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Stavba obchvatu Staňkova
byla konečně zahájena
28. května dopoledne byla v areálu Střediska údržby silnic slavnostně za přítomnosti
mnoha význačných hostů zahájena stavba „I/26 – Staňkov, přeložka“, neboli
dlouhých devadesát let vytoužený obchvat. Celková délka trasy bude 2.972 m, plocha
vozovek bude 38.500 m2, počet stavebních objektů bude 28, z toho 2 mostní objekty.
Cena se předpokládá 200 milionů Kč a dokončení stavby by mělo být nejpozději do
konce roku 2016.

Tak jsme konečně kopli…
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 byl v 10:00 hodin
položen základní kámen obchvatu našeho města.
Konečně jsme se tedy dočkali. Stavba, o které se
začalo mluvit někdy na sklonku sedmdesátých let,
která by měla trvat maximálně 24 měsíců, přičemž se
počítá s měsíci 18, a která by měla stát 165 miliónů
bez DPH - tedy skoro 200 miliónů Kč s DPH, začíná.
Zhotovitel firma Bögl & Krýsl převzala od investora,
tedy od Ředitelství silnic a dálnic, stavbu 14. 5. 2015
a od začátku června se stavba rozběhne naplno. Ani
si nedokáži představit, jaké to bude, až se obchvat
zprovozní, doprava se zmenší na minimum a z centra
města zmizí zejména těžká nákladní doprava, ale vím,
že mně osobně se hrozně uleví. Už teď ze mě spadl
těžký balvan, že všechna ta nekonečná jednání, ať již
s politickou reprezentací na nejrůznějších úrovních,
s úředníky krajů a ministerstev či s některými vlastníky
vykupovaných pozemků, všechny ty stohy dopisů a
žádostí, nebyly zbytečné. Jsem rád, že se podařilo slib,
který jsme dali obyvatelům našeho města, splnit. Nikdy
jsem nepřestal tomu, že se obchvat začne stavět, věřit,
ale musím se přiznat, že byly některé okamžiky, kdy
mi té víry už moc nezbývalo, ale vždy se nám podařilo
posunout se alespoň o kousíček dál a zahlédnout to
pomyslné světýlko na konci tunelu. Obchvaty plánuje
mnoho měst a obcí, na trase I/26 možná všechny,
ale je třeba si uvědomit, že jsme a určitě minimálně
ještě několik let budeme, jediné město na této silnici,
které jej bude mít. A tohle je to nejlepší ocenění naší
dlouholeté snahy, a proto závěrem ještě jednou napíši
– tak jsme konečně kopli…
starosta

foto R. Suchý

Strana 2

Květen /červen 2015

Z jednání městské rady a zastupitelstva

darování spoluvlastnického
podílu v tzv. právovárečném
sousedstvu pro dárce podle
výše převáděného podílu a to
Rada města schvaluje
následovně:
- na žádost komise bytové
podíl 50/15840 – osvobození
MěÚ
pro 1 osobu na 4 roky,
a) přidělení bytové jednotky
v domě Soukenická, č.p.331, podíl 30/5280 - osvobození
pro 1 osobu na 6 let,
byt č.1 o velikosti 3+1 panu
podíl 50/5280 - osvobození
Lukáši Gillovi, trvale bytem
pro 1 osobu na 10 let,
Nádražní, č.p.16,
podíl 100/5280 – osvobození
b) přidělení bytové jednotky
pro 1 osobu na 20 let,
v ulici U Pošty, č.p. 390,
dárce může osvobození od
byt č.2 o velikosti 1+1, paní
Vlastě Vovsové, trvale bytem poplatku využít pro svoji
osobu na stanovené roky, pro
Staňkov, Trnkova č.p.147,
jinou osobu na stanovené
- návrh na zpracování
roky, či pro několik osob,
Programu rozvoje města,
kdy součet roků osvobození
zpracuje Regionální
od poplatků u těchto osob
rozvojová agentura
nemůže přesáhnout celkově
Plzeňského kraje o.p.s.,
- podání a zpracování žádosti stanovenou dobu osvobození
od poplatku pro dárce.
o finanční podporu projektu
Případně zaplacený poplatek
v rámci LXIV. Výzvy
Operačního programu Životní za rok 2015 bude dárci či
jiným osobám osvobozeným
prostředí, oblast podpory
od poplatku vrácen,
4.1. „Zkvalitnění nakládání
- vypracování projektové
s odpady pro projekt
dokumentace na projekt
„Nákup kompostérů pro
Zahrada při mateřské školce
občany Staňkova“. Cena za
ve Staňkově v přírodním
zpracování RRA Plzeňského
stylu. Projektovou
kraje, o.p.s. činí 35.000,- Kč
dokumentaci vypracuje za
bez DPH,
- podání a zpracování žádosti dohodnutou cenu
36.000,- Kč, vč. DPH,
o finanční podporu projektu
Mgr. Vladimír Ledvina,
v rámci LXIV. Výzvy
Operačního programu Životní Komplexní služby pro
zahradu, park a krajinu,
prostředí, oblast podpory
Komenského 214, 341 01
4.1. „Zkvalitnění nakládání
Horažďovice, IČ 65575211,
s odpady pro projekt
- smlouvu o dílo s firmou
„Vybavení kompostárny
Vodohospodářský rozvoj
Staňkov“. Cena za
a výstavba a.s., Nábřežní
zpracování RRA Plzeňského
90/4, 150 56 Praha 5, IČO
kraje, o.p.s. činí 20.000,- Kč
47116901, DIČ: CZ47116901
bez DPH,
na zpracování žádosti
- uzavření smlouvy o
projektové dokumentace
výpůjčce k akci: „Silnice
pro oblast podpory 1.4
III/18323 průtah obcí
OPŽP – Digitální povodňový
Krchleby“, mezi městem
plán a varovný informační
Staňkov a SÚSPK,
systém pro město Staňkov za
příspěvková organizace,
celkovou cenu
- podání a zpracování
60.500,- Kč vč. DPH,
žádosti o dotaci a smlouvu
- poskytnutí finančního
s firmou DOMOZA projekt
příspěvku ZŠ Staňkov na
s.r.o., v rámci Operačního
celostátní setkání učitelů
programu životního
GEG „Učte s námi“ ve výši
prostředí, prioritní osa 7,
5.640,- Kč,
Rozvoj infrastruktury pro
- bezplatný pronájem
environmentální vzdělávání,
kinosálu pro „ VESPOJENÍ,
poradenství a osvětu,
z.s., Meclov 20“ na koncert
na projekt Zahrada při
pana Albína Augustýna
mateřské škole ve Staňkově
Baláta dne 21. 3. 2015,
v přírodním stylu. Cena za
- podání žádosti o dotaci
provedení 30.000,- Kč bez
Plzeňský kraj na nákup
DPH, po schválení projektu
věcných prostředků pro JSDH
poskytovatelem dotace bude
Staňkov,
firmě Domoza projekt s.r.o.
vyplacena částka 40.000,-Kč - smlouvu o nájmu části
nemovitosti se společností
bez DPH,
T-Mobile Czech Republic
- podání žádosti o dotaci
Plzeňského kraje na výměnný a.s. (nájemce) město Staňkov
(pronajímatel) č. 002499pobyt pro žáky 6.- 9. třídy
ZŠ Staňkov a ZŠ SNP Horná 000-00 ze dne 5. 11. 2001,
ve znění jejích dodatků.
Ždaňa.
Nájem se sjednává na dobu
- osvobození od poplatku
neurčitou s výpovědní dobou
za svoz a likvidaci
12 měsíců,
komunálního odpadu za
Usnesení z jednání rady
města dne 4. 3. 2015

- Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č.
IV-12-0008800/001 Krchleby,
RD, p.3864-kNN mezi
městem Staňkov a společností
ČEZ Distribuce a. s. Teplická
874/8, 405 02 Děčín. Celková
výměra rozsahu věcného
břemene je 50,7 m2,
- žádost Diecézní Charity
Plzeň se sídlem sady 5.
května 8, 301 00 Plzeň,
o umístění jednoho kusu
kontejneru na oblečení ve
městě,
- Smlouvu o spolupráci při
organizaci kulturní akce
s Produkční společností
F8 Art Company, sady
Pětatřicátníků 33, Plzeň,
zastoupené režisérem Petrem
Smazalem na promítání
premiéry filmu SVATÝ
MIKULÁŠ, dne 13. 3. 2015
v kině.
doporučuje
- zastupitelstvu města
Staňkov zrušení JSDH v obci
Krchleby, Ohučov a Vránov.
- ke schválení zastupitelstvu
města žádost o bezúplatný
převod pozemku ve
vlastnictví ÚZSVM v parčíku
p.č.137/1 o velikosti 195 m2,
k.ú. Krchleby a pozemku
ve vlastnictví ÚZSVM p.č.
29/1 o velikosti 12 m2, k.ú.
Krchleby, na město Staňkov,
- ke schválení zastupitelstvu
města žádost Fitness club
Staňkov o prodej pozemku
p.č.1567 o výměře 7 m2, k.ú.
Staňkov - město a pozemku
p.č. 3319/2 o výměře 34
m2, který vznikl oddělením
z pozemku p.č. 3319, dle GP
č.762-1023/2015.
Usnesení z jednání rady
města dne 18. 3. 2015
Rada města schvaluje
- žádost p. Řezáčové, Farní
úřad Staňkov, o finanční
příspěvek 8 000,- Kč na
koncert vážné hudby, který
se uskuteční 11. 4. 2015
v kostele sv. Jakuba
- finanční vypořádání
mezi městem a školskými
příspěvkovými organizacemi
města za rok 2014 takto:
1) Mateřskou školou s tím,
že přebytek hospodaření
11.168,01 Kč bude převeden
do rezervního fondu
2) Základní uměleckou
školou s tím, že ztráta
hospodaření -1.741,97 Kč
bude uhrazena z rezervního
fondu
3) Základní školou s tím,
že přebytek hospodaření
18.995,97 Kč bude převeden
do rezervního fondu
- kácení stromů topol osika

na parcele p.č. 1666 v k.ú.
Vránov, za účelem nácviku
a zkoušek hasičů SDH a
HZS Plzeňského kraje.
Osázení holin lesními stromy
zajistí Myslivecké sdružení
Radbuza Staňkov,
- žádost Skautského oddílu
Staňkov o připojení klubovny
na „městský“ internet tak,
aby nebylo v rozporu se
zákonem,
- žádost PRVNÍ
CUKRÁŘSKÁ s.r.o.,
Cukrárna a cukrářská výroba
U Berušky, IČO 247 27 652 o
umístění 2 ks stolků a cca
8 ks židlí na roh náměstí před
cukrárnou,
- příspěvek 5.000,-Kč
na vydání publikace „
Po stopách osvobození
západních Čech americkou
armádou“,
neschvaluje
- žádosti Pionýrské skupiny
Mír Domažlice o finanční
příspěvek na nákup pozemku
v k.ú. Újezd u Domažlic pro
táborovou základnu,
- obnovení smlouvy s firmou
Mooza.cz, zastoupené Ing.
Matyášem Novákem, Plzeň.
Usnesení z jednání
zastupitelstva města
konaného dne 25. března
2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
- rozpočet města na rok 2015
s tím, že
příjmová část činí
53.536.120,- Kč,
výdajová část činí
51.125.436,- Kč a
financování činí
2.410.684,- Kč
(přebytek hospodaření +
2.375.156,- Kč, splátky úvěrů
– 4.785.840,- Kč),
- Vnitřní směrnici pro
zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu č. 1/2015,
která v plném rozsahu
zrušuje a nahrazuje Vnitřní
směrnici pro zadávání
veřejných zakázek malého
rozsahu č.1/2013, schválenou
zastupitelstvem města
Staňkov dne 16. 10. 2013, č.
usnesení 19/III/e,
- smlouvu o dílo s firmou
Renovum – stavební činnost
s.r.o., Plzeňská 20, Staňkov
– Stará radnice – oprava
venkovních oken. Cena
380.388,- Kč včetně DPH,
- smlouvu o dílo s firmou
V-Cont, Vaňurova 505/17,
Liberec – Lávka přes řeku
Radbuzu. Cena za DÚR
185.000,- Kč + DPH, za DSP
a PDPS 287.000,- Kč + DPH,
- bezúplatný převod

spoluvlastnických podílů
v tzv. právovárečném
sousedstvu evidovaných na
LV 1694, LV 1695, LV 1708,
LV 1932, LV 1934, LV 1935,
LV 1936, LV 1971, LV 1972,
LV 2043, LV 2075, LV 2082,
LV 2083, LV 2084, LV 2085
a LV 2095 vše v k.ú. Staňkovměsto a na LV 1696 a LV
1850 vše v k.ú. Staňkov-ves.
Náklady spojené s převodem
hradí město Staňkov,
- případné další bezúplatné
převody spoluvlastnických
podílů v tzv. právovárečném
sousedstvu evidované na LV
1694, LV 1695, LV 1708, LV
1932, LV 1934, LV 1935, LV
1936, LV 1971, LV 1972, LV
2043, LV 2075, LV 2082, LV
2083, LV 2084, LV 2085 a
LV 2095 vše v k.ú. Staňkovměsto a na LV 1696 a LV
1850 vše v k.ú. Staňkov-ves,
případně na dalších, nově
vzniklých LV. Náklady
spojené s převodem hradí
město Staňkov.
- žádost o bezúplatný převod
pozemků od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových v k.ú. Krchleby
u Staňkova a to pozemku
parcelní č. 29/1, o výměře
12 m², ostatní plocha – zeleň
a pozemku parc. č. 137/1,
o výměře 195 m², ostatní
plocha – zeleň,
- směnu spoluvlastnického
podílu Agro a.s. Staňkov
v tzv. právovárečném
sousedstvu ve výši 600/15840
na LV 1708, LV 2043, LV
2082, LV 2083, LV 2084,
LV 2085, LV 2095, vše
v k.ú. Staňkov-město a na
LV 1850 v k.ú. Staňkov-ves
za pozemky parc. č. 3135, o
výměře 2071 m², orná půda a
parc. č. 3154, o výměře 1343
m², orná půda, oba v k.ú.
Staňkov-město. Náklady na
směnu hradí město,
- koupi pozemku parc. č.
62/4, o výměře 331 m²,
zastavěná plocha a nádvoří, v
k.ú.Staňkov-město od ANVE
Centrum s.r.o.Náklady
spojené s koupí hradí kupující
- koupi pozemku parc. č.
289/15, o výměře 394 m²,
ostatní plocha – neplodná
půda, v k.ú. Staňkov-ves.
Cena dohodou 10,- Kč/ m²,
celkem 3.940,- Kč. Náklady
spojené s koupí hradí
kupující,
- koupi pozemků parc. č.
3072, o výměře 4582 m2, orná
půda, parc. č. 3071, o výměře
11179 m2, ostatní plocha,
parc. č. 3070, o výměře 1027
m², orná půda, vše v k.ú.
Staňkov-město a pozemku
parc. č. 1357, o výměře 1811
m², trvalý travní porost, v k.ú.
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Staňkov-ves. Cena dohodou
celkem ve výši 1.769.076,Kč. Náklady spojené s koupí
hradí kupující,
- koupi ideální ¼ pozemku
parc. č. st. 52, o výměře
781 m², zastavěná plocha a
nádvoří, součástí je stavba
Staňkov II, č.p. 2, rodinný
dům, stavba stojí na pozemku
st. č. 52, v k.ú. Staňkov-ves.
Cena dohodou celkem ve
výši 450.000,- Kč. Náklady
spojené s koupí hradí
kupující,
- prodej pozemku FITNES
CLUBu Staňkov parc.
č. 1567, o výměře 7 m²,
zbořeniště – zastavěná plocha
a nádvoří, v k.ú. Staňkovměsto a pozemku parc.
č. 3319, o výměře 34 m²,
ostatní plocha – sportovní
plocha a nádvoří, v k.ú.
Staňkov-město, který vznikl
z pozemku parc. č. 3319,
odděleným geometrickým
plánem č. 762-1023/2015
zpracovaným Geodézií
Jihozápad, Husovo nám. 60,
Horšovský Týn, ověřeným
oprávněným zeměměřičským
inženýrem Ing. Vlastimilem
Žáčkem dne 5. 2. 2015, pod
č.j. 19/2015 se souhlasem
KÚ pro Plzeňský kraj, KP
Domažlice dne 18. 2. 2015,
pod č.j. PGP-76/2015-401.
Cena dohodou 30,- Kč/m²,
celkem 1.230,- Kč. Náklady
spojené s prodejem hradí
kupující,
- smlouvu o budoucí
smlouvě kupní na části
pozemků potřebných ke
zřízení přístupové cesty
kolem rybníků Strachotín 2,
Strachotín 7, Strachotín 3,
Strachotín 4 a Strachotín 6
pro zpřístupnění pozemků
ve vlastnictví města Staňkov
parc. č. 2261 a parc. č.
2211, pozemků soukromých
vlastníků a rybníků ve
vlastnictví Českého
rybářského svazu, z.s., místní
organizace Staňkov: Smlouvy
kupní budou následně
předloženy ke schválení
zastupitelstvu města.
Neschvaluje
- změnu shodných názvů
ulic Jiráskova a Nerudova
ve Staňkově a ve Staňkově,
místní části Krchleby.
Zrušuje
- z důvodu nemožnosti
naplnit potřebný početní stav
jednotky a zajistit odborné
způsobilosti u jednotlivých
funkcí v jednotce Jednotku
sboru dobrovolných hasičů
Krchleby,
- z důvodu nemožnosti
naplnit potřebný početní stav
jednotky a zajistit odborné
způsobilosti u jednotlivých
funkcí v jednotce Jednotku
sboru dobrovolných hasičů

Ohučov,
- z důvodu nemožnosti
naplnit potřebný početní stav
jednotky a zajistit odborné
způsobilosti u jednotlivých
funkcí v jednotce Jednotku
sboru dobrovolných hasičů
Vránov.
Určuje
- za zastupitelstvo města
Staňkov pro spolupráci na
zpracování nového Územního
plánu města Staňkov
zastupitele p. Jaroslava
Kubicu.
Usnesení z jednání rady
města dne 1. 4. 2015
Rada města jmenuje
- pro otevírání obálek,
v souladu s § 71 zákona
č.137/2006 Sb., „ O
veřejných zakázkách
v platném znění“, v rámci
zjednodušeného podlimitního
řízení pro veřejnou zakázku:
„Staňkov-Místní komunikace
k Bílému Mlýnu“ Členy
komise:
1) Ing. Josef Holeček, ved.
odb. MIŽP MěÚ Staňkov
2) Ing.Martin Rybář, dotační
poradenství, Jiráskova 75,
392 01 Soběslav
3) Renata Řezníčková, ref.
odb. výstavby
a jejich náhradníky,
- pro hodnotící komisi,
v souladu s § 71 zákona
č.137/2006 Sb., „ O
veřejných zakázkách
v platném znění“, v rámci
zjednodušeného podlimitního
řízení pro veřejnou zakázku:
„Staňkov-Místní komunikace
k Bílému Mlýnu“ Členy
komise:
1) Ing. Josef Hlavnička,
REKO, Dílenská 7/468, 321
11 Plzeň
2) Ing. Josef Holeček, ved.
odb. MIŽP MěÚ Staňkov
3) Ing. Marcela Vostracká,
ved. odb. výstavby MěÚ
Staňkov
4) Jiří Bek, radní města
Staňkov
5) Petr Kučera, zást. ved.
MTBS
a jejich náhradníky
Usnesení z jednání rady
města dne 15. 4. 2015
Rada města schvaluje
- „Příkazní smlouvu“
s firmou DOMOZA projekt
s.r.o., Teslova 1202/3,
Plzeň, týkající se realizace
zadávacího řízení na
akci „Zahrada při MŠ ve
Staňkově“,
- rozpočtové opatření č. 1 –
rozpočtové změny v rozpočtu
města na r. 2015,
- žádost p. Wojciecha
Pelowského, faráře
Římskokatolické farnosti

Staňkov o bezplatný
pronájem sálu Lidového
domu a občerstvení na den
3. 5. 2015 na cca 3 hodiny
od 12.00 do 1500 pro návštěvu
polských vojáků a veteránů
II. světové války. Ti navštíví
Staňkov v počtu cca 100
osob. Součástí návštěvy bude
přednáška a beseda veteránů
II. světové války s občany
města,
- na žádost komise bytové
přidělení bytu č. 3, 3+1 v
Nádražní ulici č.p. 95, pro
pana Michala Stibora, trvale
bytem Staňkov, Nádražní
353,.
- na žádost ZKO Staňkov:
1) příspěvek ve výši 3.000,Kč a na Oblastní výstavu
německých ovčáků, která se
bude konat dne 6. 6. 2015, a
bonitaci německých ovčáků,
která se bude konat dne
7. 6. 2015 na kynologickém
cvičišti na Mastníku,
2) bezplatné zapůjčení stanu
na tyto akce,
- bezúplatný pronájem
pozemků pro umístění
kontejnerů na nepotřebný
textil Firmě Dimatex,
spolupracující s Diecézní
Charitou Plzeň,
- Smlouvu o poskytnutí
účelové dotace z programu
„Zachování a obnova
kulturních památek
Plzeňského kraje“,

- Dohodu o úhradě části
nájemného odpovídající
vlastnickému podílu ve výši
¼ na nemovitosti zapsané na
LV 1544 pro k.ú. Staňkovves,
doporučuje
zastupitelstvu města
schválení žádosti Milana
Duchoně, Vránov 58 o prodej
části pozemku p.č. 1372 a
části pozemku p.č. 1377 v k.ú
Vránov za účelem zřízení
zahrady,
neschvaluje
- žádost paní Duchoňové,
Staňkov11/ II o prodej části
pozemku 1045/3, ostatní
plocha, komunikace. Jedná
se o veřejné prostranství.
Předchozí zastupitelstvo
města tento prodej
neschválilo.
Usnesení z jednání rady
města dne 29. 4. 2015
Rada města schvaluje
- žádost pana Jana Honka,
Ohučov 39 a pana Tomáše
Straky, Ohučov 33 o
pronájem sálu společenské
místnosti v Ohučově. Cena za
pronájem je 300,- Kč. Úklid
použitých prostor obstará
nájemce,
- smlouvu o dílo se
společností Lesy Staňkov
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s.r.o. Předmětem díla
je výstavba chodníků
v Krchlebech – 2. etapa při
komunikaci č. III/18323
v obci Krchleby. Cena díla je
stanovena v souladu s obecně
závaznými právními předpisy
ve výši 538.730,00 Kč vč.
DPH,
- na podkladě doporučení
hodnotící komise
zadání veřejné zakázky,
Rekonstrukce komunikace a
mostů k samotám Bílý Mlýn,
uchazeči Stavby Mosty Praha
CZ, a.s., IČ 27195147, se
sídlem Pobřežní 667/78,
186 00 Praha 8, jehož
nabídka č. 4 vyhověla
všem požadavkům zákona
a zadávacích podmínek,
nabídková cena 5.299.532,37
Kč bez DPH,
- Smlouvu o podmínkách
napojení, o spolupráci a
součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a o
smlouvě budoucí nájemní
(č. 94150000957/161995) se
společností RWE GasNet,
s.r.o., se sídlem Klíšská 940,
401 17 Ústí nad Labem,
- Smlouvu o výrobě č.
TR150031 se společností
ZAK TV s.r.o. na zhotovení
časosběrného filmu
z výstavby obchvatu města
Staňkov. L. Holeček, M. Kastlová

Stáže ve firmách nabízejí šanci
studentům i nezaměstnaným
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na trhu práce, získat nové kontakty či
rovnou zaměstnání, nabízí aktuálně realizované projekty Stáže pro mladé
zájemce o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2, které
zprostředkovávají stáže u soukromých firem působících na českém trhu.
Poskytovatelům stáže jsou po ukončení propláceny předem stanovené
náklady! Prostřednictvím stáží, které trvají v průměru dva až čtyři měsíce, má
zaměstnavatel možnost vyzkoušet si potenciálního zaměstnance, a pokud se
stážista osvědčí, může s ním firma po skončení stáže navázat další spolupráci.
Poskytovateli jsou za realizaci stáže hrazeny náklady zahrnující práci mentora,
náklady spojené s administrací stáže, opotřebení majetku a podobně. V nabídce
stáží naleznete desítky oborů, výběr je tedy opravdu široký, stážovat lze například
pozice sociálního pracovníka, specialisty marketingu, účetní, zahradníka nebo
kadeřnice, ale i veterinárního lékaře či soustružníka kovů. Studentům posledních
a předposledních ročníků je určen projekt Stáže pro mladé 2, kde si zájemci
vybírají stáže dle zaměření svého studia. Za každou odstážovanou hodinu
získává stážista finanční příspěvek a v rámci každé stáže absolvuje individuální
konzultaci s odborným lektorem, který prakticky poradí v oblasti kariérního
rozvoje. Informace o aktuální nabídce stáží a pravidlech projektu naleznete
na www.stazepromlade.cz. Projekt Stáže ve firmách 2 je určen nejen pro
nezaměstnané absolventy a rodiče na nebo po rodičovské dovolené, ale také
například pro osoby nezaměstnané déle než tři měsíce a osoby starší 40 let.
Stáž je dalším vzděláváním, stážista tedy nemá nárok na mzdu, nicméně účastí
v projektu není ovlivněno pobírání podpory v nezaměstnanosti a stážistům je
v průběhu stáže propláceno stravné, cestovné, případně ubytování v místě
stáže. Podrobné informace o fungování projektu včetně aktuální nabídky stáží
naleznete na www.stazevefirmach.cz. V rámci Plzeňského kraje můžete
navštívit regionální kancelář na adrese Nerudova 35, Plzeň, kde se můžete
informovat o možnosti podpořit či rozšířit své uplatnění v rámci jednoho ze
stážových projektů. Realizátorem obou projektů je Fond dalšího vzdělávání,
příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.
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Příjmy
Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin.
Daň z příjmu fyz. osob- podnikatelé
Daň z příjmu fyz. osob- kap.výnosy
Daň z příjmu práv. osob
Daň z příjmu práv. osob - město
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostr.
Poplatek z ubyt. kapacity
Odvod loterií a podobných her
Odvod výtěžku z provozování VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem
Splátky půjček ze soc. fondu
Zemědělství
Lesnictví
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřská škola
Zákl. umělecká škola
Kino
Knihovna
Kultura
Staňkovsko - sponzorství, inzerce
Sportovní zařízení
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Údržba místních inž. sítí
Příjmy MTBS
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz tříděného odpadu
Pečovatelská služba
Městská policie
Činnost místní správy
Finanční operace(úroky)
Nedaňové příjmy celkem
Prodej pozemků
Kapitálové příjmy celkem
Neinv. dotace ze SR- st. spr. a škol.
Neinv. dotace ze SR - peč. služba, ÚP
Neinv. dotace od obcí
Převod z hosp. činnosti
Převody k rozpočtovým účtům
Dotace celkem
Rozpočet příjmů celkem
Přebytek hospodaření min. let
Přijaté úvěry
Splátky úvěrů
Financování celkem
Příjmy + financování

v tis.Kč V ý d a j e
Lesnictví
7500,00 Silnice
500,00 PD (lávka, Bílý Mlýn)
750,00 Ostatní komunikace
7700,00 studie náměstí
0,00 chodníky
15700,00 Silniční doprava - obslužnost
0,00 Pitná voda
1550,00 Odvádění a čištění odp. vod
80,00 kanalizace Krchleby
15,00 kanalizace (Provod) PD
1,00 věcná břemena – Krchleby
120,00 Mateřská škola
4200,00 inv. příspěvek (myčka, vyhř. vozík)
550,00 nájem Komarent
2000,00 Základní škola
40666,00 školní hřiště
50,00 Základní umělecká škola
268,00 Kino
2248,00 Knihovna
192,39 Kultura
2304,69 mycí stroj LD
0,10 Obnova míst. památek (kapliček)
0,10 Charita
50,00 Místní rozhlas
23,00 Listovka Staňkovsko
271,00 Činnost SPOZ
12,00 Sportovní zařízení
2,00 PD - hřiště, zavl. systém, ten. kurty
605,50 TZ sokolovna Krchleby
475,00 Tělovýchova
224,00 Dětská hřiště
400,00 Zdravotnictví
18,70 Pomoc zdrav. postiženým
300,00 Bytové hospodářství
270,00 Nebytové hospodářství
170,00 Veřejné osvětlení
150,00 VO Krchleby
0,00 Hřbitov
47,00 Územní plánování
1,00 územní plány
8082,48 Výdaje MTBS
nákup auta
0,00 Výkup pozemků a nemovitostí
0,00 Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz tříděného odpadu
2672,00 Veřejná zeleň
0,00 Pečovatelská služba
56,00 Rezerva na živelné pohromy
1701,64 Požární ochrana
358,00 SDH Krchleby
4787,64 Městská policie
Zastupitelstvo obce
53536,12 Místní správa
rekonstr. MěÚ + Ohučov
2375,156 MěÚ - vjezd + parkoviště
0,00 Bankovní poplatky a úroky z úvěrů
-4 785,84 Pojištění majetku
-2 410,684 Odvod do soc. fondu
Ostatní fin. operace (daň za město)
51 125,436 Finanční vypořádání
Rozpočet výdajů celkem

v tis. Kč

inv.akce

celkem
146,80
2015,00

884,00
1886,00
236,00
1650,00
97,44
58,00
2950,60
1000,00
760,00
550,00
2246,30
240,00
770,00
2800,00
200,00
30,00
248,00
526,00
1393,34
96,00
20,00
50,00
34,00
50,00
70,00
944,00
514,00
100,00
280,00
100,00
712,30
0,00
541,00
108,60
988,00
148,00
300,00
410,00
360,00
8954,00
200,00
2500,00

2500,00
4673,196
630,00
265,00
1155,90
50,00
797,00

100,00
15,00
1225,00
10887,548
1100,00
100,00
394,40
160,00
358,00
0,00
55,012
11 508,00 51 125,436
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Rozpočet
2015

Zastupitelstvo města schválilo na svém
zasedání dne 25. 3. 2015 rozpočet pro letošní
rok. Rozpočet počítá na straně příjmů i výdajů
s částkou 53.536.120,- Kč a je po zapojení
úvěrů postaven jako vyrovnaný. Chtěl bych
Vás v krátkosti seznámit s těmi nejdůležitějšími
akcemi pro letošní rok. Jednou z největších je již
započaté budování školního hřiště na pozemku
pod základní školou, kde vznikne sportovní
areál s travnatým hřištěm, s běžeckou dráhou
s umělým povrchem, koulařským sektorem
a sektorem pro skok daleký. Hřiště po svém
dokončení umožní školním dětem mimo jiné
blíže se seznámit s některými atletickými
disciplínami, které škola v současné době
nemůže dětem nabídnout. Jako každý rok
přibude nějaký ten kousek chodníku. Letos je již,
až na malou část, hotový chodník ve Výtůňské
ulici směrem na Horní Kamenici a chodník po
pravé straně za železničním přejezdem v ulici
Rašínově ke křižovatce s ulicí Jiráskovou. I zde
nás čeká ještě dodělat pár desítek metrů za tuto
křižovatku. Vzhledem k dotaci ve výši 290.000,Kč z Plzeňského kraje se bude rovněž budovat
chodník v Krchlebech při hlavní silnici, a to ve
směru na Přeštice po její levé straně. V plánu
je koncem roku v návaznosti na opravu průtahu
stávající silnice I/26 oboustranný chodník
v Americké ulici od můstku přes potok Laškov.
Z dalších investičních akcí bych chtěl
zmínit zahájení výstavby klubovny se zázemím
pro tenisový oddíl, financování zahájení výstavby
klubovny SDH Krchleby, zahájení výstavby
sociálního zařízení na plovárně pro Stříbrnou
Rosu a Fitness klub a zahájení stavebních úprav
zakoupené nemovitosti ve Vránově na klubovnu
SDH Vránov. Rovněž je v plánu rekonstrukce
sociálního zařízení v Sokolovně v Krchlebech
a dokončení automatického zavlažovacího
systému na hřištích FK Staňkov s napojením
tenisových kurtů.
Město v letošním roce zakoupilo
2/3 nemovitosti čp. 26 a 27 v Nádražní ulici,
která je v současné době prázdná, a o jejím
dalším osudu se bude jednat s minoritním
vlastníkem, přičemž snahou města bude získat
i jeho podíl. Dále město zakoupilo zbývající 1/4
nemovitosti čp. 2 rovněž v Nádražní ulici. Také
se nám podařilo uzavřít kupní smlouvu na část
pozemků za mateřskou školou a budeme se
snažit vykoupit i zbývající pozemky a připravit
tam ve střednědobém horizontu novou lokalitu
pro bydlení. Nová lokalita pro bydlení se též
připravuje v Ohučově, kde by měla vzniknout
smíšená zástavba nájemního a vlastnického
bydlení.				
starosta

Problémy s dluhy, prací, bydlením?

Mám několik půjček, ale nemohu je splácet. Nedaří se mi najít práci, nemám internet, a ani se
nedostanu nikam do města. Nevím, jak mám vyplnit žádost o příspěvek na živobytí. Mám kvůli
exekuci zablokovaný účet. Nevím si rady s žádostí o snížení měsíčních splátek. Podepsal jsem
na ulici kupní smlouvu, a nyní jsem si to ale rozmyslel. Potřebovala bych pomoci při řešení mé
bytové situace. „To jsou časté začátky příběhů lidí, kteří se na nás obracejí s žádostí o pomoc.
Problémy, které může zažít kdokoliv z nás, ale jen málokdo si ví rady, jak z nich ven,“ uvádí Eva
Lešková, pracovnice společnosti Člověk v tísni.
Organizace nabízí již několik let pomoc s podobnými problémy i na Domažlicku. Pomoc je bezplatná.
„Pokud lidé chtějí, můžeme dorazit přímo k nim domů, konzultace se ale může odehrát i v naší kanceláři. V případě zájmu nabízíme také doprovod na úřady,“ vysvětluje Eva Lešková. Ta doplňuje, že je
možné se na konzultaci objednat telefonicky na tel.: 739 320 770, případně využít kontaktních hodin.
Kontaktní hodiny v kanceláři bez nutnosti objednání: Člověk v tísni, Nádražní 73, Horšovský Týn
pondělí 13:00 – 16:00.

Nová lávka přes řeku Radbuzu

Lávka by měla v budoucnu sloužit pro chodce a cyklisty, průjezd
osobních vozidel bude znemožněn odmontovatelnými zátarasy. V případě nutnosti
bude oddělena část pro chodce a cyklisty a zbývající část bude možno použít pro
staňkovskou místní dopravu - jednosměrný semafory řízený provoz osobních vozidel
do 3,5 t. Plánované náklady jsou cca 15 mil. Kč. Město se bude snažit v příštích letech
z nějakého dotačního titulu zajistit na její zbudování finanční prostředky.
To, co se nepodařilo nikomu
za celých 94 let existence
staňkovského mostu – totiž
nabourat do horní vzpěry
tak, že byla poškozena
statika, se zdařilo 25. dubna
t.r. pracovníkovi místního
zemědělského podniku. Řidiči
tohoto podniku jezdí přes
most denně několikrát, měli by
proto vědět, s jakým vozidlem
se do mostu vejdou. Naštěstí
uzávěra trvala pouze do 28.
dubna, kdy byl most pro osobní
automobily, autobusy a hasiče
opět otevřen. J. S.

Odmítli jsme přejmenovat ulice
Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 25. 3. 2015 zabývalo žádostí ministerstva
vnitra na provedení přejmenování shodných názvů ulic Jiráskova a Nerudova ve Staňkově
a v městské části Krchleby, které není dle nových zákonných předpisů v souladu se
zákonem, neboť v obci a v jejích částech nesmějí být shodné názvy ulic. V Jiráskově ulici
ve Staňkově je přihlášeno v současné době 131 osob, v Krchlebech 56 osob, v Nerudově
ulici pak ve Staňkově 7 osob a v Krchlebech 1 osoba. Zastupitelstvo následně jednomyslně
odmítlo provést přejmenování ulic s tím, že uvedený nesoulad se zákonem nečiní v praxi
žádné problémy, názvy ulic byly stanovovány v minulosti podle tehdy platných zákonů,
mají svoji historii a jejich používání nečiní vážné komplikace ani vozidlům Integrovaného
záchranného systému, naopak případná změna by způsobila výrazné problémy a
komplikace jednotlivým obyvatelům těchto ulic při změnách průkazů, při komunikaci
s bankami, zdravotními pojišťovnami apod.				
starosta
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Společenská kronika

V měsíci květnu oslavili významné životní jubileum tito občané Staňkova
Chlumecká Zdeňka, Staňkov II		
93 let
Vacíková Jarmila, Staňkov II
		
91 let
Hrdličková Jana, Staňkov I			
85 let
Bufková Blanka, Staňkov II
		
75 let
Bozděchová Anna, Staňkov II		
75 let
Havel Vojtěch, Staňkov I
		
75 let
Stahl František, Krchleby		
75 let
Jakl Karel, Staňkov II
		
70 let
V měsíci červnu oslaví nebo již oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Kopecká Jindřiška, Staňkov I		
85 let		
Kozová Anna, Staňkov II			
85 let
Maxa Zdeněk, Staňkov I			
85 let		
Mařík Josef, Staňkov I			
70 let
Škampová Blažena, Staňkov I		
70 let		
Fictumová Marie, Krchleby			
70 let
Zahořová Marie, Krchleby			
70 let
V měsíci červenci oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova
Holečková Zdeňka, Staňkov I		
92 let		
Fiala Václav, Staňkov I			
90 let
Mlezivová Anna, Ohučov			
85 let		
Madaj Rudolf, Staňkov II			
85 let
Výrut Karel, Staňkov II			
85 let		
Štengl Zdeněk, Staňkov II			
80 let
Hurtová Hana, Staňkov II			
70 let		
Karel Václav, Staňkov II			
70 let
Fictumová Marta, Staňkov I		
70 let		
Kozová Blanka, Vránov			
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.

5. května se v rámci oslav
70. výročí osvobození
západních Čech americkou
armádou tradičně do
Staňkova dostavili členové
Klubu 3. armády Plzeň
ve svých historických
uniformách a s historickými
vozidly. Tentokrát byli
předmětem obdivu vojáci,
vozidla a zaujala i scéna
boje o radnici a zajetí
německých vojáků.

Český rybářský svaz - MO Staňkov
Všechny zve na

Rybářské
posezení

15. 8. 2015 od 16 hodin
na Malém Mlýně

hraje:

Holýšovská trojka

Občerstvení zajištěno, smažený kapr, bohatá tombola

vstup 50.-Kč

STUDIO
IVETTA

- Nehtová modeláž
- Pedikúra
- Manikúra
- Solárium – dle EU norem
Nově – prodej ponožek – český výrobce!!!
Prodej parfému YODEYMA
Pracovní doba dle objednávek - Tel.: 605 406 364
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Zrušení Jednotek sboru dobrovolných hasičů
Krchleby, Ohučov a Vránov

Zastupitelstvo města rozhodlo dne 25. 3. 2015 na základě
podnětu npor. Radka Snášela, DiS., velitele Hasičského záchranného
sboru ČR, požární stanice Staňkov a po projednání s dotčenými
Sbory dobrovolných hasičů, Jednotkami sboru dobrovolných hasičů
a jednotlivými veliteli o zrušení JSDH Krchleby, JSDH Ohučov a JSDH Vránov, z důvodu
nemožnosti naplnit potřebný početní stav jednotky a zajistit odborné způsobilosti u
jednotlivých funkcí s tím, že území Staňkova dostatečně pokrývá JSDH Staňkov, která je
jednotkou vyššího typu a všechny podmínky splňuje. JSDH jsou zřizovány městem Staňkov,
které také rozhoduje o jejich zrušení. Zrušení JSDH nebude mít vliv na poskytování
příspěvku na činnost SDH v jednotlivých obcích ani na jeho výši. 		
starosta
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Poděkování za spolupráci a zajištění zdárného průběhu
Dětského dne, pořádaného městem Staňkov 30. 5. 2015:
Technickým službám města
Ladislavu Sellnarovi a sokolům
Ivaně Schejbalové a Stříbrné rose
Marku Bozděchovi a skautům
Jaroslavě Kaufnerové a malířkám na obličej
Jaroslavu Šagátovi a malým i velkým hasičům
Filipu Štenglovi a Ferdovi Schenkovi
Radce Pittrové a firmě ServisPC Staňkov
dětem a rodičům, kteří se nenechali odradit dopoledním
deštěm
Jaroslav Šobr, místostarosta

Osvoboditelé holýšovského koncentráku ve Staňkově
3. května proběhla ve Staňkově nezvyklá akce – z iniciativy staňkovského faráře
p. Pelowského se v kostele svatého Jakuba a později v Lidovém domě mohli místní občané
setkat s několika příslušníky polské Svatokřížské brigády, která osvobodila 5. května 1945
v Holýšově pobočku koncentračního tábora ve Flossenbürgu.
Polský odboj ve II. světové válce, který vznikl hned v roce 1939, se brzy zařadil mezi
nejvýznamnější v Evropě. Jeho ozbrojenou složku tvořila Domácí armáda (Armia Krajowa
– AK) podřízená polské exilové vládě, s níž se většina dalších odbojových skupin sloučila.
Některé ovšem chtěly bojovat samostatně, to se týkalo jednak komunistů, kteří uznávali
pouze autoritu Moskvy, a pak krajně pravicových skupin, mezi těmi měli nejvýznamnější
pozici Národní ozbrojené síly (NSZ). Část jich sice v březnu 1944 vstoupila do AK, některé
oddíly se rozhodly i nadále setrvat mimo její struktury. Vyznačovaly se vyhraněným
postojem a to jak k Němcům,
tak k Sovětům. S postupující východní frontou se pro ně větším nepřítelem než Němci
stávali Sověti a také komunistické oddíly domácího odboje, jejichž příslušníky pokládali
za zrádce. Postavit Rudé armádě se však NSZ pochopitelně nemohly. Svatokřížská brigáda
vznikla v létě 1944, odmítla vstoupit do AK a do ledna 1945 operovala na polském území
a stále častěji se střetávala s komunistickými partyzánskými oddíly než s Němci. S tím, jak
se blížila Rudá armáda, zvolili příslušníci Svatokřížské brigády menší zlo. Protože chápali,
že Polsko bude pod nadvládou komunistů a Německo je již fakticky poraženo, nabízela se
jediná možnost pokusit se dostat na Západ. Bez souhlasu Němců to ovšem nebylo možné.
Ač se to může zdát neuvěřitelné, podařilo se ho získat (Jiří Friedl –„ Poláci míří na Západ“
v časopisu History: II. světová – listopad 2014, uveřejněné na stránkách obce Všekary).
28. dubna 1945 dorazili příslušníci brigády do Všekar a odtud vedení brigády
vyslalo přes frontu emisary k navázání kontaktů s Američany. Zároveň Poláci zahájili bojové
akce proti Němcům a obsadili silnici v úseku Holýšov – Staňkov. 5. května zaútočili na
ženský koncentrační tábor v Holýšově, zajali kolem 200 esesmanů a dozorkyň a vězenkyně
osvobodili. Byla zde téměř tisícovka žen, z toho 400 Francouzek, 280 Židovek, 167 Polek,
bylo zde i několik Češek .
Staňkovského setkání s několika příslušníky Svatokřížské brigády se účastnil i Edmud Ponierewski (95 let, na první fotografii v civilu), který
osobně byl při osvobozování tábora v Holýšově. Ústy polského historika se přítomní dověděli o celé historii brigády, o vcelku pochopitelných obavách
z komunistického Sovětského svazu. Po historických zkušenostech Polska přes rozdělení Polska mezi Hitlera a Stalina až po vraždění polských elit
v Katyni se není příliš čemu divit.
Spolu se starými účastníky bojů z války se setkání
účastnili mladí Poláci v historických uniformách, zjevně
silně nacionalisticky zaměření. Zajímavou informaci přináší
časopis Dějiny a současnost 5/2015 v článku Macieje
Ruczaje: … V Polsku se 8. květen jako den Vítězství neslaví
a většině společnosti toto datum nic neříká, toto ignorování
8. května je obzvláště patrné, pokud si ho srovnáme
s nejmladším polským oficiálně vyhlášeným takzvaným
Významným dnem, který připadá na 1. března. Právě tento
den v roce 1951 bylo popraveno sedm členů Vrchního
vedení Sdružení Svoboda a nezávislost, poslední celostátní
konspirační organizace, která pokračovala v odporu proti
komunistickému zřízení a toto datum bylo nakonec zvoleno
pro Den vzpomínky na Vojáky – psance, jak se označují
v Polsku lidé, kteří ještě po oficiálním rozkazu AK o ukončení
ozbrojené konspirační činnosti z ledna 1945 pokračovali
v boji proti sovětské okupaci a komunistické vládě nastolené
Moskvou. Dalo by se říci, že Psanci jsou nyní v Polsku „V
módě“… 				
J. Steinbach
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Zprávy ze základní školy

Naše úspěchy

Prázdniny jsou za dveřmi, a proto bychom rádi
zhodnotili tento školní rok. Velkou radost nám udělaly úspěchy našich dětí v různých soutěžích a olympiádách. V řadě
těchto soutěží měří naši žáci své síly nejen se žáky dalších
základních škol našeho okresu, ale i se studenty nižších ročníků gymnázia. Každoročně se naši žáci umisťují na prvních
příčkách v olympiádě v českém jazyce a v dějepisu a postupují do krajských kol. Letos naši školu skvěle reprezentovaly
A. Prihodová z 8.B a M. Boříková z 9. třídy. Navíc jsme zaznamenali obrovský úspěch i v přírodovědné olympiádě. M.
Felixová ze 7.A v této soutěži obsadila 1. místo v okresním
kole a 5. místo v krajském kole, na druhém místě v okresním kole s postupem do krajského kola skončila K. Vaverková ze 7.B. Další velký úspěch měl L. Fejtek z 6.A, který
vyhrál krajské kolo Karlovarského skřivánka a v celostátním
kole se umístil na skvělém 3. místě. Třída 5.A se zasloužila o
postup do krajského kola soutěže Eurorebus Junior, kde žáci
K. Forstová z 5.A, T. Strousek ze 4.B a A. Pinkr ze 3.B vybojovali 3. místo a postup do krajského kola. V tomto školním
roce se naše škola zapojila do projektu Minipodniky, který
vyhlásila Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje.
Ve škole pracovaly tři minipodniky, které se zúčastnily závěrečné konference v Plzni, kde se prezentovalo 96 minipodniků z Plzeňského, Karlovarského a Jihočeského kraje. Náš
minipodnik Škola pod lupou, který pravidelně vydává školní
časopis, zde obsadil v konkurenci dalších šedesáti minipodniků nabízejících služby krásné 2. místo. Úspěch jsme měli
jako každý rok i v dopravní soutěži. V okresním kole obsadili
mladší žáci 2. místo a starší žáci 3. místo. Naši žáci nám dělají radost nejen ve vědomostních soutěžích, ale vynikají i
ve sportu. Dívky ze 4. a 5. tříd na florbalovém turnaji v Plzni
obsadily 3. místo a ve vybíjené 1. místo v okresním kole a 4.
místo v krajském kole. Naše dívky z 8. a 9. ročníku se nižšími
soutěžemi ve fotbalu probojovaly až do krajského kola Coca
Cola Školského poháru, kde obsadily v silné konkurenci 1.
místo.
Snažíme se o to, aby naši žáci získali co nejvíce
vědomostí, ale samozřejmě je naším přáním také to, aby
do školy chodili rádi. Proto pro ně připravujeme řadu zajímavých akcí, na jejichž realizaci se mohou sami podílet prostřednictvím žákovského parlamentu. O všech našich aktivitách se můžete dočíst nejen ve školním časopise, ale i na
webových stránkách naší školy (www.zsstankov.cz). Přesto
nám to nedá, abychom nezmínili alespoň tu poslední. Žáci
z různých ročníků a také dospělí herci pod vedením paní učitelky Budínové a pana Kecka nacvičili výpravnou pohádku
Tři zlaté zuby děda Vševěda, kterou jste mohli zhlédnout i
při večerním představení. Na velkém úspěchu mají podíl
nejen učitelé a žáci, ale i jejich rodiče a řada dalších, kteří
přiložili ruku k dílu. Všem za to moc děkujeme.
Minipodnik

Zahraniční spolupráce

Naše škola se v poslední době zaměřuje na rozvoj jazykových schopností a dovedností žáků, proto pokračuje spolupráce s německou Realschule v Regenstaufu. Po jednodenní návštěvě našich žáků v Německu a německých studentů u nás tato spolupráce
vyvrcholila čtyřdenním setkáním v Horažďovicích. Loni jsme žákům nabídli několikadenní
pobyt v Londýně, v letošním školním roce jsme navštívili Vídeň. Tyto poznávací zájezdy jsou
u žáků 2. stupně velmi oblíbené, proto bychom chtěli zájezdy podobného typu nabízet každý rok. Protože si uvědomujeme, že jsou tyto akce finančně náročnější, zareagovali jsme
na výzvu MŠMT č. 56 a vypracovali projektovou žádost, díky které můžeme získat finanční
prostředky na jazykové pobyty našich žáků v příštím školním roce. Naší partnerskou školou
je také slovenská Základní škola v Horní Ždané, jejíž žáci navštíví naši školu na několik dní
v červnu. V příštím školním roce na oplátku naši žáci pojedou na Slovensko. I na tuto cestu
se nám podařilo získat dotaci z EU.
Horažďovice

Schönbrunn

Prátr

Vítězství ve výběrovém řízení projektu

Pomáháme školám k úspěchu

Obrovským úspěchem naší školy je vítězství ve výběrovém řízení projektu Pomáháme školám k úspěchu, které vyhlásila Nadace The Kellner Family Foundation. Ta si vybírá v každém kraji jen jednu základní školu, kterou finančně podporuje po dobu minimálně pěti let. Nadace Petra Kellnera
již podporuje sedm základních škol ze sedmi krajů a v letošním roce vybírala
školy v dalších třech krajích. Úspěšně jsme prošli sítem aktivních škol, které byly pro podporu vytipované. Do nejužšího výběru se v Plzeňském kraji
dostaly tři základní školy, které pak tým nadace na dva dny navštívil. Přestože konkurence byla veliká, tým Petra Kellnera se rozhodl pro naši školu.
Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a vzdělávací programy získaly akreditaci ministerstva. Je zaměřen na vysokou
kvalitu výuky s důrazem na individuální přístup pedagogů k žákům, podporuje
pedagogický rozvoj školy a profesní růst pedagogů. Vytváří také příležitosti pro
to, aby se učitelé setkávali, společně se učili a sdíleli své praktické zkušenosti,
podporuje párovou výuku a individuální přístup k žákům. Nabízí učitelům metodické nástroje, které pomáhají rozvíjet čtenářské a matematické dovednosti
dětí, a v neposlední řadě přispívá k rozvoji dobrých vztahů ve třídách i spolupráci mezi školou a rodiči.
Jsme si vědomi, že nás čeká spousta nové práce, ale věříme, že projekt bude pro
děti, rodiče i pedagogy přínosný a umožní naší škole rychlejší rozvoj.

vedení školy
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Druhý den po Novém roce po dvacáté hodině se objevila na západní straně obrovská záře, byl bombardován a fosforem zničen Norimberk. Na
obloze se objevovaly početné bombardovací svazy spojeneckých letadel, některé letouny shazovaly proužky z aluminia, aby tak oklamaly německé
radary. 19. 2. 1945 se na staňkovském nádraží zastavil vlak s dvěma tisíci vězni, byly to převážně ženy všech ras a národností. Všechny ženy byly
velice hladové a sváděly mezi sebou boje o každé sousto, které jim nosili zdejší obyvatelé. Na stanici proti těmto obyvatelům zasahovala německá
stráž, padlo tak mnoho výstřelů na odehnání staňkovských občanů od vlaku. 20. 2. 1945 provedli hloubkoví letci amerického letectva účinný
nálet na vlaky u Osvračína a Holýšova. V březnu 1945
projížděla obcí Křenovy motorizovaná jednotka německé
protiletecké obrany, kde 500 metrů od obce zaujala
palebné postavení a ostřelovala americká letadla,
která prováděla nálety na projíždějící vlaky. Dne 17. 4.
1945 došlo v naší stanici k boji čtyř hloubkových letců
s obranným dělostřelectvem – flakartilerie vojenského
vlaku Vídeň Frankfurkt. Boj byl velice prudký, trval
přibližně dvacet minut, při něm byl jeden dělostřelec
zraněn smrtelně. Téhož dne odjel ze stanice i vlak
jednotek SS Hermann Göring. Dne 23. 4. 1945 bylo
slyšet dělostřelbu od České Kubice. 26. 4. 1945 ve 14.30
hod. svrhla čtyři hloubková letadla bomby na zdejší
stanici. Bomby poškodily první a třetí kolej, vyhloubily
kráter o průměru sedm metrů a tři metry hluboký.
Výbuchy rozbily vodovodní potrubí a vytloukly mnoho
okenních tabulí v širokém okolí. 28. 4. 1945 vstoupila
do prostoru Všekary, Staňkov, Holýšov Polská brigáda
Svatého kříže. Tato jednotka bojovala po boku německé
armády proti Sovětskému svazu a přešla do našeho
prostoru, aby se připojila ke spojeneckým vojskům a
bojovala s nimi proti německé branné moci. Téhož
dne navázala spojení přes radiostanici s Američany a
s místní odbojovou organizací Niva, jež měla za úkol
podporovat rodiny zatčených gestapem a sabotovat
silniční a železniční spoje. Dne 3. 5. 1945 se na stanici
objevily dvě hlídky německých vojáků o dvanácti mužích
od železničního praporu. 4. 5. 1945 jsou osvobozeny
Poběžovice, do Domažlic přijíždí američtí parlamentáři vyjednávat o zbytečnosti bránit město, německý velitel dostává ultimátum na rozmyšlenou
vzdát se s celou posádkou. Téhož dne kapituluje německá 11. tanková divize ve Všerubech na Domažlicku. 5. 5. 1945 dle rozkazu vrchního velitele
spojeneckých vojsk má být obnoven postup směr Plzeň. V šest hodin ráno vyráží průzkumné oddíly a za nimi hlavní bojové jednotky. Američané
narážejí na lokální odpor nepřátelské palby. Na německé straně jsou používána děla ráže 88 mm. Pravidelné jednotky jsou doplňovány příslušníky
volkssturmu a hitlerjugend. Německé vojsko včetně zbraní SS již nejbylo schopno udržet souvislou obranu. Po poledni byly osvobozeny Domažlice,
zatímco ve směru Poběžovice, Otov, Ždánov, Horšovský Týn probíhaly lokální boje
s německou armádou. V dopoledních hodinách byl osvobozen koncentrační tábor
v Holýšově polskou brigádou Svatého kříže. Ve Staňkově se již od rána očekávalo
vyhlášení republiky. Pošta sdělila, že v ranních hodinách obdržela zprávu z Klatov
o očekávání povstání v Praze. Ve dvanáct hodin volala četnická stanice Merklín do
četnické stanice Staňkov, je - li již u nás vyhlášena republika a vláda národního
výboru. Po tomto rozhovoru byl na četnické stanici vyvěšen prapor republiky, poté i na
nádraží a kostelní věži. Zakrátko však došel vzkaz velitele odbojové organizace Niva,
aby prapory byly sejmuty, neboť od Horšovského Týna se blížily německé jednotky.
Tyto jednotky se však za Horšovským Týnem zastavily, aby provedly bojové postavení
proti očekávanému postupu spojeneckých vojsk. Jediný prapor, který zůstal vyvěšen, byl
na kostelní věži. Po chvíli ho začali ostřelovat místní příslušníci SA. Po celý den duněla
střelba od Horšovského Týna, Stříbra a od Kdyně. Americká vojska došla před večerem
až do Nahošic. Většina německé armády u Horšovského Týna v noci kapitulovala.
6. květen je dnem osvobození Staňkova. Kolem páté hodiny ranní projel v plné rychlosti obcí Křenovy předvoj americké 3. armády směrem na
Staňkov. Po sedmé hodině přijela hlavní část amerických vojsk. Do Staňkova předvoj 3. americké armády 2. pěší divize dorazil krátce po šesté hodině.
Jednotku tvořil jeden tank doprovázený asi deseti vozy. Do Staňkova dorazila v bojové pohotovosti, když ale nenarazila na odpor, pokračovala
dále směrem na Holýšov. Pět až deset minut před ní projelo asi třiadvacet německých obrněných a bojových vozidel směrem na Černovice, kde na
ně zaútočila polská brigáda. Z místního rozhlasu zazněly fanfáry Sukova pochodu „Nový život“ a místní obyvatelé se začali sbíhat na náměstí a
k silnici. Opět byly vyvěšeny prapory, při vstupu na náměstí byla postavena slavobrána, děvčata oblékala národní kroje a děti nosily malé praporky
národních barev. Po osmé hodině ranní přijel hlavní voj 3. americké armády. Americký důstojník kontaktoval zdejší odbojovou skupinu Niva a
dotazoval se na počet německých vojsk a obyvatel ve městě. Téhož dne v dopoledních
hodinách se od Čečovic přiblížila skupina asi 15 německých důstojníků, když však
spatřila, že ve městě jsou již spojenci, odpochodovala zpět na Čečovice. Polská brigáda
vyslala parlamentáře, aby se oficiálně přihlásila ke spojeneckým armádám. Poláci byli
vřele přijati a vzati za spojence. Mezi Vránovem a Staňkovem přistálo anglické letadlo.
Lidé ve Staňkově jásali radostí, vykřikovali různá hesla - Ať žije svoboda! Smrt zrádcům!
Připichovali projíždějícím Američanům trikolory a rozdávali vlaječky. Spojenci byli
mile překvapeni, vždyť také Staňkov byl druhým místem po Křenovech, které bylo ryze
české. Toto vše opláceli Američané rozdáváním čokolády a žvýkaček. Po první euforii
osvobození byli zatčeni nacističtí pohlaváři a jejich přisluhovači včetně kolaborantů
z řad českých obyvatel. Jako v jiných obcích a městech počalo i ve Staňkově lynčování
,stříhání dohola, zesměšňování českých i německých zrádců a udavačů. Někteří z nich
byli internováni za spořitelnou a v pivovaře spolu se zbytkem německých vojáků. Mezi
Domažlicemi, Horšovským Týnem a Holýšovem bylo zajato přibližně devět tisíc nepřátelských vojáků. Přes Staňkov začaly proudit davy uprchlíků
a válečných zajatců mnoha národností, např. Maďaři, Francouzi, Rusové, Poláci, Belgičani, Italové a ostatní. Poslednímu válečmému dění mohli
obyvatelé Staňkova přihlížet 8. 5. 1945, kdy americké letouny střelbou donutily v okolí města nouzově přistát dvě německá letadla, která se snažila
dostat do amerického zajetí. Je také nutné vzpomenout na ty, kteří se osvobození nedočkali a zemřeli mučením v pracovních a koncentračních
táborech pod nacistickou nadvládou.
místopředseda klubu vojenské historie 20 pzd. Plzeň Radek Toman
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Divadlo ve Staňkově žije!

V úterý 26. 5. nejen děti ze ZŠ pod vedením Miroslavy Budínové a Václava Kecka předvedly divadelní kus s názvem Tři
zlaté zuby děda Vševěda. Zajímavý název skrýval neméně
zajímavou podívanou a naprosto neuvěřitelné herecké
výkony. Mezi mladými herci zazářil nejen král pan Milan
Nový, ale hlavně nablýskaný Ladislav Vševěd Konečný,
který mezi mládež dokonale zapadl. Ačkoli se někteří na
divadelních prknech ukázali poprvé, na celkovém dojmu to
nebylo znát a celé dílo působilo naprosto profesionálním
dojmem. Výběr velice vtipné variace na známou pohádku
dětem i dospělým „sedl“ jako ulitý a na všech účinkujících
bylo vidět, že si jednotlivé role vyloženě užívají.
Je pravdou, že když už se ve Staňkově děje cokoli v podobném (a nejen kulturním) duchu, je potřeba takovou aktivitu
vyzdvihnout a pochválit. Toto představení bylo natolik výjimečné, že kdyby se hrálo více repríz pro dospělé publikum,
jistě by se o něm mluvilo ještě dlouho. Takhle alespoň ti, co
na představení byli, mohou doufat, že tahle parta v divadle
ještě neřekla svoje poslední slovo. Ferdinand Schenk

Kultura

Kulturní akce
4. 6. Atlas
koncert myslivecké
dechové hudby v LD
6. 6. Extra Band revival
venkovní parket
v sokolovně
17. 6. Koncert ZUŠ
v LD
18. 6. Textilní šperky
výroba doplňků
v městské knihovně
19. 6. 0. hodina
tanečního kurzu
v kině

Noc kostelů 

6. - 7. 6. pouť v Krchlebech
6. 6. od 15.00 hodin pouťové fotbalové utkání
Fotbal Stará garda Krchleby - Stará garda Škoda Plzeň
(hokejisté)
od 20.00 na fotbalovém hřišti kapela
27. 6. Fotbal osobností a (Š)Krchlebské
hudební léto
FOTBAL OSOBNOSTÍ (začátek v 16.00 hodin) tradiční
fotbalové utkání s herci, režiséry a dalšími filmovými a
divadelními kumštýři.
Open Air (Š)KRCHLEBSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
(začátek ve 20.00 hodin). Těšit se můžete na
Petra Koláře + Precedens a také kapelu Lili
Marlene s vynikající Dášou Součkovou. Večer
zahájí hudební formace Sun Drive z Prahy,
což je pětice mladých hudebníků hrajících
Alternative-Rock a DOA-rock.
24. - 26. 7. pouťové slavnosti ve Staňkově

Staňkovská farnost se i letos připojila k akci Noc kostelů, která proběhla v pátek
29. května. Zahájena byla modlitbou za mír u pomníku padlých, odkud putoval průvod s lampiony a svíčkami ke kostelu sv. Jakuba Staršího. Po mši následovala soutěž v týmech pro zvídavé děti. Milé bylo, že se do hry zapojily i děti z plzeňského
sboru Jiřičky, které mají ve staňkovské škole pravidelná třídenní soustředění. Malí
zpěváčci dokonce v kostele improvizovaně vystoupili s několika svými písněmi. Pro
dospělé byla dále připravena komentovaná prohlídka kostela, při níž bylo možné
dozvědět se mnoho zajímavých podrobností o stavbě i úpravách kostela. Velký
úspěch zaznamenal koncert bluegrassové skupiny Vysoká tráva z Horšovského
Týna, která předvedla posluchačům gospely a spirituály. Nakonec zazněly zpěvy z
Taizé a krátké kánony v podání staňkovského malého sboru Collegium Musicum.
Návštěvníci mohli využít i doplňkový program, například vystoupat na věž, prohlédnout si historický hodinový stroj a kostelní zvony.
V prostorách „Betléma“,
bývalé stodoly na farní
zahradě, byla k vidění
výstava starých kronik a
fotografií. Je dobře, že farnost zajímavou akcí láká
do kostela nejen věřící a
že každoročně umožňuje prohlídku historických
prostor, které běžně není
možné navštívit.
Jitka Suchá

I letos město Staňkov pořádalo na Mastníku již tradiční Májku. I přes nepřízeň počasí se nakonec sešlo docela dost přihlížejících, kteří mohli vidět také již tradiční ohňovou show
skupiny Kargen nebo se občerstvit a popovídat si s přáteli za
zvuků skupiny Olympic revival.
foto R. Suchý
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Noc literatury
2015

V sobotu 30. 5. po obědě se pod záštitou města Staňkov
sešli malí oslavenci, aby si společně užili svůj dárek ke
dni dětí. Již tradičně pro ně byla připravena řada soutěží,
malování na obličej, atrakce, vystoupení hasičů a spousta
dobrot. Zástupci dětských organizací, kteří souteže připravili, nakonec i přes nepřízeň počasí hlásili dostatečnou účast
a zájem jak nejmenších účastníků, tak jejich rodičů.

Regenschori chrámu sv. Víta Josef Kšica a
člen souboru opery Národního divadla v Praze
Tomáš Jindra vystoupili se svým vynikajícím
koncertním programem ve Staňkově v kostele
sv. Jakuba. 11. dubna 2015

V rámci dechovkových koncertů v Lidovém domě
vystoupil 22. května slovenský soubor Váhovanka,
který potěšil velmi slušně zaplněný sál.
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- netradiční čtení na
neobvyklých místech
Staňkov se 13. května připojil k dalším 75 městům ze 13
zemí, ve kterých se Noc literatury uskutečnila. Ideou projektu je představit veřejnosti
během jednoho večera zajímavá díla současné evropské
literatury. Série veřejného
čtení se uskutečnila během
jednoho večera na třech místech v našem městě. Nejdříve
byly posluchačům nabídnuty
úryvky z evropské literatury
v Městské knihovně, poté následovala čtení v prostorách
ZUŠ a posledním místem,
na které přilákal nejvíce posluchačů člen činohry Národního divadla Alois Švehlík,
bylo ve Farní knihovně. Jsme
rádi, že se Staňkov připojil k
této zajímavé akci vedle takových měst, jako je Praha,
Madrid, Edinburgh či Londýn. Plzeňský kraj zastupovala vedle Staňkova pouze Plzeň a Železná Ruda. Velký dík,
patří nejen organizátorům - Městské knihovně Staňkov, literárně dramatickému oddělení
ZUŠ Staňkov a Farní knihovně Staňkov, ale především účinkujícím. Jedniné, co by se
dalo jinak velmi zdařilé akci vytknout je fakt, že posluchači, kteří chtěli být přítomni čtení
na více místech, se nemohli stihnout včas přesunout.
Slávka Schenková
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Krajská výstava psů – Staňkov

8. květen je datum, které pro většinu z nás něco znamená. Ti starší si jej spojují s koncem 2. světové války, mladší generace jej
vnímá, vzhledem k tomu, že se jedná o státní svátek, jako příjemný den volna a kynologové si jej stále častěji spojují s jednou z nejpříjemnějších výstav psů. Řeč je o Krajské výstavě psů všech plemen mimo německých ovčáků, která se pravidelně koná 8. května ve Staňkově.
Letos proběhl v pořadí třetí ročník, a výstava se tak začíná řadit mezi akce tradiční a hlavně akce, které mají v kalendáři výstav psů své
pevné místo. Přihlásilo se 454 psů a fen a jejich kvalitu hodnotilo šest rozhodčích.
Výstava psů je ve své podstatě jakousi přehlídkou čtyřnohé krásy. Letošním vítězem celé výstavy se stal čínský chocholatý pes Baileys Ower Ice Heybett. Jeho
vystavovatelka mimo krásných pohárů a pytlů s krmením získala i cenu, která k této
výstavě neodmyslitelně patří - vyhlídkový let nad západními Čechami. Potěšitelné
je, že se ve Staňkově nezapomíná ani na kynologickou budoucnost – na děti. Jejich
soutěži je věnovaná velká pozornost a připraveny jsou pro ně velmi pěkné ceny.
Výstavu hostí areál staňkovského letiště. Z hlediska psů a lidí okolo nich výborně připravená travnatá plocha je ideálním prostředím pro psí výstavu. Dvounozí
účastnící velmi chválí technické zázemí výstavy, tedy prostorné a dobře dostupné
parkoviště a hlavně výborně zásobené stánky s jídlem. Zvláště zdejší koláče mají
ohromný ohlas.
Je třeba si uvědomit, že taková akce není jen o hodnocení psů, ale také o potkávání
lidí. Je příležitostí, na které se dají obnovit přátelství stará a navázat nová. O tom,
jak budou majitelé a přátelé psů výstavu vnímat, velmi rozhoduje přístup pořadatelů. Jim je třeba za to, že se psi, vystavovatelé, rozhodčí i diváci ve Staňkově cítí
nadmíru příjemně, poděkovat. Je vidět, že výstavu dělají pro psy a lidi okolo nich a
že jí věnují maximální péči. Vidět také je, že si (na rozdíl od jiných měst a obcí) ve
Staňkově váží toho, že se k nim 8. května sjíždí pejskaři z celé republiky. Je znát,
že výstava má podporu obce, a to jak technickou, tak osobní. Někdy je zajímavé
poslouchat, co lidé říkají, když z výstavy odjíždějí. Tentokrát asi nejčastěji zaznívalo: „Ahoj, určitě se tu zase za rok potkáme!“
Vladimíra Tichá, rozhodčí

port
S
Hokejový klub
získal stříbro

Letošní jubilejní ročník
2014/15 zhodnotil
Hokejový klub Staňkova
na závěrečné schůzi klubu,
která proběhla v polovině
dubna tradičně u Milana
Hilperta v Pivnici „U
Šimků“. V základní části

krajské soutěže mužů
(skupina D) obsadil Staňkov
v tabulce z devíti týmů
druhou příčku s bilancí
11 výher, 2 remízy, 3
prohry s celkovým skóre
73:43. V následném play
off ve čtvrtfinále Staňkov
zdolal Holýšov 5:3 a 4:2.
V semifinále Staňkov
porazil Příkosice až po

Tenisový klub - začátek sezóny

Staňkovští tenisté začali sezónu na konci března a dále v
dubnu brigádami na kurtech. Okresní soutěže mužů - Davis
Cupu se letos účastní tři staňkovské týmy. Staňkov „A“
hraje ve II. třídě ve složení: Vojtěch Němec (kapitán), Petr
Cenefels, Josef Vavrica, Martin Šleis, Jiří Varta, Karel Malík,
Zdeněk Nový a Ladislav Žáček. Soupiska Staňkov „B“ - IV.
třída: Jan Vacík (kapitán), Milan Zídek, Miroslav Rada, Milan
Štengl, Jitka Beránková a Karel Mandík. Třetí staňkovský tým
ve IV. třídě vede Radek Klukan (kapitán), Petra Pitipáčová,
Radek Topinka a Luboš Liška. Květnové a červnové víkendy
jsou rezervovány pro okresní soutěž Davis Cup v době 8:45
až cca 14:00 - dle rozpisu soutěže se jedná většinou o soboty
(+náhradní termíny). Staňkov „A“ má odehraná již dvě
utkání soutěže. V prvním květnovém duelu na domácích
kurtech vyhrál Staňkov A těsně nad Poběžovicemi B 3:2. V
druhém utkání v polovině května se na kurtech Spartaku
Klenčí utkal Staňkov A s klenečským týmem B a prohrál
1:4. Staňkov B svá utkání zatím odložil. Třetí staňkovský
tým nejprve na domácích kurtech prohrál 2:3 s týmem
Mrákova a v druhém kole prohrál na hřišti Holýšova D 1:4.
Jelikož má klub zájem o vychovávání nových talentů,
probíhají tréninky žáků v úterý a ve čtvrtek odpoledne.
Úterní trénink (16-18 h) je pod taktovkou vedoucího
tenisového klubu Staňkov Jana Vacíka a tréninků se účastní:
J. A. a K. Holečkovi, M. Bozděch, T. a T. Vacíkovi, V. Žáček,
M. Vacík , T. Felix. Čtvrtečního tréninku (16:30 - 18:00)
pod vedením Karla Malíka a Vojtěcha Němce se účastní:
K. Mikulková, D. Taterová, A. Hofmanová, N. Zámostná, R.

samostatných nájezdech.
Ve finále narazil Staňkov
na Kralovice. První utkání
skončilo remízou 3:3 a v
druhém odvetném finále
hraném v polovině dubna
Staňkov těsně prohrál
1:2. Hokejisté Staňkova
tak celkově získali
krásnou druhou příčku.
Nejlepším střelcem byl

vyhlášen Petr Hoffman,
nejužitečnějším hráčem
se stal Martin Kapitán,
nejlepším obráncem Tomáš
Petržík, nejproduktivnějším
obráncem Marek Přibyl,
který byl zárovneň i
nejtrestanějším hráčem.
Staňkovskou bránu hájili
gólmani Jan Brožovský a
Jaroslav Baar, kteří si vedli

velmi dobře.
Klub velmi děkuje
sponzorům klubu: Tempo
Klatovy s.r.o. (generální
partner), město Staňkov,
ZF Staňkov s.r.o., Alutor
L&B Staňkov a nově Milan
Hilpert - „Pivnice u Šimků“.
Za hokejový klub Staňkov
Ing. Vojtěch Němec

Roučka, L. Malíková, A. Dudová, J. Pořízek. I letos v létě je naplánován 3. ročník tenisového
turnaje žen - Lady Cup, opět za podpory města Staňkov v předpokládaném zastoupení
panem starostou Mgr. Alexandrem Horákem. Těšíme se na nové tváře, pořadatelem je
tradičně Petr Cenefels. Dále je v září naplánován přebor staňkovského tenisového klubu.
Město Staňkov nově vybavilo staňkovský tenisový areál automatickým zavlažováním
kurtů, které by mělo být plně funkční od konce května. Další podstatnou novinkou,
díky panu starostovi Mgr. Alexandru Horákovi, je vypracovaný plán vybudování
nových tenisových kabin včetně potřebného zázemí a
rekonstrukce oplocení areálu. Začátek postupné realizace
je naplánován na podzim letošního roku. O dalším dění
Vychází každé dva měsíce.Vydává
v klubu Vám přineseme zprávy příště. Tenisové kurty je
město Staňkov, nám.TGM 35,
možné si pronajmout mimo zarezervované hodiny. Více na
345 61 Staňkov.
klubovém webu www.mestostankov.cz v sekci sport - tenis.
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