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ŽÁKOVSKÝ PLES

Krásné prožití velikonočních
svátků, bohatou pomlázku
a hodně jarní pohody a sluníčka
přeje redakce
Moje oblíbené roční období

Ze sborníku literárních prací ZŠ Staňkov
Podle kalendáře už začalo jaro, ale ještě nedávno pokrývalo zem to studené rozlité mléko. Jaro
je moje oblíbené roční období, je jako svěží bezstarostné dítě. Už se nemusím teple oblékat, už
nejsem obalená jako cibule. Je mi tak nějak lehčeji, můžu si sem tam poskočit a nic mi v tom
nebrání.
Sněženky už vystrkují své sněhobílé hlavičky a
spolu s ostatními květinkami začínají tvořit kobereček, který hraje všemi barvami. Je to podivuhodné, když vidíte, že se i z ošklivé malé
kuličky může stát překrásná květina.
Probouzejí se zvířátka z tvrdého zimního spánku
a rodí se nová. Už i ptáčci, kteří na zimu odletěli
do teplých krajin, se vrátili a cvrlikají v korunách stromů. V okamžiku je přerušeno tíživé
ticho zimy. Ulicemi se rozléhají veselé melodie.
Po celém těle se mi začíná rozlévat teplo. To
proto, že velký míč na obloze začal zlatě zářit,
hřát a jeho paprsky mě lehce šimrají po obličeji. Občas se obloha rozpláče a pak k zemi padají
drobounké slzičky. Někdy zas zaburácí obr na
obloze, je pochmurno, ale po chvíli se rozjasní
a sluníčko zase září. Možná i pro tuto proměnlivost mám jaro nejraději.
Zuzka Valečková

Máme za sebou další
žákovský ples. V pořadí již šestý ročník
znovu hojně navštívené akce položil
další základní kámen
do doufejme dlouhodobé tradice. Původní nápad udělat
společný výpravný
ples pro děti s dospěláky mi nejdříve
přišel trochu riskantní, ale holýšovský příklad dal organizátorům
za pravdu, že ples může být opravdu báječný nápad jak v zábavě
spojit prakticky všechny generace. A že se letos v Lidovém domě
bavili opravdu všichni, můžu potvrdit.
Nebudu zde popisovat letos opravdu bohatý doprovodný
program, který je ve fragmentech zachycen na fotografiích, spíš
se zamyslím nad tím, jak moc smysluplné je ono výše uvedené
propojení světů malých dětí a dospělých lidí. Při pohledu kolem
sebe se mi zdálo, že se dospělí na této akci baví daleko lépe než na
jiných bálech, že je daleko bezprostřednější atmosféra. Na kolika
akcích jsou schopni dospělí dělat si ze sebe tolik legrace jako na
této? Kde jinde se po vyhlášení tomboly vydraží dorty za takové peníze jako právě zde?
Pokud chci ale
konkrétně tuto akci
popsat a oddělit od
předešlých, musím
na ní najít mezi všemi těmi výjimečnostmi tu, která
mi bude v paměti
symbolizovat právě
tento rok, ovšem i
to bude mít každý
z návštěvníků jiné.
Pro někoho tento
ročník byl výjimečný
tím, že jeho ratolest
měla to nejkrásnější vystoupení nebo
šaty, pro někoho
třeba šerpování. Naproti tomu pro kolegu u stolu byla akce
výjimečná tím, že
dostal v přísálí jen
lahvové pivo.
Pro
mě například jsou to
jednoznačně vystoupení Tří sester a učitelské překvapení - čardáš
s košťaty. Každý si z povedené akce odnášel to své nej. Trochu
mě však zarazila odpověď mé manželky na otázku, čím byl letošní
ročník výjimečný pro ni. Řekla, že po žádném ročníku nemuseli
Ferdinand Schenk, foto: R. Suchý
ráno čistit tolik pošlapaných židlí.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady
města dne 23. 1. 2013

příspěvku ve výši 3.000,Kč na pořádání dětského
bálu v Ohučově dne 24. 2.
Rada města schvaluje
2013,
- Smlouvu o zřízení věcného - pronájem bytu v majetku
břemene, uzavřenou mezi
města – b.j. č. 5, o velikosti
městem a RWE Gas Net,
2+1, v bytovém domě č. 16,
s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Nádražní ul., Staňkov, p.
Labem na pozemku parc.
Přemyslu Šefčíkovi, bytem
č. 1106/2, dle KN, v k.ú.
Husova 420, Staňkov,
Staňkov-ves, kde je uloženo
plynárenské zařízení,
neschvaluje
- žádost ředitelky Dětského
- na doporučení MěÚ –
domova Staňkov o
MTBS zvýšení poplatku za
bezplatný pronájem prostor správu bytů pro rok 2013
Lidového domu a kina dne
dle Smlouvy o obstarání
10 .4. 2013 od 8.00 do cca
správy byt. domů č. 333,
15.00 hodin za účelem
339, 340, 341 a 342 Na
pořádání „Nejmilejšího
Tržišti, Staňkov,
koncertu“ dětí z dětských
domovů v r. 2013 –
bere na vědomí
soutěžní přehlídky zájmové - informaci Mgr. Jaroslava
umělecké činnosti v oborech Šobra, pověřeného řízením
hudebních, pěveckých,
ZŠ Staňkov, o změně
tanečních a výtvarných,
dodavatele zemního plynu
v objektu ZŠ, Komenského
ustanovuje
196. Od 1. 1. 2014 bude
- p. Marii Lucákovou za
dodavatelem Pragoplyn a.s,
vedoucí oddělení úseku
Jungmanova 36/31, 110 00
sociálních věcí a pečovaPraha 1-Nové Město.
telské služby a zmocňuje
ji k podepisování smluv
Rada města Staňkov v
uzavíraných na poskytování souladu s ustanovením §
pečovatelské služby.
102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích,
Usnesení z jednání rady
v platném znění, v souladu
města dne 6. 2. 2013
s ustanovením § 166 odst.
2 zákona č. 561/2004 Sb., o
Rada města schvaluje
náležitostech konkursního
- na základě nabídky
řízení a konkursních
regionální televize ZAK
komisích, a v souladu
objednání těchto pořadů pro s usnesením Rady města č.
město: 2x okénko z měst a
294 ze dne 9. ledna 2013:
obcí + 4x pozvánku na akce
v ceně 28.500,- Kč + DPH,
I. jmenuje konkursní komi- Mandátní smlouvu mezi
si na obsazení pracovního
městem a BlueFort s.r.o.,
místa ředitele/ředitelky ZáJanské Lázně, Lázeňská
kladní školy Staňkov, okres
41 na zařízení dotačního
Domažlice, příspěvková
managemetu projektu „Sní- organizace ve složení
žení imisní zátěže ve městě
Mgr.Bc. Alexandr Horák,
Staňkov“. Cena 30.000,-Kč předseda - starosta města,
+ DPH,
Zdeněk Strousek - člen rady
- Mandátní smlouvu mezi
města,
městem a BlueFort s.r.o.,
Mgr. Bedřiška Jelínková Janské Lázně, Lázeňská 41, pracovnice odboru školství,
na zajištění a komplexní
mládeže a sportu Krajského
administraci zadávacího
úřadu PK,
řízení na podlimitní veřejMgr. František Halada
nou zakázku „Snížení imisní - ředitel Základní školy
zátěže ve městě Staňkov“.
Chotěšov,
Cena 21.000,- Kč + DPH,
Mgr. Zdeněk Valečka - příspěvek na provoz
zvolený učitel Základní
Chráněné dílny, příspěvkové školy Staňkov,
organizace města Horšovský Ing. Pavel Honzík - ředitel
Týn, ve výši 15.000,- Kč,
Plzeňského inspektorátu
- uzavření smlouvy
České školní inspekce,
mezi městem a Sborem
Karel Malík - předseda
dobrovolných hasičů
školské rady při Základní
Ohučov na poskytnutí fin.
škole Staňkov,

II. pověřuje pana Václava
Žáčka funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem
konkursní komise,
III. určuje jako odborníky
s hlasem poradním, kteří se
účastní jednání komise:
Mgr. Radomíru Bláhovou,
předsedkyni základní
organizace ČMOS PŠ 230034-3401 ZŠ Staňkov,
Mgr. Janu Pluhařovou,
předsedkyni základní
organizace ČMOS PŠ 230033-3401 ZŠ Staňkov.
Usnesení č. 15 z jednání
zastupitelstva města
konaného dne 25. února
2013
Zastupitelstvo města
schvaluje
- změny v rozpočtu města
r. 2012 - rozpočtové opatření č. 9 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách činí v příjmové části
56 258 338,66 Kč a ve výdajové části 87 982 029,78
Kč. Financování činí
31 723 691,12 Kč,
- kupní smlouvu č. 134520,
uzavřenou mezi městem a
Agrowest a.s., Plzeň, Božkovská 397/15 na koupi
malotraktoru VEGA 47
HP+příslušenství, tj. třístranného sklápěcího návěsu
ANS 1500, rozmetadla
CONE EX 300 WINTER
a odpružené radlice OR M
1300. Celková kupní cena
včetně DPH 712 738,40 Kč
včetně Smlouvy o obchodním úvěru mezi městem a
S MORAVA Leasing, a.s.,
Znojmo, Horní náměstí
264/18,
- kupní smlouvu mezi městem a AVE sběrné suroviny,
a.s., Plzeň, Cvokařská 3
na koupi areálu Sběrného
dvora - budovy bez č. p. na
pozemku parc. č. st. 6/4 ,
pozemku parc.č. st. 6/4 o
výměře 333 m2, st. č. 6/1 o
výměře 199 m2 a pozemku parc. č. 12/1 o výměře
1460m2, vše v k.ú. Staňkov-ves. Kupní cena 300 000,Kč,
- Smlouvu o dílo mezi
městem a firmou Petr Čížek – FiTECH, Plzeň, Na
Roudné 169 na zhotovení
rekonstrukce kina Staňkov
na provoz E-cinema .
Cena dle smlouvy:

A)Videoprojekce - digitalizace obrazu: 176 000,- Kč
včetně DPH.
B) Ozvučení kinosálu
- prostorový zvuk 7.1:
227 400,- Kč včetně DPH
Cena celkem 403 400,- Kč
včetně DPH,
- název nové ulice v Krchlebech Čermenská.
Usnesení z jednání rady
města dne 6. 3. 2013
Rada města schvaluje
- uzavření smlouvy mezi
městem a Sborem dobrovolných hasičů Krchleby na
poskytnutí fin. příspěvku ve
výši 3.000,- Kč na pořádání
tanečního odpoledne nejen
pro seniory dne 13. 4. 2013
v Krchlebech,
- uzavření smlouvy
mezi městem a TJ Sokol
Krchleby na poskytnutí fin.
příspěvku ve výši 3.000,Kč na pořádání dětského
maškarního bálu dne 16. 3.
2013 v Krchlebech,
- uzavření smlouvy mezi
městem a Diakonií ČCE středisko západní Čechy,
Radost 194 na poskytnutí
fin. příspěvku v výši 4.000,Kč na činnost sociální
služby „Plamínek - centrum
denních služeb v Merklíně“,
- na základě doporučení bytové komise tyto pronájmy
bytů v majetku města:
- byt. jednotky č. 11 o velikosti 1+2, v byt. domu
č. 390, ul. U Pošty, Staňkov
p. Barboře Citové, bytem
Na Padesátém 1736/4 Praha,
- byt. jednotky č. 12 o
velikosti 1+1, v byt. domě č.
16, Nádržní ul., Staňkov p.
Jiřímu Beckovi, bytem Na
Tržišti 340, Staňkov,
- byt. jednotky č. 9 o
velikosti 3+1 v byt. domě
č. 391, ul. U Pošty, Staňkov
p. Olze Braunové, bytem

Nádražní 16, Staňkov,
byt. jednotky č. 11 o velikosti 2+1 v bytovém domě
č. 16, Nádražní ul. Staňkov
p. Lukáši Gustovi, bytem
Nádražní 33, Staňkov,
- Dodatek č. 1/2013 ke
Smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje
veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou. Příspěvek
města činí pro r. 2013
97.290 Kč,
- finanční vypořádání mezi
městem a školskými příspěvkovými organizacemi
města za r. 2012,
- oznámení Klubu 3. armády
Plzeň, že u příležitosti
letošních oslav osvobození
jihozápadních Čech americkou armádou navštíví dne 3.
5. 2013 naše město konvoj
historických vojenských
vozidel,
bere na vědomí
- zprávu vedoucího oddělení
Policie ČR Holýšov o stavu
vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu
OOP Holýšov za r. 2012
včetně porovnání s předešlými roky,
rozhodla
- na základě dopisu Občanského sdružení LUNGTA
Praha ve věci kampaně
„Vlajka pro Tibet“
o připojení se k akci a
vyvěšení tibetské vlajky dne
10. 3. 2013
M. Kastlová, V. Žáček,
J. Steinbach
Staňkov se opět připojil k
desítkám českých měst a
na podporu tibetského lidu
byla v den výročí lidového
povstání v Tibetu, 10. března, vyvěšena jeho vlajka na
staňkovské radnici.
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O společenském
obleku

BOXERKLUB ČR
ÚP STAŇKOV
VÁS SRDEČNĚ ZVE NA

1. KRAJSKOU
VÝSTAVU PSŮ

FCI skupin (mimo NO) a neuznanÝCH plemen FCI
KONANOU ve středu 8. května 2013
na letišti ve Staňkově
přihlášky a propozice na stránkách
www.vystavastankov.webnode.cz
Uzávěrka přihlášek:
I. 29. března 2013,
II. 12. dubna 2013
občerstvení zajištěno
V prvním čtvrtletí letošního roku Policie České republiky eviduje zvýšený
nárůst v oblasti majetkové trestné činnosti ve Staňkově a okolí. Od začátku
roku byly nahlášeny čtyři vloupání do rodinných domů přímo ve Staňkově,
jedno v Ohučově a jedno v Holýšově. Vloupání byla provedena za dne, pachatel většinou ke vniknutí do objektu použil otevřené sklepní okno.
Tak nějak by se nechal stručně shrnout obsah rozhovoru s vedoucím Obvodního oddělení Policie České republiky v Holýšově, nadporučíkem Mgr. Václavem Kauerem. Původně jsem chtěl tento rozhovor zkrátit jen na jakousi zprávu z černé kroniky, ovšem
nedá mi to. Co je to za dobu, že nám zloději lezou do domů i za denního světla (v jednom
případě dokonce i když byli majitelé domu doma!), co je to za společnost, která to toleruje?
Bohužel znám trochu i odpověď – tu společnost si tvoříme my. Znám spoustu lidí, kteří by
byli schopni v hospodě u piva založit domobranu a přitom by možná stačilo víc se dívat kolem
sebe a v případě potřeby se nebát věci nahlásit na notoricky známou 158. A policie přijede a
bude věc řešit. Pokud je každému jedno, co se děje na protější straně ulice nebo na sousedovic
dvorku, nemůže se divit, že jednou se to může za stejného nezájmu okolí dít i na dvorku jeho.
Takže co s tím?
Pokud nechcete být dalšími v řadě podobně postižených sousedů, tak vám policie
(a měl by i zdravý rozum) radí:
Nenechávat otevřená okna a ventilačky zvlášť v okamžicích, kdy nejste doma. A je lhostejné,
jdete – li do kina nebo jen nakoupit do obchodu za rohem.
Nenechávat žádné cenné věci a nářadí v autech, zloději stačí i pohled na prázdnou aktovku
(že je prázdná víte jen vy).
Všímejte si víc toho, co se děje kolem vás, a haste, i co vás nepálí.
Pokud jste svědky jakékoli trestné činnosti, volejte třeba i anonymně urychleně 158.
Můžeme ovšem také nahlas nadávat na rostoucí kriminalitu, ale pokud náš postoj k této situaci zůstane jen u toho piva, asi se to o moc nezlepší. Bez žalobce není soudce a beze svědků je
i sebelepší policejní práce zbytečná.				
Ferdinand Schenk

Společenská kronika

V měsíci březnu oslaví nebo již oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova:
Rožňová Barbora, Staňkov II
95 let
Hanušová Drahoslava, Staňkov II 85 let
Brožovský Jindřich, Staňkov I
80 let
Honk Vladislav, Staňkov I
70 let
Koláčková Hilda, Krchleby
70 let

Kubica Jaroslav, Staňkov II
Švamberk Miloslav, Staňkov II
Duchoňová Božena, Staňkov I
Andrle Josef, Staňkov I

93
85
75
70

let
let
let
let

V měsíci dubnu oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova:
Koptíková Anna, Staňkov II
Barnet Jiří, Staňkov I
Konopíková Barbora, Staňkov II
Bártová Anna, Krchleby
Vrbová Marie, Staňkov II
Smazal Václav, Staňkov I
Fabian Ladislav, Staňkov II
Velátová Emilia, Staňkov I
Rubášová Anna, Staňkov I
Geigrová Věra, Staňkov II
Živný Václav, Staňkov II

94
92
91
85
85
80
75
75
75
75
75

Blahopřejeme všem jubilantům.

let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
let
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Hned na počátku předesílám, že se nepovažuji za
„staňkovského Špačka“ a mé ambice v tomto oboru nejsou
na nijak vysoké úrovni. Sladění kalhot, kravaty, košile a
odpovídající barvy saka bývá nad mé možnosti, a když už
na sebe břímě společenského stejnokroje beru, stejně se
při odchodu opakovaně vracím od branky ve vyšlápnutých
keckách pro naleštěné lakýrky, abych nakonec sám zjistil, že
žlutomodré ponožky také nebudou to pravé ořechové. Lehké
podupávání zvenku mi při přezouvání připomíná, že jsem
si to měl připravit dřív, že zase přijdeme na poslední chvíli,
neřku-li pozdě, a že jsem ve všech ohledech nemožnej.
Když koneckonců čtu předešlé řádky, v duchu s tím
souhlasím. Přestože přebalování do společenského obleku a
dobrovolné škrcení kravatou dvakrát nemusím, souhlasím
s tím, že proměna oriflované housenky v tesilového motýla
má něco do sebe. Oznamuje mně i všem okolo, že se něco děje
– přinejmenším jdu po domech nabízet předražené vysavače
(což si mohou myslet ostatní) - nebo odcházím na akci, která
si svým významem podobného motýla prostě zaslouží (což
si pro změnu myslím já). I když charakter podobných akcí
může často klamat a já se mohu v lakýrkách ocitnout na
rozjeté zahradní párty, kde se zrovna polovina přítomných
nachází v plavkách, je mi to milejší než se ocitnout v davu
fotících se svatebčanů v žabkách, triku s lebkou a značně
ojetých kraťasech. No, naštěstí nejen pro mě jsou tu jakési
zvyklosti – žabky s výše popsaným kompletem si zásadně
tedy neberu na svatbu ani na pohřeb a jejich použití zvažuji
i při návštěvě divadla. Nechci si prostě mezi motýly připadat
jako housenka, i když, přiznávám, mám radost skoro prasečí,
když se to povede někomu jinému a za společenského
barbara je on. Jistě, v určitých kruzích a hlavně v určitém
věku, se lidé housenkami stávají naprosto prvoplánově,
aby bylo vidět, že oni jdou proti proudu a že společenské
konvence prostě neuznávají. Co si budeme povídat, do oněch
bohémských kruhů se řadí alespoň ve Staňkově málokdo
a z telecího věku se postupem času také vymaní většina
z nás. Přesto jsem občas vyveden z míry a váhám, jestli jsem
to s těmi lakýrkami nepřehnal. Nebo spíš, jestli jsem si na
společenskou akci neměl přibalit batůžek s pohodlnými
riflemi a sportovní obuví.
Pravidelně se na zbytku
staňkovských plesů po půlnoci začne měnit osazenstvo a
poněkud pomačkaní motýli, kteří začínají opouštět parket i
dům, jsou nahrazováni housenkami, kteří s lahváčem v ruce
prolezli skrz již nehlídanou bránu do slavnostně oblečeného
světa z okolních restaurací. Bývá jim evidentně fajn a téměř
vždy najdou nějakého kamaráda motýla, který jim jejich
pobyt v keckách na slavnostním parketu alespoň částečně
morálně zlegalizuje. Tehdy mívám pocit, že by levisky,
uložené v šatně, měly rozhodně svůj půvab. I přes tento pocit
si je s sebou neberu. Asi proto, že bych význam akce, daný
předem mými lakýrkami, prostě shodil na úroveň podlahy
v místní hospodě, a to si nezaslouží ani pořadatelé ani ples už
jako samotný pojem.
Proč to všechno ale vlastně píšu a proč tím zdržuji
laskavého čtenáře od daleko zajímavějších článků v tomto
(anebo jiném) časopise? Nevím si rady s žákovským plesem.
Děti jsou rády, že pořádají svůj ples a že se alespoň jednou
ročně mohou proměnit v prince nebo (a to spíš) v princeznu
a vyřádit se se svými rodiči ve slavnostní atmosféře nabitého
rozzářeného sálu. A že rodiče tuto akci berou ne jako maškarní
bál staňkovské školky (aniž bych se chtěl pořadatelek této
báječné akce dotknout), ale vážně jako opravdový slavnostní
ples. Nevíte, prosím, náhodou někdo, proč, když je výslovně
uvedeno (verbálně i písemně), že vstup je pouze pro motýly,
lezou tam s nimi i některé housenky?
Ferdinand Schenk
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Milovaní, nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož
by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání
řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme
dnes možná více než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že
existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa.
A tento někdo je Láska… Jen on se může plně zaručit za slova
„Nebojte se!“. (bl. Jan Pavel II.)

Přeji Vám, milovaní farnici a občané, ať Kristus
Zmrtvýchvstalý je vždy ve vašich srdcích. Nebojte se
ho milovat a přijmout. On chce přijít k Vám se svým
požehnáním a láskou.
P. Vojtech Pelowski

ZVU VÁS DO KOSTELA VE STAŇKOVE NA SVATÉ TRIDUUM, COŽ ZNAMENÁ :
Zelený čtvrtek na Mši, Večeře Páně v 18 hodin
Velký pátek na návštěvu hrobu Páně a uctívání Kříže v 18 hodin
Bíla sobota ve 20 hodin
A také na neděli Zmrtvýchvstání Páně v 10 hodin
a na Velikonoční pondělí v 10 hodin

Rozpis velikonočních bohoslužeb
DATUM

DEN

KOSTEL

HODINA

23.3.

SOBOTA
(Mše sv. v kapli na faře
s nedělní platností)

Staňkov

16,00

24.3.

KVĚTNÁ PAŠIJOVÁ NEDĚLE
Žehnání ratolestí

Nýrsko
Staňkov

8,30
10,00

25.3.

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
(Mše sv. v kapli na faře)

Staňkov

16,00

26.3.

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
(Mše sv. v kapli na faře)

Staňkov

16,00

27.3.

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE
(Mše sv. v kapli na faře)

Staňkov

16,00

28.3.

ZELENÝ ČTVRTEK
Večerní mše na památku
Večeře Páně

29.3.

VELKÝ PÁTEK

30.3.

BÍLÁ SOBOTA

31.3.

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

1.4.

PONDĚLÍ V OKTÁVU
VELIKONOČNÍM

Smyslu křesťanských Velikonoc porozumíme na pozadí
Velikonoc židovských:
Židovské Velikonoce (pesach)
Obsahem židovského svátku je oslava Boha - Zachránce
(Spasitele). Židé si připomínají Boží záchranu z egyptského
zotročení a slavné vyjití (exodus) z Egypta. Hospodin
vysvobodil Izraelity celou řadou mocných zásahů. Na
znamení Boží ochrany každá izraelská rodina obětovala
Bohu beránka, který byl bez vady, a jeho krví potřeli rám dveří
svého domu. Izraelité takto byli uchráněni před zkázou, která
kolem nich přešla bez povšimnutí. Odtud pochází židovský
název velikonoc: „pesach“ - „uchránění, ušetření, přejití“.
Křesťanské Velikonoce
Vyvedením Izraelitů z egyptského otroctví Boží záchranná
iniciativa neskončila. Záchrana Izraelitů se stala
předobrazem spásy člověka od všeho zotročení, ponížení, zla
a smrti. Bůh totiž neopustil člověka, který se od něj odvrátil a
upadl tak do područí zla a smrti.
Všechny starozákonní předobrazy a proroctví o spáse došly
svého naplnění v Ježíši Kristu, jehož jméno v hebrejštině
znamená: „Bůh zachraňuje, Bůh je spása“. Ježíš sám
zaujímá místo velikonoční oběti a stává se obětovaným
beránkem bez vady. On, nevinný, bere na sebe hřích i jeho
důsledky: utrpení, nemoci, bolest a smrt. Dává svou krev na
ochranu (pasch) pro všechny.
Ve smrti ale nezůstal. Byl vzkříšen. Otevřel tak cestu novou a
věčnou, cestu skrze smrt a vzkříšení k definitivnímu „exodu“
- vyjití, „pesachu“ - přejití z tohoto světa zotročení a smrti do
světa Božího. Tato cesta je otevřena pro každého z nás…
Svátek Velikonoc je oslavou a zpřítomněním naší spásy.
Svátek Velikonoc je oslavou vzkříšeného Krista.
Ty a Ježíš: nepřemožitelná dvojice
Pán se rozhodl, že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem, sám
předem půjde naší cestou. (Svatý Augustin)
V životě nastávají nebezpečné situace, které by nás musely
přivést ke vzpouře nebo uvrhnout v zoufalství, kdybychom
stále znovu nezačínali s onou nadějí, která se naplno projeví
při slavení velikonoční bohoslužby liturgie Veliké noci: Ježíš
žije, vstal z mrtvých, Bůh ho vzkřísil. Potupná smrt na kříži
nebyla posledním slovem. Velikonoce nám dávají dost světla,
abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy.
(Johannes B. Brantschen)
Velikonoce znamenají
Velikonoce znamenají, že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života, že pouta, která brání
našemu životu, se rozvazují, že skrze vzkříšení můžeme
objevit nový život, že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami na sobě a že můžeme k životu
probouzet i druhé. Kristus byl vzkříšen jako první, v něm
všichni dojdou života. (srov. 1 Kor 15,20-22)

Osvračín
Staňkov

16,00
18,00

Osvračín
Staňkov

16,00
18,00

Staňkov

20,00

Osvračín
Strážov

8,30
10,00

Osvračín
Staňkov

8,30
10,00

FARNÍ ÚŘAD VE STAŇKOVĚ POŘÁDÁ PRO MILOVNÍKY DUCHOVNÍ HUDBY

KONCERT
24. března od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba ve Staňkově
Na programu: Giovanni Battista Pergolesi

STABAT MATER
Účinkují:
Jana Vacíková – soprán

Hana Pilnáčková, Dagmar Pluhařová – alt
Iva Zahořová – varhany
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
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Z

archivu

Trojka na konci letopočtu, co bylo před 100 lety
Rok 1913 byl podle kronikářských zápisů zprvu spíše chladný,
mráz byl naměřen ještě v půli dubna, ale ani léto nebylo příliš horké a
zamračené počasí „panovalo až do zámrazu“. Farář dokonce ve svých
záznamech uvedl, že do konce února zemřelo ve staňkovské farnosti 36
lidí, což převyšovalo průměrnou úmrtnost.
V témže roce proběhlo na výzvu Staňkova Městyse
v zastupitelstvu Staňkova Vsi hlasování o spojení obou staňkovských
obcí. V dlouholetém slučovacím procesu, který mělo završit zvýšení
významu Staňkova v regionu, byl rok 1913 celkem úspěšný, v porovnání
s předchozími nevydařenými jednáními o seškolení obou obcí, neboť
ve vsi kromě jediného všichni zastupitelé hlasovali pro sloučení obcí.
Samozřejmě, že do roku 1938, kdy se sloučení konečně uskutečnilo,
proběhlo podobných hlasování ještě spoustu.
V roce 1913 byla v obou dosud samostatných obcích zavedena
nápojová daň (tzv. pivní krejcar), a to 2 haléře z litru piva, 4 haléře z litru
vína a 8 haléřů z litru kořalky. Nejdříve tyto sazby zavedli ve Staňkově
Vsi a posléze i ve Staňkově Městysi. Výnos z této dávky měl sloužit ke
krytí schodku v oblasti chudinství, k platbě školního paušálu, bylo s ním
počítáno pro financování stavby kanálů a ke krytí úroků z obecního
dluhu. Hospodští směli platit dávku z vína a kořalky paušálem a byla
zvýhodněna sazba na pivo odebrané z místního pivovaru.
Správa pivovaru v tomto roce spolu s okrašlovacím odborem
nechala zasadit řadu lip naproti pivovaru. Školní mládež se počátkem
dubna zúčastnila tzv. stromkové slavnosti, při které vysazovala na
určená místa lípy. Tyto stromkové slavnosti se v českých zemích konaly
od roku 1906, a zemská školní rada tehdy dokonce schválila den
stromkových slavností jako den školního volna. V zápisech ze schůzí
zastupitelstev obou obcí je k tomuto roku poznamenán nákup většího
množství sazenic stromů. Staňkov Městys vysázel u Kopanin 35 tisíc
smrčků a 10 tisíc modřínů a Staňkov Ves nakoupila 9 tisíc borovic, 3
tisíce modřínů a 8 tisíc smrků, dále 60 višní, 20 švestek, 20 jabloní a
20 hrušní.
V roce 1913 proběhly opravy tržiště, Tržní a Soukenické ulice,
kanálu v Mlýnské ulici, stavební úpravy vylepšily stav radnice, hasiči
získali nové leziště, ve Vsi byla rekonstruována silnice na Krchleby,
zastupitelé projednávali plán a rozpočet na stavbu nové školy.
Starostové přifařených obcí povolili uvolnění obnosu ke zřízení silnice
na staňkovský hřbitov.
V témže roce rezignoval na svou funkci ředitel spořitelny Antonín
Vavřík. Do nového spořitelního výboru byli zvoleni František Trnka,
František Grůbr, Jiří Hron, Josef Šmídhamr, Eduard Rameš, František
Kreysa, starosta Městyse Staňkova Václav Roučka a Cyril Felix. Ten se
stal novým ředitelem tohoto finančního ústavu a také byl jmenován
tzv. otcem chudých, tj. organizoval chudinství v obci. Při obecním úřadě
byly v tomto roce nově zvoleny komise zdravotní, komise pro tlumení
červenky vepřů, lesní komise, komise pro udržování cest a komise
pro vybírání poplatku za dobytek prodávaný na trzích. Do obecní kasy
měli napříště přispívat ti, kdo potřebovali rozhodnutí komise stavební,
zdravotní a komise proti polnímu pychu. Ten, kdo dal podnět k tomu,
aby se ta či ona komise sešla, platil taxu 2 koruny pro člena komise
a k tomu poplatek pro přizvaného znalce v rozmezí od 6 do 10 korun.
V případě, že se ukázala být vinna druhá strana, nesla náklady na
svolání komise ona.
Také ve vsi se rozhodli obohatit obecní příjmy, a to z pokut ve
výši 2 až 20 korun za neomluvenou neúčast na schůzi zastupitelstva.
Ve vsi byl téhož roku ustaven nový drnomistr, což nebyl zahradník ani
správce zeleně, ale tzv. antoušek nebo-li ras.
Věřící vzpomínali na biskupskou vizitaci, která se konala 27. a
28. května toho roku, a při níž se uskutečnilo i biřmování. Sedmého
českobudějovického biskupa Josefa Hůlku uvítal pod slavobránou
vystavenou v ulici k mostu starosta vsi Jan Feyl. Biskup při té příležitosti
posvětil prapor mariánské družiny.
Počátkem srpna byl farář Max Pitrman, který ve Staňkově sloužil
od 15. dubna 1892 a předtím působil v Mělnici, Hostouni, Horšovském
Týně a Blížejově, poctěn titulem biskupského vikáře.
V roce 1913 se objevil v městečku návrh na založení družstva
pro postavení pomníku M. Janu Husovi. Družstvo sice bylo později
založeno, ale pomníku se Staňkov nikdy nedočkal.
Radka Kinkorová
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Kultura

Kulturní akce
22. 3. - 19.00
ochotnický divadelní soubor H.
Týn - hra ŠANGHAJ
30. 3. - 20.00
rocková taneční zábava
Kabát revival
6. 4. - 14.00
dětský maškarní karneval MŠ
10. 4. - 8.00 - 15.00
Nejmilejší koncert
dětí z dětských domovů - soutěžní
přehlídky zájmové umělecké činnosti
16. 4. - 17.00
divadlo Loudadlo
Na kouzelném paloučku-Jů a Hele
představení pro děti
18. 4. - 18.00
Vrchovanka
koncert dechové hudby
20. 4. - 20.00
rocková taneční zábava
Waldagang
2. 5. - 18.00
Babouci
koncert dechové hudby
11. 5. - 20.00
rocková taneční zábava
Vizír
18. 5. - 20.00
rocková taneční zábava
Brutus (sokolovna)
31. 5. - 18.00
Jižani
koncert dechové hudby

U příležitosti letošních oslav
osvobození jihozápadních
Čech americkou armádou
navštíví dne 3. 5. 2013 naše
město konvoj historických
vojenských vozidel,
předpokládaný příjezd je
ve 14.50 hod. na náměstí
T.G.Masaryka.
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Staňkovský slavík z jiné strany

Představte si, že se mi v loňském ročníku Staňkovského slavíka podařilo usednout za
porotním stolem. Mezi učiteli hudby a muzikanty
jsem si připadal trochu jako oukropeček a při hodnocení jednotlivých
soutěžících jsem se
opravdu hodně snažil
neuříznout si v rámci
odborného komitétu
kvůli své nahluchlosti ostudu. O to lepší
jsem měl pocit, když
jsem zjistil, že se mé
hodnocení od ostatních téměř neliší, a
docela jsem se těšil
na letošek.
Jako loni i
zde musím podotknout, že obdivuji
odvahu těch, kteří se na pódiu střídali s lepším
či horším výsledkem. Někomu to sice podle mě
moc nesedlo, naproti tomu někomu to sedlo tak,
že mi běhal mráz po zádech. Přesto letos výsledky hodnocení, kterým jsem se holedbal v úvodu, však nebyly zdaleka tak jednoznačné. Na

ZUŠ STAŇKOV V NOVÉM ROCE
NEZAHÁLÍ

Každý školní rok se pro žáky základních uměleckých škol konají soutěže a přehlídky v jednotlivých oborech. Od začátku školního roku se pečlivě vybírá repertoár a začíná se s nácvikem. Ve
školním roce 2012/2013 se naše ZUŠ aktivně
účastnila soutěže komorní hry s převahou dechových nástrojů. Zde jsme obsadili dvě první
místa - žesťové duo Benedikt Hardy a Matyáš
Kopecký ze třídy p. uč. J. Votruby, a komorní trio
Michaela Ottová, Kristýna Weinerová (zobcové
flétny)a Petr Hájek (klavír). Toto trio na soutěž
připravila p. uč. Romana Schuldová. Pěkné druhé místo ve velké konkurenci získalo trio Pavlína
Zahořová, Štěpánka Nová (příčné flétny) a Tereza Karlovcová (klavír) - žákyně p. uč. Miriam
Augustinové a Ivy Zahořové. To jsou výsledky z
okresního kola, které se konalo 6.2.2013 v ZUŠ
J. Jindřicha Domažlice.
Nejen mladí muzikanti měli příležitost ukázat,
co se naučili. Svaz Českých divadelních ochotníků připravil 16. 2. v sále kina H. Týn západočeskou oblastní přehlídku „Kandrdásek SČDO“.
Žákyně literárně - dramatického oboru naší
školy Petra Neubauerová postupuje na národní
přehlídku do Brandýsa nad Labem. Téma monologu, problém bulimie, který si po konzultaci
se svou p.uč. Jitkou Pluháčkovou zvolila, je jistě
závažné a nelehké.
Závěrem vás chceme informovat o soutěži v
sólovém zpěvu Karlovarský skřivánek. 21.2. se
rozezněly hlasy mladých zpěváčků v prostorách
ZŠ Terezie Brzkové v Plzni. Od nás krásně zabodoval a první místo obsadil Jindřich Krstev z
pěveckého oddělení sl. uč. Adriany Christovové.
Děkujeme všem soutěžícím, jejich učitelům a
rodičům za trpělivost a podporu. Těšíme se s
vámi na setkání při akcích ZUŠ Staňkov.
Jan Votruba

pomyslných stupních vítězů se najednou tísnilo
moc dětí a spravedlivě rozdělit ocenění bylo najednou opravdu těžké. Upřednostnit bezchybnou
intonaci, výraz nebo celkový dojem? Přestože to
nebylo jednoduché, myslím, že porota odvedla
dobrou práci a za výsledky i se svou proklamovanou nahluchlostí rozhodně stojím. Zdá se mi,
že za zdánlivý rozpor v hodnoceních jednotlivých
porotců může hlavně fakt, že letošní ročník byl
lepší než předchozí. Děti se podle mne vesměs
lépe připravily, a vyšší proto byla i celková úroveň vystoupení a objevily se i skvělé nové tváře.
Pokud je to opravdu tak, a není to jen můj osamělý názor, jde soutěž
rozhodně
správným
směrem. Držím palce
organizátorům, kéž se
i příští rok zvedne úroveň vystoupení o další stupínek a všechny
děti si vyberou skladby, které jim opravdu
sednou – příští porotě
to finální rozhodování
ovšem rozhodně nezávidím.
Ferdinand Schenk, foto: R. Suchý

Výsledky:
1. kategorie
1. Jindřich Krstev
Jednou nebe zavolá
2. Lukáš Fejtek
Hledá se žena
3. Eliška Pluhařová
Boty proti lásce
2. kategorie
1. Tereza Leitlová
Žízeň lásky
2. Adéla Martínková
Srdcotepec
3. Soňa Arrammachová
Když se narodíme

Akce v Krchlebech
SDH Krchleby pořádá v neděli 31. 3. 2013 akci pro děti

Velikonoční vajíčko.

Start ve 14.00 hodin od hospody v Krchlebech.
Děti i dospělí se mohou těšit na procházku, soutěže a
sladké odměny.
V cíli proběhne opékání špekáčků. V případě nepříznivého
počasí se akce přesouvá do sálu.
SDH Krchleby, TJ
Sokol Krchleby a
město Staňkov
srdečně zvou občany na setkání dříve
narozených, na

Taneční
odpoledne
nejen pro
seniory.

Akce proběhne v
sobotu 13. 4. 2013
od 15. 00 hodin v
sále v Krchlebech.
K tanci i k poslechu hraje plzeňská
folková skupina
Alternativa, v
programu zatančí
děti ZŠ Staňkov
country tance. Přijďte se s námi pobavit.
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Skupina Historického Šermu Kargen Staňkov
Tímto článkem bychom rádi představili širší veřejnosti skupinu historického šermu
Kargen, naši činnost, zájem, působení a naverbovali případné zájemce o scénický
šerm a historii do našich řad.
Skupina historického šermu Kargen vznikla rozpadem skupiny Šlejfíř, a to v srpnu
roku 1994. Jako sídelní město byl vybrán Staňkov,
neboť zde většina z tehdejších pěti zakládajících členů
bydlela. Navíc nás pod křídla vzala tělocvičná jednota
Sokol Staňkov a umožnila nám v jejich tělocvičně
trénovat. Z důvodů potřeby právní subjektivity jsme
v dubnu 2000 sepsali oficiální stanovy a s požehnáním
ministerstva vnitra prošli úspěšnou transformací na
občanské sdružení.
Skupina se již od svého počátku zaměřuje v zásadě
na aktivity dvojího druhu. Tou první jsou secvičená
scénická vystoupení se zaměřením na aktivní šerm,
která pro pobavení diváků i sebe předvádíme za
mrzký peníz tam, kde je o to zájem - poutě, pivní
slavnosti a oslavy všeho druhu, maturitní a jiné plesy,
oživené prohlídky hradů, dětské tábory...
Druhou aktivitou je účast na volných rekonstrukcích historických bitev, které pořádají některé šermířské skupiny z různých koutů republiky. Cílem těchto akcí je
v odpoledních hodinách pobavit průměrně tisícovku diváků nahrubo secvičeným
scénářem a ve večerních hodinách pobavit řádově stovky šermířů včetně sebe
nesecvičenou zábavou. Pár vybraných bitev pravidelně či nepravidelně navštěvujeme, včetně největší akce – historického festivalu v Libušíně.
Aby byl výběr ještě bohatší, rozhodli jsme se zorganizovat bitvu ve vlastní režii.
Tzv. nultý pokus (řečeno s odstupem času) jsme učinili 27. června 1998 u obce
Hradec u Stoda. První pokus novodobé historie byl učiněn 29. června 2002 v
prostoru bývalého tankodromu u města Holýšov a výsledek byl (alespoň pro nás)
uspokojivý. A tak jsme se rozhodli pokusit se o vytvoření tradice a 28. června
2003 se uskutečnil ročník druhý. V roce 2004 jsme přerušili krátkou tradici organizování bitev a u příležitosti 10. výročí založení skupiny zorganizovali Historický
den ve městě Staňkov. V roce 2008 jsme za plné finanční podpory města Staňkov
uspořádali oslavu završenou bitvou u příležitosti 775 let od první písemné zmínky
o městu Staňkov. K další oslavě v podobném duchu a opět ve spolupráci s městem Staňkov došlo o dva roky později v roce 2010, kdy město slavilo magických
777 let.
V posledních letech, kdy se skupina zaměřila na dobu vlády Karla IV. a Václava
IV., se snažíme naši výzbroj, dobové odění i sociální postavení jednotlivých členů
zasadit právě do tohoto období. Toto dobové zaměření a hlavně naše zapálení pro
věc pomohlo skupině k větší prestiži, a my tak máme možnost rok od roku naše
umění předvádět na větších a zajímavějších akcích, jako jsou Chodské slavnosti, oživené prohlídky na hradech Velhartice, Klenová, Švihov, Loket, vystupování
v prostorách plzeňského pivovaru, různých městských slavnostech. Snad největším úspěchem jsou Václavské slavnosti na hradě Točník.
Naší vizí do budoucna je dál rozvíjet skupinu, její dobovou věrohodnost a prestiž
v šermířských kruzích, hlouběji se dostat do povědomí našich diváků se zanecháním příjemných zážitků, dále pokračovat ve velmi dobré spolupráci s městem
Staňkov a hlavě udržet přátelský duch mezi lidmi se stejným zájmem o scénický
šerm a historii.
Další info a kontakty na http://kargen.stankov.cz		
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Poděkování a pozvánka na
rehabilitaci Staňkov

Rehabilitační oddělení ve Staňkově zahájilo svoji činnost
2. 1. 2013. Chtěly bychom poděkovat zastupitelům
města a skvělému týmu pracovníků MTBS, kteří nám
pomáhali s nastěhováním.
Těšíme se ze zájmu obyvatel Staňkova a okolí o
naše služby. Ošetřujeme pacienty všech zdravotních
pojišťoven, kteří přicházejí s předpisem od lékaře.
Nabízíme také procedury, které si můžete zaplatit:
různé druhy masáží, vodoléčebné procedury, zábaly,
léčebný tělocvik atd. Pomůžeme vám sestavit váš
osobní wellness program, k dispozici jsou dárkové
poukazy.
Doufáme, že se naše RHC oddělení stane Vaší oázou
zdraví, klidu a relaxace v dnešní uspěchané době. Více
informací můžete získat na adrese: www.rhc.unas.cz
nebo telefonním čísle: 379 484 177.
Fyzioterapeutky: Jarmila Veselá a Milada Kubizňáková
Držíme milým a usměvavým terapeutkám palce, ať
jim vydrží úsměv a v novém působišti se jim líbí. red.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a
vysokou užitkovost
13,30 Merklín /na náměstí/
14,00 Staňkov /prostranství v ul.Vodní/
14,30 Horšovský Týn /u obchod.domu Radbuza – Tuty 		
COOP/
15,30 Holýšov /sídliště PMV u sauny/
16,00 Chotěšov /před Mountfieldem/
Prodej 11. 4. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:12 - 18 týd.
Chovní kohoutci 12 - 18 týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/1 - 3týd.
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1 - 3 týd.
Kačeny barbarie /franc. hybrid pižmové kačeny/
1 - 3 týd.
Husy bílé 1 - 3 týd.
Husy landenské 1 - 3 týd.
Prodej 16. 5. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:12 - 18týd.
Chovní kohoutci 12 - 18 týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1 - 3 týd.
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1 - 3 týd.
Kačeny barbarie /franc. hybrid pižmové kačeny/
1 - 3 týd.
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!1-3týd.
Husy bílé1 - 3 týd.
Husy landenské 1 - 3 týd.
Perličky 1 - 6 týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6 - 8 týd.
Kalimera /selské brojlerové kuře/ 2 - 3 týd.

120-180,-Kč
120-180,-Kč
70-90,-Kč
70-90,-Kč
110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč

120-180,-Kč
120-180,-Kč
70-90,-Kč
70-90,-Kč
110-130,-Kč
110-130,-Kč
140-160,-Kč
140-160,-Kč
90-140,-Kč
260-300,-Kč
90-100,-Kč

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální
nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o.,
Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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Fitnessclub Staňkov
Úspěšné zahájení trojbojařské sezóny
V sobotu 2. února se v Sokolově konalo Mistrovství
západních a jižních Čech
v silovém trojboji 2013.
21. ročníku této soutěže se
zúčastnilo celkem 39 závodníků. Ženy se zúčastnily
ve váhových kategoriích
do 63 kg, do 72 kg a do 84
kg. Muži, kde měl náš oddíl
Fitnessclub Staňkov své
zástupce, byli rozděleni ve
váhových kategoriích do 66,
kg, 74 kg, do 83 kg, do 93
kg, do 105 kg a do 120 kg.
Karel Rada soutěžil v ka-

tegorii do 105 kg a Tomáš
Tauer v kategorii do 93 kg.
Oba soutěžící jsou zároveň
v kategorii Masters I (40
- 49 let). Start obou soutěžících byl ve znamení nových
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osobních rekordů.
Tomáš Tauer v nejvíc
obsazené váhové kategorii
obsadil skvělé 4. místo, kdy
osobními rekordy v dřepu
200 kg, benchpressu 170
kg a mrtvém tahu 220 kg
nazvedal 590 kg. Od třetího
místa ho tak dělilo pouhých
20 kg. Svým novým osobním rekordem si Tomáš
vyzvedal II. výkonnostní
třídu.
Výborně si vedl Karel Rada, který spolu s Janem Vachulkou z Dobřan
udávali tón ve své váhové
kategorii. Karel svými osobními rekordy v dřepu 270

hých“ 35 kg. Karel si vyzvedal I. výkonnostní třídu.
Svými výkony si
Tomáš a Karel zajistili účast
na nadcházejícím Mistrovství Čech v Litvínově, které
se uskuteční 2. března 2013.
Oba jmenovaní se rovněž
intenzivně připravují na
Mistrovství České republiky
Masters, které se uskuteční
27.4.2013 v Praze a je zároveň nominační soutěží na
Mistrovství Evropy Masters
v Lucembursku.
V sobotu 2.března
2013 se v Litvínově uskutečnilo 21. Mistrovství
Čech v silovém trojboji za
účasti 16 týmů a celkem 34
soutěžících – mužů a žen.
Staňkovský Fitnessclub po
nominaci z oblastního přeboru reprezentovali Karel
Rada a Tomáš Tauer.
Karel Rada nastoupil
proti dalším 4 závodníkům
ve váhové kategorii do 105
kg a svými výkony 270 kg
dřep, 165 kg benchpress
a 270 kg mrtvý tah obsadil výborné 3. místo, kdy
nazvedal 705 kg. Svým
výborným výkonem nestakg, benchpressu 165 kg a
čil pouze na Huláka z odmrtvém tahu 275 kg nazve- dílu Powerlifting Nymburk
dal 710 kg. Tímto výkonem (nazvedal 725 kg) a Blažka
obsadil výborné 2. místo za z SK Power Fitness Mladá
zmíněným Vachulkou. Od
Boleslav (nazvedal 740 kg).
prvenství ho tak dělilo „pouTomáš Tauer na-

stoupil tradičně v jedné z
nejvíce obsazované váhové
kategorii do 93 kg s celkem 7 soutěžícími. Svými
výkony v podobě nových
osobních rekordů v dřepu
205 kg, benchpressu 175 kg
a mrtvém tahu 235 kg nazvedal celkem 615 kg. Toto
mu vyneslo velmi pěkné 5.
místo za domácím Kopalem
z SKST Litvínov (nazvedal
650 kg), Tůmou ze Sporting Apis Praha (nazvedal
675,5kg), Šafářem z téhož
oddílu (nazvedal 667,5 kg) a
Práškem z SK Zlobr Sedlčany (nazvedal 710 kg).
Výkony obou soutěžících zajistily Fitnessclubu
Staňkov velmi pěkné 7.
místo v hodnocení všech
zúčastnění oddílů.
Na přípravě startu
obou soutěžících se připravoval realizační tým v čele

Pohled do staňkovské fotbalové historie

Před čtyřiceti lety, na jaře 1973, si fotbal ve Staňkově prožíval své nejúspěšnější chvíle, na které jistě není na škodu
zavzpomínat.
Jak pamětníci dobře ví a ti mladší – doufejme – alespoň tuší,
ve fotbalovém mužstvu Staňkova se na začátku 70. let sešla
parta mimořádných osobností, z nichž dokázal trenér Vladimír Sellnar vyladit skvěle fungující stroj. Prvním milníkem
cesty vzhůru bylo vítězství v krajském přeboru v roce 1972
a historický postup do divize. V této soutěži Staňkovští navázali na své nadšené výkony a najednou se dostali do horních pater tabulky. V podzimních měsících sezony 1972/73
se zařadili mezi nejlepší celky a před zimní přestávkou se
usadili na 2. místě se stejným počtem bodů jako první Rudá
hvězda Cheb, která měla jen o pár gólů lepší skóre.
Divize měla tehdy 14 účastníků, a tak se první jarní kolo hrálo až na přelomu března a dubna 1973. Mužstvo Staňkova
jelo k úvodnímu zápasu druhé poloviny soutěže na jih Čech
do Tábora, kde zdolala tamní béčko Dukly 4:3, když tři branky vstřelil Milan Řeháček a jednu Václav Roučka. Protože
ve stejné době Cheb prohrál v Tachově 0:3, měnilo se čelo
tabulky. Na nejvyšším stupínku divize se usadil Sokol Staňkov, kterýžto fakt se také objevil hned v pondělí v titulku na
sportovní stránce krajského deníku Pravda.
Mužstvo Vladimíra Sellnara pak jako lídr divize přivítalo
o týden později na místním hřišti Duklu Tachov (ta byla v
aktuální tabulce pátá) a před návštěvou 750 diváků s ní

Fotbalisté Sokola Staňkov v roce 1973. Snímek z knihy Když hrál
Staňkov divizi, která nejslavnější období zdejšího fotbalu podrobně
popisuje.

remizovala 0:0. I přes ztrátu bodu Staňkov zůstával v pozici
vedoucího mužstva soutěže.
Přesně to se na místní fotbalové scéně dělo právě před čtyřmi desítkami let. V dalším průběhu divize už Staňkov nápor
konkurentů, oddílů s daleko silnějším zázemím, nevydržel.
Poztrácel hodně bodů nerozhodnými výsledky a na konci sezony mu patřilo čtvrté místo. I to ovšem bylo pro malý klub
z třítisícového města, v němž nastupovali až na pár výjimek
samí odchovanci, velký úspěch. Staňkovští fotbalisté hráli
divizi ještě další tři sezony a v mnoha zápasech udělali svým
fanouškům radost. Ovšem na jaře před čtyřiceti lety dosáhli
svého vrcholu.				
vis.

s Josefem Šiterou a Lubošem Radou. Celá příprava
včetně účasti na závodech je
financována na vlastní náklady obou soutěžících.
Závěrem musíme
konstatovat, že oba jmenovaní dělají velkou reklamu
a propagaci tohoto sportu
jak ve Staňkově, tak i mimo
něj. Staňkovský Fitness
club, za který oba soutěží, je
v současnosti svým počtem
členů jedním z největších
ve Staňkově. Vzhledem
k tomuto „boomu“ byla
poprvé (nikdy předtím)
dána písemná žádost na
radu města Staňkov o finanční příspěvek na rozvoj
oddílu. Bohužel tato žádost
zůstala z nějakého neznámého důvodu nevyslyšena.
Potom zamrzí, když si ve
zpravodaji přečteme, který
oddíl obdržel jakou částku.
Doufáme, že se od odpovědných zástupců města
Staňkov dočkáme alespoň
nějakého vyjádření, když už
ne finanční podpory.
Za Fitnessclub Staňkov
Bc.Tomáš Tauer
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