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Vážení spoluobčané,
dříve, než se přesype písek
v přesýpacích hodinách
roku 2018, čekají nás po
předvánočním shonu vánoční
svátky a s nimi, zejména pro naše děti či vnuky
a pravnuky, Štědrý večer, večer kdy se společně
s vánočním stromkem rozzáří i jejich oči, až pod
vánočním stromečkem rozbalí první dárek. Chtěl bych
Vám všem popřát klidné a pohodové Vánoce a do
nového roku 2019 hodně zdraví, štěstí, optimismu a
osobní pohody.

Mgr. Bc. Alexandr Horák,
starosta města

Advent ve Staňkově opět otevřely adventní trhy, které opět
ve spolupráci s městem připravila základní škola. Slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu na staňkovském náměstí
proběhlo již tradičně první adventní neděli.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 5. 9. 2018

Rada města schvaluje
- opravu sochy sv. Jana
Nepomuckého na náměstí T. G.
Masaryka polečností A. D. Creative
s.r.o., Na Roudné 80, Plzeň, cena
opravy včetně DPH 33 275,- Kč,
- dárkové balíčky a fin. dary pro
oceněné bezplatné dárce krve ze
Staňkova, Krchleb, Ohučova a
a Vránova. Slavnostní ocenění
proběhne 24. 10. 2018 od 16 hodn
v LD. Částka cekem 12 500,- Kč,
- přijetí finančního daru Základní
škole Staňkov od společnosti
Pomáháme školám o.p.s., se
sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha
Nusle. Dárce daruje ZŠ Staňkov
v kalendářním roce 2018 finanční
prostředky do celkové výše
1 620 000,- Kč a 820 000,- Kč,
- přijetí finančního daru od spol.
WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
Vladislavova 152/4, 140 00 Praha
4, pro 11 žáků ZŠ Staňkov na
úhradu školních obědů ve školním
roce 2018/2019. Jedná se o částku
17 407,- Kč za první pololetí a
29 721,- Kč za pololetí druhé,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu v ulici U Pošty
č.p. 389, byt č. 11 panu Václavu
Krejsovi, bytem U Pošty č.p. 392,
bere na vědomí
- poděkování ZO ČZS Staňkov
za bezplatný pronájem sálu
Lidového domu na pořádání letní
výstavy květin a pomoc MTBS při
technickém zajištění výstavy.
Usnesení z jednání rady města
dne 19. 9. 2018
Rada města schvaluje
- odpis pohledávky za odebrané
obědy žáků z roku 2015 a 2016 ve
školní jídelně v celkové výši
2 604,- Kč, jedná se o
nevymahatelné pohledávky,
- žádost MŠ Staňkov o navýšení
rozpočtu o částku 45 125,- Kč. Tato
částka je na dovybavení kuchyně,
a to v souvislosti s celkovou
rekonstrukcí kuchyně MŠ (digestoř,
nerezové regály a 2 ks nerezových
stolů).
Usnesení z jednání zastupitelstva
města Staňkov konaného
dne 26. 9. 2018
Zastupitelstvo města schvaluje
- rozpočtová opatření v rozpočtu
města Staňkov na rok 2018 č. 4.
Upravený rozpočet po těchto

změnách bude činit v příjmové části
106 065 431,02 Kč a ve výdajích
127 125 687,87 Kč. Financování
bude činit + 21 060 256,85 Kč
(změna stavu krátkodobých
prostředků na bankovních účtech
+9 481 582,- Kč, splátky úvěrů a
půjček –5 890 495,- Kč, úvěry a
zápůjčka +17 469 169,85 Kč).
- smlouvu o dílo mezi společností
Silnice Horšovský Týn, se sídlem
Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn,
a městem Staňkov. Předmětem
smlouvy je zhotovení stavebního
díla Veřejná infrastruktura obytné
zóny Ohučov. Cena včetně DPH
činí 4 887 354,50 Kč. Podkladem
pro stanovení ceny je položkový
rozpočet, který je nezbytnou
přílohou SOD,
- smlouvu o dílo mezi společností
Silnice Horšovský Týn a městem
Staňkov. Předmětem smlouvy je
zhotovení stavebního díla Staňkov
– oprava místních komunikací po
výstavbě kanalizace a vodovodu –
2. část. Cena včetně DPH činí
2 898 204,37 Kč. Podkladem
pro stanovení ceny je položkový
rozpočet, který je nezbytnou
přílohou SOD,
- Dodatek č. 3, Smlouvy
o hypotečním úvěru reg. č.
730003230070 uzavřené dne
31. 7. 2013 mezi městem Staňkov a
Komerční bankou a.s., a Oznámení
o nové výši splátky jistiny úvěru
a úroků. Výše splátky jistiny je
5 474,- Kč měsíčně a složení
mimořádné splátky jistiny úvěru
ve výši 319 895,- Kč. Jedná se
o hypoteční úvěr na výstavbu
bytových domů U Pošty č. p. 387
a 388,
- Dodatek č.7, Smlouvy o sdružení,
uzavřené mezi městem Staňkov a
Stavebním nájemním družstvem
Staňkov – U Pošty. Dodatek
upravuje uhrazení mimořádného
finančního vkladu ve výši
319 895,- Kč na účet města Staňkov
a nastavení pravidelných splátek ve
prospěch města Staňkov ve výši
5 488,- Kč,
- prodej pozemku v k. ú. Staňkovves, p. č. 1678/3 o výměře 407
m2, druh pozemku trvalý travní
porost, panu Pavlu Ludvíkovi a
Marcele Ludvíkové, oba bytem U
Čermenského lesíka 445 za cenu
105,- Kč/m2. Celková cena činí
42 735,- Kč. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující,
- prodej pozemků v k. ú. Staňkovměsto p.č.2787/2 o výměře
6 m2, druh pozemku ostatní plocha

a p. č. 3232/2 o výměře 9 m2,
druh pozemku ostatní plocha,
panu Janu Herianovi, bytem
Vietnamská 700/6, Bubeneč, Praha
6, za dohodnutou cenu 5 950,Kč. Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující,
- Smlouvu o úvěru mezi městem
Staňkov a Komerční bankou a. s.,
ve výši úvěru 4 000 000,- Kč. Úvěr
lze použít výhradně na nákup 100 %
obchodního podílu korporace R+V
nemovitosti s.r.o., IČ 26400952
evid. č. pohledávky bude 35166184557/0100,
- Smlouvu o dílo č.2018/100
uzavřenou mezi městem Staňkov
a Finalkom s.r.o. Předmětem
smlouvy je dílo Staňkov – oprava
komunikace po opravě kanalizace
– sídliště Na Tržišti. Cena díla
je stanovena na 1 355 346,41 Kč
včetně DPH.
Usnesení z jednání rady města
dne 15. 10. 2018
Rada města schvaluje
- na základě žádosti ZŠ Staňkov,
příspěvkové organizace, navýšení
rozpočtu o 16 437,- Kč. Důvodem
je výměna rozvaděčů NN v prostoru
u sborovny školy, který nevyhověl
předcházející požární kontrole
v červnu r. 2018,
- zakoupení vánoční výzdoby na
náměstí T. G. Masaryka. Cena bude
maximálně 150 000,- Kč,
- žádost Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o pronájem Lidového
domu v termínech 23. 3. a 4. 5.
2019 na pořádání tanečních zábav,
odvolává
- na vlastní žádost jednatele
společnosti Městské nemovitosti
s.r.o. pana Petra Kučeru,
volí
- jednatelem společnosti Městské
nemovitosti s.r.o. pana Jiřího Beka.
Rada města
k návrhu CHVAK a.s. Domažlice na
stanovení výše vodného a stočného
pro r. 2019 bere na vědomí cenu
vodného ve výši 39,62 Kč včetně
DPH za 1 m3
a schvaluje výši stočného ve výši
44,99 Kč včetně DPH za 1 m3.

Usnesení z ustavujícího zasedání
zastupitelstva města Staňkov
konaného dne 31. října 2018
Zasedání zastupitelstva města
schvaluje
- návrhovou komisi ve složení
Bc. Hana Dokulilová, Rostislav
Holoubek, Zdeněk Strousek,
- veřejnou volbu,
neschvaluje tajnou volbu,
jmenuje
- za ověřovatele zápisu z jednání
Václava Černého, Bc. Martinu
Konopíkovou,
bere na vědomí
- složení slibu všech členů
zastupitelstva podle § 69 odst. 2
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění,
- ustanovení pětičlenné rady města
v souladu s § 84, odst. 2, písm. m) a
§ 99, odst. 3, zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění,
zřizuje
- v souladu s § 117, odst. 2, § 84
odst. 2, písm. m) a § 119, odst.1,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění finanční výbor
v počtu 7 členů, kontrolní výbor
v počtu 3 členů,
volí
- v souladu s ustanovením § 84,
odst. 2, písmena m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, člena zastupitelstva města
Staňkov Mgr. Bc. Alexandra
Horáka starostou města, Jiřího
Becka místostarostou města, Bc.
Hanu Dokulilovou členou rady
města, Zdeňka Strouska členem
rady města, Bc. Tomáše Grmana
členem rady města,
Bc. Martinu Konopíkovou
předsedyní finančního výboru,
Mgr. Jaroslava Šobra
předsedou kontrolního výboru,
stanovuje
- starostu dlouhodobě uvolněným
pro výkon funkce,
- v souladu s nařízením vlády č.
318/2017 Sb. výši odměn za výkon
funkce neuvolněným členům
zastupitelstva, s platností od 1. 11.
2018,
konstatuje,
že nově zvolené zastupitelstvo se až
do případného projednání nového
jednacího řádu v tomto orgánu bude
řídit stávajícím jednacím řádem
zastupitelstva schváleným dne
11. 12. 2002.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Ustavující zasedání zastupitelstva

Ustavující zastupitelstvo po komunálních volbách se konalo ve středu 31. října
v sále kina. Zde se nově zvolení zastupitelé představili staňkovským občanům, kteří
se také dozvěděli, že z důvodu neslučitelnosti funkcí odstoupil původně zvolený
Pavel Bauer a na jeho místo postoupila z místa první náhradnice na kandidátce
Volby pro Staňkov Bc. Kamila Fichtlová. Zastupitelé zvolili veřejným hlasováním
starostu města, místostarostu a zbývající tři členy městské rady takto:
starosta - Mgr. Bc. Alexandr Horák, místostarosta - Jiří Bek
členové rady - Bc. Hana Dokulilová, Zdeněk Strousek, Bc. Tomáš Grman
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Bc. Martina Konopíková a předsedou
kontrolního výboru byl zvolen Mgr. Jaroslav Šobr.
Josef Steinbach

Alexandr Horák

Jiří Bek

Hana Dokulilová

Zdeněk Strousek

Tomáš Grman

Martina Konopíková

Jaroslav Šobr

Petr Fejtek

Bohumíra Černá

František Pátý

Petr Kučera

Rostislav Holoubek

Gabriela Špitová

Kamila Fichtlová

Václav Černý

Volby 2018

Před dvěma měsíci jsme měli všichni, kteří máme právo
volit, možnost zase po čtyřech letech jít k volbám a spolupodílet se
na tom, jakým směrem se bude naše město v příštích letech ubírat a
zároveň rozhodnout o tom s kým. V první řadě bych chtěl poděkovat
všem, kteří k letošním volbám přišli, a slíbit jim, že i když třeba volby
nedopadly podle jejich představ, tak se budeme my, kteří jsme
důvěru dostali, snažit, aby ti, co nás volili, této volby nelitovali, a ti
kteří ne, tak aby si třeba za čtyři roky řekli, že to vlastně nebylo tak

Název
Volba pro Staňkov
Název
Česká
strana
sociálně demokratická
Volba pro
Staňkov
Česká
strana sociálně demokratická
KDU
- ČSL
KDU - ČSL
Komunistická
Komunistická strana
strana Čech
Čech a
a Moravy
Moravy

špatné. Osobně bych chtěl moc poděkovat za důvěru, která mi byla
dána, a za hlasy, které jsem v letošních volbách obdržel. Je to pro mě
opět obrovský závazek do příštích čtyř let a svědčí o tom, že jsme svoji
práci, i když se třeba nepovedlo všechno, co jsme chtěli, dělali dobře.
Jsem přesvědčen o tom, že jak já, tak místostarosta, radní a
i ostatní zastupitelé ve spolupráci s Vámi všemi důvěru v nás vloženou
nezklameme a budeme všichni pracovat v zastupitelstvu jako jeden
tým s jediným cílem, aby se Staňkov, Krchleby, Ohučov a Vránov staly
zase o něco lepšími místy pro život.
starosta

Hlasy
9649
Hlasy
4022
9649
4022
2143
2143
1186
1186

V%
56,75%
V %
23,65%
56,75%
23,65%
12,60%
12,60%
6,97%
6,97%

60

60

55
50
55
45

50
40

56,75

56,75

35

45
30
25
40
20

23,65

35
15
10

30

12,6

5

0
25

20
15

6,97
VPS

ČSSD

23,65

KDU-ČSL

KSČM

Mandáty
9
Mandáty
3
9
3
2
2
1
1
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100
let
republiky
Dny kolem 28. října byly letos ve znamení řady akcí a oslav se
vztahem ke stému výročí vzniku samostatné Československé republiky.
Oslavy byly a nejrůznější akce se konaly nejen ve velkých městech, ale i
v malých obcích. Sdělovací prostředky se výročí věnovaly měrou vrchovatou.
I ve Staňkově byla tomuto významnému výročí věnována velká
pozornost ze strany organizátorů, často i obecenstva.
Zasloužený zájem vzbudila výstava v Lidovém domě, jejíž vernisáž
se konala právě 28. října. Nazývala se 100 let republiky a pořádaly ji město
Staňkov, Klub vojenské historie Hraničářský prapor 6 „Sibiřských úderníků“
a Československá obec legionářská jednota Plzeň. Předměty a dokumenty
ze sbírek členů uvedených organizací připomněly návštěvníkům dobu ke
konci rakousko-uherské monarchie, dobu 1. světové války, první republiku i
2. světovou válku. Jak již naznačují názvy pořádajících organizací, jednalo se
především o artefakty s vojenskou tematikou – ukázky výzbroje, výstroje,
fotografie z vojenského, ale i četnického prostředí z 1. republiky – výklad
poskytovali pánové Mareš a Toman v předválečných četnických uniformách
nebo pan Machek v uniformě důstojníka čsl. armády z 1. republiky. Kromě
nich se zahájení účastnili i další vojáci v historických uniformách.
Na stejný den bylo přichystáno zasazení Lípy republiky na náměstí
T. G. Masaryka. Představitelé města a MTBS pozvali na tuto akci občany
Staňkova, vzhledem k velmi nepříznivé předpovědi (deštivému počasí) však
byl plán narychlo změněn a sázení bylo přesunuto na dopoledne 1. listopadu.
A zrodil se i výborný nápad, aby Lípu republiky zasadily děti ze staňkovské
mateřské školy. Tak se také stalo a po krátkém projevu dosavadního starosty

Lípa republiky

Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 byla na místo, kde s ní
již počítá projekt rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, do
prostoru před starou radnicí zasazena dětmi z Mateřské
školy Staňkov k výročí 100 let od vzniku Československé
republiky Lípa republiky. Celá akce byla z důvodu zrušení
původně plánovaného termínu 28. 10. 2018 pro nepřízeň
počasí připravena poměrně narychlo, ale nakonec se
ukázalo, že zasazení dětmi, těmi nejmladšími občany
našeho města, těmi, kteří představují naši budoucnost, byl
nakonec, alespoň podle mého názoru, ten nejlepší nápad.
Děti se pustily do sázení s velkou vervou a opravdu si to
moc užívaly. Nakonec jen litovaly, že díra pro strom nebyla
hlubší. Na závěr dostaly všechny děti i paní učitelky sladkou
odměnu a pamětní medaili, kterou vyrobil PC servis Staňkov.
Pamětní kámen zhotovila firma Kamenictví Staňkov, Václav
Wegschmied. Oběma těmto firmám bych chtěl touto cestou
moc poděkovat.
starosta

A. Horáka a za symbolického dozoru vojáka v uniformě z první republiky
se děti chopily lopatek a strom zasadily. Máme tak dvě Lípy republiky a
doufejme, že tato nebude časem nedůstojně zakryta pestrobarevnými
reklamními panely jako ta na rozcestí ulic Americké a 28. října!
Po skončení výstavy, o níž se zmiňujeme na začátku článku, připravila
staňkovská Základní umělecká škola v Lidovém domě od 5. 11. výstavu
výtvarných prací rovněž ke stému výročí republiky. Výstava byla doplněna
kopiemi novinových článků a dalších dokumentů k tomuto výročí. A další
den, 6. 11., zde proběhl hojně navštívený koncert ZUŠ. Vystoupila řada
posluchačů ZUŠ s hudebními čísly, dva mladí tanečníci taneční školy ve
Stodě a i mladí Staňkováci, kteří večer zakončili předvedením České besedy.
Pořadem provázela paní Pluháčková, která jednotlivá čísla uváděla ve
vztahu k různým údobím naší stoleté historie.
Vrcholným kulturním počinem, a dík za něj patří především městu Staňkov, které jej zajistilo, byl v rámci 100. výročí republiky koncert v kostele
ve středu 8. 11. Ten pro onemocnění zpěvačky nahradil původně na 25.
10. plánovaný koncert Moravského klavírního tria. Se stejným souborem

Prosinec 2018

Strana 5

vystoupil bravurní italský barytonista Martino Hammerle – Bortolotti, podle
názoru mnohých přítomných se jednalo o ojedinělý vynikající zážitek. Účinkující - housle, klavír, violoncello a zpěv - strhli svým výkonem těch bohužel
nemnoho přítomných.
Ovace po každém čísle (např. Ant. Dvořák – Slovanský tanec č. 15.,
César Franck, dvě árie z opery Jana z Arku G. Verdiho i italské lidové písně
aj.) a zejména po skončení koncertu byly ohromné a zasloužené.
			
Josef Steinbach

Z archivu

Rok 1918 ve Staňkově - 6. část
Nastal čas práce. Prozatímní okresní národní výbor se sešel 3. listopadu
v zasedací síni radnice ke své schůzi za přítomnosti zástupců českých
obcí horšovskotýnského okresu a zástupců všech politických stran. Na
programu bylo zvolení řádného okresního národního výboru se sídlem
ve Staňkově. Schůzi zahájil starosta Karel Gruber a poslanec Tomáš
Janovec, který vyzdvihl význam převratu a zdůraznil potřebu vzájemné
spolupráce v nové republice. Jednáním se došlo k závěru, aby agrárníci
a strana státoprávně demokratická byla v okresním národním výboru
zastoupena sedmi členy a tentýž počet zástupců dostaly k dispozici obě
sociální strany, patnáctým členem byl zvolen Tomáš Janovec. Zvoleni
byli učitel Tomáš Raděj, obecní tajemník Václav Roučka, statkář
v Přívozci Antonín Šimandl, rolník v Močeradech Jakub Beneš a
zemědělec ve Lštění Adam Křepel za agrárníky, dělníci Václav Šizling,
Václav Výrut, domkář z Čermné Josef Koza za sociální demokraty,
starosta obce Staňkov Městys a cukrář Karel Gruber, učitel Vojtěch
Vacek, soukeník Václav Kohout a malíř Josef Žák za stranu národně
sociální a obchodník Jan Fay a krejčí Josef Ernst za stranu státoprávně
demokratickou. Po zvolení se národní výbor představil občanům právě
shromážděným na náměstí a ještě se stačil zúčastnit průvodu.
Nebylo bohužel možné obratem ruky výrazně zlepšit hospodářské
poměry a zásobování, a proto dál přetrvávala a ještě dlouho přetrvávat
měla drahota, nedostatek potravin a spotřebního zboží.
Večer 20. listopadu přijelo na nádraží 45 italských zajatců, kteří
utekli z internace v Bavorsku, a proto byli na nádraží staňkovskými
občany vřele přijati a pohoštěni.
Ne všude probíhal převrat poklidně, či spíše ne všemi byl
nový stát vítán. Na území obývaném etnickými Němci nevlály vlajky
na znamení radosti. Staňkovští mohli pozorovat velice zblízka vývoj
v nedalekém Horšovském Týně, kde musela zasahovat armáda, aby byl
obnoven klid a pořádek. Vlakem od Plzně a od Klatov dorazili vojáci do
Horšovského Týna 4. prosince.
Téhož dne k večeru se ve Staňkově odehrála protestní akce proti
faráři Maxi Pitermanovi. Rozjitřený dav žádal starostu obce, aby se
zasadil o Pitermanovo odvolání, neboť kněz údajně obhajoval

nevyhnutelnost a nutnost války. Farář Piterman se při slavnostní
vánoční bohoslužbě rozloučil s věřícími v kostele a požádal o
penzionování.
Dne 21. listopadu okresní národní výbor ve Staňkově Vsi sesadil
obecní správní komisi a dosadil bývalý obecní výbor v sestavě z roku
1911, který byl místodržitelským výnosem z 19. května 1916 rozpuštěn.
(Vyjádřením místodržitelství co zemské správy Národního výboru z 5.
ledna 1919 však měla zůstat činná obecní správní komise, ale již se tak
nestalo.) Přestože vesská obecní správní komise protestovala, dostavili
se 4. prosince zástupci okresního národního výboru a předali obecní
úřad Staňkova Vsi zpět obecnímu zastupitelstvu zvolenému v roce
1911. V čele nového obecního zastupitelstva zůstal Jan Fay, předseda
obecní správní komise a zároveň bývalý starosta. Na následující schůzi
8. prosince 1918 však na svoji funkci rezignoval. Úřadujícím radním
se za něj stal Vavřinec Fictum, který však 23. prosince 1918 na tuto
funkci rovněž rezignoval. Po něm byl zvolen Antonín Janka. Hned
17. prosince staronoví zastupitelé dlouze jednali: zvolili revizní komisi
(tzv. revizory účtů), jež měla za úkol prošetřit účty a prověřit možnosti,
jak odprodat válečné půjčky. V téže schůzi ale odmítli zvolit členy
obilní sběrny a její úkoly předali hospodářské radě, která zajišťovala
dostatečné zásobování a měla zpřehlednit rozdělování potravin. Obecní
výbor dále ustanovil osoby zodpovědné za vydávání aprovizačních
lístků, provedl volbu místní školní rady, zvolil stavební komisi a vyslal
okresnímu národnímu výbor přípis, v němž se nesouhlasně vyjadřoval
k účasti židovských obchodníků při rekvizici (zabírání) dobytka a obilí.
Jedním z bodů jednání se stal též návrh na odebrání tělocvičny Sokolu
a její úpravu pro potřeby školní výuky.
Dne 10. prosince byli sesazeni rovněž funkcionáři dosavadního
okresního výboru v Horšovském Týně a staňkovský okresní národní
výbor v Horšovském Týně nově jmenoval devět Čechů a osm Němců,
okresním tajemníkem dále zůstal Josef Šíma a oficiálem J. Votruba.
Staňkovští začali usilovat o zřízení vlastního okresu, jenž by zahrnoval
obce Holýšov, Ohučov, Čečovice, Doubravu, Nahošice a Blížejov.
Ještě jednou se v roce 1918 Staňkov oblékl do slavnostního
hávu, a to 21. prosince, v den, kdy stoupenci nové republiky slavili
příjezd prezidenta Osvoboditele do Prahy.
Radka Kinkorová
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Zaměření města do dalších čtyř let
A co nás čeká v průběhu čtyř nadcházejících let? Prvním, nepříliš
populárním úkolem, je dokončení kanalizace ve Staňkově a Vránově a
s tím spojené uvedení komunikací do „sjízdného“ stavu. Úmyslně píši do
„sjízdného“, protože vzhledem k rozsahu budované kanalizace se nedá
předpokládat, že se podaří na všech dotčených komunikacích udělat hned
nové asfaltové povrchy. Již v lednu začne rekonstrukce budovy staré radnice,
která by se měla během jednoho roku proměnit v nové společenské a
kulturní místo. Náklady na celkovou rekonstrukci včetně vybavení jsou
bezmála 15 mil. Kč, město obdrželo dotaci ve výši 9,5 mil. Kč. Výběrové
řízení na rekonstrukci vyhrála s nejnižší cenou firma ACG Real s.r.o. Praha.
Výběrové řízení na vnitřní vybavení bude probíhat následně v průběhu roku
2019. Celá akce je financována z IROP a musí být dokončena do listopadu
roku 2019 a bude právě kvůli „šibeničnímu“ termínu velice náročná jak na
prováděcí firmu, tak na stavební dozor i na zaměstnance úřadu.
Vzhledem k nadstandardní spolupráci s ŘSD je na velice dobré
cestě zřízení odbočovacích pruhů na obchvatu města, a to u Vránova směrem
od Domažlic a ve směru od Plzně na letiště. Rovněž tak je naplánována na
rok 2020 při rekonstrukci můstku v Ohučově i rekonstrukce křižovatky, kde
by se měl zlepšit výjezd z Ohučova, dále pak na opačné straně rekonstrukce
můstku společně s křižovatkou při vjezdu do Vránova u čerpací stanice, kde
by konečně měl vzniknout i standardní odbočovací pruh. Nadále pracujeme
na tom, aby se stal i obchvat Ohučova pevnou součástí plánovaného
obchvatu Holýšova.
Chtěli bychom po domluvě s novým vedením holýšovské
radnice propojit cyklostezkou Staňkov a Holýšov. Bez problému jsme našli
v tomto i v dalších bodech společnou řeč a v příštím roce by se mělo začít
projektovat. Dále je připraven projekt na spojení Vránova s Křenovy novou
polní cestou, která by zároveň měla sloužit i pro cyklisty. Ve spolupráci
se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje by měla být příští rok opravena
Vytůňská ulice a u hřbitova by mělo vzniknout nové parkoviště, zpracovává
se dokumentace na opravu Trnkovy ulice včetně chodníků, měla by se
opravovat Domažlická ulice. Je připraven projekt na žádost o dotaci na
chodníky v Americké ulici od potoka Laškov, bude se dodělávat chodník
v Domažlické ulici.
Zmínil jsem asi největší investiční akce, ale je toho mnohem víc.
Chceme dále pokračovat v budování dalších chodníků, opravách místních
komunikací a rozšiřování parkovišť. V plánu je dokončení rekonstrukce
sokolovny v Krchlebech, nová dětská hřiště v Krchlebech a ve Vránově.
V plánu jsou další větší či menší investiční, ale i neinvestiční akce, které
by měly nám všem zpříjemnit život v našem překrásném městě. Budeme
nadále podporovat školy, sportovní oddíly a všeobecně kulturu ve Staňkově.
Úkolů nás čeká v příštích čtyřech letech hodně, některé se možná realizovat
nepodaří, ale já pevně věřím tomu, že i s Vaší pomocí, tedy s pomocí všech
obyvatelů Staňkova, Krchleb, Ohučova a Vránova dokážeme ty nejdůležitější
splnit.
starosta

Společenská kronika

V měsíci listopadu oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Žáková Marie, Staňkov I			
85 let
Jedlička Josef, Staňkov I			
85 let
Schejbal Konstantin, Staňkov II		
80 let		
Příbrský Jaroslav, Staňkov I 		
75 let
Rothová Hana, Krchleby			
70 let

DRAKIÁDA

V pátek 28. 10. 2018 uspořádalo město Staňkov v pořadí druhou Drakiádu
na místním letišti. Za vydatné pomoci spolupořadatelů - mateřské školy,
klubu Amos a Aeroklubu - připravilo nejen pro děti jedinečné odpoledne.
Už od rána se „snažilo“ i počasí. Mraků ubývalo, slunce hřálo každou
hodinu víc a víc a vítr foukal tak akorát.
Celou akci zahájil starosta města A. Horák a pak už se zábava plně rozjela.
Účastníci měli možnost zakoupit pěkné draky přímo na místě. Někteří toho
využili a někteří si přinesli vlastního draka už z domova. Díky fajn počasí
neměl nikdo problém dostat toho svého do vzduchu. A obloha se rozjasnila
veselými barvami těchto draků.
Dále měli přítomní možnost prozkoumat hangár s letadly, občerstvit se
v bufetu a posedět v přistaveném stanu. Ti menší se mohli zapojit do soutěží
jako např. slalom s překážkami, shazování kuželek, trefování se do plechovek,
chytání ryb, navíjení „udic“ ... Žádné ze stanovišť nesměli vynechat. Po
jejich absolvování museli vyluštit tajenku a vybrat k ní z několika možností
odpovídající obrázek. Posledním úkolem bylo jeho přesné vybarvení. Teprve
pak si mohli vyzvednout slíbenou odměnu. Soutěžení bylo rozděleno do
několika časových bloků, které byly prokládány zajímavými aktivitami.
Bylo to zhlédnutí akrobacie leteckých modelů, které dětem shazovaly
bonbóny, pro nebojácné jízda na koni, skotačení v nafukovacím hradu, jízda
na kolotoči či mlsání u „sladkého“ stánku, kde nechyběla ledová tříšť ani
cukrová vata. Vše bylo doprovázeno reprodukovanou hudbou DJ Krutiny.
Během akce si děti mohly vyzvednout balónek naplněný héliem, potěšit
se s ním a v závěru se zapojit do hromadného vypouštění těchto balónků
jako příslibu, že se zde zase za rok sejdeme.
Podle ohlasů přítomných lze soudit, že si toto sváteční odpoledne užili
všichni bez rozdílu věku a rozhodně se už teď těší na další ročník. A proto
děkujeme nejen pořadatelům a sponzorům, ale i ostatním, kteří se na této
akci podíleli (hasiči, technické služby, statek Viktorie), a přejeme jim do
dalších aktivit hodně pracovního elánu.		
   M. Přibylová

V měsíci prosinci oslavili nebo oslaví významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Vacíková Vlasta, Staňkov I		
93 let		
Stauber František, Staňkov II		
85let
Roudná Jaroslava, Staňkov II		
85 let		
Rychalová Milena, Staňkov I		
75 let
Kufnerová Marta, Krchleby		
75 let		
Volena Jan, Staňkov I			
75 let
Gabrielová Marie, Staňkov I		
75 let		
Mlynáříková Miloslava, Staňkov I		
70let
Pátý Josef, Staňkov I			
70 let		
Franta Miroslav, Staňkov II		
70 let
Kubín Jan, Staňkov I			
70 let		
Kohoutová Alena, Staňkov II		
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.

Prosinec 2018
Vichřice Fabienne

V noci z neděle 23. na pondělí 24. září přešla přes naše území vichřice
Fabienne – bohužel, zasáhla i Staňkov a okolí a způsobila zde značné škody.
V pásu ve směru od silnice do Puclic, přes sídliště Na Tržišti a přilehlé ulice,
přes náměstí, překročila řeku a přes louky pokračovala do Staňkova - vsi.
Na celé této své ničivé pouti zanechala poničené automobily, na náměstí
polámané lípy, poškozené a ze svých míst vytržené autobusové zastávky, i
lokomotivu poškozenou nárazem do vyvráceného stromu. Již během noci a
pak po celý den zasahovali hasiči i pracovníci MTBS.
J. Steinbach
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Město Staňkov oznamuje občanům, že se podařilo ve velice krátké
době vyřešit uzavření provozovny pohřebnictví Všetečka v Americké
ulici ve Staňkově. Uzavření provozovny přišlo bez předchozího
upozornění a naštěstí se podařilo rychle najít náhradní prostory a
domluvit se s nástupcem panem Davidem Všetečkou a v době, kdy
vychází tento článek, by měla být provozovna v nových prostorách
v Plzeňské ulici čp. 20 (bývalé sídlo firmy Renovum) již v provozu.
Jsem velice rád, že se nám podařilo navrátit do Staňkova tuto
službu, která slouží nejen Staňkovským, ale i širokému okolí.
starosta

O kanalizaci koncem roku

V letošním roce se výkopové práce vedly dle původního harmonogramu,
přičemž se povedlo v rámci možností opravit komunikace po většině
výkopů. Snažíme se, aby naše město vypadalo stále lépe.
V současné době se pracuje na kanalizaci ve Vránově od řeky do obce, kde
je omezení v průjezdu obcí.
Pro příští rok je v plánu zahájení prací v dalších ulicích ve Staňkově a
dokončení kanalizace ve Vránově.
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 a přejeme do příštího roku mnoho pracovních úspěchů.

Marie Bozděchová odbor MIŽP

Firma PETBEK s.r.o. hledá do provozovny
ve Staňkově nové kolegy na pozici

OBRÁBĚČ KOVŮ
( frézař, soustružník, obsluha drátořezu )

Český rybářský svaz, z. s.,
místní organizace Staňkov
pořádá tradiční

PRODEJ
VÁNOČNÍCH KAPRŮ
v neděli 23. 12. 2018
od 9:00 do 12:00 hodin na Malém mlýně.
Ryby je nutné si předem objednat
na MTBS Staňkov.
Cena kaprů i amurů je 95,- Kč/kg

Požadujeme:
- základní znalost technických výkresů
- zájem o obor a spolehlivost
Praxe v oboru výhodou (není podmínkou)
Nabízíme:
- možnost zaškolení
- dobré platové ohodnocení již v základu platu
- možnost dalšího platového růstu
- práce v dobrém kolektivu
- práce ve dvousměnném provozu
- příspěvek na dopravu
- stravenky
- odměny
- 5 dní dovolené navíc
V případě zájmu volejte:
777 608 019, 777 608 394
nebo pište na
e-mail: smazalova@petbek.cz
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Kultura

ZUŠ oslavila 100 let ve
velkém stylu

Jedna z akcí vztahujících se ke stému
výročí založení Československé republiky
se odehrála v podvečer dne 6. listopadu
v sále Lidového domu. Tradiční zahájení
takové akce státní hymnou bylo provedeno
netradičně na sólový lesní roh. Celým
večerem provázela paní Pluháčková.
S uplynulým stoletím seznámila diváky
prostřednictvím hudebních skladeb, které se
vztahovaly k různým událostem a jednotlivým
obdobím, převážně z prvních 30 let republiky
i z doby před jejím vznikem. Vzpomněla
i významné staňkovské rodáky a občany
z těchto časů. Hudební vystoupení předvedli
žáci Základní umělecké školy ve Staňkově.
Sál byl vyzdoben výtvarnými pracemi dětí
z výtvarného oboru ZUŠ. Závěr patřil České
besedě.

Dance show 25. 11. v LD uváděl Pavel Cích z taneční školy Dance Stod. Vystoupily

taneční kluby ze Staňkova a Holýšova a sportovní taneční páry s ukázkami standardních, latinských a
jiných tanců, zatančily hvězdy Star Dance paní Daniela Šinkorová a Michal Padevět. Moc jim to slušelo,
předvedli waltz a sambu a Michal Padevět pozval diváky na parket s krátkou výukou tance. Závěrečné
rozloučení diváků s účinkujícími bylo nekonečné, bylo rozdáno mnoho podpisů a fotek. Pro milovníky
tance a rytmu to bylo nádherné odpoledne, celá akce se moc vydařila, přišlo 250 lidí platících + 125 bylo
účinkujících + další doprovod a choreografie, takže sál byl zase jednou zcela zaplněný. Marta Kastlová

10. a 11. listopadu proběhl v Lidovém domě 18. ročník festivalu
deskových her. Opět bylo plno, opět se těšíme na příště a opět
moc děkujeme pořadatelům i městu Staňkov.

Prosinec 2018

Firma ZF Staňkov se opět zapojila do projektu
Žáci objevují techniku
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Firma ZF Staňkov s. r. o. děkuje
všem zaměstnancům za dosavadní
dobrou spolupráci a přeje v novém
roce pevné zdraví a hodně úspěchů.

V polovině října letošního roku skončil další, tentokrát již ale pokračovací kurz
techniky, který pořádala opět firma ZF Staňkov s. r. o. ve spolupráci se Základní školou ve Staňkově.
Kurz byl určen především pro starší žáky (od 6. třídy), kteří se zúčastnili základního kurzu. Důraz zde byl kladen především na tvoření vlastníma rukama.
Během šesti odpoledních projektových setkání žáci pod vedením tutorů (zaměstnanců ZF Staňkov) pomocí pájení sestavili poplašné zařízení do dětského pokoje, spínač reagující na tlesknutí, běžící světlo s LED a měnič hlasu. Vše, co si děti v rámci projektových odpolední sestavily, si také
mohly odnést domů.
Naši tutoři měli za úkol ukázat dětem, jak může být technika zajímavá a zábavná a že „NADŠENÍ VZNIKÁ VLASTNÍ ČINNOSTÍ“, což bylo
i mottem tohoto projektu. Toto se jim určitě podařilo a spokojení byli nejen samotní žáci, ale i jejich rodiče.
26. listopadu proběhlo ve firmě ZF Staňkov slavnostní předání certifikátů o dokončení kurzu. Žáci si kromě certifikátů odnesli i malé dárky
od firmy a mohli se i podívat, co je u nás ve firmě nového.

ZF Staňkov

Halloween

20. října se ve Staňkově na Mastníku
uskutečnila tradiční Halloweenská
cesta odvahy pro děti. Tématem
letošního roku bylo peklo a všechno
s tím související. Na dvacet
organizátorů – skautů z celého okresu
– připravilo dva strašidelné okruhy:
jeden spíše pro menší děti na louce
směrem na Krchleby a druhý lesem
kolem kapličky. Akce se zúčastnili
malí skautíci ze Staňkova, Holýšova,
Domažlic a Kdyně a mnoho dětí a
jejich dospělých doprovodů ze Staňkovska, celkem více než 200
lidí. Naštěstí nám přálo počasí, tak jsme si to všichni docela užili.
Už teď se těšíme na další skautskou akci pro veřejnost, která bude
začátkem května.

25. výročí a nábor
Staňkovský oddíl v letošním roce slaví 25. výročí od založení. Za těch
25 let prošly oddílem stovky dětí ze Staňkova i okolí. Mnohé se za tu
dlouhou dobu změnilo: třeba vedení, několikrát jsme změnili klubovnu
(ta současná je naproti škole v Komenského ulici), 4x jsme změnili
tábořiště, změnily se skautské kroje atd.
Letošní rok bylo v oddíle registrováno 47 členů, ale zdá se, že věkový
průměr nám trochu stoupá. Proto se obracíme na nejmladší kluky
a holky s nabídkou skautování. Rádi bychom vás pozvali na naši
vánoční besídku, která se koná 15. 12. 2018 – více informací na FB
popř. oddílovém webu.
Facebook | Pestrý kroužek - Skautský oddíl Staňkov		
www.
stankov.skauting.cz
Kontakt na družinové rádce:
Tereza Stodolová – Zoubek, tel.: 608565355, e-mail: t.stodolova@seznam.cz
Eliška Křížková – Líza, tel.: 721840660, e-mail: elakrizkova20@gmail.com
Více o skautingu například zde: https://www.skaut.cz/skauting/
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Keramická dílna

Díky dotaci obce byla v loňském roce zřízena na základní škole
keramická dílna. Chodí do ní relaxovat děti i dospělí. V letošním roce
byl z finančních prostředků města zakoupen hrnčířský kruh.
Máme z dílny velkou radost a moc si vážíme toho, že obec podporuje
volnočasové aktivity dětí i dospělých.
V. Čtveráčková

Kurz tance a společenské výchovy pro mládež pod vedením
manželů Cíchových byl ukončen závěrečným plesem 30. 11. 2018
v Lidovém domě. Doprovázela kapela Amati Band ze Stříbra.

Kultura v době adventu i po něm
10.12. - 19.00
12.12. - 14.00
		
12.12. - 17.30
		
14.12. - 18.00
15.12. - 20.00
18.12. - 18.00
		
19.12.- 18.00
24.12.- 24.00
		
26.12. - 17.00
		
31.12. - 20.00

Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky – v LD
Adventní setkání seniorů v Betlémě na
farní zahradě
Česko zpívá koledy – v prostranství ZŠZUŠ
Vánoční koncert ZUŠ v LD
Rockový bál – v LD
Posezení pro seniory u šálku kávy či čaje
s živou hudbou v LD
Vánoční koncert ZŠ v kostele sv. Jakuba
Půlnoční mše svatá se sborem a 		
orchestrem v kostele sv. Jakuba
Vánoční koncert - Česká mše vánoční 		
J. J. Ryby v kostele sv. Jakuba
Silvestrovská zábava v LD

S předstihem
14.2. - 18.00 Duo ARAMIS – koncert v LD
15.3. - 19.00 Natěrač - divadelní představení v LD
28.3. - 18.00 Sadovanka- koncert v LD
Plesy 2019
4.1.		
Maturitní ples – BEAN Staňkov, SSOŠ a
		
Gymnazium s.r.o
12.1.		
Country bál pro Čečovice
19.1.		
Rybářský ples
2.2.		
Mládenecký ples
9.2.		
Letecký maškarní ples
9.3.		
Dětský maškarní karneval
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AUTO MOTO SHOW

Na staňkovském letišti se 22. září konala již 4. AUTO MOTO SHOW,
kterou pořádala firma Šmucler z Horšovského Týna. O popularitě
této akce svědčily ohromné davy návštěvníků, kteří museli svá
auta zaparkovat i několik set metrů od letiště, protože parkoviště
na letišti byla beznadějně zaplněná. Na programu byly prezentace
nových vozů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Honda, prezentace
elektrokol, autogramiáda herců Dejvického divadla a hokejistů HC
Škoda Plzeň, kuchařská show, hasičská show, kaskadérská show na
čtyřkolce. Hrály zde kapely Mandrage, Telefon Accoustic Illegal Band,
pracovníci záchranné služby s dětmi prováděli úkony první pomoci.
Zájemci si mohli některé modely aut i elektrokol vyzkoušet, stejně
jako jízdu autem „naslepo“ jen pomocí kamer, mohli se zúčastnit
i vyhlídkových letů a mnoha dalších atrakcí pro děti i dospělé.
Vydařenému odpoledni přálo i počasí.
Josef Steinbach

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Staňkov
srdečně zve všechny na tradiční

44. RYBÁŘSKÝ PLES
19. 1. 2019 od 20:00 hodin v LD Staňkov
K tanci a poslechu zahraje: Music

Bohatá tombola

Klatovy

Vstupné: 150 Kč
Občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek na MTBS Staňkov.
MO ČRS Staňkov

Staňkov
od zemské
stezky k obchvatu

Již více než dva roky jezdí automobily po obchvatu Staňkova
a tisíce kamionů již netrápí
obyvatele města. Komplikovanou cestu, která po desítky let
předcházela jeho vybudování,
připomíná drobná publikace
„Staňkov – od zemské stezky
k obchvatu“. Zájemci o tuto
publikaci si ji mohou zakoupit
v podatelně městského úřadu
za 45,- Kč.
red.

www.crsstankov.cz

Mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti
v novém roce 2019
přeje čtenářům
Staňkovska
redakce
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Sport

Hokejisté mají odehranou
třetinu sezóny

Staňkovští hokejisté mají v letošním ročníku
odehráno celkem osm utkání ve skupině „B“
Krajské soutěže mužů Plzeňského kraje. V
prvním utkání v druhé polovině září Staňkov
podlehl týmu HC Kralovice 3:7. V druhém
zápase na domácím ledě prohrál těsně 3:4
s týmem Baník Líně. Ve třetím duelu podlehl
na domácím plzeňském ledě Sokolu Losiná
vysoko 1:9. Teprve až ve čtvrtém zápase
hokejisté Staňkova zvítězili 6:5 na domácím
domažlickém ledě nad týmem HC Omega
Trans Plzeň. Dále následovala prohra 3:7
s týmem Sokol Radobyčice. Ve všech třech
listopadových utkáních Staňkov podlehl
svým soupeřům: Rapid Plzeň - Staňkov 7:4,
Staňkov - Spartak Sedlec 4:6, HC Strašice
- Staňkov 3:1. Po těchto zápasech jsou
staňkovští hokejisté na posledních příčkách
tabulky soutěže (ze 13 týmů skupiny B).
Staňkovský hokejový klub prožívá nejhorší
vstup do sezóny od roku 2000. V prosinci
čekají hokejisty ještě čtyři utkání, ve kterých
porovnají síly s Meteorem Třemošná, TJ
Zbiroh, HC Domažlice a HC Chotěšov.
Nejproduktivnějšími hráči jsou: Petr Hoffman
a Tomáš Krippner se 6 góly, Jiří Látal se 4
góly, Martin Kapitán se 3 góly a Tomáš Přibyl
se 2 góly. Nejlepším nahrávačem je Tomáš
Nový s 9 asistencemi. Nejproduktivnějšími
obránci jsou Marek Přibyl a Miroslav Vísner.
Děkujeme všem sponzorům za podporu a
všem fanouškům za fandění při zápasech.
Pololetní schůze klubu se bude konat v

Úspěšní fotbalisté

prosinci (již sedmiletá tradice) u Milana
Hilperta v Pivnici u Šimků, tedy v nejstarší
staňkovské hospůdce, kterou si hokejisté
velmi oblíbili zejména pro kvalitní služby a
skvěle ošetřený pivní mok.
Více na www.hcstankov.cz .
Vojtěch Němec

ale nakonec vybojovala krásné třetí místo (nahoře
uprostřed). Staňkov reprezentovala Vendula Konopová, žákyně do 56 kg. S přehledem postoupila
až do finálového boje, kde podlehla zkušenější
soupeřce a vybojovala druhou příčku (vpravo nahoře).
Kristýna Kiričenková (vlevo dole), kadetka do
65 kg, bojovala ve velmi početné kategorii. Získaná vítězství v bojích jí ale stačila jen na páté
místo. Barbora Bíliková, kadetka do 70 kg (dole
uprostřed), šla do boje o medaile s velkým nasazením a své soupeřky nechala všechny za sebou.
Přivezla si tak domů zlato. Tereza Konopíková
(vpravo dole) postoupila v kategorii žen do 63 kg
do finálového boje, který s technickou převahou
vyhrála, a získala tak další zlato.
Šest českých děvčat domů dovezlo 3 zlaté, jednu
stříbrnou a jednu bronzovou medaili. Trenéři jsou
pyšní na výsledky svých svěřenkyň a pro další zápasy a vítězství v nich budou při trénincích děvčatům jako doposud maximálně pomáhat.
Marcela Konopová

Holýšovské zápasnice
sbíraly medaile v Německu

Dne 29. 9. se dívčí družstvo holýšovského zápasu
zúčastnilo závodů v německém Werdau. Mezi 31
týmy, skládajícími se ze 111 zápasnic ze 4 evropských zemí, zaujal Holýšov krásné druhé místo.
Jejich zápolení sledovali trenéři Milan Konopík
a Karel Farkaš.
Tereza Turková, žákyně do 63 kg, porazila všechny soupeřky, a získala tak první zlatou medaili
pro Holýšov (vlevo nahoře). Katrin Lea Boháčková, žákyně do 52 kg, na chvíli podlehla nervozitě,

Končící rok 2018 patří v dějinách staňkovského fotbalu k těm nejlepším. Po
triumfální jízdě I. B třídou, kterou zakončil postup do vyšší soutěže, čekala
na fotbalisty těžší zkouška. Tým ale svůj návrat do I. A třídy po třech letech
zvládl na podzim tohoto roku nad očekávání. V polovině sezony je FK
Staňkov na velice pěkném 4. místě, nasbíral 30 bodů, přičemž na 1. příčku
ztrácí jen 3 body. Takovou bilanci pravděpodobně nečekali ani ti největší
optimisté. Svěřenci trenérů Vladimíra Kukly a Milana Kuchariče navíc ani ve
vyšší soutěži neustoupili od svého stylu hry, stále předvádějí aktivní útočný
fotbal, o čemž svědčí i 38 nastřílených branek v 15 zápasech. Fanoušci asi
jen tak nezapomenou na domácí zápasy proti Žihli (8:0), Horažďovicím
(5:3) nebo Starému Plzenci (5:4 po penaltách). Nejlepším střelcem je opět

Tomáš Tlustý se 17 góly, 4 dali Pavel Gust a Josef Kubina, po 3 brankách
František Dolejš a Václav Voves, jednou se trefili Jakub Šimůnek, Vojtěch
Mifek, Václav Záhoř, Antonín Kolros, Denis Drudík a Tomáš Výrut, jeden
gól byl vlastní. Velkou oporou je brankář Ladislav Jánský, po jednom
celém zápase odchytali Ladislav Regál a Michal Traxmandl. Do hry
zasáhli také Josef Vrba, Petr Vacík, Ondřej Hrdina, Václav Pergl, Dyma
Moisiuk, Tomáš Kaufman. Není jistě bez zajímavosti, že Staňkov za celý
rok 2018 v mistrovském zápase doma neprohrál, něco takového se povedlo
naposledy v roce 1991.
Oddíl se pečlivě věnuje práci s mládeží, což dokládá množství odchovanců
v kádru A mužstva, čtyři z hráčů jsou stále ještě v dorostenecké kategorii.
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