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Číslo 127

Rekonstrukce
sokolovny v Krchlebech

Staňkovská radnice, krchlebská kaplička
Staňkovské náměstí i Krchleby jsou zase o něco hezčí. Po delší době, kdy roh náměstí a Americké ulice hyzdila
fialová ostuda s vymlácenými okny, se nyní stará radnice zaskvěla novou fasádou a okny z náměstí i z ulice, vraty,
okapy a podle mého názoru je to nejhezčí dům na náměstí.
Stejně tak ozdobou Krchleb je nyní nově opravená kaplička.
Práce na fasádě radnice stály 325 980,- Kč a město Staňkov obdrželo od Plzeňského kraje na tento účel
200 000,- Kč. Nová okna dodala firma Renovum Staňkov a fasádu zhotovila firma Miler z Horšovského Týna.
Náklady na opravu kapličky v Krchlebech činily 29 633,- Kč, provedla ji rovněž firma Miler z H. Týna a i na ni
přispěl dotací 20 000,- Kč Krajský úřad v Plzni.
J. Steinbach

V letošním roce byla zahájena
rozsáhlá několikaletá kompletní
rekonstrukce sokolovny
v Krchlebech. V první etapě byla
vybudována nová klubovna Sokola,
která slouží jako volební místnost,
a buduje se nové sociální zařízení.
Klubovna může při venkovních
akcích sloužit i jako venkovní výčep
či bufet. Poté bude zrekonstruováno
pohostinství s výčepem, kdy dojde
k přesunu výčepu tak, aby bylo
možno okénkem obsluhovat i
terasu. V hale budou vyměněna
všechna okna, opravena a zateplena
střecha, následně bude rozšířena
i venkovní terasa a nakonec
opravena a nově natřena fasáda.
Po rekonstrukci budou pohostinství
i sokolovna koncipovány jako
bezbariérové, kdy bezbariérový
vstup bude rampou z boční části
budovy. Objekt bude funkčně
rozdělen tak, aby bylo možno
využívat samostatně klubovnu,
sál sokolovny a pohostinství,
samozřejmě vždy se sociálním
zařízením. Celkové náklady
přesáhnou 3 miliony korun, Plzeňský
kraj na první etapu přispěl částkou
250 000,- Kč.
starosta
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města návrhu Ing. Milana Štufky, HMdne 17. 8. 2016
projekt, Pod Anenskou 378,
Příbram.
Rada města schvaluje
- Smlouvu o dílo mezi městem
Usnesení z jednání rady města
Staňkov a Ing. Martinem
dne 14. 9. 2016
Rybářem, Jiráskova 75, 392 01
Soběslav, IČ 48246948, DIČ
Rada města schvaluje
CZ309270078. Předmětem
- navýšení platového tarifu,
smlouvy je zpracování a
v souladu s nařízením vlády č.
kompletace žádosti o dotaci,
273/2016 Sb., kterým se mění
včetně studie proveditelnosti na nařízení vlády č. 564/2006
projekt: „Komunitní centrum
Sb., o platových poměrech
Stará radnice“, k předložení
zaměstnanců ve veřejných
do integrovaného regionálního
službách a správě, ve znění
operačního programu, SC 2.1:
pozdějších předpisů, s účinností
Zvýšení kvality a dostupnosti
od 1. 9. 2016 pro ředitelku ZUŠ
služeb vedoucí k sociální
Mgr. Ivu Zahořovou a ředitelku
inkluzi dle podmínek 39. výzvy MŠ Marii Němcovou a platový
l předkládání žádostí a návazně výměr pro ředitele ZŠ Mgr.
zajištění podkladů pro vydání
Jaroslava Šobra,
rozhodnutí pro poskytnutí
- Smlouvu o dílo – DÚR,
dotace,
DSP a PDPS mezi firmou
- bezplatné zapůjčení stanu
ing. Jaroslav Rojt – Projekční
na akci – Historický den.
kancelář a Správou a
Akce proběhne 4. 9. 2016
údržbou silnic Plzeňského
na venkovním prostranství u
kraje, p.o. (objednatel č.1) a
sokolovny ve Staňkově,
městem Staňkov (objednatel
- zapůjčení stanu na akci Auto
č.2). Předmětem díla jsou:
moto show na letišti v sobotu
Vypracování projektové
dne 24. 9. 2016,
dokumentace pro územní řízení
- Smlouvy o uzavření
(DÚR), pro stavební řízení
budoucí smlouvy o připojení
(DSP), pro provádění stavby
odběrného elektrického zařízení (PDPS), soupisu prací včetně
k distribuční soustavě mezi
výkazu výměr a zajištění
ČEZ Distribuce, a.s. a městem
související inženýrské činnosti
Staňkov. Jedná se o odběr
a pravomocného rozhodnutí
elektřiny v Husitské ulici
o povolení stavby „III/ 1851
(p.č.1102 v k.ú. Staňkov-ves)
Staňkov – Výtuňská“ Cena díla
a v Americké ulici (p.č.376/3
je 162 900,- Kč (cena bez DPH),
v k. ú. Staňkov-město), pro
- Smlouvu o dílo na zpracování
budoucí čerpací stanici v rámci dokumentace pro stavební
odkanalizování města,
povolení – Komunitní centrum
Stará radnice ve Staňkově mezi
jmenuje
městem Staňkov a firmou REAL
- složení komise pro otevírání
- GRANT, s.r.o., IČ 29313651,
obálek a následně hodnotící
DIČ CZ29313651, zastoupenou
komisi na akci „Staňkovskojednatelem společnosti Ing.
odkanalizování obcí na ČOV
Ondřejem Schrötterem a Ing.
Staňkov a dokanalizování
Zdeňkem Sitou. Cena za
Staňkova – III. etapa, IV. etapa
inženýrskou činnost spočívající
– odkanalizování Vránova“,
v zajištění projektové
dokumentace pro stavební
bere na vědomí
povolení je smluvně stanovena
- návrh na dělení pozemku,
na částku 193 384,60 Kč,
p.č.1478, k.ú. Vránov, pro Ing. cena za inženýrskou činnost
Jindřicha Wojnara, Hvězdova
spočívající v zajištění všech
1566/21, Praha 4 Nusle, dle
potřebných povolení a zajištění

pravomocného
stavebního povolení je smluvně
stanovena na částku
39 963,90 Kč,
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo, uzavřené 10. 2. 2016 mezi
městem Staňkov a Miroslavem
Milerem, malíř a natěrač,
Gorkého 132, Horšovský
Týn. Cena díla se navyšuje o
barvy na omítku, které nebyly
součástí SOD, o 27 060,- Kč bez
DPH. Výsledná celková cena
je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši 325 980,- Kč
a je stanovena jako nejvýše
přípustná,
- pořádání Krajské výstavy
exotického ptactva, která se
bude konat v Lidovém domě
ve Staňkově ve dnech 25. - 27.
11. a souhlasí s prominutím
poplatku za užití sálu LD za
účelem přípravy a konání této
výstavy,
- žádost MO zahrádkářského
svazu Staňkov o bezplatné
zapůjčení sálu Lidového Domu
dne 9. 12. 2016 za účelem
pořádání večera s hudbou,
- bezplatné zapůjčení sálu
Lidového Domu na akci
Oceňování dobrovolných dárců
krve, která se bude konat 26. 10.
2016,
- přijetí daru pro sociálně
slabé žáky od WOMEN FOR
WOMEN, o.p.s. Finanční dar
ve výši 33 826,- Kč je určen na
úhradu obědů pro 8 sociálně
znevýhodněných žáků ZŠ
ve Staňkově na školní rok
2016/2017,
- žádost pana Filipa Štengla,
Staňkov 186/I o pronájem
Lidového domu ve Staňkově a
termíny konání tanečních zábav
v první polovině roku 2017.
Jedná se o dny: 18. 2., 4 .3., 25.
3. a 15. 4. 2017,
uděluje
- souhlas zřizovatele škol
s investičními záměry školských
zařízení a dalších organizací
zabývající se vzděláváním dětí a
mládeže do 15 let.

Usnesení z jednání rady města
dne 26. 9. 2016
Rada města schvaluje
- žádost Klubu rodičů a přátel
školy při ZŠ Staňkov o umístění
sídla KRPŠ pod názvem AMOS
do budovy ZŠ ve Staňkově,
Komenského 196,
- žádost ZŠ o přijetí daru
v rámci projektu Pomáháme
školám k úspěchu od společnosti
Pomáháme školám k úspěchu
o.p.s. ve výši 1 670 000,- Kč
za měsíce leden – srpen 2016 a
711 184,- Kč za měsíce září –
prosinec 2016. Dar je určen na
podporu vzdělávání a zlepšování
kvality výuky a prostředí na
základní škole – vzdělávání
učitelů, vztahy ve třídě,
podpora práce pedagogických
leaderů, týmová výuka, interní
monitoring, pomůcky určené ke
zkvalitnění výuky,
doporučuje
- zastupitelstvu města Staňkov
stáhnout z programu jednání
ZMS dne 26. 9. 2016 bod
o rozdělení příspěvků na
sportovní činnosti. Bod bude
přednesen na následujícím
zastupitelstvu po předložení
všech žádostí sportovních klubů.
Usnesení č. 12 z jednání
zastupitelstva města,
konaného dne 26. září 2016
Zastupitelstvo města schvaluje
- rozpočtové opatření č. 4,
změny v rozpočtu města na
rok 2016. Upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit
v příjmové části 63 623 694,19
Kč a ve výdajové části
62 554 124,31Kč. Financování
bude činit – 1 069 569,88 Kč
(změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech
2 545 720,12 Kč, splátky úvěrů
a půjček – 5 315 290,- Kč, úvěr
+1 700 000,- Kč),
- Smlouvu o dílo – DÚR,
DSP a PDPS mezi firmou
ing. Jaroslav Rojt – Projekční
kancelář, Správou a údržbou
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silnic Plzeňského kraje,
p.o. (objednatel č.1) a
městem Staňkov (objednatel
č.2). Předmětem díla jsou:
Vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení
(DÚR), pro stavební řízení
(DSP), pro provádění stavby
(PDPS), soupisu prací včetně
výkazu výměr a zajištění
související inženýrské činnosti
a pravomocného rozhodnutí
o povolení stavby „III/ 1851
Staňkov – Výtuňská“. Cena díla
je 162 900,- Kč (cena bez DPH)
pro objednatele č. 2 město
Staňkov,
- odůvodnění veřejné zakázky
„Staňkovsko – odkanalizování
obcí na ČOV Staňkov a
dokanalizování Staňkova –
III. etapa – odkanalizování
Vránova“, pro účely uveřejnění
oznámení o zahájení zadávacího
řízení v souladu s § 156 zákona
o veřejných zakázkách, ve znění
prováděcích předpisů,
- Zástavní smlouvu
k nemovitostem mezi obchodní
společností HABAU CZ s.r.o.
se sídlem Žižkova tř. 1321/,
370 01 České Budějovice
(zástavní věřitel) a městem
Staňkov (zástavce). Zástavní
právo sjednané dle této smlouvy
zajišťuje úhradu veškerých
peněžitých dluhů zástavce
vůči zástavnímu věřiteli ze
smlouvy o dílo „Lávka přes řeku
Radbuzu“ ze dne 4. 7. 2016.
Zástava se týká pozemků dle
katastru nemovitostí č.p. 1276
lesní pozemek o výměře 509
m2, 1269/1 lesní pozemek o
výměře 152198 m2, 1269/4 lesní
pozemek o výměře 26 989 m2,
1269/9 lesní pozemek o výměře
17348 m2, celková výměra je
197044 m2,
- Dodatek č.1 ke smlouvě o
provedení stavby „Lávka přes
řeku Radbuzu“ ze dne 4. 7.
2016 mezi obchodní společností
HABAU CZ s.r.o. se sídlem
Žižkova tř. 1321/, 370 01 České
Budějovice a městem Staňkov,
- Smlouvu o dílo mezi firmou
Dušan Malý, vodoinstalace topení, Ruská 560, Holýšov a
městem Staňkov. Předmětem

díla jsou Stavební úpravy
a přístavba vstupu č.p. 72
v Krchlebech. Cena díla je
1 136 488,- Kč (cena s DPH),
- Kupní smlouvu č.1006V16/30
mezi městem Staňkov a
Českou republikou - Státním
pozemkovým úřadem.
Předmětem smlouvy je koupě
spoluvlastnického podílu
1280/5280 nemovité věci
(pozemky) z vlastnictví státu.
Kupní cena je 177 273,- Kč,
- prodej pozemku p.č. 378/16
v k.ú. Staňkov - ves o výměře
991 m2, ost. plocha, z majetku
města, panu Lukáši Gillovi,
Soukenická 31 Staňkov za
60,- Kč /m2, cena celkem 59
460,- Kč. Náklady spojené
s převodem nemovitostí a GP
uhradí kupující,
- prodej pozemku panu Miloši
Kovářovi bytem Rašínova 128,
Staňkov a Mgr. Miroslavovi
Kovářovi, Cíglerova 1087,
Praha 9. Jedná se o prodej části
parcely č. KN 378/17 ostatní
plocha v k. ú. Staňkov-ves o
výměře 374 m2 dle GP p. č.
378/17. Cena je 60,-Kč/m2, cena
celkem 22 440,- Kč, náklady
spojené s převodem nemovitostí
a GP hradí kupující,
- prodej pozemků p. č. Kn
59/3 o výměře 36 m2, dle
KN, zastavěná plocha, p.č.
33/1 o výměře 690 m2 ostatní
plocha, oba v k.ú Ohučov,
manželům Jiřině a Milanovi
Kvasničkovým, bytem Ohučov
14. Cena pozemků stanovena
na 20 Kč/m2 u obou pozemků.
Cena celkem 14 520,- Kč,
náklady řízení spojené

s převodem nemovitostí hradí
kupující,
- prodej pozemku p. č. Kn 719
o výměře 65 m2, zastavěná
plocha – zbořeniště, paní Marii
Tulačkové, bytem Vránov
14. Cena pozemku je 20 Kč/
m2. Cena celkem 1 300,Kč. Náklady řízení spojené
s převodem nemovitostí hradí
kupující.
Usnesení z jednání rady města
dne 12. 10. 2016
Rada města ruší
- bod č. 304 usnesení zasedání
rady města ze dne 13. 4. 2016 v
celém rozsahu,
schvaluje
- po projednání výsledků
hospodaření příspěvkových
organizací města Staňkov od vlastních příspěvkových
organizací nepožadovat souhlas
rady města na účelově neurčený
peněžní dar příspěvkové
organizaci do výše 20 000,- Kč,
- cenovou nabídku firmy
Galileo corporation na pořízení
mobilní aplikace „V obraze“,
která bude zdarma přístupná
občanům, kteří vlastní mobilní
telefon s operačním systémem
ANDROID a IoS(Apple),
- na žádost bytové komise
přidělení bytové jednotky č. 5
o velikosti 1+1 v Komenského
ulici č.p. 85 ve Staňkově paní
Kateřině Duchoňové, bytem
Staňkov II,
- přidělení bytové jednotky
č. 2 v Nádražní ulici č.p. 16
o velikosti 1+1 ve Staňkově
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paní Boženě Leitlové, bytem
Krchleby,
- přidělení bytové jednotky č.3
o velikosti 1+1 v Americké
ulici č.p.132 ve Staňkově panu
Jaroslavu Řežábovi, bytem
Staňkov I,
- příspěvek na ocenění
dobrovolných dárců krve.
Jedná se celkem o 12 občanů
Staňkova. MěÚ pro ně připraví
dárkové balíčky v hodnotě 500,
750, 1 000 a 1 500 Kč, dle počtu
odběrů. Celkový příspěvek pro
oceněné ve výši 10 250,- Kč.
Bude předáno 26. 10. 2016
v LD,
- nabídku v celém rozsahu
na zpracování podkladů pro
dotace na „Centrum denních
služeb“ Staňkov, č. p. 1.,
zpracovatel A. D. Creative,
s.r.o. Cenová kalkulace
zahrnuje 1x možné celkové
přepracování architektonické
studie interiéru, konzultace,
přípravu zakázky, vypracování
konceptu, zpracování projektu
včetně stavebních úprav a další.
Celková nabídková cena je
75.000,- Kč bez DPH,
90 750,- Kč s DPH,
doporučuje
- prodej automobilů města zn.
Fabia a Octavia přes autobazar.
Cena bude stanovena dle
odhadu autobazaru. Auta budou
nabídnuta ve stavu stávajícím,
tedy bez nutných oprav.
Luboš Holeček, Marta Kastlová,
Josef Steinbach

Ve městě Staňkov byl realizován projekt:
„ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO STAŇKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY A
PŘÍSTAVBA“
Tento projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU
v rámci programu ROP Jihozápad
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VOLBY 2016

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Staňkov – souhrnné informace
Okrsky

Voliči

celkem

zprac.

v%

5

5

100

v
seznamu
2 652

Vydané

Volební Odevzdané Platné

obálky

účast v %

obálky

hlasy

hlasů

1 029

38,8

1 028

1 013

98,54

Kandidátní listina
číslo

% platných

Platné hlasy

název

celkem

v%

1

Volte Pr. blok www.cibulka.net

1

0,09

2

Občanská demokratická strana

90

8,88

12

Česká str. sociálně demokrat.

381

37,61

26

Koruna Česká (monarch.strana)

1

0,09

30

ANO 2011

181

17,86

32

TOP 09

48

4,73

37

Komunistická str. Čech a Moravy

94

9,27

41

Národní demokracie

8

0,78

43

Úsvit s Blokem proti islamiz.

8

0,78

51

STAN, Patrioti, Svobodní, SsČR

46

4,54

61

Koalice pro Plzeňský kraj

35

3,45

67

NE ILEG. IMIGRACI-PEN. PRO LIDI

4

0,39

70

SPR-RSČ M.S ládka, Patrioti, HOZK

1

0,09

75

DSSS-Imigranty, islám nechceme!

16

1,57

78

Koalice SPD a SPO

62

6,12

80

PRO Zdraví a Sport

12

1,18

82

Česká pirátská strana

25

2,46

37,61

40
35
30
25

17,86

20
15

9,27

8,88

10
5
0

4,54

4,73
0,09

0,09

0,78

0,78

6,12

3,45
0,39

0,09

1,57

1,18

2,46
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Výstavba obchvatu pokračuje a chýlí se ke konci.
Následující fotografie jsou ze dne 24. října 2016 kromě snímku č. 5, ten je z 25. září. (red.)

Směr Ohučov						

Směr Vránov

Směr letiště						

Směr letiště

Směr Puclice							

Termín otevření obchvatu se blíží
Pravděpodobně již v listopadu se všichni dočkáme
částečného zprovoznění obchvatu Staňkova, které
odvede ze Staňkova tranzitní dopravu na trase
Plzeň – Domažlice. Bude zprovozněn obchvat v celé
délce s výjimkou napojení obchvatu na Staňkov
ve směru od Ohučova a z druhé strany ve směru
od Vránova. Tyto sjezdy se začnou dokončovat
právě až po částečném zprovoznění obchvatu, kdy
dojde zároveň k přerušení stávající silnice I/26
v těchto úsecích. Po dobu výstavby sjezdů, které by

Směr Puclice

v případě příznivého počasí měly být vybudovány
během několika málo týdnů, budou muset všichni,
kteří budou chtít jet do Staňkova nebo ze Staňkova,
ale i dál na Koloveč nebo z Kolovče, Přeštic apod.,
využít jediného funkčního sjezdu z obchvatu, který
je ve směru na letiště. Chtěli bychom požádat
všechny obyvatele a zejména řidiče v tomto úseku
o zvýšenou opatrnost a ohleduplnost a doufáme,
že toto je už to poslední omezení, které nás před
úplným zprovozněním obchvatu čeká.
					

starosta
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Padlí vojáci ve Velké válce
28. října si každoročně připomínáme vznik Československé republiky. Předcházely mu čtyři válečné roky, které si vybraly krutou daň – zmařené lidské
životy. V bojích a na následky válečných útrap tohoto světového konfliktu v letech 1914 – 1918 padlo na 10 milionů vojáků. Číslo zahrnuje i padlé
z českých zemí, tehdy součásti rakousko-uherské monarchie. Jejich oběť připomínají pomníky po celém světě. Také ve Staňkově byl na počest padlých
vybudován pomník. Jmenovitý seznam padlých z tehdejšího Staňkova městyse je na kamenné desce původně umístěné na budově staré radnice, kam se
opět po zdařilé opravě fasády a výměně oken vrátila ze vstupního prostoru staňkovského Městského úřadu. Stejná pietní vzpomínka by měla být věnovaná
i padlým z původní samostatné části dnešního města - Staňkova vsi. Protože jmenovitý seznam obětí neexistoval či spíše se nedochoval, bylo třeba pátrat
v písemných pramenech. Věděla jsem, že ve Vojenském historickém archivu existuje kartotéka padlých v 1. světové válce, a to dokonce v digitalizované
podobě, takže je možno studovat ji na internetu. Jsou tu desetitisíce jmen ze všech zemí bývalého Rakouska-Uherska řazených abecedně s uvedením
bydliště, místa úmrtí a pohřbení. Prošla jsem prvních pět písmen abecedy a nenašla jsem nikoho ze Staňkova. Že je kartotéka značně neúplná, jsem se pak
přesvědčila, když jsem v seznamu nenašla většinu jmen těch, o kterých se s jistotou vědělo, že ve válce přišli o život.
Naštěstí se dochovaly ve Státním okresním archivu Domažlice v Horšovském Týně písemnosti, ve kterých byla jména padlých zaznamenána. Bylo
to zejména v Seznamu odvedených ve fondu Okresní úřad Horšovský Týn a v Domobraneckých seznamech ve fondu Archiv města Staňkov. Tyto dva
prameny lze považovat za závazné, některá jména jsou uvedena v obou seznamech, u těch by neměly být pochybnosti, i když jsou v některých případech
uvedena rozdílná data úmrtí.
Ze jmen vyhledaných ve zmíněných pramenech jsem sestavila soupis doplněný dalšími nalezenými údaji. Do soupisu jsem zařadila i další jména získaná
z jiných zdrojů, z matriky narozených, kroniky hasičů Staňkova vsi, pomníků na staňkovském hřbitově.
V předkládaném seznamu vyhledaných obětí 1. světové války ze Staňkova vsi jsou i další zjištěné skutečnosti, které by mohly případným potomkům
připomenout osudy předků, jiní by mohli na základě těchto dat doplnit téměř zapomenuté skutečnosti. Přehled padlých si nemůže činit nárok na absolutní
spolehlivost, proto budu ráda, upozorní-li někdo na případnou nesrovnalost nebo i seznam doplní.
1) Josef Anderle, nar. 5. 1. 1893, bydliště Staňkov ves čp. 45, padl v Itálii 22. 5. 918, pohřben ve Foligno
2) František Bauer, krejčí, nar. 1890, padl v boji 21. 3. 1915 u Tolonya v Karpatech
3) Jakub Bernklau, košíkář, nar. 1874, padl v r. 1917 Sattel Wostice, okr. Gorice
4) Franz Bressl, nar. 15. 10. 1893, bydliště Staňkov ves čp. 16, zemřel v záložní vojenské nemocnici ve Vranje v Srbsku
5) In. Bušek, kočí, zemřel 10. 7. 1915 v polní nemocnici v Muczyszczow, Italie
6) Václav Eger, nar. 1889, bydliště Staňkov ves, zemřel 9. 10. 1914
7) Josef Fišer, dělník, nar. 19. 8. 1892, padl 10. 9. 1915 na St. Maria při Tolmien
8) Jan Hanakam, nar. 6. 2. 1893, bydliště Staňkov ves čp. 95 (sklárna), zemřel 17. 5. 1915 v Kisszeben v Maďarsku jako rezervista 7.L.I.R. (No 7)
9) Václav Hermann, nar. 24. 6. 1894, zemřel 23. 6. 1915 v Perlovce na Dněstru v Haliči
10) Václav Chmelíř, nar. 5. 5. 1894, bydliště Staňkov čp. 97, padl 23. 6. 1915 v Perlovce v Haliči
11) Jan Kastl, sklenář, nar. 1891, padl 29. 3. 1916, Podkrapiona
12) Karel Kastl, nar. 1888, zemřel 12. 11. 1918 v posádkové nemocnici v Praze, pochován na hřbitově v Praze
13) Jan Kreysa, zámečník, nar. 1887, padl 4. 2. 1915 u Toronya
14) Karel Kreysa, cihlář, nar. 8. 4. 1894, nezvěstný z ruského bojiště, rozhodnutím Krajského soudu v Plzni prohlášen 15. 5. 1917 za mrtvého
15) Tomáš Kreysa, dělník, nar. 1897, zemřel 5. 2. 1916 v epidemické nemocnici v Kolomea, Halič
16) Jan Kysela, nar. 1. 12. 1893, padl 18. 11. 1914 u Lazarevače, Srbsko
17) Jiří Liebl, tovární dělník, padl 15. 10. 1916 u Jaroslavice, okr. Zborov
18) Jiří Meingast, tovární dělník, nar. 1881, zemřel 15. 5. 1916 v Horním Rakousku
19) Josef Nozar, dělník, nar. 9. 9. 1894, padl 25. 9. 1915 na St. Maria při Tolmien, Küstenland
20) Ernst Schauer, dělník, nar. 7. 3. 1894, zemřel 21. 11. 1915 v Ardotars, gub. Simbirsk v Rusku
21) Josef Srp, dělník, nar. 1892, zemřel 24. 3. 1915 v polní nemocnici Toronya
22) Jan Stahl, nar. 13. 5. 1892, zemřel 21. 12. 1914 v záložní nemocnici v Jaroslavě, Halič (podle domobraneckých seznamů zemřel 2. 4. 1914)
23) Václav Stahl, nádeník, nar. 1873, padl 5. 11. 1915 v Zablace
24) Ludvík Svatoš, nar. 18. 2. 1889, bydliště Staňkov ves čp. 95 (sklárna), zemřel 19. 2. 1915 v záložní srbské nemocnici v Arangjelovaci, kraj
Kragujevac, pohřben 20. 2. 1915 na hřbitově v Bukoviku v Srbsku
25) Václav Svoboda, tovární dělník, padl 16. 6. 1915 v boji u Ostrowa
26) František Umprecht, tovární dělník, padl 16. 9. 1917 na bojišti Podešce, okr. Gorica
27) Josef Veselý, tovární dělník, nar. 1895, padl 26. 6. 1915 u Ruzdwany
28) Jan Vrba, nar. 1891, nezvěstný od 1. 9. 1916 u Zborova v Rusku
29) Václav Wenig, student, nar. 21. 9. 1894, zemřel 4. 7. 1918 v záložní nemocnici č. 5 ve Vídni XX, pochován na centrálním hřbitově ve Vídni
30) Antonín Zídek, nar. 1883, zemřel 6. 10. 1914 v záložní nemocnici v Szegedu, pochován na hřbitově v Szegedu
31) Josef Žáček, nar. 1891, zemřel 2. 7. 1916 v Selz, okr. Manlalcona
32) Josef Žák, cukrář, nar. 1888, zemřel 6. 10. 1918 v záložní nemocnici v Plzni
33) Ludvík Žižka, elektrikář, nar. 18. 2. 1894, padl 13. 7. 1916 na Monte Zebia v Italii
V kronice hasičů Staňkov - ves jsou bez dalších údajů vzpomenuti:
34) Václav Herian
35) Jan Hös
36) Josef Schuh, který je uveden také v Domobraneckých seznamech jako nádeník, nezvěstný, prohlášen za mrtvého
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V Domobraneckých seznamech ve fondu AM Staňkov jsou uvedeny osoby s neúplnými údaji a také muži, kteří se ve Staňkově narodili, ale nežili zde.
Stojí za úvahu, zda tyto osoby do soupisu padlých ze Staňkova vsi zařadit:
Karel Bořík, nar. 1897, nezvěstný, prohlášen za mrtvého
Bruno Ernst, nar. 1897, trvale vzdálen z domova (Švýcarsko), padl 28. 8. 1917 na
rumunském bojišti
Josef Franta, tovární dělník, zemřel v roce 1917
Richard Kastl, dělník, nar. 1893, nezvěstný
Filip Suchý, nar. 1897, trvale vzdálen z domova (Německo), padl 16. 10. 1916 na Monte
Matarza
Matěj Toupal, nádeník, nar. 1881, prohlášen za mrtvého
Jan Wiesner, zedník, nar. 1893, nezvěstný
Josef Zídek, obuvník, nar. 1899, zemřel 13. 5. 1917 na tyfus
Případné dodatky či připomínky adresujte, prosím, na adresu redakce Staňkovska.
Věra Steinbachová

Lidé, kterých si vážím
Píše se rok 2016 a u nás ve Staňkově můžeme navštívit krásný
kout, ve kterém si lze odpočinout, pokochat se krásným prostředím
a zrelaxovat duši i tělo. To vše proto, že se v roce 2007 rozhodli tři
staňkovští rodáci očistit lesík pod tratí od přírodních náletů a důsledků
negativní lidské činnosti.
Tento příběh ale nezačal v tomto tisíciletí, událo se tak již mnohem
dříve. V letech, kdy malý Slávek vyrůstal se svým bratrem. Chodili
spolu ve volném čase do voňavého lesa a poznávali krásy našeho
okolí. Oba chlapci vyrostli v muže a začal běžný životní koloběh, jak
jej všichni dobře známe. Založili rodiny, věnovali se práci a volného
času nebylo mnoho. Část jejich života uplynula a malí chlapci se
dostali do věku, kdy děti odrostly a muži přehodnotili své životní
priority. A tak při jedné procházce si uvědomili, že by chtěli kousek
svého dětství v podobě lesíku zachovat, a to nejen pro sebe a své
děti, ale i ostatní Staňkováky. Tak spolu začali postupně pracovat
na obnově zpustošené krajiny s rybníčkem. Pan Jaroslav Kupka,
jeho bratr Pavel Kupka a také se k nim přidal pan Luboš Jakl.
Vyvezli mnoho odpadků a různého nepořádku. Co se nedalo vyvézt,
například mnoho suti ze staveb domů, zakomponovali citlivě do
krajiny, zasypali zeminou a oseli trávou. Vše se podařilo a místo se
stalo cílem procházek.
V myšlence zpřístupnit lesík a udělat z lesního zákoutí odpočinkovou
zónu nyní pokračuje pan Jakl. Na původní část, ve které je malebný
rybníček, navázal lokalitou Hájek pod tratí, kde máte pocit, že jste se
rázem ocitli v přírodním parčíku. Vybudoval zde několik posezení,
která doplnil nápaditými samorosty, umělecko - řezbářskými výrobky
a doladil vše zasazenými rostlinami a stromy.
Lokalitu Hájek pod tratí vybudoval pan Jakl sám, ve svém volném
čase, ze svých vlastních finančních zdrojů. Vznikla zde přírodní oáza
klidu v bezprostřední blízkosti městečka, která slouží všem.
Opravdu si velice vážím všech lidí, kteří nejsou ke svému okolí
lhostejní, a moc jim děkuji za to, že se snaží udělat něco i pro
druhé. Všem, kteří jste ještě nenavštívili toto krásné místo, to vřele
doporučuji a přikládám k článku i několik fotografií se závěrečným
přáním.
Byl bych rád, kdyby návštěvníci odcházeli z tohoto místa nejen
odpočinutí od shonu dnešní doby, ale aby dílo, které vytvořil jeden
z nás, zůstalo zachováno i pro ostatní. Neničme prosím to krásné, co
bylo ve Staňkově vybudováno, a popřemýšlejme, jak bychom se i my
mohli podílet na tom, jak naše město zkrášlit.
Marian Kudela
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Setkání starostů

Ve čtvrtek 20. října proběhlo ve Staňkově v sále Lidového domu a v kině
setkání starostů obcí spadajících pod správu Horšovského Týna, Domažlic,
Klatov a Stodu (obce s rozšířenou působností). Setkání se zúčastnilo 45
starostů či starostek a bylo rozděleno do dvou částí. První přednášková část
proběhla v kinosále a nejdelší časový prostor z přednášejících měl vymezen
a nejzajímavější prezentaci přednesl zástupce Státního fondu životního
prostředí ředitel sekce řízení Operačního programu životního prostředí
staňkovský rodák Mgr. Martin Kubica s prezentací na téma možnosti podpory
pro města a obce z Národního programu Životní prostředí a z Operačního
programu Životní prostředí včetně podmínek žádostí a upozornění na časté
chyby při zpracování žádostí. Dalším přednášejícím byl Ing. Filip Uhlík,
ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje, který přítomné
seznámil s nabídkou zpracování žádostí o dotace, dotačním poradenstvím
a další spoluprací s městy a obcemi. Posledním přednášejícím byl Ing. Petr
Plichta, jednatel společnosti Provod s.r.o. s prezentací na téma současná
situace ve vodárenství a výhled do příštích let. Všechna témata byla velice
zajímavá a přednášející s ochotou zodpovídali desítky dotazů od přítomných
představitelů měst a obcí. Druhá část organizovaná Agenturou Zavřelová,
České Budějovice pak pokračovala v sále Lidového domu neformálním
setkáním se zástupci firem nabízejících služby komunální sféře, tedy obcím
a městům.
starosta

Klubovna hasičů Vránov
17. září byl ve Vránově slavnostně otevřen zrekonstruovaný dům čp. 5,
který bude především sloužit jako klubovna SDH Vránov, ale bude využíván
i jako volební místnost. Je zde i sídlo Mysliveckého spolku Staňkov I.
Radbuza a samozřejmě po domluvě může být využit i pro nejrůznější oslavy
či společenské akce. Hasičům ve Vránově po léta chyběla místnost, která
by mohla sloužit jako klubovna, a proto město přistoupilo k rekonstrukci
před časem zakoupeného zdevastovaného domku. Na rekonstrukci přispěl
částkou ve výši 100 000,- Kč Plzeňský kraj a k úplné spokojenosti ještě chybí
opravit stávající střechu, jejíž oprava by se měla uskutečnit v roce příštím.
starosta

Plašení kormoránů
MO ČRS Staňkov upozorňuje návštěvníky lokality
kolem rybníků Vížka I. a Vížka II. /Víšek I. a Víšek
II./ v k.ú, Horní Kamenice, že na základě platného
Rozhodnutí Městského úřadu ve Stodě pod č.j.
122/16/OŽP/16 bude opětovně v době od 1. 10.
2016 do 31. 3. 2017 provádět na těchto svých rybochovných zařízeních
rušení kormorána velkého akustickým plašícím zařízením ZON MARK
4 +. Zařízení bude v provozu denně od 8:00 hodin do 16:00 hodin. Interval
mezi jednotlivými výstřely je náhodně nastavován od 15 minut do 30 minut.
Zároveň bude na základě dohody s Mysliveckým spolkem Staňkov II Vytuň prováděno tímto spolkem odstřel kormorána, a to maximálně do počtu
10 ks lovících kormoránů ročně. Důvodem, proč jsme jako rybáři žádali
o odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků, konkrétně o výjimku
ze zákazu úmyslně usmrcovat a úmyslně vyrušovat kormorána velkého,
je již několik let trvající nadměrný výskyt tohoto rybího predátora, kdy v
podzimních a zimních měsících se zejména na rybníce Vížka II vyskytovalo
denně hejno o cca 30-50 ks. Například v roce 2014 jsme na rybník Vížka II
nasadili v měsíci březnu 11500 ks kapra obecného, stáří 1 rok, o průměrné

Společenská kronika

V měsíci září oslavili významné životní jubileum tito občané Staňkova
75 let
Ledvinová Marie, Staňkov I 92 let Kapr Václav, Staňkov I
Pavlíková
Věra,
Staňkov
I
70 let
Nový Václav, Staňkov I
90 let
Cihlář Bohumil, Staňkov II
70 let
Herianová Anna, Staňkov I 90 let
Černý Jiří, Staňkov I		
70 let
Jaklová Marie, Staňkov I
85 let
Karmanová Marie, Staňkov I 85 let
Kabourková Jiřina, Krchleby 85 let
Nozarová Libuše, Krchleby 85 let		
Koptík Miroslav, Staňkov II 80 let
Krajíčková Božena, Staňkov II 80 let		
Stoklasa Karel, Staňkov I
75 let
Petrašovská Ludmila, Staňkov 75 let		
Štenglová Marie, Staňkov II 75 let

hmotnosti 5 dkg /tzv. K1/. O rok později jsme pak zejména jeho působením
vylovili pouze 2880 ks kapra obecného /tzv. K2/. Způsobené škody se
v jednotlivých letech pohybovaly v řádech desítek až stovek tisíc korun.
Škody zvyšují mírné zimy posledních let, kdy nedochází vůbec, či jen na
velmi krátkou dobu, k úplnému zamrznutí vodních ploch.Na rybnících
jsou již od podzimu osazeny cedule
upozorňující na probíhající plašení
kormorána. Chtěli bychom požádat
V měsíci říjnu oslavili a oslaví
všechny návštěvníky těchto míst o
významné životní jubileum tito
pochopení tohoto našeho kroku. My
občané Staňkova
Hellerová Věra, Staňkov I
95 let se budeme snažit plašení co nejvíce
Sadílková Marie, Staňkov I 85 let omezovat – pokud dojde k úplnému
Škopková Marie, Staňkov II 80 let zamrznutí vodní hladiny, nebude
Haisová Miroslava, Staňkov I 80 let plašič po tuto dobu používán.
Decker Josef, Staňkov II
75 let
Liška Josef, Krchleby
75 let
Alexandr Horák,
Pangl Karel, Staňkov I
75 let
předseda MO ČR Staňkov
Josef Pavlík, Staňkov I
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.
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Zprávy ze základní školy
Od 1. září 2016 byl na naší základní škole spuštěn nový informační systém
Škola OnLine. Nahradil na prvním i druhém stupni papírovou třídní knihu
a na druhém stupni také žákovskou knížku. Naše škola se tak rozhodla vyjít
vstříc požadavkům většiny rodičů, kteří si tuto možnost zvolili v anketě,
která proběhla na konci minulého školního roku. Co systém umožňuje a
nabízí, najdete na webu školy. Podařilo se navýšit kapacitu školní družiny
na 120 žáků a nově otevřít 4. oddělení.
Jako každý rok, tak i letos se celá škola sešla v Lidovém domě na zahájení
nového školního roku a na přivítání prvňáčků. Celý sál byl opět zaplněný
žáky, učiteli a samozřejmě i rodiči prvňáčků. Naše nové žáky přivítal pan
starosta Alexandr Horák, paní zástupkyně ředitele Jitka Suchá a ředitel školy
Jaroslav Šobr.
Žáci 6. tříd se svými třídními učiteli absolvovali adaptační kurz v penzionu
Zelený háj.
Od konce září mohou žáci využívat hřiště pod školou s běžeckou dráhou,
doskočištěm pro skok daleký a sektorem pro vrh koulí. Možnost tréninku
určitě povede k lepším výsledkům v lehkoatletických disciplínách.
Vybudování hřiště financovalo město Staňkov, podařilo se získat i dotaci
z Plzeňského kraje. Velké poděkování za realizaci stavby patří technickým
službám města.
V říjnu proběhly dva jazykové zájezdy do Anglie. Vedle našich žáků se
zúčastnily také děti z domažlické, stodské, kolovečské a blížejovské školy.
Poděkování za organizaci obou zájezdů patří hlavně paní učitelce Soně
Votrubové.
V pátek 18. 11. 2016 bude pro žáky ředitelské volno. Učitelé se budou
v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu věnovat vzdělávání a výměně
zkušeností se zaváděním moderních metod výuky.
Na začátku školního roku byl založen Klub rodičů a přátel školy AMOS
sdružující rodiče se zájmem o vzdělávání a výchovu dětí. Klub se bude
podílet na organizaci sportovních, kulturních a dalších volnočasových
aktivit. Bližší informace o dění ve škole zájemci najdou na webových
stránkách školy – www.zsstankov.cz. V případě potřeby osobního jednání
jsou k dispozici rodičům třídní učitelé, ostatní pedagogičtí pracovníci i
vedení školy.
Jaroslav Šobr, Jitka Suchá

Poděkování
Základní škola Staňkov děkuje dárcům:
ZF Staňkov s. r. o. za vybavení učebny 1. třídy novým nábytkem,
Gerresheimer Horšovský Týn s. r. o. za robotickou stavebnici
Lego EV 3, Petbek CNC Staňkov Zdeňkovi Jaklovi také za
stavebnici Lego EV 3

Jídelna ZŠ Staňkov od září 2016 nabízí
všem občanům Staňkova odběr obědů.
Cena oběda je 58,- Kč
V ceně oběda je polévka, hlavní jídlo (výběr ze dvou
možností), nápoj. Popřípadě salát / ovoce / moučník.
Možnost domluvit dovážku obědů s pečovatelskou
službou.
Kontakt na školní jídelnu:		
p. Valečková
					379 410 616
			

Hřiště pod základní školou
S menším zpožděním bylo v září dětem ze základní školy předáno do užívání
dokončené školní hřiště pod základní školou. Nový areál, který vznikl
v průběhu jednoho roku na pozemku zakoupeném před 4 lety, stál necelé
3 miliony korun a kromě dotace z Plzeňského kraje ve výši 400.000,- Kč byl
hrazen z rozpočtu města. Děti získaly možnost konečně začít v rámci výuky
kvalitně sportovat. K dispozici je běžecký ovál s umělým povrchem cca 180
metrů dlouhý se třemi dráhami a 60 metrová rovinka na krátké sprinty,
sektor pro vrh koulí a sektor pro skok do dálky. Střed hřiště s travnatým
kobercem a umělým zavlažováním s bezpečnými brankami, na které
částkou 30.000,- Kč přispěl opět Plzeňský kraj, umožní sportovní vyžití třeba
při fotbálku nebo při házení na 4 basketbalové koše. Celé okolí se podařilo
vkusně upravit a osadit zelení a vytvořilo se zde útulné hřiště, které nám
mohou ostatní města jen závidět. Hřiště není určeno pro veřejnost a bylo
budováno výhradně pro potřeby základní školy, školní družiny apod., ale
využívat by jej mohla, po domluvě, i třeba mateřská škola či Bean.
Jsem moc rád, že se takhle krásné hřiště podařilo v relativně krátké
době vybudovat a myslím si, že je na místě poděkovat všem, bez kterých
by hřiště nemohlo vzniknout. Především bych chtěl poděkovat vedoucímu
MTBS Pavlu Bauerovi a učiteli Mgr. Zdeňkovi Valečkovi, se kterými jsme
společně řešili podobu hřiště, která vznikala takřka na koleni. Ani jeden
z nás si nedokázal představit, co se nám nakonec povede vytvořit. Dále bych
chtěl poděkovat pracovníkům MTBS za jejich um a šikovnost. MTBS odvedlo
na hřišti více než 60 % celkové práce. Nesmím a nechci zapomenout ale ani
na ostatní. Firmy Vetop s.r.o. Staňkov a Renovum s.r.o. Staňkov se postaraly
o výkopové práce a úpravy terénu, Meandr AZS s.r.o. Praha o závlahový
systém travnatého hřiště, FinalKom s.r.o. Kocourov o podkladní vrstvy
atletické dráhy, Swietelski stavební s.r.o. České Budějovice o umělý povrch
atletické dráhy, Zahradnictví Vodolenka Domažlice o položení kobercového
trávníku, zahradnické úpravy terénu a výsadbu rostlin a dřevin, firma
Jindřich Hrach zámečnictví Staňkov vyrobila a osadila zábradlí, schůdky a
další kovové prvky na hřišti a firma Petr Bernklau B-design Liberec reklamní
panel a odrazové desky u košů na basketbal. Všem ještě jednou moc
děkuji a dětem přeji, aby na hřiště chodily rády a aby se jim na něm dobře
sportovalo.					
starosta

ZŠ Staňkov hledá zájemce ochotného vést od
jara 2017 kroužek atletiky pro žáky I. stupně
v odpoledních nebo podvečerních hodinách.
K dispozici je nejen hřiště v areálu školy a
pomůcky, ale v začátcích i zkušený trenér
z klubu Mílaři Domažlice.

Informace na telefonu 777 696 080 nebo e-mailu
zdenyvalec@seznam.cz
					

Zdeněk Valečka
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Kultura

Soutěž v požárním útoku mladých hasičů
V sobotu 24. 9. 2016 pořádala Lvíčata SDH Staňkov spolu s
městem Staňkov a Plzeňským krajem soutěž v požárním útoku.
Soutěžilo se v kategorii starší, mladší a přípravka. V přípravce, což
jsou děti do 6 let, soutěžilo pouze domácí družstvo Lvíčat a dosáhlo
času 39:19 sec.
Mladší kategorie (6 - 10 let) se účastnilo 6 družstev: vyhrálo SDH
Chodov s časem 21:17, druhé skončilo SDH Hluboká, třetí místo
získalo SDH Petrovice, Lvíčata skončila pátá s časem 28:44.
Starší kategorie (11 - 15 let) se účastnilo 5 družstev: vyhrálo SDH
Chodov časem 19:42, druhá skončila Chodská Lhota, třetí místo
obsadilo SDH Hluboká, Lvíčata skončila čtvrtá časem 26:41.
Všechna družstva obdržela diplom, koláč a dětský šampus, vítězná
družstva navíc ještě krásné poháry.
Tato soutěž byla zároveň také posledním kolem nultého ročníku
Chodské ligy mladých hasičů pořádané okresním sdružením hasičů
Domažlice. Měla několik kol, která se pořádala po SDH v celém
domažlickém okrese od května do září. Soutěžilo se v Pocínovicích,
Hluboké, Štítarech a Staňkově.
V celkovém hodnocení skončila Lvíčata SDH Staňkov na stupních
vítězů. Starší i mladší skončili celkově třetí a přípravka obsadila
první místo.
SDH Staňkov

Kultura v LD
5. - 6. listopadu
Deskové hry
11. listopadu
Marcel Zmožek & Mára s doprovodem
Koncert
13. listopadu
5. ročník Dance show
19. listopadu
Rocková taneční zábava Extra Band rev.
25. - 27. listopadu
Krajská výstava exotů
2. prosince
Pernštejnka
Vánoční koncert
9. prosince
Taneční podvečer - pořádají zahrádkáři
10. prosince
Závěrečný ples tanečního kurzu
Advent s předstihem...
26. listopadu
Vánoční a zabijačkové trhy před restaurací „Na Mlýnské“
27. listopadu
Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí

V sobotu 10. září 2016 se ve Staňkově uskutečnil ve
spolupráci s městským úřadem 13. ročník soutěže

O pohár města Staňkova.

Denní soutěže se zúčastnilo 20 družstev, z toho 7 družstev
žen. Noční soutěže se zúčastnilo 14 smíšených družstev.
1.cenu v denní soutěži vyhráli muži z Krchleb a ženy

z Ohučova. V noční soutěži zvítězilo smíšené družstvo
Křenov.
Soutěž zpestřila tři družstva Lvíčat svojí ukázkou. Pauzu
mezi soutěžemi vyplnila hudební skupina Telefon.
Na soutěž přispěl jako sponzor Myslivecký spolek Staňkov
věnováním divočáka, za což mu děkujeme.		
		

Za SDH Staňkov Zuzana Zezulková
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Účastníci letošního tanečního kurzu absolvovali již dvě prodloužené lekce, z nichž první se nesla v olympijském duchu.

Sport
Obrazem z tenisového klubu

15.10. 2016 se sešli po 35 letech moji bývalí žáci - nyní již
většinou padesátníci. Mnozí již mají svá vnoučata. Velice si
vážím jejich pozvání, děkuji za milé setkání, popovídání, krásnou
kytičku a pohoštění. Velké díky patří organizátorům
J. Suché (Petrašovské), P. Janskému a R. Gabrielovi.   
Anna Bozděchová, učitelka

Výstavba tenisového zázemí

Příjem objednávek na prodej
vánočních kaprů a amurů
na MTBS Staňkov od 1. 11. 2016.
Prodej pouze na objednání.
Tenisový trénink žáci 1

Tenisový trénink žáci 2

Tenisový trénink děti

Strana 12

Říjen / listopad 2016

Hokejisté jsou v čele tabulky
Staňkovští hokejisté po loňské mistrovské sezoně zahájili
svou 17. sezonu pravidelnými tréninky od začátku září
na zimním stadionu v Domažlicích. První zápas v Krajské
soutěži mužů Plzeňského kraje se uskutečnil v polovině
září proti HC Panasonic Plzeň, který Staňkov prohrál 2:5.
Dále následovala vítězná vlna 4 utkání v řadě. Nejprve
těsná výhra v místním derby nad týmem Sokol Díly
4:3. Začátkem října následovala výhra 9:3 nad týmem
Kaznějova. Poté Staňkov nadělil Holýšovu osm gólů, aniž
by dovolil soupeři skórovat - 8:0. V polovině října hokejisté
Staňkova zvítězili na domácím ledě nad týmem TJ Město
Zbiroh v poměru 10:4. Po první pětině soutěže je tým
Staňkova v čele tabulky se
skórem 33:15. Hokejisté
Staňkova nastupují letos v
této sestavě: Brožovský,
Baar - P. Němec, Látal,
Hoffman - M. Přibyl, V.
Němec - T. Přibyl, Nový,
Kapitán - Petržík, Liebl Blacký, Tomášek, Dvořák,
Falout, Kabourek, Peteřík,
Krippner. Pololetní schůze
klubu se bude konat 3.
prosince u Milana Hilperta
v „Pivnici u Šimků“, tedy
v jednom z nejstarších
pohostinství v širokém okolí,
kde se točí pivo bezmála
200 let. Dále chceme velmi
poděkovat sponzorům
hokejového klubu: Tempo
Klatovy s.r.o. (generální
partner), město Staňkov,
ZF Staňkov s.r.o., Alutor
L&B Staňkov, Milan Hilpert
- „Pivnice u Šimků“, F-MVE
s.r.o. Klatovy, Lotus Market
Staňkov. Více na
www.hcstankov.cz.
V. Němec
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