Červen / červenec 2021
Číslo 156

SK KRCHLEBY SLAVÍ 100 LET

V roce 2021 slaví SK Krchleby 100 let výročí od založení. Ve dnech 2. 7. a 5. 7. 2021
připravil klub ve spolupráci s městem Staňkov a partnery pro své členy i širokou
veřejnost sportovní a kulturní program. Na tyto akce vás srdečně zveme.

Oslava 5. 7. 2021

areál u sokolovny v Krchlebech
Program:
13:00 - Divadélko - Jitule a Dudale
divadelní představení pohádky pro neposlušné
děti

Fotbal REAL TOP PRAHA 2. 7. 2021
Začátek v 18:00 na hřišti v Krchlebech

Real Top Praha je sportovní tým složený z osobností
kulturního a sportovního života, který sdružuje přibližně 100 členů. Tým osobností vznikl v roce 2000.
Za dobu fungování Realu se podařilo podpořit mnoho
lidí, kteří opravdu pomoc potřebují, a rozdělit mezi ně
mnoho miliónů. Je to jediný tým v České republice,
kde se osobnosti účastní akcí bez nároku na honorář.
Kapitán týmu: Ivan Trojan
Celý výtěžek ze vstupného bude věnován
charitativnímu projektu o.p.s. Pomocné Tlapky.
REAL TOP PRAHA 2021 - soupiska
Ivan Trojan - herec, sportovec a skutečný občan Krchleb
Karel Rada - bývalý český fotbalový reprezentant, trenér ženského reprezentačního týmu
Radek Sňozík - bývalý prvoligový fotbalový brankář týmu Bohemians 1905.
Marek Nikl - bývalý prvoligový fotbalista týmu Bohemians 1905.
Vladimír Šmicer - bývalý český fotbalový reprezentant, vítěz Ligy mistrů,
fotbalista roku 2008
Ivan Hašek - bývalý český fotbalový reprezentant, trenér české fotbalové
reprezentace, člen Klubu ligových kanonýrů
Jaromír Bosák - sportovní komentátor
Ondřej Lípa - sportovní komentátor
David Lafata - bývalý český reprezentant, člen Klubu ligových kanonýrů
Jakub Štáfek - český herec, scenárista, režisér a také bojovník smíšených
bojových umění (MMA).
Lukáš Příkazký - Dejvické divadlo, český divadelní, filmový a televizní herec
Patrik Eliáš - bývalý český hokejový útočník, v NHL 1995 - 2016, klub New
Jersey Devils, druhý v pořadí kanadského bodování českých hráčů v NHL
Kamil Střihavka - český zpěvák, např. BSP
Ivo Ulich - bývalý český fotbalový záložník
Markéta Ringelová - hráčka A ženského týmu Sparta Praha a česká fotbalová reprezentantka
Jan Padevět Pažout - Dejvické divadlo
František Trojan - herec, student fakulty žurnalistiky, syn Ivana Trojana
Jan Čechtický - hudebník, herec a producent
Jakub Štefek - brankář Real Top Praha
Saša Smitha - producent a manažer Real Top Praha

14:00 - Klaunka Pepina - Sabina Vojtas Fránová
vystoupení pro děti
15:00 – Domažličanka
dechová kapela
16:00 - Slavnostní zahájení a křest knihy
18:00 - Zdeněk IZER
vystoupení známého komika
19:30 - LIONIKA
předkapela
21:00 - TURBO
originál
23:00 - DOA Rock

Vstupné ZDARMA
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jednání městské rady a zastupitelstva
Z
Usnesení z jednání rady města dne 55 000,- Kč bez DPH,
Usnesení z jednání rady města dne
30. 3. 2021

Rada města schvaluje
- smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti
č. IE-12-0007613/VB/01 mezi
městem Staňkov a ČEZ Distribuce
a. s. Předmětem smlouvy je právo
umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc. č.
2023/2 a 816/3 v k. ú. Staňkov
město. Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši
2 400,- Kč bez DPH,
- smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti
č. IV-12-0011593/1 Vránov, DO,
parc. č. 1515-kNN mezi městem
Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
Předmětem smlouvy je právo
umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc. č.
1061/1, parc. č. 1513, parc. č. 1514,
parc. č. 1515 vše v k. ú. Vránov.
Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši
2 000,- Kč bez DPH,
- výběr dodavatele na veřejnou
zakázku Revitalizace brownfieldu
uhelné sklady Staňkov –
Revitalizace území. Nejvýhodnější
nabídkou se stala nabídka
dodavatele Šumavské zahrady
s. r. o. s nabídkovou cenou
1 998 850,- Kč bez DPH,
- nabídku na zpracování studie
stavby Polyfunkční dům, Staňkov náměstí, zpracovanou MSP
projektová kancelář s. r. o.
Předmětem nabídky je provedení
prací a výkonů spojených
s vypracováním stavby studie
polyfunkčního domu na náměstí T.
G. M. ve Staňkově. Celková cena je

- žádost o pokračování podpory
Linky bezpečí, z. s. a zároveň
schválila příspěvek ve výši
10 000,- Kč,
- na doporučení bytové komise
žádost o byt paní Marcely
Janečkové, trvale bytem Rašínova
č.p.109, které se přiděluje bytová
jednotka č. 4 v ul. Nádražní č. p. 95
o velikosti 3+1.
- na doporučení bytové komise
žádost o byt panu Davidu
Bozděchovi, trvale bytem Staňkov,
Americká č.p.105, kterému se
přiděluje bytová jednotka č. 4, ul.
Nádražní 16 o velikosti 1+1.
- na doporučení bytové komise
žádost o byt panu Radimu Pickovi,
trvale bytem Holýšov 295, kterému
se přiděluje se bytová jednotka č. 7,
ul. U Pošty 389 o velikosti 1+1,
- žádost o materiální, finanční
a technickou podporu pro BKV
Holýšov, z.s. na podporu běhu
„Kozí stezkou“. Podpora se týká
zabezpečení stanů, kosení trávy,
organizační zabezpečení
v úseku Ohučov a Staňkov.
Zároveň rada rozhodla poskytnout
pořadatelům finanční podporu
ve výši 10 000,- Kč, podpora bude
využita na krytí nákladů spojených
se závodem,
- žádost ředitelky ZUŠ o finanční
příspěvek na akci Krajská postupová
přehlídka – Dětská scéna Recitátor
2021.
Jedná se o 20% dofinancování k
dotaci z PK,
- žádost Diakonie Západ, Plzeň,
o poskytnutí dotace na provoz
Stacionáře Plamínek pro osoby
s postižením v roce 2021. Dotace
se poskytuje ve výši 10 000,- Kč.

Společenská kronika

V měsíci květnu oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Stöhrová Anna, Staňkov I			
Jirotková Marie, Staňkov I			
Rothová Květoslava, Staňkov I		
Krejsa Václav, Staňkov II			
Bílek Václav, Staňkov I			
Bohmanová Anna, Staňkov II		
Bouchalová Libuše, Staňkov II		
Veselý Milan, Staňkov I			
Lišková Bohunka, Staňkov II		
Schuh Bedřich, Staňkov I			
Zahořová Květuše, Krchleby		
Muchka Bohuslav, Vránov			

95 let
94 let
93 let
90 let
85 let
85 let
85 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let

28. 4. 2021

Rada města schvaluje
- smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění Stavby Staňkov,
DO, č. parc. 628 – kNN, č. IV-120017182/1/VB mezi městem
Staňkov a ČEZ Distribuce a.s.
Předmětem smlouvy je právo
umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc. č.
1433/3 v k. ú. Staňkov-město.
Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši
4 200,- Kč bez DPH,
- koupi digitální tenzometrické
mostové váhy. Váha bude
instalována ve sběrném dvoře
ve Staňkově. Cena celkem bude
činit 128 600,- Kč.
Usnesení z jednání rady města dne
17. 5. 2021
Rada města schvaluje
- zakoupení knih České hrady a
zámky z nebe – Západní Čechy od
Creative Business studio,
CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní
1972, Zlín. Cena celkem s DPH činí
11 924,- Kč,
- převod 8 000,- Kč z Rezervního
fondu ZUŠ do fondu Investičního.
Jedná se o dofinancování
pianina Petrof,
- žádost ředitelky MŠ Staňkov
o výjimku z počtu dětí na
následujících 5 let, tj. školní rok
2021/2022 až 2025/2026, a to dle
§ 23 odst. 4 zákona 561/2004 Sb.
§2 odst. 2 vyhlášky. č.14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání ve znění
pozdějších předpisů.
II. třída 28 dětí

III. třída 28 dětí
IV. třída 28 dětí
V. třída 28 dětí,
- žádost Aeroklubu Staňkov
o bezplatné zapůjčení stanu na
modelářskou krajskou soutěž
v kategorii RES modelů na letišti ve
Staňkově,
- žádost ředitelky ZŠ Staňkov
o realizaci projektu Školní psycholog
III (Šablony 3),
- rozpočtové opatření č. 1
v rozpočtu města na rok 2021.
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu panu Jaroslavu
Rubášovi, trvale Staňkov 486/II,
na dobu 3 měsíce v Plovární ul.
č. 330. Byt bude užívat po dobu
oprav rodinného domu v ul. Elišky
Krásnohorské,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu panu Františku
Kotvovi, trvale T. G. Masaryka 35,
Staňkov, byt č. 9 v DPS,
Žižkova ulice 237,
- zakoupení 50 ks židlí do
rekonstruovaného sálu hostince
v Krchlebech.
- pronájem plochy p.č. 3376,
k.ú. Staňkov-město, na dny 31.
5. 2021 - 6. 6. 2021, na umístění
auta CORVETTE C3 - rok 1976 jako
reklamní poutač a reklamní kostky
na akci HOLLYWOOD US CARS,
bere na vědomí
žádost ředitelky MŠ Staňkov o
- uzavření MŠ v době letních
prázdnin od 16. 8. 2021 do 31. 8.
2021,
- prominutí školného na měsíc
březen a duben 2021, tedy po dobu,
kdy byla MŠ uzavřena.
Od poloviny dubna byly v provozu
pouze třídy s povinnou předškolní
docházkou a pro děti IZS.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

V měsíci červnu oslavili nebo oslaví významné
životní jubileum tito občané Staňkova
Kopecká Jindřiška, Staňkov I		
91 let
Maxa Zdeněk, Staňkov I			
91 let
Frühaufová Marta, Staňkov II		
90 let
Šlajerová Jaromíra, Staňkov I		
85 let
Beková Anna, Staňkov II			
75 let
Andrle Josef, Ohučov			
75 let
Eret Zdeněk, Krchleby			
70 let
Kopecký Václav, Staňkov I			
70 let
Lochnerová Jaroslava, Staňkov II		
70let
Ježková Emilie, Krchleby			
70 let
Král Josef, Staňkov I			
70let
Špringerová Jaroslava. Staňkov I		
70 let
Herianová Marie, Staňkov II		
70 let
Hanuš Milan, Staňkov II 		
70 let
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ultura
K
Kultura s předstihem v LD /uskuteční se za

příznivých epidemiologických podmínek/
11. 9.  Mistrovství republiky juniorů v silovém trojboji
14.10. Fešáci - přesunutý koncert z r. 2020
26.10. Zábavná show Václava Kopty - přesunuto z r. 2020
28.10. Ochotnické divadelní představení

Strana 3

Taneční kurz pro mládež od 18. září 2021 v Lidovém domě
ve Staňkově pod vedením manželů Cíchových z taneční
školy Dance Stod. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna
v podatelně MěÚ Staňkov.

Staňkovská pouť 2021

od pátku 23. 7. do pondělí 26. 7. 2021. Je připraven pestrý program v prostranství u kostela,
v sokolovně, na hřišti, vše se dolaďuje a bude oznámeno
na www stránkách města Staňkov i facebooku.
Město Staňkov, restaurace Na Mlýnské a pivovar Krušovice
vás zvou na

21. pivní slavnosti
Pátek 23. 7. 2021
19.00
21.00
22.30

EROZE / rock /
The APPLES / girl rock /
Praha /DOA / rock /

Sobota 24. 7. 2021
14.00
16.00
18.00
21.00
23.00

BABOUCI dechovka
MILAN DROBNÝ s kapelou
V3SKA / ska, reggae, punk /
ARGEMA
KABÁT WEST revival

Neděle 25. 7. 2021
13.00
14.00
16.00
18.00
20.30

MAXÍCI / program pro děti /
VEGA a Zlata Kračmerová
PETRA JANŮ + AMSTERDAM
TANJA + CITRON / Ostrava /
EXTRA BAND revival

Před restaurací Na Mlýnské, vstup na celý program ZDARMA

Staňkovskej pouťovej bigbít
Sokolovna
Za podpory města Staňkov

Pátek 23.7.2021
18:00				
20:00				
21:30				
23:00				
Sobota 24.7.2021
20:00			
23:00			
17:00			
VSTUP ZDARMA

		
		
		
		
		
		
		

Vejce
Galilleo
Aušus
Telefon
Nightwish revival
SepticPeople
Iron Maiden revival

Strana 4

Červen / červenec 2021

Den dětí - akce pro 1. a 2. třídu
V úterý 1. června byl Mezinárodní den dětí, a proto jsme se my,
letošní deváťáci, rozhodli uspořádat sportovní akci pro mladší děti.
Akce se zúčastnily děti z prvních a druhých tříd.
Celé sportovní dopoledne proběhlo na atletickém hřišti pod školou
a na školní zahradě. Připravili jsme si pro mladší spolužáky celkem
15 stanovišť. Na každém stanovišti byli 2 – 3 deváťáci, kteří každé
dvojici ukázali, co zde mají dělat. Děti se nejvíce těšily na skok
do písku, skákání v pytli či hod míčkem, ale nadšené byly ze všech
disciplín. Po splnění všech úkolů na děti čekala odměna v podobě
sladké tečky a medaile.
Děti se velmi snažily, měly možnost si zasoutěžit mezi sebou
a ukázat svým kamarádům i nám, deváťákům, v čem jsou dobré.
Dětem se námi uspořádaná akce líbila a od vyučujcích jsme
obdrželi samé pozitivní ohlasy. I my jsme si tuto akci moc užili.		
					
žáci 9. B

Společné čtení prvňáčků a deváťáků

V pondělí 14. června jsme pozvali prvňáčky ke společné dvouhodinovce
čtení. Akce se konala v podkroví školy.
Nejdříve jsme se seznámili při hře bingo, během které jsme zjišťovali
informace o sobě navzájem – například kdo má rád rajskou, kdo má
sourozence, kdo rád čte knížky o zvířatech… Následně jsme se rozlosovali
do dvojic podle pohádkových postav (např. Pat a Mat, Rumcajs a Manka…)
tak, aby ve dvojici byl vždy jeden prvňáček a jeden deváťák.
Hlavní aktivitou bylo čtení. Nejdříve prvňáček “svému” deváťákovi
představil svoji knížku a pak z ní deáťák prvňáčkovi četl. Samozřejmě v
další části byl čas také na čtení prvňáčků. Naším společným úkolem bylo
vyplnit jeden ze sedmi pracovních listů, který se týkal knížky prvňáčků.
Nejčastěji si dvojice zvolily dopis hlavnímu hrdinovi, ale hodně z nás se
také rozhodlo pro pracovní list, do kterého jsme kreslili dárek, který
bychom hrdinovi knížky poslali.
Na úplný závěr jsme si všichni sedli společně do kroužku a povídali si o
tom, co se nám nejvíce líbilo, na co z dnešního dne budeme vzpomínat.
Věříme, že si prvnáčkové naše společné čtení užili.
žáci 9. B

Červen / červenec 2021
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Hurá na prázdniny!
V neděli 20. června 2021 se uskutečnil ve staňkovské sokolovně tradiční dětský den, tentokrát s podtitulem Hurá na prázdniny!
Jsem moc rád, že si i v tak horkém počasí, které panovalo, našlo čas hodně rodičů, kteří si to se svými dětmi užili.
Mateřská škola, TOM Stříbrná rosa a Junák si pro děti připravily
nejrůznější soutěže, ať už sportovní či vědomostní, za které
byla sladká odměna. Dále se děti mohly zapojit i do tvůrčí
výtvarné dílny naší „zušky“ a některé jejich výtvory byly opravdu
moc hezké. Oproti minulým letům jsme ale, s ohledem na situaci kolem covidu, raději vynechali malování na obličej. Děti se do
sytosti vyřádily na pouťových atrakcích, které byly pro všechny
zdarma. Moc hezká byla i ukázka dravých ptáků spojená se
zajímavými informacemi o jejich životě, některé dravce si děti i

pohladily. Mnoho jich využilo i možnost prohlédnout si zblízka
hasičská auta a techniku, ať již našich dobrovolných hasičů,
tak i „profíků“ ze staňkovské stanice Hasičského záchranného
sboru. A když už bylo dětem moc horko, tak je zchladila voda,
kterou je kropili dobrovolní hasiči. Největší atrakcí ale byla zcela
určitě pěna, která pokryla velkou část asfaltové plochy a ve
které se téměř všichni pořádně „vyblbli“. Dětská radost a smích
rozzářily i obličeje dospělých.
Celým odpolednem prováděl a o hudební doprovod se
staral Radek Krutina. Nesmím zde zapomenout na občerstvení,
které zajistil Sokol. Chtěl bych jménem města všem, kteří se na
akci podíleli, moc a moc poděkovat. Bylo to hezké odpoledne,
které se, myslím, povedlo. A těch pár věčných rejpalů, pro které
není žádná akce dost dobrá a kteří umí jen kritizovat, aniž by
sami něco pro druhé udělali, nám ani dětem náladu rozhodně
nezkazilo.
starosta
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Paní učitelce
Při distanční výuce měla část
rodičů jedinečnou příležitost nahlédnout do zákulisí výuky našich
děti. Bylo zajímavé sledovat práci
učitelů a porovnávat, jak kdo si s
touto novou formou výuky dokáže
poradit.
Za rodiče dětí z 9.B bychom chtěli
poděkovat paní učitelce Slávce
Schenkové za její pracovitost,
nadšení, obětavost, přísnost, ale i
laskavost a porozumění. Děkujeme za výbornou přípravu dětí k
přijímacím zkouškám. Třída našich
deváťáků určitě nepatřila mezi
třídy vzorné, kantory oblíbené, o
to víc si Vaší práce ceníme.
Přejeme Vám do dalších let mnoho
sil, elánu a radosti z učení a naší
škole přejeme více takových
učitelů.

Václav Krejsa - aeroklubák ze Staňkova devadesátníkem

Václav Krejsa, nar. 16. 5. 1931, se dožívá v těchto dnech významného kulatého životního jubilea. Oslavenec je stálým členem Aeroklubu Staňkov od samých začátků (1947) a velikou část svého života zasvětil činnosti v tomto klubu. Prošel jako aktivní pilot a instruktor různými funkcemi
a mnoho let působil jako náčelník-vedoucí leteckého provozu aeroklubu. Vychoval desítky nových
pilotů, z nichž někteří se stali profesionálními piloty. Zasloužil se významně v kritických šedesátých
letech minulého století o zachování existence aeroklubu ve Staňkově. Vždy stál v první linii budovatelů klubu a má významné zásluhy na jeho současném stavu a vzhledu. V době, kdy byly omezeny prostředky pro činnost klubu ze stáních zdrojů, se zasloužil o ekonomickou stabilitu klubu.
Po celou dobu aktivního létání byl výkonným sportovcem a je nositelem zlatého odznaku FAI.
Za celoživotní činnost pro rozvoj Aeroklubu Staňkov obdržel vyznamenání Čestnou medailí Aeroklubu ČR.
K tomuto významnému výročí mu gratulujeme a přejeme další dlouhá léta ve zdraví a pohodě.
Přejí a za všechno děkují aeroklubáci ze Staňkova.
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