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Vážení spoluobčané,
po roce se opět ocitáme
ve vánočním čase, v čase
radostného očekávání, překvapení,
tajemství a radosti – hlavně pro děti. Pro nás, rodiče, je
to čas přípravy Vánoc, tak trochu i bilancování a možná
zbytečné hektiky.
Už kvůli samotné podstatě Vánoc bychom měli všichni
spíše zpomalit a uvědomit si, že tento výjimečný svátek se
týká především srdce. Tajemství lásky a radosti nosíme
v sobě, a tak nezapomeňme, že dárky nejsou zdaleka vše,
čím můžeme udělat radost blízkým, a často vyjadřují i to,
co nosíme uvnitř. Vánoce jsou pro každého z nás spojeny
s pocitem a jasnou představou krásných chvil strávených
v kruhu rodiny. Být obklopen svými blízkými o Vánocích
je dar, který si přejeme všichni. Pamatujme však i na
ty, co neměli v životě tolik štěstí, aby si mohli Vánoce
vychutnat v harmonii, zdraví a pohodě.
Všem spoluobčanům bych chtěl závěrem popřát příjemné
prožití vánočních svátků, které budou naplněné radostí,
štěstím, vnitřní harmonií a pohodou. Ať se Vám v roce
2017 daří k Vaší spokojenosti, přeji Vám pevné zdraví,
vnitřní sílu a hodně úspěchů v pracovním i osobním
životě.
Alexandr Horák, starosta města
Posunuté rozsvícení vánočního stromu na staňkovském náměstí
opět oslavovaly na pódiu hlavně děti, zatímco dospělí v mrazivém
počasí ocenili nabídku teplých nápojů. Kvůli posunutí termínu možná
byla malinko větší zima, ale díky tomu opravdu bylo rozsvěcení v daleko klidnější atmosféře a místo rachotu kamionů bylo vedle zaslouženého potlesku účinkujícím slyšet i chrastění kelímků se svařákem.
Skvělé to bylo.

Poděkování

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych s blížícím
se koncem roku poděkoval všem, kteří v letošním roce
pracovali 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 se
jakkoliv účastní a podporují veřejný život v našem městě
a pomáhají nám, aby se nám v našem krásném městě
dobře žilo.
starosta

Veselé Vánoce,
hodně štěstí, zdraví
a spokojenosti v roce 2017
přeje všem našim čtenářům
redakce.
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Dokázali jsme to
Tak, je to tady, po téměř 50 letech jsme se konečně dočkali. Ani nevím,
co pořádně napsat. Snad jen to, že jsem šťastný a spokojený, protože jsme
to dokázali. Když jsem v roce 2003 dostal od tehdejšího ministra dopravy
Šimonovského příslib, že se obchvat začne stavět v roce 2004, ani ve snu mě
nenapadlo, že si ještě budeme muset na jeho otevření 13 let počkat. Dalších
třináct let nekonečných jednání společně s ŘSD, která jsme vedli s vlastníky
pozemků a s politiky, kdy okamžiky naděje střídaly okamžiky beznaděje.
Ale přesto jsme se kousek po kousku posunovali k vytouženému cíli. Když
jsem v roce 2002 nastupoval do funkce starosty, byl jednou z mých priorit
obchvat města a jsem rád, že jsem se ho po 5132 dnech dočkal. Stínem, který
k tomuto obchvatu patří, je bezesporu to, že již v době před mým nástupem
bylo rozhodnuto, že bude samostatně projektován obchvat Staňkova a
samostatně obchvat „jeho městské části“ obce Ohučova. My všichni víme,
jak krásně se dal Ohučov k obchvatu připojit. Bohužel některá rozhodnutí
nešla ani v průběhu tolika let změnit.
Pro nás se i přesto jedná, alespoň z mého pohledu, o nejdůležitější
událost v historii našeho města. Událost, která nám umožní mimo jiné
v průběhu dalších let konečně upravit naše náměstí tak, aby plnilo
reprezentativní, oddychovou a kulturní funkci pro město a jeho obyvatele,
a aby to nebylo místo, kde se lidé bojí v dopravní špičce přejít přes silnici.
A co dál? Zbývá jen poděkovat. Poděkovat všem, kteří se
jakýmkoli, byť třeba i sebemenším způsobem zasloužili o to, že tu dnes

Staňkov slaví, neboť neuvěřitelné se stalo skutečností!

I my bychom rádi připojili obrovské poděkování vedení našeho města, protože se mu konečně podařilo to, o čem snila nejedna generace Staňkováků.
Hlavní silnice byla postrachem nejen lidí bydlících v její bezprostřední blízkosti, ale strašila i rodiče dětí, které ji denně musely překonávat. A co teprve
řidiči? V posledních letech nebylo výjimkou, že auta jedoucí ze vsi musela
čekat na odbočení frontu už od mostu, a že přejetí Staňkova od nádraží k
poště ve špičce trvalo klidně čtvrt hodiny.
Dnes se výše uvedené řádky tváří sice jako stokrát vymlácená sláma, přesto
poprosím, abychom je měli dobře na paměti zvláště ve chvílích, kdy nám
někdo bude tvrdit, že kvůli obchvatu ve Staňkově „chcípl pes“. Naopak, díky
obchvatu se nám všem zde bude lépe dýchat a žít.
Naprosto chápu oslavná slova i slavnostní raut, který v Lidovém domě sponzorovala stavební firma Bögl a Krýsl. Dnes je totiž Staňkov lepším místem k
životu. Děkujeme.
za redakci Staňkovska Ferdinand Schenk

můžeme stát. Nemohu vyjmenovat všechny a nerad bych na někoho
zapomněl, a tak zmíním pouze Ředitelství silnic a dálnic, správu Plzeň
v čele s jejím ředitelem panem Zdeňkem Kuťákem. Opět se potvrdilo,
v někdy složitých jednáních v průběhu výstavby, že je to člověk na svém
místě, já osobně si jej velice moc vážím a moc mu za všechno děkuji. Totéž
platí o všech zaměstnancích plzeňské správy, se kterými jsem měl možnost
za ta léta přijít do styku.
30. listopadu 2016 jsme slavnostně otevřeli obchvat Staňkova a
k úplné spokojenosti ještě musíme vydržet dočasné nepříjemné najíždění na
něj jediným funkčním nájezdem u letiště, které, pokud počasí dovolí, skončí
ještě před letošními Vánocemi. Nakonec snad ještě jedno neskromné přání
– přál bych si, aby náš obchvat byl tou první, ale ne poslední hvězdičkou
na nebi, protože my si dnešním dnem oddechneme, ale silnice I/26 zůstává
stále velkým dopravním problémem na spojnici Plzeň – Folmava a města
jako Holýšov, Stod, Horšovský Týn, Chotěšov a další si obchvat nezaslouží
o nic méně. A já jim přeji, aby jejich čekání bylo podstatně kratší než našich
50 let.						
starosta
Několik dat:
Délka:
2 972 m
Plocha vozovek:
38 439 m2
Počet stavebních objektů:
28
Cena:
165 165 165 Kč bez DPH
Zhotovitel:

Bögl a Krýsl k.s.
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28. 5. 2015 - tak nějak to začalo.

30. 11. 2016 ... a tak to vypadá dnes.

V televizi se Staňkov objevuje občas, když je u nás teplotní rekord nebo
když je na limnigrafické stanici zaznamenán 3. povodňový stupeň.
30. listopadu a 1. prosince se naše město objevilo jak na čt1 a čt24, tak i
na televizi ZAK v souvislosti s otevřením obchvatu.

Poslední víkend před slavnostním otevřením obchvatu si celou trasu
mohli prohlédnout občané pěšky, na kolech nebo na kolečkových
bruslích.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 9. 11. 2016

Soukenická ul.,
- žádost ZO svazu postižených
civilizačními chorobami Staňkov
Rada města schvaluje
o bezplatné zapůjčení přísálí
- smlouvu o dílo č. 1622 mezi
Lidového domu ve Staňkově za
smluvními stranami městem
účelem pořádání vánoční besídky
Staňkov a firmou JASTA consulting dne 7. 12. 2016 od 14 do18 hodin,
s.r.o, Knapovec 122, 562 01
- zakoupení nového osvětlení
Ústí nad Orlicí, IČ 03599396 na
vánočního stromu – osvětlení
zpracování digitálního povodňového stromu „Kapající světlo“ 2, bílé
plánu a vybudování varovného
2x20 tub á 50 cm za cenu
systému ochrany před povodněmi
41 165,25 Kč bez DPH, 49 937,- Kč
pro město Staňkov. Cena za dílo je
s DPH,
60 000,- Kč,
- zakoupení 10 kusů prodejních
- platový výměr pro ředitele ZŠ
nůžkových ocelových stánků. 5 ks
Mgr. Jaroslava Šobra, platný od 1.
v barvě žluté, 5 ks v barvě modré a
11. 2016. Nastupuje jako ředitel
10 kusů prodejních pultů,
školy na plný úvazek, zároveň Mgr.
Šobr ruší pověření Mgr. Jitky Suché jmenuje
řízením organizace ZŠ a jmenuje ji
- komisi pro otevírání obálek a
zástupkyní ředitele školy,
hodnotící komise na veřejnou
- žádost Jana Kubáta o finanční
zakázku malého rozsahu na akci
příspěvek ve výši 4 000,- Kč
„Staňkov – Dopravní automobil“,
na činnost 4. skautského oddílu
- komisi pro otevírání obálek s
Staňkov,
nabídkami a hodnotící komisi na
- cenu zpravodaje Staňkovsko dle
veřejnou zakázku malého rozsahu
nabídky firmy TISK HORÁK a.s
na akci: „Staňkov – Projekt založení
v ceně 5,3131 Kč za kus,
aleje podél pěší a cyklistické stezky
celkem 7 969,60 Kč bez DPH za
Staňkov - Vránov“,
náklad 1 500,- kusů,
- cenovou nabídku na zhotovení
doporučuje
projektové dokumentace na akci:
- zastupitelstvu města schválit
Staňkov - odstranění staveb
kupní smlouvu č.1008V16/30 mezi
na pozemcích st. 15,17/1,a 17/2 od
městem Staňkov a Českou
AW projektové kanceláře,
republikou - Státním pozemkovým
Ing. Zbyněk Wolf. Celková cena
úřadem. Předmětem smlouvy
včetně DPH je 74 536,- Kč.
je koupě spoluvlastnického
- na žádost ČEZ Distribuce, a.s.:
podílu 3211/5280 nemovité věci
a)
stavbu „Staňkov,
(pozemky) z vlastnictví státu,
parc.č.149/1 – kNN“. Jedná se o
kupující (město) již vlastní
vybudování nového kabelového
tyto pozemky podílem 1802/3168 a
vedení NN pro nové odběrné místo
2521//7920. Kupní cena je
a výstavbu připojovací skříně.
170 021,- Kč.
b)
Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného Usnesení z jednání rady města
břemene služebnosti a smlouvu
dne 23. 11. 2016
o právu provést stavbu č. IV-120011565 Staňkov, parc. č. 149/1
Rada města schvaluje
– kNN,
- realizaci nové Výzvy k podání
- Smlouvu o poskytnutí účelové
nabídky ve veřejné zakázce malého
dotace č. A 51/PSOV – 2016 mezi
rozsahu na dodávky „Staňkov –
Plzeňským krajem (poskytovatel)
Dopravní automobil“ a pověřuje
a městem Staňkov (příjemce).
firmu MAZEPPA s.r.o.,Barrandova
Předmětem smlouvy je poskytnutí
404/28,326 00 Plzeň, IČ 27187039,
účelové finanční dotace v rámci
zastupováním zadavatele
dotačního programu Program
v zadávacím řízení,
stabilizace a obnovy venkova
- návrh na rozdělení příspěvků
Plzeňského kraje 2016 určené na
na tělovýchovu na podkladě
akci „Stavební úpravy a přístavba
došlých žádostí o příspěvek a
vstupu č. p. 72 v Krchlebech“,
doporučuje k projednání a schválení
- žádost komise bytové o přidělení
zastupitelstvu města,
bytové jednotky v ulici U Pošty, č.
- na návrh bytové komise přidělení
p. 389, byt č.11, velikost 1+2, panu bytu v č. p. 237 - DPS, Žižkova
Eriku Havlovi, bytem Staňkov,
ulice, byt č. 4, panu Jiřímu

Loužeckému, bytem Puclice,
- výši limitu pokladní hotovosti pro
Městskou knihovnu ve Staňkově,
- žádost Klubu rodičů a přátel
školy AMOS z. s. při ZŠ Staňkov o
poskytnutí finančního příspěvku pro
účely tohoto nově vzniklého spolku
ve výši 20 000,- Kč,
- žádost staňkovských mládenců
o prominutí poplatků za pronájem
prostor Lidového domu za účelem
pořádání tradičního Mládeneckého
plesu, který se koná za spoluúčasti
města Staňkov dne 4. 2. 2017,
- volební řád školské rady,
- poskytnutí fin. příspěvku pro
Diakonii Českobratrské církve –
středisko Západní Čechy,
Prokopova 207/25, Plzeň, středisko
Plamínek pro osoby s postižením,
ve výši 2 000,- Kč,
rada města
a) bere na vědomí výši ceny
vodného na rok 2017, a to 37,25
Kč včetně DPH za 1 m3 pro město
Staňkov, Krchleby, Ohučov a
Vránov,
b) projednala kalkulaci výše
stočného za rok 2016,
c) schvaluje na rok 2017 stočné ve
výši 42,- Kč včetně DPH za 1 m3,
bere na vědomí
- Zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na dodávky
nezadávanou v režimu zákona o
veřejných zakázkách, jedná se
o veřejnou zakázku „Staňkov –
Dopravní automobil“ a vylučuje
na základě Zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek uchazeče VSP
Auto, s.r.o., Domažlická 168,
318 00 Plzeň , IČ 25237781,
ruší
na základě Zprávy o posouzení a

hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na
dodávky „Staňkov – Dopravní
automobil“, veřejnou
zakázku malého rozsahu na
dodávky vyhlášené Výzvou k
podání nabídky dne 22. července
2016,
neschvaluje
- žádost neziskové organizace
DOMOV Plzeňská hospicová
péče z důvodu napjatosti rozpočtu
poskytnutí fin. příspěvku této
neziskové organizaci,
- žádost organizace Vital Life, o.s.,
Praha z důvodu napjatosti rozpočtu
poskytnutí fin. příspěvku této
organizaci,
- žádost obce Ždánov z důvodu
napjatosti rozpočtu finanční
výpomoc na výstavbu nové
kapličky,
pověřuje
zástupce města jako opatrovníka
částečně omezených občanů
a) paní Kamilu Sušickou
b) jako zástupce v době její
případné nepřítomnosti paní
Olgu Braunovou, obě pracovnice
sociálního odboru MěÚ Staňkov,
souhlasí
- s pořádáním výstavy zpěvných
kanárů, která proběhne ve dnech 17.
– 18. 12. 2016 v zasedací místnosti
MěÚ ve Staňkově,
- s pořádáním koncertu absolventů a
výstavu jejich děl u příležitosti 25.
výročí založení ZUŠ ve Staňkově.
Koncert se uskuteční 31. 3. 2017
od 18 hodin v Lidovém domě ve
Staňkově. Výstava prací bude
ponechána do 7. 4. 2017.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

POZVÁNKA
Základní umělecká škola Staňkov zve
13. 1. od 16.00 hodin rodiče s dětmi od 3 do 5 let na otevřenou hodinu hudebních kurzů Hrátky rodičů s dětmi. Můžete
si s námi zahrát a zazpívat, popř. se dozvědět, jak se stát
aktivními účastníky od II. pololetí.
Těšíme se na vás.
Za ZUŠ Staňkov Iva Zahořová,
lektorka hudebních kurzů.
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Kanalizace

Město získalo v letošním roce
dotaci na dobudování kanalizace
ve Staňkově a odkanalizování
Vránova. Dotace je ve výši necelých
64 % uznatelných nákladů a
měla by být ještě navýšena
o spolufinancování ze strany
Plzeňského kraje. Investiční akce
bude probíhat v průběhu 4 let a
její cena vzešlá z výběrového řízení
se pohybuje mezi 90 a 120 mil
Kč, bez DPH. Přesná částka není
známa, neboť složité výběrové
řízení na zhotovitele ještě není
dokončeno. Oproti minulým

dotacím na kanalizaci je její součástí
i tzv. veřejná část přípojek k
hranicím jednotlivých nemovitostí,
kterou v minulosti za majitele
platilo město navíc z vlastních
prostředků. Pokud výběrové řízení
proběhne bez větších problémů,
měla by být výstavba zahájena
ještě v první polovině roku 2017.
Nejproblematičtější bude hned
zahájení, tedy rok 2017, kdy
budeme doslova skákat z jednoho
místa Staňkova na druhé. Důvodem
jsou další plánované akce, které
musí jít s kanalizací v souběhu
nebo na ni navazovat. V roce

2018 by se měl odkanalizovat
Vránov s napojením do Staňkova
přes zbývající část ulice Plovární a
v letech 2019 – 2020 zbývající části.
Kterých úseků by se měla každá
jednotlivá etapa týkat, vidíte na
vloženém listu ve Staňkovsku. Bližší
informace Vám sdělí na odboru
MIŽP. Toto rozdělení berte prosím
jako orientační, zcela určitě budeme
muset dělat dílčí zásahy a úpravy
jednotlivých etap. Rozdělení jsem
uvedl z důvodu, že zejména pro
první dvě etapy si musí vlastnící
nemovitostí, kteří mají povinnost
se připojit na nově budovanou
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kanalizaci, zajistit projekt na včasné
připojení jejich nemovitosti. Město
nabízí ve spolupráci s firmou Provod
zajištění potřebné dokumentace
včetně územního souhlasu za
částku 2 500,- Kč včetně DPH.
Objednávkový formulář je rovněž
vložen ve Staňkovsku a případní
zájemci jej po vyplnění odevzdají na
odboru MIŽP. Jinak si může každý
zajistit projekt vlastní. Nicméně
bude nezbytně nutné se připojovat
hned při budování kanalizace, aby
se snížily náklady jak města, tak i
majitelů na pozdější připojování.
starosta

Vánoční trhy 2016

První adventní sobotu 26. listopadu proběhly ve Staňkově již 6.
vánoční trhy v prostoru před restaurací Na Mlýnské.
I když začátek trhů byl v 10 hodin, řada zájemců začala přicházet již
na devátou. Návštěvníci trhu si mohli vybírat u dvaceti stánků, ve
kterých se nabízelo rozmanité vánoční zboží.
Svoje výrobky nabídli žáci Základní školy Staňkov, dva stánky patřily
Základní škole speciální Diakonie ČCE Merklín. Velký zájem byl o
adventní věnce, svícny, papírové výrobky a přání, jmelí, perníčky i
stromečky. Zakoupit bylo možné i výrobky z medu, klobásy, voňavý
trdelník, mandle, oříšky, domácí cukroví, vánočky a další sladkosti.
Z nápojů byla v prodeji medovina, čaj, káva, svařák, punč nebo
teplá hruška. Zabijačkové dobroty tradičně připravila restaurace
Na Mlýnské, a tak řada návštěvníků odcházela domů s tlačenkou,
jitrničkami, jelítky nebo zabijačkovou polévkou.
Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu trhů podíleli –
žákům a jejich učitelkám a učitelům, rodičům, babičkám a dědečkům,
kteří dětem pomáhali.
Zvláštní poděkování patří pracovníkům technických služeb, kteří
postavili a připravili stánky, panu Keckovi a panu Malíkovi za
ozvučení a příjemné vánoční melodie.
A samozřejmě všem návštěvníkům, kteří přišli a udělali radost sobě
i prodávajícím. Na viděnou na trzích v příštím roce.
Jaroslav Šobr

Společenská kronika

V měsíci listopadu oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova:
Zídková Barbora, Staňkov II		
92 let
Kozina Josef, Staňkov I		
85 let
Palečková Jiřina, Staňkov I		
75 let
Brabec Václav, Ohučov		
75 let
Vovsová Vlasta, Staňkov I		
75 let
Nový Karel, Staňkov I		
70 let
Andrlová Jitka, Staňkov I		
70 let
Baxa Václav, Staňkov I		
70 let
			

V měsíci prosinci oslavili a oslaví významné
životní jubileum tito občané Staňkova:
Vacíková Vlasta, Staňkov I		
91 let
Kocová Anna, Staňkov I		
85 let
Názr František, Staňkov II		
75 let
Vaňous Jaroslav, Staňkov I		
75 let
Šperl Alois, Staňkov I		
75 let
Paul František, Staňkov II		
70 let
Lorenc Karel, Krchleby		
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.

V obřadní síni MěÚ byli v listopadu 2016
přivítáni tito noví občánkové města Staňkov:
Adéla Gustová
Matěj Šmíd
Kryštof Bárta
Kristýna Haisová
Jan Franta
Ondřej Morkes
Antonín Žáček
Ondřej Šindelář
Rozálie Konopíková
Ke slavnostní atmosféře přispěly děti z MŠ,
kterým tímto děkujeme.
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Kultura

Vážení spoluobčané, přátelé, milí farníci,
dovolte mi, abych Vám jménem Římskokatolické farnosti
ve Staňkově popřál klidné a radostné Vánoce 2016, hodně
štěstí a pevného zdraví v nadcházejícím roce 2017. Prožijte
křesťanské svátky v duchu jejich tradic, v klidu, míru a pokoji. Dovoluji si Vás tímto pozvat do staňkovského kostela sv.
Jakuba na slavnostní vánoční bohoslužby a tradiční půlnoční
sv. mši dne 24. prosince 2016 od 24.00 hod. Přijměte pozvání
také na slavností otevření živého betléma v prostoru farní zahrady, které se uskuteční také 24. prosince 2016, a sice po odpolední dětské půlnoční sv. mši, která začíná ve 14.00 hod. Na
závěr bych ještě chtěl touto cestou znovu vyjádřit svůj obdiv
a poděkování všem štědrým dárcům, kteří přispěli svými dary
na opravu našeho kostela sv. Jakuba. Právě i s jejich pomocí
se podařila úspěšně zrealizovat již II. etapa plánované celkové
opravy a rekonstrukce kostela sv. Jakuba.
Ve vší úctě f. Wojciech Pelowski

Bohoslužby o Vánocích

24. prosince - Štědrý den
Dětská půlnoční mše svatá od 14.00 hodin
Po mši, v průvodu z kostela, bude Ježíšek umístěn do živého betléma, který tím
bude slavnostně otevřen.
Půlnoční mše svatá od 24.00 hodin se sborem a orchestrem, zazní
Česká mše vánoční J. J. Ryby
25. prosince - 1. svátek vánoční
Mše svatá v Osvračíně od 8.30 hodin
Mše svatá ve Staňkově od 10.00 hodin
26. prosince - 2. svátek vánoční
Mše svatá v Osvračíně od 8.30 hodin
Mše svatá ve Staňkově od 10.00 hodin
31. prosince - Silvestr 		
Mše svatá ve Staňkově od 18.00 hodin

Kalendář
13. 12. 18.00 h
14. 12. 17.30 h
15. 12. 16.30 h
17. 12. 18.00 h
		
21. 12. 18.00 h
23. 12. 9.00 h
		
29. 12. 17.00 h
		
31. 12. 20.00 h
		
		
		
		
8. 1. 17.00 h
		

adventních a vánočních akcí 2016
Vánoční koncert ZUŠ v Lidovém domě
Česko zpívá koledy – ZUŠ, v kině
Vánoční zpívání - koncert MŠ na zahradě školky
Vánoční koncert komorní hudby a poezie v kostele
sv. Jakuba – hudebníci z Plzně
Vánoční koncert ZŠ v kostele sv. Jakuba
Betlémské světlo v kostele sv. Jakuba, od 13.00
do 17.00 hodin
Posezení pro seniory u šálku kávy či čaje s živou
hudbou v Lidovém domě
Silvestrovská zábava v Lidovém domě - hraje
TELEFON a MEDY GANG, pořádá FK Staňkov ve
spolupráci s městem, předprodej vstupenek v
pokladně MěÚ
Silvestr v hostinci v Krchlebech, hudba DJ Lorenc
Musicum Collegium Staňkov
v kostele sv. Jakuba.

14. 1.		
21. 1.		
28. 1.		
4. 2.		
11. 2.		
18. 2.		
28. 2.		
3. 3.		
4. 3.		
11. 3.		
16. 3.		
25. 3.		

Plesy a kultura v LD 2017
Country bál pro Čečovice
Rybářský ples
Dětský maškarní ples MŠ
Mládenecký ples
Letecký ples
Rocková taneční zábava
Hanka Křížková, Tomáš Savka
Žákovský ples
Rocková taneční zábava
Rocková taneční zábava
V&V, manželé Řihákovi - koncert
Rocková taneční zábava

POZVÁNKA
Město Staňkov zve všechny občany na vánoční

Koncert hudby a poezie
který se koná v sobotu 17.12. 2016 v 18.hod.
v kostele sv. Jakuba
Program: koledy a vánoční písně
Händel, Adam, Franck, Martini, Seifert, Vrchlický, Neruda
účinkují:
Ivana Klimentová - zpěv
Věra Müllerová - klavír
Jiří Langmajer - zpěv, housle, recitace

Prosinec 2016

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STAŇKOV
zve občany města Staňkova k připojení se k celostátní akci

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
dne 14. 12. 2016 od 17.30 hodin
do našeho místního kina
Na programu:
krátké vystoupení žáků ZUŠ a společné zpívání koled
s Českým rozhlasem a Domažlickým deníkem
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Halloween 2016

Kouzelná mluvící dýně: „Nuže, odvážlivci… Vstupte do lesa takového, jaký
býval před stovkami let. Pociťte mrazení v zádech, slyšte šepot a vytí, spatřete hladové oči ve tmě!“
Takový začátek čekal na všechny, kteří se v sobotu 5. listopadu zúčastnili
strašidelné Halloweenské noci ve Staňkově. Tuto již tradiční akci pořádá za
podpory města Staňkov a ZŠ Staňkov místní skautský oddíl. Letošní rok se
na strašidla přišlo podívat více než 200 dětí a rodičů. Moc děkujeme za takový zájem, zvlášť s ohledem na počasí, které v onu sobotu bylo dosti chladné.
Zřejmě i proto vzbuzoval na začátku cesty velký zájem stánek, kde se bylo
možné občerstvit horkou čokoládou, čajem či polévkou. Pak už skupinky
dětí s doprovodem či bez něj vyrážely na trasu, kde od strašidel získávaly
barevné diamanty. I přes strach některých mladších členů se všem podařilo
nasbírat všech deset diamantů a na konci trasy za odměnu děti obdržely
drobné dárečky a pamětní list. Fotografie z akce můžete vidět na našich FB
Stránkách nebo na https://goo.gl/photos/GsWnjP1YNrn9GkKT8.
Budeme se na Vás opět těšit na další akci!
PS: výtěžek stánku s občerstvením (1500 Kč) jsme společně s výtěžkem z
roznášení Betlémského světla 2015 (2000 Kč) odeslali formou dobrovolného daru Domovu Radost u Merklína, který se stará o postižené osoby.
Za 4. oddíl Staňkov Jan Kubát, Marek Bozděch

Libkovanka.
Skvělá atmosféra, která panovala 27. října v Lidovém domě ve Staňkově, vydržela po celou dobu koncertu, diváci podpořili kapelu bouřlivým potleskem.
Na vánočním koncertu dechové hudby v Lidovém domě v sobotu dne
2. prosince sice nezazněla ani jedna koleda, koncert však nadchl přítomné
diváky. Vynikající výkon velmi kvalitní dechovky Pernštejnky, která spolupracuje se známými autory, byl dalším v serii večerů s dechovou hudbou.
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II. prodloužená tanečních ve Staňkově

V pátek 11. 11. koncertoval v LD ve Staňkově
Marcel Zmožek a Mára.
Za velmi vydařený večer patří poděkování oběma sólistům i hudebnímu
doprovodu. Svým repertoárem roztleskali celý sál.

Poslední listopadový víkend
hostil staňkovský Lidový dům
Krajskou soutěžní výstavu
okrasného ptactva.

Návštěvníci si mohli prohlédnout 350
exemplářů exotů od téměř třech desítek
chovatelů.
foto: Domažlický deník

Farní charita Staňkov pořádala ve středu 7. prosince adventní setkání seniorů ve společenské místnosti Betlém
za účasti starosty a místostarosty města. Přítomným
zpříjemnil odpoledne pěvecký sbor základní školy pod
vedením paní učitelky Augustinové. Hlavním hostem
byl emeritní biskup František Radkovský a ředitel plzeňské charity Jiří Lodr. Farní charita děkuje pekárně pana
Kotačky za poskytnuté občerstvení.

Prosinec 2016
HEJNÉHO METODA VÝUKY MATEMATIKY ANO? ANO!

Vážení rodiče,
jsem jednou z Vás a ráda bych se tímto způsobem podělila o svou
zkušenost s „novou“ metodou výuky matematiky podle profesora
Hejného. Moje dcerka Klárka nastoupila do první třídy v roce 2014.
Nyní je ve 3. A. Výuka v první třídě probíhala podle „tradičních“ osnov, a protože mám stejně jako Vy bystrou školačku/školáka, byla
škola především zábavou a jen tak mimochodem také povinností.
V druhé polovině roku jsme měli možnost vyjádřit se k navrhovanému zavedení nové metody výuky matematiky podle prof. Hejného.
Pojem jsem tehdy slyšela poprvé. Probíhaly různé informační schůzky, přednášky a seznamovací hodiny, měli jsme možnost nahlédnout
do učebnic nové matematiky, a to tedy bylo překvapení …. kdo je
děda Lesoň, proč proboha sčítají myši a kočky a další havěť??? apod.
Reakce byly rozporuplné - alespoň na setkáních, kterých jsem se
účastnila. Zejména rodiče, kterých se přechod mezi tradiční a Hejného metodou týkal na druhém stupni, byli nejvíce slyšet. Nejčastější
argument „proti“ byl ten, že už by se rodiče nedokázali do přípravy
vůbec zapojit, že je to „nové“, „…nerozumím tomu, jak mu pomohu…“. Moje obavy rostly, vzpomněla jsem si na své rodiče, také se
snažili pomoci – zpočátku …., později už ne, protože, „… to je normální, že holkám matematika moc nejde…“, „… to už je na nás složité…“,
„… za 3 je dobrý, soustřeď se na to, co tě baví …“.
Co mě přesvědčilo, že tato Hejného metodika má smysl?
Kdo chtěl, měl možnost si na veřejných prezentacích vyzkoušet metodu prakticky. Doporučuji vyzkoušet, budete překvapeni, co všechno
souvisí s matematikou. Mé velké díky a obdiv patří konkrétně paní
učitelce Janské (Klárčině třídní) za ochotu odtrhnout se od tradičních postupů a investovat volný čas a energii k tomu, aby se naučila
novou metodiku a dále ji uváděla do praxe u sebe ve třídě. Její trpělivost je až neskutečná, do nekonečna nám rodičům byla ochotná
vysvětlovat, ať máme trpělivost, ať dětem nepomáháme tradičními
(rozuměj nám vštěpovanými) způsoby. Cestu k řešení si děti najdou
samy.
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Při domácích úkolech mi dcerka s lehce netrpělivým výrazem vysvětluje, proč dvě myši a jedna kočka rovná se čtyři. S pochopením domácích úkolů mám problém já, Klárka je v pohodě - někdy máme
shodný výsledek.
Při dnech otevřených dveří sleduji práci v hodině, děti sedí po čtyřech
ve skupince, v průběhu hodiny si mezi sebou povídají, což o to, i my
jsme štěbetali, ale většinou to nebylo k tématu. Tady se diskutuje, co
dál, když je výsledek míň než nula ….
Jejich zápal mě opravdu těší a rozptyluje obavy, které stále řeším
s „krokováním“ a „autobusem“. Mrzí mě, že jsem se učila násobilku zpaměti. Teď mě matematika s holčičkou baví. Při cestě ze školy:
„Mami, dávej mi příklady, jo?“. „6x6 je kolik?“. Klárka počítá s pomocí prstů asi 2 vteřiny. „Mami, a to je jako osmnáct a osmnáct, viď?“.
Nevím JAK, vlastně to nepotřebuji vědět, ale je jasné, že Klárka myslí
jinak a Hejného metoda funguje – u nás určitě. Je opravdu škoda,
že jsme neměli možnost zvolit předškolní přípravu podle Hejného a
„ztratili“ jsme také první třídu.
PROSÍM, chtějte zkoušet nové způsoby, důvěřujte jak dětem, tak i
pedagogům, výsledek je úžasný. Jsem opravdu ráda, že ve staňkovské škole jsou lidé s hlavou otevřenou a ochotní stále na sobě pracovat. Část pedagogického sboru věnovala velkou část nejen prázdninového času svému vzdělávání, konzultacím na jiných školách a
současně zkoušeli další nové metody jako např. párovou výuku. ANO,
staňkovská Základní škola má štěstí a také velkou zásluhu na tom, že
je součástí projektu Kellnerovy nadace „Pomáháme školám k úspěchu“ a část těchto aktivit je tedy spolufinancována.
Věřím, že i staňkovská Mateřská školka bude Základní školu následovat, protože dnes možnosti máme, a je jen na nás rodičích, zda
chceme mít děti, které matematika baví, nebo děti vystresované z
abstraktních čísel a vzorečků.
Mám spokojenou dcerku, která se na matematiku těší. Mně to stačí.
Jděte do toho, má to smysl.
Hana Dokulilová, máma

V loňském školním roce navázala Základní škola ve
Staňkově užší spolupráci s firmou ZF Staňkov. Všichni
žáci druhého stupně navštívili firmu a seznámili se s
provozem. O prázdninách firma ZF zafinancovala vybavení jedné učebny prvního ročníku školním nábytkem. Děkujeme.
vedení školy

Beseda s panem biskupem Františkem Radkovským

V průběhu listopadu a prosince se každoročně na stovkách škol v celé republice konají filmové projekce a besedy s pamětníky v rámci projektu Příběhy bezpráví. Díky tomuto projektu na naši školu v minulých letech zavítali
např. Doc. JUDr. Petr Pithart, Václav Kabourek, Marcel Hájek, Ing. Petr Náhlík, paní Petrašovská či paní Faitová.
V letošním roce jsme měli tu čest na naší škole přivítat 7. prosince emeritního biskupa Františka Radkovského. Žáci devátých ročníků se shromáždili v
podkroví školy, kde nejdříve zhlédli krátký dokument zachycující pronásledování duchovních v komunistickém Československu. Dokument byl opravdu zajímavý a po jeho skončení začal pan biskup vyprávět, jak se v té době
u nás žilo. Řekl nám i něco o svém životě. Překvapilo nás, že pan Radkovský
vystudoval matematiku na Karlově univerzitě a na duchovní dráhu se vydal
až později.
Na závěr jsme mu jako poděkování za návštěvu a poutavé vyprávění předali
malý dárek.				
Hanka Felixová, 9. A
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Vyznamenání dárců krve ve Staňkově

V Lidovém domě byli ve středu 26. 10. oceněni dárci krve ze Staňkovska a Holýšovska za svoji činnost – darování nejcennější tekutiny.
Medaili prof. MUDr. Jana Janského předaly zástupkyně Oblastního spolku Českého červeného kříže Domažlice, poděkování a dary oceněným přidali
i zástupci vedení Staňkova a Holýšova a zástupkyně zdravotní pojišťovny.
„Tím, že chodíte na odběry, zachraňujete životy, i když zprostředkovaně. Jezdím denně do Plzně a vidím, že tou cestou je těžké projet a že se tam často
stávají dopravní nehody. Tam si člověk uvědomí, jak moc je ta krev zapotřebí, a vím, že je jí pořád nedostatek,“ řekl místostarosta Staňkova Jaroslav Šobr.
Rekordmanem letošního předávání byl 33letý Jan Uřídil z Holýšova, který dostal Zlatý kříž 3. třídy, jinak má na svém kontě 110 odběrů! „Je to pro dobrou
věc,“ říká s tím, že pokud nemocnice potřebuje krev, dá mu vědět, jinak chodí pravidelně jednou za 14 dní darovat krevní plazmu.
Během odpoledne vystoupili mladí hudebníci z místní základní umělecké školy a pro všechny byla na závěr připravena večeře.
Ocenění dárci ze Staňkovska:
10 odběrů – bronzová medaile: Beck Jiří (Staňkov), Duchoň Václav (Staňkov), Svoboda Tomáš (Staňkov), Šálková Helena (Staňkov),
20 odběrů – stříbrná medaile: Bauer Rudolf (Staňkov), Dokulil Martin (Staňkov), Mleziva František (Ohučov),
40 odběrů – zlatá medaile: Elgr Miroslav (Puclice), Kunešová Jitka (Staňkov), Mašek Milan (Hlohovčice), Moráfka David (Ohučov), Princlová Jana (Staňkov),
Wolfová Ludmila (Hlohová)
80 odběrů – Zlatý Kříž 3. třídy: Hofman Emil (Staňkov), Zahoř Miroslav (Krchleby),
90 odběrů: Zahoř Miroslav (Krchleby).
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme.
redakce

Sport

STAŇKOVŠTÍ SILÁCI NA
MISTROVSTVÍ ZÁPADNÍCH
ČECH S MEDAILEMI

V sobotu 29. října se v Sokolově
konalo 3. mistrovství západních
Čech v klasickém (bez podpůrných
dresů a bandáží) silovém
trojboji. Závodu se zúčastnilo
80 powerlifterů, včetně třech
borců z Fitness Staňkov. Soutěž
se vzhledem k počtu závodníků
protáhla od rána až do nočních
hodin.
V kategorii do 83 kg se představilo
18 borců, mezi nimi staňkovští Karel
Rada ml. a Luboš Rada. Po dřepu
byl na tom lépe Karel, který zapsal
200 kg, jeho strýc Luboš zvládl 190
kg. V tlaku na lavici dal Karel 110 kg
a Luboš zvedl 117,5 kg. V mrtvém
tahu vyrovnal Karel svůj osobní
výkon 220 kg a celkovým výkonem
525 kg obsadil 7. místo v kategorii
a 2. místo v absolutním pořadí
dorostenců. Luboš se ještě pokusil
bojovat o medaili, ale 232,5 kg
stačilo na 5. místo.
Jan More, nejúspěšnější ze
startujících staňkovských závodníků,
přestoupil zpět do kategorie do
66 kg. Po 5. místě na mistrovství
světa juniorů v polském Szczyrku si

už na tuto hmotnost zvykl a soutěž
se mu vydařila. Po výkonech
180 kg dřep a 125 kg tlak na lavici si
nechal naložit v mrtvém tahu
233 kg a vytvořil nový národní
rekord. Celkovým výkonem
538 kg suverénně vyhrál kategorii,
v absolutním pořadí zvítězil v
kategorii juniorů a zároveň se stal
při použití koeficientu přepočtu
nejlepším závodníkem soutěže.
Powerlifteři Fitness Staňkov mají za
sebou i mistrovství Čech v silovém
trojboji družstev, které proběhlo
24. září v Nymburku. Sestava
ve složení Karel Rada ml., Karel
Rada st., Luboš Rada a Jan More
překvapivě získala 3. místo z 12
kolektivů. Honza získal nejvíce bodů
a Karel Rada st. rozhodl o medaili až
posledním pokusem v mrtvém tahu,
do kterého se Staňkovští pohybovali
průběžně na 5. až 8. místě.
Poslední letošní soutěž, mistrovství
západních Čech v silovém trojboji
mužů a žen, pořádal 27. listopadu
SK ZLOBR Sedlčany. Fitness Staňkov
reprezentovali Karel Rada ml. a
Luboš Rada v kategorii do 83 kg, Jan
More v kategorii do 66 kg.
Honzovi v jeho posledním
juniorském závodě stačilo nazvedat

585 kg, aby zvítězil v kategorii
a získal i 2. místo v celkovém
absolutním pořadí. V jeho nejlepší
disciplíně, mrtvém tahu si nechal
naložit 245,5 kg a pokusil se
překonat národní rekord. Bohužel
velmi nadějný pokus nedotáhl.
Kategorii do 83 kg ovládli
staňkovští Radové, zvítězil Luboš
zlepšeným výkonem 572,5 kg a
2.místo získal Karel ml. celkovým
součtem 535 kg.
Všichni powerlifteři z Fitness
Staňkov se již připravují na lednová
národní mistrovství, kam se svými
výkony kvalifikovali.
Josef Šitera
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