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PAMATUJ!
Největší hromadná vražda
československých občanů
v dějinách:
V koncentračním táboře
Osvětim-Birkenau bylo
zavražděno
- 3 792 terezínských vězňů
včetně 256 dětí v noci z 8. na
9. března 1944
- na 3 000 terezínských žen
a dětí v noci z 10. na 11.
července 1944
- zbývajících přibližné 3 500
vězňů z Terezína v noci z 11.
na 12. července 1944.

Nastal čas, abychom my,
spoluobčané, jejichž rodiny
nebyly tragédií holocaustu
bezprotředně
poškozeny,
vyjádřili naši lítost nad tím,
že byli z našeho sousedství
vykořeněni a zavražděni lidé,
kteří měli právo na svobodný
život stejně jako kdokoliv jiný.
Nejsme lhostejní, a tak najdeme
v sobě sílu slušnosti mluvit o
této tragické události a tím, že
zorganizujeme koncert nebo
přednášku, besedu na toto
téma, promítání filmu, divadlo
nebo vernisáž, smuteční setkání
nebo bohosolužbu, projevíme
soucit s lidmi, kteří se tehdy
nemohli bránit a dnes už se o
našem postoji ani nedozvědí.
Ale dozvědí se o něm jejich
pozůstalí u nás a v zahraničí.
A dozvědí se o něm naše děti.
A dozvědí se o něm také naši
spoluobčané, kteří hledají svou
orientaci pod vlivem radikálních
směrů hlásajících nenávist ke
každému, kdo je jiný.
Text je převzatý z výzvy Pamatuj
2016
http://marekslechta.webnode.
cz/impuls-pamatuj/vyzva/

Ke čtvrtému ročníku výzvy Pamatuj!
se také letos připojil Staňkov s
kulturní akcí v místním kině pod
taktovkou Jitky Pluháčkové. Vedle
scénického čtení povídky Ludvíka
Aškenazyho v podání Tomáše Fejtka
a Igora Šlechty a monologu pekařky
z Knihy apokryfů Karla Čapka v
podání Katky Krásné celou akci
provázela brilantní hrou na cembalo
MgA. Martina Morysková. Je dobře,
že i ve Staňkově lidé svou účastí na
této akci poukázali na to, že bychom
na holokaust a s ním spojené zločiny
opravdu zapomínat neměli.
Ferdinand Schenk
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 3. 2. 2016

spojených s vypracováním
dokumentace k Územnímu
rozhodnutí a Dokumentaci
Rada města schvaluje
stavebního povolení stavby
- Smlouvu mandátní o administraci cyklostezky Staňkov – Krchleby.
výběrových řízení č.122015, v
Cena Kč 234 700,- vč. DPH + Kč
rámci projektu Lávka přes řeku
19 360,- vč. DPH za zpracování
Radbuzu, mandatář Ing. Mgr.
prováděcí dokumentace,
Zdeněk Meier se sídlem Nad Slují
- nabídku firmy PROVOD, s.r.o,
89, Liberec 32,
inženýrská společnost, Ústí nad
cena za dílo je 55 000,-Kč,
Labem, V Podhájí 226/28
- cenovou nabídku V-CON, s.r.o.
na zajištění inženýrské činnosti v
Vaňurova 505/17 Liberec na
oblasti Výzvy č. 7/2015 v rámci
Technickou pomoc při výběrovém
Národního programu Životní
řízení projektu Lávka přes Radbuzu. prostředí - kofinancování. Cena za
Cena za dílo je 24 200,- Kč včetně
dílo je 24 200,-Kč včetně DPH,
DPH,
- podání žádostí v rámci programu
- žádost RPM Trans o změnu
Dotace pro jednotky SDH:
licence veřejné linkové osobní
1) Program 1 – pořízení dopravního
vnitrostátní dopravy na lince č.:
automobilu pro JSDH Staňkov,
400700 Domažlice – Plzeň – Praha, dotace může být poskytnuta na
nově vložené zastávky (Ohučov)
pořízení nového DA v maximální
- žádost ředitelky ZUŠ Staňkov o
výši 450 000 Kč,
fin. příspěvek ve výši 4 000,- Kč
2) Podprogram 2 - stavba požární
na honorář pro cembalistku MgA.
zbrojnice, výměna oken, výměna
Martinu Moryskovu v rámci
vrat požární zbrojnice Staňkov,
projektu „Pamatuj“ – hudební
- návrh bytové komise na přidělení
vystoupení ve staňkovském kině
bytu panu Slavoji Krstevovi, trvale
dne 13. 3. 2016,
bytem Nádražní č. p. 353, v ulici U
- smlouvu o dílo s firmou Miroslav Pošty, č. p. 390,
Miler, malíř a natěrač se sídlem
- v rámci mezinárodní kampaně
Gorkého 132, Horšovský Týn,
„Vlajka pro TIBET, vyvěšení
předmětem díla je oprava venkovní tibetské vlajky dne 10. 3. 2016,
omítky a nový nátěr budovy staré
- žádost Chráněné dílny Horšovský
radnice ve Staňkově. Cena za dílo
Týn o fin. příspěvek 5 000,- Kč na
je 294 000,-Kč + DPH,
osobu ze Staňkova a obcí Krchleby,
- smlouvu o dílo s firmou Miroslav Vránov, Ohučov, umístěnou
Miler, malíř a natěrač se sídlem
v zařízení chráněné dílny. V
Gorkého 132, Horšovský Týn ,
současnosti zde pracují 3 občané,
předmětem díla je oprava venkovní příspěvek bude činit celkem
omítky a nový nátěr budovy
15 000,- Kč na rok 2016. Seznam
kapličky v Krchlebech. Cena za dílo osob: Nová Barbora, Vovsová
je 24.490,-Kč + DPH,
Renata, Zíka Aleš,
- cenovou nabídku V-CON, s.r.o.,
- nabídku kronikářky města Staňkov
Vaňurova 505/17 Liberec 460 01.
na vypracování monografické
Dokumentace pro stavební povolení knížky o rodu Kreysů ze Staňkova.
a pro provedení stavby „Staňkov,
Náklad ve výši 500 kusů
místní komunikace k Bílému Mlýnu monografie, cena za náklad do
– Most přes náhon“. Cena za dílo je 40 000,- Kč,
72 600,-Kč včetně DPH,
- cenovou nabídku V-CON, s.r.o.,
bere na vědomí
Vaňurova 505/17 Liberec na
- informaci o stavu studie
dokumentaci pro stavební povolení historických podkladů od
a pro provedení stavby „Staňkov,
kronikářky PhDr. Steinbachové pro
místní komunikace k Bílému Mlýnu možné zhotovení pamětní desky
– Most přes potok Zubřina“. Cena
Čsl. legionářů ze Staňkova-vsi,
za dílo je 72 600,-Kč (s DPH),
- oznámení firmy Hana Kutišová –
- smlouvu o dílo mezi městem
Alproma o ukončení činnosti k
Staňkov a firmou SLADKÝ &
31. 1. 2016,
PARTNERS s.r.o. se sídlem:
- oznámení ředitelky ZUŠ, ZŠ a MŠ
Nad Šárkou 60, Praha, IČ
o vyhlášení ředitelského volna pro
27439500, DIČ CZ 27439500,
žáky z důvodu přerušení dodávky
zastoupenou Ing.arch. Petrem
elektrické energie dne 4. 2. 2016,
Sladkým, jednatelem společnosti
a autorizovaným architektem, na
doporučuje
provedení prací a výkonů
- ke schválení zastupitelstvu města

rezervního fondu,
- návrh na doplnění sazeb za
pronájem Lidového domu ve
Staňkově o zvýhodněné sazby pro
rodinné oslavy apod.
od 1.5. do 30.9. od 1.10. do 30.4.
Kompletní přízemí LD
2
400,- Kč
4 800,- Kč
Předsálí			
300,- Kč
600,- Kč
Přísálí				
600,- Kč
1 200,- Kč
Usnesení z jednání rady města
Sál				
dne 17. 2. 2016
1 500,- Kč
3 000,- Kč
- Stanovená cena je za celou dobu
Rada města schvaluje
pronájmu, pokud nepřesáhne 24
- smlouvu o sdružení prostředků
hodin.
uzavřenou mezi obcí Čečovice a
- Součástí pronájmu musí být vždy
městem Staňkov týkající se zajištění předsálí.
požární ochrany podle zákona
- Podmínkou pro zvýhodněnou
č.133/1985 Sb. v platném znění.
sazbu je po domluvě se správcem
Obec Čečovice poskytne městu
LD následný úklid pronajatých
Staňkov paušální roční poplatek
prostor nájemcem.
ve výši 8 000,- Kč. Smlouva je
- Rada města Staňkov si vyhrazuje
uzavřena na dobu neurčitou,
právo posoudit, zda se jedná o
- smlouvu o dílo a dodatek č. 1
rodinnou či podobnou akci a na
SOD mezi firmou SLADKÝ &
základě posouzení zvýhodněnou
PARTNERS s.r.o., IČ 0027439500, sazbu nepřiznat.
DIČ CZ 27439500, a městem
Tímto usnesením se doplňuje
Staňkov na zpracování dokumentace usnesení rady města č. 23 ze dne
pro územní rozhodnutí a stavební
6. 1. 2016,
povolení v podrobnosti prováděcí
- žádost paní Jitky Kunešové,
dokumentace stavby cyklostezky
Komenského 85, Staňkov o
Staňkov – Ohučov. Cena včetně
pronájem LD ve Staňkově k
DPH 166 980,- Kč,
uspořádání rodinné oslavy dne
19 360,- Kč včetně DPH za
30. 9. 2016,
zpracování prováděcí dokumentace. - žádost FK Staňkov o bezplatný
- žádost paní Zdeňky
pronájem LD ve Staňkově na
Strohsneiderové, Podélná 20,
pořádání rockových zábav konaných
Plzeň o pronájem části náměstí na
ve spolupráci s městem Staňkov, a
umístění pouťových atrakcí po dobu to v termínech: 19. 3. 2016, 15. 10.
konání pouti ve Staňkově v r. 2016, 2016 a 26. 11. 2016,
- žádost pana Jana Štauberta,
- žádost Kamily Veselé, Ohučov 34
Dolnojirčanská 361/42, Praha 4
o finanční příspěvek ve výši 3 000,o umístění pouťových atrakcí v
Kč na konání dětského maškarního
prostoru náměstí, a to Hipodromu
bálu konaného dne 27. 2. 2016 v
a malého kolotoče po dobu konání
Ohučově,
pouti ve Staňkově v r. 2016,
- žádosti Jany Malíkové z Městské
- fin. vypořádání mezi městem a
knihovny Staňkov o příspěvek
příspěvkovou organizací města –
ve výši 3 000,- Kč na honorář na
mateřskou školou za rok 2015 takto: uspořádání besedy s cestovateli
1) Přebytek hospodaření ve výši
Lenkou a Václavem Špilarovými.
19 107,69 Kč bude převeden do
Beseda se uskuteční 15. 3. 2016 od
rezervního fondu,
18,00 hodin v Městské knihovně ve
2) Zůstatek z investic ve výši
Staňkově,
4 809,- Kč do investičního fondu,
- žádost Pavla Bauera, Staňkov I
- finanční vypořádání mezi městem o příspěvek ve výši 1000,- Kč na
a příspěvkovými organizacemi
pořádání turnaje ve stolním tenise
města za rok 2015 takto:
pro neregistrované hráče. Turnaj se
1) Základní uměleckou školou s
bude konat 20. 2. 2016,
tím, že přebytek hospodaření ve
- podání žádosti ZŠ Staňkov na
výši 103 249,51 Kč bude převeden
KÚ Plzeňského kraje do programu
do rezervního fondu,
Podpora minimální spolupráce dětí
2) Základní školou s tím, že
a mládeže,
přebytek hospodaření ve výši
- žádost Mgr. Miloslava Khase, ZŠ
85 630,64 Kč bude převeden do
Staňkov o příspěvek ve výši 2 500,- Kč
návrh smlouvy o poskytnutí účelové
dotace určené k zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2016,
- žádost ÚZSVM k zastupitelstvu
města schválit bezúplatný převod
pozemku LV 60000 v k.ú. Vránov
ZE č.1040/1 PK o výměře 750 m2,
z majetku České republiky - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město Staňkov.
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pro neformální společenství pro
podporu Google technologií ve
vzdělávání na pomoc učitelům a
školám,
- žádost Boxerklubu ČR, ÚPS
Staňkov, zastoupeného panem
Antonínem Karbanem o bezplatné
zapůjčení stanu města a úhradu za
půjčení mobilních toalet na akci
Krajská výstava psů všech plemen,
konané dne 8. 5. 2016 na letišti ve
Staňkově,
- Zadávací dokumentaci včetně
kvalifikační dokumentace na
plnění veřejné zakázky malého
rozsahu mimo režim zákona ve
smyslu ustanovení § 12 odst. 3
zákona č.137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů s názvem: Projektové
a inženýrské služby na akci
„Staňkovsko - odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova – III. etapa, IV. etapa odkanalizování Vránova“
Rada města projednala a následně

schválila komisi pro otevírání
obálek a komisi pro hodnocení
nabídek na akci: Projektové
a inženýrské služby na akci
„Staňkovsko – odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova - III. etapa, IV. etapa –
odkanalizování Vránova“.
Členové komisí:
Ing. Josef Holeček,
Luděk Stauber,
Ing. Marcela Vostracká,
náhradník: Jindřich Budín,
neschvaluje
- žádost Amani Ibrahimové,
Staňkov, U Pošty 391 o výstavbu
malého pomníku k uctění památky
zesnulého manžela Ibrahima
Mazena v místě jeho náhlého úmrtí
u plotu dětského hřiště, Staňkov I.
Usnesení č. 9 z jednání
zastupitelstva města, konaného
dne 25. února 2016

Zastupitelstvo města schvaluje
- podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo vnitra /generální
ředitelství hasičského záchranného
sboru/ na pořízení dopravního
automobilu 8+1 pro JSDH a
zavazuje se v případě získání dotace
dofinancovat rozdíl mezi výší
dotace a vysoutěženou cenou,
- podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo vnitra /generální
ředitelství hasičského záchranného
sboru/ na rekonstrukci hasičské
zbrojnice ve Staňkově, dotace může
dosáhnout až 50 % nákladů akce v
běžném roce, maximálně však 4,5
mil. Kč, podání žádosti do 29. 4.
2016,
- podání žádosti - Integrovaný
regionální operační program – EU/
SFŽP:
1) cyklostezka Staňkov – Krchleby,
náklady cca 3 mil. Kč, dotace až
90 %,
2) cyklostezka Staňkov – Ohučov,
náklady cca 1,2 mil. Kč, dotace až
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90 %,
- podání žádosti na Ministerstvo
zemědělství na opravu a
rekonstrukci hřbitovní zdi – oprava
fasády u márnice, oprava hlavní
zdi u silnice na H. Kamenici včetně
nových vrat, zbourání a výstavba
nové pravé boční zdi a zadní zdi z
pohledu ze silnice na H. Kamenici,
včetně nových vrat, oprava levé
boční zdi – dotace 70 %, maximálně
700 000,- Kč, podání žádosti do
29. 4. 2016,
- smlouvu o poskytnutí účelové
dotace a přijetí účelové dotace
určené na poskytování základních
činností sociální služby
Pečovatelská služba, ID: 2097840,
mezi Plzeňským krajem a městem
Staňkov. Výše finanční dotace je
467 978,00 Kč,
- smlouvu s Plzeňským krajem o
poskytnutí účelové dotace určené k
zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2016.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

Farmářské trhy letos pouze jedenkrát za měsíc

Ve středu 23. března se na staňkovském náměstí
T. G. Masaryka opět objevili stánkaři s nabídkou svého
zboží a výrobků. Po delší přestávce zahájili další ročník
pravidelných Farmářských trhů pořádaných firmou VaKu
Farmářské trhy a městem Staňkov. Na rozdíl od loňska
se nebudou konat každý týden, budou se opakovat v
měsíčních intervalech, a to předběžně každý druhý pátek
v měsíci (termín bude uveden v městském rozhlase,
případně i dalšími způsoby). Provozovatelé farmářských
trhů slibují, že kromě samotných nákupů chtějí nabídnout
prostor pro přátelská a „sousedská“ setkávání, relaxaci,
odpočinek, využití doprovodného programu i ochutnávku
čerstvých jídel, grilovaných klobás a dobrého pití.		
			
Josef Steinbach

Májka 2016

město Staňkov si Vás dovoluje pozvat na vítání jara a
pálení čarodějnic 30.4.od 18.00 na Mastník.
Zahraje Olympic revival, vystoupí šermíři „Kargen“ a
SDH Staňkov.
Posezení s občerstvením zajištěno.

Poplatky za pronájem hrobového místa a služeb na

hřbitově je nutné zaplatit na základě smlouvy do konce června letošního
roku. Platit je možné hotově v pokladně MěÚ ve dnech pondělí-pátek
nebo převodem na účet 19-520321/0100, v.s. za hroby uveden v uzavřené nájemní smlouvě. Rada města stanovila dne 22. 12. 2008 usnesením
č. 305 nájemné za 1m2 hrobového místa ve výši 70,- Kč na 10 let a poplatek za služby spojené se správou a údržbou pohřebiště na hrobové
místo ve výši 300,- Kč za rok.
Informace na tel. č. 379410274.

Oslavy osvobození jihozápadních Čech
americkou armádou – již tradičně město Staňkov
navštíví KLUB 3. ARMÁDY Plzeň společně s
OLD CAR RANGERS Praha. Příjezd na náměstí
6. 5.2016 v 15.10 hodin.
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Z archívu
Rok 1916
Třetí válečný rok byl ve znamení značného nedostatku všeho potřebného, tlačenic před výdejnami
zboží, ale i prohlídek na nádraží, kde četníci zjišťovali, zda lidé v zavazadlech neodvážejí zásoby potravin.
Ty byly případně zabavovány. Průběžně byly prováděny soupisy zásob slámy, sena, ovsa, ječmene, mouky,
obilí, které zbylo po setbě, a osiva, které bude potřebné na další rok. Lidé museli na radnici nahlašovat zásoby cínu a výrobků z něj (svícny, talíře, tácy, vany apod.), v červenci se prováděl soupis mosazi a v prosinci
hromosvodů a měděných součástí na střechách. V září se opět revidovalo, kolik obilí mohou rolníci odvést
eráru. Průběžně byl rekvírován a po železnici odvážen dobytek. Bolestnější však byly odvody vojínů: v lednu
rukovaly ročníky 1870 a 1871 a 1865-1867, v únoru 1868 a 1869, v dubnu proběhl odvod osmnáctiletých
(1898) a koncem srpna rukovaly ročníky 1893-1896 a 1885-1889. Odváděni byli i koně. Ti schopní, kterých
bylo dvacet, ihned a ostatní měli čekat na výzvu.
Smutně působilo i rekvírování zvonů v říjnu toho roku, 22. října byly přivezeny na nádraží zvony
z Bukovce a Čečovic a o dva dny později byly sňaty dva zvony ze staňkovského kostela sv. Jakuba, zvonily
tedy naposledy téhož dne ráno při pohřbu sedláře Matěje Kozy. Na kostel byl umístěn zvonek z kapličky na
vrchu Mastníku a zvonek z hřbitovní kaple byl přenesen do kaple v Horní Kamenici, jejíž rozbitý rovněž
posloužil válečným účelům. Rekvírovalo se neustále, obec musela dodat 60 metráků brambor, v únoru se
odvážela sláma. V lednu kronikář zaznamenal velký nedostatek piva, také tabáku, doutníků a cigaret. Od  
února byla pociťována v obchodech nouze o cukr, proto se prodával pouze v minimálním množství, v březnu a dále během roku nebyl po nějaký čas k dostání vůbec. Nedostávalo se uhlí, brzy se přidal i nedostatek
hovězího masa, na tuky musely být vydávány přihlašovací lístky. Od února se vystavovaly lístky na chléb na
14 dní, dosud platily vždy jen na týden, každý týden měly lístky jinou barvu. Koncem zimy pekaři nemohli
péci chleba, neboť chyběla mouka. V létě se urodilo méně obilí než předchozí rok, a proto byla pekařům
přidělována kukuřičná mouka k mísení s moukou žitnou. Počátkem července vyhlásilo okresní hejtmanství
v Horšovském Týně, že brambory se nesmějí vykopávat před 15. červencem a nové se nesmějí prodávat,
dokud nebude úředně stanovena cena. Brambory ten rok hodně hnily, a přesto jich obec měla odvést eráru
21 vagónů. Staňkov samotný však potřeboval pro své obyvatele 28 vagónů, proto vyslal na pražské místodržitelství delegaci zastupitelů, aby jednali o ponechání brambor v místě. Vzdor velké úrodě švestek a jablek
se ovoce prodávalo za vysoké ceny. Úřady postupně vyhlašovaly maximální ceny potravin. Nedostatek drobných peněz se řešil tím, že papírové dvoukoruny lidé dělili na polovinu a čtvrtinu, což bylo povoleno a mohlo
se tak platit.
V určené dny byly i nadále organizovány trhy, ovšem v platnosti byla jistá omezení. Novoroční výroční trh byl zakázán kvůli obavám z šíření nákazy neštovic, 20. března se konal za krásného počasí josefský
výroční trh, 6. června probíhal další trh na dobytek, tentokrát prodejci přihnali až dvě stě kusů dobytka,
jeden kus se prodával až za 2700 korun. V říjnu byl sice výroční trh, ale na základě nařízení o omezení
obchodu dobytkem se již nepořádal dobytčí trh, podobně tomu bylo při martinském trhu.  Dne 11. října se
prováděly úřední prohlídky bytů, zda domácnosti zachovávají nařízené bezmasé dny.
V říjnu pak došlo z úsporných důvodů ke zrušení dvou spojů osobních vlaků. Rovněž z úsporných
důvodů byl od 1. května do 30. září zaveden letní čas, a to tak, že v 11 hodin v noci se hodiny posunuly dopředu na 12. hodinu (znovu byl zaveden za druhé světové války).
Počasí vládlo před sto lety asi podobné jako letos, zápisky dokládají 3. ledna velkou bouřku a jinak celý
leden a únor velmi teplé počasí, mírně deštivé, někde se na polích dokonce prý oralo, na stromech a keřích
rašily pupeny a na prosluněných místech poletoval hmyz.
Během roku bylo obyvatelům několikrát nařízeno vyvěšovat na domech prapory, buď na oslavu vítězství,
nebo na oslavu narozenin německého císaře. Prapory téhož roku zavlály ještě jednou, a to smuteční za
zemřelého císaře pána Františka Josefa I. V kostele se pak odehrálo smuteční rekviem a vzápětí slavnostní
bohoslužby za nového císaře Karla I. Domy tehdy musely být opět vyzdobeny.
Radka Kinkorová

Společenská kronika

Kultura
8. 4.

Malá muzika
Nauše Pepíka 		
koncert

19. 4.

Pohádka
Sůl nad zlato

23. 4.

Jarní zumba s 		
Leandrem

30. 4.- 1. 5.
Jarní zahrádkářská
výstava
7. 5.

Rocková taneční
zábava 			
Walda Gang
v případě příznivého
počasí areál sokolovny

7. 5. od 18:00
Mariánský koncert
seskupení Collegium
Musicum v kostele
sv. Jakuba
11. 5.

Mezinárodní
Noc literatury
od 17:30 v 		
Městské knihovně,
od 19:00 v sále 		
Lidového domu a
od 20:30 v Betlémě
na farní zahradě

12. 5.

Květovanka  
koncert

3. 6.

Olinka Baričičová  
koncert

10. 6.

Noc kostelů

V měsíci březnu oslavili významné životní jubileum tito občané Staňkova V měsíci dubnu oslavili a oslaví významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Fišerová Marie, Staňkov I		
90 let
Herian Jaroslav, Staňkov I		
90 let		
Smetanová Miloslava, Staňkov I
80 let		
Pelánek Jiří, Staňkov I		
75 let
Valkounová Jaroslava, Staňkov I
80 let
Deckerová Marie, Staňkov II		
75 let		
Vondryska Karel, Staňkov I		
75 let		
Duník Jiří, Staňkov II		
75 let
Vebr Bohumil, Staňkov I		
75 let
Vraštilová Jana, Staňkov II		
75 let
Oppolzerová Anna, Staňkov I		
75 let		
Novák Jan, Staňkov I		
70 let
Felix Jiří, Staňkov I			
70 let
Látal Jiří, Staňkov II			
70 let		
Volenová Marie, Staňkov I		
70 let		
Fišer František, Krchleby		
70 let
Slámová Marie, Staňkov I		
70 let				
Janský Miroslav, Staňkov II		
70 let		
Brožovská Marie, Staňkov I		
70 let
Heicl Josef, Vránov			
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.
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časovou flexibilitu

zajímavé finanční podmínky
25 dnů dovolené
příspěvek na dopravu do zaměstnání
příspěvek na dovolenou
příspěvek na zdraví, kulturu a prevenci
dotované stravování ve vlastní kantýně - výběr ze 4 jídel (obědy i večeře)

dotované občerstvení v jídelních automatech
finanční odměnu za doporučení nového zaměstnance
příjemný pracovní kolektiv a čisté pracovní prostředí
firemní akce a teambuildingové aktivity
investice do dalšího vzdělávání našich zaměstnanců

Český zahrádkářský svaz Staňkov
ve spolupráci s městem Staňkov

pořádá 5. jarní výstavu květin

JARO NA ZAHRADĚ
ve dnech 30. 4. - 1. 5. 2016 v Lidovém domě ve Staňkově

Součástí výstavy bude prodej jiřinek, mečíků a dalších
zahrádkářských výpěstků.
(skalničky, letničky aj.)
Vystavovat budou: Členové ZO a hosté

Výstava bude otevřena:
v sobotu dne 30. 4. 2016 od 9.00 hod. - 17.00 hod.
v neděli dne 1. 5. 2016 od 9.00 hod. - 17.00 hod.

Na Vaši návštěvu se těší zahrádkáři ZO Staňkov
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Výstavba obchvatu pokračuje

Další fotografie dokumentující postupující stavbu jsou ze dne 22. 3. 2016.(red.)

Směr Ohučov						

Směr Vránov

Směr letiště						

Směr letiště

Směr Puclice						

Směr Puclice

Historicky první
taneční kurz pro
pokročilé

proběhl letos na jaře ve
Staňkově. Jednalo se o
pět vyučovacích lekcí a
o závěrečné prodloužené
taneční odpoledne, kterého
se zúčastnila i veřejnost.
Kurz navštěvovalo 11
tanečních párů pod
vedením manželů
Cíchových z taneční školy
Dance Stod.

Březen / duben 2016
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Klukoviny aneb na co si vzpomenou

10. ročník proběhne ve středu 11. 5. 2016 i ve Staňkově
Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Projekt organizují
Česká centra ve spolupráci s pražským sdružením evropských kulturních institutů sítě EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturními odděleními zahraničních velvyslanectví. Každá z 22 účastnických zemí
představí v rámci Noci literatury 2016 dílo jednoho svého současného autora. Projekt se uskuteční v předvečer zahájení největšího knižního festivalu
v České republice - Světa knihy. Noc literatury se odehraje kromě Prahy ve
spolupráci se Svazem knihovníků také v dalších městech České republiky.
Jsme rádi, že evropská literatura bude představena zájemcům i v našem
městě. Přijďte si i Vy poslechnout veřejná čtení, která proběhnou od 17.30
h. v Městské knihovně ve Staňkově, od 19 h. v Lidovém domě a od 20.30 h
v Betlémě.

Mezinárodní
den dětí

Oslava dětského dne
proběhne 28. 5. 2016
od 13.00 hodin v areálu
staňkovské sokolovny,
Oslavu pořádá město
Staňkov ve spolupráci s
dětskými organizacemi.
Děti se mohou těšit na
pouťové atrakce, soutěže
a spoustu zajímavých
vystoupení.

Tuším, že jsem již při některých zprávách o kulturních akcích ve
Staňkově v našem zpravodaji vyslovil politování nad nízkou účastí
diváků a že ti, kteří tam nebyli, o dost přišli. Naplno to platí o pátečním
(1. dubna) vystoupení Uršuly Klukové, Vlastimila Harapese a Šimona
Pečenky v Lidovém domě.
Pořadatelé měli výborný nápad a vzhledem k nízkému počtu
prodaných vstupenek – necelá stovka - nahradili běžnou sestavu
židlí v řadách stolky se židlemi, dalo by se říci „kavárenská úprava“.
To jednak opticky lépe působilo,
zejména účinkující neměli tak
intenzivní pocit, že hrají pro malý
počet diváků, a posezení u stolků
s kávou, vínkem nebo něčím
podobným navodilo mnohem
rychlejší a pohodovější kontakt
s těmi na jevišti.
Na první pohled nesourodá
dvojice, naprosto bezprostřední a
živelná Uršula Kluková, proslulá
„nejbláznivějším
smíchem
v Evropě“, a vedle ní seriozní
distinguovaný umělec s mnoha
tituly dokázali společně výtečně
pobavit diváky, ať již vzpomínkami
na dosavadní život a uměleckou
kariéru, kde si dokázali i sami ze
sebe udělat legraci (to zdaleka ne každý dokáže s takovým šarmem
jako třeba Vlastimil Harapes). Vedle vyprávění jsme byli svědky i
scének ze Semaforu, kde oba, i když nikoli současně, účinkovali, či
účinkují. A zde Vlastimil Harapes oslnil jako zpěvák při představení
písničky z představení „Prsten pana Nibelunga“. Stejný úspěch
měla Uršula Kluková se svojí historkou o nálezu stříbrné lišky. Jejich
společné předvedení scénky z raných 90. let, byť na samé hranici
„počestných mravů“, bylo naprosto prima.
Dvojici hlavních účinkujících rovnocenně doplnil málo známý
zpěvák Šimon Pečenka s výrazným a příjemným hlasem písničkami
z nejrůznějších dob a žánrů (V+W, Oldřich Nový, Š+S, muzikál
Bídníci aj.).
Večer byl zakončen salvami bezvadných vtipů všech tří účinkujících.
Odměnou jim byly salvy smíchu všech diváků.
					
Josef Steinbach

Sport

Největší dobrovolnická akce v
ČR proběhne v sobotu 16. 4.
(http://www.uklidmecesko.cz/)

každý se může přidat

Má to smysl! Pro informaci je zde
statistika z loňského roku:
Úklidů:		
1 473
Dobrovolníků:
52 359
Dětí (<18):
32 850
Podíl dětí:
63%
Odpadů:		
1 403 t
Vytříděno:
297 t
Úspěšnost třídění: 21%
Odpadu na osobu: 27 kg

TJ Sokol Staňkov, odbor turistiky
pořádá akci

Staňkovský nezmar

dne 21. 5. 2016
start ve staňkovské sokolovně
od 7.30 do 11.00 h
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Sport

Fotbal

Do jarní fáze sezony 2015/16 vstoupili také fotbalisté Staňkova.
Mužstvo dospělých se během podzimu špatnými výsledky dostalo do
těžké situace a v tabulce zaujímá sestupovou pozici. Posunout se z ní výš
bude velice těžké, ale věřme, že tým je po zimní přípravě v dobré herní i
fyzické kondici a v každém zápase se bude nekompromisně prát o body.
Cíl je jednoznačný – zachránit I. B třídu. Vedení klubu pro jeho splnění
udělalo hodně, prodloužilo hostování většině hráčů a navíc získalo
několik nových posil. První utkání jara Staňkov prohrál v Postřekově
1:2. Své domácí zápasy hraje Staňkov tradičně v neděli od 17 hodin,
soupeři budou postupně Bělá nad Radbuzou, Částkov, Tlumačov, Bor
a Bezdružice.
Větší radost dělají fanouškům i funkcionářům mládežnická družstva,
starší žáci a dorost již zahájili jaro v krajské soutěži, postupně se k nim
přidají další mládežnické kategorie. C mužstvo, které působí ve IV. třídě,
odehraje první zápas 23. dubna doma proti Sokolu Srby.

Pět republikových titulů rel Rada st. obhájil republikový titul HOKEJISTÉ SLAVÍ - MAJÍ MISTROVSKÝ TITUL
pro staňkovské trojbojaře z minulé sezóny. Musel si formu při- Staňkovští hokejisté vyhráli nadstavbovou část Krajské soutěže mužů v ledním
Siloví trojbojaři z Fitness Staňkov
získali během prvních pěti letošních
týdnů celkem pět titulů mistra České
republiky 2016. Karel Rada st. získal
tři tituly v kategoriích muži a Masters (tj. nad 40 let), Jan More vybojoval nejen 2 republikové tituly, ale
i stříbrné umístění v juniorské kategorii. Další cenná umístění pak klubu
zajistili junior Jan Vostracký a Karel
Rada ml. s republikovým stříbrem v
kategorii dorostenců.
O víkendu 9. a 10. ledna 2016 hostily Sedlčany dvě mistrovská klání
powerlifterů. V sobotu se konalo 4.
Mistrovství České republiky v klasickém silovém trojboji juniorů a dorostenců a v neděli soutěžili veteráni na
2. Mistrovství České republiky Masters. Do sobotní soutěže jako první
vstoupil Karel Rada ml. a hned v první disciplíně dřepu vytvořil republikový rekord v kategorii dorostenců
výkonem 195 kg. Celkový součet 500
kg mu zajistil 2. místo jak v kategorii dorostu do 83 kg, tak i absolutně
mezi všemi dorostenci. Junioři Jan
More a Václav Vostracký soutěžili v
nejvíce obsazené juniorské kategorii
do 74 kg. Honza obsadil s celkovým
výkonem 537,5 kg 2. místo ve své kategorii. Václav pak výkonem 440 kg
obsadil solidní 6. místo.
Na nedělní soutěži Masters pak Ka-

pravit na další dvě mistrovství v následujících dvou lednových týdnech.
Jednalo se o 4. Mistrovství ČR mužů
a žen v klasickém (RAW) silovém
trojboji v Lukově u Zlína a 24. Otevřené mistrovství ČR v silovém trojboji Masters v Praze. Karel dokázal
pro staňkovský trojboj získat historicky první titul mistra ČR v kategorii
mužů do 105 kg.
Jan More nastoupil na poslední mistrovství ČR v juniorské kategorii do
74 kg, jelikož v příští sezoně přechází
do kategorie mužů. Svoji závěrečnou
juniorskou sezonu dokázal završit
dvěma republikovými tituly na lednovém 24. Mistrovství ČR dorostu a
juniorů 2016 s mezinárodní účastí,
které se také uskutečnilo v Praze, a
únorovém 12. Mistrovství ČR v benčpresu dorostu, juniorů a Masters v
Jihlavě. Oba národní mistři se díky
svým výkonům kvalifikovali na mezinárodní soutěže, kde budou reprezentovat Českou republiku. Jan
More se zúčastní Mistrovství Evropy
v klasickém silovém trojboji, které
hostí estonský Tallinn v březnu 2016.
Karel Rada se pak připravuje na Mistrovství světa v klasickém silovém
trojboji, jež se uskuteční v americkém Killeen na konci června 2016.

hokeji sk. D a postupují do sk. C. V závěrečných čtyřech kolech základní části
Krajské soutěže mužů plzeňského kraje (čtvrtá skupina) a v následné nadstavbě
o postup si hokejisté vedli následovně. Poslední lednový den Staňkov podlehl
těsně Panasonicu Plzeň 3:4. V posledních třech kolech základní části
získal Staňkov tři výhry. Nejprve na začátku února v důležitém utkání
o nadstavbu Staňkov porazil Kaznějov B 5:2 (za zmínku stojí, že za

Kaznějov B hraje i bývalý fotbalista plzeňské Viktorky Pavel Horváth).
Dále v polovině února porazil Staňkov Holýšov 6:4 a poté vyhrál
Staňkov kontumačně 5:0 nad Zbirohem. Staňkov obsadil po základní
části pátou příčku, čímž si zajistil účast v nadstavbové části soutěže
o postup (pro prvních pět týmů). V nadstavbě se utkaly všechny týmy
jednokolově. Na konci února Staňkov remízoval 5:5 na ledě plzeňského
Panasonicu. Poté Staňkov na začátku března porazil na domácím ledě
Bezdružice 4:3. Dále v polovině března prohrál Staňkov 4:6 s týmem
Dílů. A v závěrečném utkání první dubnový den zvítězil Staňkov v
klíčovém duelu nad HC KlausTimber 3:2. Staňkov v nadstavbě získal
2 vítězství, jednu remízu a jednu prohru, celkem 5 bodů - stejně jako
tým HC KlausTimber, ale díky vzájemnému zápasu znějící pro Staňkov
se Staňkov po loňském druhém
místu stal letos mistrem. Ve „zlaté“
16. sezóně staňkovského klubu
byl oporou v brankovém prostoru
Jan Brožovský, nejlepšími obránci
Vychází každé dva měsíce.Vydává město
Staňkov, nám.TGM 35, 345 61 Staňkov.
jsou Marek Přibyl a Tomáš Petržík
Řídí redakce:
(oba po 4 gólech), nejlepšími
Vedoucí - Josef Steinbach, Slávka Schenkoútočníky jsou Petr Hoffman (13
vá, Ferdinand Schenk, Marta Kastlová,
fotografická spolupráce Radek Suchý,
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1000 ks výtisků ZDARMA. Zveřejněné člán(oba po 10 gólech). Závěrečná
ky nemusí být shodné s názorem redakce.
„vítězná“ schůze klubu se konala
Reg.č. 340 1000 389
Příspěvky do Staňkovska posílejte na
2. dubna tradičně u Milana Hilperta
adresu: steinbachj@quick.cz nebo slon.
v „Pivnici u Šimků“, tedy v místní
slavka@tiscali.cz.
hospůdce, kterou si hokejisté
Cena inzerce je 6 Kč za 1 cm2, celostránková reklama na první straně je za 2000
velmi oblíbili zejména pro skvěle
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Příští uzávěrka je 20. května.

