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Číslo 83

Volby do Evropského parlamentu ve Staňkově

číslo název strany
1 Libertas.cz
2 Křesťanská demokratická unie - Československá strana lidová
3 Věci veřejné
4 Občanská demokratická strana
5 Suverenita
6 Volte Pravý Blok-www.cibulka.net
7 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
8 Česká strana národně socialistická
9 Evropská demokratická strana
10 Strana svobodných demokratů
11 Demokratická Strana Zelených
12 Česká strana národně sociální
13 Národní strana
14 SDŽ - Strana důstojného života
15 Humanistická strana
16 Moravané
17 Spojení demokraté-Sdružení nezávislých
18 Liberálové.CZ
19 Strana demokracie a svobody
20 Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy
21 Komunistická strana Čech a Moravy
22 Starostové a nezávislí - vaše alternativa
23 Strana svobodných občanů
24 SNK Evropští demokraté
25 Balbínova poetická strana
26 Strana zelených
27 Koruna Česká (monarchistická strana)
28 Lidé a Politika
29 Strana soukromníků ČR
30 Zelení
31 Dělnická strana
32 Nezávislí
33 Česká strana sociálně demokratická
Počet voličů v seznamu - 2594
Volební účast - 28,68%

hlasy
celkem
2
34
32
239
36
11
3
2
8
0
4
0
0
5
0
0
1
1
0
4
94
6
4
3
4
25
1
1
1
0
8
6
204

hlasy
v%
0,27
4,60
4,33
32,34
4,87
1,48
0,40
0,27
1,08
0,00
0,54
0,00
0,00
0,67
0,00
0,00
0,13
0,13
0,00
0,54
12,71
0,81
0,54
0,40
0,54
3,38
0,13
0,13
0,13
0,00
1,08
0,81
27,60

Staňkovsko

Červen 2009
od 1.6.2009 stává plátcem DPH,

Usnesení z jednání rady 8.4.2009
Rada města schvaluje
- žádost p. Olgy Weinfurtové, Staňkov,
Na Tržišti 333 o prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodnění komunálního odpadu pro rok 2009 za syna
Marka Urbana,
neschvaluje
- žádost Městského centra sociálně rehabilitačních služeb REHA-CENTRUM
Domažlice o poskytnutí fin. příspěvku
z rozpočtu města na nákup nových a zajištění oprav stávajících kompenzačních
pomůcek.
Usnesení z jednání rady města dne
20.4.2009
Rada města
na základě doporučení hodnotící komise
pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova místních
komunikací Staňkov poškozených přívalovými dešti“ stanovuje dle podaných
nabídek následující pořadí pro výběr
dodavatele stavby:
1. INVESTBAU CZ s.r.o., Praha
2. SILNICE a.s., Horšovský Týn
3. STRABAG a.s., Plzeň
a doporučuje zastupitelstvu města
schválit uzavření smlouvy o dílo s firmou
INVESTBAU CZ s.r.o. a pověřit starostu
podpisem smlouvy o dílo,
schvaluje
- rozpočtové opatření č. 1 – rozpočtové
změny v rozpočtu města na r. 2009.
Upravený rozpočet po těchto změnách bude činit v příjmové části Kč
47 824 410,- a ve výdajové části Kč
48 242 770,-. Financování bude činit Kč
422 360,-.
Usnesení z jednání rady 4.5.2009
Rada města nemá námitek
- k žádosti SDH Staňkov o uskutečnění
posezení s hudbou po ukončení soutěže
v požárním útoku dne 23.5.2009 na louce za požární zbrojnicí,
- k žádosti p. Hoang Tien Nghia a Vu
Thi Mai Huong, Staňkov TGM 2 a 19
o poskytování občerstvení před domem
č. 2 a 19, nám. TGM ve dnech pondělí
až sobota v době od 10 do 20 hodin. Poplatek za užívání veřejného prostranství
v souladu s OZV 15 Kč/m2/den.
schvaluje
- navýšení plateb, které jsou dle zák. č.
235/2004 Sb. zdanitelným plněním, o
příslušnou sazbu DPH, jelikož se město

konstatuje,
že o DPH nebude navýšen poplatek za
služby prováděné v souvislosti s údržbou
hřbitova a za prodej knih a odznaků vydaných k výročí města.
Usnesení z jednání rady 25. 5.2009
Rada města schvaluje
- poplatek za likvidaci hrobních desek a
pomníků v následné výši:
jednohrob
300,- Kč
dvojhrob
500,- Kč,
- žádost 4. oddílu Junáka Staňkov o
poskytnutí auta LIAZ na převoz podsad
a matrací na tábořiště Ostromeč dne
4.7.2009 a zpět 18.7.2009.
- rozpočtové opatření č. 3 – rozpočtové
změny v rozpočtu města na r. 2009. Upravený rozpočet po těchto změnách bude
činit v příjmové části Kč 47 824 410,- a ve
výdajové části Kč 48 249 770,-. Financování bude činit Kč 425 360,-Kč,
neschvaluje
- žádost Diecézní charity Plzeň o poskytnutí fin. podpory z rozpočtu města na
provoz Terénní sociální služby Domažlice
pro r. 2009,
Usnesení č. 17 z jednání zastupitelstva
města 3. června 2009
Zastupitelstvo města schvaluje
- celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2008 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok
2008 s výsledkem „nebyly zjištěny chyby
a nedostatky“,
- Dodatek č. l k Zásadám o vytvoření a
použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Staňkov,
schválených dne 29.3.2005,
- Smlouvu o dílo mezi městem a INVESTBAU CZ s.r.o., Praha 5, Plzeňská 68/546
na realizaci stavby „Obnova místních komunikací Staňkov poškozených přívalovými dešti“. Cena včetně DPH 2.934.326.80
Kč z toho dotace činí 2.346.000,- Kč,
- Mandátní smlouvu mezi městem a
ing. Romanem Grösslem, Přeštice, Na
Chmelnicích 1243 na poskytování služeb
poradenské činnosti při realizaci projektové dokumentace v úrovni jednostupňového projektu pro stavební povolení,
zajištění veškerých vyjádření pro stavební povolení, zajištění veškerých vyjádření
pro stavební povolení a zajištění tohoto
povolení na akci „Rekonstrukce objektu
staré radnice ve Staňkově“,
- Mandátní smlouvu mezi městem a INVESTBAU CZ s.r.o., Praha 5, Plzeňská
68/546 na poskytování služeb při čerpání
prostředků z fondů EU, zajištění investorsko-inženýrské činnosti pro výběr zhoto-
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vitele stavby, zajištění smluvních vztahů
pro realizaci stavby a práce spojené
s realizací stavby na tyto akce:
1. Rekonstrukce objektu staré radnice ve
Staňkově
2. Zřízení víceúčelového hřiště ZŠ Staňkov
3. Stavební úpravy a přístavba zdravotního střediska,
- změny v rozpočtu města – rozpočtové
opatření č. 4 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové části 49.939.210,- Kč a ve výdajové
části 51.233.270, Kč. Financování činí
1.294.060,- Kč,
- prodej pozemku p.č. 1768/3, k.ú. Staňkov-město, o výměře 598 m2, manželům
Marii a Jaroslavu Šporovým, Staňkov, Plzeňská 210. Cena: 105,-Kč/m2. Prodejní
cena 62.790,- Kč,
- prodej pozemku p.č. 473/13, k.ú. Ohučov, o výměře 98 m2, manželům Iloně a
Václavu Pouchovým, Ohučov 20. Cena:
55 Kč/m2. Prodejní cena 5.390,-Kč,
- záměr města realizovat za předpokladu
zajištění financí z fondů EU tyto stavby:
- rekonstrukci staré radnice
- víceúčelové hřiště ZŠ
- přístavbu zdravotního střediska
- přístavbu MŠ,
neschvaluje
- návrh kupní smlouvy mezi CHVAK Domažlice a městem na prodej pozemku
v majetku města p.č. 654, dle KN, k.ú.
Staňkov-ves z důvodu nízké ceny nabízené za prodej pozemku.
Navrhuje prodejní cenu 105 Kč/m2 a
v případě akceptování navržené ceny
souhlasí s uzavřením kupní smlouvy.
Zastupitelstvo města ke změně územního plánu projednalo informace o
důvodech pořízení změny územního
plánu města Staňkova č. 9 a schvaluje
v souladu s § 44 písm. a) zákona č. 183/
2006 Sb. (stavební zákon) pořídit změnu
územního plánu č. 9 pro správní území
města Staňkov, k.ú. Staňkov-město,
- určuje místostarostu města pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny územního plánu č. 9 a ke zpracování
územně plánovací dokumentace změny
ÚP č. 9 Ing. arch. Oldřicha Fáru, zpracovatele ÚP města,
souhlasí
v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, v platném znění, §
39 b,odst. 1, s přijímáním finančních neúčelových prostředků (darů) pro Základní
školu Staňkov. Souhlas je vydáván jako
společný pro více právních úkonů.
J.Steinbach, V. Žáček
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Váha výkalů středně velkého psa činí asi 200 – 250 g denně, tj. minimálně 73 kg za rok.
100 psů znečistí prostředí minimálně 7 tunami výkalů ročně.
U 200 psů je to téměř 15 tun ( = asi tisíc pět set desetilitrových kbelíků).
Kolik psů je ve Staňkově?
Kolik jich venčí majitelé na veřejném prostranství?
Kdo po svém psu sbírá a odstraňuje výkaly?
Buďme, prosíme, ohleduplní k okolí, k dětem, ke svému městu!
Připomínáme, že od 1. ledna 2004 platí Obecně závazná vyhláška města Staňkov č. 5/03 o některých povinnostech
chovatelů zvířat. V ní je mimo jiné stanoveno, že zvířata nesmí
znečišťovat veřejná prostranství. Držitelé zvířat jsou povinni
zabránit úniku zvířat na veřejné prostranství a musí odpady
vznikající v souvislosti s držením zvířat likvidovat v souladu
s předpisy o odpadech a veterinární péči. Zvířata nesmí obtěžovat občany města i občany zdržující se ve městě hlukem a
zápachem. Chovatelé musí zabránit vzájemným střetům zvířat
a fyzických osob i zvířat mezi sebou.
Upraven je pohyb zvířat na veřejném prostranství – průvodce musí mít zvíře pod trvalým dohledem, musí být vedeno
pomocí vodítka, oprati apod. Zvíře nesmí být vyváděno do
blízkosti dětských hřišť, sportovišť, pískovišť, na okrasné
záhony a místa opatřená zákazem vodění zvířat. Zvíře nesmí

Veteráni na staňkovském
letišti

Na staňkovském letišti za minulých více než 60 let
řadu hodin strávili mnozí Staňkováci. Nejen, že se chodili
dívat, ale velmi často pomáhali po ploše strkat větroně a kluzáky k navijáku, do hangárů. Všichni na to rádi vzpomínají. Tyto
časy si budou moci připomenout všichni začátkem července.
V týdnu od 4. do 12. července proběhne na letišti ve
Staňkově soustředění historických kluzáků a větroňů (s možnou mezinárodní účastí). Budou k vidění unikátní letadla z celé
historie bezmotorového létání u nás. Vyvrcholením celé akce
bude celodenní program v sobotu 11. července, kdy budou
všechny přítomné stroje prezentovány ve statických i letových
ukázkách pro nejširší veřejnost. Navíc se představí i parašutisté
– ti poskytnou i možnost zúčastnit se „tandemového seskoku“ s
pasažérem! Ve Staňkově budou ten den létat rovněž vícemístná
motorová letadla k vyhlídkovým letům pro veřejnost. Celou
akci lze chápat i jako kvalitní předehru tradičních Dní otevřeného letiště, které budou na staňkovském letišti 22. a 23. srpna
t.r.
Václav Mothejzík, předseda aeroklubu,
Josef Steinbach

být ponecháno bez dozoru, ani upoutáno k pevným zařízením
např. před úřady, obchody apod. Znečistí-li zvíře veřejné
prostranství, je průvodce povinen znečištění neprodleně
odstranit. Vodítko musí mít přiměřenou délku, která nebude
omezovat zvíře ani ohrožovat míjené osoby. Pes musí mít na
obojku známku potvrzující přihlášení psa do evidence. Průvodce musí zabránit močení psa na zdivo budov. Je-li pes neovladatelný, je veden nezkušeným průvodcem nebo jde-li o psa,
který v minulosti zaútočil na člověka nebo jiné zvíře, musí být
opatřen náhubkem. Náhubek musí mít také pes, který je veden
do míst s větším počtem osob nebo do veřejných dopravních
prostředků.
Celou vyhlášku je možno najít ve Staňkovsku č. 48
z února 2004, toto číslo je i na internetu na
http://www.mestostankov.cz/cs/ruzne-casopisstankovsko/

ŠK-23 Honza

Zlín Z-24 Krajánek

Kultura v LD
26.06.2009 od 19.30 hodin
0. hodina tanečních pro účastníky kurzu i jejich rodiče

19.09.2009 - Taneční zábava – Extra Band

16.10.2009 od 18.00 hodin
Vystoupení dechové hudby – Doubravanka
11.09.2009 od 18.00
Vystoupení dechové hudby – Malá muzika Nauše Pepíka
24.10.2009
Taneční zábava - Waldagang
12.09.2009 od 18.00 hodin - Zahájení tanečního kurzu

V sobotu 25.7.2009 o pouti zahrají od 14.00 hodin před restaurací Na Mlýnské dechové kapely
Budvarka a Skalanka.
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Výstava psů
V příjemném prostředí Mastníku probíhala 7. 6. 2009
Krajská speciální výstava německých ovčáků. Z celé ČR a
sousedního Německa se sjelo přes 70 majitelů a chovatelů NO,
aby poměřili kvality svých čtyřnohých kamarádů. Zastoupeny
byly všechny známé chvatelské stanice českých i německých
chovatelů.
Po slavnostním projevu předsedy ZKO a starosty
Staňkova zahájil posuzování v jednotlivých třídách rozhodčí p.
Thomas Teubert z Německa. Výsledky odpovídaly připravenosti
psů i fyzické kondici majitelů. Na vítěze čekaly poháry a krmivo,
vylosován byl nový majitel horského kola. Nejrásnějším psem
se stal Acky vom Hause Monika manželů Maderových z Aschy.
Na stupně vítězů vystoupil se svým psem Dingem z Podradbuzí
také hlavní pořadatel p. Gill. I ostatní místní kynologové dosáhli
dobrých výsledků.
Ukončení a zhodnocení výstavy provedl p. rozhodčí. Poděkoval pořadatelům za výborně připravenou akci, vystavovatelům za správné sportovní vystupování a za výbornou výstavní
kondici zvířat.

Rýžoviště zlata na Srbickém potoce
Pokusy o rýžování zlata v Čechách se v minulosti prováděly snad na každém druhém potoce a mnohde byly úspěšné.
S rýžováním, a to velice výnosným, u nás údajně začali Keltové
na Otavě a Sázavě dávno před změnou letopočtu, a to patrně
inspirovalo další rýžovníky i na jiných tocích. Na Domažlicku
tomu nebylo jinak. Asi nejúspěšnější bylo rýžování zlata na
středním a dolním toku Srbického potoka od Krchleb po ústí do
Radbuzy pod Dolní Kamenicí. Kde se tu zlato vzalo? Srbický
potok protéká po většinu svého toku zhruba severojižním směrem po významném geologickém zlomu stejného směru, který
ohraničuje merklínskou kamenouhelnou pánev vůči svému
mnohem staršímu břidlicovému okolí. Právě ve stráni nad východním břehem potoka směrem ke Krchlebům vystupují k povrchu nejspodnější vrstvy této staré jezerní pánve, tzv.bazální
slepence. V zářezu silnice do Krchleb je na mnoha místech můžeme vidět – hrubozrnné pískovce a slepence většinou rezavé
nebo okrové barvy často s velkými valouny křemene, stmelené
jemnějším jílovito-písčitým materiálem. Tyto bazální slepence
ve svých úplně nejspodnějších polohách, tam, kde přímo nasedají na podložní prahorní břidlice, obsahují jemně rozptýlené
zlato. Je tomu tak nejen zde, ale prakticky ve všech svrchnokarbonských kamenouhelných pánvích v Čechách. Problém
je v tom, že tyto nejspodnější polohy jen málokde vystupují
k povrchu, obvykle jsou někde v hloubce a na povrchu se setkáváme s vyššími polohami souvrství, kde již po zlatě není
ani památky. Při větrání těchto slepenců a pískovců na povrchu
je lehčí jílový a křemenný materiál odplavován a těžší zlatinky se hromadí na dně toku, kde je pak možné je vyrýžovat.
O rýžování na Srbickém potoce jsou zprávy ze středověku z doby před třicetiletou válkou. Donedávna zde byly přímo hmatatelné stopy rýžování - tzv. rýžovnické sejpy, kopečky
i přes metr vysoké - prakticky na celé ploše údolní nivy potoka, kterou dávní rýžovníci obrátili doslova naruby. Nerovné
překopané písčité usazeniny byly neúrodné, šlo o podmáčené
plochy, a tak se ani neobdělávaly, proto se mohly zachovat
skoro dodnes. Ještě před asi třiceti lety byly tyto „sejpy“ velice
dobře zřetelné podél Srbického potoka, nejlépe v úseku mezi
silnicemi do Krchleb a do Čermné a také níže po toku pod bývalým hrádkem Lacembokem až k Horní Kamenici. V sedmdesátých letech minulého století prováděl Český geologický
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Co dodat? Děkujeme za věcné dary sponzorům (uzeniny p. Brejchy i koláče p. Kotačky moc chutnaly), městu Staňkov za pomoc s přípravou, rodinám pořadatelů za pochopení
i nezištnou práci a těšme se, že výstava v příštím roce bude
probíhat ve stejně příjemné atmosféře.
ZKO Staňkov

ústav celostátní průzkum tzv. těžkých minerálů v usazeninách
současných toků. Při tom se i zde potvrdila zlatonosnost
– obsah jemných zlatinek je zde dosud opravdu dost vysoký.
Samozřejmě vzhledem k malému rozsahu uloženin potoka jde
o výskyt bezvýznamný, ale zajímavost to určitě je. Že by se
někdo chtěl pokusit obnovit staré rýžovnické tradice?
Karel Špaček, geolog

Staňkovsko
Vážení čtenáři Staňkovska.
Jsme rádi, že jste se přišli, i přes
nepříznivé počasí, podívat v tak hojném
počtu na 4. Historický den v Krchlebech.
Snažili jsme se Vám nabídnout
bohatý a pestrý program. Takovou „višničkou na dortu“ byla večerní ohňová
show. Věříme, že s téměř stovkou účinkujících jste prožili hezký den.
Dovolte mi, abych poděkovala
našim sponzorům. Především představitelům města Staňkov v čele se starostou
Bc. Alexandrem Horákem, kteří nám
odsouhlasili na tuto akci finanční příspěvek a jako každoročně nám pomohli
i materiálně. Další finanční dary nám
věnovali JUDr. Jiřina Rippelová, senátorka Parlamentu České republiky, pan
Jan Látka, poslanec Parlamentu České
republiky, pan Václav Koubík, radní Plzeňského kraje pro kulturu a pan Petr
Farkaš z Krchleb.
Dále děkuji panu Mgr. Jaroslavu
Šobrovi, který Vás celým programem
provázel. Od počátku nám pomáhal s přípravou akce.
Jménem SDH Krchleby tímto
děkuji ostatním sponzorům, kteří nám
pomohli materiálně: Sokol Krchleby, Kabelovna KABEX a.s. Holýšov, AGRO a.s.
Staňkov, Pekárna Staňkov, pan Petr Leitl
ml. Krchleby , ing. Petr Leitl , pan Karel
Lorenc, pan Karel Konopík, pan Václav

LUSTR PRO KOSTEL

Dva pěkné benefiční koncerty se uskutečnily ve staňkovském kostele sv. Jakuba.
25. dubna tu při velikonočním koncertu
vystoupilo manželské duo Jana a Miroslav Radovi z Prahy. Zazněly spirituály,
žalmy, křesťanské písně, tradicionály za
doprovodu kytary a kláves.
6. června se představila klatovská skupina Zebedeus. Škoda, že počasí neu-
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Fait, pan Ladislav Doležal, pan Vladimír
Sellnar Staňkov a pan Pavel Swatosch
Staňkov.
Historický den si Vám dovolujeme připomenout fotografiemi.
za SDH Krchleby Jaroslava Bártová

možnilo, aby se koncert
uskutečnil ve farské zahradě. I tak ale Zebedeus zaujal sympatickým
mladistvým přednesem
skladeb různých žánrů
– od středověkých skladeb přes spirituály po
vlastní písně s duchovní
tematikou.
Oba koncerty a možná i
další, které se uskuteční
v budoucnu, mají pomoci uhradit náklady spojené s restaurováním a
opětovnou instalaci starého původního lustru
v kostelní lodi.
Při opravě fary za předminulého faráře
V. Müllera došlo i k přebudování chléva
na „Betlém“. A tam se při vyklízení kůlny
nalezlo torzo původního lustru z kostela. Jeho historie
příliš známá není, údajně
byl kdysi i v sokolovně. Jisté
je, že v období mezi válkami
tento lustr zdobil strop kostela, jak je vidět na obrázku
interiéru kostela v knížce
Bohuslava Kümpela – Staňkovského z r. 1940.
S iniciativou opravit původní
lustr přišel pan Jiří Felix a u
současného faráře se setkal
s pochopením a podporou.

Na lustru je znát, že
pokusy o jeho opravu již
probíhaly, chybějící bronzové části se někdo snažil nahradit dřevěnými,
nakonec lustr skončil tam,
kde skončil. I současné
představy o opravě svépomocí vzaly rychle za
své, a tak nápad p. Felixe
využít schopností firmy
ANS 2000 a znalostí jejího jednatele p. Lehnera
se ukázal jako velmi dobrý. Firma ANS mimo jiné
vyrábí svítidla a sám p.
Lehner se již dlouhá léta
zabývá
restaurováním
církevních předmětů – pohárů, monstrancí a pod. Došlo k dohodě o opravě lustru
s tím, že ANS 2000 chybějící a zničené
součásti obnoví a kompletně zprovozní.
Náklady na opravu nebyly dosud pevně
stanoveny, ovšem každopádně budou
dosahovat několika desítek tisíc. Lustr,
vážící kolem metráku, totiž představuje
velmi cennou ruční práci z bronzu.
Lustr by podle sdělení zúčastněných měl
být v kostele do letošní zimy. Finance
na jeho opravu nespadnou, bohužel,
ani v tomto případě, z nebe. Je proto na
místě poprosit místní občany i firmy o
přispění, formou účasti a přispěním na
benefičních koncertech nebo přímými
finančními dary.
J. Steinbach

Staňkovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 29.5.2009 byli přivítáni tito noví občánkově města Staňkov:
Tereza Pavlíková
Vladimír a Tereza Klukanovi
Kateřina Kopecká
Erik Peschta
Filip Soldán
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto
děkujeme.
V měsíci květnu oslavili kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova:
Bohmanová Marie
Soukenická 123
75 let
Florová Ludmila
nám. TGM 7
85 let
Herianová Marta
Šumavská 228
75 let
Juliusová Marie
Na Tržišti 336
85 let
Kettner Karel
Tyršova 380
80 let

CVIČENÍ S DĚTMI

Již několik let je v Sokole Staňkov znovuobnoveno
cvičení rodičů s dětmi. Místní sokolovnu navštěvují rodiče či
prarodiče s dětmi, které jsou již pohybově i duševně schopné
alespoň trochu akceptovat pokyny cvičitelky, to znamená od 1
a půl roku do 7 let. Scházíme se každé úterý v 17 hodin.
Celá hodina společného cvičení s dětmi přispívá k pohybové výchově, která je již v tomto věku naprosto nezastupitelnou činností a pomáhá rozvíjet nejen pohybové schopnosti
dětí (obratnost, rychlost, vytrvalost, sílu), ale i rozumovou stránku dítěte.
Snažíme se zařadit vhodná tělesná cvičení, která zlepšují zdraví, harmonicky rozvíjí pohybový aparát a přispívají
k funkční vyrovnanosti celého organismu. Nelze opomenout,
že při takto organizovaném cvičení se zlepšují a utužují citové
vazby mezi dítětem a rodičem (prarodičem) i mezi dětmi a dospělými navzájem.
„Dítě se stává pro rodiče náčiním a rodič pro dítě nářadím“, na které lze vystupovat, houpat, nacvičuje se i rychlá

Fotbal
Jednu z nejhorších sezon, možná vůbec
nejhorší v historii, má za sebou staňkovský
fotbalový oddíl. První mužstvo dospělých
sestoupilo z krajského přeboru, B tým spadl
z II. třídy. Dorost vůbec nebyl, místo na dně
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Říhová Anna
Vacíková Jarmila
Záhoř Václav
Žáčková Anna

Puclická 286
Tyršova 382
Krchleby 66
Hofmanova 277

70 let
85 let
80 let
75 let

V měsíci červnu slaví kulaté životní jubileum tito občané
Staňkova:
Konopíková Vlasta
Žižkova 237
85 let
Míka Václav
Slepá 6
70 let
Roučka Václav
Plzeňská 95
70 let
Vaverková Dagmar
Komenského 386
80 let
50 let společného života slaví v měsíci červnu manželé:
Karel a Hilda Koláčkovi, Krchleby
František a Marie Pitrovi, Krchleby
Miroslav a Jiřina Koptíkovi, Staňkov
Blahopřejeme a přejeme mnoho dobrého do dalších let.
reakce dítěte při nepředvídatelných situacích a obranné reflexy.
Využíváme různých aktivačních možností - hudby, tradičního
náčiní, netradičního náčiní (novinového papíru, balónků, papírových tyčí, kelímků aj.), nářadí, které upevňují získané pohybové návyky. Hodiny jsou tematicky motivovány, pravidelně
zařazujeme i hudebně pohybové a relaxační hry, aktivity podporující prosociální chování dítěte (mj. uvítací rituály). To vše probíhá za dopomoci a ochrany nejbližších rodinných příslušníků.
Cvičební hodiny by měly současně být pro rodiče návodem, jak
s dětmi cvičit doma.
Na konci kalendářního roku je hodina obohacena o
vánoční nadílku-většinou s živým Ježíškem (nové sokolíky si
vychováme od kolébky), před letními prázdninami se společně
loučíme soutěžemi a posezením u ohně.
A pak se jen těšíme na to, že se v novém školním roce
v hojném počtu s malými sokolíky opět sejdeme a budeme společně vytvářet – kromě jiného - dobrý základ pro jejich sportovní
budoucnost v dospívání i dospělosti.
Marie Glaserová

tabulky krajské soutěže obsadili také žáci. A
tak jediná kategorie, která mohla zdejšímu
fanouškovi dělat radost, je přípravka. V dresu
našich nejmladších týmů se už rýsují někteří
talentovaní hráči.
V nadcházející sezoně čeká fotbalový klub
spousta práce. V první řadě jde o to začít se
stabilizací všech mužstev, dlouhá léta nemyslitelný problém je totiž v tom, že je velký nedostatek hráčů i pro týmy dospělých. Dále oddíl
znovu přihlašuje do soutěží dorostenecký
tým. Neuvážené rozhodnutí bývalého výboru
zrušit tuto kategorii se promítlo do fungování
áčka i béčka, naši hráči se rozutekli po okolí
a určitě není jednoduché z nich dát
dohromady zase tým. Mezi lidmi se
objevily řeči, že klub chce tentokrát
zrušit žákovskou kategorii, ale to
je samozřejmě nesmysl. Kdyby se
něco takového stalo, mohli by si
všichni členové fotbalového výboru
zažádat o umístěnku v psychiatrické
léčebně.
Futsal
Začátkem června se radovali
z úspěchu hráči mužstva futsalového klubu Ajax Staňkov. S předstihem
si totiž zajistili 1. místo v okresní lize
a po deseti letech (kdy tuto soutěž
vyhrál dnes v divizi působící Ajax A)

vrátili do Staňkova cennou trofej. Rezerva
Ajaxu ovládla okresní ligu od prvních kol
a sérií vítězství v jarní části potvrdila svou
suverenitu.
Ajax Staňkov připravuje na 18. červenec
velkou letní akci. V nedaleké Hlohové se
uskuteční setkání současných i bývalých
hráčů Ajaxu, z příchozích se vytvoří týmy
a odehraje se přátelský turnaj. Vystaveny
budou i trofeje, které tento klub během
let vybojoval. Setkání Ajaxu Staňkov se
koná u příležitosti 10 let působení klubu
v divizi, 10 let od prvního okresního titulu
a samozřejmě se oslaví i aktuální úspěch
B mužstva. Bližší informace na tel. čísle
723 773 612 nabo na

www.ajaxstankov.wz.cz
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