Únor 2018
Číslo 136

PREZIDENTSKÉ VOLBY 2018

Prezidentské volby I. kolo

Staňkov celkem
Pořadí

Jméno kandidáta

St I

Poč. hlasů

St II

Kr

Oh

Vr

v%

1

Miloš Zeman

740

46,86

51,58

43,39

43,70

42,85

40,00

2

Jiří Drahoš

397

24,14

21,69

27,88

33,11

19,64

22,85

3

Marek Hilšer

128

8,10

8,04

7,75

7,94

10,71

10,00

4

Michal Horáček

122

7,72

6,03

8,58

4,63

19,64

14,28

5

Pavel Fischer

94

5,95

6,75

5,28

5,96

3,57

5,71

6

Mirek Topolánek

54

3,41

3,16

4,78

0,66

0,00

2,85

7

Jiří Hynek

20

1,26

0,71

1,32

1,98

1,78

4,28

8

Petr Hannig

18

1,13

1,43

0,66

1,98

1,78

0,00

9

Vratislav Kulhánek

6

0,37

0,57

0,33

0,00

0,00

0,00

St I

St II

Kr

Oh

Vr

II. kolo
Staňkov celkem
Poč. hlasů

v%

Miloš Zeman

1069

61,47

64,59

58,90

62,57

58,18

52,05

Jiří Drahoš

670

38,52

35,40

41,09

37,42

41,81

47,94

Slovo k přispěvatelům do Staňkovska
Po celou dobu, po kterou vydáváme zpravodaj Staňkovsko, a je to již více než
21 let, jsou důležitou součástí obsahu i články čtenářů a našich příležitostných
dopisovatelů. Jejich příspěvky vždy vítáme a rádi uveřejňujeme i proto, že
naše práce na vydávání Staňkovska je dobrovolná a určitě nestihneme vše.
Často ale autory musíme dodatečně žádat o různé úpravy nebo doplnění
jejich příspěvků. Co se týče textů, nejvhodnější je zaslat článek na jednu
z e-mailových adres uvedených v tiráži, a to nejlépe v nejběžnějším
textovém editoru Word nebo Libre office. Gramatické nedostatky si
v redakci upravíme. Nepříjemné je, když musíme celý článek přepisovat,
protože byl napsán sice ve Wordu, ale celý velkými písmeny. Rovněž nám
práci komplikují naskenované dokumenty, často ve formátu pdf, které
rovněž musíme přepisovat. To se týká také plakátů a různých pozvánek,
které jejich autoři často bizarními kombinacemi různých druhů písma, barev
a roztodivných výtvarných doplňků, často i s pravopisnými chybami v dobré
víře zašlou v naskenované, a tudíž v neopravitelné podobě. Ty pak musíme
rovněž přepisovat a předělávat.
A jedna velmi důležitá věc: často dostáváme články, sice napsané ve
Wordu, ale doplněné o fotografie vložené do textu. Prosíme, aby nám
naši dopisovatelé k článkům zasílali tyto fotografie zvlášť jako samostatné
soubory v původním rozlišení z fotoaparátu o celkové velikosti asi 1 MB
a více. Již několik let, jak jistě víte, vychází Staňkovsko barevné a způsob
tisku má daleko vyšší nároky na kvalitu dodávaných fotografií než dřívější
černobílé verze na kancelářském papíru. Je-li velikost zasílaných souborů
větší (např. 3MB a více), je nejjistější zasílat tyto příspěvky pomocí http://
www.uschovna.cz/poslat-zasilku. Je to jednoduché, zdarma a spolehlivé.
Mnohdy nelze velké soubory běžným e-mailem poslat.
Nemá-li někdo možnost používat e-mail, nic se neděje, často i rukou psané
příspěvky dostáváme a rádi je přepíšeme, stejně tak fotografie či jiné listiny
si naskenujeme.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří do Staňkovska poslílali své
příspěvky, a i těm, kteří své články pošlou v budoucnosti.
Vaše redakce Staňkovska

Poplatky 2018 dle místních vyhlášek
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
dle vyhl. 3/2017 540,- Kč/trvalý pobyt či rekr. 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 bytovém domě
Poplatek za psy v Krchlebech, Ohučově a
Vránově
150,- Kč
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 nebo platební kartou
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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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 22. 11. 2017

Rada města bere na vědomí
- termíny a časy rozsvícení
vánočního stromku v obci Krchleby
- 2. 12. v 16.00 hod. a ve Staňkově
- 3. 12. v 17.00 hodin. Dále bere
na vědomí termín konání tradičních
Vánočních trhů na náměstí u kostela,
a to dne 2. 12. 2017 od 9.00 hodin.
Koledy budou k těmto trhům
pouštěny z městského rozhlasu, který
bude již nově v provozu,
- příkaz ČIŽP, č.j.
ČIŽP/43/2017/2533, o udělení
pokuty městu Staňkov za spáchání
přestupku podle ustanovení zákona
č.185/2001 Sb. O odpadech, § 66
odst. 4 písm. b) a to ve výši
60 000,- Kč. Příkaz bude projednán
na nejbližším jednání zastupitelstva
města,
- dopis České spořitelny a. s. o
ukončení provozu pobočky České
spořitelny ve Staňkově.
Ve Staňkově bude nadále klientům
k dispozici bankomat 24 hodin
denně,
- uzavření mateřské školy v době
vánočních prázdnin v termínu od
23. 12. 2017 do 2. 1. 2018,
schvaluje
- administraci dotačního
projektu z dotačního programu
vodohospodářské infrastruktury
2017 v rámci schváleného rozpočtu
Plzeňského kraje, zpracování
závěrečného vyhodnocení akce
a zajištění poradenské činnosti
související s řešením případných
požadavků PK od společnosti
PROVOD - inženýrská společnost,
s. r. o., V Podhájí 226/28, Ústí nad
Labem, za nabídkovou cenu
33 880,- Kč včetně DPH,
- předávací protokol k SIM kartě;
dohoda o provozování (zápůjčce)
mezi městem Staňkov a společností
FIEDLER AMS s. r. o. Jedná se
o kartu umístěnou v lokálním
výstražném systému na lávce
v Horšovském Týně,
- smlouvu o poskytování služeb na
internetovém serveru www.fiedlermagr.cz, mezi městem Staňkov
(uživatel) a společností FIEDLER
AMS s. r. o. (poskytovatel).
Poskytovatel poskytne uživateli
prostor na internetovém serveru
poskytovatele pro sběr dat
z telemetrických stanic a dále
možnost využívat služeb serveru,
- návrh rozpočtového opatření
č. 9 v rozpočtu města Staňkov pro

rok 2017,
- žádost pořadatelů tradičního
turnaje v malém fotbale 7. ročníku
Memoriálu Jana Paula o finanční
příspěvek na pronájem, energie a
část cen pro nejlepší týmy. Příspěvek
bude proplacen po předložení účtů.
Usnesení z jednání rady města
dne 4. 12. 2017
Rada města schvaluje
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo „Vybudování varovného a
výstražného systému ochrany před
povodněmi pro město Staňkov“,
uzavřený podle § 2586 a násl.
zákona 89/2012 Sb., v platném
znění. Předmětem tohoto Dodatku
č.1 ke smlouvě o dílo je změna
platebních podmínek, konkrétně
úprava článku IV. Cena a platební
podmínky,
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu
Č. IV-12-0012720/SOBS VB/1
Krchleby, p., 17/9 – kNN mezi
městem Staňkov (strana budoucí
povinná) a společností ČEZ
Distribuce, a.s. (strana budoucí
oprávněná). Předmětem smlouvy
je zřízení a vymezení věcného
břemene - umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčené
nemovitosti ve vlastnictví města
Staňkov: parc. č. 16/9 KN v k. ú.
Krchleby, provádět jeho obnovu,
výměnu a modernizaci,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu č. 4, 1+1, v ulici
Nádražní, č. p. 16, paní Evě
Schuldové, bytem Staňkov,
Jankovského 317,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu č. 7, 1+1, v ulici
Nádražní, č. p. 95, panu Oleksandru
Zolotukminovi, bytem Mlýnská,
č. p. 33,
- finanční odměnu 10 000,- Kč +
DPH p. Ing. Rybářovi za účelem
zpracování žádosti o poskytnutí
dotace na opravu staré radnice,
z dotačního titulu MAS,
- poskytnutí příspěvku ve výši
1 500,- Kč na pořádání Kovářského
dne při Vánočních trzích ve
Staňkově,
- výši stočného na rok 2018 dle
předložené kalkulace společnosti
CHVaK, a. s., a to 40,26 Kč včetně
DPH a
bere na vědomí
- navrženou výši vodného na rok
2018 dle předložené kalkulace

společnosti CHVaK, a. s.,
a to 38,10 Kč včetně DPH,
neschvaluje
- žádost Svazu neslyšících a
nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Poradenské centrum Domažlice o
příspěvek na činnost.
Usnesení z jednání rady města
dne 20. 12. 2017
Rada města schvaluje
- smlouvu o zřízení věcného
břemene ve smyslu služebnosti
mezi městem Staňkov (povinný)
a společností GasNet, s.r.o. se
sídlem 401 17 Ústi nad Labem,
Klíšská 940, IČO: 27295567
(oprávněný). Jedná se o pozemek
ve vlastnictví města: p. č. 1106/1
v k. ú. Staňkov - ves, ve kterém
je uloženo plynárenské zařízení
STL plynovodní přípojka s délkou
plynárenského zařízení 2,86 m.
Věcné břemeno spočívá v právu
zřídit a provozovat na služebném
pozemku plynárenské zařízení,
v právu vstupovat a vjíždět na
služebný pozemek v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského
zařízení. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně (1000,- Kč bez DPH) na
dobu neurčitou,
- rozpočtový výhled rozpočtových
organizací (Mateřská škola,
Základní škola, Základní umělecká
škola) na rok 2019 - 2020,
- na doporučení bytové komise,
přidělení bytu č. 5, 1+KK, v ulici
Komenského, č. p. 85, panu
Ladislavu Hruškovi, bytem Koloveč
318,
bere na vědomí
- zápis z voleb do školské rady,
konaných dne 18. 12. 2017.
Zákonnými zástupci byli zvoleni:
Bc. Kamila Fichtlová, Jaroslava
Kaufnerová, PharmDr. Marcela
Pinkrová, náhradnicí – Marie
Bozděchová.
Pedagogickými pracovníky byli
zvoleni: Mgr. Zdeněk Valečka, Mgr.
Ivana Brožovská, Mgr. Věnceslava
Schenková, náhradníci – Mgr.
Lenka Jedličková, Mgr. Miloslav
Khas.
Za město Staňkov jmenováni Mgr.
Bc. Alexandr Horák, p. Bek, p.
Strousek,
- protokol o provedení revize
knihovního fondu v Městské

knihovně ve Staňkově.
Revize byla provedena v části
knihovního fondu v době od
1. 5. 2017 do 13. 12. 2017,
- výpověď smlouvy 91900030,
uzavřené dne 3. 12. 2017 mezi
Českými drahami, a. s. a městem
Staňkov. Důvodem výpovědi je
ukončení poskytování doplňkových
služeb ČD Kurýr a Inter Kurýr ke
dni 9. 12. 2017, a to na základě
rozhodnutí představenstva
společnosti ČD, a. s., ze dne
30. 5. 2017.
Usnesení z jednání rady města
dne 10. 1. 2018
Rada města schvaluje
- smlouvu o zřízení věcného
břemene ve smyslu služebnosti
mezi městem Staňkov (povinný) a
společností GasNet, s.r.o. se sídlem
Ústi nad Labem, Klíšská 940,
401 17,IČO: 27295567 (oprávněný).
Jedná se o pozemek ve vlastnictví
města: p. č. 1117 v k. ú. Staňkovves, ve kterém je uloženo
plynárenské zařízení PREL A
plynovodní přípojky Staňkov, č.
stavby 8800087513 v celkové délce
5,95 m. Věcné břemeno spočívá
v právu zřídit a provozovat na
služebném pozemku plynárenské
zařízení, v právu vstupovat a vjíždět
na služebný pozemek v souvislosti
se zřízením, stavebními úpravami,
opravami, provozováním a
odstraněním plynárenského
zařízení. Věcné břemeno se zřizuje
úplatně (500,- Kč včetně DPH) na
dobu neurčitou. Jedná se o přeložku
plynu pro šatny na pozemku
víceúčelového hřiště a Lidový dům,
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu Staňkov,
Nádražní 80 – přeložka NN č.IZ12-0000282/1/VB, mezi městem
Staňkov (strana budoucí povinná)
a společností ČEZ Distribuce, a.
s. (strana budoucí oprávněná).
Předmětem smlouvy je zřízení
a vymezení věcného břemene;
právo budoucí oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy na
dotčené nemovitosti ve vlastnictví
města Staňkov: parc. č. 1089/4 KN
v k. ú. Staňkov - ves, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci a
povinnost budoucí povinné výkon
těchto práv strpět,
- návrh rozpočtových změn
v rozpočtu města na rok 2017 č. 11,
- žádost Městské knihovny ve
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Staňkově o příspěvek na honorář
pro cestovatele Václava a Lenku
Špilarových ve výši 3 300,- Kč
na pokrytí nákladů za besedu a
cestovné,
bere na vědomí
- datum konání dětského dne ve
Staňkově, a to 26. 5. 2018,
ukládá
- vedoucímu MIŽP provést kontrolu
dotace od KÚ PK po dokončení
víceúčelového hřiště pod Lidovým
domem.
Usnesení č. 20 z jednání
zastupitelstva města Staňkov
konaného dne 27. 12. 2017
Zastupitelstvo města schvaluje
- pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2018,
- střednědobý výhled rozpočtu
města Staňkov 2018 – 2020,
- rozpočtové opatření č. 10
v rozpočtu města Staňkov v roce
2017,
- směnu pozemku z majetku Josefa
a Anny Kočkových (žadatel), bytem
Krátká 422, Staňkov. Jedná se o
část pozemku p. č. 367/6 díl c o
výměře 17 m2 v k. ú. Staňkov-ves,
za části pozemků z majetku města
Staňkov, p. č. 366 díl b o výměře
43 m2 a p. č. 367/3 díl a o výměře
10 m2 oba v k. ú. Staňkov-ves.
Výměry pozemků jsou dle GP 825107/2017 vyhotoveného geodetem
Ing. Janem Bublou. Rozdíl výměr
ze směny pozemků je 36 m2 ve
prospěch města Staňkov. Cena
pozemku je 105,- Kč/m2 Celková
cena činí 3 780,- Kč, náklady
spojené s převodem pozemku hradí
žadatel,
- koupi pozemku v Plovární ulici
p. č. 2005/22, ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 70 m2 v k. ú.
Staňkov - město od Ing. Miroslava
Rady, bytem Americká 247,
Staňkov. Cena pozemku je 105,Kč/m2. Celková cena činí 7 350,Kč, náklady spojené s převodem
pozemku hradí město Staňkov,
- smlouvu o dílo č.: 87/2017
mezi TR Antoš, s. r. o., se sídlem
Na Perchtě 1631, Turnov 511 01
(zhotovitel) a městem Staňkov
(objednatel). Předmětem díla je
výroba a montáž herních prvků
z akátového dřeva na akci „Herní
prvky pro město Staňkov, část
Ohučov“ za cenu dle cenové
nabídky č. 170667 ve výši
404 458,- Kč (cena včetně DPH),
- podání žádosti na vybudování
Komunitního centra Staré radnice

Staňkov v rámci 62. výzvy
k předkládání žádostí o podporu
z Integrovaného regionálního
operačního programu – Sociální
infrastruktura – Integrované
projekty CLLD,
- rozdělení příspěvků na sportovní
činnost a podporu tělovýchovy za
rok 2017 takto:
FK Staňkov
Sokol Staňkov
Sokol Krchleby
Ajax Staňkov
HC Staňkov
Oddíl tenisu
Fitness

105 000,- Kč
97 000,- Kč
35 000,- Kč
3 000,- Kč
20 000,- Kč
15 000,- Kč
5 000,- Kč

- obecně závaznou vyhlášku
O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
č. 3/2017,
- prodejní cenu pozemků
v připravované obytné zóně
v Ohučově, ve výši 650,- Kč/ m2. Je
to cena zasíťovaných pozemků,
- investiční pobídku na stavbu
RD v připravované obytné zóně
Ohučov ve formě vrácení 50,- Kč
za jeden každý m2, při zkolaudování
RD do tří let po kolaudaci poslední
z inženýrských sítí. Zároveň si
město Staňkov vyhrazuje podmínku,
že v případě prodeje pozemku třetí
osobě, kdy nebude na pozemku
žádný rozestavěný RD, bude
pozemek vrácen městu Staňkov za
původní cenu, tj. 650,- Kč za 1m2,
- povodňový plán města Staňkov,
- kupní smlouvu mezi Janem
Holoubkem bytem Klenčí pod
Čerchovem č. p. 30 (prodávající)
a městem Staňkov (kupující).
Předmětem této smlouvy je
úplatný převod vlastnického práva
k pozemkovým parcelám p. č. 1104,
p. č. 1107 obě v k. ú. Ohučov.
Kupní cena je stanovena dohodou
účastníků na 5 750 076,- Kč,
- příspěvek Římskokatolické církvi
na opravu kostela sv. Jakuba ve
Staňkově ve výši 50 000,- Kč,
- poskytnutí dalších plnění
uvolněným zastupitelům města
Staňkov v rozsahu stejném jako
zaměstnancům úřadu, umožňující
tato plnění zákonem 128/2000
Sb. ve znění pozdějších předpisů,
zákonem 262/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, 250/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů a
dalších.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Informace k budování kanalizace

I v letošním roce pokračujeme v budování nové kanalizace.
V současné době jsou prováděny práce v ulicích Tylova, Plovární a
Na Tržišti.
Pro letošní rok se předpokládá dokončení prací v ulicích Plovární,
Zahradní, Na Tržišti, Tylova. Ve Výtuňské ulici bude proveden protlak
pod kolejemi. V letních měsících se pak předpokládá zahájení prací
v ulici Puclické a Domažlické. Hlavním úkolem pro tento rok je výtlak
z obce Vránov a odkanalizování této obce. Při výtlaku bude omezen
provoz na stezce mezi Staňkovem a Vránovem.
Opětovně připomínáme, že pro připojení nemovitosti je nutné mít
vyřešené napojení z vlastního pozemku do veřejné kanalizace, a to
buď projektem na základě objednávkového listu, který lze vyzvednout
na MěÚ nebo stáhnout na internetových stránkách města, případně
je možné si nechat projekt vypracovat samostatně. Připojení
všech nemovitostí je povinností ze zákona, pokud je to technicky
proveditelné.
Děkujeme všem občanům za shovívavost a pochopení při budování
v našem městě.
Marie Bozděchová, odbor MIŽP

Na Horšovskotýnsku startuje třetí etapa
plánování sociálních služeb
Od ledna roku 2018 startuje 3. etapa komunitního plánování
sociálních služeb na Horšovskotýnsku. Rozběhl se projekt
Centra pro komunitní práci západní Čechy, který je
pokračováním procesu komunitního plánování zahájeného v
regionu již v roce 2007.
Sociální služby tak opět vstoupí na dobu dvou let do popředí
zájmu. Jsou to služby, které pomáhají lidem v tíživých
životních situacích, ať už se jedná o ztrátu bydlení, zadlužení,
domácí násilí, pomoc rodinám s péčí o seniora či postiženého
člena rodiny, pomoc dětem a mladým lidem s jejich problémy
doma, ve škole nebo při hledání práce a v mnoha dalších
situacích. Mezi tyto služby patří např. pečovatelská služba,
domov pro seniory, azylový dům či dluhové poradenství.
Cílem projektu „Rozvoj komunitního plánování sociálních
služeb na Horšovskotýnsku“ je navázat na předešlé výstupy,
zmapovat stávající problémy v sociální oblasti a po diskuzích
se všemi zájemci, kterých se sociální problematika dotýká
či které zajímá, určit priority v rozvoji sociálních služeb do
budoucích let. Do projektu, který je financován z prostředků
ESF a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, se může zapojit každý, od zástupců obcí a
měst, přes organizace poskytující služby a samotné uživatele
služeb či jejich blízké, až po zájemce z řad veřejnosti.
V březnu proběhne úvodní setkání, na kterém bude celý
projekt představen. Setkání se mohou zúčastnit všichni,
kteří v sociální oblasti působí či se o ni zajímají. V současné
době se také rozbíhá mapování sociálních služeb, které
v regionu působí, a jsou zjišťovány problémy, se kterými
se obce a občané v regionu v sociální oblasti potýkají. Na
podzim roku 2018 budou zahájena jednání o zjištěných
problémech a jejich možných řešeních. Pokud řešíte nějakou
problematickou sociální situaci nebo byste chtěli bližší
informace o projektu či byste chtěli přispět svým názorem,
neváhejte kontaktovat Mgr. Ondřeje Raffela, koordinátora
projektu, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, tel.:
775 764 418, mail.: ondrej.raffel@cpkp.cz, který Vám rád
poskytne bližší informace.
								
Mgr. Ondřej Raffel, CpKP ZČ

Centrum pro komunitní práci západní Čechy
Americká 29
301 38 Plzeň
Tel./fax: +420 / 775 764 418
www.cpkp-zc.cz
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Z archivu

Jak začal rok 1918 ve Staňkově
Obyvatelům Staňkova ani jiných míst v českých zemích nesliboval
začátek roku 1918 nic dobrého. Hned 3. ledna se ve Staňkovech
objevily vyhlášky ohlašující odvody mladých mužů narozených
v roce 1900. Tito se museli do 9. ledna nahlásit u obecního úřadu.
Při odvodu konaném 26. ledna pak naštěstí z městečka nebyl
odveden nikdo. Mezitím se 6. ledna 1918 odpoledne v Grégrově
sálu Obecního domu v Praze sešlo shromáždění poslanců české
národnosti s platným mandátem jak do říšské rady, tak do
zemských sněmů Českého království, Moravského markrabství
a Slezského vévodství za války nesvolávaných a přijalo tzv.
tříkrálovou deklaraci, v níž byl vysloven požadavek na sebeurčení
národů a spojení českých zemí se Slovenskem. Byť zde myšlenka
samostatného národa byla formulována ještě opatrně a uvažovalo
se prozatím o ústavní reorganizaci monarchie ve prospěch
Čechů (a Slováků), šlo o zcela zásadní a přelomový počin české
válečné politiky. Ta reagovala na prohlášení ministra zahraničí
Czernina z prosince 1917, v němž zdůraznil, že rakousko-uherská
vláda neuznává právo národů na sebeurčení. První rozhodně
protirakouský projev české politiky za války však vláda odsoudila
a dokument jako velezrádný konfiskovala. Vzápětí, 8. ledna, kdy ve
Staňkově napadlo velké množství sněhu, však americký prezident
Woodrow Wilson přednesl ve svém poselství Kongresu „čtrnáct
bodů“, v nichž byly obsaženy základní požadavky předpokládající
ukončení světové války a uzavření míru. Češi vnímali jako
důležitý bod desátý, jenž obsahoval ideu autonomie pro národy
habsburské monarchie. Částečně v reakci na tříkrálovou deklaraci
se sešli 21. ledna němečtí poslanci z českých zemí a žádali
odtržení pohraničních území a vytvoření samosprávné provincie
Deutschböhmen. Rakouská vláda tomuto požadavku vyhověla

a na jaře vydala nařízení, v němž bylo oficielně proklamováno
zřízení uvedené provincie. Záležitost německé iredenty musela
pak řešit na sklonku roku mladá republika.
Prozatím však všem způsobovala obrovské starosti a potíže
komplikovaná vleklá zásobovací situace. Ceny veškerých
potravin a spotřebního zboží se vyšplhaly do závratných výšek
a navíc všeho byl palčivý nedostatek, přestože byl zaveden
lístkový systém. V lednu pozbyly platnosti lístky na mýdlo vydané
začátkem listopadu, jenže mýdlo nebylo k mání. Když došla
zásilka mýdla, zase už na něj nebyly lístky. Kvalita potravin
se neúnosně snížila, mléko se prodávalo odstředěné a ještě
smíchané s vodou, brambory byly špatné, malé, nepřebrané.
Maso se prodávalo vždy v sobotu, k dostání bylo spíše hovězí než
vepřové, a před každým řeznickým krámem se tísnily davy lidí i
z okolních vesnic, na málokoho se však dostalo. Lednový výroční
trh i josefský v březnu byly téměř prázdné – nebylo co prodávat.
K tomu 14. ledna vydala vláda nařízení, jímž snižovala již tak
malé příděly potravin. Situace se vyhrocovala a ve dnech 18. – 25.
ledna proběhla v monarchii i českých zemích generální stávka
za mír, chléb a demokracii, v blízké Plzni demonstrovalo 18. a
19. ledna téměř dvacet tisíc lidí. O demonstraci ve Staňkovech
zprávy nemáme. Zde se konala 19. ledna akademie Sokola, jejíž
výtěžek připadl rodinám po padlých. A dále probíhaly rekvizice:
v druhé polovině ledna byly sejmuty hromosvody ze školy a staré
pošty, také píšťaly z varhan z kostela sv. Jakuba měly posloužit
válečným účelům. Četníci museli asistovat při odevzdávání
dobytka, obilí, slámy i sena a měděných věcí z domácností. Přesto
úplně neutichly ani zábavy: v hotelu Šuh se konal agrární ples
a ples Sokola, pak ještě sokolské dozvuky a U Kozinů pořádali
svůj bál hasiči.
Radka Kinkorová

Bankovní a pojišťovací specialista
nyní i na vaší poště
Nově se od 1. 3. 2018 můžete obrátit na Bankovního a pojišťovacího specialistu
na pobočce České pošty ve Staňkově.
Pořiďte si u nás účet a převod účtu z jiné banky vyřídíme za vás zdarma.
Navštívit nás můžete ve stejné otevírací době, jako svou poštu. Těšíme se na vás!

www.postovnisporitelna.cz | 800 210 210
PS_Ruseni_pobocek_195 x 128 mm ver3.indd 1

11/17 Poštovní spořitelna je obchodní značka ČSOB.
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Tříkrálová sbírka 2018

Firma ZF Staňkov s. r. o.

děkuje všem zaměstnancům
za dosavadní dobrou spolupráci
a přeje v novém roce
pevné zdraví a hodně úspěchů.

Společenská kronika
V měsíci lednu oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Štenglová Ilse, Staňkov I		
94 let		
Pitr František, Krchleby			
85 let
Petrželka Karel, Staňkov II		
85 let		
Baťková Alenka, Staňkov I		
80 let
Volicer Josef, Staňkov II			
80 let		
Janská Vlasta, Staňkov II		
80 let
Šindelář Josef, Staňkov II		
75 let		
Brožovský Václav, Staňkov I		
75 let
Škampa Josef, Staňkov I		
75 let		
Šperlová Anna, Staňkov I		
75 let
Volf Josef, Staňkov I			
70 let		
Faberová Jaroslava, Staňkov II
70 let
Baierová Jaroslava, Staňkov II		
70 let			
V měsíci únoru oslavili nebo oslaví významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Binderová Věra, Staňkov II		
91 let		
Bureš Josef, Krchleby			
85 let
Horák Karel, Staňkov II			
75 let		
Schusterová Marie, Staňkov I		
75 let
Peteříková Božena, Krchleby		
75 let		
Hrdličková Jana, Staňkov I		
75 let
Svoboda Vladimír, Staňkov I		
75 let		
Vališ Jiří, Krchleby			
70 let
Brožovská Jana, Staňkov II		
70 let		
Felixová Jiřina, Staňkov I		
70 let
Kucharič Milan, Staňkov I		
70 let		
Preslová Božena, Vránov		
70 let
Blahopřejeme všem
jubilantům.

Staňkov

46 753 Kč

Krchleby

3 418 Kč

Ohučov

2 440 Kč

Vránov

2 936 Kč

Hlohová

6 211 Kč

Hlohovčice

4 243 Kč

Horní Kamenice

7 433 Kč

Osvračín

6 830 Kč

Poděvousy

5 471 Kč

Srbice

5 423 Kč

Strýčkovice, Háje

3 147 Kč

Těšovice

2 739 Kč

Celkem

97 044 Kč

Potřebujeme zákazy?

Nedávno jsem viděl, jak na lávku od kostela najíždí motorová
čtyřkolka. Jelikož jsem byl na druhé straně, postavil jsem se do
mezery mezi betonovou zábranu a okraj, aby řidič nemohl projet.
Řekl jsem mu, že má jezdit po mostě, že lávka je pro pěší a pro
cyklisty. Řidič čtyřkolky se mne okamžitě zeptal, kde je to napsané,
to jsem mu nedokázal odpovědět a řidič v klidu odburácel směrem
k náměstí.
Z hlediska toho, že nikde není před novou lávkou zákaz vjezdu
motorových vozidel, měl řidič pravdu. O pár desítek metrů dále
směrem k mostu jsem si uvědomil, že mezi břízami, kde kdysi byla
lavička, také není zákaz odhazování uzávěrů lahví od piva a jiných
nápojů. A o kus dále za mostem u potoka není zákaz odhazování
prázdných plechovek od nápojů a obalů od sušenek. A vůbec po
celém Staňkově prakticky nenajdete zákazy kálení psů na chodníky
a trávníky.
A někdy chodíte po lese a nenajdete za celý den ani jednu tabuli se
zákazem vyvážení a vyhazování domácích odpadů do lesa.
Dovedu si představit, jak by se nám všem žilo lépe a radostněji,
kdybychom na každém metru cestiček, u potoka i v lesích měli
samé tabule se zákazy a příkazy a hned bychom všichni tyto
příkazy poslušně plnili. Takto tu čistotu a slušnost zachovávají jen ti
hloupí.
Josef Steinbach
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Kultura
18. 2.		

I. lekce tanečního kurzu pro pokročilé

24. 2.		

Rockový bál

2. 3.		

Maturitní ples – SSOŠ Bean s.r.o.

7. 3. 		

Čert a Káča – divadelní pohádka, DAP

		

Praha

8. 3.		

Koncert dechové hudby – 			

		

Doubravanka z Jámy

10. 3.		

Rocková taneční zábava

17. 3.		

Dětský karneval		

25. 3.		

Závěrečná tanečního kurzu pro 		

		

pokročilé

31. 3.		

Rocková taneční zábava

5. 4.		

Koncert dechové hudby – Plzenští 		

		

heligonkáři

20. - 22. 4.

Jarní výstava květin

3. 5.		

Koncert dechové hudby – Solovačka

		

ze Sušice

Vánoční koncert vážné hudby

Tenorista Josef Jordán, člen opery J. K. Tyla v Plzni, Michal
Mynařík člen staňkovského Svatojakubského sboru, který
přednesl basový part, houslista František Řezáč, koncertní
mistr Komorního orchestru Regensburg a varhanice Anna
Řezáčová stvrdili tradici kvalitních koncertů v kostele sv.
Jakuba ve Staňkově den před Silvestrem. V jejich podání
jsme slyšeli skladby světoznámých autorů A. Vivaldiho,
A. Corelliho, J. S. Bacha, G. F. Händela a jiných. Zazněla i
slavná Tichá noc i Kyrie z Rybovy České mše vánoční. Na
závěr si posluchači spolu s účinkujícími zazpívali koledu
Narodil se Kristus Pán.

Liga proti nevěře bavila publikum
v Lidovém domě
Zcela zaplněný Lidový dům ve středu 17. ledna večer
zhlédl komedii s detektivní zápletkou. Návštěvníkům
bylo představeno v režii Bisera Atanase Arichteva dílo
Zdeňka Podskalského Liga proti nevěře.
Divadelní inscenace v podání známých osobností
Michaely Kuklové, Veroniky Arichtevy, Ivo Šmoldase a
Petra Máchy velice pobavila všechny přítomné diváky.
Kdo přišel, viděl kromě humorných scének i prvky
spojené se žánrem detektivky.
Marta Kastlová

Nová pohádka B. Šimkové

Čert a Káča

na motivy Boženy Němcové je veselá pohádka, ve
které vystupuje pět postav; výpravné představení,
dobové kostýmy, scénická hudba. Pohádka je určena
pro děti od čtyř do deseti let.
Uvádí agentura DAP Praha.
Uvidíte v Lidovém domě dne 7. března.

Únor 2018

Strana 7

Pozvání
Stejně jako v předchozích pěti letech připravuje i letos
staňkovská základní umělecká škola v rámci happeningu
PAMATUJ doprovodný program. Žijeme v kraji bohatém
na zajímavá místa a kulturní památky. Ale jsou jistě i takové
lokality, které zatím unikly naší pozornosti.
Proto zveme širokou veřejnost 8. 3. 2018 do místního
kina, kde pro vás od 17 hodin připravujeme přednášku

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY JIHOZÁPADNÍCH
ČECH,

doplněnou bohatou obrazovou dokumentací. Autorem a
průvodcem bude pracovník tachovského muzea a university
v německém Pasově pan V. Fred Chvatal.
Setkání s ním na podobné téma proběhlo v minulém roce v
Domažlicích, kde mělo velmi pozitivní odezvu. Nenechme
si tedy ve Staňkově ujít tuto příležitost .
Za ZUŠ Jitka Pluháčková

Sport

1. 12. 2017 byl zakončen kurz tance a společenské výchovy závěrečným
plesem. Zcela zaplněný Lidový dům se náramně bavil, ples moderovali
manželé Cíchovi z taneční školy Dance Stod. Kapela Amati Band zahrála
účastníkům kurzu, jejich rodičům, prarodičům i ostatním tanečníkům.
Město Staňkov a taneční škola Dance Stod pořádá Kurz tance pro
pokročilé - pro absolventy základního tanečního kurzu.
Zahájení 18. 2. 2018, vždy od 15.30 hodin v Lidovém domě ve Staňkově.
Zájemci v páru se mohou přihlásit v podatelně Měú Staňkov,
tel. 379 492 411.

Holýšovské zápasnice v Chemnitzu

25. 11.2 017 vyrazila dívčí sestava holýšovského zápasu
reprezentovat Českou republiku do německého Chemnitzu.
Turnaje ve volném stylu se celkem zúčastnilo 130 zápasnic
z 31 oddílů. Naše děvčata si vedla velmi dobře a Holýšovu
vybojovala medaile: Barbora Bíliková stříbro, Tereza Turková bronz, Vendula Konopová stříbro a Tereza Konopíková
zlato. Jako premiéra byl tento závod pro dva nováčky, Katrin Leu Boháčkovou a Kristýnu Kiričenkovou. Na stupních
vítězů se jim sice umístit nepodařilo, ale svým soupeřkám
výhru lehce nedaly. Zápasnicím z holýšovského oddílu děkujeme za skvělé výkony a výbornou reprezentaci, a to až
za hranicemi naší republiky.
Trenér Karel Farkaš
Městský úřad Staňkov nabízí veřejnosti

KURZ KERAMIKY PRO
DOSPĚLÉ.
Jednotlivé lekce kurzu budou probíhat každý druhý čtvrtek
od 15. 2. 2018 v keramické dílně Základní školy Staňkov
od 17.30 do 19.30 hodin.
Účastníci si pro sebe v průběhu
kurzu zhotoví několik keramických
výrobků.
Cena kurzu v rozsahu 10 lekcí (20
hodin) je 1600,- Kč.
V ceně je veškerý materiál a
pomůcky.
Účastníci si přinesou pouze dobrou
náladu a chuť společně tvůrčím
způsobem relaxovat.
Bližší informace na tel. 731 779 689
(Vladislava Čtveráčková).

Strana 8

Únor 2018

Staňkovští hokejisté jsou v polovině sezóny
Staňkovští hokejisté v letošní sezóně měří své síly s
kluby ve skupině „B“ Krajské soutěže mužů Plzeňského
kraje. V prvním utkání v polovině října Staňkov porazil
na domácím ledě Kralovice 8:2. O týden později vyhrál
hostující Staňkov nad Meteorem Třemošná 5:2. Poté přišel
duel s vedoucím týmem soutěže - týmem Zbiroha, který
skončil remízou 4:4. V první polovině listopadu staňkovští
hokejisté dvakrát prohráli na ledě soupeřů, nejprve s
Chotěšovem 2:5 a potom s týmem Omega Trans Plzeň 4:9.
Ve zbylých třech utkáních do konce roku dokázal Staňkov
vyhrát. Na domácím ledě Staňkov přehrál Rapid Plzeň
4:3, poté přišla výhra nad Baníkem Líně 8:1 a dále výhra
8:2 nad Sokolem Losiná. V úvodních lednových zápasech
Staňkov nejprve prohrál s Kralovicemi 3:6 a poté prohrál s
Meteorem Třemošná 2:3. V polovině sezóny se staňkovský
hokejový klub pohybuje v polovině tabulky, což je velmi
dobré vzhledem k loňskému postupu z nižší skupiny
soutěže. Pokud by náš klub chtěl někdo podpořit fanděním
při zápasech na zimních stadionech, budeme za to rádi.
Termíny utkání najdete na www.hcstankov.cz.
TABULKA KSM Plzeňského kraje
Pořadí    Klub
Utkání   V
1.   TJ Město Zbiroh  	 10 6
2.   SKP Rapid Plzeň   	 11 7
3.   HC Strašice         	 10 6
4.   HC Kralovice   	
12 6
5.   HC Chotěšov     	
11 5
6.   HC Tempo Staňkov 10 5
7.   Meteor Třemošná 	 10 5
8.   Omega Trans Plzeň 11 3
9.   Sokol Losiná    	
11 4
10. TJ Baník Líně     	 12 1

- skupina B
R P Skóre Body
3 1 49:21 15
1 3 61:32 15
1 3 46:46 13
1 5 38:50 13
2 4 44:45 12
1 4 48:37 11
0 5 34:33 10
2 6 43:55 8
0 7 45:63 8
1 10 31:57 3

Holýšovský zápas obstál v oblastní lize
Účast zápasníků z Holýšova dne 4. 11. v Plzni na oblastní lize ve
volném stylu byla velkým úspěchem. Celkem si vybojovali 11 zlatých
medailí, 5 stříbrných a 4 bronzové. V celkovém pořadí se Holýšov
umístil v kategorii přípravka na 1. místě, stejně tak jako mladší žáci
a také mladší žákyně. Málo obsazená kategorie žáci si vybojovala
krásné druhé místo. Byl zde vyhlášen také nejtechničtější zápasník
roku 2017. Tento titul, stejně jako v roce předchozím, získal zápasník
z Holýšova Ivo Švígler. Za holýšovský zápas bojují i Staňkováci,
jmenovitě za přípravku Jindřich Jirásko a Daniel Moráfka, za mladší
žákyně Vendula Konopová a za žáky David Kolář. Všichni čtyři se
zasloužili o zisk zlatých medailí, které si zápas z Plzně dovezl. Všem
účastníkům gratulujeme a věříme, že se zápasu v Holýšově bude
dařit i v následujících letech. To přejí svým svěřencům trenéři Milan
Konopík, Milan Kaliský, Ivo Švígler a Dušan Špirk.		
Trenér Ivo Švígler
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