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Číslo 118

Již po osmé si všichni zúčastnění užili žákovský ples, který připravili žáci 9.
ročníku základní školy. V pátek 6. března byl sál Lidového domu ve Staňkově
nabit k prasknutí a žáci, učitelé, rodiče i ostatní návštěvníci se skvěle bavili.

Veselé Velikonoce
přeje všem čtenářům
redakce

Opět si to užili všichni...

Velikonoce - slavnost zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení
je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl
a musel mít strach.
Nebojte se toho,
co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho,
co člověk vyrobil
a čím je den ode dne
více ohrožován!
A konečně, nebojte se
sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“
Tato slova potřebujeme dnes možná více
než kdy jindy.

...včetně účinkujících.

Je nutné, aby zesílila jistota,
že existuje ten, kdo drží v rukou osudy
tohoto pomíjivého světa,
kdo má v rukou klíče od smrti a podsvětí,
kdo je alfou i omegou.
A tento někdo je Láska...
Jen on se může plně zaručit za slova
„Nebojte se!“.					
					
(Podle knihy Jana Pavla II. „Překročit práh naděje“)
Přeji Vám, milovaní farníci a občané, ať Kristus Zmrtvýchvstalý je
vždy ve vašich srdcích a rodinách. Nebojte se ho milovat a přijmout,
navštívit o Velkonocích v našem kostele. On čeká na každého z Vás.
On chce přijít k Vám se svým požehnáním a láskou.
P. Vojtech Pelowski

foto R. Suchý
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

břemenem byl vyznačen v
geometrickém plánu č. 782493/2014 ze dne
14. 11. 2014,
Rada města schvaluje
- Smlouvu o zřízení věcného
- termíny tanečního kurzu
břemene - služebnosti IVa společenské výchovy,
12-0008251/1 mezi městem
tanečních zábav a
Staňkov a společností ČEZ
předpokládaný termín
Distribuce a. s. Teplická
Festivalu deskových her
874/8, 405 02 Děčín. Věcné
ve II. pol. 2015 v Lidovém
břemeno - služebnosti
domě,
spočívá v právu zřízení
- přidělování evidenčních
a provozování distribuční
čísel k objektům zahradních
doporučuje ke schválení
soustavy – „Staňkov,
chat a domků, které se
zastupitelstvu města
Nádražní 19 “, a to na
nacházejí v zahrádkářské
- nabídku firmy V.CON,
pozemcích st. 25 KN a st.
kolonii v Babích Dolech,
s.r.o., Vaňurova 505/14, 460 36/1 KN, 1045/12 KN a
- prominutí poplatku za
1222 KN v k.ú. Staňkovodvoz komunálního odpadu 01 Liberec na zpracování
Dokumentace pro územní
ves. Věcné břemeno bude
pro Sandru Súkeníkovou
rozhodnutí na akci: Lávka
zřízeno za jednorázovou
pro rok 2015,
pro pěší přes Radbuzu.
úplatu ve výši 1000,- Kč
která se dle doložených
včetně DPH. Rozsah
dokladů od 1. 12. 2014
Usnesení z jednání rady
zatížení pozemku věcným
zdržuje mimo území města
města dne 4. 2. 2015
břemenem byl vyznačen v
Staňkov,
geometrickém plánu č. 750- ponechání výše nájemného
Rada města schvaluje
427/2012 ze dne
nebytových prostor
- připojení města Staňkov
18. 2. 2013,
zdravotního střediska
- Smlouvu o zřízení věcného
v současné výši pro období k mezinárodní kampani
„Vlajka pro Tibet“ dne
břemene - služebnosti IVod května 2015 do dubna
10. 3. 2015,
12-0007470/1 mezi městem
2016,
- žádost ředitelky ZUŠ, paní Staňkov a společností ČEZ
- ponechání výše poplatku
Distribuce a. s. Teplická
za správu bytů společenství Ivy Zahořové, o uhrazení
vlastníků bytových jednotek ztráty z fondu rezerv ve výši 874/8, 405 02 Děčín. Věcné
1.741,97 Kč,
břemeno - služebnosti
v současné výši pro období
- žádost pana Petra Kubáně, spočívá v právu zřízení a
od března 2015 do února
Seč 97 o pronájem sálu
provozování distribuční
2016,
- žádost paní Kamily Veselé, Lidového domu ve Staňkově soustavy – „Staňkov,
za účelem zkoušení nového nám. T. G. Masaryka č.
Ohučov 34 o finanční
ozvučovacího systému
p. 9, st.p.č.94/1 “ ,a to na
příspěvek na pořádání
servisním specialistou dne
pozemku 2000/5 KN v k.
dětského maškarního
ú. Staňkov- město. Věcné
karnevalu v obci Ohučov ve 18. 2. 2015 v době od 9.00
do 15.00 hodin. Jedná se o
břemeno bude zřízeno za
výši 3000,- Kč,
nekomerční využití,
jednorázovou úplatu ve
- finanční příspěvek na rok
- žádost TJ Sokol Krchleby
výši 1000,- Kč včetně DPH.
2015 ve výši roku 2014,
o příspěvek na konání
Rozsah zatížení pozemku
tj. 25 000,- Kč na provoz
dětského maškarního bálu,
věcným břemenem byl
Základní umělecké školy
který se bude konat dne
vyznačen v geometrickém
Staňkov,
28. 2. 2015 v Krchlebech,
plánu č. 714-244/2012 ze
- nabídku na zpracování
ve výši 3000,- Kč,
dne 10. 7. 2014,
studie: Nakládání
- Smlouvu o zřízení věcného - příspěvek na honorář a
s komunálními odpady pro
břemene - služebnosti
cestovní výlohy ve výši
město Staňkov. Studii
IV-12-0008197/VB/001
3 800,- Kč, pro plzeňského
zpracuje Regionální
mezi městem Staňkov a
ilustrátora „Vhrsti“, jehož
rozvojová agentura
společností ČEZ Distribuce beseda pro žáky 2. třídy ZŠ
Plzeňského kraje o. p. s.
a. s. Teplická 874/8,
Staňkov se uskuteční ve
Předpokládaná cena za
středu, 18. 3. 2014,
zpracování studie je ve výši 405 02 Děčín. Věcné
břemeno - služebnosti
70 000,-Kč,
spočívá v právu zřízení a
souhlasí
- smlouvu firmy
provozování distribuční
- s podáním žádosti
ALPROMA, Hana
soustavy – „Staňkov,
FK Staňkov o dotaci z
Kutišová, IČ 61167746, se
926/6, Simitschová “, a to
projektu Bezpečné branky
sídlem Vojanova 14, Plzeň
na pozemcích 1122 KN a
z dotačního programu
na sběr a odvoz tříděného
Plzeňského kraje.
kovového odpadu na území 1568 KN, v k.ú. Staňkovměsta Staňkov a jeho částí - ves. Věcné břemeno bude
L. Holeček, M. Kastlová
Krchleby, Ohučov a Vránov, zřízeno ve výši 3.993,- Kč
- instalaci zabezpečovacího včetně DPH. Rozsah
zatížení pozemku věcným
zařízení do objektů
Usnesení z jednání rady
města dne 21. 1. 2015

Hasičské zbrojnice a objektů
města Staňkov v ulici U
Radbuzy, Staňkov,
- smlouvu o smlouvě
budoucí na výměnu oken
staré radnice a doporučuje
zastupitelstvu města
Staňkov schválení smlouvy
na Rekonstrukci objektu
staré radnice ve Staňkově –
výměna oken – průčelí do
náměstí a Americké ulice,

Kompostéry

Dne 19. 3. 2015 byla podána na Státní fond životního prostředí v rámci programu 64. výzvy Operačního
programu Životní prostředí, oblast podpory 4.1. „Zkvalitnění nakládání s odpady“ žádost města zpracovaná Regionální
rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o finanční podporu
projektu „Nákup kompostérů pro občany města Staňkov“.
Do konce února zaevidovalo město celkem 510 žádostí od
občanů o kompostér, kdy předpokládané náklady na jejich
pořízení se pohybují kolem 1.500.000,- Kč. Výsledná cena
bude samozřejmě záležet na tom, za jakou cenu se městu v
případě získání dotace podaří kompostéry vysoutěžit. Mělo
by se jednat o kompostéry o
objemu 1000 litrů a je požádáno o dotaci ve výši 90 % uznatelných nákladů, kam kromě
samotné ceny za kompostéry
patří i zpracování žádosti, výběrové řízení a podobně. Zbývajících 10 % bude hrazeno z
rozpočtu města. V současné
době probíhá na SFŽP formální posouzení žádosti a samotné rozhodnutí o přidělení či
nepřidělení dotace by mělo
být vydáno během cca 3 měsíců. V případě jejího získání
bude muset být zrealizována
veřejná soutěž na dodavatele kompostérů, samotné předání kompostérů jednotlivým zájemcům pak předpokládáme
na podzim letošního roku. Předání kompostérů jednotlivým
zájemcům bude na základě uzavření smlouvy o výpůjčce, která bude na dobu udržitelnosti projektu, tj. na 5 let,
přičemž výpůjčka bude bezúplatná. Po uplynutí této doby
bude vypůjčitelům kompostér odprodán za symbolickou
1,- Kč. Kompostér bude muset být po tuto dobu umístěn
na místě uvedeném ve smlouvě, tedy ve Staňkově, v Krchlebech, v Ohučově nebo ve Vránově. Pokud bychom dotaci
v rámci této výzvy neobdrželi, budeme o ni žádat znovu v
rámci další plánované výzvy, protože bez obdržení dotace by
nebylo možné nákup kompostérů realizovat.
starosta
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Společenská kronika

V měsíci březnu oslaví nebo již oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Kubica Jaroslav, Staňkov II		
95 let
Nozar Václav, Staňkov II
85 let
Vodrážková Božena, Krchleby
85 let
Šálková Františka, Staňkov I 85 let
Sellnarová Marie, Staňkov I
75 let
Trnka Karel, Staňkov I
75 let
Výrut Jiří, Staňkov II,		
75 let
Egr Josef, Staňkov I
70 let
Steinbach Josef, Staňkov I		
70 let
Ramsová Věra, Staňkov I
70 let
V měsíci dubnu oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova
Konopíková Barbora, Staňkov II
93 let
Andrle Josef, Staňkov I		
75 let
Volínová Jaroslava, Staňkov II
75 let
Pavlík Rudolf, Ohučov 		
75 let
Moldan Jiří, Staňkov II		
70 let
Fremrová Anna, Staňkov I		
70 let
Jeníková Anna, Staňkov I		
70 let

KOUPÍM !!!!!!
KOUPÍM !!!!!!
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KOUPÍM !!!!!!
KOUPÍM !!!!!!

VŠE
K
HISTORII
STAŇKOVA:
STARÉ
POHLEDNICE, FOTOGRAFIE (UDÁLOSTI, DOMY,
OSOBY), PLAKÁTY, REKLAMY, PAPÍROVÉ
DOKUMENTY, NOVINY, ČASOPISY, PIVOVARSKÉ
CEDULE, SKLENICE, AKCIE, PODTÁCKY, LÁHVE
S NÁPISY, KORUNKOVÉ UZÁVĚRY, JÍZDENKY
ZE STAŇKOVSKÉHO NÁDRAŽÍ, ODZNAKY,
LEGITIMACE, KNIHY A DALŠÍ VĚCI O STAŇKOVU.
OLDŘICH KORTUS
Telefon: 777 891 373
Email: o.kortus@post.cz

Blahopřejeme všem jubilantům.
Matriční události v r. 2014, Staňkov včetně částí Krchleby, Ohučov a Vránov
Staňkov, kostel sv. Jakuba Staršího, apoštola
Narození				
23 občánků
Úmrtí				
33 osob
Matrika MěÚ Staňkov oddala 8 manželských párů

PROGRAM NOCI KOSTELŮ
29. KVĚTNA 2015

PAMATUJ
V neděli 8. 3. se opět naše ZUŠ připojila k řadě míst České republiky s programem věnovaným památce umučených vězňů v německých koncentračních
táborech. V hodinovém setkání zazněly písně, které provázely vězně v nejtěžších chvílích, skladby
židovských autorů, povídka Michaely Augustinové o naší významné
cembalistce Zuzaně Růžičkové a připomenutí
života
staňkovského
rodáka Otto Wilhelma.
V čase, kdy slovo mír je
nejistou veličinou, jsou,
myslím, taková setkání
na místě.
Jitka Pluháčková

VELIKONOCE
Mše svaté ve
Staňkově:
Zelený čtvrtek
18 hodin
Velký pátek
18 hodin
Bílá sobota
20 hodin
Neděle velikonoční
10 hodin
Pondělí velikonoční
10 hodin

17:45 - 18:00 Modlitba za mír

Sraz je u pomníku padlých, kde se pomodlíme za oběti
minulých i současných válek a poprosíme o mír a záchranu
těch, kteří trpí v důsledku válečných konfliktů ve světě,
zvláště na Ukrajině. Pak půjdeme průvodem se svíčkami a
lampióny do kostela.

18:00 - 18:45 Mše svatá

Mše svatá za mír ve světě bude doprovázena dětskou
schólou.

18:45 - 19:30 Hra pro všechny zvídavé děti, které
umějí číst

Děti budou v týmech hledat označení vybavení kostela a
správně je přiřazovat k jednotlivým předmětům. Odměnou
jim bude nečekaný nález.

19:00 - 22:00 Doprovodný program

Vyhlídka z kostelní věže. Čajovna v Betlémě. Výstavka
starých farních kronik a knih.

19:30 - 20:00 Komentovaná prohlídka kostela
20:00 - 20:30 Koncert holýšovského sboru Hlas
20:30 - 21:15 Koncert bluegrassové skupiny High
Grass
High Grass z Horšovského Týna nám zahrají a zazpívají
gospely a spirutály. Viz http://highgrass.webnode.cz/

21:30 - 22:00 Zpěvy z Taizé

Můžete se přidat ke zpěvům z Taizé a krátkým kánonům v
podání staňkovského malého sboru Collegium Musicum.
Kostel bude volně přístupný od 17 do 22 hodin. Součástí
nabídky je též čajovna v prostorách „Betléma“, bývalé
stodoly na farní zahradě.
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Kultura

Kulturní akce v LD
28. 3.

MASH
křest CD
rocková taneční zábava
1. 4.
Veselá pouť
hosté Jů + Hele
pořad pro děti
2. 4.

Eva Holubová
Bohumil Klepl
v pořadu z ROLE do ROLE
18. 4.

HARLEJ
Jaksi taksi
rocková taneční zábava
23. 4. Václav Žákovec
koncert
1. - 2. 5. Jarní výstava
květin
9. 5.

WALDAGANG
Komunál
rocková taneční zábava

Další pozvánky mimo LD

23. 5. STAŇKOVSKÝ NEZMAR
34. ročník

16. 5.

Medy Gang
Telefon
rocková taneční zábava

11. 4. Koncert v kostele sv. Jakuba
díla slavných mistrů
varhany - Josef Kšica, zpěv - Tomáš Jindra

6. 6.
Extra Band revival
venkovní parket sokolovna

22. 5. Váhovanka
koncert dechové hudby

30. 4. Tradiční jarní slavnost
Májka – kopec Mastník – vystoupení šermířů,
občerstvení a hudba Olympic revival

11. 6. Atlas
III. krajská výstava psů
myslivecká dechová hudba 8. 5.
letiště Staňkov

Vhrsti dětem

V Lidovém domě 18.
března vystoupil Vojtěch
Jurík, ilustrátor a autor
dětských knížek, známý
pod pseudonymem
„Vhrsti“. Žákům
staňkovských druhých
tříd představil řadu
zajímavých dětských
knížek. Především ale ve
spolupráci s přítomnými
dětmi vytvořil a současně
doprovodil velkými
ilustracemi pohádku na
návrhy samotných dětí.
Hezké kresby dětem
zůstanou a ve svých
třídách si je budou
moci školáci sami
vybarvit. Akce se konala
v rámci akce „Březen
– měsíc knihy“, kterou
uspořádala Městská
knihovna Staňkov za
podpory města.
J. Steinbach

U příležitosti letošních oslav osvobození jihozápadních Čech americkou armádou navštíví Staňkov KLUB 3. ARMÁDY Plzeň se svými historickými vojenskými vozidly.
Předpokládaný příjezd na náměstí je 5. května
2015 v 15.10 hodin.

Březen / duben 2015

Strana 5

Základní škola, Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s.r.o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov
telefon : 773971313
e-mail: stankov@bean.cz
web: www.bean.cz

Novinky ze soukromé školy BEAN
Ve školním roce 2014/2015 se uskutečnila řada novinek v činnosti naší školy, se
kterými bychom chtěli seznámit staňkovskou veřejnost.
Získali jsme projekt „ Praxe a teorie pod jednou střechou“. Jedná se o tzv. duální
vzdělávání dospělých, dvouleté studium zaměstnanců PENNY MARKET s.r.o.
Radonice. Konkurzu se zúčastnilo 18 veřejných i soukromých škol z celé České
republiky a naše škola v této silné konkurenci obstála. Připravujeme pracovníky
PENNY ve zhruba měsíčních cyklech, které se střídají s praxí na pracovištích
PENNY, na pozice zástupce vedoucího, vedoucího provozovny nebo kvalitáře. Jde o vysoce odbornou výuku o provozu této formy
prodeje. Studia se zúčastňuje 18 pracovníků PENNY z celé ČR.
Nejen, že jsme určitě povýšili prestiž naší školy, ale také jsme dali příležitost podnikatelským subjektům Staňkova a okolí. Povinností školy
je totiž zajistit pro studenty celodenní péči – ubytování a stravování. Zároveň bych chtěla poděkovat firmám Penzion JENÍK, Penzion
KOZA a Kamenická hospůdka, které zajišťují ubytování a stravování.
Další akcí, kterou budeme ve spolupráci s naší školou v Praze zajišťovat, je intenzivní kurz německého jazyka v rozsahu 360 vyučovacích
hodin, a to v odpoledních hodinách a o sobotách. Absolventi tohoto kurzu pak vykonají praxi a mají zajištěné zaměstnání v oblasti
gastronomie, služeb a sociálních služeb v SRN. Během praxe poznají pracovní podmínky, získají tzv. certifikát pro určité pracovní zařazení
a rozhodnou se, v které oblasti budou zaměstnáni. Pobyt hradí německá strana, intenzivní kurz německého jazyka je zdarma a ještě
účastníci obdrží kapesné na pobyt v Německu. Je to příležitost pro mladé od 18 do 27 let. Zájemci se mohou hlásit u nás ve škole.
Tuto akci zajišťujeme ve spolupráci s Ministerstvem práce SRN.
V tomto školním roce se nám podařilo také otevřít denní studium oboru Gymnázium a věřím, že tento trend bude pokračovat.
Na čtyřleté denní obory Obchodní akademie a Gymnázium je přijetí na naši školu bez přijímacích zkoušek. Také nás čeká otevření
základní školy, a to první třídy nebo jakékoliv třídy tzv. prvního stupně. Máme připravené kvalitní výukové programy i zkušenou učitelku
s bohatými zkušenostmi. Zatím se více projevuje zájem z okolních měst než ze Staňkova. Věřím, že i Staňkovští si uvědomí, o jakou
příležitost připravují svoje ratolesti.
Máme před sebou ještě mnoho nových úkolů a činností. Je to především prosazení výuky nových oborů, a to Předškolní a mimoškolní
pedagogika - dálkové studium. Chceme tak pomoci těm, kteří již pracují s dětmi a nesplňují podle zákona o pedagogických pracovnících
příslušné vzdělání. Také bychom chtěli zajišťovat zkrácenou výuku oboru prodavač, aby se pak absolventi oboru mohli zúčastnit projektu
Praxe a teorie pod jednou střechou.
Je toho hodně, co nás čeká, ale věřím, že se alespoň větší část podaří. Určitě tím také přispějeme i k zvýšení prestiže našeho města
Orientujete se dobře v opravárenství se zemědělskou
Staňkova.
Marie Bastlová, ředitelka školy
technikou? Máte v tom praxi?
Firma Newia, s.r.o. hledá člověka na pozici:

SERVISNÍ TECHNIK ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ

Požadujeme:
- dobré výsledky z předchozích činností (zaměstnání, u absolventů brigáda, praxe...)
Orientujete
v výhodou
opravárenství se zemědělskou
- řidičský
průkaz skupinyse
B adobře
skupiny T

technikou? Máte v tom praxi?

Nabízíme:
-Firma
pravidelné
a rozšiřování
znalostí
Newia,školení
s.r.o. hledá
člověka na
pozici:o technice
- výborné ohodnocení a mzdu,
- přátelské pracovní
prostředí aTECHNIK
uznání za Vaši
píli a snahu.
SERVISNÍ
ZEMĚDĚLSKÝCH
STROJŮ

Máte
zájem? Kontaktujte pí.Vacíkovou na: vacikova@newia.cz nebo na tel. 773 747 610
Požadujeme:
info.zde:
www.newia.cz
-Více
dobré
výsledky
z předchozích činností (zaměstnání, u absolventů brigáda, praxe...)
- řidičský průkaz skupiny B a skupiny T výhodou

Nabízíme:
- pravidelné školení a rozšiřování znalostí o technice
- výborné ohodnocení a mzdu,
- přátelské pracovní prostředí a uznání za Vaši píli a snahu.

Obchodníci, nechcete být jen další v řadě?

Máte zájem? Kontaktujte pí.Vacíkovou na: vacikova@newia.cz nebo na tel. 773 747 610
Více info.zde: www.newia.cz
Firma Newia, s.r.o. hledá člověka na pozici:

OBCHODNÍK / OBCHODNICE (PRODEJCE STROJŮ A TECHNIKY)

Co byste měl/měla splňovat a co požadujeme:
- dobré výsledky z předchozích činností (zaměstnání, u absolventů brigáda, praxe...)
- předchozí obchodní zkušenosti
- přínosem (nikoli podmínkou) je Vaše předchozí působení v oblasti zemědělství,
- podmínkou je, aby za Vás mluvily výsledky Vaší práce, domluvené zakázky a dobré
reference od klientů, nikoli hodiny na docházce.
- uživatelská znalost PC
- řidičský průkaz skupiny B
Nabízíme:

- přátelské a rovné vztahy, společný cíl pro všechny členy NEWIA – pomoc našim klientům
- důvěru pro Vaše rozhodnutí, samostatnost a zodpovědnost, služební auto, tel., PC a
nadstandardní mzdu.
Máte zájem? Kontaktujte pí.Vacíkovou na: vacikova@newia.cz nebo na tel. 773 747 610
Více info.zde: www.newia.cz
NEWIA s.r.o., Americká 404, 345 61 Staňkov, www.newia.cz, info@newia.cz
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Kultura

BONSAI MERKLÍN 2015
XII. mezinárodní výstava bonsají a suiseki
23. - 24.května / zámek v Merklíně u Přeštic

Pod záštitou velvyslanectví Japonska a hejtmana Plzeňského kraje

Zveme Vás na tradiční výstavu bonsají a suiseki, na které vystavují
pěstitelé z Česka, Německa, Polska, Slovenska a Vietnamu.
Demo a workshop bonsají a dai:
P.Czerniachowski (Polsko), P. Slovák, M. Kopsa a J. Poupa
V průběhu výstavy bude možné:
• Zhlédnout ukázky výroby ikebany
(zájemci si budou moci vyzkoušet)
• Poslechnout si zvuk Tibetských mís vč. seznámení s nimi
• Zkusit:
intuitivní kresbu - všechny barvy stromů
aromaterapii - všechny vůně stromů
poskládat origami
napsat čínský znak
meditaci
• Podívat se na ukázky asijských bojových umění, sekací testy
japonským mečem
• Nechat si během ukázky sokolnictví na ruku přistát dravce
Z dalších doprovodných akcí: Aukce bonsají, pokračování dlouhodobé soutěže v tvarování, čajovna, expozice japonských svitkových
obrazů, expozice originálních japonských KOI, expozice japonských
mečů, a další.
www.bonsaimerklin.cz

Dne 11. dubna 2015 v 18 hodin
se koná v kostele sv. Jakuba ve
Staňkově

KONCERT

vystoupí
varhany – Josef Kšica
regenschori chrámu sv. Víta
zpěv - Tomáš Jindra
basista souboru opery Národního
divadla

Regenschori chrámu sv. Víta Josef Kšica a basista,
člen souboru opery Národního divadla v Praze Tomáš
Jindra vystoupí se svým koncertním programem ve
Staňkově v kostele sv. Jakuba. 11. dubna 2015 v 18
hodin se můžete těšit z nevšedního koncertu, kde oba
umělci představí díla slavných mistrů.
Zajímavou skutečností je, že dědeček basisty Tomáše
Jindry byl ve Staňkově léta četníkem: „Je to tak trochu
cesta ke kořenům,“ řekl basista. „Upřímně se těším na
všechny, kdo na koncert přijdou.“

ZUŠ REPREZENTUJE MĚSTO STAŇKOV
Začínající rok 2015 byl pro naši školu ve znamení soutěží a přehlídek, na které se naši
žáci společně s pedagogy připravovali více jak půl roku. Pro žáky to znamenalo mnoho
času stráveného nad textem, se štětcem a tužkou v ruce, cvičením na hudební nástroj či
zpíváním. Učitelé ukrajovali ze svého volného času, aby příprava byla co nejlepší. A pokud
někoho neskolila chřipka, poměřovali jsme schopnosti a dovednosti s ostatními „zuškami“.
14. 2. se žáci literárně - dramatického oboru zúčastnili krajské přehlídky monologů a dialogů
v Horšovském Týně. Kamila Felixová a Adéla Dudová předvedly své monology letos poprvé.
Lukáš Fejtek a Kateřina Krásná získali postup do celostátního kola, které se uskuteční 28. 3.
v Brandýse nad Labem.
12. 3. proběhlo v Horšovském Týně okresní kolo Dětské scény mladých recitátorů. Vítek
Hofman reprezentoval ZUŠ Staňkov podruhé, Michaela Horníková svůj text přednese ještě
v krajském kole v Plzni.
Žáci výtvarného oboru poslali své práce do soutěže Evropa škole (ZUŠ K. Steinera) a Dětská
výtvarná tvorba – Podmořský svět očima dětí (Tachov). Poroty budou práce hodnotit
koncem března.
Zpěváci reprezentovali naši školu již tradičně - v krajském kole Karlovarského skřivánka.
17. 2. zazpívala Eliška Jáchimová, Michaela Horníková, Eliška Mulačová, Marie Felixová a
Jindřich Krstev v Plzni. Jindra se stal prvním náhradníkem do celostátního kola v Karlových
Varech.
Zpěváky čekalo ještě okresní kolo pěvecké soutěže v ZUŠ Domažlice, kde se k již zmiňovaným
žákům přidala ještě Pavlína Lukášová. Děvčata obsadila 2. a 3. místa. Jindřich Krstev získal
1. místo s postupem do krajského kola, kde se umístil 7. 3. na krásném 2. místě.
V hudebním oboru byla letos vyhlášena ještě soutěž dechových nástrojů, které se zúčastnili
i naši žáci. V okresním kole v Domažlicích 18. 2. získala 2. místo ve hře na příčnou flétnu
Kateřina Krásná a Pavlína Zahořová, ve hře na trubku obdržel 2. místo Adam Drudík a Tomáš
Felix. Na stupně vítězů a postup do krajského kola dosáhli v této soutěži ve hře na zobcovou
flétnu Eliška Jáchimová, Adriana Prihodová a Matěj Altman, ve hře na lesní roh získali 1.
místo Vítek Hofman a Leona Augustinová a ve hře na trubku Matyáš Kopecký. Krajské kolo
proběhne 28. a 29. 3. v Plzni.
I tak malá škola, jako je ta naše, se dokáže prosadit mezi ostatními ZUŠ. Tím zviditelňuje
nejen sebe, ale reprezentuje i město Staňkov. Za našimi úspěchy stojí nejen celoroční
práce žáků a precizní příprava pedagogů, za kterou jim patří velké poděkování, ale dík
patří i rodičům, kteří dětem vytvářejí zázemí a doprovázejí své děti na vyhlášené soutěže
MŠMT a na akce Základní umělecké školy Staňkov. Všem soutěžícím, kteří nás ještě budou
reprezentovat v krajských a celostátních soutěžích, DRŽÍME PALCE!
Iva Zahořová
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Z archivu
Osvobození 1945
Na konci dubna 1945 budil staňkovské obyvatelstvo často rachot německých vojenských aut projíždějících v noci po hlavní silnici
směrem na Bavorsko a prchajících před ruskou armádou raději do amerického zajetí. Neustávaly ani nálety letců, tzv. hloubkařů, cílících
na německé kolony. Po železnici však projížděly i transporty vězňů z koncentračních táborů, kterým ovšem Staňkovští nesměli pomáhat ani
podáním kousku chleba. Konec války byl již blizoučko a Američané vstupovali na území západních Čech.
Jakmile se ve Staňkově dozvěděli, že Američané jsou už v Domažlicích, vyvěsili na staňkovském kostele bílý prapor a také spousta
obyvatel vyvěsila z oken svých domů prapory. Na rozkaz vládního komisaře Ludwiga Wolfruma však musely být ještě staženy, (vlajka z
kostela měla být dokonce rozstřílena). Byl to jeden z jeho posledních úředních pokynů, neboť ještě před příchodem americké armády do
Staňkova spáchal sebevraždu – zastřelil se ve sklepním krytu v německé škole. V červenci se oběsila též jeho manželka, poté co byla po
útěku rozpoznána v Tachově a přivezena zpět do Staňkova k vyšetřování a objasňování válečných zločinů. Informaci o konci vládního
komisaře podal Staňkovským místní rozhlas spolu s dlouho toužebně očekávanou zprávou o příjezdu amerických tanků v ranních hodinách
6. května. Obyvatelé města se shromažďovali na náměstí a s neskrývanou radostí vítali své osvoboditele, z nichž někteří, podle svědectví
kroniky, uměli díky svým předkům i česky. Obyvatelé přinášeli vojákům občerstvení, stavěli slavobrány a slavili konec války. Z této události
existuje jen málo obrazových dokumentů, proto jsou vzácností i fotografie z příjezdu americké armády vlepené v kronice staňkovské dívčí
školy. Jeden z oddílů amerických vojáků zůstal ve Staňkově, ostatní příslušníci armády odjížděli ještě směrem na Plzeň.
Týž den byl ustaven ve Staňkově dvanáctičlenný revoluční národní výbor, do jehož čela se postavil malíř a učitel chlapecké
měšťanské školy Vladimír Augustin. Nebylo mu však osudem dlouho vést obnovu města, neboť měsíc po skončení války zemřel na tyfus.
Vesměs příslušníci odbojového hnutí Niva se označili bílou páskou na rukávu a prohlíželi Němcům byty, zda v nich nepřechovávají zbraně,
a okamžitě začali označovat německé domy. O den později 7. května museli Staňkov opustit tzv. národní hosté, tj. Němci prchající před
ruskou armádou, kteří byli ubytováni od počátku roku nejen po Staňkově, ale i v okolních vesnicích. Pro udržení pořádku byli také čeští
vojáci ubytováni až do 22. června ve staňkovské dívčí
měšťanské škole.
Záhy procházeli Staňkovem bývalí vězni
nacistických koncentračních táborů, někteří pro
slabost zůstali ve Staňkově, kde o ně bylo pod
lékařským dozorem postaráno. Dietní stravu jim podle
lékařských doporučení vařily učitelky domácích prací.
Z koncentračních táborů se navraceli i Staňkovští,
některých se bohužel jejich blízcí již nedočkali.
Život ve městě se oprostil od válečných útrap
a ubíral se k obnově dřívějších poměrů. Ve městě
zůstala americká posádka, vojáci byli ubytovaní
v domě, který patřil Josefu Wilhelmovi, bývalému
staňkovskému obchodníkovi židovského původu.
První část posádky opustila Staňkov 13. září, druhá
část až na osm členů policejní vojenské služby 17. září
1945. Jak zaznamenal kronikář, „česká i německá
zamilovaná děvčata se sešla před hotelem Felix“ a
„hloučky děvčat se loučily plačky se svými miláčky“.
Němci ve Staňkově, kromě těch, kteří byli
ihned po skončení války zajištěni, byli přiděleni
na různé manuální práce, někteří v místním
hospodářském družstvu, další při žních, metení ulic,
ženy při vyklízení škol a v ubikacích amerických
vojáků. Odsun asi osmi desítek staňkovských Němců
začal v červnu 1946.
Staňkov vstupoval do poválečného období se
záměrem získání významnějšího postavení v okrese,
to se mu i zpočátku podařilo, byť na krátkou chvíli.
Tři měsíce zde sídlil nově ustavený okresní národní
výbor pro politický okres Horšovský Týn. Místní
dále usilovali o zřízení obchodní školy, o ponechání
pobočky úřadu práce atd. a konečně i o splnění
dlouhodobého úsilí o povýšení na město.
Radka Kinkorová
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SPOLUPRÁCE ČESKÝCH CENTER A
KNIHOVEN / KULTURNÍCH INSTITUCÍ ČR
Podoba projektu Noc literatury
Noc literatury 2015 bude už devátým ročníkem tohoto
čtenářského happeningu. Přestože začal v Praze, od
roku 2010 se díky iniciativě Českých center konal také
na několika místech v Evropě a v roce 2013 se poprvé
díky podpoře grantu EU Culture odehrál ve stejném
modelu také v Rumunsku, Polsku, Portugalsku, Litvě
a Irsku. Noc literatury se tak díky své přitažlivosti a
schopnosti překonávat kulturní a jazykové bariéry
stává celoevropským fenoménem.

Mezinárodní den dětí
V sobotu dne 30. května od 13 hodin
pořádá město Staňkov ve spolupráci s
dětskými organizacemi tradiční oslavu
dětského dne. Zveme všechny do areálu
staňkovské sokolovny, kde bude
připravena nejen spousta vystoupení a
soutěží pro děti, ale i pouťové atrakce.

Ambicí projektu je představovat návštěvníkům
současnou
evropskou
literaturu
netradičním
způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou
akcí, jedinečným kulturním zážitkem pro širokou
veřejnost.
Ukázky z knih současných evropských autorů
přeložené do češtiny vybírají zahraniční kulturní
instituty ze sdružení EUNIC (European Union National
Institutes for Culture) a kulturní oddělení zahraničních
velvyslanectví,
společně
s
profesionálním
dramaturgem z nakladatelství Labyrint. Budou nám je
prezentovat vybraní recitátoři.
Akce je sdílena přes Facebook a má hojně navštěvované
webové stránky www.nocliteratury.cz. V Plzeňském kraji je
Staňkov kromě Plzně jediným městem, které Noc literatury
letos nabídne. Organizuje ji Farní knihovna ve spolupráci
s Městskou knihovnou Staňkov a literárně-dramatickým
oborem ZUŠ Staňkov. Nenechte si tuto jedinečnou akci
ujít. Vypukne 13. května 2015 v 18:00 v Městské knihovně
v Lidovém domě, od 19:00 se přesuneme do vedlejší
místnosti, do prostor ZUŠ Staňkov, a poslední pásmo čtení
bude od 20:00 ve Farní knihovně na faře. Na akci se nevybírá
vstupné.

1. 4. 2015
v Lidovém domě
ve Staňkově

Sport
Období od listopadu do února futsalisté Ajaxu
Staňkov zaplnili účastí v Zimní lize. Pojali ji
zpočátku spíše jako přípravu než boj o co
nejlepší umístění, přesto ve druhé polovině
soutěže již byli jedním z nejlepších týmů a
obsadili v tabulce konečné 4. místo. Jako jediní
mimochodem dokázali vyhrát nad Krvavou
tlačenkou, týmem, za který nastupovalo i
několik poloprofesionálních fotbalistů. V dresu
Ajaxu se představili i někteří noví hráči, kteří
by mohli brzy hrát i mistrovské zápasy. Stinnou
stránkou účasti v Zimní lize byl fakt, že se
Ajaxu postupně zranili tři hráči a všichni museli
podstoupit operační zákrok v nemocnici. Na jaře
se tým pustí do zápasů krajského přeboru, v
němž je po polovině soutěže na prvním místě.
Fotbalisté FK Staňkov v polovině března
zahájili boje v I. A třídě. Mužstvo přezimovalo

na posledním místě, a tak se musí snažit o
vylepšení pozice a udělat co se dá o záchranu.
V prvním utkání jara Staňkovští vyhráli v
Pačejově, pak ale prohráli doma s Luby a
posléze tahali za kratší konec i v Žihli. V
krajské soutěži
hrají žáci a
dorost, o něco
později se
rozběhnou zápasy
i nejmladším
fotbalistům. C
tým se kromě
účasti ve IV. třídě
chystá také na
oslavu 20 let
uplynulých od
založení mužstva.
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