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Vážení spoluobčané,
pomalu končí rok 2020, rok, který byl úplně jiný než ty roky předchozí.
Všichni jsme se za pochodu učili porozumět nové situaci, vyznat se ve
spleti protichůdných a někdy i nesmyslných nařízení, zákazů a omezení.
Na počátku celé pandemie jsme si museli vystačit sami, bez pomoci státu,
který akorát dokázal něco nařídit, ale už ne zařídit. A jen díky obětavosti
lidí, kteří pomáhali šít roušky, dodávali materiál na jejich výrobu atd., jsme
tu první etapu zvládli. A za to patří ještě jednou všem poděkovat. Bohužel
dnes již víme, že jaro byl pouze takový předvoj horší situace, která přišla
s podzimem a která zdaleka ještě nekončí. Opět jsme se dostali do roviny
absurdních zákazů a omezení, kdy malý živnostník na městě, který by bez
problémů zvládl zajistit dodržování epidemiologických opatření, je pro
vládu nebezpečím číslo 1. Je přece mnohem lepší, když lidé z těch malých
měst a obcí vyrazí do Plzně do nákupního centra, které hrdě hlásí zaplněnost
z 82 %, ale kde se stejně nakonec všichni sejdou u zeleniny a masa, a
nakonec u pokladen, když si předtím nandali do košíků i všechno to v malých
krámcích zakázané zboží. Alespoň tak jsem podzimní zákazy pochopil já. Ti,
kteří měli štěstí, že mohli nechat otevřeno, dokázali lidi naučit dodržovat
rozestupy nebo chodit do obchodů třeba i po jednom. A dokázali by to i
ti ostatní, kdyby dostali šanci. Znovu se zavřely školy, divadla, zrušily se
všechny kulturní akce a zavedl se zákaz vycházení. Všechno je to obrovský
tlak na psychiku a místo toho, aby někdo většinu z nás ocenil za to, co jsme
všechno už vydrželi, tak jenom slyšíme, jak jsme stále nezodpovědní a že je
nutné opět přitvrdit, neboť ty dvě hodiny, o které se zkrátí otevírací doba
restaurací, zcela určitě pomůžou a PES už nebude muset štěkat, ale bude
jen vrčet a možná už i vrtět ocasem. Všichni jsme byli srozuměni s tím, že to
bude hodně těžké, že se budeme muset omezovat a většina z nás tak i činila
a činí. Ale jsme už všichni z toho hodně unavení, unavení z toho, že než si
zvykneme na něco, je tady za dva dny něco jiného, a za další dva dny zase.

Museli jsme si zvyknout, že psi a kočky jsou důležitější než lidé, že my k holiči
a kadeřnici, na rozdíl od nich, chodit nemůžeme. Všem těm opatřením chybí
systém, chybí řád, abychom všichni věděli, že tohle bude platit 14 dní, děj se
co děj, a až pak se to, pokud bude třeba, upraví. Veškerá opatření by měla
mít možnost se projevit, a ne, když jeden den vylétnou nepřesná a někdy
snad i vykonstruovaná čísla nahoru, tak se okamžitě všechno zase mění. Ale
tohle víme asi jen my tady dole.
Moc si vážím lidí, kteří dokázali v této těžké době nabídnout
pomocnou ruku druhým. Moc si vážím i všech živnostníků a podnikatelů,
kteří to ještě nevzdali a snaží se čelit, někdy až cílené likvidaci jejich živobytí.
Moc si vážím všech zdravotníků, hasičů, policistů, kteří jsou často v té
pomyslné první linii, ale i učitelů, úředníků, dělníků, zkrátka nás všech.
Všichni si zasloužíme obdiv a velký dík. Ještě bych chtěl výslovně zmínit jednu
specifickou kategorii - je to kategorie, která to má asi ze všech nejtěžší, která
se prakticky ze dne na den musela naučit spoustu nových věcí. Tou kategorií
jsou rodiče dětí ze základních škol, kteří mimo to, že jsou třeba tím hasičem,
tou zdravotní sestřičkou, úředníkem či dělníkem, se ze dne na den museli
stát i učiteli, kteří svým dětem musí vysvětlovat, co nepochytili z online
výuky. Za to jim všem patří rovněž velký dík a obdiv, že i přes to, že chodí do
práce, musí vařit, uklízet apod., mají ještě vnitřní sílu a dokážou se dětem
v tomhle směru věnovat.
Vážení spoluobčané, obyvatelé Staňkova, Krchleb, Ohučova a
Vránova, nacházíme se v adventní době a já bych Vám chtěl všem popřát
pro nadcházející vánoční svátky jejich klidné prožití, pokud možno po boku
Vašich blízkých. Do nového roku 2021 Vám všem přeji především hodně
zdraví, štěstí, pracovní a rodinné pohody a životního optimismu. Přidám
ještě jedno přání – já osobně bych chtěl zase co nejdříve normálně žít a to
samé přeji i Vám.
Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta města

Klidný konec roku 2020
a všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví
do roku 2021
přeje všem našim čtenářům
							redakce
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města dne

Usnesení č. 12 z jednání

- prodej pozemků:

označených psů a jejich chovatelů,

14. 10. 2020

zastupitelstva města Staňkov

parc. č. 1427, o výměře 1213 m2 ,

- Obecně závaznou vyhlášku města

konaného dne 30. 11. 2020

druh pozemku trvalý travní porost,

Staňkov č. 4/2020 o místním

parc. č. 1431, o výměře

poplatku z pobytu,

Rada města schvaluje
- dar dobrovolným dárcům krve

Zastupitelstvo města schvaluje

1596 m , druh pozemku trvalý

- Obecně závaznou vyhlášku města

ze Staňkova, Krchleb, Ohučova a

- darovací smlouvu mezi Městskými

travní porost, parc č. 1433, o

Staňkov č. 5/2020 o místním

Vránova v rámci předání

nemovitostmi s.r.o. a městem

výměře 258 m , druh pozemku

poplatku za užívání veřejného

ocenění formou poukázek v ceně

Staňkov, kterou se do vlastnictví

ostatní plocha, parc. č. 1432, o

prostranství,

5 200,- Kč,

města Staňkov převádí vlastnické

výměře 102 m , druh pozemku

- smlouvu o poskytnutí účelové

- Smlouvu o zřízení věcného

právo k těmto nemovitostem:

zastavěná plocha a nádvoří,

dotace č. 60342020 mezi Plzeňským

břemene a dohodu o umístění

- k parcele č. st.151 o výměře

parc č. 1426, o výměře 896 m ,

krajem a městem Staňkov,

stavby Vránov, č. parc.

530 m2 v k. ú. Staňkov - město,

druh pozemku orná půda, vše

z Programu stabilizace a obnovy

1501–kNN, IV-12-0016445/1/

součástí pozemku je nemovitost č.

v k. ú. Vránov manželům

venkova Plzeňského kraje, určené

VB mezi městem Staňkov a ČEZ

p. 131 bytový dům,

Jaroslavu a Marcele Konopovým,

na akci:

Distribuce a. s. Předmětem

- k parcele č. st. 77 o výměře

bytem Vránov 19, za částku

Dokončení stavebních úprav č. p. 72

smlouvy je právo umístit,

375 m2 v k. ú. Staňkov - město,

60,- Kč/m2 , cena celkem

v Krchlebech. Výše dotace činí

provozovat, opravovat a udržovat

součástí pozemku je nemovitost č.

243 900,- Kč. Náklady spojené

250 000,- Kč. Náklady

zařízení distribuční soustavy na

p. 20 bytový dům,

s převodem hradí kupující,

cekem činí 612 926,- Kč,

pozemku parc. č. 1500 a 1501 v k.

- k parcele č. st. 138 o výměře

- rozdělení příspěvků na podporu

- smlouvu o dílo mezi městem

tělovýchovy:

Staňkov a firmou Karel Konopík,

ú. Vránov. Věcné břemeno se zřizuje 307 m 2 v k. ú. Staňkov - město,

2

2

2

2

za jednorázovou náhradu ve výši

součástí pozemku je nemovitost

FK Staňkov

140 000,- Kč,

na akci:

1 400,- Kč bez DPH,

zemědělská stavba,

Sokol Staňkov

115 000,- Kč,

Dokončení stavebních úprav č. p. 72

- rozhodnutí o výběru nejvýhodnější - k parcele č.st. 141/1 o výměře

TJ 1921 Krchleby

35 000,- Kč,

v Krchlebech. Celková cena je

nabídky na veřejnou zakázku

721 m2 v k. ú. Staňkov - město,

HC Staňkov

20 000,- Kč,

612 926,- Kč včetně DPH.

Zahrada ZŠ v přírodním stylu.

součástí pozemku je nemovitost

oddíl tenisu

15 000,- Kč,

- smlouvu o dílo mezi Final Kom

Nejvýhodnější nabídka byla

č.p. 126 bytový dům,

fitness

5 000,- Kč,

s.r.o. a městem Staňkov na opravu

posouzena dle nejnižší ceny, a to

- k parcele č.st 141/5 o výměře

volejbal

10 000,- Kč.

dílčího úseku mezinárodní dálkové

firmy Šumavské zahrady,s. r. o.

106 m2 v k. ú. Stankov - město,

- Obecně závaznou vyhlášku

cyklostrasy CT3. Cena díla vč. DPH

za cenu 1 847 613,40 Kč bez DPH,

- to vše v k. ú. Staňkov - město, vše

města Staňkov č.1/2020 o místním

činí 5 680 587,- Kč,

- žádost školské rady o prodloužení

zapsáno na LV 1672,

poplatku za provoz systému

- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.

funkčního období z důvodu

- prodej pozemku parc. č. 68/3 v k.

shromažďování, sběru, přepravy,

2020/080 na akci:

nepříznivého epidemiologického

ú. Krchleby, o výměře 17 m2 , druh

třídění, využívání a odstraňování

Oprava dílčího úseku mezinárodní

stavu, který neumožňuje řádnou

pozemku ostatní plocha

komunálních odpadů,

dálkové cyklotrasy CT3. Dodatek

volbu nových členů, zejména pak

panu Zdeňku Konopíkovi, bytem

- Obecně závaznou vyhlášku

upravuje termín zhotovení z 31. 9.

z řad zákonných zástupců. Volby

Družstevní 68, Krchleby, za částku

města Staňkov č.2/2020,o místním

2020 na 31. 5. 2021,

proběhnou v roce 2021.

80,- Kč/m2 . Celková cena je 1 360,-

poplatku ze psů,

- dodatek č. 2 mezi městem

Kč. Náklady spojené s převodem

- Obecně závaznou vyhlášku města

Staňkov a Mamelom s.r.o., se

hradí kupující,

Staňkova č.3/2020 o evidenci

sídlem Duchcovská 284, Háj u

Usnesení z jednání rady města dne
9. 11. 2020

tabulka č. 1

Staňkovsko - odkanalizování obcí na ČOV Staňkov a dokanalizování
Seznam změnových listů

Rada města schvaluje
na doporučení bytové komise
- přidělení bytu č. 7 v ul. Nádražní
č.p.16 ve Staňkově, velikost 1+2
paní Janě Voráčové, trv. bytem
Staňkov, 28. října, č. p. 68,
- přidělení bytu č. 7 v ul. U Pošty,
č.p. 392 ve Staňkově, velikost 1+2
paní Simoně Brožovské, trv. bytem
Staňkov, Plovární č. p. 142.

faktura

číslo

popis

ZL 19

ČS 7

ZL 20

Přeložka dešťové kanalizace
Jankovského

ZL 21
ZL 22
Celkem

vícepráce

méněpráce

součet

1 275 409,00

0

1 275 409,00

36 000,00

0

36 000,00

ul. Mathauserova D2-záměna šachet

524 302,72

289 173,85

235 128,87

DE8 Oddělovací objekt

436 331,51

537 803,31

- 101 471,80

2 272 043,23

826 977,16

1 445 066,07
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Duchcova. Mění se bod smlouvy o

- Rozpočtové opatření č. 2

dílo 5.1., kde se upravuje cena díla

v rozpočtu města Staňkov na rok

dle tabulky č. 1 tohoto dodatku,

2020. Upravený rozpočet po

Seznam změnových listů, a to na:

těchto změnách bude činit

Cena celkem bez DPH

v příjmové části 106 298 819,97 Kč

112 294 906,32 Kč

a ve výdajové části

DPH 21 % ve výši

104 782 276,52 Kč. Financování

23 581 930, 33 Kč

bude činit -1 516 543,45 Kč (změna

Celková cena včetně DPH

stavu krátkodobých prostředků

135 876 836,65 Kč

na bank. účtech + 10 785 352,25

- nabídku firmy TR Antoš s. r. o.

Kč, splátky úvěrů a půjček –

na vybudování dětského hřiště

16 329 000,- Kč, úvěry a

ve Vránově formou šéfmontáže

zápůjčka + 4 027 104,30 Kč),

v celkové ceně 825 704,- Kč,

- Pravidla rozpočtového provizoria

- prodej domu č. p. 53 v Nádražní

na rok 2021,
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Strana 3

ulici ve Staňkově - vsi panu Thi
Hoang Kimovi, bytem Nádražní 53,

neschvaluje

Staňkov, pozemek parc. č. 19/1,

- přijetí dotace na akci: Zahrada

o výměře 184 m , druh pozemku

v přírodním stylu při ZŠ – dotace

2

zastavěná plocha a nádvoří, součástí 500 000,- Kč, náklady
pozemku je stavba bez č. p. /č. e. a

celkem 1 847613,- Kč bez DPH,

parc. č. 20, o výměře 313 m2,
druh pozemku zastavěná plocha a

pověřuje

nádvoří, součástí pozemku je stavba

- radu města ke schválení

č. p. 53, vše v k. ú. Staňkov - ves.

rozpočtových opatření do 31.12.

Cena za uvedené nemovitosti činí

2020 v těchto případech:

8 000 000,. Kč, přičemž

a) navýšení příjmů o případné

4 000 000,- Kč bude splatno do

přijaté dotace a jejich zapojení do

30 dnů ode dne podpisu smlouvy,

výdajů na příslušném

další 4 000 000,- Kč budou spláceny

paragrafu, čímž se zvýší celkový

ve výši 1 000 000,- Kč ročně,

rozpočet na straně příjmů i výdajů,

nejpozději do 30. června každého

b) přesuny rozpočtových příjmů a

následujícího roku. Náklady spojené

výdajů mezi jednotlivými paragrafy,

s převodem hradí kupující,

kterými nedojde ke zvýšení rozdílu

- Smlouvu o dílo mezi městem

celkových příjmů a výdajů.

Staňkov a COLAS CZ, a.s. na akci
Ohučov - oprava povrchu místních

L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

komunikací po plynofikaci,

Společenská kronika

V měsíci listopadu oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova

V měsíci prosinci oslavili nebo oslaví významné životní jubileum tito
občané Staňkova

Falout Václav, Staňkov I		
Bozděchová Marie, Staňkov I,
Votrubová Anna, Staňkov I		
Vrbová Zdeňka, Staňkov I
Mařík Václav, Staňkov I		
Večeře Milan, Staňkov I		
Šimandl Jaroslav, Krchleby		

Vacíková Vlasta, Staňkov I		
Živná Marie, Staňkov II		
Kaprová Marie, Staňkov I		
Keck Václav, Staňkov I		
Vítek Jaroslav, Ohučov 		
Grman Josef, Staňkov II		
Bárta Stanislav, Krchleby		
Matušinská Eva, Staňkov I		
Heiclová Marie, Vránov		

91 let		
90 let
80 let		
75 let
75 let		
70 let
70 let

95 let		
80 let
75 let		
75 let
75 let		
75 let
70 let		
70 let
70 let
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Z archivu
Staňkov v berní rule
Většina pojednání o historii té či oné lokality (publikace o Staňkovu
nevyjímaje) se pro informace k 17. století obrací na údaje tzv. berní
ruly. Co to vlastně byla berní rula a co v ní najdeme pro Staňkov?
Berně čili daně se i na území Čech platily od nepaměti. Jejich
povolování bylo ještě v době předbělohorské v rukách šlechty. České
povstání roku 1618, letos připomínaná porážka na Bílé hoře v roce
1620 a jejich důsledek, pobělohorské konfiskace majetku a vůbec
třicetiletá válka změnily poměry v české společnosti. Za mimořádných
válečných poměrů a výjimečného stavu poražených Čech berně a
kontribuce ukládal panovník a až od roku 1627 je opět povoloval
sněm království českého. Na sněmu v roce 1652 žádal Ferdinand II.
vedle nápojové daně také částku 300 tisíc zlatých. Stavové souhlasili,
a tady začíná historie berní ruly. Krajští hejtmané nechali vyhotovit
soupisy berníků, o rok později vyjížděly do krajů komise, které tyto
soupisy kontrolovaly a doplňovaly. Tak, ve zkratce řečeno, vznikla tzv.
berní rula, mimořádný historický pramen podávající svědectví o stavu
Čech po třicetileté válce. Je to soupis poddanské půdy, který jmenovitě
registroval majitele dani podrobených domů ve městech, držitele
poddanských usedlostí a svobodných dvorů. Při každé usedlosti
poznamenává, kolik strychů se osévalo na jaře a kolik na podzim,
počet dobytka a potahů, případně vykonávaná živnost. Poddaní byli
rozdělení na usedlé, tedy sedláky, chalupníky a zahradníky. Nádeníci
v soupisech nebyli uváděni. Sedlák, v berní rule nazván osedlý,
byl ten, kdo obdělával přes polovinu svých polností a robotoval
s potahem; chalupník obdělával pouze část polností a platil čtvrtinu
toho, co sedlák, a zahradník byl živ díky dobytku a platil osminu toho,
co sedlák.
Městys Staňkov přiznal 28 sedláků, z toho sedm v té době
pohořelých, tedy těch, jejichž majetek v nedávné době zachvátil požár,
a čtyři chalupníky. Sedláci byli: Jan Knop, u nějž byla poznámka, že

se živil též jako švec; Jiřík Kros; Michal Angerman; Pavel Vatka; Ondřej
Göc; Jiřík Čech; Štefan Kutenberger; Adam Ouzim; Hynek Marš; Matěj
Švec, ten měl nejvíce potahů, a to pět; Martin Jedlička; Jiřík Chval; Jan
Severýn; Jiřík Froulík; Jiřík Kuneš, tkadlec; Matěj Souzimský; Jakub
Knopl, koželuh; Jiřík Lenc, Jan Čáda; Václav Januš, krejčí a Jan
Chvojný. K nim jsou jmenovitě uvedení ti, jejichž statek byl v roce 1653
poznamenán ještě následky ohně: Šimon Svoboda, Jakub Vatka, Martin
Kuneš, Jiřík Sukovatý, Jan Kozlík, Jan Forst, Abrahamb Pochmayr.
Nicméně u posledních čtyř jmenovaných je uvedena poznámka, že tito
vyhořeli ještě opakovaně v letech 1659 a 1682. V těchto dvou letech
vypukly v městečku Staňkově požáry, které zasáhly ještě další usedlosti
sedláků jmenovaných výše, a to šest statků v roce 1659 a osm statků
v roce 1668. Kromě toho tyto následné požáry postihly i dva chalupníky
– Matěje Zybaua a Humprechta Maydrle. Berní rula pak uvádí ještě dva
chalupníky: kramáře Martina Cenaže a tkalce Jakuba Sýkoru. Celkem
v městečku měli k polovině 17. století 48 potahů, 39 krav, 34 jalovic, 95
ovcí a 95 prasat.
V soupisu pro Staňkov Ves je uvedeno 11 usedlostí se jmény
sedláků a čtyři pusté grunty, tedy opuštěné usedlosti. Zajímavé je, že u
všech se uvádí táž výměra polností, pouze dva z těchto sedláků vlastnili
polovinu, tedy jeden rozdělený statek. Těmito dvěma sedláky s poloviční
výměrou oproti ostatním byli Matěj Petebský a Vít Pavlík, který ovšem
nadto obhospodařoval mlýn se třemi koly. Ostatními sedláky v berní
rule jsou: Tomáš Schwarcz, Jan Pajer, Václav Schubert, Jan Tischler,
Voldřich Schwab, Adam Erb, Jan Král, Bartoloměj Schwab a Lorenc
Leuter. Jako zahradníci jsou zapsáni Matěj Strachota a Václav Žáček.
Celkem vesničtí hospodáři pracovali na celkové výměře 420 strychů, což
představovalo asi polovinu polností městečka Staňkov, které náleželo
chotěšovskému klášteru. Ves patřila k horšovskotýnskému panství rodu
Trauttmansdorffů.
Dalším rozsáhlým katastrem (čili soupisem obyvatel a jejich
majetku pro daňové potřeby) v českém prostředí se stal katastr
tereziánský. O něm snad někdy příště.
Radka Kinkorová

Začátkem prosince vyšla publikace Jménem zákona! s podtitulem
Dějiny četnictva na okrese Domažlice. Její autorka Mgr. Radka
Kinkorová, vedoucí archivu v Horšovském Týně, je dobře známá
čtenářům Staňkovska, do kterého přispívá fundovanými příspěvky
ze staňkovské historie. Také v právě vydané publikaci, kterou
autorka sepsala po důkladném studiu příslušných pramenů a
literatury, je často Staňkov zmiňován. Na 155 stranách textu
obohaceného četnými dobovými fotografiemi a zajímavými
reprodukcemi archivního materiálu se čtenáři seznámí se vznikem
bezpečnostní instituce četnictva, změnami v jeho organizaci, jeho
činností v jednotlivých obdobích československých dějin. Autorka
věnuje pozornost činnosti četnictva v době rakousko-uherské, za
první republiky, za protektorátu i v prvních poválečných dnech
v květnu 1945. Vše je zasazeno do rámce celorepublikového vývoje.
Jedná se o publikaci odbornou, ale psanou velmi čtivým jazykem,
a tím zajímavou i pro laickou veřejnost. Atraktivní pro čtenáře je
připojený Domažlický pitaval o trestních kauzách, které četníci řešili,
a to i ve Staňkově.
Publikaci si zájemci mohou zakoupit v podatelně Městského úřadu
ve Staňkově za 299,- Kč.
V.S.
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Kultura
Problémy s koronavirem ovlivnily snad všechny oblasti
našeho života a zásadním způsobem i dění v kultuře, nejinak
i v kultuním a společenském životě Staňkova:
Silvestr v Lidovém domě se ruší, lednové plesy organizátoři
zrušili, u únorových plesů – mládeneckého a leteckého –
zatím vyčkávají. Jak vše bude vypadat po Vánocích, prostě
zatím neví nikdo.
Od ledna se pravděpodobně rozběhne dokončení tanečního
kurzu s tím, že lednové lekce by měly být 9. 1. odpoledne,
16. 1. odpoledne, 24. 1. odpoledne, II. prodloužená 30. 1.
2021 od 20.00 h.
Aktuální informace o různých akcích časopis Staňkovsko
v tomto případě nemůže podávat vzhledem ke zhruba
dvouměsíční periodicitě jednotlivých vydání. Předpokládáme,
že sami organizátoři dají o svých akcích včas vědět, ať již na
plakátech nebo na webových stránkách města.

KOUPÍM !!!!!!

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 A DALŠÍ VĚCI.
OLDŘICH KORTUS
Telefon: 777 891 373
Email: o.kortus@post.cz

PRODEJ MOTOPŘÍSLUŠENSTVÍ, DOPLŇKŮ, NÁHRADNÍCH DÍLŮ
V novém e-shopu i kamenné prodejně najdete vše pro motorkáře!

NOVINKY
AKČNÍ ZBOŽÍ
VÝPRODEJ
DÁRKOVÉ POUKAZY

info@ profimotomode.cz
tel.: 774 992 266
Petr Farkaš

WWW.PROFIMOTOMODE.CZ

VÁNOCE 2020

PROGRAM BOHOSLUŽEB - kostel sv. Jakuba
Čtvrtek 24. 12.
14:00 hod. Společná s dětskou mší svatou
Zahájení se uskuteční na farní zahradě v prostoru
ŽIVÝ BETLÉM, kdy tímto bude i oficiálně zahájen jeho provoz
22:00 - 23:00 hod. Bude pro zájemce možné uskutečnit setkání
v kostele sv. Jakuba v komorním formátu.
Na základě celkové situace ohledně COVID-19 se
v letošním roce tradiční Půlnoční mše svatá nekoná.
Pátek 25. 12.
11:00 hod. Slavnostní mše svatá
Sobota 26. 12.
11:00 hod. Slavnostní mše svatá
Neděle 27. 12.
11:00 hod. Sváteční nedělní mše
svatá, během které zazní, tedy na svátek Svaté rodiny, Česká mše vánoční od Eduarda Marhuly (1877 - 1925) v podání
komorního souboru Collegium Musicum Staňkov.
Čtvrtek 31. 12.
Pátek 1. 1. 		
			

18:30 hod. Mše svatá na závěr roku 2020
11:00 hod. Slavnostní mše svatá na Nový
rok 2021

VEŘEJNÉ PROHLÍDKY kostela sv. Jakuba
ČT – 24. 12.
15:00 – 18:00 hod.
PÁ – 25. 12.
14:00 – 16:00 hod.
SO – 26. 12.
14:00 – 16:00 hod.
NE – 27. 12.
14:00 – 16:00 hod.
ČT – 31. 12.
15:00 – 18:00 hod.
PÁ – 1. 1.
14:00 – 16:00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM - otevírací doba – farní zahrada
ČT – 24.12.
14:00 hod. Slavnostní zahájení provozu
ČT – 24.12.
14:00 – 18:00 hod.
PÁ – 25.12.
10:00 – 18:00 hod.
SO – 26.12.
10:00 – 18:00 hod.
NE – 27.12.
10:00 – 18:00 hod.
PO – 28.12.
15:00 – 18:00 hod.
ČT – 31.12.
10:00 – 18:00 hod.
PÁ – 1. 1.
10:00 – 18:00 hod.
SO – 2. 1.
15:00 – 18:00 hod.
NE – 3. 1.
10:00 – 18:00 hod.
Ukončení provozu bude v neděli 3. 1. 2021 v 18:00 hodin.
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Všestranně talentovaná
Michaela Augustinová
Všestranně talentovaná, pilná a
úspěšná studentka ze Staňkova
ukončila studium hry na klavír a
skladby na plzeňské Konzervatoři se
samými jedničkami. Nyní již čtvrtým
rokem
prohlubuje
dosavadní
klavírní i kompoziční znalosti a
dovednosti na Hudební a taneční
fakultě Akademie múzických umění
v Praze. Splnil se tak její dětský sen
věnovat se hudbě.
I přes veškerou náročnost, zejména
v současné době, přistupuje
ke studiu velmi zodpovědně a
svědomitě. Přestože skromná, nenápadná a tichá občanka Staňkova oslaví
na sklonku roku teprve 24. narozeniny, svojí houževnatostí, pracovitostí a
pílí dosáhla již nebývalých úspěchů.
Hře na klavír se věnuje od pěti let a během studia na ZUŠ B. Smetany v Plzni
získala mnohá prvenství. Na 1. cenu v Mezinárodní smetanovské klavírní
soutěži a v ústředním kole národní soutěže ZUŠ záhy navázala 1. cenou i
absolutním vítězstvím v celostátní soutěži v komorní hře ZUŠ. V celostátní
soutěži ve skladbě jí bylo uděleno Zlaté pásmo. Další 1. cenu, cenu
absolutního vítěze a cenu Nadace život umělce získala na soutěži Prague
Junior Note.
V rámci projektu Plzeňský Orfeus byla oceněna za reprezentaci města Plzně
a v oblasti skladby se později stala laureátkou téhož projektu. S úspěchem
se zúčastnila mezinárodních klavírních soutěží v Německu a Holandsku
a sólově vystupovala v Rakousku, Německu a Polsku i na mnoha českých
pódiích.
Četné jsou rovněž úspěchy koncertní i studijní. Skvělé bylo například
provedení autorčina rozsáhlého cyklu klavírních etud „Útěky před
chimérou“, zasloužený úspěch sklidilo Klavírní trio č. 1 „Na dosah“, přízeň
publika si získaly skladby Sonáta pro klavír č. 1 „Žalm 27“ a výběr z Taneční
řady 2016, úspěšnou premiéru měl i Žesťový kvintet č. 1 „Jáson a Médea“
a provedení vlastní klavírní aranže skladby „Pět obrazů Mojžíšových“. Obdiv
poroty a Cenu interpretů získala na Mezinárodní soutěži Zdeňka Fibicha
v kompozici melodramů, a to s melodramem „Kosmologie“ na text Ilji
Hurníka.
Výčet by mohl dále pokračovat celou řadou úspěšných koncertních
provedení a interpretací převzatých i vlastních skladeb. Za zmínku
však jistě stojí velkolepé provedení světové premiéry „Mše“, konané
v rámci Adventního koncertu duchovní hudby v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Plzni (v r. 2018). Mimořádný kulturní zážitek umocnilo
účinkování početného pěveckého ansámblu a komorního souboru plzeňské
konzervatoře pod taktovkou Víta Aschenbrennera, který také novou Mši
s vokálním ansámblem, varhanami a smyčci nastudoval.
Rozsáhlá je rovněž autorčina aktuální kompoziční tvorba. Kromě
nezměrného talentu je to i tvůrčí zápal, kterým pilná studentka klavíru,
skladby a navíc i cembala na HAMU disponuje, o čemž svědčí aktuální
kompoziční činnost v jejím podání, cituji: „V klavíru se věnuji repertoáru od
baroka po současnost, v poslední době se ráda zamýšlím nad Bachovými
díly a učaroval mi Mendelssohn a jeho sestra Fanny. Blízký je mi také
poetický svět kratších Schubertových sonát. Nadále si mou interpretační
přízeň uchovává Rachmaninov a proslulí romantičtí autoři. Mezi moje
poslední skladby patří „Zarzirim“ pro šofar, flétnu, dva klarinety in B, housle,
violu a violoncello. Dále klavírní cyklus „Pět lyrických obrazů“, inspirovaný
křesťanskými malbami Marcely Pušové, melodram „Kosmologie“ pro
lidský hlas a klavír, „Nostalgischer Walzer“ pro trio kytarových začátečníků,
„Magnificat“ pro sbor a varhany nebo „Sudoku“, cyklus čtyř miniatur pro
finské kantele.“

STAŇKOVŠTÍ
OCHOTNÍCI

Smoljak | Cimrman | Svěrák

ČESKÉ NEBE
Cimrmanův dramatický kšaft
Osoby a obsazení
J. Á. Komenský: Daniel Janský
Praotec Čech: Filip Cvalín
Svatý Václav: Pavel Svatek
Jan Hus: Zdeněk Strousek

K. H. Borovský: Tomáš Fejtek
Babička: Emil Hofman ml.
M. Tyrš: Daniel Krásný
Radecký: Emil Hofman

Lidový dům Staňkov | 19. 2. 2021 | 18:00
| vstupné dobrovolné |

Aby byl výčet úspěchů Michaely Augustinové úplný, je potřeba zmínit i ty
literární. Po mnohých oceněních v dětských literárních soutěžích to byla
četná prvenství, a to: 1. cena v ústředním kole Olympiády v českém jazyce,
1. cena v krajském kole mezinárodní literární a výtvarné soutěže Evropa ve
škole a opakovaně 1. ceny v soutěži Daniel. Mimořádné literární schopnosti
uplatnila i v projektech „Dopiš povídku“ a „Pět řek“. Mimo to již vydala čtyři
sbírky villonských balad.
„V literární tvorbě se teď věnuji
hlavně psaní humorných fejetonů,
vzniklo jich už několik desítek.
Zcela jiný sektor tvorby naopak
Vychází každé dva měsíce. Vydává město
představují vážněji laděné ritornely.
Staňkov, nám. TGM 35, 345 61 Staňkov.
Řídí redakce: Vedoucí - Josef Steinbach,
Ve skutečnosti je to spíš alegorie
Slávka Schenková, Ferdinand Schenk,
k současné zdánlivě neutěšené
Marta Kastlová, 1600 ks výtisků ZDARMA.
době než pouhý popis počasí:
Redakce nezodpovídá za obsah uveřejněných článků. Reg.č. MK ČR E 11539
Skáčou baletky malé, déšť maže
Příspěvky do Staňkovska posílejte na
kresby načrtnuté křídou, však
adresu: redakce@stankovsko.cz
Cena inzerce je 6 Kč za
slunce svítí příjemně a stále,“ říká
2
1 cm . Inzeráty posílejte ve formátech doc,
závěrem klavíristka, komponistka,
pdf, jpg.
spisovatelka,
překladatelka
a
Staňkovska najdete na adrese:
www.mestostankov.cz/
básnířka Michaela Augustinová.
casopis-stankovsko,
		
nebo www.stankovsko.cz
Příští uzávěrka je 5.února 2021
Eva Hubatová

