Duben 2018
Číslo 137

Veselé Velikonoce,
bohatou pomlázku
a spoustu jarní pohody

přeje všem
čtenářům Staňkovska
redakce.
ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2018

Přeji Vám, milovaní farníci a občané, ať Kristus Zmrtvýchvstalý je
vždy ve Vašich srdcích a rodinách. Nebojte se milovat ho, přijmout a
navštívit o Velkonocích v našem kostele. On čeká na každého z Vás.
On chce přijít k Vám se svým požehnáním a láskou. Přijměte srdečné
pozvání na slavnostní bohoslužby, které se budou konat v kostele
sv. Jakuba ve Staňkově dle následujícího programu:
DATUM
Čtvrtek 29. 3.

AKCE
Mše svatá na
památku Večeře
Páně

MÍSTO

ČAS

Katedrála v
Plzni

9:00

Osvračín

16:00

Staňkov

18:00

Pátek 30. 3.
VELKÝ PÁTEK
čtení pašije a
uctívání kříže

Památka umučení
Páně

Osvračín

16:00

Staňkov

18:00

Sobota 31. 3.
BÍLÁ SOBOTA

Slavnosti
vzkříšení Páně

Osvračín

16:00

Staňkov

18:00

Neděle 1. 4.

Slavnost
zmrtvýchvstání
Páně

Osvračín

8:30

Staňkov

10:00

Osvračín

8:30

Staňkov

10:00

Pondělí 2. 4.
VELIKONOČNÍ
PONDĚLÍ

Hezké prožití Velikonoc Vám za římskokatolickou farnost ve
Staňkově přeje
P. Wojciech Pelowski

Upozornění občanům

Od dubna začnou opravy místní komunikace Na
Tržišti od mateřské školy k obchodu za účelem
celoplošné rekonstrukce vozovky po kanalizaci.
Děkujeme občanům za pochopení při omezení
průjezdu.
Marie Bozděchová, odbor MIŽP

Tohle vůbec nebyl špatný nápad...
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 31. 1. 2018

Rada města schvaluje
- podání žádosti o dotaci z programu „Zachování a obnova kulturních
památek Plzeňského kraje“ na akci
Rekonstrukce objektu staré radnice
ve Staňkově – osazení vnitřních
oken. Rozpočtované celkové
náklady 302 975,- Kč, požadovaná
dotace ve výši 240 000,- Kč,
- podání žádosti o dotaci z programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné
architektury, kopie sochařských děl
v exteriéru na území Plzeňského
kraje“ na akci Restaurování božích
muk u mostku před částí Krchleby.
Rozpočtované celkové náklady
137 000,- Kč (bez DPH), požadovaná dotace ve výši 50 000,- Kč,
- podání žádosti o dotaci z programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné
architektury, kopie sochařských
děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“ na akci Restaurování
božích muk mezi Staňkovem a částí
Krchleby. Rozpočtované celkové
náklady 163 300,- Kč (bez DPH),
požadovaná dotace ve výši
50 000,- Kč,
- podání žádosti o dotaci z programu „Program stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje“ na akci
Oprava fasády a výměna oken v
kulturním domě v Ohučově. Rozpočtované celkové náklady
633 505,- Kč, požadovaná dotace
ve výši 300 000,- Kč,
- podání žádosti o dotaci z programu „Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2018“,
který vyhlásil Plzeňský kraj, na akci
Modernizace sportovního hřiště v
Ohučově. Rozpočtované celkové
náklady 571 683,- Kč, požadovaná
dotace ve výši 450 000,- Kč,
- smlouvu o uzavření budoucích
smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
číslo 18 SOBS01 4121368744 mezi
městem Staňkov a společností ČEZ
Distribuce, a.s. Jedná se o obytnou
zónu Ohučov. Provozovatel distribuční soustavy (ČEZ a.s.) požaduje
zaplatit částku 125 000,- Kč,
- žádost pana Milana Khase o příspěvek ve výši 10 000,- Kč na akci
spolupořádanou ZŠ ve Staňkově.
Akce se koná 3. 3. 2018, lektoři
akce budou přítomni od 2. 3. do
4. 3. 2018. Příspěvek bude využit
na proplacení pobytu lektorů v
Penzionu KOZA ve Vránově,
- žádost paní Marie Angerové o
zapůjčení přísálí Lidového domu
dne 7. 9. 2018 za účelem rodinné

oslavy,
- připojení města k mezinárodní
kampani „Vlajka pro Tibet“, dne
10. 3. 2018 bude vyvěšena tibetská
vlajka,
doporučuje
- zastupitelstvu města Staňkov ke
schválení prodej pozemku p. č.
2460 v k. ú. Staňkov - město, panu
Tomáši Kopeckému za účelem
výstavby autoservisu a prodejny
vozidel společnosti AUTO Tomáš.
K, s.r.o.,

bere na vědomí
příkaz Oblastního inspektorátu práce Plzeň o udělení pokuty ve výši
20 000,- Kč za porušení ustanovení
zákoníku práce a zákona o inspekci
práce,
- výsledky Tříkrálové sbírky, bylo
vybráno celkem 94 044,- Kč,
ustanovuje
- Mgr. Jaroslava Šobra zástupcem
města Staňkov pro komunitní
plánování.
Usnesení z jednání rady města
dne 28. 2. 2018
Rada města bere na vědomí
- průzkum o plynofikaci mezi občany Ohučova s výsledkem, že zájem
projevilo 34 respondentů,
- hodnocení nabídek na akci
„Údržba a obnova hřbitovní zdi
– město Staňkov“, které provedla
hodnotící komise. Na jeho základě
vybírá jako nejvhodnější nabídku
(nejnižší nabídková cena) uchazeče
Kalliopé s.r.o., se sídlem náměstí
Míru 36, Domažlice, IČ: 25794914
s nabídkovou cenou 1 580 000,- Kč
bez DPH,
- vyhlášení ředitelského volna ZŠ a
ZUŠ podle §24, zákona 561/2004
Sb. školský zákon ve znění platných předpisů dne 28. 3. a 30. 4.
2018,
- zastavení Klubu 3. armády Plzeň,
kteří společně se spřátelenými
kluby vojenské historie tradičně navštíví město u příležitosti
oslav osvobození města Staňkov
americkou armádou dne 4. 5. 2018
mezi 15.30 a 16.30 h. a schvaluje
příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro
Klub. 3. armády Plzeň
- termín a kritéria zápisu do MŠ,
který proběhne 3. 5. 2018,
- likvidační komisi ve složení:
Ing. Josef Holeček – předseda,
Ing. Luboš Holeček – člen,
paní Dostálíková – člen,
doporučuje zastupitelstvu města
schválit
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a firmou TR Antoš, s.r.o.

se sídlem na Perchtě 1631, Turnov,
IČO: 48152587. Předmětem díla je
zajištění výroby a montáž herních
prvků z akátového dřeva dle cenové
nabídky ve výši 516 610,- Kč (včetně DPH), v prostoru za poštou,
- smlouvu o poskytnutí účelové
dotace Plzeňskému kraji určené
na zajištění dopravní obslužnosti
území PK v roce 2018, a to ve výši
110 550,- Kč,
- prodej pozemku v k. ú. Krchleby
p. č. 321/10 o výměře 1445 m2,
orná půda, za cenu 60,- Kč/m2 panu
Pavlu Žilkovi,
- prodej pozemku v k.ú. Ohučov
p. č. 957/3 o výměře 43 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, panu
Romanu Veselému a paní Kamile
Veselé za cenu 20 Kč/m2. Jedná se
o pozemek dlouhodobě užívaný
žadateli,
- koupi pozemků bývalé skládky
materiálu SÚS PK v k. ú. Staňkov - město o výměře 4 843 m2 za
dohodnutou cenu 50 Kč/m2, ostatní
plocha, od Plzeňského kraje. Celková cena činí 242 150,- Kč,
- prodej parcel A01 – A10 v Ohučově,
- prodej části parcely č. 2787 a
3232, obě ostatní plocha, ostatní komunikace v KÚ Staňkov - město, o
celkové výměře 17 m2 za dohodnutou cenu 5 950,- Kč panu Janu Herianovi, Vietnamská 700/6 Bubeneč,
Praha 6, kupující vypracuje GP,

pronájem sálu Lidového domu ve
Staňkově za účelem pořádání výroční schůze spolku dne 22. 3. 2018
od 14.00 hod. do 18.00 hod. a dne
4. 12. 2018 od 14.00. hod. do 18.00
hod. za účelem pořádání vánoční
besídky spolku,
- žádost DD Staňkov o finanční
příspěvek ve výši 10 000,- Kč na
zahraniční pobyt u moře dětí DD
Staňkov postižených různými
zdravotními obtížemi. Další náklady
budou hrazeny z dalších sponzorských darů,
- věcný dar ZO ČSCH Staňkov –
zakoupení nábytku v ceně 20 988,Kč od ASKO Plzeň do
zrekonstruované budovy spolku,
- žádosti FK Staňkov o bezplatný
pronájem LD za účelem pořádání
rockové zábavy dne 10. 3. 2018,
- Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
ze dne 4. 9. 2017 uzavřené mezi
městem Staňkov a TIOS
PLUS s.r.o. na vybudování městského kamerového dohledového
systému. Dodatek se týká rozšíření
kamerového systému a ozvučení
víceúčelového hřiště ve Staňkově
a rozšíření kamerového systému v
obci Ohučov. Celkové navýšení
bude činit 61 368,- Kč s DPH
- s návrhem MTBS nezvyšovat
nájemné v budově zdravotního
střediska ve Staňkově,
- s návrhem MTBS nezvyšovat
odměny za správu bytů dle bodu V.
odst. 1. Smlouvy o obstarání správy
schvaluje
domů č.p. 333, 339, 340, 341, 342,
- na doporučení bytové komise při335, 336 Na Tržišti ve Staňkově,
dělení bytu 1+2 v ul. Americká, čp. - hospodářský výsledek ZUŠ za rok
132, paní Andree Havlové, Staňkov, 2017 a hospodářský výsledek ZUŠ
- žádost WESTMUSIC, s.r.o. o
z doplňkové činnosti za rok 2017 a
umístění reklamního zařízení hyschválila převod kladného hospopercube na náměstí T. G. Masaryka, dářského výsledku z hlavní činnosti
na akci Plzeňský majáles, Pekelný
ve výši 7 506,43 Kč a kladného
ostrov, Metalfest a Chodrockfest v
hospodářského výsledku z vedlejší
období 1. 4. - 12. 8. 2018,
činnosti ve výši 11 184,- Kč do re- žádost Bc. Lukáše Wackera,
zervního fondu. Dále rada schválila
Malá 229, Holýšov o finanční dotaci převod z kladného hospodářského
ve výši 20 000,- Kč z rozpočtu měs- výsledku z hlavní činnosti ve výši
ta Staňkov na financování nákupu
30 000,- Kč do fondu odměn,
cen, nákladů na překážky a dalších
- hospodářský výsledek MŠ za rok
nákladů s pořádáním překážkového 2017 a schválila převod kladného
běhu Ásgard run, pořádaného na
hospodářského výsledku
území města Staňkov dne 16. 6.
ve výši 40 000,- Kč do rezervního
2018. Dotace bude poskytnuta opro- fondu a převod z kladného hospoti podrobnému vyúčtování akce,
dářského výsledku ve výši
- žádost SDH Ohučov o poskytnutí
71 380,57 Kč do fondu odměn.
finančního příspěvku na pořádání
Dále rada schválila převod zůstatku
tradičního dětského maškarního
investic ve výši 1 000,- Kč do invesbálu v Ohučově konaného dne
tičního fondu, 		
25. 2. 2018 ve výši 3 000,- Kč,
		
- žádost ZUŠ Staňkov o finanční
neschvaluje
příspěvek 5 000,- Kč na odměnu
- žádost SPCCH Koloveč o poskytpro Ing. PhDr. V. Freda Chvátala,
nutí finančního daru na ozdravný
zaměstnance muzea Tachov za
a seniorský zájezd pro seniory v
přednášku „Židovské památky JZ
regionu Koloveč.
Čech“, v rámci celostátního
happeningu „Pamatuj“. Přednáška
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
se uskuteční 8. 3. 2018 v kině,
- žádost MO SZHPK Staňkov o
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Informace o dalším
postupu budování
kanalizace

Roadshow ZF - „Naše cesta do digitální budoucnosti“

Koncern ZF pořádá pro všechny své zaměstnance putovní Roadshow pod názvem „Naše cesta
do digitální budoucnosti“. Tato Roadshow je interní výstava v rámci celého koncernu, která v
době od února do května 2018 navštíví pět evropských zemí a bude hostovat celkem na osmi
pobočkách divize průmyslové techniky.
V ZF Staňkov se výstava uskutečnila ve druhém březnovém týdnu. Formou celé řady zajímavých exponátů a interaktivních stanic umožnila společnost ZF touto interní výstavou všem
zaměstnankyním a zaměstnancům poznat, co pro ZF digitalizace konkrétně znamená. Všichni
se tak dozvěděli, jak se díky digitalizaci změní nebo se již změnilo pracovní prostředí, procesy
a výrobky v pobočce a v divizi průmyslové techniky.
Zaměstnanci si mohli prohlédnout mimo jiné spolupracujícího robota, 3D datové brýle
„Hololens“ a digitalizované montážní pracoviště, na němž se prováděla zkušební montáž s
počítačovou podporou. Kromě toho byly představeny různé digitalizované výrobky a nový
intranet s názvem „ZOOM“.
Cílem výstavy bylo, aby všichni zaměstnanci měli možnost informovat se a nechat se nadchnout možnostmi, které digitalizace nabízí.

Modernizace farmy Staňkov – AGRO Staňkov a.s.

V mrazivém dni 23. února přivítal ředitel podniku AGRO Staňkov a.s.
ing. Václav Hauser mnoho hostů při zahájení provozu a seznámil je
s průběhem výstavby nově vybudovaného moderního kravína pro 403
dojnic.
Nová Stáj I představuje spolu s technologickou úpravou již dříve zbudované
Stáje II výrazný pokrok v zajištění pohody zvířat, hygienických požadavků
při vysoké produkci mléka i ulehčení práce ošetřovatelů. Stavba Stáje I
si vyžádala nemalé finanční náklady i organizační zvládnutí chovu dojnic
a probíhala bez výrazného omezení produkce. Současná kapacita těchto
dvou moderních stájí je 671 produkčních dojnic. Ustájení v obou stájích je
volné boxové, stlané, krmiště a kaliště jsou nestlaná.
Projektovou dokumentaci zpracovala firma FARMTEC a. s., Strakonice,
stavební povolení od MěÚ Staňkov bylo vydáno dne 19. 2. 2016 a kolaudační
souhlas s užíváním stavby byl vydán 7. 2. 2018. (Celkové náklady 68 584
135,39 Kč). Zhotovitel stavby byla firma ZETES KT, spol. s r.o. Klatovy, která
vyhrála výběrové řízení. Stavbu dozoroval Ing. Vladimír Leška a paní Ivana
Baumruková.

Momentálně se realizují ulice: Nádražní,
Bezručova a dokončují se práce v ulicích
Jiráskova, Vyšehradská, Smetanova, Krátká,
Tylova, Zahradní a U Hřiště. Během dubna
se přesunou výkopové práce do ulice
Husitské, Domažlické, kde bude umožněn
částečný průjezd, ovšem zhruba v polovině
této ulice je nutná plná uzavírka, kdy se
budeme snažit vyjít vstříc místním občanům.
Nezávisle na těchto plánech bude probíhat
výtlak kanalizace do obce Vránov, kde bude
částečně omezen provoz na cyklostezce.
Opětovně připomínáme, že pro připojení
nemovitosti
je
nutné
mít
vyřešené
napojení z vlastního pozemku do veřejné
kanalizace, a to buď projektem na základě
objednávkového listu, který lze vyzvednout
na MěÚ, nebo stáhnout na internetových
stránkách města, případně je možné si
nechat projekt vypracovat samostatně.
Připojení všech nemovitostí je povinností ze
zákona, pokud je to technicky proveditelné.
Děkujeme všem občanům za shovívavost a
pochopení při budování v našem městě.
Marie Bozděchová, odbor MIŽP
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Z archivu

V minulém čísle Staňkovska jsme uveřejnili 1. část příspěvků
Mgr. Radky Kinkorové, ředitelky Státního okresního archivu
v Domažlicích se sídlem v Horšovském Týně. Tyto příspěvky,
které budeme pravidelně uveřejňovat na pokračování ve všech
číslech letošního ročníku Staňkovska, se týkají významného roku
1918, a to událostí, které předcházely vzniku ČSR.
Rok 1918 – 2. část
Na sklonku poslední válečné zimy a začátkem jara
pokračovaly problémy se zásobováním. Neustále skloňovaná
slova byla aprovizace (zásobování) a rekvizice (zabírání z moci
úřední). Růst cen všech potravin a spotřebního zboží dosahoval
rekordních výšek. O neúnosnosti situace svědčí mnohé paměti a
kroniky z této doby, které často zaznamenávaly stále se zvyšující
ceny. Do toho neustávaly odvody mužů do pole, ještě v dubnu
se k odvodům musely dostavit ročníky 1894–1899, ze Staňkova
Městyse byli odvedeni tři mladíci. Rukovali pak 15. května,
den po staňkovském výročním trhu, který však už jen matně
připomínal dřívější hojně navštěvované a bohatě zásobené
jarmarky. Nebylo co prodávat a ani nebylo za co kupovat.
Nejen obyvatelé Staňkova se začali radikalizovat a zejména
sociální a národností poměry v Čechách se značně přiostřily.
Odrazem toho byla i oslava 1. máje, které se ve Staňkově
Městysi zúčastnilo asi dva tisíce lidí (přitom v městečku bydlelo
asi půldruhého tisíce obyvatel a ve vsi přes dva tisíce).
Spolky se snažily udržovat kulturní život alespoň
v mezích možností. Neustálou připomínkou válečné doby

byly různé benefice a dobročinné akce. Např. 9. června 1918
pořádali sokolové věneček u Hronů s tím, že výtěžek z akce bude
věnován na péči o válečné invalidy. Silný vlastenecký náboj mělo
divadelní představení v hotelu Šuh, jež pořádali sokolové na
oslavu padesátého výročí založení Národního divadla v Praze,
hrála se Klicperova Jindra.
Dále však pokračovaly rekvizice, po polovině května byl
opět odváděn dobytek a koně. A již v březnu vznikla ve vsi komise
dohlížející na dodávky jatečného dobytka. Chyběla mouka, takže
pekaři museli mísit do chlebové mouky třetinu bramborové kaše.
Když byla mouka vydávána, ženy si stěžovaly, že je nepoživatelná,
černá, samé otruby. Také na maso již byly vydávány lístky, na jeho
prodej lidé čekali už od půlnoci. O to víc byli všichni postrašeni
nočními mrazy, které přišly koncem května a způsobily omrznutí
bramborové nati. Mráz pokračoval dokonce ještě na začátku
června, studené počasí vydrželo celý měsíc a ještě ke konci června
se objevily přízemní mrazíky.
Zase nastala povinnost evidovat osetá pole, ve Staňkově
měli pořízení tohoto soupisu na starosti učitelé Ausobský a
Vacek. Pěstitelé již byli na podobné soupisové akce hákliví, neboť
nevedly k zpřehlednění zásobování, natož k jeho zlepšení, což
potvrdil opětovný nedostatek chleba na počátku července. Přesto
si nezbytnost přísné kontroly nad hospodařením a distribucí
obilí vyžádala novou organizaci jeho výkupu. Byla zřízena
obecní obilní sběrna a obecní obilní komise, do nichž musely
obě staňkovské obce na pokyn horšovskotýnského okresního
hejtmanství v polovině července 1918 navrhovat členy, kteří
zastupovali jak zemědělce, tak konzumenty.
Radka Kinkorová

Společenská kronika

V měsíci březnu oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Fišerová Marie, Staňkov I
Švamberk Miloslav, Staňkov II
Honk Vladislav, Staňkov I
Andrle Josef, Staňkov I
Koláčková Hilda, Krchleby
Valečka Václav, Staňkov I
Leitl Václav, Staňkov II		
Boříková Božena, Staňkov II
Schuh Václav, Staňkov II

92 let		
90 let
75 let		
75 let
75 let		
70 let
70 let		
70 let
70 let			

V měsíci dubnu oslavili nebo oslaví významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Vodrážka Jan, Krchleby		
Smazal Václav, Staňkov I
Fabian Ladislav, Staňkov II
Velátová Emília, Staňkov I
Rubášová Anna, Staňkov I
Geigerová Věra, Staňkov II
Živný Václav, Staňkov II		
Fišerová Alena, Krchleby

91 let
85 let
80 let		
80 let
80 let		
80 let
80 let		
70 let

Blahopřejeme všem jubilantům.
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21 000 Kč do 23 500 Kč na plný úvazek
zástupce vedoucího

od

26 000 Kč do 28 600 Kč

Možnost práce na zkrácený úvazek i brigádu
V PENNY se spolu vždycky domluvíme,
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní
zaměstnanecké výhody:

penny
holýšov

• 5 týdnů dovolené
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní cafeterie

kontaktujte nás:
Na emailu nabor@penny.cz nebo
na tel.: 702 197 765 • www.penny.cz

Duben 2018

Kultura

Staňkovský kroj

Pamětníci, kteří před více než padesáti lety navštívili staňkovské muzeum,
si jistě vzpomenou, že uprostřed jedné z místností muzea ve velkých
skleněných vitrinách stály figuriny v krojích. Byl to staňkovský kroj, který
ještě v 19. a možná i na začátku 20. století někteří zdejší obyvatelé nosili.
A kdo zná publikaci „Staňkovsko“ od Bohuslava Kümpela Staňkovského
z roku 1940, najde tam jejich fotografie. Jako v řadě jiných oblastí Čech a
Moravy tyto lidové kroje vymizely a dnes je často obtížné je byť jen vyobrazit
nebo popsat. Městskému zastupitelstvu v čele se starostou i pracovníkům
městského úřadu budiž vysloven dík za to, že se o záchranu staňkovského
kroje zasloužili. Nejedná se o originální staré kroje, nýbrž o nově odborně
vyhotovené kroje mužský a ženský, ke kterým ještě přibudou kroje dětské –
chlapecký a dívčí. Kroje byly zhotoveny odbornicí, která se dodnes zabývá
výrobou chodských krojů, od nichž se ty staňkovské dosti liší. Kroje se
vyráběly podle dochovaných zbytků starých krojů, podle fotografií i podle
popisů v etnografické i jiné literatuře. Po vybudování komunitního centra v
budově staré radnice tam budou tyto kroje trvale vystaveny.
Josef Steinbach
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Kulturní a další akce
23. 3.		
25. 3.		
		
31. 3.		
		
5. 4.		
		
14. 4.		
		
20. - 22. 4.
30. 4.		
3. 5.		
		
4. 5.		
		
5. 5.		
		
8. 5.		
18. 5.		
26. 5.		
26. 5.		
1. 6.		
		
9. 6.		
		
16. 6 .
		

Klavírní recitál M. Augustinové - ZŠ
Závěrečná tanečního kurzu pro 		
pokročilé v LD
Rocková taneční zábava-Trautenberk,
Aušus v LD
Koncert dechové hudby – Plzenští 		
heligonkáři v LD
Dětský maškarní karneval pořádá MŠ
v LD
Jarní výstava cibulovin v LD
Pálení čarodějnic - Mastník
Koncert dechové hudby – Solovačka
ze Sušice
Oslava osvobození Konvoj 3. armády Plzeň - náměstí
Rocková taneční zábava Walda Gang
v LD
Krajská výstava psů – letiště
Žákovský ples v LD
Staňkovský nezmar – sokolovna
Dětský den – sokolovna
Rocková taneční zábava - Extra Band
– sokolovna
Rocková taneční zábava – Brutus rock
– sokolovna
Asgard run - překážkový závod
start sokolovna

2. - 3. 6.
27.- 30. 7.

– krchlebská pouť
– staňkovská pouť

Oslavy osvobození - konvoj historických vozidel –
Klub 3. armády Plzeň - navštíví staňkovské náměstí
dne 4. 5. v době 15:30 - 16:30 hodin

Zápis do školní družiny při ZŠ Staňkov na školní rok 2018/2019
proběhne:
18. 6. (Po) 7:35 – 11:00 15:00 – 16:00
19. 6. (Út) 7:35 – 11:00 15:00 – 17:00
20. 6. (St) 15:00 – 16:00
V dopoledních hodinách bude zápis probíhat ve 3.oddělení ŠD, v odpoledních
hodinách v 1. oddělení ŠD.
Seznam přijatých žáků do ŠD bude vyvěšen 31. 8. 2018 u vstupu do ZŠ.
Přihlášky budou k dispozici v ŠD nebo na stránkách školy.
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Pamatuj!
V noci z 8. na 9. března 1944 bylo v plynových komorách
Osvětimi II – Birkenau zavražděno 3 792 nevinných mužů,
žen a dětí, v naprosté většině českých Židů, kteří byli
deportováni do Osvětimi z terezínského ghetta v září 1943.
Veřejnou vzpomínkovou aktivitu k připomenutí této největší
hromadné vraždy československých občanů za celé období
druhé světové války představují happeningy „Pamatuj“.
Iniciativa připomenout tento den vznikla již v roce 2013 a
tehdy happening „Pamatuj!“ proběhl ve více než 30 městech
a obcích naší země.
Staňkovská veřejnost, a tentokráte nejen ta, se sešla
v hojném počtu na happeningu „Pamatuj!“ už popáté.
Program zahájila naše státní hymna, státní hymna Izraele
Hatikva zpívaná v hebrejštině žáky 4. ročníku hudební
nauky v nastudování a za klavírního doprovodu ředitelky Ivy
Zahořové.
Těžiště celé akce představovala přednáška PhDr. Ing.
Václava Freda Chvátala, vedoucího oddělení výzkumu muzea
v Tachově a vědeckého spolupracovníka univerzity v Pasově
„Židovské památky jihozápadních Čech“. Zajímavou
prezentaci následovanou četnými dotazy zakončil V. F.
Chvátal modlitbou Shema Israel v původním jazyce a češtině.
J. Pluháčková, J. Steinbach

Český zahrádkářský svaz Staňkov ve spolupráci s městem Staňkov

pořádá 7. jarní výstavu květin

JARO NA ZAHRADĚ

ve dnech 21. 4. - 22. 4. 2018 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 21. 4. 2018 od 9.00 hod. - 17.00 hod.
v neděli 22. 4. 2018 od 9.00 hod. - 17.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší zahrádkáři ZO Staňkov.

Duben 2018
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Nový rozměr práce s žáky v ZUŠ
Staňkov

Zápis do 1. ročníku
ň
č

ů
ě

ě

č

ě

Na úvod průvodní slovo vyučující výtvarného oboru –
Jaroslavy Kaufnerové
Výtvarný obor ve Staňkově roste. Nejen počtem
žáků, zpracovávaných výtvarných technik a úspěchy
v soutěžích. V poslední době máme příležitost rozšířit
možnosti vzdělávání a obohacování žáků (vlastně i
mě samotné) o nový směr designu.
Vzájemná spolupráce byla tématem rozhovoru
s absolventy z let minulých již během setkání u
příležitosti 25. výročí založení ZUŠ Staňkov. A tato
idea se začíná naplňovat.

Naše absolventka, Laura Kuklová, se ozvala
na podzim letošního školního roku se svým nápadem.
Tím se mi, jako učiteli, pomyslně uzavírá kruh mého
ň
pedagogického působení. Vždyť co si víc přát, než
aby se moji žáci po letech dalšího studia vraceli
ě
ě
ň
do učebny a společně rozvíjeli výtvarné cítění se
současnými žáky!
Několik slov o spolupráci na projektu přímo s autorkou – Laurou Kuklovou
Spolupracovat s dětmi jako spolu - designery na projektu diplomové práce jsem se rozhodla asi po
půl roce samostatného výzkumu. Zjistila jsem, že to, co potřebuji pro další vývoj práce, je čerstvý
pohled budoucích uživatelů. Předmětem mého magisterského projektu je navrhnout koncept emočního
společníka pro děti, který bude mít formu jakéhosi robůtka. Pomocí umělé inteligence a machine learning
(strojového učení) pak bude poskytovat dětem potřebnou společnost po návratu domů a pomáhat jim se
školní rutinou. S touto vizí jsem oslovila Jáju Kaufnerovou a navrhla jí spolupráci.
Jako studentka druhého ročníku magisterského oboru Future Design (Design pro budoucnost)
na britské vysoké škole Prague College v Praze jsem si toto téma (Emoční společník pro děti) zvolila
sama. Během svých předchozích studií jsem se věnovala převážně jen grafickému designu, a tak celé
magisterské studium je pro mě plné nových a vyzývavých podnětů.
Věnujeme se tématům a řešíme problémy, o které jsem se dříve
zajímala jen okrajově, což mi otevírá nové obzory.
Momentálně jsem již téměř ve finální fázi práce na konceptu
Monteyho - tak říkáme pracovně robůtkovi. Designuji tento produkt
spolu se čtyřmi studenty staňkovské Základní umělecké školy, kteří
jsou nyní v osmé třídě a chtějí se hlásit na umělecké střední školy.
Během našich pondělních setkání si zkoušíme, jak designový proces
vypadá. Představuji jim a společně zpracováváme určité designové
metody, které se používají na získání a analýzu potřebných
dat. Vymýšlíme potenciální scénáře, které budou probíhat mezi
produktem a uživatelem, skicujeme podobu Monteyho nebo se
bavíme o technickém vybavení. Celá finální forma Monteyho, jeho
účel, funkce, téma, které bude řešit - to vše je práce mých čtyř
skvělých spolu-designérů. A to bylo mým cílem. Použitím co-designu
totiž vznikají výsledky, které odpovídají uživatelským potřebám. Já
se ptám mé cílové skupiny, dětí na druhém stupni základní školy,
co by od Monteyho chtěly, a to pak akceptuji jako získaná data. Po
společné analýze výstupy vtělujeme do výsledné podoby robotického
společníka. Věřím, že čtyřem zmíněným mladým umělcům či
designérům tato zkušenost pomůže při skládání přijímacích zkoušek
na střední školu a i v jejich další osobní tvorbě.
Pro mě osobně je to velká profesní zkušenost. Vymýšlení
nové metodologie při designování s dětmi není lehký úkol, ale určitě
velice přínosný jak pro mě, tak případně pro další designéry, kteří se
rozhodnou jít touto cestou. Výsledkem mé diplomové práce nebude
jen návrh Monteyho a jeho představení, ale také výzkum a definice
mé metodologie při práci s dětmi.

ř

Jaroslava Kaufnerová, Laura Kuklová
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port
S
Hokejisté bojují o

konečné umístění
Staňkovští hokejisté mají před
sebou poslední dvě utkání letošní
sezóny ve skupině „B“ Krajské
soutěže
mužů
Plzeňského
kraje (loni Staňkov postoupil
ze skupiny „C“). Na konci ledna
na domažlickém ledě prohrál
Staňkov těsně se Zbirohem
4:5. V prvním únorovém týdnu
přišla další domácí prohra s
týmem HC Chotěšov 3:5. Poté
Staňkov zvítězil na domácím
ledě nad Omegou Trans Plzeň
7:4. V polovině února Staňkov
remizoval na ledě vedoucího
týmu soutěže Rapidu Plzeň 3:3.
Na konci února Staňkov podlehl
na domácím ledě Baníku Líně
3:6. V prvním březnovém týdnu
Staňkov prohrál na ledě Sokolu
Losiná 4:7. Do konce března čeká
staňkovské hokejisty dvakrát
duel s týmem HC Strašice.
Vzhledem k vyrovnanosti tabulky
půjde Staňkovu o konečné
umístění mezi 5. a 9. místem.
Nejproduktivnějšími hráči jsou
Petr Hoffman 28 (15+13),
Tomáš Krippner 25 (16+9), Jiří
Látal 22 (10+12), Petr Němec
14 (9+5), Karel Tomášek 13
(8+5), Tomáš Přibyl 11 (5+6).
Nejlepším obráncem je Marek
Přibyl a brankářskou jedničkou
Jan Brožovský. Velmi děkujeme
všem sponzorům za podporu:
město Staňkov, ZF Staňkov
s.r.o., Kovo Hrbáček Močerady,
F - MVE spol. s.r.o, Milan Hilpert
Pivnice u Šimků Staňkov,

TABULKA KSM Plzeňského kraje - skupina B
Pořadí

Klub

Utkání

V

R

P

Skóre

Body

1.

SKP Rapid Plzeň

16

11

2

3

84:46

24

2.

HC Chotěšov

16

10

2

4

75:62

22

3.

TJ Město Zbiroh

15

8

3

4

71:46

19

4.

HC Strašice

15

9

1

5

69:62

19

5.

HC Kralovice

16

7

1

8

49:69

15

6.

HC Tempo Staňkov

16

6

2

8

72:67

14

7.

Sokol Losiná

16

7

0

9

75:86

14

8.

Meteor Třemošná

15

6

0

9

47:59

12

9.

TJ Baník Líně

16

4

1

11

50:73

9

10.

Omega Trans Plzeň

15

3

2

10

50:71

8

Newia s.r.o. Staňkov, Alutor L&B
Staňkov, Lotus Market Staňkov
a Tempo Klatovy s.r.o. Zároveň
děkujeme všem fanouškům za
podporu při zápasech. Více na
www.hcstankov.cz .
Vojtěch Němec

Vychází každé dva měsíce. Vydává město
Staňkov, nám. TGM 35, 345 61 Staňkov.
Řídí redakce: Vedoucí - Josef Steinbach,
Slávka Schenková, Ferdinand Schenk, Marta Kastlová, fotografická spolupráce Radek
Suchý, 1600 ks výtisků ZDARMA. Zveřejněné články nemusí být shodné s názorem
redakce. Reg.č. MK ČR E 11539
Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo slon.
slavka@tiscali.cz. Cena inzerce je 6 Kč za
1 cm2. Inzeráty posílejte ve formátech doc,
pdf, jpg.
Staňkovska najdete na adrese:
www.mestostankov.cz/
casopis-stankovsko
Příští uzávěrka je 19. května.

