Listopad / prosinec 2019
Číslo 147

Vánoční číslo
Příjemné a klidné prožití vánočních svátků
a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce 2020
přeje nejen všem čtenářům Staňkovska
redakce.

1. 12. jsme již tradičně rozsvěceli staňkovský vánoční strom. Na povedené akci se vedle města Staňkov opět podílely děti zdejší základní školy.
Vystoupení sboru bylo velmi příjemné, atmosféra byla navozena, svařák i teplá griotka tekla proudem. Když do této atmosféry zahrnu i sobotní
adventní trhy u kostela, myslím, že bylo vykonáno vše a můžeme se, doufám příjemně naladěni, nechat vtáhnout do adventu. Kéž se nám podaří
do Vánoc přežít v relativním klidu a oslavit největší svátky roku v pohodě.
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Vážení spoluobčané,
uteklo to jako voda a opět se nacházíme v předvánočním
čase, čase adventu. Vánoce jsou jednou z mála příležitostí
k malému zastavení se v dnešní uspěchané době, kdy
se snažíme alespoň na malou chvíli zavzpomínat si
na krásné chvíle prožité v uplynulém roce, podělit se o ty
nejkrásnější pocity se svými nejbližšími a uvědomit si, jak
se navzájem potřebujeme. Vánoční čas je zároveň dobou
vzpomínání na naše blízké, kteří jsou někde daleko, a rovněž
připomenutím si těch, kteří již bohužel nejsou mezi námi.
Dovolte mi, abych Vám, všem občanům Staňkova, Krchleb,
Ohučova a Vránova, popřál krásné a klidné Vánoce plné
splněných snů a pohody. Do nového roku 2020 pak pevné
zdraví, spokojenost, mnoho osobních úspěchů a radosti a
rovněž i sílu překonávat věci nepříjemné, někdy i bolestivé,
které život přináší.
Mgr. Bc. Alexandr Horák,
starosta města

Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 11. 9. 2019
Rada města schvaluje
- nabídku Tomáše Vrány na
hydrogeologii pozemku par. č.
664 pro projekt na novou halu u
základní školy. Průzkum je nutný
pro další postup na přípravu
projektu. Nabídková cena
61 300,- Kč bez DPH,
- dodatek k nájemní smlouvě
uzavřené dne 8. 4. 2010 mezi
městem Staňkov a Českou
telekomunikační infrastrukturou
a. s. Předmětem dodatku je
prodloužení doby nájmu na
dobu určitou do 31. 12. 2024 za
umístění technologie nájemce
na pozemku města, parc. č.
1460 v k. ú. Staňkov-město.
Nájemné bude fakturováno na
podkladě faktur vystavených
pronajímatelem vždy
k poslednímu dni příslušného
kalendářního čtvrtletí ve výši
3 750,- Kč + DPH,
- příkazní smlouvu mezi městem
Staňkov a Domoza projekt s.
r. o. Předmětem smlouvy je
realizace zadávacího řízení
k projektu vybudování dílčího
úseku dálkové cyklotrasy CT3
Křenovy – Vránov,
- objednávku na zpracování a
odeslání žádosti o dotaci do

grantového řízení Podpora
regionů nadace ČEZ. Do
programu město Staňkov zahrne
žádost o dotaci na oplocení
fotbalového stadionu. Cena za
zpracování je 5 000,- Kč,
- rozhodnutí o výběru
nejvýhodnější nabídky ve
veřejné zakázce Stezka pro
pěší a cyklisty – Vránov. Dle
hodnotící komise byla vybrána
nejvýhodnější nabídka firmy
Silnice Horšovský Týn a. s.,
cena 1 650 000,- Kč bez DPH,
- pachtovní smlouvu mezi
městem Staňkov a Monikou
Pivovarníkovou. Předmětem
smlouvy je dočasné užívání části
pozemku par. č 1782/5, v k. ú.
Staňkov-město o výměře
217,80 m2 a sklad 9,99 m2,
- podání žádosti o spolupráci s
Městskou policií Horšovský Týn,
stanovuje
- komisi pro otevírání obálek
k zakázce: Stezka pro pěší a
cyklisty – Vránov,
- hodnotící komisi k zakázce:
Stezka pro pěší a cyklisty –
Vránov,
bere na vědomí
- informaci starosty o umístění
města Staňkov na 1. místě
v krajské soutěži „EEZ Liga“

v kategorii obcí nad 2 500
obyvatel a s tím spojenou
odměnou ve výši 15 000,- Kč.
Odměna bude využita na
zlepšování životního prostředí.

na čp. 1/I Komunitní centrum
Stará radnice ve Staňkově,
- fin. dar ve výši 20 000,- Kč
Dětskému domovu ve Staňkově
u příležitosti výročí 100 let od
založení DD,
Usnesení z jednání rady města - na doporučení bytové komise
dne 25. 9. 2019
přidělení bytu č. 2 v Plzeňské
ulici č. p. 208 ve Staňkově
Rada města schvaluje
p. Jánu Markovicsovi, bytem
- nabídku Ing. Jana Spěváčka na Draženov č.p. 70. Bude se
provedení arboristického zásahu jednat o služební byt, smlouva
– ošetření 5 ks lip na návsi ve
o nájmu bude platná po dobu
Vránově ve výši
trvání pracovního poměru p.
31 675,- Kč vč. DPH a ošetření
Markovicse u MěÚ Staňkov,
lípy velkolisté v Krchlebech ve
- dary pro ocenění bezplatných
výši 6 742,- Kč vč. DPH,
dárců krve ze Staňkova, Krchleb,
- příkazní smlouvu mezi městem Vránova a Ohučova,
Staňkov a Domoza projekt s.
9x dárkový balíček + fin.
r. o. Předmětem smlouvy je
hotovost, celkem za 7 778 Kč.
zpracování žádosti o dotaci
Slavnostní ocenění proběhne
k projektu: Zahrada v přírodním
dne 16. 10. 2019 v Holýšově,
stylu při ZŠ Staňkov,
- žádost o schválení smlouvy o
- cenové nabídky na technický
připojení odběrného elektrického
dozor na akce: Stezka pro pěší a zařízení k distribuční soustavě
cyklisty – Vránov, ve výši
v Lidovém domě ve Staňkově.
35 816,- Kč vč. DPH,
Jedná se o zvýšení hodnoty
- cenové nabídky na technický
hlavního jističe z 50A na 100A.
dozor na akci Vybudování
Cena navýšení je 25 000,- Kč,
dílčího úseku dálkové cyklotrasy
- žádost obce Puclice o správu
CT3 Křenovy – Vránov, ve výši
bytů ve vlastnictví obce Puclice
62 920,- Kč. vč. DPH,
od 1. 1. 2020 na základě
- Smlouvu o sdružených
mandátní smlouvy. Jedná se o
službách dodávky plynu č.
9 bytů, agendu povede odbor
211080017581. Předmětem této správy budov města Staňkov,
smlouvy je dodávka služeb plynu - žádost Aeroklubu z.s., letiště
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Staňkov o příspěvek na činnost
s dětmi v rámci letecko modelářského soustředění ve
výši 20 000,- Kč na rok 2019,
- žádost Mladých hasičů - Lvíčat
Staňkov o zakoupení přívěsného
vozíku za os. automobil - Handy
28 pro SDH Staňkov na svoz
materiálu na soutěže v požárním
sportu.

Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
zastoupena STEMONT JS
s. r. o. Předmětem smlouvy
je zřízení věcného břemene,
jehož obsahem je právo
oprávněné umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na dotčené
nemovitosti. Jednorázová
náhrada za zřízení VB bude
činit 1 210,- Kč včetně DPH,
Usnesení z jednání rady města - cenovou nabídku a návrh
dne 9. 10. 2019
realizace cedulí do budovy
Komunitní centrum stará radnice
Rada města schvaluje
od firmy Gramont print s. r. o.,
- vyhodnocení výběrového
nabídková cena je 26 260,- Kč
řízení na akci Město Staňkov
bez DPH,
– efektivní veřejná správa
- žádost o příspěvek na honorář
(strategické a koncepční
pro historika PhDr. Daniela
dokumenty).
Švece na přednášku pro žáky
devátých tříd ZŠ ve Staňkově
Usnesení z jednání rady města a studenty Beanu Staňkov
dne 6. 11. 2019
na téma Českoslovenští letci
bojující v britském Královském
Rada města schvaluje
letectvu dne 28.11.2019.
- servisní smlouvu mezi městem Honorář včetně cestovného
Staňkov a Výtahy Plzeň-elex
bude činit 4 000,- Kč,
s. r. o. Předmětem smlouvy
- žádost MO ČRS o příspěvek
je provádění servisu výtahu v
na činnost pro práci s dětmi ve
komunitním centru stará radnice výši 20 000,- Kč na rok 2020,
ve Staňkově. Paušální cena za
- žádost ČSCH zpěvní kanáři
základní servis je 2 200,- Kč bez ZO Plzeň na pořádání soutěže
DPH / čtvrtletí,
zpěvných kanárů v zasedací
- smlouvu o budoucí smlouvě
místnosti MěÚ ve Staňkově dne
o zřízení věcného břemene
14. 12. 2019,
a dohodu o umístění stavby
- žádost staňkovských mládenců
Staňkov, Za Zahrádkami, E31
o prominutí poplatků za
– kNN č. IV-12-0015119/1/VB
pronájem Lidového domu ve
mezi městem Staňkov a ČEZ
Staňkově za účelem pořádání
Distribuce a. s. Předmětem
tradičního Mládeneckého plesu
smlouvy je právo budoucí
dne 1. 2. 2020,
oprávněné umístit, provozovat,
- žádost MO ČRS, z. s, Staňkov
opravovat a udržovat zařízení
o prominutí poplatků za
distribuční soustavy na dotčené
pronájem Lidového domu ve
nemovitosti. Jednorázová
Staňkově za účelem pořádání
náhrada za zřízení VB bude činit tradičního rybářského plesu dne
1 800,- Kč bez DPH,
18. 1. 2020,
cenovou nabídku a návrh
- rozhodnutí o výběru
realizace mříže na schodiště a
nejvýhodnější nabídky ve
do niky do budovy Komunitní
veřejné zakázce Vybudování
centrum stará radnice od firmy
dílčího úseku dálkové cyklotrasy
Umělecké kovářství Brož &
CT3 Křenovy - Vránov. Dle
historická kovárna. Cena za
hodnotící komise byla vybrána
kovanou mříž na schodiště
nejvýhodnější nabídka firmy
43 000,-Kč, cena za mříž do haly Silnice Horšovský Týn a. s.,
knihovny 24 000,- Kč, domovní
cena 5 249 000,- Kč bez DPH.
číslo 900,- Kč,
- smlouvu o zřízení věcného
L. Holeček, M. Kastlová,
břemene – služebnosti Staňkov, J. Steinbach
Americká, 215_5 - k.NN, IV-120012186/2/VB mezi městem
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Obnovení vlakového spojení
z Horšovského Týna do Staňkova
Po bezmála pěti letech se podařilo společným úsilím Staňkova
a Horšovského Týna a zejména intenzivními jednáními
v posledním roce poté, co se na pozici starosty v Horšovském
Týně vrátil Ing. Josef Holeček, zajistit obnovení pravidelného
vlakového spojení v pracovních dnech mezi Horšovským
Týnem a Staňkovem, kdy některé ze spojů budou dokonce i
pokračovat do Holýšova jako přípoj k vlaku do Prahy. Věřím,
že i díky tomu budou vlaky mezi Staňkovem a Horšovským
Týnem jezdit pravidelně a hlavně dlouhodobě.
Starosta
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Pokračování v budování cyklostezek
Město Staňkov bylo i v letošním roce úspěšné v žádostech o
pokračování v budování cyklostezek na svém katastrálním
území. Od Plzeňského kraje se nám podařilo získat dvě dotace
na Vránovsko, a to na úsek od místa, kde stávající cyklostezka
u Vránova končí a přechází v místní komunikaci kolem třech
nových rodinných domů. Nově bude cyklostezka v šíři 2,5 metru
protažena až k mostu ve Vránově, kde se napojí na místní
komunikaci. Náklady na tuto část činí bezmála 2 mil. Kč a dotace
je ve výši 80 %.
Druhým úsekem je pak oprava polní cesty mezi Vránovem a
Křenovami, jejíž součástí je i cyklostezka. Bude zde vybudována
asfaltová komunikace o šířce 3 metry s výhybnami pro
křížení zemědělské techniky. Celkové náklady zde činí 6,3
mil. Kč a v tomto případě se podařilo získat dotaci dokonce
ve výši 90 %. Vzhledem k tomu, že polní cesta leží částí
v k.ú. Vránov a částí v k.ú. Křenovy, podělí se o zbývajících
10 % nákladů podle délky komunikace v jednotlivých katastrálních
územích město Staňkov a obec Křenovy. Výběrové řízení na obě
akce vyhrála firma Silnice Horšovský Týn, přípravné práce již
byly zahájeny a dokončeny by měly stavby být ve třetím čtvrtletí
příštího roku.
Starosta

Vánoční číslo

Obchvat

30. listopadu 2019 uběhly už tři roky, kdy byl uveden do provozu obchvat
našeho města. K tomuto malému výročí bych chtěl napsat pár řádek. Velice rychle jsme si zvykli na velký úbytek především kamionové tranzitní dopravy, celkové zklidnění dopravy v centru města a dnes bereme obchvat již
jako samozřejmost, což je na jednu stranu dobře. Na druhou stranu se stále
objevují hlasy, jak je všechno nebo převážná většina z obchvatu špatně, že
zde měly být kruhové objezdy, atd. Pravdou je, že projekt obchvatu byl již letitý, a tím pádem neodrážel nejmodernější trendy v dopravě. Nicméně jsem
toho názoru, že i díky tomu, že se na poslední chvíli před realizací nezačal
projekt od základu „překopávat“, obchvat dnes již třetím rokem může sloužit svému účelu. A pokud v příštím roce budou na obchvatu dobudovány
dva odbočovací pruhy tak, jak má ŘSD v plánu, a to standartní odbočovací
pruh ve směru od Vránova a z druhé strany zkrácený odbočovací pruh ve
směru od Ohučova na letiště, bude obchvat i z hlediska bezpečnosti splňovat všechno, co splňovat má.
To, že zde obchvat po těch desítkách let opravdu je, je obrovský úspěch
zejména ve vztahu k dalším obcím a městům na silnici I/26, kdy naši nejbližší sousedé jako Horšovský Týn, Holýšov či Stod si musejí na svůj obchvat
ještě minimálně deset let počkat. S realizací se počítá kolem roku 2030 a
problémem je i to, že v dnešní době nikdo pořádně neví, s jakými finančními prostředky na budování komunikací bude moci Česká republika v dalším
plánovacím období Evropské unie od roku 2023 počítat, v jakém množství,
a jestli vůbec, půjdou finanční prostředky právě na tyhle akce. V tom je obrovská výhoda Staňkova, neboť ten již obchvat má. A na to bychom neměli
ani po třech letech, ani v budoucnu zapomínat.
Starosta

Bývalé železářství u kostela
Již několik let, prakticky od doby, kdy se podařilo zakoupit dvě
třetiny vybydleného objektu v Nádražní ulici čp. 26 a 27 naproti kostelu, se město snažilo získat od majitele Ing. Klementa
i zbývající třetinu, aby se se zdevastovanými objekty mohlo
něco udělat a přestaly hyzdit vzhled našeho města. Celá situace dospěla až k soudnímu jednání, kdy město požadovalo,
aby soud přikázal Ing. Klementovi, vzhledem k tomu, že objekty nelze reálně rozdělit tak, aby rozdělení nebylo v neprospěch města jako většinového vlastníka, jeho podíl za cenu
stanovenou znaleckým posudkem městu prodat. U soudu
jsme si vyslechli ze strany pana podnikatele mimo jiné obviňování z komunistických praktik a ze znárodňování či vyvlastňování, kdy jsme prakticky zlikvidovali jeho podnikání v těchto
objektech apod. No, myslím si, že většina z nás si pamatuje,
jak to „podnikání“ vypadalo. Naštěstí jsme dokázali soudu doložit a i svědecky prokázat, že to nebylo město, kdo nechal
objekty zplundrovat, že město objekty kupovalo již jako zdemolované a vybydlené ve stavu, v jakém jsou i dnes. Celá
situace došla tak daleko, že u soudu byla fyzicky napadena
jedna z našich svědkyň. Nakonec Okresní soud v Domažli-

cích rozhodl a Krajský soud v Plzni jeho rozhodnutí potvrdil,
že společné podílové vlastnictví uvedených objektů se zrušuje
a objekty se přikazují do výlučného vlastnictví města s tím, že
město musí Ing. Klementovi zaplatit částku ve výši 833 tis. Kč,
což je jedna třetina z ceny stanovené znaleckým posudkem.
Částka byla složena do soudní úschovy a objekty jsou již ve
výlučném vlastnictví města. Ing. Klementovi bylo umožněno si
do konce listopadu odvézt své věci z prodejny a ze skladu. O
osudu nemovitostí, zda všechno zbourat či část s obchodem
zachovat a zrekonstruovat a na zbytku udělat parkoviště, protože parkovacích míst je stálý nedostatek, se bude rozhodovat
v příštím roce.
Další objekt, který město v letošním roce zakoupilo tentokrát
v exekuci a který je již určen k demolici, je objekt rovněž v Nádražní ulici, ale na druhé straně mostu naproti prodejně sportovních potřeb tzv. „u Šatrů“. Objekt je v místech, kde v současné době chybí chodník a chodci musejí přejít na druhou
stranu. Po jeho zbourání zde bude rozšířen chodník a bude
provedena parková úpravu tohoto prostranství.
Starosta
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Obnovená stará radnice

6. prosince 2019 byla slavnostně odevzdána do užívání rekonstruovaná
Stará radnice ve Staňkově, která bude sloužit jako komunitní centrum.
8. prosince se uskutečnil den otevřených dveří, při němž si mohli mezi 10.00
a 16.00 hod. prohlédnout všichni občané Staňkova to, jak se změnila jedna
z nejvýznamnějších budov ve Staňkově, které dokonce v osmdesátých
letech minulého století hrozila demolice. Jistě každý uzná, že celá náročná
rekonstrukce je velmi zdařilá. Ještě je hodně pamětníků doby, kdy zde byla
městská knihovna. Městská knihovna zde po mnoha desítkách let a po
cestování po nejrůznějších místech ve Staňkově najde své důstojné sídlo.
Bude zde i obřadní síň, zasedací místnost s vystavenými staňkovskými kroji,
malé fit-centrum a řada dalších zařízení včetně sociálního zázemí. Velmi
pěkně je upraven malý dvorek za samotnou budovou.
Staňkovští občané tak dostali dar, který má potenciál významně přispět
k rozvoji společenského a kulturního života města.
Celkové náklady na rekonstrukci staré radnice činily 20 987 062,- Kč.
V letech 2015 – 2018 (výměna vnitřních i venkovních oken, oprava fasády a
střechy) to bylo 2 599 779,- Kč, dotace od Plzeňského kraje činila
1 100 000,- Kč.
V roce 2019 (celková rekonstrukce, vybavení interiérů a ostatní) to bylo
18 387 283,- Kč a dotace od Ministersrva pro místní rozvoj a IROP činila
9 500 000,- Kč.
Zbytek, tj. 10 387 062,- Kč, uhradilo město Staňkov.
Josef Steinbach

Společenská kronika
V měsíci listopadu oslavili významné životní jubileum tito Mestlová Hana, Staňkov I		
občané Staňkova
Pavlíková Gerda, Staňkov II		
Volf Jaroslav, Staňkov II			
Falout Václav, Staňkov I			
90 let		
Volf Jaroslav, Staňkov I			
Steinbachová Milena, Staňkov I
85 let
Toupalová Božena, Staňkov II		
Čapková Ivanka, Staňkov I		
75 let		
Leitl Petr, Krchleby 			
Tauerová Magdalena, Staňkov I
75 let
Nová Zdeňka, Staňkov II		
Mudrák Miroslav, Staňkov II		
70 let		
Forstová Marie, Staňkov II		
Jiřík Jan, Staňkov II			
70 let
Gill Václav, Staňkov I			
Cozl Karel, Staňkov I			
70 let		
Saláková Jiřina, Staňkov II		
Kocáb Zdeněk, Staňkov I		
70 let
V měsíci prosinci oslavili nebo oslaví významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Vacíková Vlasta, Staňkov I		
Valečková Zdeňka, Staňkov II		
Hanzlík Karel, Staňkov I			
Nová Jana, Staňkov I			

94 let		
85 let
80 let		
75 let

75 let		
75 let
75 let		
70 let
70 let		
70 let
70 let		
70 let
70 let		
70 let
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KALENDÁŘ ADVENTNÍCH
VÁNOČNÍCH
AKCÍ
2019
V roceA
1841
zakoupil osvračínské panství rod
Zieglerů, jenž
původně
Potíže s odpadovými vodami

provozoval povoznickou činnost a navážel materiál a palivo do skláren
na Šumavě a v Českém lese
později
začal-13:00
sám provozovat sklářskou
30.a11.
- 9.00
výrobu.Vánoční
Vybudování
železnice
a
počátky
těžby
černého
uhlí v regionu
trhy a zabijačkové hody
v prostranství
u
vytvořily optimální podmínky pro budování sklářských provozů v této
kostela
oblasti.
11. - 17:00
V letech 1867–186930.
vybudoval
na katastru Staňkova vsi
Rozsvěcení
vánočního
stromku
před hostincem
Josef Ziegler
skelné hutě
a továrnu na
lité a zrcadlové
sklo. Výroba
v Krchlebech
se úspěšně rozvíjela a továrna
ve Staňkově vsi se rozrůstala, v roce
1889 byly přistavěny dvě 1.
budovy.
Průmyslová výroba s sebou
12. - 17:00
ovšem přinášela Rozsvěcení
i některé negativní
důsledky,
např. znečišťování
vánočního
stromku
povrchových vod.
na náměstí ve Staňkově
Podnět k řešení situace podal na podzim roku 1893 Antotnín
12. - 18:00
Pelzer, nájemce rybolovu ve 2.
Staňkově.
Stížnost došlá na c.k. okresní
Veseláv trojka
- koncert
hudby
dům
hejtmanství
Horšovském
Týnědechové
uváděla, že
podnik, Lidový
firmy Ondřej
Ziegler a syn znečišťuje 3.
vodu
12.v - Radbuze
17:00 hjedovatými odpady a
způsobuje zanášení řečiště
pískem. ZUŠ v kině
Besídka
Rozběhlo se šetření, jehož
úkolem
bylo zjistit pravý stav věci a
11. 12.
- 14:00
stanovit opatření k nápravě škod. Nejprve úřední jednání nedopadlo
Adventní setkání seniorů v Betlémě na farní zahradě
příznivě pro stěžovatele, jehož podání bylo slovy tehdejšího úředního
- 17:30zaplatit náklady řízení.
jazyka „odmrštěno“ a navíc11.
měl12.
stěžovatel
Česko
koledy v–Praze
ZUŠ,nařídilo
Staránové
radnice
Odvolal se tedy
a c.k.zpívá
místodržitelství
projednání
znečišťování vodního toku, neboť
v době
prvního zkoumání pravého
13. 12.
- 16:30
stavu věci dne 16. Vánoční
listopadu 1893
továrna
nebyla v MŠ
plném provozu a
zpívání
- koncert
podle technického dobrozdání
z
února
1894
místo
obvyklých
10 až 15
na zahradě školky
litrů odpadních vod za vteřinu vypouštěla pouze čtyři až pět litrů. Bylo
14. 12. - 16:00
tedy uloženo c. k. okresnímu hejtmanství vydat nové rozhodnutí. Spor
Vánoční
koncert
hudby
a zpoezie,
divadla
nakonec skončil smírem obou stran
15. září hudebníci
1896. Antonín
Pelzer
J.K.Tyla
Plzeňdoplnit
- kostel
stáhl svoji stížnost a firma
se zavázala
všechna předepsaná
filtrační zařízení i dalšími komponenty,
které ještě budou nařízeny,
17. 12. - 17:00
a vše nechat
řádněpro
zapsat
do vodní
knihy akávy
zanést
vodních
map
Posezení
seniory
u šálku
či do
čaje
s živou
vedených okresním hejtmanstvím.
Odpadové
vody
mohly
být
z
továrny
hudbou, Lidový dům
vyvedeny do říčního toku až po jejich pročištění.
26. 12. - 16:00
Firmě bylo uloženo filtrovat odpadní vody, aby se v nich
Vánoční
koncert
zazní
Česká
mše vánoční
nevyskytovaly hrubé ani jemné písky
ani částečky
skla. ŠloJ.J.Ryby,
zejména
kostel
o to, zabezpečit provoz tzv. malé
brusírny, staré brusírny a tří
„zušlechťovacích strojů“, 31.
jež prováděly
broušení a leštění skla.
12. - 20:00
K usazování
hrubých zábava
částí sloužily
v továrnědomě
bazényhraje
čili jámy,
kde
Silvestrovská
v Lidovém
MEDY
se voda
čistila
vždy
sedm
hodin
po
leštění
výrobků.
K
naředění
GANG, pořádá FK Staňkov ve spolupráci s městem ,
odtékající vody se zavedlo pravidlo, aby voda, která dříve odtékala
předprodej vstupenek v pokladně MěÚ
čtyři hodiny, nyní byla v továrně pozdržena a odtékala sedm hodin.
Silvestr
v hostinci
v Krchlebech,
hudba
Lorenc
Sklárna sdělovala,
že zušlechťovací
stroje z 28
hodinDJ
práce
pouze
osm hodin brousí a 14 hodin hladí, zbylých šest hodin se spotřebovalo
na sádrování a překládání tabulí. Každá tabule skla se musela na
brousící
stůl přilepit pomocíVsádry,
aby se nešoupala.
BOHOSLUŽBY
KOSTELE
SV. JAKUBA VE
Odpadové vody ze staňkovských brusíren a leštíren byly
STAŇKOVĚ VE DNECH VÁNOČNÍCH
podrobeny chemickému rozboru, který zjistil, že se jedná pouze o
světlo vRadbuzy,
kostele které
sv. Jakuba,
betlém na
Betlémské
mechanické znečištění
způsobujíživý
„suspendované
farní zahradě
substance
(hladivec, písek křemičitý, částečky ubroušeného skla,
práškový
24. 12.kysličník
Štědrý železitý,
den tj. caput mortuum), které nechovají
jedovaté minerální
v hnilobuvánoční
přecházející
organické látky…, které
14.00 -a dětská
mše
když většího stupně dosáhnou, zbahnění koryta řeky způsobují“.
24.00 - hodin, půlnoční mše svatá se sborem a
A posudek pokračoval „vodami špinavými z továrny nezamořuje
orchestrem, zazní Česká mše vánoční J.J.Ryby
se tedy ani zem a půda látkami rozkladu podléhajícími, aniž pak
25.
12.
1. svátek
výpary z těchže
vzduch sevánoční
znečišťuje, tak že nemoc přivoditi, aniž pak
svatá
rozšiřování 11.00
nemocíhodin,
způsobitimše
mohou“.
Voda2.z řeky
sice nebyla
využívána jako pitná, k tomu sloužily
26. 12.
svátek
vánoční
studny, ale 11.00
jako voda
na praní
mytí. I tak si však zasloužila (a
hodin,
mše asvatá
zaslouží) patřičnou péči a ochranu.
31.12. Silvestr
Radka Kinkorová

18.00 hodin, mše svatá

ˇ

Zatančí hvězdy

pořádá

MěÚ Staňkov

moderuje

100,-

24.11.2019 v 16 hodin

Předprodej na MěÚ

Dále vystoupí dětské taneční kluby a sportovní taneční páry
s ukázkami standardních, latinských a jiných tanců

Firma Zahradnictví Eva Zídková oznamuje všem svým
zákazníkům, že ke dni 21. 12. 2019 ukončuje svoji činnost
z důvodu odchodu do důchodu.
Chceme poděkovat všem zákazníkům za vytrvalost a
věrnost po celá léta a popřát všem hodně zdraví, pohody a
lásky.
Děkujeme.
Eva a Láďa Zídkovi
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Ještě než se sejde rok s rokem.

Zcela nezadržitelně se blíží doba, které se někdy také říká, že se rok
sejde s rokem. Dovolte mi tedy ještě před tím, než tento čas nastane,
abych připomenul, že i v letošním roce se podařilo zrealizovat další
etapu, v pořadí již pátou, opravy a rekonstrukce staňkovského kostela
sv. Jakuba. Tato V. etapa zahrnovala odvodnění a odizolování okolo
budovy kostela a dále provedení fasády presbytáře a podélné části
kostela směrem k farní zahradě. Celé opravě fasády předcházelo
odstranění břidlicových segmentů ze zdiva kostela. Veškeré práce
V. etapy byly řádně provedeny v souladu s projektem a podle plánu,
a to pod dohledem stavebního technika plzeňské diecéze p.Vlčka,
ale i přísných a nekompromisních památkářů. Celé dílo opět
prováděla stavební společnost p. Petráše, které patří poděkování
za profesionálně odvedenou práci, včetně dodržení časového
harmonogramu. Můžeme se tedy opět těšit na vzájemnou spolupráci
v nadcházejícím roce. V neposlední řadě nesmíme zapomenout
poděkovat všem štědrým dárcům, a to ze strany místních obyvatel či
obyvatel přilehlého okolí za jejich dary a za to, že osud našeho kostela
jim není lhostejný. Dále děkujeme za finanční pomoc, kterou poskytlo
město Staňkov společně se všemi místními firmami a obchodními
společnostmi a také podnikateli z přilehlého okolí. Za zmínku ještě
stojí ta skutečnost, že by si jedna ze staňkovských dominant, kostel
sv. Jakuba, opravdu již zasloužil prezentaci svého nového kabátu i
na webových stránkách města Staňkov. Vždyť je čím se pochlubit a
je čím se prezentovat, jelikož každá z dosavadních zrealizovaných
etap je zdokumentována nepřeberným množstvím fotografií.
Dovolte mi na závěr všem popřát krásné chvíle adventní, požehnané
Vánoce 2019 a hodně štěstí a pevného zdraví v nadcházejícím roce
2020.
p. Wojciech Pelowski

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ ŽIVÝ BETLÉM
V prostoru farní zahrady bude od 4. prosince 2019
zřízen již tradiční živý vánoční betlém, který zde bude
do 5. ledna 2020 (včetně).
Zahájení provozu bude 24. prosince 2019
od 14.00 hod. a v dalších dnech bude betlém
otevřený denně od 10.00 hod. do 18.00 hod.
Během návštěvy živého betlému je možné zhlédnout
i výstavu háčkovaných hraček a upomínkových
předmětů, která bude nainstalovaná v přilehlém
společenském sálu betlém.

Strana 8

Listopad / prosinec 2019

Vánoční číslo

Kultura
Kalendář adventních
a vánočních akcí 2019
11. 12. - 14.00 h.
Adventní setkání seniorů v betlémě na farní
zahradě
11. 12. - 17.30 h.
Česko zpívá koledy – ZUŠ, Stará radnice
13. 12. - 16.30 h.
Vánoční zpívání - koncert MŠ na zahradě
školky
14. 12. - 16.00 h.
Vánoční koncert hudby a poezie, v kostele
zahrají hudebníci divadla J. K. Tyla z Plzně
17. 12. - 17.00 h.
Posezení pro seniory u šálku kávy či čaje
s živou hudbou v Lidovém domě
19. 12. - 17.00 h.
Vánoční vystoupení žáků ZŠ v Lidovém
domě
26. 12. - 16.00 h.
Vánoční koncert - v kostele zazní Česká mše
vánoční J. J. Ryby
31. 12. - 20.00 h.
Silvestrovská zábava v Lidovém domě
hraje MEDY GANG
pořádá FK Staňkov ve spolupráci s městem, předprodej
vstupenek v pokladně MěÚ

Silvestr v hostinci v Krchlebech
hudba DJ Lorenc

Plesy 2020 v Lidovém domě
11. 1.			
18. 1.		
24. 1.		
1. 2.		
8. 2.		
7. 3.		

Country bál
Rybářský ples
Maturitní ples BEAN SSOŠ
Mládenecký ples
Letecký ples
Dětský maškarní

Kultura s předstihem
19. 2. Josef Dvořák - herec, bavič – talk show
18. 3. Ani za milion – divadelní představení
2. 4. Fešáci - koncert

Bohoslužby v kostele sv. Jakuba
ve Staňkově ve dnech vánočních

Připraveno je Betlémské světlo v kostele sv. Jakuba a
živý betlém na farní zahradě.
24. 12. - Štědrý den
14.00 h. - dětská vánoční mše
24.00 h. - půlnoční mše svatá
se sborem a orchestrem,
zazní Česká mše vánoční
J. J. Ryby
25. 12. - 1. svátek vánoční
11.00 h. - mše svatá
26. 12. - 2. svátek vánoční
11.00 h. - mše svatá
31. 12. - Silvestr
18.00 h. - mše svatá

Dvě osobnosti, známé ve Staňkově z nedávných dob – p. Vladimír Müller,
zdejší bývalý oblíbený farář, a p. Fred Chvátal, pracovník tachovského
muzea a vědecký pracovník univerzity v Pasově, se společně představili
v sále městského kina 4. listopadu. Oba seznámili početné posluchače
se svátky a jejich významem v židovském náboženství (p. Chvátal)
a v křesťanském životě (p. Müller). Oba přednášející se velmi dobře
doplňovali, jejich sdělení byla poutavá a dobře doplněná hudebními
vystoupeními žáků Základní umělecké školy ve Staňkově. Josef Steinbach
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Koncert tria Musica dolce vita
Koncert 17. listopadu ve staňkovském kostele nepřilákal tolik
posluchačů, kolik by si zasloužil. Konal se totiž jako připomínka
významných výročí historie dvacátého století – 30. výročí konce
komunistického režimu u nás a 80. výročí neblahých událostí
v Praze, kdy po pohřbu Jana Opletala, zabitého při předchozích
demonstracích, byly Němci uzavřeny vysoké školy u nás. 12 studentů
bylo popraveno a stovky jich byly deportovány do koncentračních
táborů.
Večer uvedl starosta Staňkova A. Horák připomenutím těchto
výročí. Zarážející bylo, že slavnostního koncertu pořádaného
městem Staňkov se zúčastnilo tak málo posluchačů. Zdá se, že je
to ve Staňkově poměrně obecný jev a malá účast bývá i na dalších
kulturních akcích(např. dechovka, divadelní představení aj.).
Koncert tria Musica dolce vita - flétnistky Žofie Vokálkové,
mezzosopranistky Daniely Demuthové a harfistky Zbyňky Šolcové –
přednesl opravdové klenoty hudby českých autorů 19. i 20. století,
počínaje klasiky B. Smetanou, A. Dvořákem, L. Janáčkem a B.
Martinů a konče Z. Folprechtem a P. Ebenem. Smetanova Vltava
v úpravě pro harfu, Smetanovy ukolébavky z Hubičky, Dvořákovy a
Janáčkovy skladby, skladby velmi známé a populární byly odměněny
dlouhotrvajícím potleskem. Jako přídavek zazněla vzhledem
k významu tohoto dne Modlitba pro Martu.		
Josef Steinbach
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„Až poletí andělé“
Vánoční koncert hudby a poezie
(se vzpomínkou na K. Gotta)

v kostele sv. Jakuba ve Staňkově
dne 14. 12. 2019 od 16.00 hodin
Hudba: Johan Sebastian Bach, George Fridrich Händel, Charles Adam
Poezie: Jaroslav Seifert, Jiří Wolker, Fráňa Šrámek, Luděk Munzar
Účinkují: Věra Müllerová - klavír, varhany
Ivana Klimentová - zpěv
Jiří Langmajer senior – housle, zpěv, recitace

Na 8. ročníku Dance show tančily
hvězdy Star dance - Veronika
Lálová a Michal Padevět, dále
vystupovaly taneční kluby ze
Staňkova, Holýšova a Stoda.
Pořadem provázel Pavel Cích z
taneční školy Dance Stod. Tato již
tradiční akce opět zcela zaplnila
Lidový dům.
Spodní fotkou se vracíme k
závěrečnému plesu tanečního
kurzu v Lidovém domě. Učitelům
tance, manželům Cíchovým, děkují
účastníci kurzu.

Popelka na Cibulce
50 let od premiéry televizního zpracování legendární černobílé pohádky Popelka, zábavný pořad s hlavními představiteli - Evou Hruškovou - Popelkou a Jiřím Štědroněm - princem, které doplnil herec
a dabér Jan Přeučil, moderoval bavič a publicista Aleš Cibulka.
Zazněly krásné známé písničky nejen z pohádky, historky i perličky
z natáčení, ale i ze zákulisí.
MK
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Vánoční trhy i letos na prostranství u kostela otevřely advent. Počasí
vyšlo, výrobků i nakupujících bylo dost, zbývá jen poděkovat pořadatelům
za hezkou akci.

13. žákovský ples

15. listopadu se uskutečnil náš
žákovský ples, který jsme si moc
užili. I přesto, že na přípravu
jsme měli poměrně málo času,
myslím si, že výzdoba a samotná
vystoupení byla skvělá.
Jako první zahájil náš ples v
18:00 Tomáš Fejtek, který celý
ples moderoval. Poté jsme hned
vystoupili my deváťáci s naším
předtančením, které se, myslím,
celkem povedlo. Na plese
vystoupila
například
taneční
skupina Sheyla Dance, ZUŠ, která
předvedla módní přehlídku, a
mnoho dalších. Po deváté hodině
večerní jsme měli překvapení
devátých ročníků, které bylo
rozděleno podle ročních období.
Avšak tím vystoupení na plese
rozhodně nekončila. Chvilku poté
následovalo překvapení učitelů,
které bylo opravdu dobré. Ve čtvrt
na jedenáct proběhlo překvapení
večera, které bylo i naším
posledním vystoupením. Já a Míša Horníková jsme zazpívaly písničku
od Karla Gotta Srdce nehasnou a poprvé deváťáci představili svoje
mikiny se stejným mottem jako bylo motto plesu - Pohádka končí.
I přes to, že mnoho z nás mělo z plesu obavy, myslím si, že jsme si ho
všichni moc užili. Děkujeme především našim třídním učitelům a panu
choreografovi, že nám s naším plesem pomohli.
Eliška Jáchimová, 9. A

Školní ples i letos ozdobily krásné kostýmy, které v rámci módní
přehlídky představila staňkovská ZUŠ. Jedná se o absolventské práce
I. stupně základního studia.
Téma: Věci kolem nás
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Ve Staňkově
hrála
Viktoria Plzeň

Po jedenadvaceti letech se na staňkovském
hřišti představilo prvoligové fotbalové
mužstvo. Ve čtvrtek 10. října přijela v rámci
projektu Kopeme za fotbal Viktoria Plzeň a
nastoupila proti zdejšímu áčku. V přátelsky vedeném zápase padlo mnoho
gólů, moc se nebránilo a téměř ani nefaulovalo, a tak konečný výsledek byl
3:16 pro hosty. Za Staňkov dal dvě branky Vojtěch Mifek a jednu František
Dolejš. Viktoria poslala do hry silný tým s hráči jako Hruška, Hloušek,
Limberský, Hubník, Hořava, Kayamba či Chorý a jistě potěšila mnoho svých
příznivců, kteří se na zápas přišli podívat.
Úspěšné zápasnice
Velmi aktivní zápasnický oddíl z Holýšova, který již má dlouhou tradici
a řadu významných domácích i mezinárodních úspěchů, má v poslední
době ve svých řadách i děvčata, která z domácích i mezinárodních
soutěží vozí řadu medailí. S potěšením můžeme konstatovat, že je mezi
nimi i úspěšná Staňkovačka Vendula Konopová. V nedávné době se
zúčastnila se svým mateřským oddílem dvou turnajů a z obou se vrátila
s medailemi. 28. září v německém Werdau získala bronzovou medaili a
19. října na Velké ceně Třince mezi 153 zápasníky ze 16 oddílů z České
republiky, Slovenska, Polska a Chorvatska dokonce medaili zlatou! Nejen
Vendula Konopová, ale i další členky a členové holýšovského oddílu byli
úspěšní a přivezli celou řadu medailí a výborných umístění. Na obrázku je
Vendula Konopová první zleva, dále Tereza Turková a Tereza Konopíková
společně s trenérem Karlem Farkašem (vzadu vpravo).			
Josef Steinbach
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Staňkov v krajském přeboru po
podzimu poslední

Fotbalisté FK Staňkov v minulé sezoně dosáhli velkého úspěchu,
senzačně vyhráli I. A třídu a stali se naprosto nečekaně nováčkem
krajského přeboru. Do kvalitnější soutěže nevstupovali s bůhvíjakými
ambicemi, ale přesto je pohled na tabulku po podzimní části pro
fanoušky velkým zklamáním. Staňkov uhrál jen pět bodů (vítězství nad
Bolevcem na penalty a v Tlumačově) a je nejvážnějším aspirantem na
sestup. Tým se musel v mistrovských zápasech obejít bez dlouhodobě
zraněných opor postupové sestavy Kubiny a Šimůnka, se zdravotními
problémy se potýkal i kapitán mužstva Gust, stejně tak Moisiuk a do
hry se nezapojil další záložník Výrut. Tyto ztráty byly příliš citelné,
a i když byl kádr doplněn (Čonka z Horš. Týna, dorostenci Liška a
Doležal z SK Petřín, brankář Gabriel z Krchleb), kvalita soupeřů byla
dál.
„Zimní přestávka je příležitostí na řadě věcí zapracovat, především na
fyzické kondici, kterou jsme upřímně z nejrůznějších příčin na podzim
neměli na takové úrovni, abychom stačili na tempo krajského přeboru.
Já věřím, že se tak stane a budeme mít šanci být na jaře našim
soupeřům více konkurenceschopní. Je také nutné připomenout, že
tato soutěž je velmi kvalitní, jde o naprosto jinou úroveň, než jsme
byli v předchozích soutěžích zvyklí,“ hodnotil v klubovém zpravodaji
vystoupení svého mužstva trenér Milan Kucharič.
Staňkovské C mužstvo je v okresní IV. třídě po podzimu druhé, dorost
v krajské soutěži šestý, starší žáci tamtéž osmí a mladším žákům patří
v okresním přeboru druhé místo.
Nejlepší střelec Staňkova Tomáš Tlustý dal na podzim v krajském
přeboru 7 gólů.

Vánoční číslo

Fotbalová kronika mapuje dějiny fotbalu ve městě od počátků do
současnosti
Na konci října vyšla kniha Staňkov – fotbalová kronika, která je ohlédnutím
do více než devadesátileté historie zdejší kopané. Kniha, vydaná
nakladatelstvím NAVA, má 336 stran a je rozdělena do kapitol podle
jednotlivých sezon. Samostatné kapitoly jsou věnovány i významným
osobnostem staňkovského fotbalu. Nechybí památné zápasy, dochované
statistické údaje, více než 200 fotografií, dobové výstřižky z novin a celá
řada dalších zajímavostí. Vydání knihy podpořilo město Staňkov a Plzeňský
kraj.
Při slavnostním uvedení knihy na scénu se v pátek 1. listopadu sešlo
v sokolovně několik desítek osobností, bývalých i současných hráčů a
trenérů, kteří tak měli velice dobrou příležitost zavzpomínat na společné
zážitky z bohaté historie fotbalu ve Staňkově.

Křest knihy ve staňkovské sokolovně – zleva autor Viktor
Steinbach, starosta města Alexandr Horák, předseda FK
Staňkov Milan Kucharič a legenda staňkovského fotbalu Milan
Řeháček.
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