Červenec / srpen 2019
Číslo 145

Program Svatojakubské pouti
Staňkov 26. - 29. 7. 2019

neděle 10:00 - poutní mše svatá v kostele sv. Jakuba

Sokolovna - „staňkovskej pouťovej bigbít“
sobota 16:00 - Septic People
Prostranství Na Mlýnské - pouťové pivní slavnosti
18:00 - Aušus
pátek 19:00 - STARÝ PSI - klasic rock
20:00 - Sifon
22:00 - STORM + Radek Zika
22:00 - Harlet
sobota 13:00 - HORALKA – dechová hudba
pondělí 18:00 - pouťové dozvuky s Václavem 		
15:00 - JIHOČESKÁ VLACHOVKA – dechová hudba
Žákovcem + Annou Volínovou
17:00 - JACK DANIEL – jižanský country rock
19:00 - ADAM MIŠÍK s kapelou
Chovatelský objekt - Plzeňská 12
21:00 - The AC/DC rock show, best revival 		
sobota, neděle - 8:00 - 15:00 - výstava drobného zvířectva
Germany
neděle 9:00 - 13:00 - Domažlická trojka - dechovka
23:30 - Kabát west revival
neděle 13:30 - VEGA - dechová hudba
15:30 - GOLDEN WINGS
17:00 - Jakub Smolík s kapelou
19:00 - Aleš Brichta + PROJEKT
21:00 - EXTRA Band revival + Radek Zika

Městský stadion
sobota 17:00 - přátelské fotbalové utkání
FK Staňkov - START LUBY
V prostoru u lávky a na náměstí TGM celá řada
pouťových atrakcí a stánkový prodej,
v sobotu od 22:00 hod. u lávky pouťový ohňostroj.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 5. 6. 2019

Rada města schvaluje
- účetní závěrky příspěvkových
organizací města - základní
školy, mateřské školy a základní
umělecké školy za rok 2018,
- hospodaření organizací
založených městem Staňkov za
rok 2018 Lesy Staňkov s.r.o. a
Městské nemovitosti s.r.o.
- žádost SDH Ohučov o příspěvek
ve výši 3 000,- Kč na pořádání
dětského dne konaného
9. 6. 2019 na hřišti v Ohučově,
- uzavření dodatku č. 3 ke
smlouvě o hypotečním úvěru reg.
č. 7300004230059 uzavřené dne
30. 6. 2004,
- žádost ředitelky Soni Petrášové,
Linka bezpečí, z.s. o fin. příspěvek
na provoz Linky bezpečí, z.s. ve
výši 10 000,- Kč,
- poskytnutí daru Základní
škole Staňkov od firmy PETBEK
ve výši 2 000,- Kč na úhradu
nákladů spojených s pořádáním
žákovského plesu,
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti
č. IV-12-0012720/VB/1 mezi
městem Staňkov a ČEZ Distribuce
a. s. Předmětem smlouvy je
stavba zařízení distribuční
soustavy – 2 x přípojková skříň
v pilíři a podzemní kabelové
vedení NN na parc. č. 16/5 v
k. ú. Krchleby,
bere na vědomí
- sdělení firmy POVED,
organizátora veřejné dopravy,
změny jízdního řádu spoje č.
400180/10 (Staňkov - Krchleby a
zpět) od 9. 6. 2019.
Usnesení z jednání rady města
dne 19. 6. 2019
Rada města schvaluje
- na žádost ředitelky MŠ výjimku
z počtu dětí ve třídě, podle §
23, odst. 3 školského zákona,
v platném znění, na 28 dětí. Ve
čtyřech třídách to bude zvýšení
celkem o 16 dětí na školní rok
2019/2020 a
bere na vědomí
zvýšení školného v MŠ ve

Staňkově od září 2019 z 390,- Kč
na 430,- Kč. Snížené školné činí
290,- Kč. Školné se vypočítává
z provozních nákladů za školní rok
2018/2019,

město Staňkov za období od
1. 1. do 31. 12. 2018, vydané
auditorskou společností ADU.CZ
s.r.o. na základě provedeného
přezkoumání hospodaření v
červnu 2019 se závěrem:
schvaluje
s výhradou nedostatků,
- finanční příspěvek 50 000,- Kč
- účetní závěrku města Staňkov za
na částečné pokrytí vydání knihy
r. 2018,
„Staňkov – Fotbalová kronika“.
- kupní smlouvu mezi městem
Rozsah knihy cca 300 stran, kniha Staňkov a A. D. Creativ s. r. o.
pojednává o historii kopané ve
Tato smlouva je uzavírána
Staňkově od minulého století až
v přímé návaznosti na výsledky
po současnost. Celkové náklady
výběrového řízení k zakázce
na vydání knihy budou cca
Komunitní centrum stará radnice
90 000,- Kč, přičemž Plzeňský kraj Staňkov – vybavení. Předmětem
poskytl dotaci ve výši 40 000,- Kč, smlouvy je dodávka vybavení
- navýšení rozpočtu pro FK
Komunitního centra stará radnice
Staňkov o 15 000,- Kč,
v celkové ceně 1 427 675,57 Kč
- Smlouvu o dílo mezi městem
vč. DPH,
Staňkov a SOVT- RADIO s. r. o.
- Smlouvu o poskytnutí dotace
Předmětem smlouvy je dodávka
z rozpočtu Plzeňského kraje č.
a montáž ukazatelů rychlosti ve
25032019 v rámci programu
Staňkově ve výši 129 566,80 Kč
Podpora výstavby cyklostezek,
vč. DPH,
cyklotras a specializované
- Pachtovní smlouvu mezi městem doprovodné cyklistické
Staňkov a Jiřinou Koblihovou.
infrastruktury v Plzeňském kraji
Předmětem smlouvy je dočasné
v roce 2019. Dotace ve výši
užívání části pozemku par.
1 636 561,- Kč je určena na
č. 139/2, k.ú. Staňkov - město,
projekt: Stezka pro pěší a cyklisty
- Příkazní smlouvu mezi městem
- Vránov. Zároveň zastupitelstvo
Staňkov a DOMOZA projekt
města schvaluje přijetí této částky
s.r.o., týkající se vybudování
do rozpočtu města,
cyklostezky ve Staňkově,
- Smlouvu o poskytnutí dotace
- Příkazní smlouvu mezi městem
z rozpočtu Plzeňského kraje
Staňkov a DOMOZA projekt
v rámci programu „2019 Plzeňský
s.r.o, týkající se projektu „Staňkov kraj – bezpečný kraj a prevence
– místní komunikace k Bílému
kriminality pro rok 2019“. Dotace
mlýnu“,
ve výši 90 600,- Kč je určena
- finanční dar ve výši 20 000,- Kč
na projekt: Staňkov – radarové
pro rodiče na léčbu postiženého
měřiče rychlosti. Zároveň
dítěte. Šek bude předán společně zastupitelstvo města schvaluje
s výtěžkem z celé akce na hřišti
přijetí této částky do rozpočtu
v Krchlebech dne 29. 6. 2019,
města,
- rozpočtová opatření v rozpočtu
doporučuje
města Staňkov na rok 2019 č. 1.
- zastupitelstvu města schválit
Upravený rozpočet po těchto
žádost o koupi části pozemku p.
změnách bude činit v příjmové
Petra Škardy, bytem 28. října 61.
části 121 378 395,11 Kč a ve
Jde o parc. č. 5/2, k.ú.- Staňkov –
výdajové části 137 967 754,52 Kč.
město.
Financování bude činit
+ 16 589 359,41 Kč (změna stavu
Usnesení z jednání zastupitelstva krátkodobých prostředků na
města dne 26. 6. 2019
bankovních účtech + 2 711 686,41
Kč, splátky úvěrů a půjček
Zastupitelstvo města schvaluje
– 6 962 400,- Kč úvěry a zápůjčka
- celoroční hospodaření a
+ 20 840 073,- Kč),
závěrečný účet města za rok
- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
2018 včetně Zprávy o výsledku
mezi městem Staňkov a BIS a. s.
přezkoumání hospodaření pro
na Komunitní centrum stará
územní samosprávný celek
radnice – stavební práce. Tímto

dodatkem se rozšiřuje předmět
plnění o vícepráce a méněpráce
dle změnového listu č. 2 o celkové
výši 768 767,- Kč vč. DPH.
- Smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité
věci mezi městem Staňkov a
Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Předmětem
smlouvy je bezúplatný převod
pozemků v k. ú. Staňkov-město,
parc. č.: 2000/7, 2005/32, 2010/3,
2010/4, 2020/9, 2020/18, 2023/2,
2046/1, 2047/3, 2048/4,
- prodej části pozemku parc. č.
2517, kdy GP vznikl oddělený
pozemek 2517/2 o výměře 78 m2
vlastníkovi sousedního pozemku
panu Michalu Strolenému, bytem
U Světovaru 31, Plzeň, za částku
105,-Kč /m2 (8 190,- Kč). Náklady
spojené s převodem pozemku
hradí kupující,
souhlasí
- se zřízením zástavního práva
pro Václava Brože, bytem Trnkova
255, Staňkov pro potřeby
hypotéčního úvěru k pozemku
1107/4 v k. ú. Ohučov a pro Jiřího
Kuthana, bytem Jankovského
321, pro potřeby hypotéčního
úvěru k pozemku 1107/9 v k.ú.
Ohučov s tím, že na těchto
pozemcích je zřízena výhrada
zpětné koupě pro město Staňkov
z důvodu obavy prodeje třetí
osobě před započetím výstavby
rodinného domu. Výhrada zpětné
koupě bude zrušena na žádost
Václava Brože a Jiřího Kuthana
po předložení pravomocných
stavebních povolení a zahájení
výstavby rodinných domů,
bere na vědomí
- výsledek kontrolního zjištění,
dle ustanovení §88 zákona
č.280/2009 Sb., daňový řád.
Provedenou kontrolou nebylo
zjištěno porušení rozpočtové
kázně,
ukládá
- tajemníkovi MěÚ Ing. Luboši
Holečkovi přijmout opatření
k nápravě zjištěných nedostatků
v termínu do 31. 8. 2019.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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ZF Staňkov s. r. o.

INZERCE

Koncern ZF je světovým lídrem na trhu
s hnací a podvozkovou technikou. Vyvíjí také technologie pro aktivní a pasivní
bezpečnost . Celosvětově patří mezi nejvýznamnějsí dodavatele pro automobilový průmysl.

V současné době hledáme do Staňkova
nové kolegy a kolegyně
na tyto volné pozice:

O nás:
230 poboček ve 40 zemích světa
36 miliard eur roční obrat
146 000 zaměstnanců
4 vývojová centra v České republice
6 výrobních závodů v České republice

• Inženýr dodavatelské
kvality
• Projektový nákupčí
pro výrobní závod

ZF Staňkov s. r. o., Ohučov 25, 345 61
Staňkov, vyrábí nápravy a převodovky
pro těžkou techniku. V současné době
zaměstnáváme přes 250 lidí na devíti výrobních linkách a jsme tak schopni vyrobit až 700 ks různých náprav.

• Vedoucí logistiky

Staňte se součástí našeho týmu ZF
Více informací najdete na zf.jobs.cz

Společenská kronika

V měsíci červenci oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Veselá Věra, Staňkov I
85 let
Kadlecová Anna, Staňkov I
85 let
Oulíková Zdeňka, Staňkov I
80 let
Konop Jaroslav, Staňkov I
80 let
Bláha Václav, Staňkov I
80 let
Mužík Václav, Staňkov II
70 let
Benešová Marie, Staňkov II
70 let
Felix Jiří, Staňkov I
70 let
Špringer Václav, Staňkov I
70 let

V měsíci srpnu oslavili nebo oslaví
významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Slavíková Alena, Staňkov I
93 let
Taubenhanslová Marie, Staňkov II
90 let
Dufková Ludmila, Staňkov II
85 let
Janský Ladislav, Staňkov II
85 let
Sperlová Jaroslava, Staňkov I
80 let
Vacíková Božena, Krchleby
75 let
Heinzová Kristina, Ohučov
75 let
Klukan Jan, Staňkov I
75 let
Kreysa Stanislav, Staňkov I
75 let
Vaverka Břetislav, Staňkov II
70 let
Forst Jakub, Staňkov II
70 let
Kozák Milan, Staňkov I
70 let
Kovaříková Věra, Staňkov I
70 let
Všem oslavencům srdečně
gratulujeme.
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V sobotu 15. 6. 2019 se v ZF Staňkov konal
jako každý rok Den otevřených dveří.
Akce se setkala s velkým zájmem veřejnosti.
Pro dospělé i děti byl připraven bohatý
program, živá hudba a občerstvení.
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Z archívu
Četnická stanice ve Staňkově (II. část)
V novém státě i nadále pokračovalo úsilí o vybudování optimální sítě
četnických stanic. V roce 1921 byla na všech stanicích podléhajících
okresnímu četnickému velitelství v Horšovském Týně systemizována
místa tří četníků, pouze Horšovský Týn a Staňkov měly disponovat
sedmi muži. V témže roce sídlila četnická stanice ve Staňkově Městysi
v Husově ulici čp. 120, od roku 1923 pak v obecním domě čp. 172.
Četnická stanice náležela společně s četnickými stanicemi Horšovský
Týn, Bělá nad Radbuzou, Bukovec, Grafenried, Hostouň, Meclov,
Osvračín, Pivoň, Poběžovice, Rybník, Semněvice, Srby a Železná
do obvodu okresního četnického velitelství Horšovský Týn, které bylo
dále podřízeno četnickému oddělení v Klatovech.
Ke konci dvacátých let bylo zrušeno v plzeňském služebním
obvodě exponovaného četnického důstojníka 40 stanic, mezi nimi
ukončila svoji činnost četnická stanice Hlohovčice, zřízená teprve
počátkem dvacátých let. Ještě k 15. září 1928 je zaznamenáno sdělení
o přemístění četníka Švába ze staňkovské na hlohovčickou četnickou
stanici, ale pak byl obvod hlohovčické stanice rozdělen mezi četnické
stanice Staňkov Městys a Osvračín.
O deset let později, po odstoupení československého území
nacistickému Německu, se nuceně proměnila organizace četnictva.
Stanice v pohraničí byly narychlo vyklízeny před příchodem německé
armády. Okresní četnická stanice v Horšovském Týně obdržela dne
5. října 1938 od velitelství oddělení v Klatovech rozkaz k evakuaci,
nejprve se měla přesunout právě do Staňkova, později byl tento rozkaz
telefonicky změněn na přemístění do Domažlic.
V souvislosti s posunem hranic byly na nových místech zřízeny
kontrolní pohraniční stanice, a to jak na železnici, tak na silnicích.
Do Staňkova byl z prozatímní četnické stanice Milavče přeložen
dne 15. prosince 1938 jako velitel četnické pohraniční kontrolní
stanice praporčík Josef Kulovaný, jenž byl později gestapem zatčen
a umučen. Pro provoz této stanice byly k 9. lednu 1939 pronajaty
prostory prvního patra drážního objektu čp. 80 ve Staňkově. Podle
hlášení okresního četnického velitelství z 11. ledna 1939 vykonávala
pasovou kontrolu pohraniční kontrolní stanice Staňkov na přechodu
Semošice - Křenovy. V Ohůčově prováděla od srpna 1939 výkon
pasové kontroly četnická stanice Kvíčovice, která jej převzala po
přetížené četnické stanice Staňkov.
Dnem 1. října 1939 došlo k několika úpravám v činnosti četnických
stanic. Po těchto úpravách tvořily obvod četnické stanice Staňkov
lokality Čermná, Hlohová, Hlohovčice, Křenovy, Krchleby,
Poděvousy, Puclice, Vránov, Staňkov a na stanici sloužilo 17 četníků.
V líčení historie četnictva na Domažlicku nelze nevzpomenout
na velkou razii, která byla zorganizována po zabití Viléma Kniesta
v Kladně Janem Smudkem dne 30. března 1940. Tehdy byly sestaveny
zvláštní úderné oddíly ve Staňkově, Domažlicích a Kdyni, v okrese
se soustředili četníci z Českých Budějovic, Písku, Strakonic, Tábora
a Příbrami, do akce byla samozřejmě zapojena i klatovská četnická
pátrací stanice v čele s majorem Řezáčem.
Někteří z četníků se stali rovněž obětí války, mezi ně patřil
vrchní strážmistr Josef Sazama, jenž zemřel na následky věznění
v Terezíně a ve Staňkově byl pohřben 24. května 1945.
Již před koncem války doporučil ministr vnitra Košické
vlády ve svém návrhu ze 17. dubna 1945 zrušení četnictva. K tomu
došlo v souvislosti s výnosem ministerstva vnitra z 30. června
1945, jenž ustanovil vznik Sboru národní bezpečnosti (SNB) jako
jednotného vojensky organizovaného strážného sboru, který měl plnit
v pozměněné formě úkoly a funkce dříve zastávané četnictvem.
V letech následujících docházelo ke snižování počtu stanic.
Dne 9. ledna 1947 byla zrušena stanice SNB Kvíčovice, obce
Kvíčovice, Neuměř, Všekary a Štichov přešly k obvodu čečovické
stanice SNB, Ohučov, Dolní a Horní Kamenice k obvodu stanice
Staňkov. Stanice SNB ve Staňkově fungovala do roku 1974.
Radka Kinkorová

ultura
K
9. - 11. 8.
Zahrádkářská výstava v LD
17. 8.		
		

Rybářské posezení s hudbou na 		
Malém mlýně

31. 8. - 1. 9.
		

Den otevřeného letiště
vyhlídkové lety

7. 9.		
		

Mistrovství ČR v silovém
trojboji juniorů v LD

14. 9. v Lidovém domě zahájení tradičního tanečního
kurzu pro mládež pod vedením manželů Cíchových z
taneční školy Dance Stod.
Přihlášky je možné podat do konce srpna v podatelně
MěÚ Staňkov, tel. 379 492 411
14. 9.		
		

Hasičská soutěž o pohár města 		
Staňkov - městský stadion

18. 9.		

Stará sešlost - koncert v LD

3. 10.		

Křídlovanka – koncert v LD

5. 10.		

Prodloužená tanečního kurzu v LD

24. 10.
		

Vladimír Hron - koncert
známého baviče v LD
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Fotbal osobností se konal ve šKrchlebech
v sobotu 29. června...

...a 30. června 2019 dovršil herec Ivan Trojan 55 let života. Jak
napsal na svém facebookovém profilu Jaromír Bosák: „Padesát pět
je hezké číslo. Člověk prostě vstupuje do zralého jinošského věku.
A těmito dveřmi prošel v sobotu Ivan Trojan.“ A jak jinak Ivanovi
popřát než exhibičním fotbalovým utkáním.
Za Real Top Praha nastoupili: Jan Koller - český reprezentační
útočník, Vladimír Šmicer - vítěz Ligy mistrů, Karel Rada reprezentační obránce a současný trenér ženského A týmu ČR, Ivo
Ulich - český fotbalový záložník, fotbalista roku 1995 a také bývalý
hráč německé bundesligové Borussie Mönchengladbach, Egon Vůch
- současný český fotbalový záložník a bývalý hráč FC Viktoria Plzeň,
Jakub Štáfek alias LAVI - herec, mimo jiné také „Matěj Jordán“ ze
seriálu Ulice, Vojta Dyk - herec, hudebník a skvělý fotbalista, Jan
Padevět – manažer Real Top Praha, Kamil Střihavka - zpěvák, alias

Ježíš 33, Martin Rada - klavírní virtuos, Petr Czudek - bývalý český
basketbalista, Ondřej Lípa - redaktor sportu ČT a ředitel komunikace
FC Viktoria Plzeň, Matouš Rajmont - herec a hlavní promotér
Galavečera profesionálního boxu a K1 (neúspěšně vyzval Jaromíra
Soukupa z TV Barandov na boxerský souboj), Jakub Štefek - brankář
Realu Top Praha, Jiří Hošek - sportovní redaktor Českého rozhlasu
a komentátor Seznam TV v pořadu „Jiná liga“, Robert Záruba hokejový komentátor, Jaromír Bosák - fotbalový komentátor a člen
týmu Jiná liga, a pochopitelně také oslavenec, herec, majitel čtyř
Českých lvů - Ivan Trojan.
Ke gratulaci se připojil i štáb Seznam TV z pořadu Jiná liga,
který celý zápas natáčel na dvě kamery, dělal rozhovory a
show, jak se patří. Seznam TV připravuje obsáhlý materiál ze
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šKrchlebské akce, který by se měl vysílat v září letošního roku.
Na samém začátku akce byl Ivanu Trojanovi předán vskutku
netradiční dárek - bronzové kopačky, které byly odlity přesně
podle jeho pěkně vyšlapaných „střelek“ a umístěny na „desku cti“
na šKrchlebské kabině. Poděkování tady patří firmě Kamenictví
Staňkov, která zajistila instalaci těchto „Trojánkovo kopaček“.
A protože zápas byl charitativní, zkrátka nepřišel ani malý Jakub
Peteřík a jeho rodiče z Vránova, k nimž putuje částka 35 000 korun,
které společně darovaly SK Krchleby, Real Top Praha a město
Staňkov a které by měly pomoci s jeho léčbou. Zápas samotný pak
určitě pobavil i všechny diváky zaplněného šKrchlebského stadionu.
Výsledek 6:10 nebyl sice pro domácí lichotivý, ale na druhé straně,
když hráči I. B třídy spolu s pěti hráči staré gardy nastoupí proti
takovýmhle esům, i když některým věkově starším, těžko se pak na
trávníku stíhá. Domácí hráči byli také ze začátku trochu nervózní
a nadělali spousty chyb, čehož zkušení borci jako Honza Koller
(3x), Egon Vůch (3x), Jakub Štáfek (2x) a Petr Czudek pochopitelně
využili. Jeden gól byl vlastní. Spokojenost tedy zavládla hlavně
na straně Ivana Trojana, který by porážku svým spoluhráčům
asi neodpustil, a jak napsal Míra Bosák: „V životě bychom pak
už nemohli do Dejvického divadla.“ Zápas si ale skvěle užili
domácí borci, kteří si mohli zahrát proti legendám a mnohdy svým
fotbalovým vzorům. A jen tak mimochodem, v tipovací soutěži na
FB nikdo konečný výsledek správně neuhádl.
Po skončení zápasu se REALu TOP PRAHA ozval pan Eichler z
Kunžaku, že by rád daroval 2500,- Kč na malého Jakuba. I tato částka tedy bude rodině Peteříků předána spolu s našimu 35 000 korunami.
Luboš Liška Fox
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AKČNÍ ČERVEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE STAŇKOV
V naší mateřské škole se stále něco děje. Není
měsíc, který by „nezažil“ nějakou akci. Nejinak tomu bylo i v
červnu.
Hned první pracovní červnový den se na školní zahradě
konala velká slavnost, kdy byli současní předškoláci pasováni
na budoucí školáky. Hned na začátku byli představeni všem
přítomným, poté pasováni do nové role opravdovým rytířem
a nechyběla ani zmrzlinová hostina.  Děti se také pochlubily
písničkami, které paní učitelky složily právě a jen pro tuto
příležitost a které mají každý rok u diváků velký ohlas.  Ani
tentokrát nechyběl potlesk. Vše doplňovala dobová hudba a
slavnostně vyzdobený prostor školní zahrady.
Hned v úterý 4. 6. se šli tito budoucí školáci pochlubit
se svými aktovkami do základní školy. Prohlédli si tam pro
ně nové a neznámé prostory, poznali svoje budoucí paní
učitelky a seznámili se s novými kamarády. Velkým zážitkem
pro ně bylo první usednutí ve školních lavicích, i když jen tak
nanečisto.
Protože je stále více talentovaných dětí, které mají
blízko k nějakému hudebnímu či výtvarnému oboru, byly
ve středu také pozvány do ZUŠ. Během dopoledne jim tam
byly tyto obory blíže představeny, a to kamarády, kteří dříve
mateřskou školu také navštěvovali.
Hned následující týden (ve čtvrtek 13. 6.) se celá
mateřská škola vydala na výlet do nedalekého Horšova.  
Návštěva tamního statku děti úplně nadchla. Studenti SOŠ a
SOU v Horšovském Týně jim připravili zajímavý program na
celé dopoledne. Seznámili je se známými i méně známými
hospodářskými zvířaty a také pro ně přichystali malé
pohoštění. Děti si mohly vše osahat a na všechno zajímavé
se zeptat. Pro kluky bylo asi nejzajímavější seznámení s
traktorem a pro děvčata zase dvě maňásková představení.  
I cesta autobusem tam a zpět byla pro děti zážitkem a pro
některé dokonce premiérou.
V pátek 14. 6. byla opět na školní zahradě pořádána
akce pro děti a jejich rodinné příslušníky. Tentokrát nesla
název Královská zahrada a byla pořádána ke Dni rodiny.
Účast sice nebyla hojná, ale vzhledem k parnému počasí
byla předpokládaná. A nakonec si přítomní pochvalovali,
že nemusí čekat ve frontách u jednotlivých stanovišť a vše
běží plynule a hladce. Děti plnily úkoly z různých pohádek a
za jejich absolvování dostávaly razítka, která v samotném
závěru vyměnily za sladkou odměnu. Pro představu uvádím
názvy jednotlivých stanovišť: Prsten pro Zlatovlásku,
Za humny je drak, Svatební hostina, Nedobytný hrad,
Princeznička na bále, Spící Růženka, Královská koruna
a Hradní stavitelé.   Velice zajímavými vsuvkami bylo
vystoupení skupiny historického šermu Kargem, možnost
jízdy na koni či poníkovi, opečení vuřtů a také focení na
památku v dobových kostýmech. Věřte, že se nikomu domů
nechtělo a všichni odcházeli spokojení.
I když jsme letos neabsolvovali naši tradiční návštěvu
ZOO Plzeň, na zvířátka jsme nezapomněli. Naše MŠ se totiž
zapojila do sběru potravinářského hliníku, který bude ve
spolupráci se ZOO odvezen, a jeho výtěžkem přispějeme
na krmení určitého zvířete, které bude možné mateřskou
školou adoptovat.
A protože měsíc červen byl měsícem loučení s
některými kamarády, chtěli jsme si ho ještě maximálně
užít. Pořádali jsme proto pěší výšlapy, soutěže v různých
disciplínách, účastnili jsme se různých kulturních akcí v
nejbližším okolí a také lumpačili a dováděli tak, jak je to
předškolnímu věku přirozené….  a zároveň už se těšíme na
prázdniny.
M. Přibylová
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Sport

Fitness Staňkov slavil 45. výročí

Fitness  Staňkov oslavil 15. června 2019 45 let existence  
v posilovně klubu. Součástí oslav byla soutěž v tlaku na
lavici, které se zúčastnilo 13 členů klubu. Zvítězil Karel
Rada starší  výkonem 170 kg před synem Karlem, třetí
místo obsadil Tomáš Konopík.
Radové se začátkem týdne vrátili ze švédského
Helsingborgu, kde se konalo Mistrovství světa v silovém
trojboji. Soutěž trvala dva týdny a prezentovalo se přes
1000 borců, Karel starší obsadil v kategorii nad 40 let 6.
místo, když ve dřepu zvládl 280 kg, v tlaku na lavici 170
kg a v mrtvém tahu 290 kg. Dorostenec Karel dokonce
vybojoval bronzovou medaili, kromě  toho získal malou  
stříbrnou medaili za 240 kg ve dřepu a bonzovou za 255 kg
v mrtvém tahu.
Po tlaku na lavici následovala soutěž ve shybech na hrazdě.
Nejvíce, 22, jich zvládl Karel
Petráš. Při soutěži se na
nás přišel podívat starosta
města pan Alexandr Horák,
ze zákládajících členů se
dostavili  a zavzpomínali  
Václav Blažek a Antonín Bek.
Počasí nám přálo, Pepík
Marcel se věnoval masu na
rožni, a tak se slavilo až do
tmy.
Další akce nás čeká hned po
prázdninách. 7. září pořádá
náš klub v Lidovém domě
Mistrovství Čech v silovém
trojboji dorostu a juniorů,na
které se připravuje skupina
mladých siláků pod vedením
Karla Rady.
předseda Fitness Staňkov
Josef Šitera
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V sobotu 15. 6. se u objektu
posilovny na plovárně konala
malá oslava. Stávající i bývalí
členové Fitness Staňkov se
sešli u příležitosti 45 let aktivní
činnosti. Pozvání přijal i starosta
města Mgr. Bc. Alexandr Horák
a tajemník ing. Luboš Holeček.
V roce 1974 se několik
nadšenců se zájmem o sport
dalo dohromady a založili
Kulturistický oddíl SSM Olympia
Staňkov. K dispozici měli nejdříve
jednu místnost v klubovně SSM
na plovárně (objekt dnes využívá
oddíl mládeže Stříbrná rosa). Až
v roce 1980 se oddíl přestěhoval
do dnešního objektu, tehdy
starých nepoužívaných kabin,
které vlastními silami přestavěli,
a kde, přes několik změn názvu

a právních forem, působí dodnes.
Na úvod setkání pohovořil předseda p. Josef Šitera krátce o historii
Fitness Staňkov. Následně se řada přítomných členů zúčastnila
soutěže v Benchpressu (tlak v lehu na lavici) a ve shybech. Poté
již následovala volná zábava s občerstvením, kdy mladí i starší
členové probírali, co vše se změnilo, co se podařilo i co je třeba
ještě vykonat.
Počasí se vydařilo, a tak řada přítomných zůstala až do pozdních
nočních hodin.
A co říci závěrem? Snad jen to, že i po 45 letech pokračujeme
se stejným elánem jako na počátku, těšíme se na další zájemce
o sport a všechny bychom chtěli pozvat na 3. mistrovství Čech v
klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu a juniorů, které se bude
konat 7. 9. 2019 zde ve Staňkově.
Vladimír Vacík
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Fotbalisté Staňkova dosáhli v sezoně 2018/19 na velký úspěch, jako nováček I. A třídy soutěž vyhráli a
vybojovali si právo účasti v krajském přeboru. V závěrečném utkání sezony Staňkovští, vedeni trenéry Milanem
Kucharičem a Vladimírem Kuklou, porazili Sušici 5:1 a po závěrečném hvizdu rozhodčího mohly propuknout
bouřlivé oslavy.
Do nejvyšší soutěže v kraji se Staňkov vrací po desetileté přestávce. Fanoušci si jistě dobře pamatují úspěšné
působení v přeboru v letech 1992 - 2007. To v něm odehráli 15 sezon bez přerušení.

Úprava pravidel inzerce ve Staňkovsku
Český zahrádkářský svaz
Základní organizace Staňkov
ve spolupráci s městem
Staňkov

			
		

pořádá

44. letní
výstavu květin

ve dnech 9. 8. – 11. 8. 2019
v Lidovém domě ve Staňkově.
Hlavní expozice: jiřinky, mečíky, bonsaje.
Součástí výstavy bude prodej širokého sortimentu
zahrádkářských výpěstků, zboží od různých prodejců.
Výstava bude otevřena:
Pátek 9. 8. 14.00 – 18.00 hod.
Sobota 10. 8. 8.00 – 18.00 hod.
Neděle 11. 8. 8.00 – 18.00 hod.
Občerstvení zajištěno.

Protože se v posledních číslech zvyšuje poptávka po inzerci ve Staňkovsku a protože Staňkovsko není inzertní tiskovina, byli jsme velmi
často nuceni inzeráty odmítat. Jednalo se hlavně o inzeráty přesahující rámec našeho města. Podle dohody s městem Staňkov budeme
dále ve Staňkovsku uveřejňovat inzeráty subjektů majících provozovnu nebo sídlo (bydliště) v katastru obcí Staňkov, Ohučov, Krchleby
a Vránov. Další inzerce je možná pouze v případě, kdy se inzerát
přímo a hlavně dotýká občanů Staňkova a okolí a její uveřejnění je
na uvážení redakční rady. Cena inzerátů je uvedena v tiráži a činí
6,- Kč za 1 cm2 plochy.
Upoutávky na kulturní akce nejsou v tomto smyslu slova inzeráty a je
opět na posouzení redakční radou, zda je uveřejní. Vyhrazujeme si
právo inzerát nebo upoutávku nezveřejnit, pokud nebude dodána ve
formátu, který je opět uvedený v
tiráži - tedy upravitelné pdf, jpg
(jpeg) a doc (docx).
Pro informaci - v tomto čísle byVychází každé dva měsíce. Vydává město
Staňkov, nám. TGM 35, 345 61 Staňkov.
chom při vyžadování těchto praŘídí redakce: Vedoucí - Josef Steinbach,
videl neuveřejnili ani upoutávku
Slávka Schenková, Ferdinand Schenk,
Marta Kastlová, 1600 ks výtisků ZDARMA.
na letní výstavu květin, ani na
Redakce nezodpovídá za obsah uveřejněfolkový festival pro Čečovice. Výných článků. Reg.č. MK ČR E 11539
stavu jsme přepsali a vynechali
Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: redakce@stankovsko.cz
nevyhovující grafiku, festival neCena inzerce je 6 Kč za
chali tak, jak byl poslán - včet1 cm2. Inzeráty posílejte ve formátech doc,
ně malého rozlišení a drobných
pdf, jpg.
Staňkovska najdete na adrese:
gramatických chyb, se kterými,
www.mestostankov.cz/
bohužel, v tomto formátu nic necasopis-stankovsko,
nebo www.stankovsko.cz
uděláme.
Příští uzávěrka je 5. září.
Děkujeme za pochopení.
Za redakční radu Ferdinand Schenk

