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Velikonoce

Číslo 101

učedníky (tzv. Zelený čtvrtek), jak byl zatčen a odsouzen
židovskou veleradou a Pilátem z Pontu k smrti nejhorších
zločinců – k ukřižování (tzv. Velký pátek). Ale skutečný střed
Co to jsou vlastně
Velikonoc se odehrává až v den sobotní (tzv. Bílá sobota),
Velikonoce? Mnoho
kdy se večer světí oheň a velikonoční svíce a slaví se vigilie
lidí asi ví, že to má
(bdění) a oslava Ježíšova zmrtvýchvstání. Z této bohoslužby
něco společného
také vychází název „Velikonoce“ – svátky „Veliké noci“, kdy
s křesťanstvím, mnozí
byla přemožena smrt a vina člověka. V neděli „Vzkříšení“
dokonce ví, že se tyto
pak slavení propukne naplno a probíhá ještě následujících
svátky týkají jakéhosi
Ježíše, kterému se říkalo osm dní.
Bylo by omylem domnívat se, že jsou Velikonoce
Kristus. Pojďme se na
oslavou
smrti.
Právě naopak. Už jen situování každoročních
ně blíže podívat.
velikonočních
slavností
právě na období jara, kdy se do
Historicky jsou
přírody
po
zimě
vrací
život,
ukazuje, že Velikonoce jsou
Velikonoce vzpomínkou
v
první
řadě
svátky
života.
na několik klíčových
Křesťané na celém světě oslavují, že život je silnější
dní ze života zmíněného
než
smrt,
že světlo je silnější než temnota, že náš lidský život
Ježíše. Tato postava,
má
smysl
i přesto, že naše těla a pozemský život mají svůj
o jejíž historicitě se již nepochybuje, je považována za jednu
vyměřený
čas. V neposlední řadě se pak slaví přemožení zla
z nejslavnějších v dějinách civilizace.
dobrem
a
viny
člověka odpuštěním. Náš Bůh, jak říká Bible,
Jeho narození si připomínáme ve svátcích Vánoc a
je
Bohem
života,
ne smrti.
závěr jeho pozemské cesty o Velikonocích. Připomínáme si,
Na
první
pohled by se mohlo zdát, že je toto pojetí
jak za jásání davů vjel před židovskými svátky do izraelského
Velikonoc
pouze
výsadou
křesťanů. Ale já jsem přesvědčen,
Jeruzaléma (tzv. Květná neděle), jak naposled večeřel se svými
že stejně tak, jako není výsadou křesťanů život, není jím ani
Bůh, tak jím nejsou ani Velikonoce. Všichni žijeme a toužíme
BOHOSLUŽBY A OBŘADY
po životě, všichni hledáme Boha, pravdu, životní cestu, a
O VELIKONOČNÍCH SVÁTCÍCH 2012
sílu po ní dobře jít, tedy i všichni můžeme prožít Velikonoce
s nadějí, že velikonoční události nezůstanou za hradbou
1.4.
Květná neděle – mše s žehnáním 		
uplynulého času, ale že se zpřítomní i v našem čase, v našem
		
ratolestí
městě a v našem životě.
Staňkov 9:00, Osvračín 10:30
Přeji vám krásné a pohodové prožití velikonočních
svátků plné života a naděje – obojí náš svět nutně potřebuje.
Úterý a středa Svatého týdne
Staňkov 17:00
P. Robert Bergman
5.4.
		

Zelený čtvrtek – mše na památku 		
večeře Páně
Staňkov 18:00

6.4.

Velký pátek – Velkopáteční obřady
Staňkov 18:00

7.4.

Bílá sobota – vigilie slavnosti
Staňkov 20:00

8.4.

Neděle Zmrtvýchvstání Páně
Staňkov 9:00, Osvračín 10:30

9.4.

Velikonoční pondělí
Staňkov v 9:00
Dále dle rozpisu…
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partnerství, vyhlášenému Plzeňským krajem
k přípravě, řešení a realizaci projektu „Digitální
mapa veřejné správy Plzeňského kraje – část
Digitální technická mapa Plzeňského kraje“,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene,
uzavřenou mezi městem a společností ČEZ
Usnesení z jednání rady města dne
Distribuce a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická
1. 2. 2012
874/8, zastoupenou společností SEG s.r.o.,
Plzeň, Skladová 1843/4, číslo smlouvy IPRada města
12-0006607/001 na zřízení věcného břemenebere na vědomí
kabelu NN na pozemku č. 1433/3, dle KN, k.ú.
zprávu o činnosti jednotky Sboru
Staňkov-město, který je ve vlastnictví města
dobrovolných hasičů Staňkov za r. 2011 a
a smlouvu číslo IP-12-0006569/001 na zřízení
vyslovuje poděkování členům JSDH za jejich
věcného břemene – kabelu NN na pozemku
práci,
parc. č. 2030/2, dle KN, k.ú. Staňkov-město,
který je ve vlastnictví města,
schvaluje
- darovací smlouvu mezi dárcem p. Annou
- žádost p. Antonína Kozy, Staňkov, Na
Řezáčovou, Staňkov, Dělnická 151 a městem
Tržišti 333 o vyhrazení parkovacího místa na
na darování knih pro městskou knihovnu,
parkovišti před domem č. 333, Na Tržišti pro
držitele průkazu ZTP,
- prominutí placení poplatku za pronájem
prostor LD při pořádání Mládeneckého plesu
určuje
dne 4. 2. 2012,
- následující pracovníky MěÚ, kteří budou
sledovat a kontrolovat průběh investičních
- příspěvek na provoz Chráněné dílny,
staveb za město:
příspěvkové organizace města Horšovský
zdravotní středisko- p. Kučera, p. Stauber
Týn, ve výši 10.000,- Kč,
odkanalizování obce Krchleby - p. ing.
Holeček, p. Budín,
- uzavření smlouvy mezi městem a Sborem
dobrovolných hasičů Ohučov na poskytnutí
bere na vědomí
fin. příspěvku ve výši 3.000,- Kč na pořádání
- kladné Závěrečné vyhodnocení akce „Město
dětského bálu v Ohučově dne 19. 2. 2012
Staňkov - ZŠ Staňkov - rekonstrukce budovyII. etapa“ Ministerstvem financí ČR,
- žádost SSOŠ BEAN Staňkov o pronájem
prostor LD dne 23. 11. 2012 za účelem
- informaci starosty o podané žádosti náměstku
pořádání maturitního plesu,
Ministerstva dopravy ČR p. ing. Hamplovi
ve věci pomoci řešení přeložky silnice I/26 - uzavření smlouvy mezi městem a p.
obchvatu Staňkova a následném jednání u p.
Zdeňkem Procházkou, Nakladatelství Český
náměstka dne 3. 2. 2012. Další schůzka se
les, Vodní 18, Domažlice na poskytnutí fin.
uskuteční v měsíci červnu 2012,
příspěvku ve výši Kč 5.000,- na knihu „Co
odnesl čas 2“.
rozhodla
					
- k dopisu Občanského sdružení LUNGTA
Praha ve věci kampaně „Vlajka pro Tibet“ o
Usnesení z jednání rady města dne
připojení se k akci a vyvěšení tibetské vlajky
15. 2. 2012
dne 10. 3. 2012.
Rada města
schvaluje
- Dodatek č. 1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí
finančního příspěvku města Plzeňskénu kraji
na zajištění dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní
linkovou dopravou ve výši 98.040,- Kč ,
- žádost p. Václava Šefčíka, Staňkov, Husova
420 o pronájem přísálí a předsálí Lidového
domu dne 18. 8. 2012. Poplatek za pronájem
dle ceníku,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov, Americká
186 o pronájem sálu Lidového domu dne
25. 2. 2012 za účelem pořádání taneční
zábavy,
-

přistoupení

města

k

Memorandu

o

Usnesení z jednání rady města dne
29. 2. 2012
Rada města
schvaluje
- uzavření smlouvy mezi městem a TJ Sokol
Krchleby na poskytnutí fin. příspěvku ve výši
3.000,- Kč na pořádání dětského maškarního
karnevalu dne 3. 3. 2012,
- uzavření smlouvy mezi městem a TJ Sokol
Staňkov na poskytnutí fin. příspěvku ve výši
1.000,- Kč na pořádání turnaje ve stolním
tenise,
- úpravu nájemní smlouvy na pronájem
nebytových prostor v objektu čp. 53, Nádražní
ul., Staňkov, uzavřené dne 30.6.2009,
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- na žádost MěÚ – MTBS nenavyšovat platbu
pro MěÚ-MTBS za správu bytů dle Smlouvy
o obstarávání správy domů č. 333, 339, 340,
341 a 342, Na Tržišti, Staňkov, o výši inflace
za rok 2011 a ponechat ji za období do února
2013 v současné výši,
- poskytnutí fin. částky ve výši 32.700,- Kč
Svazku Domažlicko na krytí části nákladů
účasti svazku na veletrhu cestovního ruchu
REGIONTOUR 2012 (10 Kč na obyvatele),
- zaplacení členského příspěvku Svazku
Domažlicko na r. 2012 ve výši 5 Kč na
obyvatele,
- na návrh bytové komise přidělení bytu
v majetku města č. 1, domu čp. 389, U Pošty,
do nájmu p. Janě Veverkové, Holýšov, PMV
483.
Usnesení z jednání zastupitelstva města,
konaného dne 7. 3. 2012
Zastupitelstvo města
schvaluje
- změny v rozpočtu města r. 2011 - rozpočtové
opatření č. 9 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách činí v příjmové části
46.352.535,- Kč a výdajové části 40.858.550,
- Kč. Financování činí 5.493.985,- Kč,
- pořadí hodnocení nabídek uvedených
v protokolu z jednání komise pro hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na zpracovatele
„Územního plánu města Staňkov, zahrnující
Staňkov I, Staňkov II, Krchleby, Ohučov a
Vránov v tomto pořadí
1. Ing. arch. Oldřich Fára, A.I.F. Atelier Plzeň,
Železniční 28, Plzeň,
2. Sladký & Partners spol. s r.o., projektový
atelier, Nad Šárkou 60, Praha 6,
3. Ing. arch. Jiří Icha, A.I.F. Atelier Plzeň,
Anglické nábřeží 10, Plzeň,
- Obecně závaznou vyhlášku města Staňkov
č. 2/2012, kterou se ruší Obecně závazná
vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné technické herní zařízení povolené
Ministerstvem financí podle jiného právního
předpisu,
- podání žádosti o bezúplatný převod
pozemků prac. č. 105/4 a 264/2, dle KN,
oba v k.ú. Krchleby, z vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města,
- Smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitostí, uzavřenou mezi ČR - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
a městem Staňkov na bezúplatný převod
pozemkových parcel č. 55/1, 56, 57/l, 195
a 273, všechny dle KN a v k.ú. Krchleby,
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na město,
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- Smlouvu o bezúplatném převodu
nemovitostí uzavřenou mezi ČR - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
a městem Staňkov na bezúplatný převod
pozemkových parc. č. 1045/12, 1045/27,
1045/28, 1045/41 a 1050/4, všechny dle KN a
v k.ú. Staňkov - ves z vlastnictví ČR - Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
na město,
- koupi pozemků parc. č. 3121/3 o výměře
98 m2, 3127/2, o výměře 447 m2 a 3130,
o výměře 97 m2, všechny dle KN, v k.ú.
Staňkov-město, od Romana Dvořáka, Vodní
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375, Staňkov a Karla Kuzdase, Močerady,
Nové Dvory 6. Cena za 1 m2 dohodou 90 Kč/
m2, výměra celkem 642 m2. Kupní cena celkem
57.780,- Kč, náklady spojené s převodem
hradí kupující,
- prodej pozemku parc.č. 478 o výměře 238
m2, dle KN, v k.ú. Krchleby, p. Františku
Macháčkovi, nám. 5. května 12, Holýšov.
Cena a 1 m2 dohodou 30,- Kč/m2. Cena za
prodej celkem 7.140,- Kč, náklady spojené
s převodem hradí kupující,
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dle KN, v k.ú. Krchleby, p. Ladě Jankové,
Staňkov, Krchleby 52. Cena za 1 m2 dohodou
30,- Kč/m2, cena za prodej celkem 9.960,-Kč,
náklady spojené s převodem hradí kupující,
volí
- p. Karla Malíka, E. Krásnohorské 513,
Staňkov a p. Zdeňka Strouska, Baarova 478,
Staňkov do funkce přísedících u Okresního
soudu v Domažlicích.
M. Kastlová, J. Steinbach, V. Žáček

- prodej pozemku parc. č. 470 o výměře 332 m2,

Místní poplatky
MěÚ upozorňuje všechny občany a majitele nemovitostí na povinnost zaplatit místní poplatky tak, jak to stanovují místní vyhlášky.
Jde o poplatky za likvidaci odpadů (480,-Kč/rok/TP či rek.objekt) a poplatek za psy (Kč 250,- u domu, 400,- v bytě, 100,- důchodci;
150,- v Krchlebech, Ohučově, Vránově)
Poplatky za pronájem hrobového místa a služeb na hřbitově je nutné zaplatit na základě nájemní smlouvy do konce června
letošního roku.

Přinášíme záběry z dočasného zdravotního střediska, které v současné době sídlí v prostorách staňkovského Lidového domu.
Byli jsme na Rusalce
Jestli máte pocit, že Dvořákova opera Rusalka je určena výhradně dospělým divákům, pak by vás patrně překvapilo
poslední nastudování Divadla J.K.Tyla v Plzni. Díky citlivým úpravám paní režisérky, jednoduché scéně, zajímavým
kostýmům a neobvyklému prostředí foyer divadla, bylo zpracování sdělné dětskému divákovi i předškolního věku. Kdy
se podaří, aby herci hráli v bezprostřední blízkosti diváků, a někdy dokonce i zpívali i pro jednoho z nich? A tak se
nedivme, že pro mladší žáky naší ZUŠ bylo nedělní představení 11. 3. opravdovým zážitkem. Z dětské dojmologie tak
nevyšla ani jedna postava bez povšimnutí. Ať už to byla Rusalka, Vodník, Čarodějnice nebo Kuchtík a pan Myslivec.
Bylo to nevšední (říkali jsme my dospělí), bylo to krásné (říkaly děti) a někteří hleděli jak „nevěřící Tomášové“.

Zleva Tomáš.V., Tomáš S., Tomáš. K., Tomáš K.					

Jitka Pluháčková, Iva Zahořová
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Zprávy ze základní školy
Poslední zprávy z naší školy jste si mohli přečíst v prosinci,
podívejme se tedy, co se ve škole dělo od ledna do poloviny března.
Kromě pravidelné výuky pro žáky připravujeme různé akce, besedy,
aktivity a soutěže. V tom nám pomáhá Žákovský parlament, který se
pravidelně schází pod vedením žáků 9. ročníku. Jako nejaktivnější
třída v Žákovském parlamentu byla oceněna 5.B. Zápisy ze schůzek
parlamentu, ale i zprávy o různých školních akcích můžete najít na
webových stránkách školy – www.zsstankov.cz.
V lednu se zapojilo téměř padesát žáků naší školy do Tříkrálové sbírky,
kterou pořádá staňkovská charita. Třeťáci a čtvrťáci měli možnost
zúčastnit se plaveckého výcviku v krytém bazénu v Domažlicích. Děti
z prvního stupně navštívily filmové přestavení Na vlásku. Pro deváťáky
jsme připravili zajímavou besedu s K. Traxmandlem, který před lety
pracovně navštívil Severní Koreu. Žáci osmého ročníku zavítali na
úřad práce a také besedovali s P. Petrašovským o křesťanské kulturní
tradici a biblických příbězích. Sedmáci spolu s některými dalšími žáky
druhého stupně v lednu úspěšně absolvovali tradiční lyžařský výcvik
na Špičáku. Prvňáčci prožili hodinu pod vedením žáků deváté třídy,
kteří si pro ně připravili rozmanité soutěže. V lednu se také konal zápis
budoucích žáků prvních tříd, tentokrát v duchu pohádek o krtečkovi.
V únoru proběhlo několik okresních kol soutěží a olympiád, ve
kterých byli naši žáci velmi úspěšní. V dějepisné olympiádě získala
Michaela Augustinová druhé místo, v konverzační soutěži v AJ Tomáš
Fejtek první místo. Oba postupují do krajského kola. V okresním kole
konverzační soutěže v NJ obsadila Michaela Špringerová první místo
a Jana Macánová druhé místo.
V Lidovém domě se konal třetí ročník pěvecké soutěže Staňkovský
slavík. Mezi mladšími žáky se porotě nejvíce líbila Marie Šlehoferová,
která získala první místo, dále pak Jindřich Krstev, který skončil na
druhém místě, třetí místo obsadil Lukáš Fejtek. V mladší kategorii
byla udělena i cena poroty Klárce Kozákové. V druhé kategorii získala
první místo Terezka Leitlová, druhý skončil Tomáš Fejtek a na třetím
místě se umístila Soňa Arrammachová. Cenu diváků mezi soutěžícími
v první i druhé kategorii vybojoval s nejvíce hlasy Tomáš Fejtek.
V únoru žáci 5. až 9. ročníku zhlédli film Saxána a lexikon kouzel,
žáci 7. ročníku besedovali s mluvčí policie o nebezpečí drog a trestní
odpovědnosti. V pátých třídách proběhla soutěž o nejlepšího čtenáře,
ve čtvrtých třídách pokračoval projekt Řemesla.
Velkou akcí naší školy byl i letos Žákovský ples, letos již pátý v pořadí.
Tradičně jej připravovali žáci 9. ročníku, se svými vystoupeními se

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci březnu a dubnu oslavili nebo oslaví kulaté životní
jubileum tito občané Staňkova:
Andrlová Eliška			
Staňkov II		
Brichcín Jan			
Staňkov I
Herianová Anna			
Krchleby			
Housar Václav			
Staňkov II
Kraus Jaroslav			
Staňkov II		
Kubica Jaroslav			
Staňkov II
Lišková Marie			
Krchleby			
Rožňová Barbora			
Staňkov II
Zimmermannová Marie 		
Staňkov II
Koptíková Anna			
Barnet Jiří			
Konopíková Barbora		
Vovsová Božena			
Vodrážka Jan			
Fenzl Josef			
Holomojová Vlasta		
Kufner Josef			
Kozinová Emilie			
Fejtková Marie			
Blahopřejeme !

Staňkov II		
Staňkov I
Staňkov II		
Staňkov I
Krchleby			
Ohučov
Staňkov I		
Krchleby
Staňkov I			
Staňkov I
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předvedly děti z prvního i druhého stupně.
V březnu se konala v městské knihovně beseda se spisovatelkou I.
Březinovou. Besedy se zúčastnily děti ze třetích tříd a také někteří
žáci druhého stupně, kteří navštěvují dramatický obor ZUŠ. Protože
se blíží Den Země, do kterého se vždy zapojujeme úklidem města
a okolí, připravili jsme v březnu pro všechny žáky školy zajímavé
besedy o ekologii a třídění odpadu. Deváťáci měli navíc ekologickou
besedu s Ing. Petrem Smutným a RNDr. Tomášem Peckertem, Ph.D.
V osmém ročníku proběhla beseda s mluvčí policie na téma Zákony
a trestní odpovědnost. V osmých třídách také pokračoval dlouhodobý
projekt Deštník držím já, v šestých třídách projekt Spokojená třída.
Obě akce pro naši školu zajišťují PPP Domažlice a PPP Plzeň.
V tomto měsíci navštívili žáci druhého stupně divadelní představení
v Divadle J. K. Tyla v Plzni, děti z pátých tříd se pobavily při výborném
představení herce Otty Tesaře v budově školy. V březnu pokračoval
projekt Angličtina aktivně testováním žáků 7. a 8. ročníku. Proběhlo
také mnoho sportovních soutěží a turnajů, kterých se naši žáci tradičně
účastní. Nejúspěšnější byly florbalistky z 2. stupně, které při turnaji
vybojovaly 1. místo a v soutěži postupují. Dalším úspěchem bylo
získání druhého místa s postupem do krajského kola v Olympiádě
v českém jazyce, kde opět zabodovala Michaela Augustinová.
V blízké době připravujeme besedy o Thajsku a Bolívii, soutěž Rubikon,
celoškolní preventivní projekt, soutěžní dopoledne pro 1. stupeň a
MŠ, muzikál Noc na Karlštejně a mnoho dalších akcí, o kterých vás
budeme informovat v některém z příštích čísel Staňkovska.
Vedení školy

Dne 9.března 2012 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito
noví občánkově města Staňkova:
Julie Kozáková
Natálie Šleisová
Petra Tomanová
Jakub Oliver Grman
Petr Škarda
Ke slavnostní atmosféře se připojily
děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.
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Žákovský ples 2012

   V pátek 24. února se konal již 5. Žákovský ples Základní školy
Staňkov, který je každoročně jednou z nejnavštěvovanějších akcí v
Lidovém domě. Bál zahájily mažoretky, pak následoval slavnostní
nástup žáků 9. třídy, kteří ples s třídní učitelkou Slávkou Schenkovou
připravili. Žáci z prvního i druhého stupně předvedli svůj talent v
mnoha tanečních vystoupeních. Diváci se mohli pokochat modely
žaček 9. třídy, které představovaly roční období. Hudební doprovod
obstarali Milan Khas a Adriana Christovová. Na plese nechyběla
ani bohatá tombola, ve které byly zajímavé ceny jako flash disky,
poukázky na pizzu nebo hodinky. Oživením plesu byla již tradiční
přehlídka Základní umělecké školy. Letos se nesla ve znamení karet.
Někteří hosté vyprázdnili své peněženky při dražbě krásných dortů.
Překvapení 9. třídy, které bylo posledním vystoupením plesu, potěšilo

Zápis do prvních tříd
Ve čtvrtek 19.1.2011 proběhl zápis budoucích žáků prvních tříd.
K zápisu se dostavilo 67 dětí se svými rodiči. Přivítala je děvčata z
9. třídy, která připnula každému dítěti odznáček s názvem naší školy
a obrázkem krtečka. Celý zápis totiž probíhal v duchu pohádek o
krtkovi. S obrázky krtečka, které nakreslily děti z 1. stupně, se pak
mohli budoucí prvňáčci setkat i na jednotlivých stanovištích ve třídách,
kde plnili různé úkoly, aby ukázali, jak jsou připraveni na 1. třídu.
Děti mohly zavítat i do třídy s interaktivní tabulí a vyzkoušet si např.
poznávání večerníčků podle melodií a spoustu dalších zajímavých
úkolů. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce
2012/2013 podalo 59 zákonných zástupců žáků, 8 zažádalo o odklad,
někteří ještě odklad zvažují.
Věříme, že se prvňáčkům bude ve škole líbit a budou dělat svým
rodičům radost.

hlavně mladší děti. Deváťáci se totiž proměnili ve známé pohádkové
postavy. Po parketu se tedy proháněli Bob a Bobek, Asterix s Obelixem,
Pat a Mat, Mach se Šebestovou a další. Ples skončil před jedenáctou
hodinou. Většina návštěvníků odcházela spokojena a jistě se těší na
další školní akce.
Alexandra Suchá, 9. tř.
Vedení školy děkuje všem dětem i učitelům, kteří si připravili
vystoupení. Velký dík samozřejmě patří i učitelům a zástupcům
rodičů, kteří se podíleli na organizaci plesu a zajišťování služeb (šatna,
bufet…). Samozřejmě děkujeme i sponzorům za jejich finanční či
jiné dary - MUDr. M. Kubátové, ZEAS Puclice, pekařství Kotačka,
Mileně Stauberová, firmě Karel Procházka, zahradní dekorace, paní
Šmejkalové.

Noc na Karlštejně na prknech
staňkovského Lidového domu
Děti ze Základní školy Staňkov na druhou polovinu května
připravují divadelní hru Noc na Karlštejně. K tomuto kroku
nemalým dílem přispěl i úspěch loňské divadelní hry
O dvanácti měsíčkách.
Scénář podle známé divadelní hry upravil pan Václav Keck,
režie se chopila paní učitelka Budínová, které ochotně
pomáhají další učitelky (I. Hettlerová a J. Vachtlová). Kulisy
jako tradičně připravuje pan O. Chlíbec.
Ve většině rolí uvidíte žáky naší základní školy, kterým budou
„sekundovat“ již osvědčení herci „starší gardy“. A tak v roli
purkrabího nás mile překvapí pan Josef Pavlík, který (jen tak
mimochodem) zde zazpívá skvělý duet s vévodou Bavorským
(Tomáš Fejtek). Určitě si nenechte ujít také vystoupení pana
Vladimíra Konečného coby arcibiskupa Arnošta z Pardubic.
Slávka Schenková
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Chtěli bychom Vás pozvat na Oblastní výstavu psů, která se koná 8. 5. 2012 na letišti
ve Staňkově. Na výstavě se budou vystavovat psi ze skupin: I. FCI skupina (mimo
NO), II. FCI, III. FCI, IV. FCI, V. FCI, VI. FCI, VII. FCI, VIII. FCI, IX. FCI, X. FCI skupina
a neuznaná plemena FCI. Posuzování psů začne v 9:15 hodin a bude probíhat do
13:00. Od 14:00 hodin začnou závěrečné soutěže. V závěrečných soutěžích můžete
vidět soutěž Dítě a pes (pro děti do 9 let ), Junior handling I. skupina (pro mladé
vystavovatele od 9 -13 let), Junior handling II. skupina (pro mladé vystavovatele od
13 - 17let), Nejlepší pár psů, Nejlepší chovatelská skupina, Nejlepší štěně, Nejlepší
dorost, Nejlepší mladý, Nejlepší veterán, Nejlepší fena výstavy, Nejlepší pes výstavy a
na závěr Vítěz Staňkovské oblastní výstavy.
Na výstavu je možno se přihlásit do 12. dubna 2012. Informace o výstavě najdete na
webu: www.vystavastankov.webnode.cz . Zde také najdete přihlášku a propozice na
výstavu.
Občerstvení zajištěno. 					
Markéta Karbanová

Kulturní okénko
7. dubna - rocková taneční zábava
20. dubna – Doubravěnka - koncert
jihomoravské dechové hudby
21. - 22. dubna – jarní výstava květin
28. dubna - rocková taneční zábava
5. května – rocková taneční zábava
7. května – Jakub Smolík s kapelou koncert
25. května – Nektarka - koncert
strakonické dechové hudby
29. května – Bonbóňoviny - show pro
děti
U příležitosti letošních oslav
osvobození jihozápadních Čech
americkou armádou navštíví
Staňkov KLUB 3. ARMÁDY
Plzeň společně s klubem Old
Car Rangers Praha se svými
historickými vojenskými vozidly.
Předpokládaný příjezd na náměstí
je 4. května 2012 ve 14.50 hodin.

Kynologie 2012
-

7. - 8.4. se uskuteční Výběrová soutěž na Mistrovství světa a MČR IPO
na fotbalovém hřišti v Krchlebech

-

8. 5. se uskuteční Oblastní výstava psů všech plemen na letišti ve 		
Staňkově

-

9. 6. se uskuteční Výběrová soutěž TOP 15 na Mistrovství světa a MČR
IPO na fotbalovém hřišti v Krchlebech

9. 6. se uskuteční Krajská speciální výstava německých ovčáků na
		
kynologickém cvičišti na Mastníku ve Staňkově
-

10. 6. se uskuteční bonitace německých ovčáků na kynologickém 		
cvičišti na Mastníku ve Staňkově

NAŠE ZAHRADNICTVÍ VÁM NABÍZÍ:
velký výběr
- roubovaných jehličnanů
- čarověníků
- listnatých keřů
a jiných okrasných rostlin
za velmi příznivé ceny
JAN BABUŠÍK
Plzeňská 128, 34601 Horšovský Týn
tel: 379 428 616
604 331 168
Dále provádíme zemní práce s UNC:
nakládka, vrtání děr, různé výkopové práce,
k dispozici nákladní automobil Š706 sklápěč

Okrsková hasičská
soutěž k 90. výročí
založení SDH Vránov se
bude konat 12. května
2012 od 12.00 hodin ve
Vránově

Staňkovsko					
Půlnoční hvězdy

Fascinuje mě tajemno, proto budu psát o půlnoci, době zahalené mysteriem a hebkým, sametovým pláštěm bezpečné tmy. Většina lidí nesnáší
tmu, bojí se, že v ní zůstanou uvězněni navěky a vítají rozbřesk, avšak
mně noční temnota dodává odvahu. Ráda si představuji, že jsem hvězdářka a chodím na půlnoční výpravy.
Nejprve projdu zamlklým, jakoby začarovaným městem, kde občas nečekaně zaštěká pes. Nebo je to vytí vlkodlaka? Ta nejlepší chvíle ale nastane, když se vykradu na louku za městem, obalenou pouze indigovým
tichem a rovnoměrnou září hvězd.
Jejich čarovná krása mě obluzuje, chladným půvabem mě lákají do neznáma mimozemských civilizací. Třpytí se jako diamantové vánoční oz-
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doby, na které nikdy nedosáhnu.
Topím se v údolí naplněném až po okraj směsí z naběračky borůvkové
tmy a špetky bledých paprsků z reflektorů hvězd. Shora na mě shlíží měsíc tenounký jako ostří nože, protože je den před novem, a vyvolává ve
mně iluzi, že může krájet tmu. Vedle něj se na mě usmívá Orion.
Vtom ke mně z města dolehly kovové hlasy kostelních zvonů ohlašujících
první hodinu ranní. Kouzlo půlnoci pominulo a ochladilo se. Štiplavý
vzduch mě vyhnal z přírody zpátky do civilizace, vracela jsem se tedy
neochotně domů a snila o tom, že někdy na palouku třeba uvidím tančit
víly. Na cestu mi svítili hvězdní strážci a sypali ji stříbrem.
M. Augustinová, 9. tř.

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
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V anketě Sportovec roku 2011
se umístili i zástupci Staňkova
V pátek 22. března večer proběhlo v nové kdyňské sokolovně slavnostní vyhlášení ankety Sportovec roku 2011. Anketu vyhlásily Svazek obcí Domažlicka,
město Kdyně, Sportovní unie okresu a Domažlický deník ve třech kategoriích –
kategorie mládeže do 18 let, kategorie dospělých a sportovní kolektivy mládeže
a dospělých.
Zástupci našeho města se umístili
hned ve dvou z nich. V kategorii
dospělých, kde bylo vyhlášeno deset nejlepších sportovců bez určení pořadí, se umístil plachtař Martin Zahálka z Aeroklubu Staňkov
za 3. místo na mistrovství ČR juniorů a 10. místo v kategorii mužů.
Mezi kolektivy, kde se určovalo
pořadí na prvních třech místech,
obsadil třetí místo za fotbalisty
Jiskry Domažlice A a za štafetou
mužů 4x400 m z lehkoatletického
oddílu AC Domažlice futsalový
tým FC Ajax Staňkov A za vítězství v krajském přeboru, postup do
Hokejisti završili sezónu výhrou
V závěrečném utkání této sezony se
již počtvrté utkali domácí Tempaři se
Sokolem Díly. Ještě před samotným
zápasem proběhly samostatné nájezdy.
Ty rozhodovaly o jednom bodu z
předchozího duelu těchto soupeřů,
které skončilo remízou, a na rozhodující
nájezdy již nezbyl časový prostor v
pronájmu ledové plochy. V první sérii tří
nájezdů nebyl úspěšný žádný střelec,
staňkovský Hoffman trefil jen tyč. Ve
čtvrté sérii nájezdů se dokázal prosadit
jen podruhé jedoucí staňkovský Petr
Hoffman a zároveň skvěle chytající
gólman Staňkova Jaroslav Baar, kteří
tak rozhodli o připsání jednoho bodu na
účet Staňkova. To znamenalo, že si již
před samotným zápasem Tempaři zajistili
konečné páté místo a soupeř z Dílů je již
nemohl dostihnout.
Začátek utkání nabídl otevřenou hru z
obou stran. Staňkov se ujal vedení v třetí
minutě zásluhou Pavla Reithara, který
se projel celým hřištěm a poslal Staňkov
do vedení. Další šance obou soupeřů
zlikvidovali pozorní gólmani.
Po odehraných osmi minutách hosté
odskočili na dvoubrankové vedení. Martin
Kapitán svojí střelou švihem vymetl levý

divize a účast v semifinále krajského poháru.
V letošní sezoně se pohyboval na špici divizní tabulky dost dlouho na druhém místě, na
konci soutěže skončil na 5. místě.
Oběma blahopřejeme!

horní růžek dílské branky po přihrávce
Pavla Reithara. Ve druhé třetině domácí
zvýšili agresivitu v soubojích a dokázali
vstřelit kontaktní branku, když se prosadil
nekrytý dílský útočník před hostujícím
brankářem. Druhá třetina tedy skončila 2:1
pro Staňkov. Ve třetí třetině dlouhou dobu
nedovolili oba brankáři změnu skóre. Hrálo
se tvrdě, což odneslo zraněním několik
hráčů na obou stranách. Až v posledních
sedmi minutách nasázel Staňkov Dílům
postupně tři góly. Nejprve se po přihrávce
Petržíka trefil podruhé Pavel Reithar. Za
další tři minuty se poprvé v sezóně gólově
prosadil Marek Přibyl, asistoval Jiří Látal.
A za další tři minuty dokonal staňkovský
Pavel Reithar svůj hattrick po přihrávce
Martina Kapitána. Určili tím konečné
skóre na 5:1 pro Tempaře. Sestava: Baar
(Brožovský) - Hoffman, Látal, Falout,
Petržík, Kapitán, Reithar, Nový, Kabourek
- Němec V., Blacký, Přibyl M., Peteřík.
Staňkov tedy vyhrál nad Sokolem Díly i
čtvrtý letošní duel a obsadil v konečném
účtování pátou příčku. Staňkov vyhrál
6 zápasů, 14 prohrál, což lze hodnotit
mírně pozitivně, vzhledem k síle ostatních
soupeřů. Nejlepšími třemi střelci Staňkova
jsou Petr Hoffman s 21 góly, Martin Kapitán
a Jiří Látal shodně s 9 góly. Po závěrečné
schůzi klubu Tempo Staňkov se rozhodne,

jakou soutěž budeme hrát příští sezónu.
Děkujeme všem svým fanouškům za
podporu v celé sezoně.

Konečná TABULKA - Sdružený
přebor okresů Domažlice/
Tachov
1. HC Tachov 50 bodů
2. Malá Víska 41 bodů
3. Tatran Přimda 38 bodů
4. Buldoci Stříbro 24 bodů
5. Tempo Staňkov 17 bodů
6. Sokol Díly 10 bodů
Ing. Vojtěch Němec
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