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Číslo 158

VOLBY
2021

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
PARLAMANTU
ČESKÉ REPUBLIKY

POČET VOLIČŮ
2582
ODEVZDANÝCH HLASŮ 1648
PLATNÝCH HLASŮ
1646
VOLEBNÍ ÚČAST
63,83%
Strana

Platné hlasy

číslo

název

celkem

v%

1

Strana zelených

16

0,97

2

Švýcarská demokracie

4

0,24

3

VOLNÝ blok

21

1,27

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

182

11,05

5

Česká str. sociálně demokrat.

117

7,1

7

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL

4

0,24

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

40

2,43

9

Aliance pro budoucnost

9

0,54

10

Hnutí Prameny

6

0,36

12

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

71

4,31

13

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

354

21,5

14

SENIOŘI 21

2

0,12

15

Urza.cz: Nechceme vaše hlasy

2

0,12

16

Koruna Česká (monarch. strana)

1

0,06

17

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

187

11,36

18

Komunistická str. Čech a Moravy

67

4,07

20

ANO 2011

554

33,65

21

Otevřeme ČR normálnímu životu

9

0,54

Strana
pořadí

název

Slavnostní setkání na Staré radnici
Slavnostní setkání k oslavě a připomenutí svateb zlatých
(50 let společného života), smaragdových (55 let) a diamantových (60 let) se uskutečnilo dne 27. srpna 2021 v
11.00 hodin v obřadní síni Staré radnice. K oslavě dlouholetého manželského svazku byly matrikou pozvány
staňkovské manželské páry, které byly před uvedenými
lety na staňkovské radnici sezdány a zapsány v matriční
knize. V letošním roce bylo zváno 6 zlatých manželských
párů, 2 páry smaragdové a 3 manželské páry, které v
manželském svazku žijí úctyhodných 60 let.
Některé páry se ze zdravotních či jiných důvodů nemohly obřadu zúčastnit, proto byly obdarovány doma.
Pokud by byl zájem o svatební obřad i u manželů, kteří
ve Staňkově a spádových obcích žijí a sňatek neuzavřeli
ve Staňkově, tudíž zde není v matriční knize zápis, je
nutné, aby se sami o slavnostní obřad přihlásili na matrice MěÚ Staňkov.
Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta, Marta Kastlová, matrikářka

Platné hlasy
celkem

v%

Staňkov I. Staňkov II. Krchleby

Ohučov

Vránov

1

ANO 2011

554

33,65

33,71

34,18

30,81

50,98

22,66

2

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

354

21,5

20,02

21,28

25,78

13,72

33,33

3

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

187

11,36

10,66

12,74

7354

7,84

16,00

4

Svoboda a př. demokracie (SPD)

182

11,05

11,95

10,49

11,32

7,84

9,33

5

Česká str. sociálně demokrat.

117

7,1

9,51

5,54

5,83

5,88

4,00

6

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

71

4,31

3,45

4,54

5,66

7,84

4,00

7

Komunistická str. Čech a Moravy

67

4,07

4,32

3,89

3,77

1,96

5,33

8

Trikolora Svobodní Soukromníci

40

2,43

2,73

1,79

5,66

0

0

9

VOLNÝ blok

21

1,27

1,15

1,19

1,25

0

4,00

10

Strana zelených

16

0,97

0,86

1,34

0,62

0

0
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rady a zastupitelstva
Z jednání městské
dokumentace na akci: Obytná zóna

Usnesení z jednání rady města dne
30. 8. 2021
Rada města schvaluje
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu č. 5, ul. Nádražní č.
p. 95 ve Staňkově, o velikosti 1+2,
panu Lukáši Ferkovi, bytem Staňkov,
Nádražní č. p. 95,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu č. 1, ul. Žižkova
čp. 237 ve Staňkově, o velikosti
1+1, paní Ireně Machtové, bytem
Staňkov, Žižkova čp. 237 (výměna
přízemí za 1. patro).
Usnesení z jednání rady města dne
22. 9. 2021
Rada města bere na vědomí
- ředitelské volno ZŠ ve Staňkově
dne 27. 9. 2021,
- ředitelské volno ZUŠ ve Staňkově
dne 27. 9. 2021,
schvaluje
- žádost ředitelky ZŠ o příspěvek na
dopravu dětí na plavecký kurz pro
žáky ZŠ v roce 2021/2022, a to ve
výši cca 680,- Kč na jednoho žáka.
Přesná částka bude upřesněna dle
počtu zúčastněných žáků,
- žádost ředitelky ZŠ o přijetí
účelově určeného daru od WOMEN
FOR WOMEN, o.p.s., v rámci
projektu Obědy pro děti, ve výši
57 072,- Kč. Dar bude použit
prostřednictvím školy k uhrazení
stravného ve školní jídelně pro 13
žáků ZŠ ve školním roce 2021/2022,
- rozpočtové opatření (RO) č. 4.
Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové části
85 498 636,49 Kč a ve výdajové
části 86 339 817,22 Kč. Financování
bude činit + 841 180,73 Kč (změna
stavu krátkodobých prostředků na
bank. účtech + 5 475 714,84 Kč,
splátky úvěrů a půjček
- 6 107 000,- Kč, úvěry a zápůjčka
1 472 465,89 Kč),
- kupní smlouvu a nákup ojetého
os. automobilu zn. Renault Kangoo
1,5 dCi, r. v. 2014, automobil bude
používán odborem správy budov,
- nabídku na zpracování

Krchleby 1 k Zelenému Háji
od MSP, projektová kancelář s. r. o.
za celkovou cenu 263 780,-Kč vč.
DPH při zpracování DÚR do února
2022 a 266 200,- Kč vč. DPH při
zpracování DSP/PDPS do května
2022,
- nabídku na zpracování
dokumentace na akci: Obytná
zóna Krchleby 2 Družstevní od
MSP, projektová kancelář s. r. o. za
celkovou cenu 375 100,- Kč vč. DPH
při zpracování DÚR do února 2022 a
300 080,- Kč vč. DPH při zpracování
DSP/PDPS do května 2022,
- pořádání Vzdělávání seniorů
v oblasti digitálních dovedností,
- nájemní smlouvu na kluziště se
syntetickým ledem od f. Glice o
rozměru 20x10 m. Doba trvání
nájmu od 7. 1. 2022 do 31. 1. 2022.
Cena za nájem 205 700,- Kč,
ukládá
- Základní škole Staňkov odvod do
rozpočtu města Staňkov z přebytku
rezervního fondu ve výši
445 000,- Kč. Finanční prostředky
převedené městu Staňkov budou
použity na technické zhodnocení
budovy ZŠ.

V úterý 19. 10. 2021 proběhlo v Lidovém domě ve Staňkově slavnostní ocenění bezplatných dárců krve. Český červený kříž pozval 32 dárců ze Staňkova a
Holýšova a přilehlých obcí. 12 dárců obdrželo bronzovou medaili za10 odběrů, 9 stříbrných medailí bylo uděleno za 20 odběrů, šestkrát byla udělena zlatá
medaile za 40 odběrů. Zlatý kříž 3. třídy za 80 odběrů byl předán pěti dárcům.
Mimořádně byl oceněn městem Staňkov bezplatný dárce za více jak 200 odběrů.
Slavnostní ocenění podpořilo Ministerstvo zdravotnictví ČR a město Staňkov, na
slavnostní akci vystoupili žáci ZUŠ Staňkov a jejich učitelé.
Město Staňkov všem děkuje a velice si těchto dárců váží. 			
Marta Kastlová

Usnesení z jednání rady města dne
6. 10. 2021
Rada města schvaluje
- rozpočtové opatření (RO) č. 5.
Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové části
85 747 636,49 Kč a ve výdajové
části 86 588 817,22 Kč. Financování
bude činit + 841 180,73 Kč (změna
stavu krátkodobých prostředků na
bank. účtech + 5 475 714,84 Kč,
splátky úvěrů a půjček - 6 107 000,Kč , úvěry a zápůjčka 1 472 465,89
Kč),
- dary pro dobrovolné dárce krve
ze Staňkova, Krchleb, Ohučova a
Vránova, které budou slavnostně
předány 19. 10. 2021 v 16.00 hodin
v sále Lidového domu ve Staňkově
v celkové částce 13 850,- Kč.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

Společenská kronika

V měsíci říjnu oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Čeňková Anna, Staňkov I		
Škopková Marie, Staňkov II		
Haisová Miroslava, Staňkov I		
Decker Josef, Staňkov II		
Liška Josef, Krchleby		
Pangl Karel, Staňkov I		
Pavlík Josef, Staňkov I		
Soldán Václav, Staňkov II		
Škampa Karel, Staňkov II		

Ocenění dárců krve

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

V měsíci listopadu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Falout Václav, Staňkov I		
Bozděchová Marie, Staňkov I		
Kozina Josef, Staňkov I		
Palečková Jiřina, Staňkov I		
Nový Karel, Staňkov I		
Andrlová Jitka, Staňkov I		
Baxa Václav, Staňkov I		

Dne 24. 9. 2021 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví občánkové města Staňkov

Josef Smetana, Terezie Nová, Bohuslav Šlehofer,
92 let		Oliver Prihoda, Julie Šalamounová, Štěpánka
91 let
Zítková, Eliška Vozabulová, Barbora Gustová, Vik90 let		torie Toráčová, Jiří Janoušek, Jan Vinický, Tereza
80 let
Kunešová, Julie Volicerová, David Beck, Eliška Ry75 let		dvalová, Layla Kutišová, Tereza Papajlová, Matyáš
75 let
Jiroušek, Adéla Holečková, Vojtěch Duchoň.
75 let
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ
Staňkov, kterým tímto děkujeme.
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Naše pravidelná přispěvatelka zajímavých článků z historie Staňkova,
vedoucí Státního okresníh archivu Domažlice se sídlem v Horšovském
Týně Mgr. Radka Kinkorová nám zaslala rozsáhlý příspěvek o
zdravotnictví ve Staňkově v minulých dvou stoletích. Otiskujeme jej
na pokračování, mnohé skutečnosti z historie jsou aktuální a poučné
i dnes.
Zdravotnictví IV. část
Nemoci a opatření proti jejich šíření
Vzhledem k tomu, že polovina 19. století přinesla zásadní změny v
organizaci státní správy a samosprávy, setkáváme se po roce 1850 ve
staňkovské registratuře s novými agendami. Jednu z nich lze označit
za agendu zdravotnickou. Objevují se v ní kromě záležitostí hygieny
a zdravotní péče různá upozornění na šíření nemocí a nařízení nebo
doporučení v boji proti infekčním či jiným nemocem. Již shora je
uvedena zpráva o šíření nemoci varioloid po roce 1850. Na začátku
roku 1853 se ve Staňkově rozšířily spalničky, tehdy okresní hejtmanství
nařídilo dodržovat opatření proti šíření nemoci, mezi nimiž nechybělo
omezení sociálních kontaktů či nutnost spálit oblečení uzdravených
nebo zemřelých. Již v polovině února se však nákaza vytratila a
okresní hejtman ji prohlásil za zaniklou.
Možná jste si všimli, že na internetu v současnosti probleskly zprávy
o tzv. rumfordské polévce. Ve spisech archivního fondu Archiv města
Staňkov se dochoval oběžník z roku 1854 s přiloženými tištěnými
kuchařskými recepty na několik variant této vydatné polévky. Ručně
psanou část cirkuláře podepsal sám okresní hejtman, a osobně tak
upozorňoval na osvědčenou stravu v těžkých dobách. Do polévky
z kostí se přidával namočený hrách, kořenová zelenina, kroupy a
brambory.
O rozsáhlejší epidemii spalniček ve Staňkově a okolních vesnicích
Hlohovčice, Honezovice, Puclice, Krchleby, Čermná, Dolní
Kamenice a Všekary informoval lékař Raška ze Staňkova v polovině
sedmdesátých let 19. století, opětovně bylo nařízeno oddělovat
nemocné od zdravých a o děti pečovat více, „než se obyčejně na
venkově stává“. Další zdravotní opatření proti šíření spalniček
přijímal úřad purkmistra v roce 1880 a 1893.
Velké obavy panovaly v době prusko-rakouské války z rozšíření cholery,
která se objevila nejprve snad v přeplněných vojenských lazaretech.
Ještě 12. října 1866 psali ze Staňkova Městyse hlášení, že zde kromě
Anny Šestákové, manželky lesního, nikdo nezemřel a ani se nikdo
nenakazil. Děkovali tomu, že: „zde ani žádných kalužin, ani kanálů,
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ani velkolepých stavení není, jakož se i k tomu pilně přihlíží, aby se v
bytech jednotlivých, nikoli přeplněných čerstvý vzduch a úplná čistota
zachovala. Není kudy k vlévání škodlivých výparů, ani rušení čistého
vzduchu...“ Nicméně o čtrnáct dní později zemřela na choleru Anna
Trnková, manželka starosty. Na přelomu října a listopadu toho roku
se cholera rozšířila i v Domažlicích. V roce 1873 se objevila sice na
poměrně vzdáleném Kralovicku a Přešticku, ale i tak byly pokyny o
tom, jak se chovat, zaslány i do Staňkova. Nařizovalo se při jakémkoli
onemocnění zavolat lékaře a očekávat jej v posteli, a doporučovalo
se vařit si vlažný slezový nebo lipový čaj. Přikázáno bylo řádně
vyčistit zejména záchody, kanály, stoky a hnojiště. Záchody měly
být prolévány železitou skalicí, kanály a stoky se měly propláchnout
větším množstvím vody, hromady hnoje vyvážet pravidelně na pole. Z
bytů měl být pravidelně vynášen odpad, jmenovitě nádoby s močí. Na
trzích se doporučovalo denně kontrolovat kvalitu potravin, zejména
chleba, masa, ovoce a hub, několikrát týdně se mělo přezkoušet pivo.
Obzvláště bylo nutné dbát na čistotu vody ve studních.
Rok 1878 přinesl do Staňkova neštovice. Na veřejných místech obecní
sluha vybubnoval nařízení okresního úřadu, nestýkat se s nemocnými,
nepřevážet nemocné z obce, neposílat děti z nakažených rodin do školy,
v louhu vyprat ložní prádlo z lůžka nemocného, slámu z lůžka spálit,
všechny věci, se kterými přišel nemocný do styku, vyčistit, bezcenné
spálit. Uzdravení se měli několikrát mýdlem a vlažnou vodou umýt.
Chudým, kteří si nemohli zaplatit potřebné ošetření, nebo potulným
osobám, musela obec uhradit náklady na lékařské ošetření. Zemřelí
měli být bez průvodu převezeni na hřbitov do 48 hodin a ihned
pohřbeni.			
Radka Kinkorová

Kultura

Kultura v LD (uskuteční se za příznivých epidemiologických podmínek)
21.11. Ochotnické divadelní představení – Máj Kdyně

Taneční kurz pro mládež probíhá od 18. září 2021 v Lidovém domě
ve Staňkově pod vedením manželů Cíchových z taneční školy Dance
Stod. 		
II. prodloužená		
13. 11. 2021 od 20.00 h
		
Závěrečný ples		
18. 12. 2021 od 20.00 h

I. prodloužená letošních tanečních kurzů sice proběhla na suchu, ovšem účastníci byli oblečeni a vyzbrojeni tak,
že mohli okamžitě vyrazit na moře (při nejmenším na Radbuzu).
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Josef Boris Vuchterle

(25. 5. 1891 - 21. 12. 1923)

Mladý Chod pánem
přístavu Vladivostok

Josef Boris Vuchterle
130 let od narození

Tak se jmenuje výstava, jejíž vernisáž proběhla 28. 10. 2021 v
Městské knihovně ve Staňkově. Vernisáž otevřel místostarosta Jiří
Statečně se účastnil mnoha
Bek a úvodním slovem přiblížil osobnost Josefa Vuchterleho Radek
rozvědek České družiny,
Toman, díky kterému se tato výstava mohla zrealizovat.
přičemž se podílel na
přípravě zajetí celého
Vedle vystavených historických předmětů se návštěvníci mohou
praporu českých vojáků
seznámit s úlohou našich legií v době světové války na několika
rakousko-uherské armády.
informačních panelech.
U Zborova vedl do útoku
10. rotu 1. pluku, byl raněn Na realizaci se kromě města Staňkov podílely firmy Servis PC a
do páteře a do smrti zůstal Šmucler media.
invalidou. V pouhých
Slavnostního zahájení se kromě příbuzných plukovníka Vuchterleho
sedmadvaceti letech se stal zúčastnili i tři mladí muži v dobových uniformách prvorepublikového
velitelem všech spojenecHraničářského pluku 6 Domažlice, který vznikl z úderného praporu
kých jednotek v přístavu
ruských legionářů a 6. mysliveckého praporu domácího vojska.
Vladivostok. Každá ze
Výstava bude přístupná ve výpůjčních hodinách městské knihovny
spojeneckých zemí mu
až do konce roku.
udělila vysoké vojenské
vyznamenání.
Vstupné zdarma.

Josef Wuchterle se narodil 25. května 1891 ve Vránově u Staňkova. Jeho
otec Petr, rodák z nedaleké Hlohové, se na zdejší hospodářství čp. 4
přiženil v roce 1883 a manželkou se mu stala Anna Herianová, proto se
stavení tradičně říkalo U Herianů.
Josef Wuchterle zde prožil až do vychození obecné školy ve Staňkově své
dětství. Od mládí slyšel kolem sebe často němčinu, neboť jeho babička pocházela z německého prostředí kolem Horšovského Týna. To mu
pomohlo ve studentském období k rozvoji jeho lingvistického nadání,
zvláště když byl přijat jako student na obchodní akademii. Po jejím absolutoriu byl vyslán v roce 1914 jako zástupce 1. Českomoravské továrny v
Praze do Ruska, kde v ukrajinském Kyjevě působil také jako účetní.
V roce 1914 se carské Rusko zapojilo do bojů 1. světové války. Toho využili někteří zde žijící krajané, kterým se nelíbilo postavení českého národa v
habsburské monarchii. Vytvořili proto českou družinu, která pod ruským
velením měla bojovat proti nenáviděnému Rakousku – Uhersku. Nakonec
se přihlásilo přes pět stovek českých dobrovolníků. I Josef Wuchterle se
jako jeden z prvních přihlásil v srpnu 1914 v Kyjevě do tohoto bojového
útvaru a 28. září tohoto roku vykonal slavnostní přísahu na první český
prapor, který nesl praporečník Jaroslav Heyduk. Rusové však českým
vojákům, z nichž mnozí byli ještě občané Rakousko – Uherska, příliš
nevěřili. Proto musela většina z nich prokázat svou loajalitu tím, že přijali
pravoslaví. To učinil i Wuchterle a poruštil si své rodné jméno na Boris.
V listopadu 1914 se jeho jednotka zúčastnila prvních bojových střetů s
rakouskými oddíly v Haliči, kdy hrozilo velké nebezpečí, že v případě

Příbuzní pl. Josefa Vuchterleho byli výstavou mile překvapeni a dojati.

zajetí, budou jako Češi za zradu monarchie popraveni. Na přelomu let
1914 – 1915 se Wuchterle zúčastnil bojů v prostoru řeky Dunajec až ke
Krakovu již jako rozvědčík. Na konci ledna 1915 se jeho rotě podařilo
v přestrojení zajmout dva rakousko – uherské vojáky. Za tento úspěch
byl vránovský rodák poprvé vyznamenán svatojiřským křížem a byl záhy
povýšen na desátníka. Na začátku dubna 1915 se u vesnice Stebnícka
Huta u Bardějova vyznamenala skupina rozvědčíků 2 roty, když zajali šestičlennou nepřátelskou stráž rakouského 28 pěšího pluku. Při této akci se
uplatnily Wuchterlovy diplomatické
Legionáři ve Staňkově
schopnosti, jimiž dokázal zapůsobit na většinou české osazenstvo
Před časem jsme ve Staňkovsku uveřejnili prosbu k
pluku. Nakonec přiměl dezertovat
občanům, mají-li doma památku na své legionářské
celý rakouský řadový pluk. Za tento
předky, aby je zapůjčili pro zamýšlenou publikaci
mimořádný úspěch byl dekorován
věnovanou tomuto tématu. Publikace je již před
Řádem svatého Stanislava a mašlí
dokončením a doposud použité vzpomínky a
třetí třídy. Za další skvěle vykonapředevším fotografie v ní jsou.
nou průzkumnickou práci byl Josef
Ještě jednou se obracíme na občany, mající ve svých
Wuchterle povýšen na podprarodinných archivech upomínku na legionářské předky a jsou-li ochotni je
porčíka a vyznamenán medailí Za
poskytnout, je stále ještě možnost jejich využití.
chrabrost. Velel 10. rotě v bitvě u
Připomenuti jsou i ti, kteří bojovali v 1. světové válce a do legií nevstoupili,
Zborova, během níž byl však těžce
proto i o tyto účastníky Velké války máme zájem.
raněn. Kulka prolétla páteří, ale na
PhDr. Věra Steinbachová,
štěstí nepoškodila míchu. Z frontové
tel. 720 263 707, e-mail: steinbachova.vera@seznam.cz
linie ho přesunuli v kritickém stavu
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Výstavu otevřeli místostarosta Jiří Bek a hlavní autor výstavy Radek Toman.

do zborovského polního lazaretu.
Za své zásluhy byl znovu vyznamenán Řádem svaté Anny a navíc povýšen
na kapitána. Když se Wuchterle vrátil po dlouhém uzdravování v letech
1917 – 1918 již v hodnosti majora do řad československé armády na Rusi,
vyvinula se již politická situace v neprospěch legionářů. Čechoslovákům
nezbylo nic jiného, než se přepravit do vlasti transsibiřskou železniční
magistrálou do Vladivostoku, kde se měli nalodit. Tuto namáhavou
cestu, plnou krvavých střetů a zmatků občanské války v Rusku, vykonal
Wuchterle od 19. září 1918 do května 1919. Po příjezdu do Vladivostoku
převzal z pověření ministra války M. R. Štefánika v tomto městě velení
nad spojeneckými vojsky. Zároveň s tímto pověřením mu byla od 1. září
1919 udělena hodnost podplukovníka. Mohl tak uplatnit své bohaté organizační, jazykové i velitelské schopnosti. V letech 1919 – 1920 stanul v
čele československé vojenské mise s pověřením organizačních záležitostí
souvisejících s evakuací čsl. legionářů zpět do vlasti.
Britský panovník Jiří V. ocenil v květnu 1919 Wuchterlovu obětavou a
náročnou práci udělením vysokého uznání pro důstojníky řádem Za
vynikající službu. Za vynikající zásluhy na Dálném východě, za boj proti
bolševikům a za velení nad spojeneckými armádami byl z rozhodnutí
čínského prezidenta v listopadu 1920 vyznamenán čínskými a japonskými dekoracemi – Řádem Wen – ho čtvrtého stupně a Řádem Posvátného
pokladu třetí třídy. Slavnostní akt předání vysokého čínského vyznamenání se uskutečnil na válečné lodi, za přítomnosti kontradmirála K. C. Lina,
který mu řád osobně udělil. Když došlo ke všem mezinárodním úmluvám,
zajišťujícím čsl. vojskům návrat do republiky, měl Wuchterle velký podíl i
na jejich nalodění z Vladivostoku přes Kanadu do Evropy, kde většinou z
Terstu pokračovali vlakovými soupravami cestou k domovu, kam dorazili
po mnoha letech v roce 1920. Josef Boris Wuchterle se nalodil 24. května
1920 a na trasportní lodi zažil překvapení, když mu byla japonským
císařem udělena zlatá šavle, kterou mu předal náčelník štábu japonských
vojsk na Sibiři generál Inagaki. 23. srpna 1920 nastoupil na námořní loď
Baltic a severní cestou přes Kanadu se dopravil za tři měsíce do své vlasti,
kde proběhlo slavnostní uvítání a několik vojenských přehlídek. Poté
mohl podplukovník odejít na krátkou dovolenou, kterou strávil s rodiči ve
Vránově u Staňkova. Své příjmení si zde počeštil na Vuchterle a koncem
srpna 1920 byl z podnětu ministra národní obrany jmenován zástupcem
náčelníka Likvidačního úřadu zahraničních vojsk v Praze Dejvicích. V tomto úřadu setrval téměř rok, ale jeho osud byl s legiemi natolik spjat, že se
zanedlouho stal přednostou Kanceláře čsl. legií při ministerstvu obrany.
V letech 1920 – 1921 byl několikrát vyznamenán československými řády
a medailemi a mnoho ocenění dostal i od zahraničních spojenců. Byl
ještě povýšen na plukovníka, ale 21. prosince 1923 podlehl tento hrdina
od Zborova následkům svých válečných zranění. Bylo mu pouhých 32 let.
Státního pohřbu se účastnili vysocí představitelé vojenského, politického
a veřejného života. Posledního rozloučení se ujali starodružiníci, kteří
drželi u rakve čestnou stráž v čele s legendárním velitelem od Zborova

generálem Čečkem, který pronesl projev jménem T. G. Masaryka. Byl
pochován žehem na hřbitově v Praze – Olšanech. Dne 28. září 1925
byla odhalena ve Vránově, na jeho rodném domě nákladem Památníku
odboje a Kruhu starodružiníků bronzová pamětní deska, zhotovená starodružiníkem Josefem Jílkem a architektem A. J. Rösslerem. Odpoledne
po druhé hodině přišel slavnostní průvod ze Staňkova, v čele s vojenskou
hudbou a rotou vojska. Dostavily se i staňkovské spolky, legionáři a na
koních přijelo selské banderium. Místní náves ani nestačila pojmout
davy lidí, kteří se přišli poklonit památce zdejšího rodáka. Slavnostní akt
byl ukončen státní hymnou, zahranou posádkovou hudbou. Za druhé
světové války byla pamětní deska nařízením německých úřadů sejmuta a
do současných dnů je nezvěstná.
Alexej Petrašovský
https://www.domazlicky-dejepis.cz/clanky/osobnosti/armada/wuchterle-josef-boris.html - zkráceno
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Dechovka opět v Lidovém domě
Ve čtvrtek 30. září vystoupila v Lidovém domě populární dechová hudba
Domažličanka se zpěváky Terezou Jurníkovou a známým Josefem Kupilíkem. Diváci, kterých vzhledem k tomu, že se podobné akce nemohly po
dlouhou dobu konat, přišlo poměrně málo, ocenili výborný výkon kapely i
zpěváků. Moderátor koncertu, kterým byl zpěvák Josef Kupilík, se doslova „odvázal“ při vyprávění vtipů. Děti nebyly přítomny, takže pořadatelé je
nemuseli z mravnostních důvodů vyvádět a dospělé obecenstvo se po celý
večer výborně bavilo!				
Josef Steinbach

Zábavná show Václava Kopty
V úterý 26. října se diváci ve Staňkově dočkali již před delší dobou naplánovaného a kvůli covidu-19 odkládaného vystoupení známého herce, moderátora a řidiče autobusu Václava Kopty. Spolu s novinářkou a spisovatelkou
Marií Formáčkovou vytvořili v Lidovém domě velmi příjemnou atmosféru
svým vyprávěním z hereckého (například v Semaforu) i soukromého života. Václav Kopta se uvedl nejen jako výborný vypravěč, ale i jako klavírista
a zpěvák. Celému večeru dodaly zvláštní atmosféru kulisy připravené na
ochotnické představení hry Járy Cimrmana, které však bylo zrušeno.		
			
		
Josef Steinbach
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Světová výstava psů

Česká republika byla pověřená, aby v roce 2021 pořádala
Světovou výstavu psů všech
plemen. Světová výstava se v naší
republice konala již v letech
1966 a 1990. Výstavu tak velkého
formátu vždy hostí moravská metropole Brno, které má k dispozici
nejen dostatek prostoru pro velký
počet výstavních kruhů, ale i tolik potřebné zázemí od parkovacích ploch, přes občerstvení až po místa pro venčení psů.
Na světovou výstavu psů v Brně, která se konala 30. 9. – 3. 10.
2021, se přihlásilo 12 161 psů a fen. Vzhledem k tomu, že na
seznamu FCI můžeme najít 368 plemen psů, je úctyhodné, že
se na této výstavě předvedlo 303 plemen. Zajímavostí je také
to, že na světovou výstavu do ČR dorazili vystavovatelé z 55
států, dokonce až Filipín a Argentiny.
Dát dohromady personál do výstavních kruhů není na tak
velké výstavě nic jednoduchého. Personál, který zajišťoval bezproblémový chod celé výstavy a který
čítal téměř stovku lidí, dávala dohromady Markéta Vozabule Karbanová z Vránova. Nejvíce nás však
potěšilo, že světovými vítězi se stali také psi z našeho města.
Titul Světového vítěze mladých získal chodský pes Xerron Bryvilsár Jitky Suché a titulem Světového
vítěze 2021 se může pochlubit také ohař Irwin Z Bludišovské doliny Františka Mlezivy. Gratulujeme.

Každý český úspěch jsme v Tokiu
řádně oslavili

Krátce po skončení 32. olympijských her v Tokiu se na tamějších sportovištích uskutečnila paralympiáda pro sportovce celého světa, kteří jsou postiženi nejrůznějšími hendikepy, a jejich pobyt a sportování vyžaduje pomoc
podpůrného týmu. Členem tohoto týmu v Tokiu byl i Staňkovák Martin
Steinbach. Položili jsme mu pár otázek:
Jak jsi se dostal do Tokia a v jaké pozici?
Na paralympijských hrách v Tokiu jsem zastával pozici, která se standardně
označuje jako „press attaché“. Jde o člověka, který je přímo členem oficiální
nominované výpravy a je zodpovědný za mediální výstupy z pohledu českého paralympijského týmu.
Co bylo náplní tvé práce na paralympiádě?
Do pracovní náplně tak spadá například tvorba a distribuce tiskových zpráv
novinářům do České republiky, redakční činnost uvnitř týmu, výpomoc televiznímu a rozhlasovému štábu přímo v Tokiu, aktivní správa oficiálních účtů
na sociálních sítích a tak dále. Zkrátka, aby byli čeští para sportovci často
vidět v našem mediálním prostoru – TV, tisk, rozhlas, online.
Jak hodnotíš vystoupení našich sportovců?
Těch vybojovaných osm medailí je pro českou výpravu ohromným úspěchem. V přepočtu na celkový počet reprezentantů v Tokiu – 28 sportovců –
jde dokonce o jednu z nejúspěšnějších výprav celých her. Všechny úspěchy
jsme přímo na místě řádně oslavili.

Měl jsi možnost poznat trochu Tokio, byla protipandemická opatření přísná?
Bohužel kvůli všem opatřením byl pohyb omezen výhradně na paralympijskou vesničku v centru Tokia. Šlo o jakousi bublinu, ze které se dostávalo
jen velice obtížně. Naštěstí moje pozice mi umožňovala sledovat výkony našich reprezentantů přímo na sportovištích, ale přímo do města se šlo podívat
jen v autě během projížďky. Navíc každý účastník her musel mít v chytrém
telefonu nainstalované různé aplikace, které sledovaly pohyb, a nikdo se tak
v podstatě nemohl dostat někam, co neměl nahlášené v předem odsouhlaseném plánu aktivit. Tato opatření byla naprosto nezbytná pro bezpečné uspořádání her, což se nakonec podařilo, a nezaznamenal jsem žádné problémy s
dodržováním daných pravidel.
Co byl pro tebe nejsilnější zážitek z paralympiády?
Asi zlatá medaile lukostřelce Davida Drahonínského, kterému jsme fandili
přímo na stadionu. Svého soupeře udolal závěrečnou desítkou o jediný bod,
krásný sportovní okamžik. A dále, když jsem se byl podívat na finálovém
zápase v basketbalu vozíčkářů mezi domácími Japonci a USA. Atmosféra
byla neskutečná, i když byl stadion zaplněn zhruba z jedné třetiny.
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Mistrovství Čech juniorů a dorostu
v klasickém silovém trojboji.
V sobotu 11. 9. 2021 se Staňkov stal již potřetí místem pořádání Mistrovství Čech juniorů a dorostu v klasickém silovém trojboji. Fitness
Staňkov si již vydobyl v pořádání této vrcholové soutěže velice dobré
renomé, a i proto zde byla hojná účast – soutěžilo 72 závodníků z celkem dvaceti sportovních oddílů z celé České republiky.
Celá akce proběhla ve velice příjemné atmosféře, soutěžící přivítal za
město Staňkov Mgr. Jaroslav Šobr. O úspěšnosti celé akce svědčí i to,
že zde padlo 11 nových národních rekordů. Dva z nich patří i domácímu
závodníkovi Janu Širokému (kategorie dorostenci do 59 kg) z Fitness
Staňkov. Ve dřepu udělal neuvěřitelných 167,5 kg a na benčpresu vytlačil 110,5 kg.
Fitness Staňkov reprezentovalo dohromady osm členů: Štěpánka Radová (kategorie dorostenky do 69 kg), Simona Škáchová (kategorie juniorky nad 84 kg), Jan Široký (kategorie dorostenci do 59 kg), Jakub
Kralovec (kategorie dorostenci pod 74 kg), Dominik Fictum (kategorie
dorostenci nad 120 kg), Karel Rada (kategorie junioři do 93 kg), Karel
Petráš (kategorie junioři do 105 kg) a Tomáš Janda (kategorie junioři do
105 kg). Sportovci si vedli velmi dobře. Ve svých kategoriích získali tři
první místa (Radová, Škáchová, Fictum), jedno druhé místo (Široký) a
jedno třetí místo (Rada). Fitness Staňkov skončil celkově na krásném
druhém místě z 20 družstev.
Vladimír Vacík

Fotbalisté staňkovského áčka odehráli poslední podzimní domácí zápas
krajského přeboru doma s Holýšovem (na snímku), po dramatickém průběhu prohráli 2:3. V odvetné části soutěže je čeká boj o záchranu, jejich situace ale určitě není beznadějná. Tým plný mladých hráčů kolem 20 let nabírá
zkušenosti a může mít před sebou zajímavou budoucnost.
Nově ustavená rezerva se snaží o co nejlepší výsledek ve IV. třídě, ovšem
ani v této „pralesní lize“ to není jednoduché, na čelo tabulky ztrácí. V družstvech mládeže vedou trenéři naděje staňkovského fotbalu, velice dobře si
vedou zejména žáci, kteří v krajské soutěži bojují o nejvyšší příčku. 		
				
Viktor Steinbach

Posilovna na plovárně má novou fasádu

V září letošního roku byla úspěšně dokončena asi nejvýznamnější a finančně
nejnáročnější akce Fitness Staňkov z.s. od doby, kdy si v roce 1980 tehdy jako
„kulturistický oddíl SSM Olympia Staňkov“ postavil vlastní posilovnu přestavbou bývalých převlékacích kabin na plovárně.
Zhotovení zateplené fasády bylo plánováno již od roku 2016, kdy jsme přistavěli
část posilovny a současně město Staňkov na svém pozemku sousedícím s pozemkem posilovny přistavělo WC, sprchy a technické zázemí. Uvedené prostory
využívají společně turistický oddíl TOM Stříbrná rosa Staňkov a právě náš spolek
Fitness Staňkov z.s.. Vzhledem k finanční náročnosti celého projektu bylo zhotovení zateplené fasády realizováno v několika etapách v letech 2019-2021 za
finanční podpory Plzeňského kraje. V letošním roce financovalo město Staňkov
zhotovení fasády i na svém objektu navazujícím na objekt posilovny.
Děkujeme tedy touto cestou městu Staňkov, že se připojilo ke zhotovení fasády
na svém objektu, čímž je nyní celý komplex obou budov zateplen, a docílí se tím
energetické úspory na vytápění včetně zvýšení komfortu užívání posilovny.
						Vladimír Vacík

Rybářské žně neboli výlovy rybníků
nastaly pro staňkovské rybáře
17. října – rybník Vížka II a
24. října - rybník Strachotín I.
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