Listopad / Prosinec 2015
Číslo 122

Momentky z vánočních trhů

Adventní čas jsme ve Staňkově jako každoročně přivítali
vánočními trhy, které se tradičně konaly v prostranství před
Mlýnskou, a slavnostním rozsvícením vánočního stromu na
náměstí.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady
města dne 30. 9. 2015

39 679,- Kč (změna stavu
krátkodobých prostředků na
bank. účtech + 2 795 769,Rada města schvaluje
Kč, splátky úvěrů a půjček
- Smlouvu o výpůjčce
– 4 825 000,- Kč, úvěr
kompostérů a darovací
+ 2 068 910,- Kč),
smlouvu mezi městem
- smlouvu o dílo na akci
Staňkov jako půjčitelem
„Oprava budovy č.p. 5 ve
a fyzickou osobou jako
Vránově“ mezi městem
vypůjčitelem,
Staňkov a Lesy Staňkov
- dárkové balíčky pro
s.r.o. Cena díla je 250 000,ocenění bezplatných dárců
Kč včetně DPH, termín
krve, bude předáno dne
ukončení prací je do 30. 9.
15.10. 2015 od 17.00 hodin 2016,
v KD Holýšov, celkem
- přijetí dotace z prostředků
v hodnotě 11 250,- Kč pro
státního rozpočtu na
občany Staňkova,
výdaje jednotek sborů
- rozpočtové opatření č.
dobrovolných hasičů obcí
7 - rozpočtové změny v
z dotačního programu
rozpočtu města na r. 2015,
„Podpora jednotek sborů
- Smlouvu o výpůjčce
dobrovolných hasičů obcí
velkoobjemového
Plzeňského kraje v roce
kontejneru do Sběrného
2015“ pro město Staňkov ve
dvora,
výši 10 260,- Kč,
- žádost SDH Staňkov
- podání žádosti o
o zaplacení nákladů na
dotaci na výsadbu aleje
dopravu ve výši 2000,- Kč
podél cyklostezky mezi
pro družstvo Lvíčat MH
Staňkovem a částí
Staňkov do AQUACENTRA města Staňkov - Vránov
ve Kdyni,
z Operačního programu
- pravidelné konání
životního prostředí,
farmářských trhů, a to každý - příkazní smlouvu mezi
pátek od 9:00 hodin do
městem Staňkov a firmou
17:00 hodin se zahájením
DOMOZA projekt s.r.o.
dne 2. října 2015,
týkající se akce zaměřené
- smlouvu o pořádání
na výsadbu aleje podél
farmářských trhů ve
cyklostezky v úseku
Staňkově mezi městem
Vránov - Staňkov. Odměna
Staňkov a Jaroslavem
příkazníka činí 60 000,Vacatou, Pohraniční stráže
Kč bez DPH za jištění
129, Chodová Planá
monitoringu projektu,
spojenou s pronájmem části - podání žádosti o dotaci
pravé strany náměstí T.G.
na Zpracování digitálního
Masaryka ve Staňkově
povodňového plánu pro
ve směru na Plzeň – části
město Staňkov, vybudování
pozemku parcelní č. 2000/5 varovného a výstražného
KN, k. ú. Staňkov - město.
systému ochrany před
Nájemné činí 2.000,- Kč
povodněmi pro město
za každý den konání
Staňkov z Operačního
farmářských trhů.
programu životního
prostředí,
Usnesení č. 6 z jednání
- smlouvu o bezúplatném
zastupitelstva města
převodu vlastnického
konaného dne 30. 9. 2015
práva k nemovité věci
mezi Českou republikou,
Zastupitelstvo města
Úřadem pro zastupování
schvaluje
státu ve věcech majetkových
- rozpočtové opatření č. 7
a městem Staňkov, které
v rozpočtu města r. 2015.
touto smlouvou nabývá
Upravený rozpočet po
pozemkovou parcelu 29/1
těchto změnách bude činit
o výměře 12 m2, druh
v příjmové části 57 465
pozemku – ostatní plocha,
715,40 Kč a ve výdajové
způsob využití – zeleň v k.ú.
části 57 505 394,40 Kč.
Krchleby u Staňkova,
Financování bude činit +
- změnu názvu příspěvkové

organizace z názvu Základní
umělecká škola Staňkov
na Základní umělecká
škola Staňkov, příspěvková
organizace,
- rozdělení příspěvku na
sportovní činnost ve výši
280 000,-Kč
FK Staňkov 105 000,- Kč
Sokol Staňkov 95 000,- Kč
Sokol Krchleby 35 000,- Kč
Ajax Staňkov
5 000,- Kč
HC Staňkov
5 000,- Kč
Oddíl tenisu
15 000,- Kč
SK MG Staňkov florbal
15 000,- Kč
Fitness
5 000,- Kč
- a) jako zcela prioritní
zařízení v rámci
komplexních pozemkových
úprav v katastrálním
území Ohučov, zřízení
protipovodňových opatření
dle návrhu společných
zařízení,
b) sborem zástupců
navržené prioritní zařízení
komplexních pozemkových
úprav v katastrálním území
Ohučov v pořadí:
1. Hlavní polní cesta HPC 1
2. Vedlejší polní cesta VPC2
3. Brod 1,2.

příjemci podpory, městu
Staňkov, dotaci ve výši
62 278,70 Kč na akci
„Vybavení kompostárny
města Staňkov“. Tato dotace
je společná s dotací ve
výši 1 058 737,90 Kč ze
státního rozpočtu určena na
spolufinancování akce,
- nákup 10 ks prodejních
stánků s pultem. Stánky
budou využívány pro akce
města a na zápůjčky při
konání farmářských trhů,
- k žádosti Římskokatolické
církve ve Staňkově
schvaluje
příspěvek na opravu části
střechy kostela sv. Jakuba
Staršího ve Staňkově ve
výši 25 000,- Kč,
doporučuje
- zastupitelstvu města ke
schválení změny katastrální
hranice mezi k.ú. Ohučov a
k.ú. Kvíčovice v souvislosti
s prováděním komplexní
pozemkové úpravy v k.ú.
Ohučov,
- zastupitelstvu města ke
schválení změny katastrální
hranice mezi k. ú. Ohučov
a k. ú. Dolní Kamenice v
souvislosti s prováděním
Usnesení z jednání rady
komplexní pozemkové
města dne 14. 10. 2015
úpravy v k. ú. Ohučov a na
části k. ú. Dolní Kamenice,
Rada města schvaluje
- zastupitelstvu města
- žádost firmy Dentalservis
ke schválení Smlouvu
Hois, IČ 75177200, Michael o bezúplatném převodu
Robert Hois, Chrastavice 63, vlastnického práva k
344 01 Domažlice (zubní
nemovitým věcem, které
laboratoř), o pronájem
převede Česká republika,
prostor ve Zdravotním
Úřad pro zastupování státu
středisku ve Staňkově za
ve věcech majetkových do
cenu schválenou radou
vlastnictví města Staňkov,
města Staňkov usnesením
pozemky pod místní
č. 250 ze dne 5. 9. 2012 ve
komunikací – parcela KN
výši 5098,- Kč měsíčně,
číslo 947/1 a KN číslo
- návrh bytové komise na
957/1, obě v katastrálním
přidělení bytové jednotky č. území Ohučov.
4 v domě č. p. 208, Plzeňská
ulice ve Staňkově, byt 1+3, Usnesení z jednání rady
Lukáši Veverkovi, trvale
města dne 26. 10. 2015
bytem Osvračín 191,
- rozpočtové opatření č.
Rada města schvaluje
8 - rozpočtové změny v
- Smlouvu č. 15245944
rozpočtu města na r. 2015,
o poskytnutí podpory ze
- Smlouvu č.15235424
Státního fondu životního
o poskytnutí podpory ze
prostředí ČR v rámci
Státního fondu životního
Operačního programu
prostředí ČR v rámci
Životního prostředí. Fond
Operačního programu
se zavazuje poskytnout
Životního prostředí. Fond
příjemci podpory (městu
se zavazuje poskytnout
Staňkov) dotaci ve výši 103

787,75 Kč na akci „Nákup
kompostérů pro občany
města Staňkov“. Tato dotace
je společná s dotací ve
výši 1 764 391,75 Kč ze
státního rozpočtu určena na
spolufinancování akce,
- žádost Anny Řezáčové,
Staňkov II o poskytnutí
finančního příspěvku
ve výši 12 000,- Kč na
pořádání koncertu sólistů
plzeňské opery, který se
bude konat v kostele Sv.
Jakuba ve Staňkově dne 21.
11. 2015,
doporučuje
- zastupitelstvu města ke
schválení kupní smlouvu
s ČEZ, a.s. na pozemek p.
č. st. 239 o výměře 18 m2
v Krchlebech za účelem
provozování technického
vybavení – kioskové
trafostanice VN/NN.
Dohodnutá kupní cena je 4
490,- Kč + DPH v zákonné
výši, tj. celkem
5 433,- Kč,
- zastupitelstvu města ke
schválení prodej pozemku
p. č.1089/13 o výměře
144 m2, odděleného z
pozemku p. č.1089/4 ost.
plocha, ost. komunikace z
majetku města a doporučuje
zastupitelstvu města
prodej schválit. Kupujícím
je pan Michal Anderle,
Klostermannova, Stod,
nedoporučuje
- zastupitelstvu města ke
schválení žádost pana
Antonína Škampy o
odkoupení části pozemku v
Krchlebech, p. č.134/8 před
škvárovým hřištěm.
Usnesení z jednání rady
města dne 11. 11. 2015
Rada města schvaluje
- novou nájemní smlouvu
se společností MediMeriva s.r.o. Důvodem je
transformace soukromé
praxe MUDr. Marcely
Černé na tuto společnost,
- umístění silničního zrcadla
naproti výjezdu z obce
Ohučov na silnici I/26,
- podání nabídky na
partnerskou spolupráci
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mezi městem Staňkov
a obcí Jelšovce, region
Podzoborský, okres Nitra,
kraj Nitranský, Slovensko,
- vzala na vědomí program
na slavnostním rozsvícení
vánočního stromu dne 29.
11. 2015 v 17.00 hodin,
předložený ředitelkou
ZŠ Mgr. Jitkou Suchou a
ředitelkou ZUŠ Mgr. Ivou
Zahořovou,

bere na vědomí
- informaci starosty
o plánované rozsáhlé
rekonstrukci mostu přes
řeku Radbuzu, která by
měla proběhnout v roce
2017 s tím, že investorem
Správou a údržbou silnic
Plzeňského kraje byly
akceptovány veškeré
požadavky města k této
akci. Dne 11. 11. 2015 od
9.00 hodin se uskutečnilo

Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul před práh
nejhezčího období roku - Vánoc. S nekompromisní
pravidelností určovanou během času rok co rok
prožíváme vánoční svátky, které jsou stejné svým
smyslem, a přesto pokaždé jiné naším prožitkem.
Ohlíží-li se člověk zpátky, zejména do období dětství,
nevzpomíná v souvislosti s Vánocemi na ten či
onen vysněný dárek či splněné přání. To hlavní,
co v člověku zůstává, je vzpomínka na atmosféru
svátečně prožitých chvil s našimi nejbližšími, rodinou
a přáteli. Nezapomeňme při těchto chvílích pohody a
rodinného štěstí vzpomenout i na naše blízké, kteří již
bohužel nejsou mezi námi, ale v našich myšlenkách a
srdcích stále žijí. Každý z nás má chuť a přání vytvořit
podobnou atmosféru té, kterou si pamatuje z dětství, v
nadcházejících dnech v našich domovech a v našich
rodinách. A já nám ze srdce přeji, ať se nám to podaří,
ať jsou Vánoce plné lásky a porozumění, které v dnešní
době a v dnešním světe dostává zcela jiný rozměr. Ať
rozzářené oči našich dětí nás naplní stejnou radostí a
pocitem štěstí, které prožívají, a dovolí nám alespoň
na těch pár dní se oprostit od běžných starostí a užít si
s nimi v klidu a v pohodě závěr letošního roku.
Do nového roku 2016 Vám všem, občanům
Staňkova, Krchleb, Ohučova a Vránova přeji, aby
nadcházející rok byl plný lásky, zdraví,
radosti, životního optimismu a příjemných
chvil strávených v našem krásném
městě.
Mgr. Bc. Alexandr Horák,
starosta města

Poděkování
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám
poděkoval za Vaši práci, kterou jste v právě
končícím roce vykonali ve prospěch našeho města.
Děkuji zejména zastupitelům města, zaměstnancům
městského úřadu včetně zaměstnanců MTBS,
zaměstnancům základní školy, základní umělecké
školy, mateřské školy, občanům činným ve spolcích,
ale také všem ostatním, kteří podporují veřejný život
v našem městě a kteří se na něm jakkoliv podílejí.
Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta města

jednání za účasti zástupců
projekční kanceláře, SÚS,
krajského úřadu odbor
dopravy, PČR a města
Staňkov, kde bylo přislíbeno
zajištění náhradního
přemostění řeky v v prostoru
stávajícího brodu po dobu
realizace opravy mostu.
Městu bude v době realizace
umožněno položit do tělesa
komunikace v ulici 28.
října s napojením do ulice

Plovární a následným
propojením na ČOV
hloubkovou kanalizaci
s tím, že investor následně
provede na své náklady
kompletní opravu povrchu
v ulici 28. října. Dále pak
před realizací umožní
investor městu položit do
tělesa komunikace v ulici
Výtůňská hloubkovou
kanalizaci s následnou
opravou povrchu ulice
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Výtuňská – Horní
Kamenice s tím, že investor
provede na své náklady
kompletní opravu povrchu
komunikace, která bude
sloužit jako objízdná
trasa v úseku Staňkov /
od Rašínovy ulice/ Horní
Kamenice.

Pomalu končí další rok a je na čase alespoň v krátkosti a v hlavních
bodech zrekapitulovat, co nám ve Staňkově přinesl. To hlavní, co se podařilo, je
to, že díky nezměrnému úsilí města, které vyvrcholilo v posledních deseti letech,
se začal budovat desítky let očekávaný obchvat města, který snad již koncem
příštího roku nebo nejpozději na jaře roku 2017 odvede z města převážnou část
tranzitní, zejména kamionové dopravy. To, že se nám povedlo v dnešní době
odklonění dopravy ze Staňkova prosadit a že jsme dokázali nalézt pro obchvat
podporu jak na ŘSD, tak i v politických kruzích, je obrovským úspěchem, který
všichni pořádně doceníme až v letech příštích. Osobně jsem moc rád, že již
nemusím psát, že s obchvatem se počítá, že se určitě začne stavět příští rok
apod. Je to obrovská úleva. Obchvat Staňkova je minimálně na několik příštích
let jediným obchvatem, který se na trase Plzeň – Domažlice – Folmava bude
realizovat.
Zahrada v mateřské škole se koncem roku oděla do zcela nového
hávu, děti dostaly předčasně velký vánoční dárek – zahradu plnou nových
rostlin a zejména plnou nových herních prvků, které společně s novým plotem
podtrhnou překrásné prostředí, ve kterém se naše školka nachází. Děti budou
mít možnost rozvíjet se, učit se a hrát si v moderně pojaté zahradě v přírodním
stylu. Celková investice činí bezmála 5,5 mil. Kč a je z 85 % kryta z dotace.
Podařilo se rovněž získat dvě dotace, a to na zahradní kompostéry
pro občany, kteří v anketě vyjádřili o kompostér zájem a kteří si kompostéry
postupně přebírají, a na nový traktor pro MTBS, který bude pracovat na nové
kompostárně, ale v případě nutnosti bude využit již v letošní zimní sezóně při
úklidu sněhu a dále pak například při vysekávání příkopů u cest a další údržbě
veřejných prostranství ve městě.
MTBS jako již tradičně odvedlo obrovský kus práce, která je vidět na
každém kroku ve městě, a za to jim patří velký dík. Občas se sice stalo (a je
to i pochopitelné, protože nelze stihnout úplně všechno, zvlášť když pracovníci
MTBS jsou schopni dělat např. chodníky a další práce, na které si musí jinde
draze najímat firmy), že zrovna v ten daný okamžik nebyl ten určitý úsek města
uklizen či upraven tak, jak si konkrétní občan přál, ale snažili jsme se to dát
vždy do pořádku k všeobecné spokojenosti. A i díky nim je Staňkov zase o něco
hezčím místem pro život.
Starosta

Nový most pod Krchleby
1. prosince 2015 byl uveden do zkušebního provozu pod
Krchleby nový most na silnici č. III./2759, který nahradil
starý nevyhovující most. Všichni jsme si oddechli a zejména
nejvíc určitě Krchlebští, že už nemusíme po třech měsících
používat objížďku přes Čermnou a že se vše v tomhle úseku
vrací k normálu. Díky včasné iniciativě města se podařilo,
ne za pět minut dvanáct, ale možná přesně ve dvanáct, do
realizace prosadit i zřízení chodníčku na pravé straně ve
směru od Krchleb, který přispěje ke zvýšení bezpečnosti
chodců v tomto úseku a v budoucnosti by měl být součástí
cyklostezky a stezky pro pěší ze Staňkova do Krchleb. Díky
vstřícnosti Plzeňského kraje jako investora akce, pochopení
Správy a údržby silnic Plzeňského kraje jako správce této
komunikace a zejména důrazu města při jednání o změně
projektu a prosazení tohoto záměru se podařilo vytvořit
jednu z hlavních podmínek pro budoucí cyklostezku se
stezkou pro pěší.
Starosta
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Upozornění na odstávku systému MěÚ Horšovský Týn
Městský úřad Horšovský Týn, oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů, upozorňuje občany, že v
důsledku novel, které budou platné od 1. 1. 2016 na tomto úseku, plánuje MV ČR odstávku systému v době od 15.
12. 2015 do 1. 1. 2016. To znamená, že občané si v této době nebudou moci požádat o nový elektronický občanský
průkaz ani o biometrický cestovní pas. Bohužel nepůjde ani nové doklady převzít! Občané, kteří si požádali o vydání
nových dokladů do 23. 11. 2015, si nové doklady budou moci vyzvednout do 14. 12. 2015, než bude odstávka
systému. Těm, kterým končí platnost občanského průkazu nebo cestovního dokladu do konce měsíce ledna 2016 si
také v tomto termínu mohou požádat. Pracovnice občanských průkazů a cestovních dokladů. Tel. 379 415 123, 124.
Pozn. red.: Toto upozornění jsme sice obdrželi včas, termín vydání Staňkovska však neumožňoval upozornit občany na
odstávku systému s dostatečným předstihem.

Uzavření mostu

12. listopadu došlo k uzavření mostu přes Radbuzu
kvůli opravě poškození betonové příčky ve směru od
Staňkova vsi. Objížďky přes Holýšov nebo přes Blížejov
zkomplikovaly mnoha řidičům cestu a prodražily a
prodloužily ji minimálně o 12 km. Krátká možnost
projíždění brodem i přes zákaz vyznačený dopravní
značkou skončila instalací řetězu s obsluhou. Jak
je uvedeno ve zprávách z jednání městské rady ze
dne 11. 11. 2015, je přislíbeno zajištění náhradního
přemostění řeky v prostoru stávajícího brodu po
dobu opravy mostu v roce 2017. (red.)

VÝZVA OBČANŮM
Upozorňujeme občany Staňkova, kteří
uzavřeli nájemní smlouvu na pronájem
hrobového místa na veřejném
pohřebišti ve Staňkově a nemají dosud
uhrazenou platbu za služby spojenou
s pronájmem, že je nutné dlužnou
částku uhradit. Poplatek je možno
zaplatit v podatelně Městského úřadu
ve Staňkově.

KOMPOSTÉRY

Dokážeme ho zachránit?

Vážení občané města Staňkova,
již po staletí tvoří dominantu našeho města kostel Sv. Jakuba
Staršího. Určitě jste si všimli, že zub času si žádá rozsáhlé
opravy. Naposledy byl kostel ve větším rozsahu opravován
panem Břetislavem Vaverkou v 70. a 80. letech 20. století.
Oprava byla provedena dle možností tehdejšího farního
společenství. A tak nastal čas na rozsáhlou opravu.
Do střechy zatéká. Hnilobou je poškozen krov. Pokračující
vlhkost zdiva způsobuje odpadávání omítky. Stavební
oddělení Biskupství plzeňského připravilo stavební podklady
a byla schválena celková oprava. Náklady na nejnutnější
opravy činí 1 300 000 Kč. Předpokládaná délka oprav je pět
let. Farnost získá na dotacích cca 60 %, zbytek si musí uhradit
sama. Z církevních restitucí nezískáme nic, farnosti Staňkov nebude nic navráceno.
Musíme zajistit 520 000 Kč. Je potřeba mnoho práce, úsilí i peněz, aby se navrátila takto
velké stavbě původní krása a reprezentativnost.
Na rekonstrukci kostela spolupracuje farní společenství, město Staňkov,
církevní organizace i jednotliví občané. Přesto je další jakákoliv pomoc potřebná. Proto
se na Vás obracím s prosbou o finanční dar v jakékoliv výši. O darech se ve spolupráci
s městem povede přesná evidence včetně toho, k čemu a kdy byly využity.
Ještě jednou se na Vás jako místní správce farnosti obracím s prosbou o pomoc.
Leží mi na srdci otázka, zda i následující generace občanů bude moci říci – naši předci se
o náš kostel, náš Boží příbytek, dobře starali.
S úctou a poděkováním
P. Wojciech Pelowski

Upozorňujeme občany Staňkova, kteří se účastnili
ankety o zahradní kompostéry a odevzdali anketní
lístek, že termín k uzavření smlouvy o výpůjčce a
darovací smlouvy bude ukončen k 31. 12. 2015.
Smlouvy lze uzavírat v pracovní době MěÚ Staňkov na
odboru MIŽP v přízemí č. dveří 3. Výdej kompostérů
bude probíhat v areálu dobrovolných hasičů v měsíci
prosinci ve dnech 9. 12., 14. 12., 16. 12., 21. 12. a 28.
12. 2015 vždy od 15 hod do 17 hod. Kompostéry, na
které nebudou uzavřeny smlouvy, budou nabídnuty
dalším občanům města v následujícím roce.
P. S. Příspěvky je možné přinést také do kasičky do kostela a na faru, pokud někdo bude
potřebovat, rád vystavím potvrzení o daru.

Most přes řeku Radbuzu
Tak jsme všichni zdárně, někdy s menšími, jindy s většími obtížemi,
přečkali 14 dní trvající odříznutí jedné části města od druhé při provizorní
opravě mostu přes řeku Radbuzu ve Staňkově. Během podzimu jsme však
se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje a Plzeňským krajem jako
investorem několikrát jednali o podstatně delší opravě tohoto mostu, která
by měla proběhnout pravděpodobně na jaře roku 2017. Mělo by dojít k jeho
celkové rekonstrukci a počítá se s uzavřením mostu na cca 4 měsíce. Město
při jednáních několikrát vysvětlovalo nezbytnost provizorního přemostění
brodu u lávky ve Staňkově v době rekonstrukce mostu a umožnění alespoň
jednosměrného průjezdu řízeného semafory pro místní osobní dopravu
a nezbytné zásobování. Po složitých jednáních nakonec bylo městu

přemostění na náklady investora přislíbeno a projektantům bylo uloženo
zapracovat toto přemostění do zpracovávaného projektu. Rovněž tak byly
ze strany investora akceptovány další požadavky města, a to na rekonstrukci
komunikace Staňkov /od ulice Rašínova/ až do Horní Kamenice, včetně
uložení hloubkové kanalizace do tělesa komunikace v ulici Vytůňská, neboť
půjde o jednu z hlavních objízdných tras při uzavření mostu a umožnění
uložení hloubkové kanalizace při samotné rekonstrukci mostu do tělesa
komunikace v ulice 28. října s napojením do ulice Plovární a dále na ČOV
s tím, že investor následně provede na své náklady kompletní opravu
povrchu v ulici 28. října. Vzhledem k tomu, že jsme při jednání dosáhli
splnění všech našich požadavků, které jsou zároveň maximem toho, co jsme
dosáhnout mohli, nepožadovali jsme náhradní přemostění při provizorní
opravě, která právě skončila.			
starosta
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Společenská kronika

V měsíci listopadu a prosinci oslavili a oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova:
Zídková Barbora, Staňkov II		
Bozděchová Marie, Staňkov I		
Lorencová Anna, Ohučov			
Súkeníková Marie, Staňkov I		
Votrubcová Anna, Staňkov I		
Vrbová Zdeňka, Staňkov I			
Mařík Václav, Staňkov I			
Vacíková Vlasta, Staňkov I			

91 let
85 let
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
90 let

Živná Marie, Staňkov II			
Kaprová Marie, Staňkov I			
Keck Václav, Staňkov I			
Vítek Jaroslav, Ohučov			
Grman Josef, Staňkov II			

75 let
70 let
70 let
70 let		
70 let

Blahopřejeme všem jubilantům.

Výstavba obchvatu pokračuje

V minulém čísle jsme přinesli záběry z výstavby obchvatu pořízené dne 24. září 2015. Tyto snímky jsou ze dne 21. listopadu. (red.)

Směr Ohučov						

Směr Vránov

Směr letiště						

Směr letiště

Směr Puclice						

Směr Puclice
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Zahrada ve školce dokončena

Práce na vybudování zahrady u mateřské školky, jak
uvedl v čísle 120 našeho zpravodaje starosta Mgr. Horák,
skončily a děti se budou moci těšit z pěkného prostředí –
zejména od jara, až bude pěkné počasí. Naše snímky byly
pořízeny těsně před dokončením 21. 11.

Koupím
jakoukoli tahací harmoniku
- heligonku, chromatiku či akordeon.
Jsem z Plzně. - Tel .: 723 / 126 011.
KOUPÍM !!!!!!

KOUPÍM !!!!!! KOUPÍM !!!!!!
KOUPÍM !!!!!!
VŠE K HISTORII STAŇKOVA: STARÉ
POHLEDNICE, FOTOGRAFIE (UDÁLOSTI,
DOMY, OSOBY), PLAKÁTY, REKLAMY,
DOKUMENTY, NOVINY (STAŇKOVSKO),
ČASOPISY, PIVOVARSKÉ CEDULE, SKLENICE,
AKCIE, PODTÁCKY, STARÉ LÁHVE S NÁPISY,
KORUNKOVÉ UZÁVĚRY, JÍZDENKY ZE
STAŇKOVSKÉHO NÁDRAŽÍ, ODZNAKY,
LEGITIMACE, KNIHY A JAKÉKOLIV DALŠÍ VĚCI
O STAŇKOVU.
OLDŘICH KORTUS
Telefon: 777 891 373
Email: o.kortus@post.cz

Med, vosk a propolis ve včelařské prodejně u Hany Haisové
Včelařské potřeby a včelí produkty zakoupíte ve včelařské prodejně v ulici
Americká 77, v prodejně Drogerie Hana Haisová.
V našem obchodě si můžete zakoupit celou řadu včelích produktů a výrobků,
které obsahují včelí produkty. Prodáváme propolis, propolisovou tinkturu, řadu
kosmetiky obohacenou o včelí produkty, jako jsou med, propolis a mateří kašička.
Prodáváme svíčky ze včelího vosku, medovinu, medové víno a med přímo od
včelaře.
Náš obchod nabízí rovněž potřeby pro včelaře. Včelaři u nás zakoupí ochranné
pomůcky, potřeby pro práci se včelami, mezistěny, přířezy, mezistěny, úly a další
včelařské potřeby. Vykupujeme včelí vosk a měníme včelí vosk za mezistěny.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Hana Haisová, prodejna včelařských potřeb a drogerie
„ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO STAŇKOV - STAVEBNÍ ÚPRAVY A
PŘÍSTAVBA“
Tento projekt je financován ze zdrojů strukturálních fondů EU v rámci programu ROP Jihozápad

23. 12. 2015 od 9,00 hodin na Malém mlýně ve Staňkově
Cena kaprů a amurů: 72,-- Kč/kg

Objednávky: MTBS (Technické služby), Wenigova 189, podatelna: p. Jasanská a Topinková
Informace tel. 777 230 563

Farní charita Staňkov
zve nejen seniory na
adventní posezení ve
středu 9. 12. 2015 od
13.30 hodin v prostorách farního Betlému.
Předvánoční atmosféru zpříjemní svým
vystoupením pěvecký
sbor základní školy.
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Drazí farníci a občané,
náš kostel není určen jen
pro bohoslužby, konají
se v něm taky koncerty a
výstavy, proto bych Vás
všechny chtěl touto cestou
pozvat na připravované
adventní koncerty v našem
kostele.
neděle 6. 12. ve 14
hod. – Poutní mše svatá
v Čečovicích - přijde taky sv. Mikuláš
neděle 6. 12. v 17 hod. - benefiční Adventní koncert
Diakonie Západ
středa 9. 12 v 12:30 - mše sv. pro seniory
od 13:30 setkání v Betlémě na faře a vystoupení dětí ze
Základní školy ve Staňkově
sobota 12. 12 v 17 hod. - Adventní koncert – Collegium
Musicum
pátek 18. 12. v 18 hod. – Vánoční koncert Základní
školy
23. prosince v 17 hod. Poděvousy – zpívání u kapličky
24. prosince ve 14 hod. – dětská vánoční mše svatá a
slavnostní rozsvícení živého betléma na farní zahradě
ve 24 hod. - Půlnoční mše svatá – zazní Česká mše
vánoční J. J. Ryby - účinkuje Svatojakubský sbor a
přátelé muzikanti
25. prosince v 11 hod. - Hod Boží vánoční – slavnostní
mše svatá
26. prosince ve 14 hod. - kostel sv. Barbory u Všekar mše svatá
26. prosince v 11 hod. - Svátek sv. Štěpána - mše svatá
31. prosince v 18 hod. - mše sv. na poděkování Pánu
Bohu za prožitý rok.
Prožijte krásně ten blížící se čas adventu, čas
radostného očekávání příchodu Ježíše Krista - do
Betléma, do jeslí, do našich domovů, do rodin a našich
srdcí.
Přeji Vám všem hodně Božího požehnání v čase Vánoc
a v celém novém roce 2016.
A Matka Boží ať vyprošuje u svého Syna Vám všem
potřebné milosti na každý den.
W. Pelowski
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Kultura
3. 12. - 17.00 h
			
4. 12. - 18.00 h
			
5. 12. - 13.00 h
			
5. 12. - 18.00 h
			
5. 12.			
12. 12. - 20.00 h
			
15. 12. - 18.00 h
			
16. 12. - 16.30 h
			
18. 12. - 18.00 h
			
24. 12. - 9.00 h
14.00 h
29. 12. - 17.00 h
			
			
31. 12. - 20.00 h
			
			
			
13. 1. - 19.00 h
			
16. 1. Country bál

Mikulášské setkání s Týnou a
Zdeňkem, Lidový dům
JIŽANI - vánoční koncert
dechové hudby, Lidový dům
Mikulášská nadílka pro děti,
hostinec Krchleby
Posezení s dechovkou,
hostinec Krchleby
Rocková taneční zábava - Vizír
Závěrečný ples tanečního kurzu, 			
Amati Band, Lidový dům
Vánoční koncert ZUŠ,
Lidový dům
Vánoční zpívání - koncert MŠ
na zahradě školky
Vánoční koncert ZŠ
v kostele sv. Jakuba
Betlémské světlo, kostel sv. Jakuba,
		
živý betlém na farní zahradě
Posezení pro seniory u šálku 			
kávy či čaje s živou hudbou v 			
Lidovém domě
Silvestrovská zábava v Lidovém domě 		
TELEFON a MEDY GANG,
pořádá FK Staňkov ve spolupráci s městem,
předprodej vstupenek v pokladně MěÚ

Silvestr v hostinci v Krchlebech, 			
hudba DJ Lorenc
promítání videa a fotek z expedice v 		
Gruzii v kině Staňkov
pro Čečovice

23. 1. Rybářský ples
30. 1. Dětský maškarní ples MŠ
6. 2. Mládenecký ples
13. 2. Letecký ples
11. 3. Žákovský ples

Nehmotná almužna

Často slyšíme ve sdělovacích prostředcích výzvy k pomoci různým
potřebným lidem. Také na ulicích měst potkáváme dvojice nebo
skupiny dobrovolníků, kteří žádají většinou o finanční příspěvky.
Někdy i o potraviny či oblečení. Občas prodávají i drobné předměty
k zesílení podpory těchto činností. Většina z nás nemá kamenné
srdce, proto nechceme být lhostejní ke smutné skutečnosti, že
někteří lidé nemají důstojné podmínky k životu. Opatrnost je však
velmi potřebná, protože se objevují i při těchto ušlechtilých akcích
falešní podvodníci, kteří je zneužívají jenom ke svému vlastnímu
obohacení. Prostředky se tak dostanou k potřebné skupině pouze
částečně nebo vůbec ne.

Tato realita vede k zamyšlení nad otázkou, jestli může nouzi
uspokojit pouze hmotná pomoc. Mezi námi žije mnoho nešťastných
osamělých lidí. Nemají sice veliké bohatství, ale hmotné prostředky
jim umožňují skromně žít. Potřebují však často nehmotnou
almužnu, na kterou se skoro zapomíná. Její hodnoty jsou stejné
po celá staletí. Je to vlídné slovo, úsměv, důvěra, přátelství, láska
a vděčnost. Tyto věci se nedají nikde koupit, ale jsou častokrát
důležitější, než drahé dary. Nestačí je dát jenom o Vánocích. Proto
by měla v našich srdcích během celého roku zaznívat naléhavá
výzva také k věnování této nehmotné almužny. Její dobrovolné
darování přinese radost a uspokojení oběma stranám.
Ilona Bozděchová
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Večer k výročí J. J. Ryby
Přesně v předvečer dvoustého padesátého výročí narození Jana Jakuba Ryby
(*26.10.1765 v Přešticích) si tohoto skladatele a rožmitálského kantora
připomněli všichni přítomní ve staňkovském kostele. Nevelké množství – dalo
by se říci věrných – posluchačů bylo svědky velice zdařilého pásma sestaveného
z krátkých textů, přibližujících opravdu nelehký život skladatele slavné České mše
vánoční, a z řady jeho
líbezných děl. Přestože
Českou mši vánoční jistě
zná skoro každý, jeho
další skladby – prosté,
lidově laděné kompozice
jsou velmi málo známé.
Právě ony by zajisté
zaujaly i posluchače
nepříliš zběhlé v poslechu
vážné hudby. Melodické
a srozumitelné skladby
zazněly v podání učitelů
ZUŠ J. J. Domažlice,
ZUŠ Horšovský Týn, ZUŠ
Staňkov a Pěveckého
sdružení pod vedením
J. Lengálové. S nimi se
střídaly krátké texty ze
skladatelova života, které
četla Jitka Pluháčková.
Celý večer byl dokonale
vyvážený a všechny
posluchače určitě potěšil.

Dr. Ivo Šmoldas v Lidovém domě
Škoda, že více diváků nepřišlo na vystoupení Ivo
Šmoldase do Lidového domu v úterý 10. listopadu.
Ti, kdo přišli, bavili se celý večer vtipnými historkami,
které Ivo Šmoldas podával s jemu vlastním vtipem a
šarmem.

Josef Steinbach

Svatocecilský koncert

Do řady hodnotných kulturních počinů ve staňkovském kostele se
zařadil v sobotu 21. listopadu Svatocecilský koncert, na němž se
představili dva členové operního souboru plzeňského Divadla J. K.
Tyla – mezzosopranistka Monika Pešavová a tenor Josef Jordán. Za
klavírního doprovodu prof. Zdeňky Ledvinové přednesli v hodinovém
pořadu 18 skladeb, krátkých slavných operních árií či známých
písní klasického repertoáru proslulých autorů. Posluchači ve slušně
zaplněném kostele odměnili všechny tři interprety dlouhotrvajícím
potleskem.
Josef Steinbach
V páteční podvečer dne 30. 10. 2015
se na vrchu Mastník nedaleko Staňkova
prohánělo osm strašidel. Místní skautský
oddíl Pestrý Kroužek zde pořádal strašidelnou Halloweenskou stezku pro širokou
veřejnost. Děti i jejich rodiče, kterých se
na místě srazu u hřbitovní zdi sešlo více
naž 65, měli možnost vyzkoušet si svoji
odvahu. Hned v úvodu mládežníci otiskem prstu na pergamen potvrdili úmluvu s nestvůrami. Díky ní byli po celou
dobu před nestvůrami v bezpečí. Záhy dostali průvodní list
a vyrazili po skupinkách do tmy. V průvodních listech byl
uveden stručný popis všech nestvůr. Když odvážlivci strašidlo potkali a nebáli se přiblížit, získali nalepovací obrázek,
který umístili na správné místo v průvodce. Na konci stezky
u dvou oživlých zombií děti opět stiskem prstu potvrdily, že
cestu zvládly a že jsou skutečně odvážné. Děkujeme tímto
za účast a doufáme, že se v příštích letech bude tato zdařilá
akce opakovat.
Za oddíl ve Staňkově Anna Vacíková a Jan Kubát
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Na základě výzvy MŠMT č. 56 naše škola získala na projekt Čtenářské dílny a zahraniční jazykové kurzy (CZ.1.07/1.1.00/56.1358) celkovou dotaci ve výši 919 174 Kč.
Část dotace – 227 024 Kč – jsme využili na čtenářské dílny a zakoupili knihy, které
budou zařazeny do knihovniček tříd na prvním i druhém stupni.
Druhou část dotace – 692 150 Kč – jsme použili na zahraniční jazykově-vzdělávací
pobyt pro žáky. Díky této finanční podpoře škola vyslala 60 žáků druhého stupně na
šestidenní jazykově-vzdělávací pobyt do Londýna.
Během šestidenního pobytu v Londýně žáci navštívili St. Paul cathedral - jednu z
nejdůležitějších staveb na Ostrovech, Tower Bridge - zřejmě nejslavnější most na
světě, Greenwichskou observatoř, Houses of Parliament i například sídlo královny Buckingham palace. Za účelem obohacení znalostí v přírodovědecké oblasti byla do
programu zahrnuta také návštěva proslulého londýnského Natural history museum.
Důležité je, že žáci měli možnost zlepšit i své dovednosti jazykové, proto byl do
programu zařazen i jazykový devítihodinový kurz. Žáci byli rozděleni do skupin dle
jejich jazykové úrovně, a to v maximálním počtu 15 žáků. Skupiny byly vedeny
lektory, rodilými mluvčími, kteří s žáky aktivně pracovali především na tříbení slovní
zásoby, vštěpování gramatických pravidel, odbourávání ostychu spojeného s jazykovou bariérou. Lektoři žáky učili nové metody a postupy, které je možné ve výuce
aplikovat. Užívány byly rozličné didaktické hry, a tak byl pro žáky kurz nejen naučný
ale i zábavný.
Anglie, Londýn - konečně jsme se dočkali!
Tak jsme se konečně dočkali! V pondělí 9. listopadu jsme se měli dostavit ve 13:30 hod. do
Vodní ulice ve Staňkově a jet směr Anglie. Autobus měl zpoždění, a tak jsme museli dvě hodiny čekat. Nakonec jsme odjížděli v 15:30. Cesta autobusem byla v pohodě a podle mého
názoru i utekla jako voda. Jen na trajektu některým dětem nebylo úplně nejlépe. Když jsme
přijeli do Londýna, porouchal se nám autobus, ale to nám ani nevadilo, protože my vyrazili po památkách a cestovní kancelář, která pro nás zájezd připravila, výměnu autobusu
zařizovala sama. Ten den jsme například stáli na poledníku v Greenwichi, který rozděluje
východní a západní polokouli, pak jsme navštívili Tower Bridge, a dokonce jsme se projeli
parníkem. Večer jsme se dostavili na check point, kde si nás odebraly rodiny a odvezly nás
na ubytování. Ráno ve středu jsme měli opět sraz na check pointu. Odtud jsme se nejdříve
vydali do školy, kde probíhala naše výuka. Výuka byla opravdu skvělá. Byli jsme zde celé
dopoledne a pak jsme opět vyrazili po londýnských památkách.
Další den, ve čtvrtek, jsme byli celý den jen ve škole. V pátek jsme se ráno rozloučili s rodinami, zabalili si své věci a vydali se na poslední prohlídku Londýna. Navštívili jsme London
Eye, osvícený Tower Bridge, Big Ben a spoustu dalších památek i muzeí. Upřímně už si ani
nepomatuji, co všechno jsme navštívili. Večer jsme odjížděli a jeli směr Česká republika.
Celý Londýn se mi strašně moc líbil, je to velmi rušné a živé město a chtěla bych se tam
znovu podívat.
Adéla Dudová, 7. A
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Základní škola ve Staňkově zve rodiče
s dětmi k

zápisu do prvního
ročníku

základního vzdělávání ve školním roce
2016/2017, který se uskuteční ve čtvrtek
21. 1. 2016 od 14 do 18 hodin. K zápisu se
dostaví zákonní zástupci s dětmi, které
dovrší ke dni 31. 8. 2016 věk 6 let. Zákonný
zástupce předloží při zápisu rodný list
dítěte, OP zákonného zástupce, průkaz
pojištěnce (dítěte) a vyplněný dotazník
k zápisu do první třídy, žádost o přijetí,
případně žádost o odklad povinné školní
docházky (co nejdříve pak k žádosti o
odklad doloží doporučující posouzení
školského poradenského zařízení a
dětského lékaře).
Formuláře jsou dostupné na www stránkách
školy v sekci pro rodiče.

Prométheus 2015

Od poloviny září se vybraný tým šesti žáků
pravidelně připravoval na krajské finále, které se
uskutečnilo 24. 11. 2015 v Plzni. Před finále proběhlo školní
kolo, jenž se skládalo ze dvou částí - fotografická soutěž a
on - line soutěž. Fotografická soutěž byla určena pro žáky
2. stupně a měla 4 kategorie - Svět očima matematika,
fyzika, chemika a biologa. V on-line soutěži odpovídali žáci
7. - 9. tříd na otázky z oblasti přírodních věd. Žáci, kteří se
v těchto dvou disciplínách nejlépe umístili, byli vybráni jako
divácká podpora již dříve nominovaných zástupců školy do
krajského finále.
Tým tvořili: Daniel Krásný (8. A), Martin Haas (8. B), Tereza
Bláhová (9. A), Denisa Levá (9. A), Natálie Zámostná (9.
B), Martin Hoang (9. B). Soutěžní disciplíny, na které se
žáci připravovali, tvořila témata: prezentace školy (co
nejlépe odprezentovat naši školu se zaměřením na práci s
talentovanými žáky), postav káru (žáci postavili ze stavebnice
Merkur vozidlo co nejlepší konstrukce a nejdelšího dojezdu
z rampy), šifrovačka (žáci se pravidelně scházeli a pokoušeli
luštit různé typy rébusů a šifer), chceme to vysvětlit
(vysvětlení různých jevů z oblasti přírodních věd) a změř
to (žáci trénovali, jak odhadnout 1 minutu, změřit výšku
místnosti a odhadnout 0,5 kg písku).
Ve všech disciplínách si tým vedl na výbornou, pohyboval
se stále na prvním až druhém místě. Nakonec získali krásné
druhé místo a nechali za sebou i gymnázia. Do prezentace
školy zapojili paní ředitelku Mgr. Jitku Suchou, na káru
měli odborný dohled ze strany Matěje Bozděcha z 8. A, v
úkolu chceme to vysvětlit zabodovali s krevními skupinami
a oxidačně - redoxními reakcemi a v disciplíně „změř to“
se zaskvěl Dan Krásný, který 1 minutu odhadl s pouhou
odchylkou 1 vteřiny.
Všem účastníkům akce moc gratulujeme a děkujeme
za důkladnou přípravu nejen žákům, ale i zapojeným
vyučujícím.
Mgr. Lenka Jedličková, Mgr. Ivana Brožovská
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Firma Gerresheimer to s technickým vzděláváním myslí vážně.
Firma Gerresheimer Horšovský Týn spol. s.r.o., zabývající se výrobou plastových komponent pro medicínský průmysl, vybaví tento
školní rok stavebnicí Merkur děti na 1. stupni z vybraných regionálních základních škol. 290 stavebnic Merkur v hodnotě cca
100 000 Kč putovalo v měsíci září do ZŠ Staňkov, Horšovský Týn,
Blížejov a dvou základních škol v Domažlicích.
Zástupci firmy Gerresheimer Horšovský Týn pan Ing. Jindřich Špilar,
jednatel společnosti a paní Mgr. Václava Váchalová, manager
výroby předali slavnostně prvních 52 stavebnic i ředitelce ZŠ ve
Staňkově paní Mgr. Jitce Suché.

Závěrečná
tanečního kurzu
se blíží

Krásné prožití
vánočních svátků,
mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti
v novém roce 2016
přeje všem
čtenářům Staňkovska
redakce

Zatímco na závěrečné,
která proběhne 12.
prosince, budou všichni
účastníci i diváci v
moderním společenském
oděvu, první prodloužená
se nesla v duchu
významných historických
postav českých dějin.
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GOADA a město Staňkov vás zvou na

10. ročník festivalu deskových her

Goliáš a David
Staňkov 14.-15. 11. 2015

O víkendu 14. a 15. 11. 2015 se ve staňkovském Lidovém domě konal již
desátý ročník putovního festivalu deskových her , pořádaný občanským sdružením
GOADA. V našem městě se konal již podruhé, opět za velikého zájmu blízké i
deskové
proopět
každého
vzdálenější veřejnosti. Na akci tohoto rozsahu
se totiž dohry
Staňkova
sjeli fandové
deskových her prakticky z celých Čech. Během soboty a nedělního dopoledne se u
herních stolů vystřídalo na sedm stovek hráčů, kteří si za dobrovolné turnaje
vstupné mohli
vyzkoušet desítky nejnovějších her, a získat tak třeba inspiraci pro dopis Ježíškovi
volné
hraní
nebo si hry rovnou zakoupit. Vedle individuálního hraní her zde
probíhaly
turnaje
o ceny a pro zájemce o adrenalin sem nadšenci o reálnější dobrodružství umístili
reálná
i Escape room - uzavřenou místnost, ze které se zájemci museli dostat
v časovém
úniková hra
limitu za pomoci několika indicií, které byly v místnosti poschovávány.
Nedokážu odhadnout, kolik lidí ve žlutých nebo oranžových tričkách po oba dny
pomáhalo s organizací, ale se hrami samotnými přímo na sále jich divadlo
jistě bylo více
než dvacet. Víte, že to všechno se kromě dobrovolného vstupného konalo
zadarmo
pro děti
a ono vstupné se použije hlavně na nákup nových her?

prodej her

V neděli jsem se ptal organizátorů, jak se jim ve Staňkově líbí a zdali bude příští
rok v Lidovém domě festival zase. Odpověď mě překvapila
se nám her
tu moc,
nedělní- líbí
koutek
ale pokud bude festival ve Staňkově i příští rok, tak nejspíše naposledy.
Tři roky na
v angličtině
jednom místě a dost - nejpozději třetí rok se lidé ke hrám začnou chovat tak, že je
nakonec kvůli zničeným hrám festival prodělečný - nejenže se nenakoupí nové hry,
dům
Staňkov
ale Lidový
nekoupí se znovu
ani ty
poničené. | vstupné dobrovolné
Hra se nezničí
tím,
že
se
poškodí
obal nebo
ušpiní herní
plán.
Hru dokonale zničí
sobota 9:30 - 19:00
| neděle
9:30
- 14:00
odcizení nějakého důležitého herního prvku - jak byste chtěli hrát například Černého
Petra bez karty Černý Petr?
Kdo vstupuje na festival deskových her, má za úkol si nejprve prostudovat zásady
slušného hráče - dávám sem jednu zásadu za všechny:
Hry, které jsme pro vás přivezli, mohou obsahovat hezké komponenty. Jde
ale zároveň často o samostatně nesehnatelné dílky, bez kterých je hra buď
výrazně poškozená, nebo dokonce zcela nehratelná. I když cena dílku je
často pár korun, jeho ztráta může zničit hru v ceně stovek až tisíců korun,
protože jej již nemusí jít sehnat. Již dvakrát jsme uvažovali, že kvůli ztrátám
a poškozením her pořádání festivalu Goliáš a David ukončíme. Máme hry
rádi a není nic smutnějšího než při nedělním balení zjistit, že nějaké hry si již
zahrát nepůjde.
Prosím tímto o vrácení chybějících částí her, které se ztratily letos. Mohlo se stát,
že někdo sebral karty ze stolu omylem nebo že komponent zabavilo opravdu malé
děcko a objevili jste díl až doma. Zde je seznam letošních ztrát:
Přesýpací hodiny na cca 1,5 - 2 minuty (ze hry Burgritter - Stavitelé hradu)
4 kartičky krajiny (ze hry Carcassonne)
1 trpasličí karta (ze hry Drako)
návod ze hry Superfarmář de Luxe
1 karta ze hry Grabolo (kulatá s číslem v nějaké barvě)
1 penízek ze hry Istanbul
1 žeton počítadla ze hry Tokaido.
Speciálně chybějící kartička ze hry Drako znehodnotila
úplně novou hru téměř za tisíc korun.
Prosím tedy rodiče, pokud doma náhodou jejich ratolesti
nějakou z těch drobností najdou, aby je nasměřovali
buď ke schránce na škole, ke schránce důvěry ve škole,
nebo přímo do ředitelny, kde budou nálezci odměněni.
Chceme přece (alespoň my, kteří se akce účastníme a kterým se festival líbí), aby
se tato akce u nás konala i příští rok, a proto bychom se mohli pokusit pro to něco
udělat.
Ferdinand Schenk

Strana 11

Strana 12

Listopad / Prosinec 2015

Sport

Hokejisté v novém ročníku

- „Pivnice u Šimků“. O dění v další části krajské soutěže vás seznámíme příště. Více
(tabulka soutěže, tabulka střelců, fotogalerie, atd.) na klubovém webu
Staňkovští hokejisté zahájili svou 16. sezónu pravidelwww.mestostankov.cz v sekci sport - hokej.
nými tréninky od začátku září na ZS v Domažlicích. PrvVojtěch Němec
ní zápas v Krajské soutěži mužů Plzeňského kraje se
uskutečnil v polovině října proti HC Klaus Timber, který
Staňkov prohrál 0:1. Dále následovala výhra nad týmem Čechie Příkosice 4:3. Začátkem listopadu prohrál
Staňkov se Sokolem Díly v místním derby těsně 1:2.
Poté Staňkov remízoval na domácím ledě s plzeňským
Panasonicem v poměru 4:4. Po první čtvrtině soutěže
se tým Staňkova pohybuje v dolní polovině tabulky s
jednou výhrou, jednou remízou, dvěma prohrami a se
skórem 9:10. Hokejisté Staňkova nastupují letos v této
sestavě: (brankáři) Brožovský, Baar; P. Němec, Látal,
Hoffman - M. Přibyl, V. Němec (1. pětka); T. Přibyl,
Nový, Kapitán - Petržík, Liebl (2. pětka); Blacký, Tomášek, Dvořák - Falout, Kabourek (3. pětka). Pololetní
schůze klubu se bude konat 12. prosince tradičně u
Milana Hilperta v „Pivnici u Šimků“, tedy v místní hospůdce, kterou si hokejisté velmi oblíbili zejména pro
kvalitní služby a skvěle ošetřený pivní mok. Dále chceme velmi poděkovat aktuálním sponzorům klubu: Tempo Klatovy s.r.o. (generální partner), Město Staňkov, ZF
Staňkov s.r.o., Alutor L&B Staňkov a nově Milan Hilpert Bratři Marek a Tomáš Přibylové podávají kvalitní výkony

Trojbojaři
z Fitness
Staňkov slavili
další úspěšnou
sezónu
Fitness Staňkov pokračoval
uplynulou sezónu 2015
v pravidelné účasti na
světových, evropských,
republikových a
regionálních soutěžích

v silovém trojboji.
Silový trojboj, nebo též
powerlifting, je komplexní
a technicky náročný silový
sport, jenž od závodníků
vyžaduje třemi pokusy
v jednom dni zvednout
stokilové výkony ve třech
odlišných disciplínách:
tlaku na lavici, mrtvém
tahu a dřepu. Přesto se nám
postupně daří budovat tým
úspěšných trojbojařů, který

je schopen soutěžit ve všech
věkových kategoriích.
Klub díky tomu
mohl reprezentovat nejen
město Staňkov, ale i Českou
republiku v následujících
soutěžích: Mistrovství
světa v klasickém trojboji
uspořádané 5. - 14. května
ve finském Salo; Mistrovství
světa juniorů a dorostenců
pořádané na začátku září
v Praze; Mistrovství Evropy
Masters organizované
14. - 18. července v Plzni;
Mistrovství Evropy RAW
konané na konci března opět
v Plzni; Mistrovství České
republiky v klasickém
trojboji pořádaném 10. a
11. ledna v Praze.
Nezůstalo
pouze u účasti. Staňkovští
powerlifteři dokázali
získat přes 10 absolutních
nebo malých medailí a
několik umístění v první
desítce. Dokázali pokořit
mnoho osobních, ale i 8
republikových rekordů.
Zvláště mladším
závodníkům se v sezóně
dařilo. Na Mistrovství ČR
obsadili 2. místo ze všech 26
soutěžících klubů. Jan More
se v juniorské kategorii do
74 kg může pochlubit právě
stříbrem z Mistrovství ČR,
ale i absolutním vítězstvím
v Poháru starosty města
Zbýškova. Karel Rada ml.

si z Mistrovství ČR přivezl
ve svých třinácti letech
stříbro v dorostenecké
kategorii do 83 kg. Michal
Novotný získal v kategorii
dorostenců do 105 kg zlato
na Mistrovství ČR a hlavně
stříbro z ME jako národní
reprezentant.
Silnou pozici
staňkovského klubu
v kategoriích Masters
nad 40 let potvrdili i
Karel Rada st. a Tomáš
Tauer. Oba reprezentovali
Českou republiku na MS
ve Finsku, kde obsadili
individuální 5. a 9. místo
ve svých kategoriích, a
přispěli tak k celkovému
7. místu České republiky
v konkurenci dalších 21
národních reprezentací.
Karel vyhrál v kategorii
do 105 kg zlatou medaili
na Mistrovství České
republiky a v roli národního
reprezentanta také stříbro na
ME Masters (jeho dosavadní
nejlepší mezinárodní
umístění), jímž přispěl
k celkovému vítězství
České republiky na této
soutěži před reprezentacemi
Německa a Finska. Tomáš
ve své kategorii do 93
kg také vybojoval bronz
na Mistrovství České
republiky.
V podzimních
měsících se staňkovští

trojbojaři svědomitě
připravují na další sezonu.
První kvalifikační závod na
příští sezonu si již odbyli na
Mistrovství Čech v silovém
trojboji družstev, které se
konalo 12. září v Sokolově.
Byla to historicky první
účast Fitness Staňkov
v klání družstev. Trenér
Karel Rada nasadil do
soutěže syna Karla, bratra
Luboše, Jana Moreho a na
svoji první soutěž nastoupil
Václav Vostracký. Přestože
celé družstvo vyrazilo na
mistrovství především sbírat
zkušenosti, neztratilo se a
obsadilo konečné 4. místo
ze všech 8 týmů. Josef Šitera
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