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Číslo 125

Dětský den
a Májka

Jako již každoročně i letos
město Staňkov ve spolupráci
se zájmovými organizacemi
uspořádalo v rámci zahájení
kulturní sezóny Májku
na Mastníku a oslavy
Mezinárodního dne dětí. Ačkoli
bylo počasí také již tradičně
nevyzpytatelné, obě akce si své
návštěvníky našly.
Mohlo by se zdát, že podobné
akce se ve Staňkově stávají
samozřejmostí, ale rád bych
upozornil, že bez práce desítek
lidí z pořádajících organizací by
se tyto věci daly těžko zvládnout.
Samozřejmostí by tedy mělo
být velké poděkování a upřímný
obdiv těm, kteří pro nás jsou
ochotni takto obětovat svůj volný
čas. Takže Díky.
F. Schenk
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 16. 3. 2016

Rada města schvaluje
- rozpočtové opatření č. 1 –
rozpočtové změny v rozpočtu města
na r. 2016,
- odpisování mycího stroje
Winterhalter pro MŠ Staňkov,
odpisová skupina I, doba
odepisování 12 roků,
- žádost První cukrářské, s.r.o.
o umístění dvou kusů stolků a
jednoho kusu slunečníku na rohu
náměstí T. G. Masaryka, Staňkov,
naproti provozovny cukrárny, od 1.
4. 2016 do 30. 9. 2016,
- proplacení částky 5 300,- Kč
na úhradu kostýmů M-94/12 pro
mažoretky ZŠ,
- příkazní Smlouvu mezi městem
Staňkov jako příkazcem a
WebSport & Consulting service
s.r.o., Boskovice, IČ 29277825,
DIČ CZ29277825 jako příkazníkem
na provádění zadavatelských prací
ve veřejné zakázce pod názvem
„Víceúčelové hřiště Staňkov“.
Platební podmínky:
1. 10 000,- Kč + DPH po otevírání
obálek s nabídkami
2. Konečná faktura ve výši 10 000,Kč + DPH po předání kompletní
archivní dokumentace o průběhu
zadání veřejné zakázky příkazci,
- Zadávací dokumentaci na
veřejnou zakázku „Víceúčelové
hřiště Staňkov“.
Osoba pověřená zadavatelskými
činnostmi je WebSport &
Consulting service s.r.o.,
Boskovice, IČ 29277825, DIČ
CZ29277825,
- výzvu k podání nabídky a znění
zadávací dokumentace ( dle ust.§
44 zákona č. 137/2006 Sb., O
veřejných zakázkách v platném
znění) včetně příloh k veřejné
zakázce „Víceúčelové hřiště
Staňkov“,
bere na vědomí
- příjezd a odjezd Klubu 3.
armády Plzeň a klubu OLD CAR
RANGERS Praha v rámci oslav
osvobození Staňkova dne 6. 5.
2016, příjezd 15.10 hodin, odjezd
16.10 hodin a schvaluje příspěvek
ve výši 10 000,- Kč na pohonné
hmoty pro účastníky konvoje,
- statický posudek pro možnost
vestavby učebny ZUŠ do
půdního prostoru ZŠ a souhlasí
s proplacením částky 4 538,-Kč za
jeho zpracování,

doporučuje
- na žádost SÚSPK ke schválení
zastupitelstvu města Staňkov
bezúplatný převod pozemků pod
stavbou nového mostu u Krchleb
v k. ú. Krchleby, pozemky p. č.
132/36 o výměře 63 m2, odděleného
z pozemku p. č. 132/19 a p. č. 296/2
vodní plocha o výměře 75 m2,
odděleného z pozemku p. č.296/2.
Usnesení z jednání rady města
dne 30. 3. 2016
Rada města schvaluje
- přijetí nového člena JSDH
Staňkov pana Rostislava Beka
- složení hodnotící komise na akci
„Lávka přes Radbuzu“,
bere na vědomí
- zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu – Projektové
a inženýrské služby na akci
„Staňkovsko – odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova – III. etapa –
odkanalizování Vránova“
a doporučuje ke schválení
zastupitelstvu města nabídku
uchazeče firmu PROVOD INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST,
s. r. o. , V Podhájí 226/28, 40001
Ústí nad Labem, IČ : 25023829.
Usnesení z jednání rady města
dne 13. 4. 2016

Rada města schvaluje
- přijetí daru pro sociálně slabé žáky
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
Finanční dar je určen na úhradu
obědů pro 5 žáků do konce školního
roku 2015/2016. Poskytnutý dar je
ve výši 6 272,- Kč a nepožaduje od
vlastních příspěvkových organizací
souhlas rady města na přijetí darů
do výše 20 000,- Kč,
- na návrh společnosti Attavena,
o.p.s. se sídlem Husova 45,
370 05 České Budějovice smlouvu
o spolupráci na projektu „Senioři
komunikují“ – bezplatný počítačový
kurz pro seniory ve starobním
důchodu. Kurz je rozdělený do 5
lekcí po 3,5 vyučovacích hodinách.
Kapacita kurzu je 12 osob,
- zadávací dokumentaci pro
podlimitní veřejnou zakázku
na stavební práce zadávanou
v otevřeném řízení dle zákona
č.137/2006 Sb., O veřejných
zakázkách v platném znění,
„Staňkovsko – odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova – III. etapa, IV. etapa –
odkanalizování Vránova“,

- příkazní smlouvu s firmou
DOMOZA projekt s.r.o., IČ
28145089, DIČ CZ28145089,
Teslova 1202/3, 301 0 Plzeň.
Smlouva se týká realizace
zadávacího řízení akce: „Staňkov
– Projekt založení aleje podél
pěší a cyklistické stezky Staňkov
– Vránov. Odměna za řádné
provedení kompletní zakázky je
20 000,- Kč,
- smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0010518/1/
VB Krchleby, DO, p. 321/2 a 3 –
kNN, mezi městem Staňkov a ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV Podmokly, IČ 247729035,
DIČ CZ24729035. Finanční náhrada
byla stanovena ve výši 18 750,- Kč
+ DPH v platné výši,
- smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0011014/
VB1 Krchleby, DO, RD p. 38/68–
kNN, mezi městem Staňkov a ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín IV Podmokly, IČ 247729035,
DIČ CZ24729035, zastoupenou
OMEXOM GA Energo, s.r.o.,
se sídlem Plzeň – Bolevec, Na
Střílně 1929/8, IČ 49196812, DIČ
CZ49196812. Finanční náhrada byla
stanovena ve výši 1000,- Kč + DPH
v platné výši,
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a Regionální rozvojovou
agenturou Plzeňského kraje, o.p.s.,
na zpracování studie proveditelnosti
projektu „Řešení cyklodopravy ve
městě Staňkov a v jeho místních
částech“. Dílo bude zpracováno
v souladu s metodickými pokyny
18. výzvy „Podpora bezpečnosti
dopravy a cyklodopravy“,
Specifického cíle 1.2: „Zvýšení
podílu udržitelných forem dopravy“
Integrovaného regionálního
operačního programu.
Celková cena díla bude za projekt
řešení cyklodopravy
157 300,- Kč včetně DPH, za
podání a vypracování žádosti
finanční podporu 18 150,- Kč včetně
DPH,
- na oslavu svátku jara a pálení
čarodějnic na Mastníku 30. 4. 2016
finanční částku v celkové výši
20 000,- Kč (Kargen 8 000,- Kč,
Olympic revival 12 000,- Kč),
doporučuje
- zastupitelstvu města ke schválení
smlouvu č. PN 2016 0007
s vlastníkem sítě elektronických
komunikací – Česká

telekomunikační infrastruktura a.s.
na realizaci překládky sítě
elektronických komunikací.
Smlouva se týká přeložky sítě pro
realizaci akce „ VPI Staňkov,
lávka přes řeku Radbuzu“. Výše
nákladů překládky, stanovena na
základě Cenového a technického
návrhu, ke dni uzavření smlouvy
činí 264 117,- Kč,
- zastupitelstvu města ke schválení
smlouvu o dílo uzavíranou dle
ustanovení § 2586 a následujících,
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník v platném znění, mezi
městem Staňkov a firmou
PROVOD – inženýrská společnost
s.r.o., v Podhájí 226/28, 400 01
Ústí nad Labem, na provedení
díla, Projektová dokumentace
pro provádění stavby, na akci:
„Staňkovsko – odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova – III. etapa, VI. etapa –
odkanalizování Vránova“. Cena
včetně DPH bude činit 1 482 250,Kč,
- zastupitelstvu města ke schválení
smlouvu o dílo uzavíranou dle
ustanovení § 2586 a následujících,
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
zákoník v platném znění, mezi
městem Staňkov a firmou PROVOD
– s.r.o., Ústí nad Labem, na
provedení díla na akci:
„Staňkovsko – odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova – III. etapa, VI. etapa –
odkanalizování Vránova“. Celková
cena předmětu plnění je 520 300,Kč včetně DPH.
Usnesení z jednání rady města
dne 4. 5. 2016
Rada města schvaluje
- návrh na poskytnutí příspěvku
na činnost a sportovní vybavení
Mladých hasičů SDH Staňkov ve
výši 20 000,- Kč,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu paní Lucii
Soukupové, Staňkov I. Jedná se o
byt č. 8, 1+2 v ulici U Pošty č. p.
389,
- žádost SK Krchleby 1921, z. s. o
uhrazení honoráře hudební skupině
na pouti v Krchlebech ve výši
14 000,- Kč. Vystoupení v rámci
pouťových oslav je pro účastníky
bezplatné,
- žádost p. Anny Řezáčové, Staňkov
II o příspěvek na koncert vážné
hudby 21. 5. v kostele Sv. Jakuba ve
Staňkově ve výši 8 000,- Kč,
- pořízení 3 ks uniforem pro SDH
Staňkov,
- odpuštění části dluhu MTBS paní
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Michaele Inderholcové, Staňkov,
Nádražní 353 ve výši 20 000,- Kč
za vedení kroužku mladých hasičů
„Lvíčata“ SDH Staňkov,
- smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z programu Obnova
historického stavebního fondu
v památkových rezervacích a
zónách a staveb drobné architektury
na území Plzeňského kraje, č.
Z32/16. Dotace je poskytnuta na
opravu, nátěr venkovní omítky,
včetně nátěru oken, dveří a mříží
kapličky v Krchlebech. Celková
výše poskytnuté dotace je 20 000,Kč,
- žádost Karla Lorence, Krchleby
130 a Vratislava Mikulky, Krchleby
136 o výstavbu privátní kanalizační
stoky v Krchlebech na pozemcích p.
č. 336/1 a 336/2 v k. ú. Krchleby (v
majetku Karla Lorence a Vratislava
Mikulky) a její napojení do
kanalizační sítě města Staňkov,
- žádost ZŠ Staňkov o proplacení a
zajištění dopravy pro žáky 1. stupně
ZŠ na společné akce s dětmi ze ZŠ
speciální v Merklíně dne 24. 5. 2016
a 1. 6. 2016,
- nabídkovou cenu na administraci
výběrového řízení na pořízení
dopravního automobilu pro SDH od
firmy MAZEPPA s.r.o., Barrandova
404/28, 326 00 Plzeň, ve výši
12 500,- Kč bez DPH,
- smlouvu o podmínkách napojení,
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o spolupráci a součinnosti při
realizaci plynárenského zařízení
a o smlouvě budoucí nájemní č.
9416000488/4000201279 mezi
městem Staňkov a společností RWE
GasNet, s.r.o. Jedná se o středotlaké
přípojky v plánované obytné zóně
Ohučov,
- vyhodnocené přihlášky do
výběrového řízení na místo vedoucí
úředník/úřednice na dobu neurčitou
- sociální pracovnice/pracovník na
úseku sociální péče a pečovatelské
služby. Z uchazeček byla na místo
dle výběrového řízení vybrána
Kamila Sušická, Staňkov I,
doporučuje
- ke schválení zastupitelstvu města
smlouvu o poskytnutí účelové
dotace z programu „Zachování
a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ č. P57/16.
Dotace bude poskytnuta na opravu
venkovní omítky a nový nátěr
budovy tzv. staré radnice včetně
nátěru vstupních dřevěných vrat,
výše poskytnuté dotace
200 000,-Kč,
- zastupitelstvu města ke schválení
žádost Pavlíny Brumovské,
Krchleby 22 o prodej 2 m2 pozemku
p. č. 231, k. ú. Krchleby. Na
uvedeném pozemku stojí část RD
č. p. 22.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

V městském rozhlase byly sice avizované farmářské trhy, na
náměstí se však v pátek 27. května objevily pouze dva stánky –
jeden s košíkářským zbožím a sazeničkami bylinek a zeleniny a
jedna pojízdná prodejna masa a masných výrobků („Novákovo
budějcké uzeniny z komína“). Organizátor trhů sdělil, že by měla
tato prodejna být na staňkovském náměstí každý pátek a na
příští pátek přislíbil i pekařské výrobky.
J. Steinbach

I letos, 6. května, ve výroční den osvobození Staňkova dorazila na
náměstí kolona amerických vojenských vozidel z druhé světové
války. Tato akce je tu již dlouholetou tradicí a je určitě chvályhodné,
že rada města schválila příspěvek 10 000,- Kč na pohonné hmoty
účastníkům konvoje.
Tentokrát nebyly předváděny žádné bojové scénky, přesto byl příjezd
hojně navštíven našimi občany a děti i dospělí si užívali pěkného
odpoledne.
J. Steinbach

* rychlá online rezervace
* prodej zájezdů od zaručených
cestovních kanceláří
=> nejlepší možná cena v danou
chvíli

Tel.: 720 033 660
CA Holýšov

Cestovní agentura Holýšov

www.caholysov.cz
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Slavnost k 71. výročí
osvobození ženského
koncentračního tábora v
Holýšově

Z archívu
Rok 1926 ve Staňkově
V mladém Československu se dotvořil politický systém. V průběhu roku byla dvakrát jmenována vláda.
Na podzim se vytvořila vláda tzv. panské koalice, v níž nebyli sociální demokraté ani národní socialisté,
zato do ní prvně vstoupili zástupci německých stran. Politika se „dělala“ i ve Staňkově. Veřejné schůze
sociálních demokratů se konaly v sále U Kozinů, živnostníci se scházeli v hostinci U Hronů. Sociální
demokraté pořádali tábor lidu na náměstí. V podvečer svátku Mistra Jana Husa se tradičné konával průvod
na Mastník, kde byla zapálena hranice, a den nato se konal tábor lidu. Obou shromáždění se účastnilo
nečekaně málo obyvatel.
Dále byly aktivní zejména spolky, již na přelomu února a března uspořádaly „drůbežnickou“ výstavu
v zahradních místnostech U Kozinů. Tam také hrávaly divadelní společnosti, které Staňkov pravidelně
navštěvovaly.
Ve dvacátých letech se Staňkov vzmáhal i stavebně. V onom roce 1926 bylo např. dostavěno první
patro na domě čp. 44 na náměstí, přistavěn hostinec pana Cyrila Felixe na náměstí čp. 2. Začátkem května
se začala dláždit Chodská ulice a zřizovaly se zde betonové chodníky a rovněž chodníky v okolí náměstí,
26. října se začal stavět obecní dům – chudobinec. Ve vsi byla provedena úprava cesty k družstevnímu
mlýnu, na správku silnice se používal štět z lomu Svépomoc z Horní Kamenice, štěrk a písek z Plotny
v Krchlebech, silnice k radnici ve vsi byla upravena za použití kamene z lomu na Mastníku. Kostkami se
dláždilo prostranství kolem kostela, upravovaly se ulice na Závisti, opravovala se střecha radnice ve vsi,
zřizovaly se odpadové kanály a rozšiřovalo se elektrické osvětlení. Podél zregulované části Radbuzy od lávky
směrem k mostu bylo vysazeno 25 topolů.
Část strážnice byla pronajata okresní zprostředkovatelně práce a pro Okresní péči o mládež ve
Staňkově byla vyhrazena místnost na radnici ve Staňkově Vsi. Staňkovští se chystali ke koupi lesů v okolí
Staňkova rozdělovaných po pozemkové reformě. Hostinec U Kozinů získal jako nájemce staňkovský pivovar,
který jej nechal provozovat zájemci ze Stoda.
V srpnu se v okolí Staňkova konaly divizní manévry. Cvičil tu 38. pěší pluk z Berouna s hudbou, 35.
pěší pluk z Plzně s hudbou a 2. pluk dělostřelců a telegrafická rota. Vojenské cvičení zde trvalo několik dní
a znamenalo pro Staňkovské povyražení, neboť vždy večer se na náměstí koncertovalo a také v sokolovně
hrála hudba, a to vše „za velké účasti obyvatel“, jak píší současníci.
Rok 1926 se vymykal průměru, co se počasí týče. Začátek léta byl velmi deštivý, takže se ve dnech
5. – 6. července rozvodnila Radbuza a vystoupila na 2,78 m nad normál, opětovně se pak rozvodnila o tři dny
později. Srážkově nadprůměrný byl již červen a deště pokračovaly po celé léto, takže se opozdily senoseče i
žně. A 23. a 24. října již sněžilo, 28. října byl silný mráz, takže na oslavu osmiletého trvání republiky se lidé
do průvodu s hudbou museli dobře obléknout.
V průvodu, který směřoval ze Vsi Staňkova do Městyse Staňkova, šli členové staňkovských spolků (Sokola,
dělnické tělovýchovné jednoty, hasiči, legionáři) a politických stran. Před radnicí se pak uskutečnilo
slavnostní shromáždění s projevy a hymnou. Z národní oslavy pak Staňkovští zaslali pozdravný telegram
prezidentovi republiky.
Radka Kinkorová

Společenská kronika

V měsíci květnu oslavili významné životní jubileum tito občané Staňkova
Chlumecká Zdeňka, Staňkov II		
94 let
Radová Marie, Staňkov I		
92 let
Stöhrová Anna, Staňkov I		
90 let		
Taubenhansl Miloslav, Staňkov II
90 let
Kreysa Václav, Staňkov II		
85 let		
Lukášová Božena, Staňkov I		
85 let
Bílek Václav, Staňkov I		
80 let		
Bouchalová Libuše, Staňkov II		
80 let
Roučka Jaroslav, Staňkov I		
80 let		
Veselý Milan, Staňkov I		
70 let
Lišková Bohunka, Staňkov II		
70 let		
Schuh Bedřich, Staňkov I		
70 let
Zahořová Květuše, Krchleby		
70 let			
V měsíci červnu oslavili a oslaví významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Virtová Anna, Staňkov I		
85 let		
Frühaufová Marta, Staňkov II		
85 let
Šlajerová Jaromíra, Staňkov I		
80 let		
Novosad František, Krchleby		
75 let
Marcel František, Staňkov II		
75 let		
Beková Anna, Staňkov II		
70 let
Andrle Josef, Ohučov		
70 let		
Názrová Marie, Staňkov II		
70 let
Tomášek Rudolf, Staňkov II		
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.

Dne 6. května 2016 proběhla
v Holýšově slavnost k 71.
výročí
osvobození
ženského
koncentračního tábora polskou
Svatokřížskou brigádou Národních
ozbrojených sil. Oslav 71. výročí
osvobození německého ženského
koncentračního tábora v Holýšově
se také zúčastnil jako hlavní host
nově jmenovaný plzeňský biskup
Tomáš Holub. Slavnost začala ranní
mší svatou v kostele sv. Petra a
Pavla v Holýšově a probíhala podle
programu, který sestavil a zrealizoval
farář Římskokatolické farnosti ve
Staňkově Wojciech Pelowski. Celé
slavnosti předcházelo setkání v
předvečer zahájení oslav, a to v
prostoru Římskokatolické farnosti
ve Staňkově, kdy farář Wojciech
Pelowski všem účastníkům oslav
představil farnost, kostel sv. Jakuba,
výstavní sál Betlém a také spádové
oblasti staňkovské farnosti.
Hlavní program slavnosti:
- Mše svatá v kostele sv. Petra a
Pavla v Holýšově dne 6. 5. 2016 od
8.30 hod. za účasti kněží z Polska,
slavnostní průvod z kostela po sv.
mši k pamětní desce připomínající
osvobození koncentračního tábora,
vystoupení hostů, setkání hostů
s obyvateli Holýšova a předávání
vyznamenání a ocenění.
Slavnosti se m.j. zúčastnili: polský
ministr Jan Josef Kasprik, šéf úřadu
veteránů a perzekuovaných osob,
viceministr zahraničí Jan Dedziedziak,
dále šest žijících veteránů II. světové
války s generálem Podhowskym, konsul RP v Praze, starosta Holýšova
a dalších sto vojáků z Polska.
Ivo Panuš

V obřadní síni MěÚ byli v březnu 2016 přivítáni tito noví občánkové
města Staňkov:
Viktorie Kaasová				
František Wegschmied
Jakub Dostálek				
Lukáš Urs
Maxmilián Vagner				
Rosalie Šmídová
Kateřina Keřtová				
Josefína Egrová
Natálie Tankóová				
Šimon Štěpán
Ke slavnostní atmosféře přispěly děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.

Vzpomínka:
Dne 19. května LP 2016 nás opustil náš spolužák, společník a kamarád

Jan Fay

ze Staňkova, Nádražní 32
ve svých 77 letech.

Touto tichou vzpomínkou se s Tebou loučí kamarádi z naší společné
pouti,opředené radostmi i strastmi, jak osudem nám bylo dopřáno.
M. Smetana- Plzeň, J. Krejsa- Praha, J. Příbrský- Staňkov,
E. Jarolím- Plzeň, V. Nový- Plzeň, K. Liška- Plzeň.
Čest jeho památce!
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Rockové taneční zábavy
- venkovní parket sokolovna
18. 6. Brutus rock
Sifon rock
2. 7.

Koncerty v Lidovém domě
23. 9.

Veselá trojka Pavla Kršky

Přehled dalších letních akcí
25. 6.

fotbal osobností na hrišti v Krchlebech - 		
pražský tým složený z herců, fotbalistů, režisérů 		
a dalších celebrit
16. 7. hasičská soutěž „Krchlebská káď“
13. - 14. 8. tradiční zahrádkářská výstava
MO Staňkov v Lidovém domě
20. 8. letní rybářské posezení na „mlejně“
u řeky Radbuzy - živá hudba, rybí pochoutky
27.- 28. 8. den otevřeného letiště Staňkov
vyhlídkové lety, letové i statické ukázky
motorových letounů a kluzáků
10. 9. hasičská soutěž „O pohár města Staňkov“
3. 9.
Historický den
skupiny hist. šermu, dobová hudba a trh		
prostor staňkovské sokolovny
24. 9. „Chodská liga“
soutěž mladých hasičů na hřišti 				
města Staňkov

Svatojakubská pouť 29. - 31. 7. 2016 s předstihem
program bude doplňován
neděle – poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba

Pouťové pivní slavnosti
prostranství před restaurací Na Mlýnské
zahrají: roc. kapely CODA, Ozzy Osbourne revival, Parkán,
Harlet
vystoupí Petra Černocká + Jiří Pracný
zahrají dech. kapely Sedmikráska, Skalanka, Vega a další
Pouťové rockové slavnosti - prostranství u lávky
zahrají: Kabát revival, Olympic revival, Telefon, SAP, Lucie
rev., a další...
Pondělní pouťové dozvuky s MILANEM KHASEM a
ADRIANOU - venkovní parket u sokolovny

Taneční kurz 2016 pro mládež pod vedením
manželů Cíchových, TŠ Dance Stod
0. hodina tanečního kurzu bude 15. 6. 2016 od 19.00
hodin v kině, zájemci se dozví bližší informace o kurzu.
Od 10. 9. 2016 budou probíhat v sále Lidového domu
výukové taneční lekce včetně 2 prodloužených a
závěrečného plesu 10. 12. 2016. Zájemci se mohou hlásit
od července v podatelně MěÚ Staňkov nebo závazně
telefonicky na č. 379492411.

Zahrádkáři se činí

Dne 19. 4. 2016 byla ve Staňkově v ulici Nádražní 2 naproti kostelu
otevřená nová prodejna zahrádkářských potřeb, přebytků a ostatního
doplňkového zboží. V té staré byly už dlouho nevyhovující podmínky.
Město Staňkov nechalo zrekonstruovat nové prostory a nabídlo je
ČZS ve Staňkově k pronájmu.
Prodejna je krásná, světlá, jistě se najde dostatek pěstitelů, kteří
svými přebytky sazenic, květin, ostatních výpěstků, plodů ovoce a
zeleniny, medu a medoviny přispějí ke zdárnému provozu. Čerstvé
ovoce a zelenina pěstované v domácích podmínkách bez zbytečné
chemie bude jistě našimi spotřebiteli žádané.
Pro začátek jsme obohatili sortiment o zahradní keramiku, výrobky z
bylin, doplňky stravy aj. Uvidíme, jak se toto zboží bude prodávat, a
podle toho budeme uvažovat o dalším rozšíření sortimentu.
Prodejna je otevřena od úterý do pátku od 14.00 do 17.00 hodin.
Příjem zboží je vždy v úterý, středu, čtvrtek od 13.00 do 14.00
hodin.
Tímto bychom chtěli oslovit občany Staňkova a okolí, aby neváhali nabídnout své přebytky k prodeji.
Další akcí zahrádkářského spolku byla výstava květin Jaro na
zahradě, která proběhla ve dnech 30. 4. až 1. 5. v Lidovém domě ve
Staňkově. Pro milovníky květin to byla pastva pro oči. Tolik krásných
druhů narcisek a tulipánů pohromadě se jen tak nevidí. Výstavu
obohatili různí prodejci, naši členové přispěli rovněž k prodeji svými
výpěstky.
Máme za to, že výstava byla vydařená a návštěvníci si kromě hezkého
zážitku a potěšení z květin, bonsají a výkresů našich nejmenších
mohli i nakoupit a občerstvit se.
Velké poděkování našeho zahrádkářského spolku ČZS patří městu
Staňkov, technickým službám a všem, kteří se podíleli na vybudování
tak hezkého prodejního stánku, i za pomoc při pořádání výstav a za
bezplatný pronájem sálu Lidového domu.
V neposlední řadě děkujeme starostovi A. Horákovi za vstřícnost a
velmi dobrou spolupráci s naší organizací.
					
J. Kucharičová
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Výstavba obchvatu pokračuje

Další fotografie dokumentující postupující stavbu jsou ze dne 29. 5. 2016.(red.)

Směr Ohučov						

Směr Vránov

Směr letiště						

Směr letiště

Směr Puclice						

Směr Puclice

Krajská výstava psů

Další povedenou a snad již tradiční
akcí byla výstava psů na staňkovském letišti 8. 5. Na výstavu bylo
přihlášeno 464 psů, které posuzovalo 7 rozhodčích. Podle počtu
automobilů zaparkovaných před
letištěm byla návštěvnost tak velká,
že se jednalo o jednu z největších
akcí ve Staňkově. Počasí vyšlo, vítězem výstavy se stala fena kerry blue
teriera Nareene Blue Star Dvomaro
manželů Kosařových. Závěrečné
soutěže úžasně moderovala paní
Vladimíra Tichá, která také přivítala
čestné hosty J. Šobra a pana Šmolíka a poděkovala rozhodčím..
Co víc si přát?
F. Schenk
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DOPOLEDNE S HASIČI
V naší mateřské škole máme hodně vlastních aktivit, ale to neznamená, že bychom se uzavírali před světem. Zajímá nás okolní dění nejen v bezprostřední
blízkosti školy, ale také to, co se děje v našem městě a jeho okolí. My i děti
vyhledáváme aktivity vhodné pro předškolní věk, které jsou součástí rámcového vzdělávacího programu. Někdy se stane, že jsme pro určitou událost vytipováni jako naprosto vhodní kandidáti už předem. Tak tomu bylo i v případě
spolupráce s dobrovolnými hasiči. Naše společná setkání mají již dlouholetou
tradici.
Vždy na přelomu května a června pro nás dětský oddíl tohoto sboru uspořádá
velmi zajímavé dopoledne. Lvíčata (tak si říkají), se stanou našimi průvodci a
připraví nám program, který obsahuje různé pohybové aktivity, vědomostní
kvíz, soutěžení s profesionálními hasiči, prohlídku hasičské techniky i jejich
vozového parku a také zajímavé podání základů 1. pomoci. Děti se tak nejen
pobaví, ale dozví se také něco nového. Vše probíhá soutěžní formou, ze které
jsou děti přímo nadšené, a snaží se proto „jako o život“.
Nechybí ani ukázka, ve které vždy Lvíčata předvedou určitou záchrannou akci.
Někdy je to uhašení hořícího předmětu, jindy ošetření zraněného cyklisty
nebo třeba zdolání náročného terénu s plnou výbavou na čas. Tentokrát se
mohli pochlubit i putovním pohárem za výborné výsledky, a v naší přítomnosti
dokonce přebrali zasloužené medaile. Pochlubit se mohli i právě vydaným obrazovým kalendářem, který zachycuje zajímavé momenty z jejich soutěžení. A
co je snad ještě zajímavější, že v řadách Lvíčat už je nejedno dítě chodící ještě
k nám - do mateřské školy. Patří jim za to naše gratulace a obdiv.
A aby to našim dětem nebylo líto, dostalo se krásných medailí i jim. Samozřejmě nechyběla ani sladká odměna na závěr. A i když toto klání nemělo vítěze
ani poražené, byli všichni spokojeni. Právě proto bychom za naše děti chtěli
poděkovat všem, kteří pro nás toto zajímavé dopoledne připravili.
M. Přibylová

Noc literatury

Výstava obrazů ve Staňkově zahájena
Dne 8. května 2016 byla ve Staňkově
zahájena slavnostní vernisáží expozice
obrazů, olejomaleb talentované malířky
Hany Špásové. Jedná se o výstavu dlouhodobého charakteru nainstalovanou v
sále Betléma v prostorách Římskokatolické farnosti ve Staňkově. Výstava bude
probíhat minimálně do podzimu 2016.
Otevřeno je denně od 14.30 hod. do
18.00 hod. Vstupné je dobrovolné a jeho
výtěžek bude použit na opravu kostela. Zvláštní poděkování patří panu faráři
Wojciechu Pelowskému, jednak za poskytnutí prostorů k zrealizování celé výstavy, ale také za pomoc s organizací.
Srdečně vás všechny zveme! Ivo Panuš

O propíchnutých
buřtech

Vadí nám různá éčka, ale mělo
by nám vadit koupit si klobásu,
do které prodavač zapíchl
cenovku, která před tím trčela
třeba v měkkém salámu nebo

v paštice. O hygieně se tady mluvit nedá.
Tento nešvar se objevuje dlouhá léta, zejména při prodeji uzenin,
eventuelně sýrů. Nikdy jsem neviděl propíchnuté rajče nebo jablko a bylo
by to totéž. Schválně si všimněte jednotlivých prodejen ve Staňkově. Na
toto téma jsem se chystal napsat článek, a proto jsem si prošel většinu
prodejen ve Staňkově – a musím říci, že situace je lepší, než byla ještě
nedávno. Cenovky jsou hygienicky umístěny tak, že nepoškozují zboží
v obou prodejnách COOPu, v řeznictví p. Mrázka v Soukenické ulici i
v prodejně Bala v ul. B. Němcové proti kostelu. I v pojízdné prodejně, která
byla 28. května v rámci farmářského „minitrhu“ na náměstí.
Své zboží propichováním znehodnocuje pouze Lotus Market
patřící do řetězce CBA. A v prodejně na Na Tržišti uzeniny v poslední době
také propichovali. V obchodech, kde používají stojánky s cenovkou, které
nenarušují celistvost zboží si uzeninu koupím s klidem, ty druhé občas na
tuto závadu upozorním. Když jsem na to upozornil na jednom z minulých
farmářských trhů, kde byly cenovky takto zapíchané v masných výrobcích,
sdělil mi provozovatel trhů, že „před chvílí tady byla ČOIka (obchodní
inspekce) a těm to nevadilo“. Tak mně to tedy vadí, nevím, jak vám. Tady se
hodí Maurerovo: „nejezte blbě!“ 		
Josef Steinbach

se v naší republice konala už
podesáté, podruhé u nás ve
Staňkově a opět na třech místech.
Každé sezení mělo hodinu a půl
na přečtení sedmi textů vybraných
evropských autorů, jejichž knihy
vyšly v nedávné době.
ZUŠ si za svoji domovskou
stanici vzala jeviště LD a za ideu
tohoto setkání si zvolila myšlenku
,,sdílení“. Sdílení slova, atmosféry
a vzájemnosti. Nebylo nás mnoho,
ale přesto věřím, že dobrý pocit
z této komorní akce jsem si
neodnášela sama. Svědčí o tom
i potěšitelný zájem posluchačů o
port
zapůjčení
knih, ze kterých slyšeli
úryvky. Byly to například román Lala polského spisovatele Jacka
Dehnela, Na útěku Španěla Jesúse Carrasca, ve slovenštině čtený
úryvek z knihy Piata loď od Moniky Kompaníkové, Parádní jízda
irského prozaika Josepha O´Connora, Moje temné srdce finského
autora krimi žánru a jeden mimoevropský text - povídka Od podlahy
z knihy Sedm dobrých let nejznámějšího izraelského spisovatele
mladé generace Etgara Kereta.
Čtení probíhala také v městské knihovně a v Betlémě na farní
zahradě.
J. Pluháčková

S

Římskokatolická farnost ve Staňkově zve na
společné zpívání s Jiřím Černým, autorem
mnoha křesťanských písní, na sobotu
2. července od 18 hodin
do kostela sv. Jakuba.
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Sport

Tenisový klub - výstavba
nového zázemí
Několik desetiletí čekaly staňkovské
tenisové kurty na zásadní investici.
Poprvé od samotného vzniku
současných kurtů se tak stalo na
podzim roku 2015, kdy se začalo s
budováním nových tenisových kabin.
Velké díky za odstartování tohoto
sportovního projektu pro současnou
i budoucí staňkovskou generaci
patří městu Staňkov, respektive
starostovi Alexandru Horákovi.
Samotné práce začaly nejprve
přesunem staré buňky na kurt číslo
3 a následovalo zbourání staré
tenisové tréninkové zdi. Potom
se vybudovala základová deska
tenisových kabin (na místě staré
tréninkové zdi a buňky) a postavila
se nová tenisová zeď na kurtu číslo
3 tak, aby se kdykoliv v budoucnosti
mohl kurt číslo 3 plnohodnotně
používat.
I
přes
současnou
přístupovou štěrkovou cestu k
základové desce je možné používat
oba dva staňkovské kurty (kurt číslo
jedna s částečným omezením). Letos
je naplánováno dokončení hrubé
stavby kabin, finální úprava povrchu
tréninkové zdi a dle časových
možností MTBS i rekonstrukce
oplocení areálu. Všichni členové
tenisového klubu jsou velmi rádi za
vznik nového zázemí, z praktického
hlediska především za možnost
využití sociálního zařízení, které na
kurtech citelně chybělo (hlavně při
soutěžních utkáních, při pořádání
turnajů a při trénincích dětí).
Staňkovští tenisté začali letošní
sezónu v průběhu dubna brigádami
na kurtech - za zmínku stojí, že
se na první brigádě sešlo celkem
30 tenistů, což nebývalo zvykem.
Okresní soutěže mužů - Davis Cupu
se letos účastní dva staňkovské
týmy. Staňkov „A“ hraje ve II. třídě a
má za sebou už dva zápasy: Staňkov

A - Dynamo H. Týn B 4:1 (Karel
Malík – Hájek 6/1 6/4; Josef Vavrica
- Barnáš 6/4 6/4; Karel Malík, Jiří
Varta - Hájek, Barnáš 3/6 6/7). Klenčí
p/Č A - Staňkov A 3:2 (Řezníček –
Josef Vavrica 3/6 6/3 2/6; Smazal –
Karel Malík 6/1 6/3; Smazal, Lukášek
– K. Malík, J. Varta 7/6 6/2; Řezníček
– Petr Cenefels 1/6 2/6; Lukášek
– Josef Vavrica 6/2 7/5). Staňkov
„B“ hraje ve IV. třídě a soutěžní
zápasy bude teprve absolvovat
(složení týmu: Jan Vacík, Milan
Zídek, Miroslav Rada, Milan Štengl,
Jitka Beránková a Karel Mandík).
Tenisový klub pořádá pravidelné
tréninky žáků a dětí. Středeční
trénink je pod taktovkou vedoucího
tenisového klubu Staňkov Jana
Vacíka a tréninků se účastní mladší
žáci. Čtvrteční trénink navštěvují
děti - začátečníci a je pod vedením
Jana Vacíka a Vojtěcha Němce. A
v pátek trénuje Vojtěch Němec
staňkovské starší žáky. Veřejnost si
může tenisové kurty pronajmout
mimo
zarezervované
hodiny.
Více na klubovém webu www.
mestostankov.cz v sekci sport - tenis.
Za tenisový klub Staňkov 		
Vojtěch Němec

Osmé místo z Mistrovství Evropy a republikový titul pro Fitness Staňkov
Na Mistrovství Evropy v klasickém silovém trojboji dorostu,
juniorů, mužů a žen, které se konalo 5. - 12. března v estonském Tartu
reprezentoval Českou republiku Jan More z Fitness Staňkov v kategorii
juniorů do 74 kg.
V soutěži se utkal s dalšími 16 powerliftery, mezi nimi byl i další
český reprezentant Ladislav Přibilík, s nímž svádí Honza vyrovnané boje
v českých i mezinárodních závodech. Cílem bylo získat 8. místo, které
zaručovalo krytí nákladů na soutěž od Českého svazu silového trojboje.
Od začátku se závod nevyvíjel podle Honzových představ, když ve
dřepu započetl 185 kg, což v tu chvíli znamenalo 12. místo. Ani po tlaku na
lavici, kde zvedl 127,5 kg, se žádný progres v pořadí nekonal.
Vše se rozhodlo ve třetí disciplíně, dříve Honzově silné zbrani,
mrtvém tahu. Vzpomněl si na dobré časy, třetím pokusem vytáhl 240 kg
a obsadil výkonem 552,5 kg 8. místo a odsunul některé závodníky za sebe.
Mezi nimi i věčného rivala Přibilíka, který měl stejný celkový výkon, ale vyšší
tělesnou hmotnost.
Na velikonoční sobotu se pak šest staňkovských powerlifterů
vydalo do Liberce na Mistrovství České republiky v klasickém benčpresu
dorostu, juniorů, žen, mužů a masters, jehož se účastnilo 149 závodníků
z celkem 36 klubů. Mezi těmi staňkovskými byli dorostenec Karel Rada
ml., junior Jan More, nováček Radek Můčka,Tomáš Tauer, Karel Rada v
kat. masters a Luboš Rada v kat. mužů. Na tomto národním mistrovství
vybojovali Staňkovští jeden mistrovský titul, dvě stříbrné medaile, jeden
bronz a jedno čtvrté místo, díky čemuž obsadili 11. pozici v celkovém pořadí
klubů.
Mistrovství republiky začalo soutěží v mládežnických kategoriích,
v nichž Fitness Staňkov reprezentovali Karel Rada ml. a Jan More. Jako
první nastoupil Karel v kategorii dorostu do 83 kg. Druhým pokusem 105
kg vyrovnal své osobní maximum a obsadil 2. místo. Ve skupině juniorů do
74 kg se představil Honza. Ve druhém pokusu zapsal 127,5 kg a získal pro
klub další druhé místo. Čtyři závodníci nastoupili do klání masters (nad
40 let). V kategorii do 83 kg nastoupil ke svému vůbec prvnímu závodu
Radek Můčka a výkonem 137,5 kg obsadil 4. místo. O hmotnostní kategorii
výše, do 93 kg nastoupil Tomáš
Tauer, od něhož se očekával boj o
mistrovský titul. Ten si nenechal vzít
a výkonem 160 kg tak získal již šestý
letošní titul mistra České republiky
pro Fitness Staňkov. Karel Rada
pak bojoval v kategorii do 105 kg
a v tlaku na lavici obsadil výkonem
170 kg třetí místo. Celkově můžeme
již po třech měsících konstatovat,
že letošní sezona je nejúspěšnější v
celkové historii klubu a kádr se stále
rozrůstá. Proto se klub rozhodl, že je
třeba posilovnu zvětšit a se stavbou
začne v jarních měsících. Na to
by měla navazovat stavba nového
sociálního zařízení v koordinaci s
městem Staňkov.

Fotbal

– 3:2 nad Bělou, 3:0 v Klenčí
a 2:0 nad Částkovem. Poté
Staňkovští zbytečně ztratili
body v Chodové Plané, kde
prohráli 1:2, a posléze doma
nestačili na suveréna soutěže
Tlumačov (1:3). Hned na to
ale dokázali vyhrát vysoko 4:0
v Chodově. Po tomto zápase
byla uzávěrka tohoto čísla
Staňkovska. Naši fotbalisté se
v jarní části výrazně zlepšili, ale
rozhodovat o záchraně se bude
až v samotném závěru, kdy se
střetnou s podobně ohroženými
týmy – se Stodem, Bezdružicemi
a Meclovem.

Mládežnická družstva jsou
dobrou základnou staňkovského
fotbalu, úkolem trenérů je nejen
naše naděje dobře připravit
po fotbalové stránce, ale
velmi důležitou výzvou je pro
ně také to, aby se jim mladé
fotbalisty podařilo u tohoto
sportu udržet, aby jich pokud
možno co nejvíc pokračovalo
v kategorii dospělých. Již teď
naskakují do zápasů A mužstva
někteří dorostenci, a pokud jich
v budoucnu bude víc, může
se staňkovský fotbal dívat do
dalších let s optimismem.

Staňkovští fotbalisté na jaře
vrhli všechny své síly do
boje o záchranu I. B třídy. Po
podzimní části soutěže byli
na předposlední příčce, a tak
v zimě bylo jasné, že ve druhé
polovině sezony čeká tým velice
těžká práce.
Po porážce v úvodním kole
v Postřekově 1:2 následovalo
cenné vítězství 5:2 nad
jedním z favoritů soutěže
Dlouhým Újezdem. Dojem
z prohry 0:3 v Kolovči pak
napravila tři vítězství v řadě
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