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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení č. 17 z jednání
zastupitelstva města
konaného dne 26. června
2013

Zastupitelstvo města
bere na vědomí
- zprávu o činnosti rady
města za období od jednání
ZM dne 29. 4. 2013
- rozpočtové opatření č. 1
v rozpočtu města r. 2013,
schválené radou města dne
12. 6. 2013
schvaluje
- celoroční hospodaření a
závěrečný účet města za
rok 2012 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání
hospodaření pro územní
samosprávný celek město
Staňkov za období od
1. 1. do 31. 12. 2012 vydané
auditorskou společností
ADU.CZ s.r.o., na základě
provedeného přezkoumání
hospodaření v červnu
2013, se závěrem, že
nebyly zjištěny chyby ani
nedostatky,
- účetní závěrku města
Staňkov za r. 2012,
- změny v rozpočtu města r.
2013, rozpočtové opatření
č. 2 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách
bude činit v příjmové
části Kč 51 770 398,46
a ve výdajové části Kč

58 301 290,46. Financování
bude činit Kč 6 530 892,-,
- aktualizaci přijatého
kontokorentního úvěru do
výše 1 mil. Kč na dobu
neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 měsíc a úrokovou
sazbou 1 M PRIBOR +
1,31 %.
Usnesení z jednání rady
města dne 24. 7. 2013
Rada města
schvaluje
- návrh na vklad práva
do katastru nemovitostí a
smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi
smluvními stranami
1) městem Staňkov a
2) RWE GAS Net, s.r.o.,
Ústí nad Labem, Klíšská
940, zastoupeným RWE
Distribuční služby s.r.o.,
Brno, Plynárenská 499/1 a
3) ing. Michalou
Kulíškovou a Zdeňkem
Köhlerem, oba Třeboň, U
Francouzů 1135 na uložení
plynárenského zařízení –
plynovodní přípojky na
parcele dle KN č. 57/1,
k.ú. Krchleby, která je ve
vlastnictví města Staňkov,

- rozpočtové opatření č.
3 - rozpočtové změny
v rozpočtu města na r. 2013,

Machtové, bytem Puclice
66,

zastupitelstva města č. 3,
bod V. ze dne 26. 3. 2007)
takto:
- přidělení bytu o velikosti
FK Staňkov
2+1 v budově ZŠ,
90 000,- Kč
Komenského 196, učitelce
Sokol Staňkov		
ZŠ, p. Mgr. Petře Bělové,
90 000,- Kč
trvale bytem Dvorec 265
Sokol Krchleby		
Usnesení z jednání rady
s tím, že byt je přidělen
40 000,- Kč
města dne 7. 8. 2013
pouze na dobu pracovního
oddíl tenisu		
poměru jmenované v ZŠ
15 000,- Kč
Rada města
Staňkov. V případě ukončení HC Staňkov		
schvaluje
pracovního poměru bude
5 000,- Kč
- rozpočtové opatření č.
byt do 1 měsíce uvolněn.
AJAX Staňkov		
4 - rozpočtové změny
5 000,- Kč
v rozpočtu města na r. 2013. Vrácením nevzniká nárok
na přidělení jiného bytu
SK MG Staňkov florbal
v majetku města,
12 000,- Kč
Usnesení z jednání rady
kulturisté			
města dne 21. 8. 2013
- žádost TOM Stříbrná
8 000,- Kč,
rosa Staňkov o poskytnutí
Rada města
finančního příspěvku ve výši neschvaluje
schvaluje
- žádost Soukromé základní
- žádost firmy Zámečnictví 1 410,- Kč na zakoupení
turistických známek se
a mateřské školy Adélka
Jindřich Hrach, Staňkov,
znakem města jako dárku
Mašovice o poskytnutí
Žižkova 221o pronájem
pro účastníky 32. Srazu
příspěvku města na
pozemků parc. č. 801/10
turistických oddílů mládeže. částečnou úhradu části
a 801/16, v k.ú. Staňkovneinvestičních nákladů na
město o celkové výměře 659
Usnesení z jednání rady
provoz zařízení,
m2 a nebytových prostor na
st. parc. č. 434, 435, 436 a
města dne 4. 9. 2013
437 firmě za účelem skladu
bere na vědomí
zámečnického materiálu na
Rada města
- poděkování ZO Českého
dobu neurčitou,
schvaluje
zahrádkářského svazu
- rozpočtové opatření č.
Staňkov za bezplatný
- na základě doporučení
5 - rozpočtové změny
pronájem prostor LD
bytové komise pronájem
v rozpočtu města na r. 2013, a pomoc při pořádání
bytu v majetku města – byt.
výstavy květin ve dnech 9. jedn.. č. 6, o velikosti 1+1,
- rozdělení fin. prostředků
10. 8. 2013.
v domě s pečovatelskou
určených v rozpočtu města
M. Kastlová, J. Steinbach,
službou čp. 237, Žižkova
na podporu tělovýchovy
V. Žáček
ul., Staňkov, p. Ireně
(v souladu s usnesením
- Smlouvu o spolupráci
mezi městem Staňkov a
firmou Seznam.cz, a.s.,
Praha 5, Radlická 3294/10
na bezplatnou prezentaci
města na serveru Firmy.cz.

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky 2013

V souladu se zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se volby do Parlamentu České republiky budou
konat ve dnech 25. a 26. 10. 2013, místem konání ve Staňkově jsou:
- volební okrsek č. 1 - budova MěÚ Staňkov, náměstí T.G.Masaryka 35, zasedací místnost
- volební okrsek č. 2 - kino Staňkov, Staňkov, Dělnická 4
- volební okrsek č. 3 – pohostinství Krchleby, Staňkov - Krchleby 72
- volební okrsek č. 4 - sál společenské místnosti Ohučov, Staňkov - Ohučov 10
- volební okrsek č. 5 - penzion Koza Vránov, Staňkov - Vránov 3.
Voliči mohou podávat žádosti o vydání voličských průkazů písemně s úředně ověřeným podpisem voliče do
18. 10. 2013 nebo osobně na MěÚ do 23. 10. 2013, kdy se uzavře stálý seznam voličů.
Voličský průkaz se vydává od 10. 10. 2013.
Hlasovací lístky budou občanům doručeny nejpozději do 24. 10. 2013. V případě, že občan z nějakého
důvodu hlasovací lístky neobdrží, bude mu ve volební místnosti vydána nová sada hlasovacích lístků.
V pátek 25. 10. 2013 je možné volit v době 14.00 - 22.00 hodin.
V sobotu 26. 10. 2013 je možné volit v době 8.00 - 14.00 hodin.
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Město Staňkov zve všechny občany
na tradiční
rozsvěcení vánočního stromu
1. prosince od 17 hodin.
Ke slavnostní atmosféře přispějí žáci ZŠ
Staňkov.

Na konto Charity
ČR bylo odesláno
3189 Kč,
výtěžek z koncertu
Popelka
nazaretská.
Děkujeme všem,
kteří přispěli
na pomoc při
odstraňování
následků povodní.

Zveme vás na tradiční

Vánoční trhy a zabijačkové hody,
které se budou konat
před restaurací Na Mlýnské

30. listopadu 2013
od 10 do 13 hodin.

Přijďte nasát vánoční atmosféru,
ochutnat zabijačku a třeba i
nakoupit vánoční výzdobu
nejen od dětí ZŠ, ale i od profesionálů.

Společenská kronika

V měsíci září oslaví nebo již oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Kohoutová Anna, Ohučov
85 let		
Fait Josef , Staňkov I
85 let
Červená Božena, Staňkov I
85 let		
Duchoň Hynek, Staňkov I
85 let
Janka Antonín, Staňkov II
80 let		
Forstová Anna, Staňkov II
75 let
Červená Anna, Staňkov I
75 let		
Mestlová Anna, Staňkov II
70 let
Škampa Antonín, Krchleby
70 let		
Špringerová Anna, Staňkov I 70 let
Valtová Marie, Staňkov II
70 let
			
V měsíci říjnu oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova
Hellerová Věra, Staňkov I
Žáková Marie, Staňkov I
Werunský Václav, Staňkov II
Gallas Jiří, Staňkov II
Karbulová Anna, Staňkov I

92
85
80
70
70

let
let
let
let
let

Čeňková Anna, Staňkov I
Klírová Hana, Staňkov I
Vrzal Josef, Staňkov I		
Hříbalová Štěpánka, Staňkov II

85
80
75
70

let
let
let
let

Blahopřejeme všem jubilantům.
60 let společného života oslavili v červenci manželé Princlovi, Staňkov II
55 let společného života oslavili v září manželé Fejtkovi, Staňkov I
50 let společného života oslavili v červenci manželé Fictumovi, Staňkov,
a  v srpnu manželé Výrutovi,  Staňkov.
Přejeme pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti.

FK Staňkov ve spolupráci s městem
Staňkov pořádá

SILVESTROVSKOU
ZÁBAVU.
Začátek ve 20.00 hodin.

Hrají
TELEFON a MEDY GANG.
Předprodej lístků od 15. 10.
na městském úřadu.
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UHELNÉ SKLADY POBĚŽOVICE
Zásobte se na zimu!

Slevy do 30.10.2013

OŘECH 1 Most

285 Kč/q

» volejte zdarma 800 400 410

OŘECH 1 Ledvice

305 Kč/q

» rozvoz a složení na místě

BOHEMIA PELETS
PREMIUM (15 kg) 90 Kč/ks

ZDARMA

» brikety, dřevo, pytlované zboží
» veškerá paliva pod střechou
» cenová kalkulačka on-line

P-CS092013

Kupon na pytel
dřeva na zátop

» ledvické, mostecké, polské uhlí

» www.recoplan.cz

Ke každému nákupu nad 30 q do 30.10.2013.

Milí čtenáři Staňkovska,
chtěla bych touto cestou poděkovat městu Staňkov a obci Čečovice, že
nám pomohly k tomu, abychom mohli uspořádat Folk-country festival pro
zámek Čečovice. Jak víte, jsme občanské sdružení, finanční prostředky
nemáme, proto je pro nás každá pomoc velice důležitá.
Vy, kteří jste se zúčastnili, víte, že se festival povedl. V zámecké sýpce
jste mohli obdivovat úžasné fotky, poznat obrázky malované voskem, vše
doplněné módní přehlídkou, která měla v těchto výstavních prostorách
premiéru.
Účinkujícím kapelám se jako vždy u nás hrálo dobře, protože jedině naši
návštěvníci dokáží udělat tu správnou atmosféru. Mohli jste si zakoupit i
originální dárky u našich stálých trhovců.
A v neděli? Neděli jsme chtěli věnovat jako dík městu Staňkov, děti
ze základní školy rozezpívaly celé nádvoří a staňkovští mladí divadelní
ochotníci rozesmáli svým cimrmanovským představením všechny na
zámku. Skupina INIS z Plzně naučila návštěvníky irské tance a plzeňské
divadlo Nová Akropolis také přispělo k tomuto svátečnímu odpoledni.
Moc bych chtěla poděkovat nejen našim dárcům dotací - Plzeňskému
kraji, Nadaci život umělce a MAS Radbuza, ale právě také městu Staňkov
za zapůjčení pódia a lavic a obci Čečovice za finanční podporu naší akce.
Jak víte, snažíme se zámek zachránit všemi našimi silami. A jakákoliv
pomoc je pro nás velice důležitá a velice si jí vážíme.
A co ještě letos u nás můžete prožít? 12. října od 15 hodin bude v kostele
sv. Mikuláše v Čečovicích koncert mužského vokálního kvintetu Hlasoplet
z Plzně, který byste si neměli nechat ujít.
A co příští rok? Jako vždy začneme sezonu naším oblíbeným country
bálem ve Staňkově.
Přeji všem krásný podzim, ještě jednou velice děkuji městu Staňkov,
obci Čečovice a všem návštěvníkům, kteří k nám rádi zavítají.
Miroslava Šusová
Český svaz ochránců památek
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Kultura

Kulturní akce
4. 10.		
I. prodloužená
tanečního kurzu

5. 10.
Ozzy Osbourne+SAP rocková zábava
12. 10.		
Hájenka
taneční zábava
19. 10.		
Rockový bál
22. 10.		
Techtle Mechtle
travesti show
24. 10.		
Atlas - myslivecká
dechová kapela
k poslechu
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Ve dnech 9. – 11. srpna se konala
30. 11.
10 - 13 hodin
Vánoční trhy a
zabijačkové hody u
kostela
30. 11.		
Visací zámek +
Vypsaná fixa
rocková zábava

38. výstava květin

,

opět velmi pěkně naaranžovaná. Přestože počasí květinám
nepřálo, byly vystaveny jiřinky, mečíky, růže, begonie,
orchideje, abutilony známé jako pokojové javory. Nechyběly
bonzaje a různé pokojové květiny, stejně jako výstavka
výtvarných prací. Pro návštěvníky byla připravena tombola a
občerstvení. Koupit bylo možné také zahrádkářské výpěstky
a květiny.

1. 12. v 17 hodin
Rozsvěcení vánočního
stromku
na náměstí
6. 12.		
Domažličanka
dechová hudba
k poslechu
vánoční koncert

26. 10. ve 20.00
30 let Telefonu  
rocková zábava
28. 10.		
Pražští barokní sólisté
koncert v kostele
2. 11.		
MASH + Zvlášný škola
rocková zábava
9. 11.		
II. prodloužená
tanečního kurzu
15. 11.		
Malá kapela P. Havlíka
dechová hudba z
jižních Čech
k poslechu
17. 11.		
Taneční odpoledne
v rytmu latiny
19.11.		
Matylda zasahuje  
pohádka
23. 11.		
Katapult
rocková zábava
29. 11.		
Závěrečný ples
tanečního kurzu

14. 9. 2013 město Staňkov pořádalo podzimní

DĚTSKÝ DEN.

Za přívětivého počasí se v prostoru za staňkovskou
sokolovnou nakonec sešlo dost dětí i rodičů, pro které
byl připravený opravdu pestrý program.
Poděkování za odpoledne nabité zážitky i soutěžemi
patří městu Staňkov, Sokolu, Junáku, TOM Stříbrná
rosa, ZUŠ Staňkov, Policii České republiky, Hasičskému záchrannému sboru i staňkovským malým záchranářům, Jindrovi Krstevovi a Terce Leitlové, ale vlastně i všem, kteří se toto odpoledne na této povedené
akci sešli.
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Den otevřeného letiště Staňkov

Dne 24. a 25. 8. 2013 Aeroklub Staňkov pořádal každoroční Den otevřeného letiště. Letošní
rok byl v duchu historických kluzáků, a to proto, že náš aeroklub od 17. 8. do 25. 8. hostil na
našem letišti mezinárodní slet POTK (Plachtařský Old Timer Klub). Již během týdne chodili
na naše letiště příznivci létání zhlédnout kluzáky staršího data, podívat se na jejich poletování
ve vzduchu a po přistání se podívat do kabiny těchto dřevěných „strojů.“ POTK hodnotil
tento 20. slet jako jeden z nejpovedenějších co do odlétaných hodin, to do počtu účastníků.
Byli zde piloti z ČR, Německa, Rakouska i Švýcarska. Týden vyvrcholil již zmíněným
Dnem otevřeného letiště, kdy v sobotu jsme za pěkného počasí viděli spoustu historických
kluzáků nejen na stojánce, ale i za letu. Během dne vystoupil s leteckou akrobacií Jiří Duras
z Leteckého akrobatického centra v Karlových Varech na letounu Decathlon a pak Karel
Kuthan na stroji Jak 55, byl předveden průlet kluzáku vicemistra ČR v plachtění juniorů
staňkovského Martina Zahálky, za zmínku stojí aerovlek a autovlek nejstaršího kluzáku
Hols del Teufel (v překladu Vem to čert) Jiřího Leníka z Aeroklubu Raná, který tento stroj
nejen pilotoval, ale i dle původního plánu znovu postavil.
Neděle se bohužel nepovedla, počasí nám nepřálo, okolo 9.00 hodin začali chodit
první návštěvníci, ale viděli jen, jak letadla skládáme do hangáru a okolo 10.30 nám Den
otevřeného letiště ukončil déšť.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem návštěvníkům, všem příznivcům
letectví a letiště ve Staňkově a hlavně městu Staňkov, pod jehož záštitou se letošní Den
otevřeného letiště konal.
Jako každý podzim, (říjen, listopad) je možno i letos na našem letišti zahájit
teoretickou přípravu pilota kluzáků a na jaře příštího roku začít létat. Létat, resp. učit se létat,
je dle předpisů možno od 15 let. Případné zájemce zveme k osobní návštěvě o jakémkoliv
víkendu na našem letišti, kde poskytneme bližší informace o průběhu výcviku. Případně
nás můžete kontaktovat tel. nebo e-mailem. Naše webové stránky jsou www.ak-stankov.org
Za Aeroklub Staňkov Dušan Špirk

Školní rok 2013 / 2014
byl slavnostně zahájen 3. září v Lidovém
domě, kde se představili noví prvňáčkové.
Novým žáčkům při
jejich nástupu pomáhali žáci deváté třídy.
Příjemnou atmosféru
navodili členové školního pěveckého sboru.

22. 10. od 19.00 v LD
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Trojka na konci letopočtu – rok 1933
Rok 1933 se do světových dějin zapsal jako rok, v němž hospodářská krize
dosáhla svého vrcholu. Také v českých zemích poklesla průmyslová výroba
až na 60 procent ve srovnání s rokem 1929 a počet nezaměstnaných ve
zprostředkovatelnách práce přesáhl 900 tisíc, přitom se odhaduje, že skutečný
stav byl ještě o třetinu vyšší.
S důsledky krize se pochopitelně potýkali i lidé na Staňkovsku.
V horšovskotýnském soudním okrese se koncem května 1933 ocitlo bez práce
1243 lidí, z toho počtu připadlo na Staňkovsko 796 zcela nezaměstnaných a
287 střídavě zaměstnaných osob. Části lidí bez práce se dostalo podpory podle
gentského systému (tj. na podporu měl nárok jen ten, kdo byl organizován
v odborových organizacích před ztrátou zaměstnání) a část nezaměstnaných
byla zahrnuta do státní stravovací akce.
Místní obecní komitét pro pomoc nezaměstnaným pořádal pracovní
akce směřující k vylepšení trhu práce ve Staňkově: z peněz vybraných ve
sbírkách zaopatřil lidem nouzovou práci – hubení housenek, čištění a stříkání
ovocného stromoví, dále se počítalo s nouzovými pracemi při úpravě polních
cest, dětského hřiště a v obecním lese. Na státní půjčku práce pořádanou
na základě zákona o Půjčce práce, mající krýt rozpočtové schodky během
hospodářské krize, přispěla částkou 350 tisíc korun staňkovská městská
spořitelna, částkami 10 tisíc korun pak obec a okresní péče o mládež a menší
částkou rovněž staňkovské společenstvo hostinských a výčepníků. Okresní
komise pro léčebnou péči pro nezaměstnané a příslušníky jejich rodin řešila
rozdávání poukázek k lékaři, které vydávaly obce na základě potvrzení, že
nezaměstnaný byl v námezdním poměru. Lékaři ve Staňkově (MUDr. Jírovec,
Grotte, Václav Eger a František Eger) si mezi sebou rozdělili ordinační hodiny,
v nichž poskytovali bezplatnou léčebnou péči nezaměstnaným.
Přestože lidem v této době příliš optimismu nezbývalo, i nadále se
konaly např. divadelní produkce hasičského sboru, který uvedl veselohru F.
X. Svobody Poslední muž nebo dramatického odboru staňkovské dělnické
tělocvičné jednoty, jenž předvedl Piskořovu komedii Bouračka. V neděli 15.
října se ve staňkovském Biu v sokolovně prvně hrál zvukový film, a to Kantor
Ideál režiséra Martina Friče z roku 1932.
V červnu byl uspořádán již desátý ročník dětského dne ve Staňkově.
V roce 1931 byl při dětském dnu ve Staňkově dokonce natočen film, který se
pak promítal v řadě míst v Čechách a rovněž v Jugoslávii. V předvečer Husova
svátku se konaly tradiční oslavy spojené s průvodem s hudbou a lampiony
procházejícím městečkem i vsí a směřujícím na Mastník, kde byla po přednášce
a projevech zapálena hranice a zpívány písně.
Skutečně velkolepou akcí, „dílo dosud v Staňkově nikdy nekonané“ –
jak zapsal kronikář, se stal letecký den, připravený místními legionáři, skauty
a hasiči. Již dopoledne se k prohlídce letadel sešlo cca 1500 diváků, za celý
den se počet návštěvníků vyšplhal k sedmi tisícům.
Rovněž k oslavám patnáctého výročí vzniku samostatné republiky
se staňkovské korporace dobře připravily: hasiči sehráli divadelní hru
Věrni panu prezidentovi, sokolové ve spolupráci s pěveckým spolkem Vlast
uspořádali slavnostní tělocvičnou akademii, družina skautů - Vlčat připravila
ve škole v městečku dětskou besídku, junáci nachystali skautskou ohňovou
štafetu. Výroční den 28. října pak začal slavnostním kázáním a děkovnými
bohoslužbami, oficiální oslavy zakončil průvod, projevy a vztyčení státní
vlajky za doprovodu hymny. Kdo tehdy tušil, že další kulaté výročí vzniku státu
se odehraje v potupené republice.
Radka Kinkorová
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Sport
ODBOR TURISTIKY
TJ SOKOL STAŇKOV
srdečně zve v sobotu 12. října 2013 na 35.
ročník turistického pochodu a cykloturistické
akce

SMYČKA RADBUZY

PĚŠÍ: 10, 15, 25, 30 a 50 km
CYKLO: 30, 50 a 70 km
START: sokolovna Staňkov 7.00 - 12.00 hod.
CÍL: sokolovna Staňkov do 17.00 hodin
STARTOVNÉ: 10,- a 15,- Kč
UBYTOVÁNÍ: ve vlastních spacích pytlích v sokolovně nebo na ubytovně Sokola Staňkov
INFORMACE: Jiří Navrátil, tel. 723 237 675,
e-mail: navratil.rene@seznam.cz
Tradiční občerstvení na trasách i v cíli. Možnost
plnění oblastního turistického odznaku Horšovskotýnsko, jehož záznamník lze zakoupit na startu
pochodu nebo na výše uvedeném kontaktu.

II. ročník „Staňkovského trojboje“
V sobotu 14. září se od 15.00
uskutečnil v prostorách Fitnessclubu
Staňkov II. ročník Staňkovského trojboje.
Jedná se o soutěž hlavně pro začínající,
ale i stávající mladé závodníky. Nicméně
se tohoto závodu mohl zúčastnit jakýkoliv
člen Fitnessclubu Staňkov bez rozdílu věku a váhy. Soutěž
probíhala v disciplínách: benchpress – na počet opakování
(činka měla poloviční hmotnost soutěžícího), dřep na počet
opakování (činka měla poloviční hmotnost soutěžícího)
a přítahy na hrazdě, kde rozhodujícím kritériem byl počet
přítahů. Celkem se na startovní listinu zapsalo 7 borců.
V první disciplíně zvítězil Jan More, který s činkou o
hmotnosti 35 kg zvládl 75 opakování. V druhé disciplíně
- dřepu exceloval mladý závodník Václav Vostracký (16
let), který s činkou o hmotnosti 35 kg zvládl 100 dřepů (pro
srovnání zkuste udělat 100 dřepů bez jakékoliv zátěže).
Třetí disciplínu pak stejně jako vloni ovládl další z kategorie
mladých závodníků Bohouš Šlehofer, který se přitáhl
celkem 24x. Absolutním vítězem II. ročníku Staňkovského
trojboje se stal Jan More. Po skončení závodu pak proběhlo
vyhlášení vítězů a posezení u ohně. Pro každého závodníka
bylo připraveno občerstvení a každý závodník, který
se umístil na 1. - 3. místě, obdržel věcné ceny, medaile a
diplom. Absolutní vítěz získal pohár.
Jak je vidět, silový sport a kulturistika ve Staňkově
získává opět na popularitě zejména mezi mládeží (členská
základna Fitnessclubu Staňkov má v současné době
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kolem aktivních 80 členů).
Jedna z hlavních priorit
Fitnessclubu Staňkov pro rok
2014 je práce s mládeží a její
zapojení do soutěžní sezóny
v silových disciplínách pro
rok 2014. Další akcí, kterou
Fitnessclub Staňkov pořádá,
je 20. ročník Vánočního
benchpressu, který se koná
vždy 25. prosince od cca
16.30 hod. Vstup zdarma.
		
Za Fitnessclub Staňkov
Bc. Tomáš Tauer
Hokejisté zahajují 14. sezónu
Hokejový klub Staňkov se připravuje na svou 14. sezónu, kterou odehraje v Krajské soutěži mužů Plzeňského
kraje. Tréninky klubu začaly na domažlickém zimním
stadionu již 20. srpna a pokračují pravidelně každé úterý večer. V tomto ročníku se utkáme s týmy: Kralovice,
Kaznějov B, Město Touškov, Příkosice, Bezdružice, Panasonic, Handball, Omega Trans B, Holýšov B, Zbiroh
B. Hrací systém je dvoukolový s následným play off.
Hráčský kádr pro tuto sezónu tvoří: brankáři Jan Brožovský a Jaroslav Baar, obránci: kapitán Pavel Blacký,
Vojtěch Němec, Pavel ReiTenisté uspořádali dvě akce
thar, Marek Přibyl, Josef
První akcí byl pouťový tenisový turnaj LADY CUP,
Falout, Ladislav Kabourek,
který proběhl na staňkovských kurtech v sobotu 27.
útočníci: Petr Němec, Petr
července 2013 pod záštitou starosty města Staňkov
Bc. Mgr. Alexandra Horáka. Dámský turnaj zahájil pan Hoffman, Tomáš Nový,
starosta společně s vedoucím tenisového klubu Janem Karel Tomášek, Martin KaVacíkem. Pořadatelství měl na starosti Petr Cenepitán, Jakub Haas, David
fels, kterému patří velké díky za uspořádání prvního
Dvořák, Jiří Látal, Pavel
ročníku tohoto turnaje. Účastnilo se celkem 7 hráček
ze Staňkova a okolí - Pitipáčová, Šálková, Rauchová,
Krblich. První utkání čeká
Lampová, Gožďalová, Kořínková a Karasová. Vzhledem Staňkov v sobotu 12. října
k velmi teplému počasí se zvolil systém rozlosování do
pavouka s výhrou na jeden set, finále pak na dva sety. 2013 v 16:15 hodin proti
Příkosicím na ZS v DomažDo finále se probojovala Gožďalová s Rachovou a po
výhře 6:4, 6:1 se z vítězství radovala Gažďalová.
licích. Více na stránkách
Druhou akcí byl přebor staňkovského tenisového
města Staňkov (sport klubu, který proběhl na staňkovských kurtech za
hokej).
krásného počasí v sobotu 7. září 2013. Přebor se koná
Ing. Vojtěch Němec
tradičně každý rok na konci léta. Tentokrát se účastnilo celkem 7 hráčů - Jan Vacík, Vojtěch Němec, Petr
Cenefels, Milan Štengl, Ladislav Štěpán, Karel Mandík
a Miroslav Rada. Hráči se mezi sebou utkali systémem
každý s každým a vítězem se stal již poněkolikáté Petr
Cenefels. Celý den proběhl v příjemném duchu a byl
zakončen večerním grilováním.
Vychází každé dva měsíce.Vydává
město Staňkov, nám.TGM 35,
Fotky z obou akcí jsou k dispozici na stránkách města
345 61 Staňkov.
(sport - tenis).
Řídí redakční rada:
Ing. Vojtěch Němec
Vedoucí - Josef Steinbach, Ferda
Fotbalisté FK Staňkov
vstoupili do sezony 2013/14
ve spolupráci se sousedním
Sokolem Krchleby, který
funguje podle nově
zavedených regulí jako
staňkovská „farma“. Oba
oddíly si mohou vzájemně
vypomáhat hráči. Áčko
Staňkova zahájilo sezonu
nešťastnou porážkou 1:3
se Spáleným Poříčím a
následně prohrálo vysoko
1:6 v Žihli. Vstup nováčka

do I. A třídy tedy nebyl
vydařený, ale postupem času
se náš tým přece jen dostal
k výsledkům, které hráče,
vedení i fanoušky potěšily.
Mužstvo trenéra Kuchariče
poté porazilo Mochtín,
prohrálo sice v Horšovském
Týně, ale následně si
připsalo plný bodový zisk
z utkání proti Chodskému
Újezdu a na Doubravce
s tamním béčkem. Po
porážce v Rozvadově byli

Staňkovští po sedmi kolech
na 11. místě.
Dobrých výsledků v krajské
soutěži dosahují dorostenci
a zejména žáci, kteří své
první čtyři zápasy vyhráli.
V okresních soutěžích
hrají také mladší žáci a
obě přípravky. Ve IV. třídě
obhajuje pěkné umístění
z předchozí sezony céčko.
Fotbalisté Krchleb jsou
v okresním přeboru
v polovině tabulky.

Rezerva futsalistů Ajaxu
Staňkov, která obhajuje
titul v okresním přeboru,
odehrála první zápas nového
ročníku až předposlední
zářijový víkend, kdy zdolala
tradičního soupeře ze
sousední Čermné 8:3. Áčko
Ajaxu bude hrát plzeňský
krajský přebor, tato halová
soutěž bude odstartována až
v polovině listopadu.

Schenk, Slávka Schenková, Marta
Kastlová, 1000 ks výtisků ZDARMA.
Zveřejněné články nemusí být shodné
s názorem redakce. Reg.č. 340
1000 389
Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz.
Cena inzerce je 6 Kč za 1 cm2,
celostránková reklama na první straně
je za 2000 Kč. Inzeráty posílejte ve
formátech doc, pdf, jpg.
Staňkovska najdete na adrese:
www.mestostankov.cz/casopis-stankovsko
Příští uzávěrka je 20. listopadu.

