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Číslo 108

Svatojakubská pouť – program
Staňkov 26. - 29. 7. 2013
Kostel sv. Jakuba
pátek
sobota
neděle

08.00 hodin – mše svatá
17.00 hodin – mše svatá
10.00 hodin – poutní mše svatá za město     
Staňkov

Prostranství před restaurací Na Mlýnské
Pouťové pivní slavnosti
pátek

19.00 hodin
21.00 hodin

AIRBACK
PARKÁN-rocková kapela

sobota

14.00 hodin
16.00 hodin

SKALANKA – dechová hudba
BŘEZOVSKÁ DESÍTKA – dechová
hudba
19.00 hodin ALEŠ BRICHTA AB Projekt
-celý koncert v nové sestavě
22.00 hodin  Radek Zíka+PARADEMARCH

neděle

14.00
16.00
18.00
21.00

hodin VEGA- dechová hudba
hodin   M. Khas + Adriana
hodin S.A.P - rock
hodin ZVLÁŠNÝ ŠKOLA - rock

Prostranství u lávky
Pouťové rockové slavnosti
pátek

18.30 hodin AUŠUS
23.00 hodin Nightwish revival Praha
				
sobota
18.00 hodin BRUFEN
20.00 hodin TELEFON
22.00 hodin LUCIE revival
neděle

17.00 hodin
19.00 hodin

STICX
KABÁT revival Plzeň

Chovatelský objekt - Plzeňská 12
sobota

8.00-16.00 h. výstava drobného zvířectva

neděle

8.00-15.00 h. výstava drobného zvířectva
9.00-13.00 h. hraje Domažlická trojka

Fotbalové hřiště
sobota
17.00

přátelské fotbalové utkání
FK Staňkov – Slavoj Koloveč A

Sokolovna			
pondělí
18.00 hodin pouťové dozvuky s MILANEM  
KHASEM a  ADRIANOU

V prostoru u lávky pro děti i
dospělé celá řada
pouťových atrakcí.
Na náměstí TGM a ve Vodní
ulici pouťový stánkový prodej.
V sobotu od 22.00 hodin
u lávky

OHŇOSTROJ
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady
města dne 15. 5. 2013

Rada města schvaluje
- žádost Junáka – 4. oddíl
Staňkov o poskytnutí
nákladního auta na převoz
podsad a matrací na
tábořiště Přetínský les u
Chudenic a zpět ve dnech
29. 6. a 13. 7. 2013,
- žádost Základní
kynologické organizace
Staňkov o poskytnutí
finančního příspěvku města
na konání Oblastní speciální
výstavy německých ovčáků
a bonitaci ovčáků ve
dnech 8. a 9. 6. 2013 na
kynologickém cvičišti na
Mastníku ve výši 3.000,Kč,
-  žádost VILLA
RESTAURANT o umístění
reklamy provozovny
v Plzeňské ulici,
- prodej cca 70 m2 zbytných
žulových desek Josefu
Procházkovi, Kamenné
zahradní dekorace, Mlýnská
42, Staňkov za částku

1.000,-Kč/m2 + uhrazení
nákladů za vyjmutí a převoz
desek.

v případě nepříznivého
počasí,

pozemku parc. č. 1117, dle
KN, v k.ú. Staňkov-ves,
- na základě doporučení
- uzavření smlouvy
bytové komise tyto
mezi městem a Sborem
pronájmy bytů v majetku
Usnesení z jednání rady
dobrovolných hasičů
města:                           
města dne 12. 6. 2013
Ohučov na poskytnutí
a) byt. jedn. č. 1, o velikosti
finančního příspěvku ve
Rada města schvaluje
3+1, v byt. domě č. 331,
výši 3.000,- Kč na pořádání
- rozpočtové opatření č.
Soukenická ulice, Staňkov,
dětského dne v Ohučově,
1 - rozpočtové změny
p. Haně Kufnerové, bytem
v rozpočtu města na r. 2013, - uzavření smlouvy mezi
U Čermenského lesíka 439,
- účetní závěrky zřízených
městem a Fitness clubem
Staňkov,
příspěvkových organizací
Staňkov a poskytnutí
b) byt. jedn. č. 9, o velikosti
města za r. 2012:
finančního příspěvku města 2+1, v byt. domě č. 16,
základní školy, mateřské
ve výši 10.000,- Kč na
Nádražní ulice, Staňkov, p.
školy a základní umělecké
reprezentaci člena Fitness
Miroslavu Brožíkovi, bytem
školy,
clubu Staňkov p. Tomáše
Na Tržišti 336, Staňkov,
Tauera na Mistrovství
c) byt. jedn. č. 2, o velikosti
- zadání zpracování
Evropy v silovém trojboji
1+1, v bytovém domě č.
zastavovací studie včetně
Masters v Lucembursku
390, U Pošty, Staňkov, p.
návrhu opatření proti
v termínu 11.- 13. 7. 2013,
Veronice Šatrové, bytem
záplavám v prostoru
uvažované obytné zóny nad - Smlouvu o zřízení věcného Plovární 382, Staňkov,
ulicí U Čermenského lesíka, břemene mezi městem
bere na vědomí
která bude podkladem
a RWE Gas Net, s.r.o.,
- prováděcí směrnici pro
pro zpracování nového
Ústí nad Labem, Klíšská
stanovení úplaty v MŠ
územního plánu města,
940, zastoupeným RWE
Staňkov ve školním roce
Distribuční služby, s.r.o.,
2013 - 2014,
- žádost p. Přemysla Budína,
Brno, Plynárenská 499/1 a
Staňkov, Puclická 307 o
- oznámení ředitelky MŠ
p. Jiřím Duníkem, Staňkov,
pronájem LD za účelem
o provozu MŠ v měsíci
Riegrova 278 na uložení
pořádání akce Shock of
červenci a srpnu 2013,
plynárenského zařízení na
Rock 2013 dne 15. 6. 2013

- poděkování ZO Svazu
postižených civilizačními
chorobami Staňkov za
poskytnutí fin. příspěvku
města na autobusovou
dopravu zájezdu,
- poděkování ZO Českého
zahrádkářského svazu
Staňkov za bezplatný
pronájem prostor LD na
jarní výstavu květin včetně
pomoci MTBS.
Usnesení z jednání rady
města dne 26. 6. 2013
Rada města schvaluje
- pronájem pozemku
v majetku města parc. č.
116/1, v k.ú. Staňkov-ves o
výměře 50 m2  p. Michalu
Bejlekovi, bytem Vodní 6,
Staňkov, za účelem zřízení
zahrádky. Roční nájemné
100,- Kč,
- konání akce pro děti
14. 9. 2013 jako náhradu za
neuskutečněný dětský den
v červnu, který se nekonal
z důvodu nepřízně počasí.
M. Kastlová, J. Steinbach,
V. Žáček

Ve výrobním závodě společnosti ZF v Ohučově se
v sobotu 15. června konal Den otevřených dveří. Nejen
díky slunečnému počasí byla účast skutečně vysoká.
Návštěvníci měli možnost prohlédnout si stávající
výrobní halu a zároveň byly představeny plány na stavbu
haly nové. Stavba bude zahájena již letos na podzim. To
samozřejmě představuje možnost pracovního uplatnění
pro další uchazeče z okolí. Součástí dne otevřených dveří byl bohatý
program, především výstava techniky se zastoupením dílů koncernu
ZF. Doprovodným programem bylo představení skupiny historického
šermu, atrakce pro děti a živá hudba. V průběhu dne byly zástupcům
SOU Domažlice a ZČU Plzeň předány montované nápravy, které budou
nadále sloužit jako názorné učební pomůcky pro praktické vyučování.
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Kletba smrčků

Prosím toho člověka, ať je to kdokoliv, který mně již několik let na jaře, kdy nasazují
nové výhonky, uřezává na mém pozemku u řeky Radbuzy vzrostlé smrčky a tím
likviduje budoucí lesík, aby si třeba uvědomil, že mne za něco pro mne neznámého
netrestá, nikdy jsem mu vědomě neublížil, ale že ničí přírodu, která by v tomto
místě mohla mít okrasný význam pro město Staňkov a jeho obyvatele.
Josef Pavlík, Staňkov
Pana Ing. Josefa Pavlíka si já osobně velice vážím a moc mě mrzí, že se najde
někdo, kdo dokáže z mně neznámého důvodu likvidovat stromky a devalvovat něčí
práci, která ve svém důsledku chtěla zpříjemnit nepatrný kousek životního prostředí
– zákoutí u řeky Radbuzy a přinést radost nám všem, nikoli jen jedné konkrétní
osobě. Ing. Pavlík věnoval
budování tohoto snu,
scelování
pozemků,
vytvoření tůně atd. mnoho
úsilí a nemalé finanční
prostředky v průběhu
několika
let
svého
bohatého života s vizí, že
vytvoří klidné, romantické
místo, kam může kdokoliv
kdykoliv zajít a třeba si i na
chvilku odpočinout nebo si
vychutnat nezaměnitelnou
atmosféru tohoto kousku
přírody u řeky Radbuzy.
starosta
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Patronem kostela
ve Staňkově je,
jak jistě všichni
vědí, Svatý Jakub
Větší. Byl synem
Zebedeovým,
má svátek 25.
července a byl
jedním z apoštolů.
Zemřel násilnou
smrtí a byl první
po Ježíši Kristu,
který zahynul
mučednickou
smrtí ve svých 43
nebo 44 letech.
Je patronem
Španělska,
poutníků, bojovníků,
dělníků, horníků, kloboučníků, lékárníků;
vzýván je za dobré počasí i na ochranu
před revmatismem. K jeho atributům
patří: kniha či svitek evangelia, poutnická
hůl s mušlí hřebenatkou, brašna, meč a
kůň.
Město Staňkov ve spolupráci s
Taneční školou DANCE Stod
pod vedením manželů Cíchových
pořádá od 7. 9. 2013
v Lidovém domě ve Staňkově

Kurz tance a
společenské výchovy
pro zájemce do 20 let. Přihlášky přijímá do
konce srpna 2013 podatelna
MěÚ Staňkov, tel. 379 492 411.

Společenská kronika

V měsíci červenci oslaví nebo již oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Holečková Zdeňka, Staňkov I
Bufková Anna, Staňkov I		
Knoppová Zdeňka, Staňkov II
Varvařovská Anna			
Fictum Josef, Krchleby		
Ganzwohl Ludvík			

90
80
80
70
70
70

let
let
let		
let
let		
let

			
V měsíci srpnu oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova
Steinbachová Marie, Staňkov I
Kohout Ladislav, Staňkov I		
Pelánková Pavla, Staňkov I		
Zahoř Jan, Krchleby		

85
70
70
70

let
let
let
let

Geiger Josef, Staňkov II 75 let
Oulíková Emilie, Staňkov II 70 let
Kůs Josef, Staňkov I
70 let
Osvald Jan, Staňkov I
70 let

Blahopřejeme všem jubilantům.
V měsíci březnu oslavili 50 let společného života manželé
- Vacíkovi, Krchleby
- Brabcovi, Ohučov
Přejeme pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti.

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/
Prodej 9.9.2013
Kuřice černé, červené, stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci                  12-18týd.	        120-180,-Kč   
Slepice ve snášce        	      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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Velká voda 2013

Začátkem června se Staňkov dostal opět do televizních zpravodajství v souvislosti
s povodněmi, které postihly nejen naši zemi, ale i Německo, Rakousko, Maďarsko
a řadu dalších zemí. Ve Staňkově je totiž umístěna limnologická stanice, která
průběžně zaznamenává vodní stav (výšku hladiny) a průtok (m3 za sekundu)

za vteřinu. A v době přípravy tohoto čísla Staňkovska,
13. 7. ve 13.00 hodin, je stav vody 37 cm a průtok
2,13 m3/sec., tedy stokrát méně než při povodni v roce
2002.
Josef Steinbach

na Radbuze u lávky. Mnozí se podivují, proč je zde druhý, nebo i třetí stupeň
povodňové aktivity, když vlastně ve Staňkově nic příliš vážného nehrozí – ve
srovnání s tím, co lze vidět v televizi z jiných míst republiky. Především je tu fakt,
že údaje naměřené na Radbuze ve Staňkově jsou určující pro celý úsek řeky až po
Lhotu u Dobřan. Je-li tedy ve Staňkově naměřen 3. stupeň povodňové aktivity, je to
důležitý signál pro všechny obce po proudu.
Na webových stránkách povodí Vltavy je možno najít mapku limnologických stanic
a vyhledat aktuální stav všech stanic na mapce.
Důležitou skutečností pro Staňkov samotný je to, že naši předkové věděli, že řeka
se skoro pravidelně dvakrát ročně rozlévá – zpravidla na konci zimy, když tají ledy a
taje sníh na horách, a pak velmi často na počátku léta, tak jako letos po vydatných
deštích tzv. evropského monzunu (nebo též Medardovy kápě), a v místech, kam
se řeka rozlévá, si nestavěli domy( Na pohlednici z roku 1899 je řeka dosud
neregulovaná a je zřetelně vidět, kolik místa má na svoje rozlití). Toho bohužel
nedbali projektanti hasičské zbrojnice postavené v „akci Z“ těsně u řeky, a která je
tak velmi často velkou vodou postižena. Na dopady povodní má podíl i regulace
řeky, která narovnala koryto, a tím též přispěla k tomu, že řeka pobere méně vody,
stejně jako pro její zabahnění, které je následkem scelování lánů a rozorávání mezí,
a pěstování jedné plodiny na desítkách hektarů jednoho pole. Jistě je mezi námi
ještě dost pamětníků, kteří vzpomínají na kamenité dno „u hrušky“ a na soutoku se
Zubřinou, písčité dno na plovárně a škeble pod Malým mlýnem.
Letošní stav vody na Radbuze dosáhl maxima dne 3. června mezi 19. a 20.
hodinou, kdy řeka stoupla na 306 cm a proteklo jí 98,6 m3 za vteřinu. Tyto hodnoty
znamenaly něco mezi pětiletou a desetiletou vodou. Ve dnech před povodní to byl
vodní stav kolem 70 cm a průtok asi 7 m3 za vteřinu. Pro zajímavost – nejvyšší tři
průtoky za dobu, kdy se měří ve Staňkově, byly:
13. 8. 2002 – 213 m3/sec. (mezi padesátiletou a stoletou vodou), 3. 1. 2003 – 157
m3/sec. (mezi dvacetiletou a padesátiletou vodou), 21. 12. 1993 – 125 m3/sec. (mezi
desetiletou a dvacetiletou vodou). Hranice sucha oproti tomu je při průtoku 0,677m3

Kontrola
v městských lesích

Na jaře letošního roku proběhla ze strany
České inspekce životního prostředí kontrola
hospodaření v městských lesích. Byla zahájena
na základě anonymního podnětu týkajícího se
těžební činnosti v kontrolovaném území. Lesní
hospodářský plán /LHP/ platí vždy deset let a je
schvalován Krajským úřadem Plzeňského kraje.
Při kontrole bylo zjištěno, že za dva roky platnosti
nového lesního hospodářského plánu bylo
vytěženo 4226 m³ dřeva, což je 68 % z plánované
produkce za předmětné dva roky, přičemž veškeré
mýtní úmyslné těžby byly provedeny v souladu
s těžební mapou, která je součástí schváleného
LHP. Vzniklé holiny jsou zalesňovány v zákonné
dvouleté lhůtě, kdy je velice pozitivně ze
strany ČIŽP hodnocen podíl tzv. melioračních a
zpevňujících dřevin, který činí 41 %. Závěrem pak
kontrola konstatovala, že je v našich lesích řádně
prováděna obnova a ochrana lesa a vedena lesní
hospodářská evidence. Ohrožení a poškození
životního prostředí, ani omezení plnění veřejně
prospěšných funkcí lesa nebylo zjištěno.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat
odbornému lesnímu hospodáři panu Jaroslavu
Žákovi za veškerou činnost, kterou pro naše lesy
a v našich lesích vykonává.
starosta
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Kultura

Kulturní akce
26. - 29. 7.		
Svatojakubská pouť
(viz program akcí)
10. – 11. 8.
Tradiční zahrádkářská
výstava v LD
10. 8.
Medy Gang
rocková zábava
U Šimků

24. 8.
Sifon
rocková taneční zábava
sokolovna
			
7. 9. - 18.00h
Zahájení tanečního
kurzu v LD
14. 9.
Den dětí - sokolovna

21. 9.
Extra Band
17. – 18. 8.
Soustředění historických rocková zábava - LD
větroňů – Plachtařský
4. 10.
Old Timer klub
I. prodloužená
tanečního kurzu
24. - 25. 8.
Den otevřeného letiště
5. 10.
letecký den
A. Brichta
rocková zábava – LD
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Dobrý den, rád čtu Váš časopis Staňkovsko, můj otec byl staňkovský rodák a
my jako děti jsme trávily část prázdnin u strýce na jeho hospodářství. Bylo to ještě
před válkou, kdy Staňkovy byly dva. To ještě vyhlášky správy městyse vyhlašoval
obecní policajt, na Radbuze bylo koupaliště p. Maříka. My jsme jezdili do pivovaru pro mláto (prasatům), do Babích dol chodili sbírat houby a na konci prázdnin
lískové oříšky. Trochu jsme se báli staré paní, co tam bydlela. Na pole pomáhat
jsme chodili „Za houvary“, „Táchovky“, „Za lochem“, „Za rybníky“. Možná, že tato
označení se již ani nepoužívají. Užívali jsme si poutě, které byly na prostranství u
lávky. Bylo by toho hodně na vzpomínání. Proto již se těším, kdy vyjde nové číslo
časopisu. Nyní, nevím proč, nové číslo na internetu není, i když má vycházet každé dva měsíce. Nezlobte se, že Vás obtěžuji svými vzpomínkami, přeji příjemný
den a jsem s pozdravem.
Jan Toman, Praha

ZŠ Staňkov na svých webových stránkách spustila zkušební vysílání
vlastního internetového rádia. Otevřete si webové stránky školy i vy
a pusťte si první internetové školní rádio!

s
o
m
A
o
i
rád

První české školní
internetové rádio!!!

		

www.zsstankov.cz

školáci školákům
zkušební provoz již o prázdninách

Tradiční kulturní akce nabídne bohatý program,
odhalí krásy kláštera Chotěšov a pozve
návštěvníky do míst, která jsou během roku
nepřístupná
3. srpna 2013 se v rámci akce Večer pro klášter Chotěšov již pojedenácté otevřou
brány chotěšovského kláštera veřejnosti. „Když jsme se skupinou mladých nadšenců
v roce 2002 pořádali první z Večerů pro klášter Chotěšov, nikoho nenapadlo, že si
akce najde své nezastupitelné místo mezi akcemi v Plzeňském kraji, “ vzpomíná
Pavel Říha, předseda pořádajícího občanského sdružení Chotěšovská vlna.
Také letos je pro příchozí připraven bohatý kulturní program. Ten nabídne jak
odborné přednášky a historický šerm, tak divadlo a koncerty hudebních skupin.
Na hlavním podiu vystoupí
například skupiny Znouzectnost, Orange, Sebevrány či Démophobia. „Programem,
který je velice rozmanitý, chceme areál celého kláštera oživit. Prioritou pro nás je,
aby se tato ohrožená stavba dostala do povědomí lidí, aby se o jejím neutěšeném
stavu mluvilo, aby klášter alespoň jednou za čas ožil ruchem dřevěných zbraní,
hudbou a smíchem lidí, v neposlední řadě pak chceme získat finanční prostředky pro
údržbu a opravy ohrožené památky,“ přibližuje Pavel Říha účel akce.
Odborné přednášky budou letos v režii Ing. arch. Jana Soukupa a Mons. Emila
Soukupa. První jmenovaný, uznávaný plzeňský architekt a odborník na sakrální
stavby, seznámí posluchače s původním kostelem v areálu kláštera, druhý z bratrů,
farář u katedrály sv. Bartoloměje v Plzni, pohovoří na téma řeholní řády v katolické
církvi.
Hlavním důvodem návštěvy akce je však klášter Chotěšov jako takový. Produkční
a dramaturg akce Jakub Švehla přibližuje místa, která budou během akce k vidění:
„Nabídneme příchozím unikátní prohlídky míst, která jsou během roku očím veřejnosti skryta. Zpřístupníme gotická sklepení v nejstarší části
kláštera, letos poprvé včetně budovy prelatury, dále pak historické krovy konventu kláštera a odpadní štolu, která je součástí dobového
systému kanalizace pod celým areálem kláštera. Zpřístupněn bude samozřejmě celý konvent, který láká zvláště na zrekonstruovanou fresku
od Františka Julia Luxe, klášterní kostel a nádherně zdobenou kapitulní síň, kde se bude odehrávat také část programu. Bohatou historii této
památky připomenou oživené prohlídky, návštěvníci v nich budou moci nahlédnout do období založení kláštera, husitských válek nebo do
období druhé světové války a komunistické totality, kdy v prostorách kláštera sídlila armádní posádka.“
V předních zahradách bude po celou dobu trvání akce probíhat dobový řemeslný trh, prezentace terapeutických center, domácí kavárnička s
domácími zákusky, hry pro děti a mnoho dalšího.
Záštitu nad akcí převzal biskup plzeňský Mons. František Radkovský. Finančně akci podpořil Magistrát města Plzně a Plzeňský kraj.
Všechny potřebné informace včetně časového harmonogramu naleznete na webu www.vecerproklaster.cz nebo na facebookovém profilu
akce .														
														
OS Chotěšovská vlna | E-mail: riha@vecerproklaster.cz | Mobil: 720 762 332 | www.vecerproklaster.cz
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Probarvená silikonová
omítka 25 kg
929,- Kč/ks

Nikdy nebyla levnější!

Fasádní polystyren

52,50 Kč/ks

26,90 Kč/ks
Porfix příčkovka
21,90 Kč/ks

Ve dnech 14. - 17. června se v sokolovně konala výstava výtvarných
prací žáků Základní umělecké školy ve Staňkově. K příležitosti ukončení
této velmi zdařilé výstavy přispěli i žáci ZUŠ z hudebního a recitačního
oboru, a příjemný zážitek tak ještě umocnili.
Poděkování za celou akci náleží nejen malým umělcům, ale především
Jaroslavě Kaufnerové, která celou výstavu opět zorganizovala.

Letní kurz zpěvu v Osvračíně

V sobotu 22. června se v
kostele sv. Jakuba Většího
uskutečnilo literárně hudební pásmo Popelka
Nazaretská. Návštěvníci,
kteří zaplnili kostel do
posledního místa, si mohli
vychutnat zpěv Svatojakubského sboru spolu s recitací
herce Národního divadla
Aloise Švehlíka. Autory
pásma jsou básník Václav
Renč a skladatel Vít Petrů.

V neděli 14. července proběhl ve staňkovském
kostele Sv. Jakuba závěrečný koncert mezinárodního
týdenního kurzu staré hudby. Na koncertě vystoupilo
devět absolventů kurzu i oba lektoři, přičemž James
Gray zpěváky doprovázel na klavír i varhany. Koncert
byl jedním z dalších vynikajících kulturních zážitků,
kterých jsme v poslední době svědky v našem
kostele. Určitě patří dík i panu faráři a řadě dalších
spoluorganizátorů koncertu i kurzu. Sympatický a ve
své většině i strhující zpěv převážně velmi mladých
interpretů z Čech i zahraničí zaujal diváky, kteří
všechny účinkující odměnili zaslouženým potleskem.
K samotnému kurzu nám poskytla informaci paní Jana
Vacíková, která svým krásným zpěvem rovněž přispěla

k úspěchu celého koncertu:
Ve dnech 8. - 14. 7. proběhl v nově rekonstruovaném mlýně v Osvračíně letní kurz
zpěvu zaměřený na rané baroko s důrazem na italské barokní árie z manuskriptu
„Estensische Musikalien 179“ (Ms. E. M 179) z Este Music Collection rakouské
Národní knihovny, pocházejícího z pozůstalosti habsburské rodiny d´Este.
Před 2. světovou válkou v Budapešti rozvinul profesor Szamosi spolu s paní Terezií
Blumovou metodu, jak prostým způsobem - blokováním svalů, které se podvědomě
napínají a brání volnému výdechu, resp. zpěvu - umožnit návrat ke spontánní,
zdravé funkci hlasu. Je to ozdravný a osvobozující proces, protože s uvolněným
výdechem hlas optimálně, bez jakéhokoli tlaku, rezonuje, jeho vibrace prospívají
celému organizmu i duševnímu rozpoložení. Dva z bývalých dlouholetých žáků
paní Blumové, James Gray, klavírista, varhaník, dirigent a učitel zpěvu působící
dlouhodobě ve Florencii, a Markéta Malcová, zpěvačka a učitelka zpěvu v irském
Wexfordu, se intenzivně věnovali devíti zpěvákům, kteří mají zájem o poznání
svého přirozeného hlasu a zároveň jsou zájemci o starou hudbu. Kurz simultánně
nabízel možnost meditace a výuku Roberta Byrneho základům Qi Gong/Tai-Chi,
starého čínského umění, které napomáhá proudění energie a celkové relaxaci.
Na kurzu se sešli amatéři i profesionálové, žáci, studenti zpěvu i lidé nejrůznějších
profesí. V osvračínském mlýně prožili společně šest dní intenzivní práce, které
v neděli vyvrcholily závěrečným koncertem ve staňkovském kostele. Protože se
všem ve mlýně líbilo, můžeme doufat, že tato akce byla prvním ročníkem vznikající
tradice a že se příští léto nad novým repertoárem sejde třeba ještě víc lidí i lektorů.
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Sport

Sezona 2012/13 byla
úspěšná také pro fotbalisty
FK Staňkov. V dlouhodobé
tabulce I. B třídy skončili
sice na 2. příčce, ale
v baráži o vyšší soutěž
posléze zdolali Spartu
Dlouhý Újezd 4:0 a 5:0 a
po třech letech se mohou
těšit na účast v I. A třídě.
Mužstvo vedené trenérem

Milanem Kucharičem je
složené z řady zkušených
hráčů, které doplňuje
několik nadějných mladíků. Ovšem k tomu,
aby Staňkov úspěšně
zvládl působení i ve vyšší
soutěži, potřebuje co
nejvíce hráčů současné
sestavy udržet, protože
velké množství z nich je

v klubu na hostování. A
to by mohl být problém.
Uvidíme, nejbližší týdny
napoví,
v
jaké
síle
mužstvo do nové sezony
vstoupí.
Každopádně
fotbaloví fanoušci by si
neměli nechat vystoupení
Staňkova na domácím
hřišti v blížícím se ročníku
ujít.

Futsalisté Ajaxu
Staňkov B zakončili
své tažení sezonou
2012/13 ziskem
titulu mistrů okresu.
V posledních pěti letech
se z vítězství v soutěži
radovali již potřetí.
Odměnou je jim krásný
putovní pohár, kterým
se může v jedné z výloh

V sobotu 22. června 2013
se za velmi pěkného
počasí uskutečnila soutěž  
- I. ročník Staňkovský
Strongman.  V soutěži, kde
se měřila síla v disciplínách
nošení dvou kufrů (každý
115 kg) na vzdálenost 25
metrů, zvedání 100 kg klády,
mrtvý tah s činkou (hmotnost
230 kg) na počet opakování,
tahání 5t traktoru se utkalo
10 siláků. Sedm borců,
kteří se účastní Českého
poháru Strongmanů, dva
siláci z Německa a domácí
člen Fitnessclubu Staňkov
Karel
Rada.
Všichni
přítomní diváci vytvořili
perfektní
kulisu
všem
soutěžícím, kdy  absolutním
vítězem se stal Jiří Vytiska

ze Sušice. Druhé místo
obsadil Jan Šleis (rodák
z Osvračína) a třetí
pak Andreas Altman
z Německa. Domácí
borec
Karel
Rada
obsadil v silné konkureci  
(poloprofesionálních
strongmanů) perfektní  8.
místo. Všichni soutěžící
obdrželi
věcné
ceny
s finanční prémií + poháry
pro první tři. Jak nás
ujistil ředitel soutěže Josef
Šitera,  již začala příprava
druhého ročníku 2014.
Poděkování za propůjčení
stanu
pro
diváky
patří městu Staňkov a
sponzorům za věcné ceny
pro soutěžící.
9. - 13. července 2013
proběhlo ME v silovém
trojboji Masters
v Lucembursku. Českou
republiku
a
zdejší
Fitnessclub Staňkov i díky
podpoře města Staňkova
reprezentoval v kategorii
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M1 do 93 kg Tomáš Tauer.
Spolu s Tomášem do
Lucemburska odejel   v roli
kouče jeho sparring partner
a rovněž účastník soutěží
v silovém trojboji Karel
Rada. Tomáš se při své
premiéře na Evropském
šampionátu, kterého se
účastnilo celkem 17 států
Evropy, neztratil a obsadil
ve své kategorii velmi
pěkné 9. místo (nazvedal
607,5 kg). Kategorie do
93 kg je tradičně nejvíce
obsazenou. Tomáš, který se
silovému trojboji soutěžně
věnuje 2 roky, tak měřil
síly s ostřílenými borci ze
severských zemí a Německa,
kteří obsadili příčky před
ním. Svým výkonem přispěl
i k celkovému prvenství
družstva České republiky
kategorie M1. Účast Tomáše
Tauera a Karla Rady na tak
významné soutěži, jakou
ME je, oba obohatila o
mnohé sportovní zážitky a
posunula tak silový trojboj

ve městě kochat i
staňkovská veřejnost.
Ajax B za celou sezonu
prohrál jen dva zápasy,
úspěch si zajistil
především sérií vítězství
v jarní části. Tabulku sice
dlouho vedl FC Mnichov,
obhájce prvenství
z minulé sezony, béčko
Ajaxu ale tento tým ve
vzájemném zápase 8.

června porazilo 8:2 a
pak již nezadržitelně
směřovalo k trofeji.
Nejlepšími střelci mužstva
jsou Jindřich Budín a
Patrik Juráš, oba dali po
28 gólech. Ofenziva byla
vůbec silnou stránkou
okresních mistrů, 25 gólů
dal Radek Morkes, 23
Aleš Kmetík a 21 Josef
Kmetík.

Fitnessclubu Staňkov zase o 200 kg vytáhl do výšky
něco dále.
93,3 cm. Tímto výkonem si
vytvořil nový osobní rekord
13. července 2013
a díky tomu obsadil výborné  
se uskutečnil 15. ročník druhé místo. Před ním se
Mezinárodního mistrovství umístil soutěžící z Dobřan,
České republiky ve zvedání který kámen o hmotnosti
kamene
na
Babyloně. 200 kg vytáhl o „pouhých“
Staňkovský Fitnessclub rep- 6,7 cm víc. Kdo ale někdy
rezentoval Luboš Rada.   zkoušel tuto disciplínu, ví,
Luboš soutěžil ve váhové že zde rozhodují opravdu
kategorii do 85 kg spolu centimetry a milimetry.
s dalšími čtyřmi soutěžícími. Luboš
svým
výkonem
Luboš „kámen“ o hmotnosti potvrdil svoji formu.
Fitnessclub Staňkov
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AMFORA VE STAŇKOVĚ
3. června, v den, kdy ve Staňkově vrcholila velká voda, sehráli bývalí slavní fotbalisté Staňkova minulých let utkání se slavnými osobnostmi minulosti i současnosti – s proslulým týmem AMFORA. I přes navýsost nepříznivé počasí přišlo dost diváků, sestava Amfory i
její doprovod byly velmi reprezentativní. Hráči na obou stranách se „neflákali“ a vtipný komentář Petra Novotného eliminoval příšerné
počasí. Je známo, že výtěžkem ze svých zápasů po celé republice i v zahraničí podporuje Amfora řadu dobročinných akcí a charitativních programů. A tak všichni, kdo přišli, se nejen pobavili, ale i posloužili dobré věci.				
Josef Steinbach

Základní kynologická organizace Staňkov uspořádala
ve dnech 8. a 9. 6. 2013 na kynologickém cvičišti
na Mastníku Oblastní speciální výstavu německých
ovčáků a bonitaci ovčáků. Tato každoroční akce
s mezinárodní účastí přilákala množství zájemců o
toto klasické a krásné psí plemeno.
Přestože mají staňkovští hokejisté v současné době letní přestávku, nezahálí a uspořádali
letos již třetí ročník hokejového cyklovýletu.
Díky patří hlavnímu organizátorovi Janu Brožovskému. Výlet, kterého se zúčastnili jak samotní hráči, tak přátelé klubu, se uskutečnil v sobotu 15. 6. 2013. Stanovený cíl byl minipivovar v Chudenicích, kam jsme se dostali postupnou klikatou cestou necestou. Sraz byl ve
Staňkově u kostela. Trasa: Horní Kamenice - Výtuň - kolem Lhoty - Zelený háj - rozhledna
nad Čermnou - Poděvousy - Ptenín - Újezdec - Křenice - Chudenice. Po ujetých 28 km se
všichni účastníci rádi občerstvili a poobědvali v místní restauraci Stará škola. Zde jsme
ochutnali různé druhy pěnivých moků minipivovaru a následně jsme absolvovali prohlídku,
kterou nám zprostředkoval sám jeden z majitelů. Poté jsme navštívili nedaleký Bolfánek,
který nám poskytl krásný pohled do širého okolí. Počasí se nám opravdu vydařilo - bylo
skoro jasno, s teplotou okolo 23 stupňů a foukal mírný vánek. Zpáteční cesta pokračovala
nejkratší cestou přes Koloveč na Staňkov. Celková ujetá vzdálenost činila 44 km a byla
dobrou částečnou přípravou na nadcházející sezónu v krajské soutěži.                 V. Němec
Jako již každoročně se i letos účastnily staňkovské tenisové
týmy okresní soutěže Davis Cup. Soutěž se hrála v průběhu
měsíce května a června 2013 a účastnily se jí celkem čtyři
mančafty Staňkova. Ve druhé třídě soutěže působil Staňkov
„A“, který se čtyřmi výhrami a třemi prohrami obsadil střed
tabulky. Za staňkovské „Áčko“ hráli: kapitán Zdeněk Nový,
Petr Cenefels, Karel Malík, Vojtěch Němec, Jiří Varta a Josef

Vavrica. Ve třetí třídě soutěže bojoval Staňkov „B“ ve složení:
kapitán Ladislav Žáček, Martin Šleis, Karel Mandík st. a
Filip Cenefels. „Béčko“ s dvěma výhrami a pěti prohrami se
umístilo ve středu tabulky. Ve čtvrté třídě soutěže hrály dva
staňkovské týmy. Staňkov „C“ zastupovali: kapitán Jan Vacík,
Milan Zídek, Miroslav Rada, Jitka Beránková a Milan Štengl.
Se dvěma výhrami a pěti prohrami obsadilo „Céčko“ celkové
jedenácté místo (z 12). Na soupisce Staňkova „D“ byli:
kapitán Radek Klukan, Petra Pitipáčová, Radek Topinka a
Boris Duffek. Se třemi výhrami a čtyřmi prohrami se „Déčko“
umístilo ve středu tabulky na sedmé pozici. K celkovému
hodnocení můžeme říci, že žádný z mančaftů nepostoupil a
žádný ani nesestoupil. Všechny týmy tedy zahájí příští ročník
okresní tenisové soutěže ve stejných skupinách jako letos.
K dalšímu dění v tenisovém klubu: Je třeba vyzdvihnout práci
Karla Malíka, který se začal věnovat staňkovské tenisové
mládeži na pravidelných trénincích (navázal tak na dřívější
práci Jana Vacíka). V nejbližší době čekají tenisové kurty
ve Staňkově uspořádání dámského pouťového turnaje organizuje Petr Cenefels - a dále pak na konci září tradiční
Přebor tenisového oddílu Staňkova pod taktovkou vedoucího
tenisového klubu Jana Vacíka.
V. Němec
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