi 40% pravděpodobnost
(muži asi 13%), že se dožije osteoporotické zlomeniny. Pokud se zachová stávající trend, odhaduje se další
snížení věkové hranice o 3 roky. Pokud se tyto předpoklady potvrdí, stane se v roce 2015 osteoporóza nejzávažnějším onemocněním v ČR z pohledu počtu pacientů.
Jako varující je zpráva, že výrazně stoupá úbytek kostní tkáně u dětí. Jedním ze závažných faktorů ovlivňující
vznik a rozvoj osteoporózy, je nevhodný životní styl a nevyhovující skladba potravy.
Součástí projektu OSTEO je provádění osvěty s cílem výrazně zvýšit informovanost obyvatelstva

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že v týdnu od 16.10.2006 do 20.10.2006 navštíví Horšovský Týn moderně vybavený kamion s denzitometrem OSTEOCORE 3, kde v rámci osvěty a informovanosti obyvatelstva o příjmu vápníku a dalších látek podílejících se na stavbě a obnově kostní tkáně bude
prováděno vyšetření potencionálního úbytku kostní hmoty.
Vzhledem k časové náročnosti se měření provádí na objednávku. Zájemci se mohou objednat na Městském úřadě v Horšovském Týně, odboru
sociálních věcí u Lidmily Kracíkové (telefon 379 415 161). Podrobnější informace o způsobu měření a problematice úbytku kostní hmoty lze
nalézt na internetové adrese www.drzdravicko.cz v části denzitometrie.
Měření není hrazeno zdravotní pojišťovnou a je tedy placenou službou. V Horšovském Týně bude měření prováděno v rámci projektu OSTEO
a cena za 1 snímek s vyhodnocením činí 119,- Kč (běžná cena za snímek s vyhodnocením je 476,- Kč). Projekt je realizován ve spolupráci s
krajskou hygienickou stanicí v Plzni.
Dagmar Raunerová

Z archivu

Plnou parou vpřed
14. října uplyne 145 let od doby, kdy Společnost České západní dráhy vyslala svoji první vlakovou soupravu na trať z Plzně do
Furthu. V pondělí 14. října 1861 v 8 hodin ráno vyjel ze Skvrňan slavnostně vyšňořený vlak s Františkem Palackým, Františkem Ladislavem Riegerem, Františkem Braunerem a dalšími význačnými hosty směrem na Domažlice a Furth. Ve čtvrt na deset vlak dorazil na
domažlické nádraží. Staniční budova byla vyzdobena věnci, vlajkami a nápisy, vedle slavobrány se třemi oblouky čekala na příjezd vlaku
hudba ostrostřelců. Po uvítání pokračoval vlak do Furthu, kde vybraní hosté posnídali na slavnostně upraveném nádraží a šampaňským
připili na vzájemnost Čechů a Bavorů. K tomu jim vyhrávala bavorská kapela rakouskou hymnu a husarská kapela bavorskou hymnu.
Zpět na plzeňské nádraží dojela vlaková souprava se všemi hosty kolem půl páté odpoledne. V Plzni byla západní dráha posvěcena a celý
slavnostní den byl završen bohatou tabulí na tamní radnici. Jízdenky z onoho dne platily cestujícím na této trati až do 18. října. Zpočátku
bylo zavedeno spojení dvakrát denně do Furthu a do Nýřan.
Slavnostní zahájení provozu se týkalo všech obcí a měst, které železniční trať Plzeň - Furth protínala. Staňkovský obecní úřad už
s předstihem obdržel od krajského úřadu dispozice k otevření České západní dráhy. Krajský hejtman v nich vyslovil přání, aby obyvatelé
Staňkova přivítali vlakové soupravy z obou směrů. Na každém nádraží měla vyhrávat kapela, a to při příjezdu vlaku z Plzně rakouskou
hymnu a při příjezdu od Furthu bavorskou hymnu.
Ale samému otevření České západní dráhy předcházelo mnoho práce, projektů, plánování a jednání. Ne vždy byl projekt železničního spojení přijímán kladně. Dokladem může být i sdělení Ústředního ředitelství pro stavbu drah z 13.9.1853 adresované staňkovskému
obecnímu úřadu, že nadcházející dny bude zahájeno vyměřování trati, s důrazným upozorněním, aby inženýrům pracujícím podél řeky
nebyly kladeny žádné překážky.
Ke konci století se množily návrhy na projektování železničních tratí místního významu. Snahy o zřizování doplňkových tratí v
hospodářsky nerozvinutých oblastech podporoval též zákon ze 17. prosince 1892 o zvelebení železnic nižšího řádu. Tento zákon určoval
technické parametry nových tratí a zároveň zmiňoval i finanční
zajištění železničních staveb.
V roce 1894 obdrželi iniciátoři výstavby železničního spojení
Staňkov - Poběžovice, jimiž byli Karel Beck, starosta Horšovského Týna, a Josef Angelis, předseda okresního zastupitelstva,
povolení k provádění předběžných technických prací. Počátkem
příštího roku bylo ustaveno komité pro záležitosti výstavby
místní dráhy a během roku byl vypracován plán. Projekt trati byl
přešetřen Zemským výborem při revizi ve dnech 17. a 18. prosince 1895, kdy se všichni zúčastnění sešli v čekárně železniční
stanice ve Staňkově a druhý den na úřadě v Poběžovicích. V
roce 1899 začaly stavební práce a 5. srpna 1900 byl provoz na
trati slavnostně zahájen.
Zcela vážně se v 80. a 90. letech jednalo též o trati z Blovic
přes Přeštice do Staňkova. Povolení k provádění předběžných
technických prací bylo získáno i pro projekt místní dráhy z
Klatov přes Koloveč do Staňkova. Tyto generální projekty však
nebyly nikdy realizovány.
Radka Kinkorová
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Osvětová beseda při MěÚ ve
Staňkově pořádá
Dne 7. 10. 2006 od 19,30 hod.
V sále Lidového domu ve
Staňkově koncert

Marie Rottrové

Jaroslava Wykrenta
a Petra Freunda

Vstupné: 170,- 150,- a 130,- Kč
Předprodej vstupenek na MěÚ
ve Staňkově

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná životní jubilea občanů Staňkova
v září 2006:
Marie Fictumová, Mathauserova 69
Blažena Vaňková, Krchleby, 1. máje 5
Marie Jaklová, Na Tržišti 338
Marie Karmanová, Jankovského 226
Josef Fejtek, Bezručova 251
Jiřina Kabourková, Krchleby, 1. máje 103
Václav Nový, Plovární 194
Miroslav Koptík, Jiráskova 414
Božena Krajíčková, Nádražní 272
Libuše Nozarová, Krchleby, Jiráskova 47
Anna Herianová, Americká 299

85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
80 let
70 let
70 let
75 let
80 let

Významná životní jubilea občanů Staňkova
v říjnu 2006:
Marie Sadílková, Trnkova 244
Stanislav Kroa, Jankovského 322
Marie Škopková, Výtuňská 390
Miroslava Haisová, Na Tržišti 336
Věra Hellerová, Václavská 137
Jaroslava Pavlíková, Rašínova 290
Trübenbachová Barbora, Ohučov 36

75 let
70 let
70 let
70 let
85 let
70 let
93 let

Blahopřejeme

Západočeské komunální služby

Marius Pedersen Group Provoz Holýšov, tel. 379490851
Zaslaly na Městský úřad rozpis svozů komunálního odpadu na IV. čtvrtletí 2006.
Pro Staňkovsko platí následující termíny
Pondělky: Staňkov, Krchleby, Ohučov, Vránov
Úterky: Staňkov
Termíny platí pro všechny týdny do konce roku, tedy i o svátcích 25. a 26. prosince

Poctivému nálezci

Stalo se mi jednoho rána, kdy jsem jako obvykle hekticky vstával do práce a snad ještě rozespalý jsem při odemykání dveří auta odložil
tašku a peněženku na střechu. Jak jsem nasedal, stáhl jsem tašku, nastartoval a rozjel se směr práce. Dopoledne mi najednou volá přítelkyně,
ještě v rozčilení mi spílá, kdeže mám peněženku. Ještě klidný sáhnu do tašky a zkoprním. Najednou mi před očima proběhla ranní událost
– auto, dveře, taška a peněženka…
Rád bych tedy tímto způsobem neznámému nálezci, jezdícímu v bílém formanovi, který před mototechnou ve Staňkově nalezl a
dovezl nám domů moji peněženku s nemalým obnosem a doklady, vyjádřil svou radost z toho, že jsou i charakterní, poctiví lidé, a poděkoval
mu nejen psanou větou, ale i osobně.
Díky, Michal M.
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HISTORICKÝ DEN V KRCHLEBECH

z roku 1694. Číslo
na nejvyšším místě
někdy v padesátých
Politická
obec
Škrchleby.
Obec
leží na pravé straně okresní silnice,
která
se
začala
stavět v roce 1816
a dokončena byla
roku 1826. V okolí
Krchleb se nalézalo
množství
malých
dolů na černé uhlí,
ve kterých pracovalo
mnoho krchlebských
obyvatel.
Krchleby byly známé též výrobou smrkových košíků. V dnešní
době žije v Krchlebech pouze
jeden občan, který by snad košík
uměl ještě udělat. Obec je přičleněna k městu Staňkov a nemá
vlastní správu.

V neděli 23. září t.r. se v Krchlebech konal „Historický den“ na počest 640.
výročí první písemné zmínky o Krchlebech (chybně uváděno jako založení). Celodenní akce, které přálo nádherné počasí a které se účastnilo hodně
návštěvníků, měla velký úspěch. Oslava byla pojata v historickém duchu za
účasti řady skupin historického šermu, které uváděly náročně komponovaná představení, zároveň se na programu podílely hudební skupiny, produkující historickou hudbu. Program zakončila večerní zábava a ohňostroj.
Celý průběh dne již poněkolikáté potvrdil, že v Krchlebech jsou lidé, kteří
se dokážou bavit a jsou schopní pro to udělat něco navíc. Organizátorem
akce byl Sbor dobrovolných hasičů v Krchlebech za účasti Městského úřadu
ve Staňkově.
Pro čtenáře „Staňkovska“ citujeme pár řádků z upomínkového dvojlistu
vydaného k 640. výročí obce Krchleby:
Kdy byla vesnice Krchleby založena není zjištěno. První zmínka o Krchlebech, je podle publikace „Hrádek
Lacembok a tvrz Hlohová“ od M. Novobilského a P.
Rožmberského, uváděna v roce 1366 a to v souvislosti
s rytířem Vojslavem z Krchleb, který byl majitelem
Hrádku zvaného „KRCHLEBY“, posléze „LACEMBOK“. Krchleby během husitských válek zanikly a
nikdo neví kde přesně ležely. Další zprávy se týkají
vrchnostenského dvora Krchleby až v sedmdesátých
letech 17. století.
O nové vsi se mluví až v devadesátých letech téhož
století. To už je dokumentováno v pozemkové knize
jedna měl dům jenž se nazýval „Hájenka“a byl situován
Krchleb, směrem na východ . Tato „Hájenka“ vyhořela
letech minulého století.
Krchleby se až do 27. října roku 1928 jmenovala

Klub českých turistů TJ Sokol Staňkov Vás srdečně zve v sobotu
14. října 2006 na 28. ročník dálkového pochodu a cykloturistické
akce

SMYČKA RADBUZY
memoriál Josefa Friše
Prezentace před staňkovskou sokolovnou od 6,30 do 12 hodin
Připraveny jsou trasy10,18,25,35 a 50 km
Bližší informace na tel.:723 237 675,
nebo na navratil.rene@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ

NA STRÁNKÁCH STAŇKOVSKA
JE MOŽNO UVEŘEJŇOVAT
INZERÁTY NEBO PROPAGOVAT
SVOJI FIRMU NA PRVNÍ STRÁNCE
JAKO SPONZOR ČÍSLA. CENA
ZA BĚŽNÝ INZERÁT JE 6 Kč/
cm2, SPONZORSTVÍ ČÍSLA NA 1.
STRANĚ STOJÍ 2000 Kč.
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Kde byly staňkovské děti o prázdninách

12. tábor staňkovských skautů...

Jaký byl? Co jsme na něm zažili a co jsme na něm prožili? Již
pošesté jsme se usídlili na krásné, rozlehlé louce poblíž vesničky
Ostromeč severně od Staňkova. Po nezbytném zbudování
táborových staveb jsme se pustili do příjemnějších činností,
totiž do her, zápolení, ohňů, hlídek, diskuzí, ale i odvážných
cest a chutných jídel. Legenda tábora navazuje na celoroční hru
„Po přímce času“ a zavádí nás do pomyslné říše, kde vládne
spravedlivý král Oleg Čolek VI. spolu se svou ženou Gertrudou.
Žijí si spokojeně až do doby, kdy Gertruda onemocní a nikdo ji
není schopen vyléčit. A tak král povolá statečné účastníky tábora
a pověří je úkolem veletěžkým, totiž uzdravit jeho milovanou
ženu. Děti se tedy rozebíhají, aby našly dědka Všiváka, jenž jim
řekne, že lék pro královnu bude vymyšlen až za stovky let. A tak
jedinou možností dětí je, najít způsob, jak cestovat v čase. A tak
se vydávají na cestu objevů, magie ale i vědy. Nelehce vynalézají
tajemné lektvary z lesních plodů, hledají královniny temné perly,
zápasí v olympijských disciplínách, snaží se vytrvat až nakonec,
kde se po 13 dnech opravdu dostávají na cestu, jež je dovede
do budoucnosti, kde nalézají a vytvářejí lék pro chorou královnu.
Tábor to byl hezký. Plný emocí, nadšení, zážitků a snad si z něj
děti něco odnesly nejen do nadcházejícího skautského roku, ale
hlavně do života. Věříme, že tábor vnesl do dětí mnoho nadšení a
odhodlání vytvářet skautskou činnost, a těšíme se na příští, ještě
lepší tábor.
Zdena Hudcová

Každé letní prázdniny se nesou ve jménu táborů, a ani pro staňkovský oddíl TOM Stříbrná
rosa tomu letos nebylo jinak. Opět se tábořilo
v Mezholezích pod hrází rybníka, na úpatí přírodního parku Sedmihoří.
Díky letošní motivaci se účastníci tábora
dostali o dvě století zpět – na Divoký západ do dob
Buffalo Billa, kde zavládla zlatá horečka. Tábor se
změnil v nově vzniklé zlatokopecké městečko Goldwest City. Odtud zlatokopové podnikali výpravy na
indiánská teritoria, kde se objevené zlato nacházelo.
Zpočátku neměli zlatokopové žádné dolary
na zlatokopecké náčiní, a tak si museli přivydělat
na stavbě Union Pacifické dráze. Taky indiáni, na
jejichž území bylo zlato objeveno, neměli vůbec pochopení pro rozzářená srdce zlatokopů toužících po
zlatu. Ale nakonec se jim i přes všechny překážky
a úskalí s noblesou zkušených zlatokopů a ostřílených pistolníků podařilo narýžovat dostatek zlata,
které pak směnili v bance za dolary. Už nic nebránilo v tom, aby mohli v kasinu Zlatý nuget usednout

ke karbanickému stolu a svůj peněžní
obnos tak znásobit.
Vyrýžovaná ložiska zlata, ale
hlavně neúprosný čas učinil ze zlatokopeckého městečka „Město duchů“
a nezbývá nic jiného než čekat, až za
rok tábor znovu ožije.
I letos se ovšem na mezholezském tábořišti vystřídalo táborů
několik. Staňkovská Dráčata se zhruba ve stejné historické době vrhla na
tematiku pirátskou, při které beze
zbytku využila jak nádherného počasí, tak mezholezského rybníka. Malí
piráti ve věku od pěti do deseti let se
téměř do jednoho naučili plavat, šifrovat zprávy a na neposledním místě i
po pirátsku klít a zpívat, karamba!
Vedoucí a Slon
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V nedávné době nás navždy opustil pan Karel Toupal, náš výborný dlouholetý kamarád a vynikající šachista. Celá desetiletí pracoval jako vedoucí šachového oddílu ve Staňkově, byl v pravém slova smyslu vůdčí osobností staňkovského šachu a
udržovatelem jeho dlouhé tradice. Několikrát se podílel na postupu staňkovského týmu do divize. Byl také jediným z celé řady
šachistů ze Stańkova, který hrál, a dobře, ligu - za doby svého působení na vojně hrál ligu za České Budějovice a jeho slavnou
partii, tehdy otištěnou v časopise „Československý šach“ jsme všichni znali. Byl známý svou originální, nápaditou a vtipnou hrou, nepropadal
při nepříznivém průběhu nikdy beznaději a mnohokrát zvrátil originálním způsobem ve svůj prospěch zdánlivě ztracenou partii. Byl žákem
zesnulého pana Jana Kysely, jehož si vždy velmi vážil. Pro většinu z nás, ostatních členů šachového oddílu, byl vždy zasvěceným rádcem při
analýzách sehraných partií a byl i výborným a vtipným společníkem při sklence dobrého vína či sklenici piva po skončení pravidelných pátečních šachových večerů.
Tak jako nepropadal beznaději v těžkých pozicích na šachovnici, velmi statečně bojoval se zákeřnou chorobou a dle svých možností, ač nemocen, vypomáhal družstvu při získávání bodů v soutěži. Tuto partii s nemocí však nevyhrál. Čest jeho památce.
Členové šachového oddílu Staňkov

Nové knihy v Městské knihovně
ve Staňkově
Jan Bauer : Co v učebnicích dějepisu nebylo
Čtvrtý svazek populárně historické řady nám
představí nejstarší památky české minulosti-megality. Dozvíme se také, jak spolu souvisejí Velká Morava a Perská říše, zda Ježíš
Kristus skutečně dokázal vstát z mrtvých,
přečteme si o dívce, která okouzlila syna
habsburského císaře Ferdinanda I., o tanečnici Lole , která způsobila pád bavorského
krále Ludvíka I.
Naďa Horáková : Pro jméno a čest
Na pozadí historických událostí za vlády
Přemysla Otakara II. a jeho syna Václava II.
sledujeme osudy několika zemanských rodů.
Jan Cimický : Truhla s tisíci zámky
Známý psychiatr vypráví poutavý příběh významného kardiologa, který je po autohavárii
několik měsíců v bezvědomí , při němž prožívá zvláštní příjemné stavy. Přeje si vůbec
vrátit se do současnosti ?

Fotbalový tým Staňkova vstoupil do nové
sezony oslabený odchody několika hráčů,
skončil i trenér Jaroslav Kubeš. Na jeho
post se funkcionářům oddílu podařilo sehnat
kouče Vojtěcha Šindlera, a dosavadní průběh
soutěže ukazuje, že to byla dobrá volba.
A tým zahájil krajský přebor remízou na
hřišti nováčka z Tachova, pak prohrál doma
s Rapidem Plzeň 1:2. Po dvou zápasech
jeden bod, to nebylo moc, ale později se

Kamila Velikovská : Svobodná, i když za
mřížemi
Autorka sepsala příběh své rodinné tragédie.
Přibližuje bez přehnaných emocí nebo sebeomlouvání souvislosti a děje, jež ji dovedly až
za hranici zákona. Podstatnou součástí knihy
je i seznámení s realitou vazební věznice a
soudní praxe.
Ota Ulč : Klokánie a obtížné sousedství
Cestopisné vyprávění o Austrálii, Novém
Zélandu, Filipínách a zajímavých místech v
jejich blízkosti potěší ty, kteří rádi poznávají
vzdálené země.
Satan Hallová : Údolí zkázy
Román o lásce, posedlosti a zkáze lidského
společenství vyprávěný s půvabem a uměleckým mistrovstvím zaujme nejen čtenáře
romantické literatury.
Valerio Massimo Manfredi : Sedmá hrobka
Archeolog se vydává po stopách zmizelého
otce k záhadné stavbě v poušti a touží odhalit
její tajemství. Román opět potvrzuje spisovatelovu schopnost neotřele propojit dávná tajemství s napětím a dobrodružstvím.
Wilbur Smith : Nářek vlků
Hrdinové napínavého románu z východní
Afriky uzavřou výnosný obchod s habešským
císařem. Jejich úkolem je zprovoznit obrněná
monstra z 1.světové války, překonat vojenskou
ukázalo, že plzeňský Rapid má letos velké
ambice na postup do divize. Ve třetím kole
Staňkov vyhrál v Chrástu 2:0, následovala
sice porážka v Touškově 1:4, pak povinné
vítězství nad béčkem Klatov a další porážka
v Chanovicích. Následující zápas venku, na
ZČE Plzeň, Staňkov vyhrál a tříbodový úspěch
potvrdil dvakrát nato doma s Horní Břízou a
Manětínem. Zvlášť utkání proti kompletnímu
Manětínu, za který nastoupili i reprezentanti
ČR ve futsalu, má velkou hodnotu.
Náš oddíl bohužel momentálně prochází
složitou situací, neboť ho trápí personální i
ekonomické problémy. Každý, komu není
osud staňkovského fotbalu lhostejný, by se měl

blokádu a dodat je habešskému lidu k obraně jejich vlasti.
Ivana Mudrová : Kam značky nevedou
Kniha nabízí tipy k výletům do pozoruhodných míst v Čechách, která leží většinou
mimo turisticky značené cesty nebo jsou
to místa méně známá a opomíjená. Popis
lokalit doplňuje poutavé vyprávění o významných osobnostech, lidové pověsti a
úryvky ze starých turistických průvodců a
vlastivědných prací.
Jan Němec : Příběhy na třech kolech
Neobyčejný cestopis dvou mladých lidí s
handicapem. Většina příběhů se odehrává
v okolí Plzně.
Walt Disney : Čtyři roční období s medvídkem Pú
Zábavné příhody medvídka a jeho kamarádů ze Stokorcového lesa potěší nejmenší
čtenáře. V knížce najdeme také různé hry
pro každé roční období.
Lenka Lanczová : Andělé noci
Letní příběh o ztrátách a nálezech, které
provázejí každou první lásku, se odehrává
během několika málo dní ve městě i na
letním táboře.

pokusit nějakým způsobem mu pomoci.
Zatím se celkem daří i B mužstvu, které
bojuje o přední příčky v okresním přeboru.
Dobrých výsledků dosahuje i dorost
v krajské soutěži, suverénně vítězí žáci,
kteří spadli do okresního přeboru.
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