Červenec / srpen 2018
Číslo 139

Svatojakubská pouť 27. - 30. 7.
Prostranství Na Mlýnské - pouťové pivní
slavnosti
pátek
sobota

neděle

19.00
22.00
13.30
15.30
17.30
19.30
21.30
23.30
14.00
16.00
18.00
21.00

DOA rock
MEDY GANG
SEDMIHORKA – dechová hudba		
BUDVARKA – dechová hudba
OLYMPIC revival
ABBA World revival
KREYSON memorial tour
Kabát west revival
VEGA - dechová hudba
GOLDEN WINGS
EXTRA Band revival + R.Zika
TURBO - rocková legenda

Sokolovna – „staňkovskej pouťovej
bigbít“
sobota 16.00
Podvraťáci
18.00
Zastodeset
20.00
Galilleo
22.00
Harlet
pondělí 18.00
pouťové dozvuky  s  MILANEM  
		
KHASEM a ADRIANOU
Chovatelský objekt - Plzeňská 12
sobota 8.00 - 15.00 výstava drobného zvířectva
neděle 8.00 - 15.00 výstava drobného zvířectva
9.00 - 13.00 Domažlická trojka - dechovka
sobota

Městský stadion
16.00 hod. přátelské fotbalové utkání
FK Staňkov - START Tlumačov

V prostoru u lávky a na náměstí TGM celá řada
pouťových atrakcí a stánkový prodej, v sobotu od 22.00
u lávky pouťový ohňostroj

POZVÁNKA

Svatojakubská pouť 29. července 2018

v 10.00 hod. - poutní nedělní mše svatá v kostele sv. Jakuba, které bude předcházet od 9.30 hod. slavnostní uvedení do
provozu kostelních zvonů po jejich rekonstrukci.
Po mši svaté zveme všechny do prostoru farní zahrady k příjemnému posezení u kávy, čaje a zákusku, a nebo do betlému, kde je dlouhodobě nainstalovaná výstava liturgického oblečení a předmětů.
Proběhne i tradiční soutěž o nejlepší staňkovský  pouťový  koláč. Uzávěrka soutěže bude v neděli 29. července v 9.00
hodin a vyhlášení výsledků bude po poutní mši svaté během ohlášek.
V rámci Svatojakubské pouti budou probíhat i veřejné prohlídky kostela sv. Jakuba ve Staňkově takto:
27. 7.2018 – pátek 15.00 – 19.00 hod.
28. 7.2018 – sobota 14.00 – 19.00 hod.
29. 7.2018 – neděle   10.00 – 19.00 hod.
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Posezení
nejen pro
rybáře

pořádají
staňkovští rybáři
za podpory města
Staňkov
11. 8. 2018
od 16 hodin

Prázdniny s dovolenou u moře?
Řecko, Španělsko, Turecko, Itálie, Maroko,
Egypt, Tunis, exotika........
Kontaktujte Cestovní agenturu VILLA TOUR
Staňkov na facebooku nebo na
www.villarestaurant.cz

na Malém mlýně ve Staňkově.
K tanci a poslechu hraje
M. Khas s Adrianou.
Občerstvení a bohatá tombola
zajištěny.
Srdečně zveme všechny naše
příznivce.

Společenská kronika

V měsíci červenci oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Bufková Anna, Staňkov I		
85 let		
Knoppová Zdeňka, Staňkov II
85 let
Varvařovská Anna, Staňkov II
75 let		
Fictum Josef, Krchleby		
75 let
Ganzwohl Ludvík, Staňkov I
75 let		
Brožová Marie, Staňkov I		
70 let
V měsíci srpnu oslaví významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Slavíková Alena, Staňkov I
92 let		
Steinbachová Marie, Staňkov I
90 let
Geiger Josef, Staňkov II		
80 let		
Kohout Ladislav, Staňkov I
75 let
Oulíková Emilie, Staňkov II
75 let		
Pelánková Pavla, Staňkov I
75 let
Osvald Jan, Staňkov I		
75 let		
Havlová Jana, Staňkov I		
70 let
Koza Antonín, Staňkov I		
70 let		
Glaserová Anna, Staňkov II
70 let
Fay František, Staňkov I		
70 let		
Výrutová Zdenka, Krchleby
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.
V červnu byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví občánkové
města Staňkov
Sára Peclová				
Tomáš Papajla
Rosalia Nová				
Jan Peschta
Luigi Gust				
David Bezděk
Michal Havel				
Lucie Soukupová
Kristýna Rubášová			
Marek Krutina
Maxmilián Stöhr
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ Staňkov, kterým
tímto děkujeme.

Český zahrádkářský
svaz
Základní organizace
Staňkov
ve spolupráci s
městem Staňkov
pořádá

43.
VÝSTAVU
KVĚTIN

ve dnech
10. - 12. 8. 2018
v Lidovém domě ve
Staňkově
Hlavní expozice:
jiřinky, mečíky, bonsaje, růže
Součástí výstavy bude: prodej širokého
sortimentu zahrádkářských výpěstků, zboží
od různých prodejců
Občerstvení zajištěno.
Vystavovatelé: členové ZO a hosté
Výstava bude otevřena:
pátek 10. 8. - 14.00 hod. - 18.00 hod.
sobota 11. 8. - 8.00 hod. - 18.00 hod.
neděle 12. 8. - 8.00 hod. - 18.00 hod.
Na vaši návštěvu se těší zahrádkáři Staňkov.
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Přeštice od září zahajují kurz

V jednom kole II

Maminky a tatínkové, neváhejte s přihlašováním do bezplatného
kurzu počítačů a měkkých dovedností!
Kurz V jednom kole II se od poloviny září 2018 otevírá všem
rodičům z Přeštic a okolí, kteří řeší návrat do práce nebo hledají
lepší zaměstnání. Během výuky je zajištěno hlídání dětí zdarma.
Nachystali jsme pro vás zajímavý program simulující založení
virtuální firmy. Vyzkoušíte si práci nanečisto s kancelářskými
programy. Zažijete lekce se specialisty z personálních agentur.
Zaměříme se na životopis a připravíme vás na pracovní pohovor.
Užijete si víkendové workshopy o komunikacích, spolupráci
s psychologem a mnoho dalších zajímavých aktivit. Unikátní
program kurzu vám pomůže najít cestu k seberealizaci a podpoří
sebevědomí, které se hodí nejen v pracovním, ale i osobním životě.
Proto je kurz v projektu V jednom kole II vhodný pro všechny rodiče,
kteří se chtějí vzdělávat a pracovat na sobě. Všechny zájemce o účast
v kurzu zveme na informační schůzku v úterý 21. 8. 2018 v 10 hodin
v KKC v Přešticích. Představíme vám podrobně kompletní program
kurzu a seznámíte se s organizátory. Pokud nemáte v daný čas možné
hlídání, vezměte svoje děti s sebou.
Je lepší si své místo rezervovat na www.attavena.cz nebo
kontaktovat koordinátorku, která vám ráda odpoví na veškeré dotazy
ke kurzu.
Kontakt:
Zuzana Heferová
koordinátorka kurzu
608 891 177
zuzana.heferova@attavena.cz, www.attavena.cz

Strana 3

KULTURNÍ AKCE
10. - 12. 8. - Zahrádkářská výstava MO Staňkov v 		
Lidovém domě
11. 8. Rybářské posezení s hudbou na Malém mlýně
18. 8. Medy Gang - pivnice u Šimků
25. - 26. 8. Den otevřeného letiště Staňkov, vyhlídkové
lety, letové i statické ukázky motorových letounů
a kluzáků
25. - 26. 8. Folk - country festival - zámek Čečovice
8. 9. od 13 hodin - Hasičská soutěž O pohár města 		
Staňkov fotbalové hřiště, hraje TELEFON
13. 9. Václav Žákovec s kapelou - koncert v LD
16. 9. Historický den skupiny historického šermu, 		
dobová hudba, trh - v sokolovně
28. 9. Drakiáda – letiště Staňkov
8. 9. zahájení tradičního tanečního kurzu pro mládež
pod vedením manželů Cíchových z taneční školy Dance
Stod v Lidovém domě. Přihlásit se do kurzu je možné
do konce srpna v podatelně MěÚ Staňkov,
tel. 379 492 411

!!! Oprava !!!
Redakce Staňkovska se omlouvá svým
čtenářům i zastupitelstvu města Staňkova za
tiskovou chybu z minulého čísla. V usnesení
z jednání zastupitelstva ze dne 26. 3.
v rámci prodeje pozemků z majetku města
v obytné zóně Ohučov, v bodě 4) vypadla
při korekturách jedna číslice a chybně
byla uvedena cena pozemku 55 850,- Kč.
Správně mělo být 551 850, - Kč. Děkujeme za
pochopení.
Redakce Staňkovska

Kultura s předstihem
11. 10. Krajanka - 100 let české dechovky, koncert v LD
17. 10. Halina Pawlovská – Chuť do života – zábavná
talk show v LD
25. 10. Andrea Tögel Kalivodová a Moravské klavírní
trio – koncert ke 100. výročí republiky - kostel
sv. Jakuba
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Z archivu
Rok 1918 ve Staňkově – 4. část
K 20. září 1918 byl zrušen lazaret v nové škole ve Staňkově Vsi, zbylí pacienti podstoupili doléčení v Domažlicích. Polní kuchyně sloužící pro
potřeby lazaretu se pak prodávala ve veřejné dražbě, uskutečněné na základě rozhodnutí obecní správní komise ze dne 27. září. Ke konci října se i ve
Staňkovech projevil nápor španělské chřipky, mnoho lidí onemocnělo a matrika zemřelých dosvědčuje i několik úmrtí na následky této nemoci. Jen
ve Staňkově Vsi v průběhu října onemocnělo přes 100 dětí a také asi čtyři učitelé, takže škola musela být načas uzavřena.
Fatální zhroucení zásobování se koncem září projevilo ve Staňkovech nedostatkem mléka, které dokonce na nějaké dny přestalo být úplně
vydáváno. Začátkem října se na příděl rozdělovaly už i kyselé okurky. Na výroční trh konaný 8. října se téměř nedostavili ani kupující, ani obchodníci,
několik druhů zboží, které trhovci nabízeli, bylo za neslýchané ceny. Opět se prováděl soupis vepřového dobytka. Chudí obyvatelé dostávali lístky na
podrážky k botám. Obuvníci ovšem problematicky sháněli i kůži na ušití bot. Brambory, jejichž cena byla určena na 20 korun za 100 kg, se běžně
prodávaly za 30 korun, také hovězí maso se prodávalo za trojnásobek stanovené ceny.
Přesto se pořádaly i nadále charitativní akce: na sv. Václava se konal u Hronů dožínkový věneček, výtěžek z této akce byl určen ve prospěch
sdružení České srdce. V této době se ve Staňkově odehrál ještě jiný velkolepý dobročinný počin. Staňkovská rodačka Rozálie Leitlová se rozhodla
věnovat svůj dům ve Staňkově Vsi dětem bez rodičů. Sirotčinec provozovaly od dalšího roku sestry Serafínského díla lásky v Českých Budějovicích.
U příležitosti uzavření smlouvy s uvedenou kongregací zavítal do Staňkova 2. září 1918 českobudějovický biskup Josef Antonín Hůlka, jenž téhož
dne světil sirotčinec v Horšovském Týně.
Právě na zasedání poradního sboru sirotčince, jehož členy byli rovněž starostové obou Staňkovů a které se konalo 28. října 1918, přišel
revident Prušák sdělit, že dorazilo úřední hlášení o kapitulaci Rakouska.
Byť i do obou Staňkovů pronikala v poslední době nejrůznější sdělení o konci války a o přípravě české samostatnosti, nikdo nevěděl,
nakolik jsou takové informace spolehlivé. Přesto se v důsledku těchto zpráv několikrát v průběhu října sešli Staňkovští, aby se navzájem posílili
v naději na brzké ukončení války a za zpěvu národních a vlasteneckých písní procházeli obcí. Četníci se snažili tato shromáždění rozpouštět, ale o
to častěji se setkávání občanů opakovalo. 									
Radka Kinkorová

10. ročník

Folk - country festivalu
pro zámek Čečovice
25. srpna 2018

Program:
12.00		
13.15 		
14.30 		
16.00 		
17.30 		
19.00 		
20.15		
21.15

Čečovic Band
Isara
Epydemye
Malina Brothers
Druhá tráva
Spirituál kvintet
Aftersix
country bál se skupinou
HoP a ŠaVani

Neděle 26. srpna
14 hod. divadlo Histrio:
Polívka se vaří (pohádka)
Změna progranu vyhrazena.
Vstupné:
So – 250 Kč, So + Ne – 270 Kč, Ne – 40 Kč
www.csopa.info Tel: 773 593 217, 774 870
675, info@csopa.info
Zve: Český svaz ochránců památek, veškerý výtěžek bude použit na záchranu zámku
v Čečovicích.

Projektový den Naše firmy na základní škole

Ve dnech 19. a 20. června se v obou třídách 7. ročníku uskutečnil projektový
den Naše firmy, který pro žáky připravila organizace Nvias společně se
Smart Edu Plzeň. Projekt byl financován firmou ZF, která se školou
dlouhodobě spolupracuje, a snaží se tak podpořit vzdělávání žáků.
Projekt byl velmi zajímavý a poučný. Vše bylo připraveno do posledních
detailů. Žáci se naučili mnoho informací o chodu firmy – co je potřeba
pro její založení, jaké pozice se ve firmě nacházejí a co obnášejí, co to
je marketing nebo jak si vytvořit vlastní značku. Vše si poté vyzkoušeli
v praxi. Zahráli si totiž hru, při níž si ve skupinách založili vlastní firmu.
Vymysleli si název, logo a produkt, se kterým se prosadí na trhu. Pomocí
vhodně zvolených investic do různých oborů (obchod, marketing, výzkum,
servis, výroba) a prostřednictvím dobré prezentace svého produktu se snažili
vydělat více peněz než jejich protihráči. Při hře se děti naučily také sestavit a
naprogramovat jednoduchého robota. Ten totiž symbolizoval produkt, který
firma prodává. Skupiny se snažily své roboty co nejvíce zkrášlit, protože
si byly vědomy, že je u výrobku důležitá i estetická stránka, a tak vznikly
opravdu originální výtvory. Projekt trval celé dopoledne. Na jeho konci
žáci hodnotili vzhled robotů, ale také marketing konkurenčních firem. Poté
proběhlo vyhodnocení a vítězové obdrželi malý dárek.
Projekt žáky velmi bavil. Děkujeme organizaci Nvias za příjemně strávený
den a firmě ZF za financování tohoto projektu.
Velký dík patří firmě ZF také za vybavení další učebny nábytkem, který
budou žáci využívat od nového školního roku.
Jitka Suchá, ředitelka školy
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Lidový dům zaplavila vodní díla Základní
umělecké školy

Od pátku 14. června do soboty 16. června probíhala v sále Lidového domu
výstava výtvarného oboru Základní umělecké školy ve Staňkově vedeného
Jaroslavou Kaufnerovou. Tématem výstavy byla voda a všechny práce
s vodou nějak souvisely. K vidění byly nejrůznější techniky výtvarného
projevu, řada z nich velmi netradičních a zajímavých. Každý návštěvník na
výstavě si určitě našel výtvor, který se mu líbil nejvíce. A i ty ostatní určitě
diváky zaujaly.
Josef Steinbach

Sport

Úspěchy staňkovských trojbojařů na MS v Calgary

Staňkovští trojbojaři opět vyrazili do světa na mezinárodní šampionát.
V červnu se v kanadském Calgary konalo 6. Mistrovství světa v
klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů, žen a masters.
Závodu, který se konal od 5. do 17. června, se zúčastnilo deset českých
reprezentantů, mezi nimi i Karel Rada se synem Karlem.
Vzhledem ke zdržení na letišti a problémům s vízy se závodníci dostali do
místa závodu až po dvou dnech, těsně před soutěží, takže na aklimatizaci
měli minimum času.
První přišel na řadu Karel Rada starší, závodící v kategorii Masters do 105 kg.
Závod začal tradičně parádní disciplínou rodiny Radů, tedy dřepem s činkou.
Karel začal pěkným pokusem s 270 kg a na druhý si nechal naložit 285 kg, což
byl nový národní rekord. Karel tento pokus zvládl a jak se později ukázalo,
byla to největší zvednutá hmotnost v soutěži, a stal se tím pádem mistrem
světa ve dřepu. Závod pokračoval druhou disciplínou tlakem na lavici, kde
zapsal solidních 170 kg. Poslední přišel na řadu mrtvý tah, kde si zajistil
druhým pokusem 285 kg bronzovou medaili v mrtvém tahu. Na třetí pokus si
nechal naložit 300 kg, kterým se chtěl pokusit o celkové vítězství. To se však
nezdařilo, ale i přesto svým nejlepším součtem v trojboji - 740 kg obsadil
krásné 2. místo, a stal se tak vicemistrem světa.
O dva dny později přišel na řadu Karel Rada mladší soutěžící v kategorii
dorostenců do 93 kg. Přestože byl jedním z nejlehčích závodníků, vedl si
skvěle. V první disciplíně dřepu po úspěšně zvládnutých pokusech na 220 a
230 kg si naložil 235 kg a tímto pokusem, který je jeho nejlepším výkonem,
obsadil 2. místo, a stal se tak vicemistrem světa ve dřepu. V druhé disciplíně
benčpresu zvládl opět všechny tři pokusy, když třetím zvedl 137,5 kg, což je
opět jeho osobní rekord. Soutěž se poté velice vyrovnala a rozhodovala třetí
disciplína, kterou je mrtvý tah. Zde si Karel po dvou úspěšných pokusech
na 230 a 242,5 kg nechal naložit 247,5 kg, i tento pokus úspěšně zvládl, a
držel tím celkové třetí místo v trojboji. Bohužel posledním pokusem a tím
nejnižším možným rozdílem 2,5 kg ho na 4. místo odsunul závodník z USA.
Karel Rada tak výkonem 620 kg obsadil vynikající 4. místo, což je i nejlepší
umístění v kategorii mladých závodníků ze všech českých reprezentantů.
Oba Karlové by chtěli poděkovat hlavně Plzeňskému kraji a firmě Fitsport Jiří
Trampota za jejich výrazný podíl na tom, že se mohli MS zúčastnit.
Vladimír Vacík
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Ásgard Run 2018
V sobotu 16. 6. se uskutečnil již druhý ročník závodu Ásgard run ve Staňkově. Patří mezi obtížné překážkové OCR závody (OCR: Obstacles Course
Race = překážkové závody).
Zakladatele tohoto staňkovského závodu inspirovala účast v několika větších a známějších závodech (Spartan, Predator race, Army run) a především
jejich atmosféra, překážky, profil trati a to jak jsou závody většinou vedeny
krásnou přírodou.
Závod je pořádán pod hlavičkou Sokola Staňkov. Tým SRTG Holýšov, založený v říjnu 2016, trénuje ve staňkovské sokolovně. V říjnu 2016 se konal úplně první neoficiální Ásgard run pořádaný v Holýšově pod kopcem
Trný. Druhý rok už vyžili pořadatelé zázemí staňkovské sokolovny a i díky
podpoře města Staňkov a několika dalších menších sponzorů uspoořádali v
dubnu 2017 oficiální 1. ročník, jehož se zúčastnilo 64 závodníků. Trať měla
okolo 10 km a 16 překážek. Čas se měřil jen ručně stopkami.
K letošnímu závodu nám sdělil hlavní pořadatel Lukáš Wacker toto: „Letošní ročník jsme chtěli posunout už o něco výš a to stálo mnohem více finančních a materiálních prostředků. Měření času bylo letos zajištěno profesionální digitální časomírou. Překážek jsme vyrobili 30 a několik jich zůstane stát
v areálu sokolovny. Ty budou sloužit k našemu tréninku na ostatní závody a
také možná jako hřiště pro veřejnost (když se nebudou ničit). Na příští rok se
použijí znovu, některé se trochu vylepší a upraví. Závodu se nyní zúčastnilo
97 závodníků a 96 jich doběhlo. Výsledky najdete na: https://www.sportt.cz/
racesResults/resultlist/665
Letos jsme zařadili i menší dětský závod na louce za řekou. Dětského závodu se k našemu překvapení přihlásilo cca 40 dětí, jejich trať měřila kolem
1 km a měla devět překážek. Za parného dne je zchladila i sprcha od SDH
Staňkov, kterým tímto děkujeme.
Po dětském závodě následovala Strongman Show, která se kvůli nízké účasti
a zranění strongmanů stala vlastně takovým představením strongman disciplín. Skvěle je představili Filip Grznár a Honza Gruszka.“
Celý den byl pak zakončen akcí AR night, kde vystoupily kapely Interloud,
SAS, V3ska a Dildo Boyz, kam měli závodníci vstup zdarma.

Trenéři staňkovského tenisového klubu Němec, Vacík a Malík vychovávají budoucí
generaci tohoto sportu – snímek z jednoho z prvních jarních tréninků.
Fotbalisté postupují
V posledním zápase sezony 16. června proti Kdyni završili fotbalisté Staňkova svou úspěšnou pouť I. B třídou.
V utkání zvítězili přesvědčivě 5:2 a potvrdili tak 1. místo v tabulce, které ostatně ovládali téměř celou sezonu,
na jaře již na nejvyšší příčku nikoho nepustili. Úspěch je o to cennější, že před rokem Staňkov ve stejné
soutěži bojoval o záchranu, v létě několik hráčů z kádru odešlo, a tak před začátkem nového ročníku rozhodně
nebyl favoritem. Jedna důležitá posila ale přišla – útočník Tomáš Tlustý ze Stoda, který se s 36 brankami stal
suverénně nejlepším střelcem soutěže. Stabilní formu si ale udržovali i další hráči, s dobrými výsledky rostla
chuť a postupně se z našeho týmu neočekávaně stal aspirant na postup. Úspěch je dárkem i pro věrné fanoušky a
zadostiučiněním pro vedení klubu, pro funkcionáře, kteří i v těžkých chvílích v nedávné době nezištně pracovali
pro fotbalový Staňkov. Jistě, v I. A třídě to vůbec nebude jednoduché, čekají tam kvalitnější soupeři. Minimálně
tradicí však Staňkov do vyšších krajských soutěží patří, a tak věřme, že i v další sezoně si naši fotbalisté užijí
radost z dobrých výsledků.
Dalším týmem, který v minulé sezoně vyhrál svou soutěž, jsou mladší žáci, kteří naprosto suverénně ovládli
okresní přebor. Ve Staňkově vyrůstá celá řada nadějných fotbalistů, je jasné, že dobrá práce s mládeží je
mimořádně důležitá pro další budoucnost celého klubu.
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