Leden / únor 2015
Číslo 117

Pondělí 26. 1. 2015
9:00 – 16:00 hodin v ZŠ Staňkov

DEN VĚDY A TECHNIKY

Netradiční, opravdu velmi zajímavá a povedená akce se povedla naší základní
škole. V rámci dotačního programu Investice do rozvoje vzdělání Západočeská
univerzita Plzeň nabízí malou alternativu známého plzeňského Dne vědy a
techniky přímo v základních školách. Přestože akce je velmi prestižní tím, že
vystavená a předváděná špičková technika je doprovázena výkladem vyučujících na ZČU, podařilo se jako zatím třetí škole v republice tuto interaktivní
výstavu zajistit i pro Staňkov. Celkem 24 pedagogických a výzkumných pracovníků z Pedagogické fakulty a Fakulty aplikovaných věd ZČU se prakticky
celý den ve čtyřech učebnách věnovalo přiblížení jednotlivých vědních oborů
jak žákům především II. stupně naší školy, tak odpoledne i široké veřejnosti.
Těžko vybírat, která ze čtyř expozic měla větší úspěch, jestli kybernetika se
3D scannerem a roboty, technická část s robotickou rukou, mosty a 3D tiskárnou nebo expozice aktivní mozek, kde se děti vzájemně porážely silou vlastní
myšlenky. Jisté je to, že se výstava setkala s velkým zájmem jak v rámci
výuky, tak i odpoledne u dospělých návštěvníků.
Nápad snést vědu z akademických výšek na základní školu je skvělý a v
případě Staňkova dokonale vyšel. Vždyť podobné akce mohou mnohdy hodně
pomoci při orientaci dítěte na střední školu, takže díky. A na shledanou třeba
na něčem podobném příště, protože tohle mělo smysl.
Ferdinand Schenk
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady
města dne 19. 11. 2014

Rada města k návrhu
CHVAK a.s. Domažlice
na stanovení výše
vodného a stočného pro
r. 2015
vzala na vědomí
vodné stanovené CHVAK
a.s. Domažlice ve výši
37,25 Kč včetně DPH za
1m3, které se proti roku
2014 nezvyšuje,
rozhodla
nezvyšovat stočné pro r.
2015 a ponechat jej ve
výši roku 2014,
schvaluje
stočné ve výši 34,05 Kč
včetně DPH za 1 m3,
Usnesení z jednání rady
města dne 3. 12. 2014
Rada města schvaluje
- žádost komise bytové o
přidělení bytové jednotky
č. 8 v ulici Komenského
č. p. 85, velikost bytu
1+1, panu Richardu
Gütterovi,
- smlouvu o nájmu prostor
v budově zdravotního
střediska sloužících
k podnikání
s MUDr. Matoušem
Řezníčkem,
- uzavření Smlouvy o
uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného
břemene služebnosti
č. IV 12-0009681/2 a
smlouvu o právu provést
stavbu Krchleby u
Staňkova, RD p.č. 17/1
– kNN, mezi městem a
ČEZ Distribuce, a.s.,
se sídlem Děčín, Děčín
IV-Podmokly, Teplická
874/8. Smlouva se
uzavírá prostřednictvím
firmy SAG Elektrovod,
a.s., organizační složka
Brno, provozovna Plzeň,
Guldenerova 2, 326 00
Plzeň, na základě
pověření společnosti ČEZ
Distribuce, a.s.,
- zadání projektové
dokumentace pro stavební
řízení na lávku přes
Radbuzu mezi ulicí Vodní
a U Radbuzy,
- uzavření Smlouvy
o omezení užívání
nemovitosti ve správě
SÚS Plzeňského kraje
číslo 31440/14/2 a
Dodatek smlouvy č.1 ke

smlouvě číslo 17882/11/2/
BS,
- poskytnutí fin. příspěvku
města ve výši 2000,Kč Diakonii ČCE –
středisko Západní Čechy,
Prokopova 25, Plzeň na
uspořádání vánočního
benefičního koncertu
v kostele ve Staňkově dne
14. 12. 2014,
nesouhlasí
- s prominutím nebo
snížením poplatků ze psů,
které je v rozporu s OZV
č.4/2003,
bere na vědomí
- Usnesení Ústředního
krizového štábu ze
dne 28. 11. 2014 č. 1
k vyhlášení I. stupně
bezpečnostní ochrany
vymezených objektů
státní správy na území
ČR,
doporučuje
- další jednání
s projektovou kanceláří
na rozpracování návrhu
studie revitalizace
náměstí T.G. Masaryka ve
Staňkově, varianty A.
Usnesení z jednání rady
města dne 17. 12. 2014
Rada města jmenuje
na funkci vedoucího
odboru Majetku, investic
a životního prostředí Ing.
Josefa Holečka,
schvaluje
- Smlouvu o
zemědělském pachtu č. 2
mezi městem Staňkov a
ZEAS Puclice, a.s.,
- vyplacení finančních
odměn za rok 2014 pro
členy výborů, komisí, rad
a občany, kteří jsou
svojí prací nápomocni
městu Staňkov v plnění
úkolů,
- fin. příspěvek ve výši
1 000,- Kč na turnaj
v malé kopané – 3. ročník
Memoriálu JanaPaula,
bere na vědomí
- zprávu o činnosti JSDH
Staňkov za rok 2014.

Usnesení z jednání rady
města dne 29. 12. 2014
Rada města schvaluje
- smlouvu s C.M.S.
Trading spol. s r.o.,
Vránov 1, 345 61
Staňkov, na zakoupení
ojetého vozidla
Volkswagen Caddy 1.9
TDI Maxi,
- objednávku na
zpracování další části
projektové dokumentace
od firmy PONTEX
spol. s r.o., Bezová
1658, 147 14 Praha 4,
na rekonstrukci místní
komunikace včetně dvou
mostů k Bílému mlýnu,
- objednávku na
zpracování projektové
dokumentace firmě
PONTEX spol s r.o.,
Bezová 1658, 147 14
Praha 4, na rekonstrukci
mostu, ev. č. 18323-1
Krchleby v katastrálním
území Krchleby,
- smlouvu mezi městem
Staňkov a Ing. Martinem
Rybářem, Jiráskova 75,
349 01 Soběslav, na
opětovné podání žádosti
o dotaci na „Projekt
aktualizace a kompletace
žádostí o dotaci na
rekonstrukci místní
komunikace k Bílému
mlýnu a mostu přes řeku
Zubřinu a mostu přes
mlýnský náhon“.
Usnesení č. 2 z jednání
zastupitelstva města
konaného dne 29. 12.
2014

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 3,
č. 4, č. 5 v rozpočtu města
r. 2014 schválené radou
města,
volí
- v souladu s ustanovením
zákona č. 128/2000 Sb.
§84, odst. 2, písm. m, O
obcích, v platném znění,
za členy kontrolního a
finančního výboru:
Kontrolní výbor:
Mgr. Miriam
Augustinová, Rostislav
Holoubek starší,
Anna Dostálíková –
zapisovatelka,
Finanční výbor:

Gabriela Špitová,
Bohumíra Černá,
Martin Horák, Zuzana
Zezulková, Jaroslava
Bártová, Bc. Tomáš
Grman, Marcela Hůlová –
zapisovateka,
schvaluje
- změny rozpočtu města
v r. 2014 - rozpočtové
opatření č. 6 s tím, že
upravený rozpočet po
těchto změnách bude
činit 59 321 305,77 Kč a
ve výdajové části 53 263
597,31Kč. Financování
bude činit - 6 057 708,46
Kč,
- přijetí dotace na projekt
„Zkvalitnění nakládání s
bioodpady.“
1. z Fondu soudržnosti
Evropské unie ve výši
3 051 765,20 Kč,
2. ze Státního fondu
životního prostředí ve
výši 179 515,03 Kč,
3. z Fondu soudržnosti
Evropské unie na
vypracování projektu ve
výši 140 250,- Kč,
4. ze Státního fondu
životního prostředí na
vypracování projektu ve
výši 8 249,97 Kč,
- pravidla rozpočtového
provizoria pro rok 2015,
- zařazení pozemních
komunikací

v katastrálním území
Staňkov-město, Staňkovves, Krchleby, Ohučov
a Vránov, do kategorie
místní komunikace,
- obecně závaznou
vyhlášku č.1/2014,
- smlouvu o dílo na
zhotovení projektu
č.02/2014 – Víceúčelové
hřiště, stavební parcela
č. 105/1 – změna stavby
před jejím dokončením,
- rozpracování studie
varianty A – Revitalizace
Náměstí T.G.Masaryka
Staňkov.
Usnesení z jednání rady
města dne 7. 1. 2015
Rada města schvaluje
- prominutí poplatku za
pronájem Lidového domu
ve Staňkově pro ČZS
ZO Staňkov na výstavu
jarních cibulovin ve
dnech 1. – 2. 5. 2015 a na
výstavu květin ve dnech
14. – 16. 8. 2015.
bere na vědomí
- změnu ceny palivového
dřeva, a to ve výši:
měkké dřevo - 690,- Kč
včetně DPH
tvrdé dřevo - 805,- Kč
včetně DPH
Václav Žáček, Luboš
Holeček, Marta Kastlová,
Josef Steinbach

Poplatky 2015 dle místních vyhlášek

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního
odpadu
480,- Kč/TP či rek.obj.
Větší množství odpadů, než je kapacita vašich
nádob - kontaktujte  MěÚ-MTBS nebo odpady
odvezte do sběrného dvora.
Poplatek za psy ve Staňkově 250,- Kč u domu,
        
400,- Kč v byt. domě
Poplatek za psy v Krchlebech, Ohučově a
Vránově - 150,- Kč
Poplatek za psy - důchodci ve všech částech
obce - 100,- Kč
Poplatky za pronájem hrobového místa a
služeb na hřbitově je nutné zaplatit na základě
smlouvy do konce června letošního roku.
Platit je možné hotově v pokladně MěÚ ve
dnech pondělí - pátek nebo převodem na účet
19-520321/0100 - v.s. odpad
1340+č.p.
    v.s. za psy
1341+č.p.
v.s. za hroby uveden na smlouvě
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Projekt Stáže ve firmách pomáhá najít uplatnění
stovkám nezaměstnaných po celé ČR
Více než čtyřem desítkám lidí v Plzeňském kraji už pomohl najít práci projekt Fondu
dalšího vzdělávání (FDV) Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2. Hlavním přínosem
stáže je získání praktických zkušeností a znalostí pod vedením zkušeného odborníka, nových kontaktů a
sebevědomí, čímž stážista zvýší svou konkurenceschopnost na trhu práce.
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/49.0001, plynule navázal na svou úspěšnou první část, kterou FDV
realizoval od června 2012 do října 2014. Během dvou let se do programu jen v Plzeňském kraji zaregistrovalo 581 uchazečů a své znalosti
si prostřednictvím odborné stáže rozšířilo 104 z nich. Přičemž 20 % stážistů získalo po skončení praxe u poskytovatele řádné zaměstnání,
dalším 20 % nabídli zaměstnavatelé další pracovní uplatnění např. formou externí spolupráce.
Kdo se může do projektu zapojit?
Ti, co mají trvalé bydliště na území ČR, vyjma hl. m. Prahy, a jsou:
• osoby starší 50 let
• osoby starší 40 let ohrožené nezaměstnaností
• nezaměstnaní absolventi středních a vysokých škol
• rodiče na/po rodičovské dovolené
• osoby nezaměstnané déle než tři měsíce
• osoby zapojené na trhu práce na dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce
• pedagogičtí pracovníci středních škol, kteří vyučují odborné předměty

Mgr. Lukáš Kadlec
Nerudova 35, Plzeň
lukas.kadlec@fdv.mpsv.cz
+420 775 447 366

Veškeré informace o projektu získáte nejen na webových stránkách www.stazevefirmach.cz, ale i u regionálního konzultanta přímo ve
Vašem kraji.

Chválíme
V nejednom z čísel Staňkovska jsme se zabývali
tématem životního prostředí. Ať již my, naši
čtenáři nebo pracovníci městského úřadu se
ve svých příspěvcích vesměs pohoršovali nad
stavem přírody a prostředí ve Staňkově a jeho
okolí. A bylo by zase takovýchto námětů víc než
dost – sprejem počmárané zdi, psí výkaly kam
se podíváš, nedopalky také kam se podíváš,
odpadky z domácností, stavební suť a haldy větví
z prořezávky okrasných dřevin v příkopech a
v lese, PET láhve kolem řeky, halda odpadků po
silvestrovském ohňostroji za lávkou u sokolovny
atd., atd.
Chtěl bych dnes upozornit na opačný případ,
kdy břehy potoka Laškova před vstupem do
Staňkova skoro zázračně „prokoukly“ jenom
proto, že lidé, kteří u potoka v Puclické ulici
bydlí, chtějí mít pěknou nejen svoji zahrádku,
ale i celé okolí. A tak z neprostupných břehů
zarostlých kopřivami, náletem jív, vrb a černých
bezů vznikl příjemný prostor s trávníkem,
lavičkou, lávkou, místo pro hraní dětí i
odpočinek dospělých. Řada lidí, kteří tudy chodí
na procházku, tenhle kousek jistě zná (obr. 1).
Jen pár metrů odsud je odstrašujícím způsobem
zdevastovaný objekt bývalé vodárny, který je
již zcela vybydlen a vykraden „feťáky“ a sběrači
kovů. I břehy potoka Laškov po pár desítkách
metrů směrem do Staňkova již opět připomínají
zarostlé smetiště (obr. 2).
Rád tedy těm, kteří nehledí jen na svůj
píseček, děkuji s nadějí, že lidí, kteří se lépe cítí
v pěkném prostředí bude přibývat a pomaloučku
a polehoučku se i za naše okolí přestaneme
stydět.  
Josef Steinbach
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Společenská kronika

V měsíci lednu  oslavili významné životní jubileum tito občané Staňkova
Štenglová Ilse, Staňkov I			
91 let
Dávid Gejza, Staňkov I			
70 let
Vostracký Václav, Krchleby			
70 let				
Šantora Václav, Krchleby			
70 let
V měsíci únoru oslaví nebo již oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Velenovský Karel, Staňkov I		
Srbová Věra, Staňkov II			
Harmáček Josef, Staňkov II		
Neubauer Josef, Staňkov II			
Kumpan Jan, Staňkov I			
Hrdinová Bohumila, Staňkov I 		

90
85
75
70
70
70

let				
let
let				
let
let				
let				

Blahopřejeme všem jubilantům.

Tříkrálová sbírka na Staňkovsku v lednu roku 2015
„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám...,“
bylo slyšet v druhém lednovém týdnu ve Staňkově i v okolních
obcích. Kde všude se koledovalo a jak úspěšných bylo dvacet
devět skupin koledníků v jednotlivých místech, můžete vidět
v přehledné tabulce. Podniky tentokrát s dětmi navštívil pan
farář Pelowski. Je potěšující, že jsou ve Staňkově podnikatelé,
kteří jsou ochotni pomoci a sponzorovat dobročinné akce.
Díky výborné spolupráci se základní školou jsme opět mohli
využít její prostory jako zázemí pro skupiny koledníků.
Pekárna pana Kotačky připravila pro děti jako každý rok
zdarma občerstvení. Všem, kteří koledníky přijali s otevřenou
náručí a přispěli do pokladniček podle svých možností, patří
velký dík. Výsledek sbírky všechny potěšil, občané Staňkova
a okolních obcí darovali na dobrou věc celkem 91 441,- Kč,
což je o 11 573,- Kč více než v loňském roce. Je vidět, že lidé
pamatují na druhé a sociální cítění jim není cizí. V neposlední
řadě patří velké díky všem dětem, které ve svém volném čase
vyšly do ulic s pokladničkami, a také dospělým vedoucím,
kteří je na jejich cestě doprovázeli. Snad si odnesli v srdcích
příjemný pocit z nezištné pomoci jiným.
Za Farní charitu Staňkov Ludmila Petrašovská

Kultura

40. rybářský ples

24. 1. se v Lidovém domě
ve Staňkově konal jubilejní
40. rybářský ples. Návštěvníky čekala již tradičně
pestrá tombola, k poslechu a hlavně k tanci hrála
skupina Music Klatovy. Jako
bonbónek bylo připravené
vydařené vystoupení vicemistrů republiky sourozenců
Kutišových, kteří své taneční
umění předvedli v ukázkách
pěti standardních a pěti
latinskoamerických tanců.
Staňkov + Ohučov
Hlohová
Srbice
Poděvousy
Osvračín
Kamenice
Čermná
Puclice
Hlohovčice
Krchleby
Strýčkovice
Vránov
Těšovice
Močerady
Ptenín
Holýšov
Celkem

37.431 Kč
6.028 Kč
4.478 Kč
3.834 Kč
5.264 Kč
4.839 Kč
3.841 Kč
2.493 Kč
2.840 Kč
3.007 Kč
2.646 Kč
1.470 Kč
2.378 Kč
1.434 Kč
6.116 Kč
3.342 Kč
91.441 Kč

Městská knihovna ve Staňkově
V roce 2014 navštívilo Městskou knihovnu ve Staňkově celkem 5 136 návštěvníků.
Registrovaných čtenářů bylo 291, půjčili si 16 896 knih a časopisů. Pro žáky ZŠ a MŠ
připravila knihovna 45 besed. Městská knihovna ve Staňkově se zapojila do projektu
Březen měsíc čtenářů . Dalším projektem byla, v pořadí pátá, Noc s Andersenem, která
se uskutečnila 4. a 5. dubna. V knihovně nocovalo celkem 10 dětí + knihovnice, paní
vychovatelka a 2 pomocnice. Projekt Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka probíhal od 1.
ledna do 30. dubna 2014. Do akce bylo přihlášeno celkem 53 prvňáčků ZŠ ve Staňkově.
Při slavnostním pasování 3. června a 17. června dostal každý z prvňáčků knihu, která se
nedá v žádném knihkupectví koupit – Od A do Z. Abeceda Magdaleny Wagnerové. Pro ženy
a dívky pořádá knihovna Kreativní dílnu. V roce 2014 proběhla kreativní dílna celkem 6 x.
Účastnice si vyrobily smaltované šperky, drátované hodiny, podzimní dekorace, upletly
šály, vyzkoušely si techniku leptání skla a drhané šperky. Zážitkový seminář Automatická
kresba probíhá v knihovně každý měsíc pod vedením lektorky Marie Výrutové.			
Za Městskou knihovnu ve Staňkově J. Malíková
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Kulturní akce v LD
Nikdy nebylo
na trhu
levnější!

Lepidlo STL Speciál Izolace
kvalitní - poctivé lepidlo

89,- Kč/ks -27%

Classic 039

plan 425 30 kg

Sádrokarton
GKB 12,5 mm

44,90 Kč/m2 -33%

cementový potěr - beton -33%

65,-

malta UNI 30 kg
-36%
65,50

HASIT 160 (1mm)

-26%

vápenný štuk 30kg
107,- Kč/ks

HASIT 651
tenkovrstvá omítka 30kg

-71%

Tepelná izolace
s nejlepším
poměrem KVALITA / CENA

126,- Kč/ks

Polystyren

• Fasádní
A
• Podlahový SLEV
• Extrudovaný až

-50%

Holýšov

7. 2.

Mládenecký ples

14. 2.

Letecký maškarní ples

21. 2.

Rocková taneční zábava
Extra Band revival

28. 2.

Kabát revival
6. 3.

Žákovský ples

12. 3.

Budvarka - koncert dechové hudby

14. 3.

Rockový bál

28. 3.

Rocková taneční zábava - MASH

1. 4.

Veselá pouť- pořad pro děti, loutkoherecká skupina
ČT, hosté Jů + Hele

2. 4.

Nádražní 678 - u hlavního vjezdu do firem Kdynium a Elitex

Klubový pořad – účinkují Eva Holubová+Bohumil
Klepl

Jiráskova 70 - u hlavní silnice PLZEŇ - DOMAŽLICE

Kdyně

Rocková taneční zábava

23. 4.

Václav Žákovec - koncert

Základní škola ve Staňkově pořádá dne 6. 3. 2015 již tradiční

ŽÁKOVSKÝ PLES
v 17 hodin v Lidovém domě.
Vstup pouze ve společenském oděvu.

Razítko do 24 hodin

Nabízíme kompletní sortiment všech druhů a typů razítek, štočků, doplňků pro razítko,
barev do razítek a barev pro razítkování na speciální aplikace. V nabídce jsou jak
samonamáčecí razítka, tak i klasická razítka.

Zdarma zpracování grafického návrhu razítka!

Nově nabízíme také razítka s vícebarevným otiskem. Barevná pole mohou být libovolně
zvolena a sestavena dle Vašeho přání. Máme speciální vybavení, které nám umožňuje
vyrábět vícebarevné otisky. Vícebarevný otisk znesnadňuje falšování razítka a zvyšuje tak
Vaše bezpečí.Tiskové desky a vícebarevné polštářky vyrábíme laserovou technologií.

Zaváděcí sleva 25% na veškerá razítka.
Sleva je platná do 31.3.2015.

ServisPC
Radka Pittrová
Americká 396, Staňkov
tel.: 777 231 269, 379 482 493
posta@servispc.com
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Zprávy ze základní školy

Ve čtvrtek 15. ledna proběhl na Základní škole ve
Staňkově zápis dětí do prvních tříd. Celý zápis se nesl
v duchu postaviček ze Čtyřlístku. K zápisu dorazilo 67
dětí se svými zákonnými zástupci. Téměř dvacet rodičů Staňkovští
však zvažuje
pro své
odkladkapry.
školní docházky.
rybáři
lovilidítě
vánoční

Ještě jednou Den vědy a techniky

Dne 26. ledna 2015 se v naší škole uskutečnil Den vědy a techniky. Akce byla pořádána pro 2. stupeň, přesto do učeben, které obsadili studenti z plzeňské univerzity,
zavítali i mladší žáci. Všichni pak měli možnost prozkoumat vědu a techniku ještě
odpoledne se svými rodiči, kdy byla akce přístupná veřejnosti.

Bylo opravdu na co se dívat a co si vyzkoušet. Například v učebně nazvané Aktivní
mozek jsme měli možnost zkusit sílu své myšlenky, když jsme pomocí mozkových
vln museli rozhýbat míček, ovládat počítačovou hru nebo dát vědět počítači, na jaké
číslo myslíme. Vědci nasadili žákům na hlavu čelenku se snímači a ti pak například
museli soustředěním myšlenek mezi sebou přetlačovat plastový míček. Také jsme si
mohli vyzkoušet, jak rychle nám bije srdce. V další učebně jsme navštívili kreativní
dílnu, kde jsme si mohli vyrobit přívěsek na klíče nebo
ozdobit klíč smaltováním. Mohli jsme také zapojit elektrické obvody. Někdo vyráběl
ozdoby z drátků, jiní zkoušeli hry na postřeh. V interaktivní učebně jsme si mohli
naskenovat svůj obličej a vytvořit virtuálního dvojníka, seznámit se s pohybujícími
se roboty nebo vyzkoušet interaktivní pískoviště. Zajímavá byla také 3D tiskárna
v učebně fyziky, robotická ruka nebo stavba mostů. O přestávkách jsme si zahráli
turnaj v piškvorkách, stavěli jsme z Lega a Merkuru, zhlédli jsme film o objevitelích a
poznávali jsme kresbičky vědců, které zdobí už od září chodby naší školy.
Odpoledne jsme se přišli znovu podívat i s rodiči a vyzkoušet si exponáty, které jsme
si nestihli během nabitého dopoledního programu prohlédnout. Akce se nám moc
líbila a doufáme, že si ji někdy zopakujeme.
Hanča a Maru Felixovy, 7.A

Lyžařský kurz

V neděli 18. 1. 2015 vyrazilo 45 žáků druhého stupně Základní školy ve Staňkově na lyžařský kurz na Šumavu. Jako
každý rok jsme byli ubytováni na chatě Slavoj. Protože
na sjezdovkách u chaty mnoho sněhu nebylo, museli jsme
dvakrát denně dojít na dva kilometry vzdálenou sjezdovku
Nad nádražím. Není tedy divu, že jsme se denně vraceli na
chatu značně unaveni, ale skvělá zdejší strava nás dokázala
vždy znovu postavit na nohy. I letos jsme se dočkali již tradičně nejoblíbenějšího jídla - borůvkové omáčky. Poslední
večer na nás čekala nejen diskotéka, ale i vyhodnocení celého lyžáku. Každý účastník obdržel certifikát o absolvování kurzu a drobnou odměnu, někteří navíc získali i diplom.
Díky pedagogickému doprovodu i skvělým instruktorům
uměli na konci kurzu lyžovat všichni, takže kurz splnil své
poslání.
S díky za spokojené lyžaře Tomáš Schenk, 9. třída.
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Z archivu
Staňkov před sto lety
To jsme všichni rádi, že žijeme dnes, a ne před sto lety, viďte, milí čtenáři! Druhý válečný rok poznamenal skutečně všechny
sféry života. Rodiny se bály, že přijdou o své muže, vždyť v roce 1915 byly odvedeny a musely narukovat ročníky 1872–1895, tj.
muži ve věku 20–43 let. Měsíc co měsíc se objevovaly vyhlášky oznamující nové odvody a nastoupení vojenské služby. Od konce
října se ve Staňkově zavedla povinná tělesná cvičení mladíků ve věku 16–18 let vždy o nedělním odpoledni. Na mimořádné práce
související s válečnou přípravou země byli povoláváni dělníci z obou Staňkovů i z okolních vesnic. Staňkovští krejčí ušili v tomto
roce 1200 vojenských plášťů.
Během roku se uskutečňovaly různé soupisy. Jednak se jednalo o evidence mužů: již 8. ledna se sestavoval nejprve soupis
mužů ve věku 19–42 let, v únoru a poté i v listopadu se sepisovali muži ve věku od 18 do padesáti let věku. Válečné události nutily provádět i seznamy tažných psů a vozíků, koňů a povozů a dále probíhaly soupisové akce, jejichž cílem byla regulace obchodu
a zásobování, tj. soupisy mouky a obilí, brambor, dojných krav a podobně.
Lidé s ohledem na válečnou situaci nakupovali ve velkém potraviny, uhlí, petrolej a další nutné věci. Zásoby v obchodech
ubývaly a úřady vydávaly pravidelná nařízení o šetření. Od února pekaři pekli pouze žemle, protože housky a rohlíky byly zakázány péct. Na konci června však neměli dostatek surovin ani na výrobu žemlí. A to byl již 15. dubna 1915 vyhlášen zákaz prodeje
mouky a chleba přespolním, ze Staňkova Městyse se tyto komodity směly prodávat pouze do Staňkova Vsi a do Krchleb. Obdobně
byl koncem dubna vyhlášen i zákaz vývozu brambor a od května zákaz prodeje drůbeže. Citelný nedostatek mouky mělo pomoci
řešit i vydávání lístků na mouku a chleba, které začalo od 26. dubna. Osoby, které nedisponovaly žádnými zásobami podle stavu
nahlášeného k 1. únoru 1915, měly nárok na 30 dkg mouky a chleba denně. Ten, kdo měl dosud své zásoby, mohl dostávat lístky
až po jejich vyčerpání. Lístky se vydávaly na jeden týden dopředu a platily též pro obyvatele Staňkova Vsi, Krchleb, Čermné a
Poděvous. Na radnici byl zřízen sklad mouky, odkud ji odebírali pekaři a obchodníci. Ke konci května však byly vydávány lístky
na mouku, jež ovšem nebyla k sehnání ani u obchodníků, ani ve skladech. Přestože žně situaci vylepšily, byla v září vydána
vyhláška, podle níž smělo být ve mlýnech semleto obilí jen na základě předložení tzv. mlecího výkazu, jenž byl vydáván obecním
úřadem. Nedostatek výrobních surovin pocítil i staňkovský pivovar, který již v listopadu omezil várky piva. Úzkostné hospodaření
s potravinami mělo za následek též vymezení dnů, kdy řezníci směli prodávat maso. Řeznické krámy zůstávaly zavřené vždy ve
středu a v pátek.
Logickým důsledkem zásobovací situace bylo postupné zdražování, a to nejen potravin. Podle kronikářských zápisů stálo
v lednu jedno vajíčko 10–12 halířů a o Vánocích 10–18 halířů, rozdíl za kilogram vepřového masa na začátku a na konci roku
1915 činil čtyři koruny, stoupaly ceny kávy, petroleje, uhlí aj. Po celou dobu války byly vyhlašovány různé sběrové akce. V roce
1915 odevzdali Staňkovští 62 kg kovů do Vídně, školní mládež sbírala na podzim toho roku též vlnu a kaučuk. V květnu byl v
obci proveden soupis všech mosazných klik v domácnostech a v říjnu soupis mosazných kuchyňských hmoždířů.
Od května byly omezeny civilní vlakové spoje na dva denně z Plzně a dva denně do Plzně. Po dráze v tomto roce přijelo do
Staňkova již v lednu 30 uprchlíků z Haliče, kteří byli ubytováni v obou Staňkovech a zřídili si zde i svou modlitebnu. V květnu
dorazilo dalších 40 haličských uprchlíků, kteří však cestovali dále do Čečovic a Bukovce. Tito se však až na několik výjimek
během léta a podzimu 1915 stěhovali zpět na Halič. Ve Staňkově a v obcích širšího okolí je vystřídali uprchlíci z Tyrolska, kteří
přijeli během podzimu a ještě i o Vánocích
v celkovém počtu asi 380 lidí.
V období masopustu se ve Staňkově
ani nekonaly žádné plesy, až v červenci
byla uspořádána pouťová zábava, jejíž
výtěžek byl určen ve prospěch červeného
kříže. Podobně charitativní účel mělo divadelní vystoupení školních dětí a akademie, z jejichž vstupného se pamatovalo na
pomoc a přilepšení vojínům umístěným v
lazaretu ve školní budově ve Staňkově Vsi.
Duchovní posilu obyvatelům mělo
přinést připomenutí 500 let od upálení
Jana Husa, tuto slavnost ovšem úřady
zakázaly. Ale o tom zase někdy jindy.
Radka Kinkorová
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Hokejový
Staňkov
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níci a ti, kteří měli co do
činění s hokejem ve Staňkově napříč několika generacemi. Dle toho se dá
odvodit, že první krůčky
spojené s děním na ledě
V probíhající sezoně
ve Staňkově korespondoslaví HC Staňkov patnáct
valy s působením jiných
let od obnovení hokeje
organizovaných sportovve Staňkově a zároveň
ních skupin např. Sokola
osmdesát roků od zrodu
či Dělnické tělovýchovné
místní hokejové tradice.
jednoty. Od roku 1935,
U této příležitosti se na
kdy byl za místní sokolovkonci prosince na zimním nou vytvořen prostor pro
stadionu v Domažlicích
hraní ledního hokeje, se
uskutečnilo setkání na
dá opravdu mluvit o zaledě v podobě zápasu
čátku organizovanějšího
současného týmu
pojetí tohoto sportu ve
s bývalými hráči. Hojná
Staňkově. Bohužel dříve,
účast skoro čtyřiceti hráčů než se mohl hokej dostat
a dobrá nálada na ledě
více do povědomí místbyly odrazem povedené
ních, nastala druhá světoakce. Tu zakončilo
vá válka, která podobným
předání peněžitého daru
aktivitám nepřála. Blýskábývalému útočníkovi
ní na lepší časy tak přišlo
Staňkova Jakubovi
až v polovině šedesátých
Haasovi. Jeho bývalí
let, kdy došlo k výstavbě
spoluhráči mezi sebou
přírodního kluziště ve
vybrali patnáct tisíc
sportovním areálu za
korun, které mají tělesně fotbalovým hřištěm ve
handicapovanému
Staňkově. Tehdy hráli
mladíkovi pomoci s
hokej převážně členové
pořízením speciálního
fotbalových oddílů, jež
kola.
v té době měly zimní přestávku. Ta byla zásluhou
Přesně datovat počátky
dlouhých a tuhých zim
hokeje ve Staňkově lze
obtížně. Jednak pro nedo- podstatně delší, než jaké
statek písemných zmínek prožíváme v současnosti.
Provoz tohoto kluziště
o místním hokeji, a také
i s umělým osvětlením trvzhledem ke spoustě
val asi dvacet let. Je velká
uplynulého času, kdy
mezi námi již nejsou přímí škoda, že pak postupně
začalo kluziště chátrat
pamětníci. Je nutno tedy
a dnes již po něm není
vycházet ze vzpomínek,
ani památky. Bohužel tak
které si předávali pamět-

1935 - 2015

dnes musí staňkovské
děti za bruslením dojíždět
na zimní stadiony do Domažlic nebo až do Plzně a
Klatov, či v případě příznivého počasí na venkovní
kluziště do Holýšova.

chů to byla éra dosud
nejbohatší, jelikož konečné umístění staňkovského
klubu bylo téměř vždy
na stupních vítězů. Další
etapou je změna názvu
na HC Tempo Staňkov,
kdy byla zahájena nadstandardní spolupráce
se společností Tempo
z Janovic nad Úhlavou
zastoupenou majitelem
panem Rožněm. Především díky němu a také za
podpory města Staňkov
totiž dokázal staňkovský
hokej překonat složitou
ekonomickou situaci.
Tehdy došlo k zaregistrování klubu pod hlavičku
Českého svazu ledního
hokeje (ČSLH) a staňkovský klub musel začít
plnit veškerá kritéria pro
účast v oficiálních soutěžích pořádaných ČSLH,
jichž se účastní náš klub
dodnes. Stojí za to zmínit
šest hráčů, kteří odehráli
za staňkovský klub všech
15 sezon a hrají stále:
Jan Brožovský, Vojtěch
Němec, Pavel Blacký, Jiří
Látal, Petr Hoffman a
Ladislav Kabourek.

Ovšem z hlediska úspě-

Autor: Jan Brožovský,
Vojtěch Němec

Futsalisté Ajaxu
Staňkov ovládli
podzimní část okresního
přeboru, v němž
nepoznali hořkost
porážky. Pro zimní
období si tentokrát
A co se dá říci k souvybrali účast v Zimní
časnému hokejovému
lize, kde se střetávají s
mužstvu Staňkova? Jeho
řadou velice kvalitních
kostra se začala formovat
soupeřů, v jejichž
v roce 1999 z řad hráčů,
řadách nastupují i
kteří v minulosti hráli za
HC Lísková. Na přelomu
bývalí či současní ligoví
roku 2000 došlo k doplfotbalisté. V úvodních
nění o nové členy, a tak
zápasech míval Ajax
druhou část sezony tzv.
problémy se sestavou,
Chodské ligy dohrál tým
vzal patrně účast v
již pod novým názvem HC
soutěži na lehkou
Staňkov. Hokejový ročník
váhu, disciplinovanost
2000/2001 absolvoval
nově vzniklý hokejový
mužstva také nebyla
klub poprvé kompletně
právě vzorová a tomu
celý pod názvem HC
odpovídaly i výsledky.
Staňkov. Poděkování patří
Postupně se ale začal
zvláště místní organizaci
tým scházet v početnější
Sokola Staňkov, jež pro
sestavě a hned nastalo
prvních sedm let půsozlepšení a posun v
bení poskytla zdejšímu
hokeji svá pomyslná
tabulce i díky vítězstvím
ochranná křídla i název
nad silnými soupeři. V
HC Sokol Staňkov. Tímto
sestavě se schází hráči
se navázalo na hokejoB mužstva i A mužstva,
vou tradici, která byla ve
pro všechny je to velmi
městě Staňkov po delší
dobrá příprava. Navíc je
Aktuální dění v krajské
dobu uvržena v zaposoutěži mužů, kde náš
Zimní liga i testem pro
mnění. Začátky tohoto
tým figuruje na druhém
období nebyly zrovna
uvažované nové posily
místě tabulky můžete sle- do dalších let, protože
jednoduché, protože se
dovat na klubovém webu
hrála většina zápasů na
generační výměna týmu
www.mestostankov.cz v
vzdáleném zimním staje v plném proudu.
sekci sport - hokej.
dionu v Sušici a trénovat
vis.
se muselo v Klatovech.
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