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Číslo 138

Konvoj historických vozidel

Několika obrázky se vracíme k návštěvě konvoje historických
vozidel – Klubu 3. armády Plzeň na staňkovském náměstí
odpoledne dne 4. května, tedy dva dny před datem, kdy
americká armáda před 73 lety vstoupila na území našeho
města. Historická technika opět přilákala staňkovské občany
a především děti byly ve svém živlu.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 14. 3. 2018

Rada města schvaluje
- zajištění a financování školení
GDPR zaměstnanců MěÚ, ZŠ, MŠ,
ZUŠ a městské knihovny, které
proběhne dne 28. 3. 2018 od 9.00
hodin v sále kina Staňkov,
- nabídku GDPR služby s.r.o. na
zpracování analýzy pro potřeby
zjištění shody s požadavky na
GDPR v obci II. typu, základní
školy, mateřské školy. Cena díla je
za analýzu MěÚ – 119 500,- Kč,
ZŠ – 37 905,- Kč,
ZUŠ – 33 155,- Kč,
MŠ – 33 155,- Kč,
- podání žádosti o dotaci
z programu Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé
potřeby obcí Plzeňského
kraje 2018 na akci Přístavba
osobního výtahu k MěÚ Staňkov.
Maximální výše dotace je 1 mil.
Kč a 70 % z uznatelných nákladů.
Připravuje se cenová aktualizace,
- smlouvu o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové ladiny 0,4
kV, číslo18-SOP-01-4121382753,
mezi provozovatelem distribuční
soustavy EZ Distribuce, a.s. Děčín
IV – Podmokly, Teplická 874/8,
IČ 24729035 a městem Staňkov
(zákazník). Předmětem smlouvy
je připojit dohodnutý zvýšený
rezervovaný příkon v Ohučově č.
p. 14 v hasičské zbrojnici,
- smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IV12-0012737/SOBS VB/1 mezi
městem Staňkov (strana budoucí
povinná) a společností ČEZ
Distribuce, a.s .(strana budoucí
oprávněná). Předmětem smlouvy
je zřízení a vymezení věcného
břemene - umístit, provozovat,
opravovat a udržovat zařízení
distribuční soustavy na pozemcích
ve vlastnictví města Staňkov,
parc. č. 1097/1, parc. č. 1098 a
parc. č. 1488 KN v k.ú. Vránov,
provádět jeho obnovu, výměnu a
modernizaci,
- podání žádosti o dotaci z
programu „ Plzeňský kraj –
bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2018“ na akci
pořízení 2 ks orientačních měřičů
rychlosti v Krchlebech za cca
130 000,- Kč, maximální výše
dotace je 70 % z uznatelných
nákladů,
- smlouvu o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4
kV, číslo 18-SOB01-4121384939,

mezi provozovatelem distribuční
soustavy ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín IV – Podmokly, Teplická
874/8, IČ 24729035 a městem
Staňkov (zákazník). Předmětem
smlouvy je připojit zvýšený
rezervovaný příkon v Ohučově p.č.
951/1, jedná se o přeložení kamery
PK na sloup ČEZu,
- žádost ředitele nemocnice Stod,
a.s. o finanční dar na nákup RDG
přístroje „C“, rameno pro operační
a porodní sály ve výši 20 000,- Kč,
- žádosti o umístění pouťových
atrakcí pro Josefa Zahradníka,
Zdeňku Strohschneiderovou a
Rudolfa Lagrona po dobu konání
staňkovské pouti 2018,
- dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 32/2017 mezi městem Staňkov
a firmou Silnice Chmelíř s.r.o. se
sídlem Rubešova 565/25 Plzeň
IČO: 27977951. Předmětem
smlouvy je změna ceny za dílo,
která se mění v důsledku méněprací
souvisejících nerealizací části
cyklostezky u Krchleb.
Rada města bere na vědomí
žádost Boxerklubu ČR, ÚP
Staňkov z.s.konání krajské
výstavy psů dne 8. 5. 2018.
Zároveň schvaluje bezplatné
poskytnutí stanů, příspěvek na
mobilní sociální zařízení, a to
dle skutečných nákladů, a dar ve
výši 10 000,- Kč za mimořádnou
propagaci města Staňkov.
Usnesení z jednání rady města
dne 26. 3. 2018
Rada města schvaluje
- realizaci projektu v rámci výzvy
č. 2-18- 063 Šablony II - mimo
hlavní město Praha
1) souhlasí s tím, aby Základní
umělecká škola Staňkov,
příspěvková organizace, IČ
69980217 se zapojila do projektu
v rámci výzvy č. 02-18-063
Šablony II – mimo hlavní město
Praha, Podpora škol formou
projektů zjednodušeného
vykazování – Šablony II
v operačním programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání,
2) pověřuje podpisem souhlasu
zřizovatele, starostu města Mgr.
Bc. A. Horáka,
- žádost ředitelky ZUŠ Staňkov
o prodej pianina Scholze (DKPU
38) za odhadní cenu 5 000,- Kč.
Pianino bude prodáno zájemci z řad
zákonných zástupců žáků ZUŠ,
- žádost MO ČRS Staňkov o
bezplatné zapůjčení 10 ks pivních
setů a 3 ks prodejních stánků na
zajištění rybářských závodů ve

dnech 26. a 27. 5. 2018. Množství
možných věcí dle žádosti se bude
odvíjet z potřeb na zajištění (sety a
stánky) dětského dne, konaného
26. 5. 2018 v prostoru sokolovny,
- žádost MO ČRS Staňkov o
bezplatné zapůjčení 2 ks párty
stanů včetně montáže a demontáže,
30 ks pivních setů, 6 ks prodejních
stánků a elektrického rozvaděče od
města Staňkov na tradiční posezení
nejen pro rybáře, které se bude
konat dne 11. 8. 2018 v objektu
Malého mlýna ve Staňkově,
- smlouvu na dobu neurčitou
na nájem prostoru sloužícího
k podnikání čp. 72, část Krchleby,
za účelem provozování hostinské
činnosti mezi městem a p.
Vlastimilem Bauerem. Další
ujednání dle smlouvy ze dne
29. 3. 2018.
Unesení č. 21 z jednání
zastupitelstva města Staňkov
konaného dne 26. 3. 2018
Zastupitelstvo města schvaluje
- rozpočet města Staňkov na rok
2018, který bude činit v příjmové
části 83 970 290,- Kč a ve výdajové
části 97 171 140,- Kč. Financování
bude činit
13 200 850,- Kč,
- doplnění programu o bod:
projednání schválení smlouvy o
úvěru od Komerční banky,
- na návrh ing. Fejtka doplnění
programu o bod: projednání
doplňující podmínky prodeje
pozemků v obytné zóně Ohučov,
- prodej pozemků z majetku města
v obytné zóně Ohučov. Výměry níže
uvedených pozemků jsou dle GP
162-800-1052/2017, vyhotoveného
geodetem Ing. Vlastimilem Žáčkem,
cena pozemků je ve všech případech
650,- Kč/m2, náklady spojené
s převodem pozemků hradí žadatelé:
1) pozemek p. č. 1107/2, orná půda
v k. ú. Ohučov o výměře
717 m2 paní Andělové Adéle, bytem
Čechova 2325/27, Plzeň, celková
cena činí 466 050,- Kč,
2) pozemek p. č. 1107/3, orná půda
v k. ú. Ohučov o výměře 811 m2
panu Petru Pavlovi, bytem PMV
538, Holýšov. Celková cena činí
527 150,- Kč,
3) pozemek p. č. 1107/4, orná
půda v k. ú. Ohučov o výměře
830 m2 paní Hůďové Petře,
bytem Jankovského 320, Staňkov.
Celková cena činí 539 500,- Kč,
4) pozemek p.č. 1107/5, orná půda
v k.ú.Ohučov o výměře
849 m2 paní Fichtlové Tereze,
bytem Ohučov 7, Staňkov. Celková
cena činí 55 850, - Kč,

5) pozemek p. č. 1107/6, orná půda
v k. ú. Ohučov o výměře 727 m2
paní Mazuchové Patricii, bytem
Ohučov 12, Staňkov. Celková cena
činí 472 550,- Kč,
6) pozemek p. č. 1107/7, orná půda
v k. ú. Ohučov o výměře 776 m2
panu Grmanovi Tomášovi, bytem U
Pošty 388, Staňkov. Celková cena
činí 504 400,- Kč,
7) pozemek p. č. 1107/9, orná půda
v k. ú. Ohučov o výměře 744 m2
panu Jiřímu Kuthanovi, bytem
Jankovského 321, Staňkov. Celková
cena činí 483 600,- Kč,
8) pozemek p. č. 1107/10, orná půda
v k. ú. Ohučov o výměře 652 m2
panu Janu Maierovi, bytem Plovární
55, Staňkov. Celková cena činí 423
800,- Kč,
9) pozemek p. č. 1107/11, orná půda
v k. ú. Ohučov o výměře 655 m2
panu Františku Maierovi, bytem
Plovární 55, Staňkov. Celková cena
činí 425 750,- Kč,
10) pozemek p. č. 1107/8, orná
půda v k. ú. Ohučov o výměře 760
m2 panu Martinu Kubešovi, bytem
Ostrovní 1447/26, 110 00 Praha 1.
Celková cena činí 494 000,- Kč,
- koupi pozemků bývalé skládky
materiálu SÚS PK v k. ú. Staňkovměsto o výměře 4843 m2 ostatní
plocha za dohodnutou cenu
50 Kč/m2 od Plzeňského kraje.
Jedná se o pozemky parc. č. 133,
134, 1050/2, 1418/2, 1418/3,
1418/14, 1418/17. Celková cena
činí 242 150,- Kč,
- prodej pozemku v k. ú. Krchleby
p. č. 321/10 o výměře 1445 m2
orná půda paní Mileně Sekerešové,
bytem Krchleby 41 za cenu 60,- Kč
za m2. Celková cena činí 86 700,Kč. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující,
- prodej pozemku v k. ú. Ohučov
p. č. 957/3 o výměře 43 m2 ostatní
plocha, ostatní komunikace Panu
Romanu Veselému a Kamile Veselé,
za cenu 20,- Kč/m2. Celková cena
činí 860,- Kč. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující.
- prodej pozemku p. č. 2460 v k. ú.
Staňkov-město o výměře 5 664 m2
panu Tomáši Kopeckému za účelem
výstavby autoservisu a prodejny
vozidel společnosti AUTO Tomáš.
K, s.r.o., smluvní cena činí 200,- Kč
za m2. Celková cena činí
1 132 800,- Kč. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující,
- prodej pozemku p. č. 2944 ostatní
plocha o výměře 4 073 m2 za
120,- Kč za m2, dále pak p. č. 2945
orná půda o výměře 1 595 m2 za
50,- Kč/m2 a p. č. 1533 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 239
m2 za 120,- Kč za m2 , všechny v
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v k. ú. Staňkov-město, za účelem
výstavby výrobní haly a nástrojárny
společnosti PETBEK s.r.o. Celková
cena činí 597 190- Kč. Náklady
spojené s převodem pozemku hradí
kupující,
- prodej pozemku v k. ú. Krchleby
p. č. 466 o výměře 9426 m2 trvalý
travní porost panu Radku Hůlovi,
bytem Krchleby 102 za cenu
20,- Kč za m2. Celková cena činí
188 520,- Kč. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí
kupující,
- Smlouvu o dílo č.4/2018 mezi
TR Antoš, s.r.o. se sídlem Na
Perchtě 1631,Turnov PSČ 511 01
(zhotovitel) a městem Staňkov
(objednatel). Předmětem díla
„Herní prvky pro město Staňkov,
část Za poštou“ je zajištění výroby
a montáž herních prvků z akátového
dřeva dle cenové nabídky ve výši
516 610,- Kč včetně DPH,
- smlouvu o dílo: „Údržba a obnova
hřbitovní zdi - město Staňkov“,
mezi městem Staňkov (objednatel)
a Kalliopé s.r.o., se sídlem náměstí
Míru 36, Domažlice, IČ: 25794914
(zhotovitel). Předmětem smlouvy
je provést dílo v rozsahu projektové
dokumentace za nabídkovou cenu
1 911 800,- Kč včetně DPH,
- Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace mezi městem Staňkov
(poskytovatel) a Plzeňským krajem
(příjemce dotace). Předmětem
smlouvy je poskytnutí dotace
určené na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje
v roce 2018 ve výši 110 550,- Kč,
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
poskytování služeb mezi městem
Staňkov a firmou Mott Mac.
Donald CZ, spol. s r. o. se sídlem
Praha 1, Národní 984/15, IČO:
48588733. Předmětem smlouvy
jsou dodatečné práce spočívající
v zahrnutí úpravy křižovatky o
snížení úrovně komunikace I/26
v místě křížení, vymístění místní
komunikace z Ohučova mimo
stávající trasu, PD pro územní
řízení včetně výkonu inženýrské
činnosti k územnímu rozhodnutí
a zpracování PD přeložek
inženýrských sítí NN Mlýn Ohučov
a VO Město Staňkov. Původní cena
bez DPH je 230 000,- Kč, nová
cena bez DPH je 475 000,- Kč,
- Smlouvu o dílo č. 2018/015 mezi
městem Staňkov a firmou FINAL
KOM s.r.o. se sídlem Kocourov
36, Mochtín 3390, IČO: 02877155.
Předmětem smlouvy je zhotovení
části stavebního díla „Oprava
obrubníků podél silnice III/1853 ve
Staňkově“. Cena za dílo je
1 362 460,- Kč včetně DPH,
- Smlouvu o dílo č. 2018/017 mezi
městem Staňkov a firmou FINAL

KOM s.r.o. Předmětem smlouvy
je zhotovení části stavebního díla
„Staňkov – oprava komunikace
po opravě kanalizace – sídliště Na
tržišti“ Cena za dílo je
2 508 480,04 Kč včetně DPH,
- Smlouvu o dílo č. 1/2018 mezi
městem Staňkov a RENOVUM
– stavební činnost s.r.o., Plzeňská
20, 34561 Staňkov, IČO 26400812.
Předmětem smlouvy je dostavba
kanalizace a vodovodu v obytné
zóně Ohučov. Cena díla je
4 528 830,- Kč včetně DPH,
- Smlouvu o úvěru č. 99019991842
uzavřenou mezi Komerční bankou,
a.s., se sídlem“ Praha 1, Na Příkopě
33, č.p. 969, IČ 45317054 a městem
Staňkov. Výše úvěru je 5 000 000,Kč, úvěr bude použit výhradně na
rekonstrukci komunikací,
stanovuje
- v souladu s ustanovením § 67
a § 68 zákona č.128/2000 Sb., O
obcích v platném znění, počet členů
zastupitelstva města Staňkov na
volební období 2018 – 2022 na
patnáct členů
neschvaluje
- návrh Ing. Fejtka na doplnění
podmínek prodeje pozemků
v obytné zóně Ohučov o zpětný
odkup pozemků městem Staňkov
v případě nezapočetí výstavby na
předmětném pozemku do pěti roků
od zakoupení pozemku stavebníkem
s tím, že kupní smlouva již bude
obsahovat výhradu zpětné koupě
pro město po dobu 20 let za
nabývací cenu v případě, že by chtěl
nabyvatel pozemek prodat třetí
osobě.
Usnesení z jednání rady města
dne 11. 4. 2018
Rada města schvaluje
- podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova
ČR 2014 – 2020 na projekt
„Rekonstrukce lesních cest“ a
podpis dohody o financování
daného projektu mezi městem
Staňkov jako objednatelem
a příslušným regionálním
odborem Státního zemědělského
intervenčního fondu. Žádost
podá firma REAL-GRANT,
s.r.o., zastoupená Ing. Ondřejem
Schötterlem, Moravní nábřeží
120, 686 01 Uherské Hradiště –
Rybárny, IČ 29313651. Cena díla
ve výši 1% z objemu finanční
dotace přiznané objednateli. Nárok
na odměnu vzniká v případě
úspěchu žádosti,
- žádost MO ČRS Staňkov o
bezplatné zapůjčení sálu Lidového
domu na pořádání tradičního

Strana 3

rybářského plesu dne 19. 1. 2019.
- žádost SK Krchleby 1921, z.s.
o uhrazení honoráře pro hudební
produkci na pouť v Krchlebech
ve dnech 2. 6. - 3. 6. 2018,
předpokládaný honorář bude činit
cca 15 000,- Kč,
- nabídku GDPR služby s.r.o. na
zajištění činnosti pověřence pro
ochranu osobních údajů v ceně
měsíčního paušálu, a to: město
Staňkov 9 500,-Kč, ZŠ 2 960,- Kč,
ZUŠ 2 960,- Kč,
MŠ 2 960,- Kč, hodinová sazba
1 300,- Kč. Uvedené ceny jsou bez
DPH,
- žádost SDH Staňkov o zakoupení
výbavy pro požární sport pro děti
7 ks kožený pásek pro požární
sport á 400,- Kč, 4 ks hadice pro
disciplínu CTIF á 2 000,- Kč,
lékárnička s vybavením sport 1 kus
á 3 200,- Kč. Celkem 14 000,- Kč,
- finanční vypořádání mezi městem
Staňkov a Základní školou Staňkov
za rok 2017 a schvaluje převedení
hospodářského výsledku ve výši
92 592,47 Kč do rezervního fondu,

částek by celkově přesáhly dlužnou
částku,
- smlouvu o zřízení věcného
břemene služebnosti č. IV-120011565 Staňkov, p .č. 149/1
– kNN mezi městem Staňkov
(strana povinná) a společností ČEZ
Distribuce, a.s. (strana oprávněná).
Obsahem věcného břemene
je právo Oprávněné - umístit,
provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy na
pozemcích ve vlastnictví města
Staňkov: parc. č. 2003/1, parc. č.
2004 a parc. č. 149/1 , všechny v k.
ú. Staňkov-město, provádět jeho
obnovu, výměnu a modernizaci a
povinnost Povinné výkon těchto
práv,
- poskytnutí příspěvku ve výši
10 000,- Kč jako příspěvek na
dopravu členů MO SZHPK
Staňkov,
- na podkladě žádosti žáků SSOŠ a
Gymnázia BEAN, s.r.o. bezúplatný
pronájem sálu Lidového domu
ve Staňkově za účelem pořádání
maturitního plesu dne 4. 1. 2019.

doporučje
- zastupitelstvu města Staňkov ke
schválení uzavření dohod vlastníků
provozně souvisejících Vodovodů.

Rada města
na základě hodnocení nabídek na
akci Údržba a obnova hřbitovní
zdi – město Staňkov, které
provedla hodnotící komise,
vybírá jako nejvhodnější nabídku
uchazeče Západočeská stavební
společnost s.r.o. se sídlem náměstí
5. května 101, 345 62 Holýšov,
IČ: 252 15 566, nabídková cena
1 738 729,18 Kč bez DPH,

Usnesení z jednání rady města
dne 18. 4. 2018
Rada města ruší
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na akci „Údržba a obnova
hřbitovní zdi – město Staňkov“ ze
dne 2. 2. 2018 z důvodu odstoupení
vítězného uchazeče Kalliopé s.r.o.,
se sídlem náměstí Míru 36, 344 01
Domažlice, IČ: 257 94 914 z výše
uvedené veřejné zakázky.
Bude se konat nové hodnocení
nabídek, kde bude vybrána
nejvhodnější nabídka.
Usnesení z jednání rady města
dne 25. 4. 2018
Rada města schvaluje
- účast města na projektu Sociální
auto – Dětský domov Staňkov.
Město si pronajme po dobu 6 roků
prezentační plochu na autě, které
bude využívat Dětský domov
Staňkov.
DD využije automobil značky
Dacia Dokker s logem města
na dopravu dětí po Plzeňském
kraji k lékaři, na různá vyšetření,
sportovní a kulturní vyžití dětí.
Výhradním vlastníkem bude spol.
Kompakt Poděbrady,
- odepsání dlužné částky za
stravné žáků MŠ, kteří již školu
nenavštěvují, v celkové výši 982,Kč. Náklady na vymáhání dlužných

doporučuje
- zastupitelstvu města Staňkov
projednat změnu do rozpočtu
města pro ZUŠ Staňkov, navýšení
o cca 50 000.- Kč. Finance budou
využity na vybavení učebny
výtvarného oboru a splnění
hygienických požadavků těchto
prostor,
Rada města
stanovuje pro člena zastupitelstva
města Mgr. Emila Hofmana
právo užívat při významných
příležitostech a občanských
obřadech závěsný odznak,
bere na vědomí
- termín slavnostního otevření
cyklostezek Staňkov- Krchleby
a Staňkov – Ohučov dne 3. 5. 2018,
-oznámení o uzavření mateřské
školy v době letních prázdnin
v termínu od 30. 7. 2018 do 31. 8.
2018.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Den otevřených
dveří ZF Staňkov
Cyklostezky
3. května byly slavnostně otevřeny stezky pro pěší a
cyklostezky Staňkov – Krchleby a Staňkov – Ohučov. Délka
obou úseků je 2 589 m, přičemž krchlebská část měří 1 542
m a ohučovská 1047 m. Celkové náklady na výstavbu činily
bezmála 6,8 mil. Kč a stavba je z převážné části, což činí 85
%, financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj,
dalšími 5 % na kofinancování přispěl státní rozpočet ČR a 10 %
pak bylo financováno z rozpočtu města. Vzhledem k tomu,
že se jedná o finanční prostředky převážně z Evropské
unie, které se poskytují až po ukončení akce, bylo nutné
celou akci předfinancovat pomocí překlenovacího úvěru od
Komerční banky. Jsem osobně moc rád, že se nám podařilo
obě cyklostezky vybudovat. A vzhledem k tomu, jak jsou
obě hojně využívány, to byl určitě dobrý nápad. Podařilo se
nám vybudováním těchto částí dokončit propojení Krchleb,
Ohučova a Vránova se Staňkovem, a tím maximálně ochránit
jak pěší, tak i cyklisty, kteří museli používat frekventované
silnice. Děti pak mohou obě stezky využívat kromě jiného i
k bezpečné cestě do školy. Cyklisté a pěší se pak dostanou
bezpečně z Krchleb od hřiště lesním úsekem po cyklostezce
až k železničnímu přejezdu do Staňkova a odtud Tylovou ulicí,
která bude ještě v letošním roce vyasfaltována, ke hřbitovu,
dále musí bohužel projet či projít cca 50 metrů po silnici III.
třídy a pak Riegrovou ulicí přes louku k sokolovně, kde si
mohou vybrat, jestli se vydají na Vránov či Ohučov. A jak dál ?
V současné době se projektuje ve spolupráci s obcí Křenovy
úsek Vránov – Křenovy, kde bude cyklostezka součástí polní
cesty, a část z Ohučova na hranice katastrálního území
Ohučova. Dál budeme čekat na připojení holýšovského
úseku, který je ale zatím bohužel v nedohlednu.
Starosta

23. 6. 2018 od 10,00 hod

Program:
• Prohlídka závodu s průvodcem
• Výstava techniky a produktů
• Atrakce pro děti
• Živá hudba a občerstvení zajištěno

Informace z matriky:

Občané s trvalým pobytem na území Staňkova,
Krchleb, Ohučova a Vránova v roce 2017:
narození		
úmrtí			
přistěhování		
odstěhování		

24
23
73
81

Celkem obyvatel ČR s TP k 31. 12. 2017
3239 + 129 trvale hlášených cizinců (jiné státní
občanství)
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Další postup budování kanalizace

V současné době se dokončují práce na přípojkách pro
rodinné domy a intenzivně se pracuje na protlaku kanalizace
z obce Vránov. Během měsíců května a června budou
osazovány technologie do přečerpávacích stanic. Výkopové
práce se přesunuly do ulice Husitské a Domažlické, kde
bude umožněn částečný průjezd, ovšem zhruba v polovině
této ulice je nutná plná uzavírka, kdy se budeme snažit vyjít
vstříc místním občanům.
V letních měsících se předpokládá zahájení opravy povrchu
komunikací v ulicích: Dělnická (od Riegrovy k Nerudově ul.),
Komenského až k obytné zóně a v Riegrově ul., dále začne
budování kanalizace v ul. Mathauserova do části Dělnické,
Puclická a dokončení prací v ulicích: Tylova, část Jiráskovy,
Pod Mastníkem, Vyšehradská, Krátká, Smetanova, Nad
Tratí. Ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku se plánuje zahájení
prací na kanalizaci ve Vránově.
Momentálně je již možné se napojit na novou kanalizaci
v ulicích: Trnkova, Plzeňská, Šumavská (od křižovatky
s Trnkovou směrem k ZD), Hofmanova, náměstí T. G. M.,
Americká (od křižovatky s ul. Na Tržišti k náměstí T. G.
M.), Na Tržišti, 28. října, Plovární (od mostku směrem k ul.
28. října), Riegrova, Komenského, Dělnická (od křižovatky
s Nerudovou ul. směrem k Riegrově ul.), Výtuňská (od
křižovatky s Rašínovou až po křižovatku s Riegrovou ul.).
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
Rekonstrukce komunikací a chodníků Na Tržišti

V současné době probíhá I. etapa rekonstrukce komunikace a
chodníků Na Tržišti. V této etapě bude nově rekonstruována komunikace
od objektu ÚKZUZ po křižovatku s Puclickou ulicí a až k bývalé kotelně.
Vzhledem k velice špatnému stavu vozovky bylo přistoupeno ke komplexní
rekonstrukci jak komunikace, tak i chodníků. Budou vybudovány nové
kanalizační vpusti, tam kde bude třeba, bude kvůli odvodnění odebrána
i část podkladních vrstev a celá část bude nově vyasfaltována. Parkovací
místa budou částečně v zámkové dlažbě a částečně v asfaltu. Chodníky
pak v této části v zámkové dlažbě. V celé lokalitě Na Tržišti dochází ještě
k výměně starých uzávěrů vody firmou CHVAK. Dokončení této etapy
předpokládáme do poloviny června. Na tuto etapu bude navazovat ještě
v letošním roce etapa druhá, jejíž realizací dojde především k výraznému
navýšení parkovacích míst mezi obchodem, dětským hřištěm a bytovými
domy čp. 339 - 342. V této části bude vybudováno nově z asfaltu oboustranné
šikmé parkovací stání, za kterým budou vybudovány ze zámkové dlažby
oboustranně nové chodníky a tento úsek společně s částí u kotelny bude ve
směru od obchodu ke kotelně zjednosměrněn. Stávající chodník u čp. 335 a
336 zůstane zachován. Chtěl bych požádat obyvatele této lokality i ostatní o
pochopení a toleranci, pokud všechno nejde tak rychle, jak bychom my i oni
chtěli. Situace se stavebními firmami je hodně složitá, práce je hodně a firem
málo, firmy „přeskakují z města do města, z místa na místo“ a upřímně jsme
rádi, že se nám vůbec podařilo nějakou kvalitní firmu na tuto akci zajistit.
starosta
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Upozornění

15. června od večerních hodin do 17.
června včetně bude z důvodu osazování
nosníků na „Třetí most“ převedena veškerá
doprava z obchvatu zpět na stávající
průtah městem.

Společenská kronika

V měsíci květnu oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Radová Marie, Staňkov I			
Stöhrová Anna, Staňkov I			
Taubenhansl Miloslav, Staňkov II		
Jirotková Marie, Staňkov I			
Pluháčková Jaromíra, Staňkov II		
Rothová Květoslava, Staňkov I		
Mottl František, Staňkov I			
Hodan Ladislav, Staňkov I			
Zíková Božena, Staňkov II			
Andrlová Božena, Ohučov			
Gruber Václav, Staňkov I			
Forstová Anna, Staňkov II			
Mottlová Barbora, Staňkov I		
Klukanová Marie, Staňkov I		

94 let		
92 let
92 let		
91 let
91 let		
90 let
75 let		
75 let
75 let		
70 let
70 let		
70 let
70 let		
70 let

V měsíci červnu oslavili nebo oslaví významné životní jubileum
tito občané Staňkova
Streckerová Marta, Staňkov I		
Bozděchová Alena, Staňkov I		
Neubauerová Jiřina, Staňkov II		
Wegschmiedová Anna, Staňkov II		
Šteinbachová Anežka, Ohučov 		
Maříková Anna, Staňkov I			
Špatzová Marie, Vránov			
Bauer Václav, Staňkov I			
Leitl Jaroslav, Krchleby			
Grmanová Věra, Staňkov II		

80 let		
75 let
70 let		
70 let
70 let		
70 let
70 let		
70 let
70 let		
70 let

V měsíci květu oslavili zlatou svatbu manželé Fišerovi z Krchleb,
manželé Šantorovi z Krchleb a manželé Jaklovi ze Staňkova II.
Blahopřejeme všem jubilantům.
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Služby, které pomáhají v tíživých životních situacích na Horšovskotýnsku

Od ledna 2018 jsou mapovány sociální služby, které pomáhají lidem v krizových situacích, s problémy, se kterými
se obce a občané v regionu v sociální oblasti potýkají. Zjištění budou představena na setkání, které se koná 20.
června 2018 od 14:00 hodin na Městském úřadě Horšovský Týn, nNáměstí Republiky 52. Na setkání jsou srdečně
zváni zájemci z řad zástupců obcí a měst na Horšovskotýnsku, pracovníků obecních a městských úřadů, organizací
poskytujících sociální a související služby, uživatelů těchto služeb a jejich blízkých a zájemci z řad široké veřejnosti.
Účast na setkání je třeba potvrdit do 19. června 2018 Mgr. Ondřeji Raffelovi na níže uvedený e-mail či telefon.
Aktivitu realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy ve spolupráci s městem Horšovský Týn v rámci 3. etapy
plánování rozvoje sociálních služeb. Cílem celého projektu financovaného z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR
v rámci Operačního programu Zaměstnanost je naplánovat zajištění sociálních služeb tak, aby odpovídaly potřebám
občanů, aktualizovat katalog poskytovatelů služeb a rozšířit informace o možnostech pomoci pro občany v tíživých
situacích formou webového portálu.
Na akci budou od podzimu letošního roku navazovat setkání „u kulatého stolu“, u kterých se bude společně diskutovat
o problémech, se kterými se na Horšovskotýnsku potýkají senioři a občané se zdravotními handicapy, děti, mládež a
rodiny s dětmi a také lidé na okraji společnosti.
Bližší informace o projektu jsou uvedeny na webové stránce města Horšovský Týn (www.horsovskytyn.cz) v sekci
Úřad, Komunitní plánování sociálních služeb. Další informace a případné dotazy k setkání i projektu rád zodpoví Mgr.
Ondřej Raffel, koordinátor projektu, z Centra pro komunitní práci západní Čechy, tel.: 775 764 418, e-mail.: ondrej.
raffel@cpkp.cz.

KULTURNÍ
AKCE
Rockové taneční zábavy
– venkovní parket u
staňkovské sokolovny
1. 6.

Extra Band revival

9. 6.

Brutus rock

Akce v LD
1. 6.

0. hodina tanečního
kurzu

14. - 16. 6. Výstava ZUŠ
19. 6. Koncert ZUŠ
11. - 12. 8. Tradiční 		
zahrádkářská výstava
8. 9.

I. lekce tanečního
kurzu

13. 9. Koncert Václava
Žákovce s kapelou
Další akce
2. - 3. 6. Krchlebská pouťfotbalové utkání, hudební
posezení a taneční zábava
16. 6. Ásgard run –
překážkový závod, start
sokolovna, po skončení
rocková tan. zábava

K čemu máme tak pěkné nádraží?

Podle mého názoru i podle mínění řady mých známých je teď po zdařilých úpravách staňkovské nádraží
jedno z nejhezčích, ne-li vůbec nejhezčí na trati z Plzně do Domažlic. Zachovává si podobu, kterou mělo
již v minulém století. Bylo postaveno ve stylu, podle něhož, jak říkají někteří znalci, poznáte i v dalekém
zahraničí, že jste na území bývalého Rakousko - Uherska. Toto naše nádraží pamatuje doby, kdy se zde
vykládalo a nakládalo na vagony velké množství nejrůznějšího zboží a surovin, stavěly zde rychlíky,
křižovaly se pravidelně vlaky, vedla odsud další trať na Horšovský Týn a Bělou nad Radbuzou. Rozjížděly
se odtud autobusy do několika směrů - na Merklín, na Klatovy, na Čečovice, na Puclice…
Je pravda, že cestování vlakem využívalo daleko více lidí, dojíždělo se jím do zaměstnání, do škol i jinam.
Po období, kdy značně poklesl zájem o cestu vlakem, se začal snižovat počet spojů, trať motoráku na
Horšovský Týn a Poběžovice, zvaného kdysi „pukl“, a jímž se i jezdilo do Křenov a na Peřinu na borůvky a
na houby, prakticky zanikla. Rychlíky staví teď v Holýšově, odkud je mimo hlavní trasu shodnou s vlakem
spojení prakticky jen jednou silnicí na Kvíčovice. Takže možná by nám teď stačila jen podobná budka,
jakou mají v Dolní Kamenici – tam ovšem jsou na tom ještě hůř, protože tam je zastávka na znamení a
občas se prý stalo, že sice zmáčknete tlačítko, do tlampače zazní, že vlak zastaví, jede však dál a nebohý
cestující musí vystoupit na příští stanici. To všechno se děje v době, kdy opět stoupá zájem o cestování
vlakem, i kvůli cenám jízdného v autobusech. Takže nádraží teď máme pěkné, doufám ale, že z něj
nebude třeba ubytovna pro agenturní pracovníky, ale že naopak v souladu se svou novou vizáží získá i
na významu jako dříve.
(P. S. Nevěříte-li, že ve Staňkově máme městskou hromadnou dopravu – MHD, navštivte stránku
http://nasedat.cz/mhd/domazlice/stankov. Dozvíte se např. i o pokutách v MHD Staňkov!)
Josef Steinbach

21. 7. Krchlebská káď –
hasičská soutěž-hřiště
Krchleby
12. 8. Rybářské posezení
s hudbou na Malém mlýně
25. - 26. 8 Den otevřeného
letiště – vyhlídkové lety
25.-26. 8. Country festival
pro zámek Čečovice
8. 9. Hasičská soutěž – „O
pohár města Staňkova“ –
městský stadion
Svatojakubská pouť 2018
27. - 30. 7.
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...ROZHOUPEJ
ZVONY NAD
NÁMI...

I takto, refrénem z jedné
dost dobře známé české
písničky, by se dala
nazvat již IV. etapa opravy
staňkovské
dominanty,
tedy kostela sv. Jakuba,
kdy
převážná
většina
prací
se
bude
týkat
rekonstrukce a opravy
kostelní věže. Kromě opravy zvonů, jako takových, se
chystá realizace zprovoznění vyzvánění a pochopitelně
i synchronizace kostelních hodin, které v současné
době na každou světovou stranu ukazují jiný čas. Bude
provedena rekonstrukce oken ve věži, tedy výměna za
nová okna, která se budou pochopitelně vyrábět za
přísného dozoru památkářů. A jako finálová operace
bude zajištění nové fasády celé kostelní věže. Toto
vše se neobejde bez  značných finančních prostředků,
což bylo důvodem k vyhlášení veřejné sbírky na
REKONSTRUKCI   KOSTELNÍCH   ZVONŮ   A   VĚŽE,
kdy se i nadále snažíme zajistit finanční prostředky
ve výši cca 200.000,- Kč, vždyť   přeci kostel sv.
Jakuba je dominantou města Staňkov, tedy je nás
všech.   Jako památku na tento dobročinný akt získá
dárce symbolickou plaketku ve tvaru zvonu s L.P.
2018. Poděkování patří všem, kterým není lhostejný
osud našich historických a kulturních památek ve
Staňkově. Sluší se i poděkovat panu Pittrovi, který na
základě návrhu římskokatolické farnosti ve Staňkově,
po menších korekturách, vyrobil zcela zdarma tyto
památečné plaketky.  

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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Z archivu
Rok 1918 ve Staňkově – 3. část
Přes všeobecnou nouzi ještě 2. července upsala Staňkov Ves na
VIII. válečnou půjčku 500 korun. Na sv. Jakuba připadající pouť
se odbyla za malé účasti Staňkovských, jindy obvyklou taneční
zábavu a koncert dokonce okresní hejtmanství v Horšovském Týně
zakázalo. O den později konaný výroční trh rovněž nezaznamenal
velký zájem ze strany kupujících. Na trhu se prodávalo oblečení
vyrobené z náhražek, kronikář uvádí např. ponožky z trávy nebo
kopřiv. K cenovým relacím kronika doplňuje, že mužská košile, která
stála ještě v lednu 36 korun, byla na trhu účtována za 100 až 160
korun, vajíčko, jež v březnu stálo hospodyni 50 haléřů, v červenci již
90 haléřů atd.
Srpen začal mrazivě nejen tím, že byly prvního dne tohoto
měsíce naměřeny přízemní mrazíky, ale hned 3. srpna byla zmenšena
dávka masa pro rodiny na polovinu, protože i řezníci obdrželi snížený
příděl masa k prodeji. Nebyla ale ani mouka, a nebyl tedy k dostání
ani chléb. Kronikář píše, že jeden týden chléb vůbec nebyl, další
týden ano a pak už zase ne. Mouka nebyla přidělena ani pekařům,
ani rodinám. Na lístky se vydávala sůl a také nitě na zašívání, což
představovalo v době, kdy nebylo schůdné nakupovat nové oblečení
a muselo se dokola zašívat obnošené, poměrnou svízel. I nitě se tedy
dostaly na seznam velmi potřebného a bohužel nedostatkového,
drahého zboží. Lístky se vydávaly rovněž na doutníky, tabák (tzv.
tabačenky) a mýdlo.
Shánění potravin se postupně stalo velkou starostí, která
zabírala veškerý čas. Nebylo divu, že lidé toužili po změně. A tak když
Česká strana socialistická pořádala 8. září v sokolovně u Kozinů
důvěrnou schůzi, zúčastnilo se jí aktivně poměrně hodně staňkovských
obyvatel. Na programu byl proslov poslance Tomáše Janovce na téma
výživy a zásobování a referát říšského poslance Jiřího Stříbrného
(jednoho z pozdějších „mužů 28. října“): O úkolech české politiky a o
významu České strany socialistické. Poslance Stříbrného lidé vítali již
na nádraží a cestou ke Kozinům jej provázeli a zpívali národní písně.
Před hostincem u Kozinů Stříbrného uvítal Josef Žák, předseda
organizace České strany socialistické ve Staňkově. Samozřejmě,
že tato schůze nemohla zůstat nepovšimnuta rakouskými orgány.
Druhý den po skončení schůze přijel do Staňkova vrchní okresní
četnický strážmistr z Horšovského Týna, aby vyšetřil neoprávněné a
neschválené svolání schůze. Zajímal jej obsah Stříbrného projevu a
jména zúčastněných. Výsledek vyšetřování není znám.
Žalostná zásobovací situace si vyžádala, aby obecní úřad
vyhlásil přísný zákaz tzv. černého prodeje obilí a mouky. Za
neuposlechnutí zákazu hrozilo neúprosné rekvírování zásob. Snaha
o získání důslednější kontroly nad zásobováním a výživou obyvatel
vedla k ustanovení nejnižší možné ceny bochníku chleba o váze 1,26
kg na 1 korunu 30 haléřů. K zabránění obchodu pod rukou měla vést
i schůze starostů obou Staňkovů a okolních vsí, která se konala na
radnici v městečku 10. září 1918 a na níž se konzultoval způsob mletí
a odvádění veškerého obilí nejprve na obec a potom hromadně do
mlýna. Týž den se uskutečnila první schůze místní hospodářské rady,
jež měla na starosti mimořádné příděly mouky a bramborů těm, kteří
nebyli samozásobiteli. Rada dohlížela na potírání lichvy, stanovovala
ceny a dbala na to, aby se potraviny z městečka nevyvážely. O
necelý týden později (15. září) byla ve Staňkově založena i okresní
hospodářská rada, jejím předsedou byl zvolen Josef Žák.
Radka Kinkorová
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Pálení čarodějnic na Mastníku

Předvečer 1. máje se nemůže obejít bez pálení čarodějnic. I na
Mastníku se při ideálním počasí sešlo dost lidí všeho věku. Při
výborné muzice „legendární“ kapely DOA Rock, při vystoupení
stejně legendární skupiny Kargem, při konzumaci dobrých klobás,
piva i ledasčeho dalšího po setmění polykači ohně dovedli
návštěvníky k zapálení ohromné hranice, na níž spočinula a bídně
zhynula letošní čarodějnice.		
Josef Steinbach

Ukliďme si Staňkov, ukliďme si svět

Velice rád bych chtěl poděkovat našim zručným brigádníkům ze ZŠ Staňkov
ze třídy 5. A a 4. B, kteří pod vedením paní učitelky Pluhařové a paní
učitelky Součkové v rámci projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko úžasně
vyčistili lokalitu hájku pod tratí.
V poslední době se zde bohužel setkáváme s všemožným vandalismem a
nepořádkem, který tam někteří převážně mladší spoluobčané zanechávají.
Děti tak nejlepším způsobem ukázaly, že jim není lhostejné prostředí, ve
kterém žijeme. Že také dokáží přiložit ruku k dílu a vykonat prospěšnou
činnost, která slouží širokému okolí. 			
Marian Kudela
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Kroužek ZF v naší škole

Stejně jako v loňském roce i
letos probíhal na naší škole pod
vedením pracovníků firmy ZF
Ohučov kroužek Žáci objevují
techniku. Konal se pod záštitou
Obchodní a průmyslové komory
Regensburg a Česko německé
obchodní a průmyslové komory
a ve spolupráci s bavorským
sdružením Technik für Kinder.
Zkušení lektoři z firmy ZF
Ohučov se věnovali našim
žáků v šesti dvouhodinových
setkáních, která probíhala
v našich školních dílnách. Žáci
se naučili na počátku pracovat
s pájecí soupravou a letovat
a poté si postupně vyrobili
LED - kapesní svítilnu, funkční
elektrický obvod se střídavým
blikačem a sirénu. Vše si mohli
odnést domů.
Nakonec navštívili
firmu ZF, kde proběhlo setkání
s vedením firmy a lektory, kteří
kroužek vedli. Těm patří veliký
dík za to, že se dokázali při svém
pracovním vytížení smysluplně
věnovat dětem. Ty kteří se jim
za to odvděčily nejen obdivem, ale také kázní a pozorností při
jednotlivých lekcích. Během setkání došlo také k předání certifikátů
o účasti na kurzu a komentovaná prohlídka výrobních prostor firmy
ZF, kterou žáci sledovali s nadšením. S firmou ZF bylo dohodnuto
další pokračování tohoto kurzu. Ještě jednou díky firmě ZF za tyto
aktivity.
Zdeněk Valečka

Poděkování

ZŠ Stankov děkuje p. Marii Brožovské, p. Romanu Dvořákovi
a p. Petru Schejbalovi za dlouholetou spolupráci při konání
školních lyžařských kurzů. Bez jejich ochoty a obětavosti
bychom tyto kurzy nemohli pořádat. Jejich spolupráce si
váží nejen vedení ZŠ, ale i staňkovské děti, které kurzy
absolvovaly.

7. zahrádkářská jarní výstava

Víkend 21. – 22. 4. v Lidovém domě patřil již 7. výstavě jarních květin,
převážně cibulovin – tulipánů a narcisů. Kromě nich v tradičně výborně
připraveném sále nechyběly bonsaje, pokojové květiny i zajímavé vazby.
Ke koupi byl široký sortiment zahrádkářských přebytků, zahrádkářských
potřeb, přírodní kosmetiky, ale i roztomilé háčkované figurky z pohádek
a večerníčků. Výstavu navštívilo kolem 400 návštěvníků ze Staňkova i
širokého okolí.
Josef Steinbach
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25. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Tenhle půlkulatý ročník dětského maškarního karnevalu,
který opět uspořádala MŠ Staňkov, provázely drobné problémy hned
od samého začátku. Nejdřív se nedařilo naplánovat a zamluvit si
vhodný termín pro jeho konání, protože ať se vám to zdá nebo ne,
kulturní program v plesové sezóně v Lidovém domě ve Staňkově je
dost nabitý. Pak nás opravdu hodně letos potrápila vleklá chřipka,
která počty zdravých dětí v jednotlivých třídách mateřské školy
držela na minimu, a nakonec to bylo téměř letní počasí v den konání
karnevalu (14. 4. 2018), které se podepsalo na nižší návštěvnosti.
Ale ani tyhle počáteční problémy nás neodradily a pak už šlo
všechno jako po másle. Výzdoba sálu na téma „Bubáci a strašidla“
se opět opravdu povedla, což ocenili příchozí hned při vstupu do sálu.
Lístků do tomboly byl dostatek a to, že vyhrává každý, si přítomní
velmi pochvalovali. To se prý nikde jinde nevidí! Majitelé lístků si
ihned po zakoupení mohli z dostupných seznamů zjistit, co vyhráli, a

tak nemuseli čekat na zdlouhavé
losování, které by jim ubíralo
z času soutěžení. Soutěže jsou
totiž na tomto karnevalu nedílnou
součástí a dětmi i dospělými
jsou velmi žádané. Zapojit se
mohou děti bez rozdílu věku a
odměněni jsou úplně všichni.
Ti nejlepší samozřejmě „lepší“
cenou a ti ostatní cenou útěchy.
Protože, jak byste chtěli vysvětlit
např. malé dvouleté Karkulce,
že ji v soutěži předběhli větší
školáci? Ano i tak malé děti, které
ještě neodrostly plenkám, se na
karneval těšily a zúčastnily se ho.
Nápaditost
některých
masek opravdu brala dech a
zde patří poděkování hlavně
dospělým, kteří se na výrobě
kostýmů
podíleli.
Objevily
se masky nejen sólové, ale i
skupinové. I tady bylo možné
vyhrát hodnotnou odměnu nejen
v podobě školních pomůcek,
knih či hraček, ale také v podobě
obrovského dortu, který napekly
maminky dětí z MŠ. I těm patří
poděkování.
A samotná diskotéka,
která provázela celé odpoledne?
Byla tak strhující, že se mezi
dětmi na parketu objevovali i
dospělí a z jejich výrazů bylo
patrné, jak si karneval užívají.
Po celou dobu bylo
možné občerstvit se v bufetu,
kde si na své přišli malí i velcí.
Ač byl karneval pořádán
mateřskou školou, byla ještě celá
řada těch, kteří se na přípravě
a konání podíleli. Není možné
zde všechny jmenovat, protože
jich bylo opravdu dost, a to nás
velmi potěšilo. Takže velký dík
všem „SPONZORŮM“. Radost
v dětských očích za tu námahu
stála!
Zpracovala M. Přibylová
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CO SE POVEDLO A CO NÁS ČEKÁ
V letošním roce byly vyhlášeny MŠMT tyto soutěže pro základní umělecké školy:
soutěž dechových nástrojů, bicích nástrojů, ve zpěvu - včetně Karlovarského
skřivánka a přehlídka literárně-dramatického oboru v recitaci. Školní kola proběhla
v lednu a únoru. Do okresních kol postoupilo: 9 žáků dechového oddělení, 2 žáci
zpěvu, 4 recitátoři. Úspěšně postoupili do krajského kola: 3 žáci dechového oddělení,
1 zpěvák, 2 žáci se zúčastnili Karlovarského skřivánka, kdy jeden postoupil do kola celostátního, a
1 recitátorka. V krajském kole jsme jako škola, obdrželi celkem: 2 postupy do celostátního kola, 1. místo
ve zpěvu, 2. místo ve hře na saxofon, dvě 3. místa ve hře na zobcovou flétnu. Všem žákům blahopřejeme a pedagogům
děkujeme za přípravu.
Žáky naší školy můžete ještě vidět a slyšet během června na těchto akcích:
14. - 16. 6. výstava výtvarného oboru 9:00 - 17:00 hodin v Lidovém domě ve Staňkově
18. 6. 2018 Talentové přijímací zkoušky (informace dostupné na www.zus-stankov.cz)
19. 6. 2018 Koncert ZUŠ
18:00 hodin
Lidový dům
22. 6. 2018 Absolventský koncert 18:00 hodin sálek ZUŠ
25. 6. 2018 Absolventský koncert 17:00 hodin sálek ZUŠ
									

Za ZUŠ Staňkov Iva Zahořová

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIJÍMACÍ
TALENTOVÉ
ZKOUŠKY DO ZUŠ
STAŇKOV

Nabízíme vašim dětem možnost
rozvíjet hudební, výtvarné
a osobnostně komunikační
(literárně - dramatické)
dovednosti pod profesionálním
vedením pedagogů ZUŠ
Staňkov, Komenského 196,
345 61 Staňkov.

Zveme tedy vás a vaše děti
dne 18. 6. 2018 na přijímací
talentovou zkoušku do
naší školy.
Přihlašovat se můžete na
jednotlivé obory od začátku
května na www. zus-stankov.cz.
Zde najdete i podrobné
informace o vzdělávání v ZUŠ
Staňkov.
						
Těší se na vás pedagogové ZUŠ
Staňkov
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Hájek pod tratí – co je u nás nového

S nádherným jarním počasím, které nás určitě láká na návštěvu přírody, si opět po roce
dovolím napsat malý příspěvek věnovaný aktualitám z hájku pod tratí. Zmiňovaná lokalita
se dále rozrostla i díky Vojtěchu Kučerovi a Zdeňku Šagátovi, kteří ve svém volném čase
přišli a vyčistili další zákoutí od vzrostlého plevele a náletů. Vznikla nová přírodní atrakce,
o které jsme přemýšleli již od loňského roku. Je to brána vysazená z vrbových prutů. Také
se nám podařilo propojit cestu na Vížek přes pole, a tak se tam dostanete bezpečně mimo
silnici.
Rád bych také poděkoval panu Bauerovi a MTBS za zapůjčení
kontejneru na odpad a zajištění následné nakládky a odvozu.
Moc bych si přál, aby nám přibývalo takových drobných
pomocníků, kteří pomohou tento krásný kout a práci
místních nadšenců udržet v pěkném a čistém stavu. Stejně
tak apeluji na všechny místní občany, kteří parčík rádi
navštěvují, aby nebyli lhostejní k ničení a nepořádku, které
se s teplým obdobím vždy pravidelně objevuje. A když
náhodou uvidí někoho nevhodně se chovat, aby se nebáli
dotyčného slušně upozornit. I trpělivost a vůle lidí, kteří se o parčík nezištně starají,
má totiž své meze. Byla by skutečně veliká škoda, kdyby se z krásné lokality aktivního
odpočinku stalo opět nevábné a zarostlé místo plné nepořádku.
Závěrem ještě jednou děkuji všem, kteří se na údržbě parčíku podílejí, a srdečně zvu
všechny slušné spoluobčany na příjemnou procházku nebo posezení.
Marian Kudela.

Sport

Ve fotbalové I. B třídě vrcholí boj o postup, do něhož je zapojen i FK Staňkov a dva jeho největší konkurenti
z Meclova a Bělé. Staňkovští po sérii sedmi jarních vítězství bohužel nezvládli souboj dvou nejlepších týmů
tabulky a na hřišti Meclova prohráli 0:4. Věřme, že se jim ve zbývající části sezony bude dařit a dotáhnou své
snažení do úspěšného konce. Pravdou je, že boj o postup před zahájením tohoto soutěžního ročníku asi nikdo
nečekal. Ovšem mužstvo
se podařilo dobře vyladit
a dostavily se i výsledky.
Vychází každé dva měsíce. Vydává město
Staňkov, nám. TGM 35, 345 61 Staňkov.
Jen ty souboje s dalšími
Řídí redakce: Vedoucí - Josef Steinbach,
uchazeči o nejvyšší
Slávka Schenková, Ferdinand Schenk,
Marta Kastlová, fotografická spolupráce
příčku nevyšly. Ale
Radek Suchý, 1600 ks výtisků ZDARMA. Reuvidíme, rozhodující bude
dakce nezodpovídá za obsah uveřejněných
článků. Reg.č. MK ČR E 11539
postavení v tabulce na
Příspěvky do Staňkovska posílejte na
konci sezony.
adresu: steinbachj@quick.cz nebo slon.
V dubnovém utkání
proti Kolovči Staňkov
doma zvítězil 3:0.

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 15. července.

