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Rozpočet pro rok 2013
Zastupitelstvo města schválilo na
svém zasedání dne 29. 4. 2013 rozpočet
pro letošní rok. Rozpočet počítá na straně
příjmů i výdajů s částkou 57.575.990,- Kč
a je po zapojení úvěrů postaven jako
vyrovnaný. I v letošním roce je výše
ovlivněna velkou investiční akcí, výstavbou
kanalizace v Krchlebech. S ní je spojená
spoluúčast města na průtahu touto obcí,
který je jinak hrazen z rozpočtu Plzeňského
kraje. Vzhledem k dokončování kanalizace
v Krchlebech, jejíž cena převyšuje 30 mil.
Kč, musely být některé finanční položky
zejména z této akce přesunuty k uhrazení do
roku příštího tak, abychom v letošním roce
mohli provést i některé drobnější investiční
akce. Z těch bych chtěl zmínit dokončení
chodníku ve Václavské a Soukenické ulici,
na které z převážné většiny poskytl finance
Plzeňský kraj, rekonstrukci komunikace
a chodníku na náměstí u staré radnice,
osazení obrubníků pro budoucí vybudování
chodníků v Americké ulici po pravé straně
ve směru na Domažlice a pokračování
v budování zpevněných ploch v mateřské
škole. Na podzim by mělo konečně dojít
i na nejnutnější rekonstrukci zbývající
části Příčné ulice. V současné době je již
provedena I. etapa opravy komunikace a
chodníčků na místním hřbitově, dokončení
by mělo následovat příští rok. Rovněž tak
se město bude v letošním roce finančně
podílet na opravě plotu a vrat staňkovské
fary. Poslední investicí, kterou bych chtěl
zmínit, je vybudování nového dětského
hřiště Na Tržišti, na které je v rozpočtu
vyčleněna částka 300.000,- Kč.
Opět je třeba připomenout i
plánované výdaje za sběr a svoz komunálního a tříděného odpadu. Tato částka
byla znovu stanovena podle skutečnosti
minulého roku a je ve výši 5.197.000,- Kč,
kdy například jenom provoz sběrného dvora
stojí město ročně 1.100.000,- Kč. Přestože
náklady města na komunální a tříděný
odpad vysoce převyšují příjmy, rozhodlo
zastupitelstvo pro letošní rok nezvyšovat
poplatek za sběr a svoz odpadu, i když lze
tento poplatek zvýšit až na 1.000,- Kč za
osobu a rok. Za zmínku stojí i to, že město
odkoupilo od firmy AVE areál sběrného
dvora včetně veškerých nemovitostí a už
nehrozí, že by se muselo hledat pro potřeby
sběrného dvora jiné místo.
starosta

8. 5. se na staňkovském letišti konala krajská výstava
psů všech plemen. Vedle
dospěláckých disciplín měly
šanci předvést své chlupaté
kamarády i děti, a to hned
v několika soutěžích. Účast
byla také díky krásnému
počasí hojná a opravdu bylo
na co koukat. Ti, co letos
nestihli opravdu povedenou
akci navštívit, ale i ti ostatní,
se mohou těšit na příští rok,
kdy by se měl konat další
ročník.

V sobotu 3. května v odpoledních hodinách se na své misi po západních Čechách
zastavil na staňkovském náměstí konvoj vojenských historických vozidel, aby tak
připomněl porážku německého fašismu před 68 lety. Přivítalo jej opět množství
obyvatel, mezi nimi i pár pamětníků osvobození, dechovka Základní umělecké
školy, při níž si jako tenkrát „vojáci s místními děvčaty“ zatancovali.
Josef Steinbach
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady
města dne 27. 3. 2013

Rada města schvaluje
- v rámci vyhlášení ankety
„Sportovec Domažlicka
2012“ poskytnutí finanční
odměny oceněným
sportovcům našeho města:
- Marku Bauerovi ve
výši 2.000,- Kč a Janu
Blackému ve výši 1.500,Kč,
- na návrh komise bytové
přidělení bytu v majetku
města do nájmu – byt. jedn.
č. 8, Nádražní ul., Staňkov,
o velikosti 1+1, p. Lukáši
Homolkovi, Na Tržišti 335,
Staňkov,
- Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a
smlouvu o právu stavby č.
IV-12-0008463 Krchleby
u Staňkova, RD p. 321/9 –
kNN/001, uzavřenou mezi
městem a ČEZ Distribuce,
a.s. Děčín, zastoupenou
společností SUDOP Praha
a.s., Olšanská 1a, Praha 3.
Jedná se o stavbu přípojky
kNN – dotčený pozemek
města parc. č. 321/1, k.ú.
Krchleby,
- Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene a smlouvu
o právu stavby č. IV-120008735/VB/02, HPD0
Krchleby, p. JankovákNN, mezi městem a ČEZ
Distribuce a.s. Děčín,
zastoupenou společností
MARTIA a.s., Mezní
2854/4, Ústí nad Labem.
Jedná se o stavbu kNN,
dotčený pozemek města
parc.č. 483, k.ú. Krchleby,
- Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. IE-120004756/001, uzavřenou
mezi městem a ČEZ
Distribuce a.s., Děčín,
zastoupenou firmou MV
Projekt Klatovy, s.r.o.,
Šumavská 326, Klatovy.
Jedná se o stavbu „StaňkovVýtuňská-kNN“, dotčený
pozemek města parc. č.
362/1, k.ú. Staňkov-ves.
bere na vědomí
- Protokol České inspekce
životního prostředí Plzeň
o kontrole hospodaření

v lesích v majetku města
Staňkov, kde v závěru
protokolu je uvedeno, že je
zde řádně prováděna obnova
a ochrana lesa a vedena
lesní hospodářská evidence.
Ohrožení a poškození
životního prostředí, ani
omezení plnění veřejně
prospěšných funkcí lesa
nebylo zjištěno. Za poslední
2 roky bylo vytěženo
pouze 68% možné těžby
dle Lesního hospodářského
plánu. Vzhledem k tomu, že
při kontrole nebyly zjištěny
nedostatky ani porušení
předpisů na úseku ochrany
lesa, nejedná se
o porušení zákona o
inspekci, správní řízení se
nezahajuje,
- usnesení z valné hromady
Honebního společenstva
Staňkov-ves ze dne 9. 2.
2013
		
Usnesení z jednání rady
města dne 10. 4. 2013
Rada města schvaluje
- žádost Českého
kynologického svazu,
Boxerklubu ČR – územní
pobočky Staňkov o
bezplatné zapůjčení stanu
města při konání Krajské
výstavy psů všech plemen
dne 8. 5. 2013 na letišti
Staňkov,
- smlouvu o dílo mezi
městem a ing. Josefem
Hlavničkou, REKO Plzeň,
na provedení mimořádných,
hlavních a běžných
prohlídek mostů a lávek –
celkem 7 objektů,
souhlasí
s poskytnutím finančních
prostředků do výše 80.000,Kč jako spoluúčasti města
na akci „Rekonstrukce
oplocení fary Staňkov“.
Po zahájení akce bude
při splnění dohodnutých
podmínek předloženo
ke schválení formou
rozpočtového opatření.
Usnesení z jednání rady
města dne 29. 4. 2013
Rada města schvaluje
- žádost firmy První
cukrářská, s.r.o., Praha 2,

a financování činí
cena 2.445.730,- Kč
+ 6 407 990,- Kč
(úvěry 10 473 700,-Kč,
K návrhu zadání změny
splátky úvěrů
územního plánu města
– 5 055 710,- Kč,
Staňkov č. 10
změna stavu krátkodobých
podle ustanovení § 6 odst.
prostředků na bankovních
5, písm. b) zák. č. 183/2006
účtech 990 000,- Kč),
Sb., o územním plánování a
- prodej pozemku p.č. 864/8, stavebním řádu, v platném
o výměře 449 m2, v k.ú.
znění
a) projednalo návrh zadání
Staňkov-ves, ing. Pavlu
změny územního plánu
Zimákovi, Na Tržišti 339/I,
města Staňkov č. 10 Staňkov. Cena za 1 m2
část Ohučov,
105,- Kč/m2, cena celkem
b) rozhodlo vyjmout
47 145,- Kč. Kupující bere
z návrhu zadání změny
na vědomí veškerá omezení
ÚP č. 10 lokality výroby
týkající se předmětného
zasahující na k.ú.
pozemku. Náklady spojené
Staňkov-město,
s převodem hradí kupující,
c) schvaluje v souladu
- prodej pozemku p.č.
s § 47 odst. 5 zákona
78/9, o výměře 26 m2, v
č. 183/2006 Sb. návrh
k.ú. Staňkov-ves, Marii
zadání změny územního
Boubelové, Žižkova 515,
plánu města Staňkov č.
Domažlice. Cena 105,- Kč/
10.
m2, cena celkem 2 730,Kč. Náklady spojené
Rada města 15. 5. 2013
s převodem hradí kupující,
- koupi pozemku p.č. 679/8
Rada města dne 15. května
o výměře 285 m2 , v k.ú.
2013 vzala na vědomí dopis
Staňkov-ves, od Hedviky
nespokojených rodičů dětí
Parsons – Crouse, bytem
bere na vědomí
ze třídy Žabiček z Mateřské
15275 74th Avenoue
- dopis ZUŠ Staňkov ve věci North, Palm Beach
školy ve Staňkově, kteří
pronájmu sálu LD ve dnech Gardens, Florida 33418
nesouhlasí s personálními
21. - 23. 5. a 7. 6. 2013 za
změnami prováděnými
USA a Lubomíra Oulíka,
účelem konání závěrečných Bezručova 143, Staňkov.
ředitelkou Mateřské
školních koncertů.
školy Staňkov – výměny
Cena 105,- Kč/m2, cena
učitelek mezi třídami. Rada
celkem:
Usnesení č. 16 z jednání
konstatovala, že personální
29 925,- Kč. Náklady
zastupitelstva města
záležitosti jsou výhradně
spojené s převodem hradí
konaného dne 29. dubna
vnitřní záležitostí mateřské
kupující,
2013
školy a v kompetenci jejího
- Kupní smlouvu mezi
vedení a městu nepřísluší
městem Staňkov jako
Zastupitelstvo města
do tohoto nijak zasahovat.
prodávajícím a Plzeňským
bere na vědomí
Zároveň pověřila starostu
krajem se sídlem Plzeň,
- zprávu o činnosti rady
města věc projednat
Škroupova 18 jako
města za období od
kupujícím na prodej budovy s iniciátorkou dopisu.
minulého jednání ZM
č. 216, Jankovského ul.,
M. Kastlová, V. Žáček, J.
Staňkov, na pozemku parc.
ruší
Steinbach
č. st. 244 o výměře 962
- část svého usnesení č.
m2 , v k. ú. Staňkov – ves,
12 ze dne 27. 6. 2012,
zapsaných na LV č.1. Kupní
bod III, písm. i) z důvodu
prodeje nemovitosti a
KOUPÍM!!! KOUPÍM!!! KOUPÍM!!!
převodu na jiného vlastníka
VŠE K HISTORII STAŇKOVA: STARÉ POHLEDNIpřed provedením odkupu
CE, FOTOGRAFIE (UDÁLOSTI, DOMY, OSOBY),
pozemků městem
PLAKÁTY, REKLAMY, PAPÍROVÉ DOKUMENTY,
NOVINY, ČASOPISY, PIVOVARSKÉ CEDULE,
schvaluje
SKLENICE, AKCIE, PODTÁCKY, LÁHVE S NÁPISY,
- rozpočet města na r. 2013
KORUNKOVÉ UZÁVĚRY, JÍZDENKY ZE STAŇs tím, že:
KOVSKÉHO NÁDRAŽÍ, ODZNAKY, LEGITIMACE,
příjmová část činí
KNIHY A DALŠÍ VĚCI O STAŇKOVU.
51 168 000,- Kč,
OLDŘICH KORTUS
Telefon: 777 891 373
výdajová
57 575 990,- Kč
Email: o.kortus@post.cz
Nové Město, Vyšehradská
1349/2 o umístění dvou
stolků včetně židlí na
roh náměstí pro posezení
návštěvníků cukrárny,
- umístění stolku včetně
židlí v Nádražní ulici před
obchod p. M. Becka,
- žádost Svazu postižených
civilizačními chorobami
ČR, ZO Staňkov o
proplacení faktury za
autobusovou dopravu
zájezdu v měsíci květnu
2013 do výše 5.000,-Kč,
- žádost TJ Sokol
Krchleby, o.s. o uhrazení
honoráře hudebních skupin
v rámci sportovního a
kulturního programu poutě
v Krchlebech dne 1.6.2013.
Akce bude konána bez
vstupného,
- nejvýhodnější nabídku
a zadání zakázky na
vypracování energetického
auditu ZŠ Staňkov
p. ing. Jiřímu Boudovi,
Plzeň, Opavská 1254/3
v ceně 80.000,- Kč,
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V požehnaném věku 92 let zemřel dlouholetý
významný činovník staňkovských zahrádkářů Jiří
Barnet. Jiří Barnet pocházel z východočeského
Letohradu. Celý život pracoval jako instruktor
na učňovské dílně v Holýšově. Do Holýšova byl
nasazen za války jako pracovní síla a už zde
zůstal.
Jeho koníčkem byla zahrádka, a tak s dalšími
staňkovskými kamarády – př. Faitem, dentistou
Jaroslavem Němečkem a Janem Benešem – byli
u založení zahrádkářské organizace v Holýšově. V roce 1960 přešli do
Staňkova a ještě s př. Cvačkou a Königsmarkem založili organizaci ČZS ve
Staňkově. Po B. Mastném převzal Jiří Barnet předsednictví na dlouhá léta.
Rovněž po dlouhou dobu byl členem Územní rady ČZS v Domažlicích. Měl
ještě dalšího koníčka, a tím bylo kino, kde byl dlouhodobě společně s p.
Dufkem promítačem v Lidovém domě. Všichni staňkovští zahrádkáři budou
na svého kolegu Jiřího Barneta s úctou a s láskou dlouho vzpomínat.

Společenská kronika
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Úspěchem skončila Noc kostelů ve Staňkově.
Náš farní kostel, věž i čajovnu v Betlémě na
faře navštívilo 250 lidí, což je velmi krásné a
mockrát děkuji za tuto návštěvu. Chtěl bych
na tomto místě poděkovat všem za přípravu
a dobrovolnou službu během této akce.
Zvlášť děkuji Alexeji Petrašovskému, Ludmile
Petrašovské, Janě Vacíkové, Marii a Jaroslavě
Novým, Albínovi Augustinovi Balátovi,
Vladislavu Gajdošovi, Vojtěchu Šlaufovi a
ostatním.
Vám všem velké „Zaplať Pán Bůh!“
Wojciech Pelowski, farář

V měsíci dubnu 2013 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví
občánkové města Staňkov
Daniel Sarnackij		
Karolína Příbková		
Alžběta Zemanová
Jiří Jakub Suchánek
Filip Veselý		

David Sarnackij
Klára Řezáčová
Albert Vlček
Filip Kruml
Jakub Černý

Ke slavnostní atmosféře se připojily děti a
paní učitelky z MŠ, kterým tímto děkujeme.

Patrně se shodnu s většinou návštěvníků
staňkovského hřbitova, že péče
technických služeb ve Staňkově o
Kutišová Anna, Staňkov II		
92 let
Chlumecká Zdeňka, Staňkov II 91 let hřbitov v posledních letech zaslouží
Rothová Květoslava, Staňkov I 	
85 let
Šilingová Marie, Staňkov I	     80 let uznání a poděkování – mám na mysli
Mottl František, Staňkov I	   	
70 let
Hodan Ladislav, Staňkov I	     70 let likvidaci přerostlých stromů, které ničily
mnoho hrobů a působily vysoké náklady
Zíková Božena, Staňkov II	   	
70 let
majitelů na jejich opravu, dále zavedení
			
V měsíci  červnu oslaví  významné životní jubileum tito občané Staňkova vodovodu na hřbitov. Bohužel neustálé
krádeže konví na zalévání dokládají, že
mezi staňkovskými občany je stále ještě
Fay Josef, Staňkov II		
90 let
Paulová Anna, Staňkov II	    85 let
několik velmi chudých lidí, tak chudých,
Vlček Jindřich, Krchleby		
80 let
Streckerová Marta, Staňkov I  75 let
že si konev nemohou dovolit koupit, a
Bozděchová Alena, Staňkov I
70 let
Harmáčková Hana, Staňkov II 70let
kradou proto na hřbitově! V poslední
Hesová Eva, Staňkov II		
70 let			
době potěšilo vyasfaltování alespoň
Blahopřejeme všem jubilantům.
části chodníků mezi hroby v první části
hřbitova.
V měsíci březnu oslavili 50 let společného života manželé Marcelovi,
Děkujeme a věříme, že podle
Staňkov II.
možnosti bude toto vylepšování hřbitova
Přejeme pevné zdraví, hodně radosti a spokojenosti.
pokračovat.		
Josef Steinbach
V měsíci  květnu oslaví  nebo již oslavili významné životní jubileum tito
občané Staňkova

Výběrové řízení na ředitele Základní školy ve Staňkově
Rada města na základě doporučení konkursní komise jmenovala dne 15. května 2013 ředitelem Základní školy Staňkov Mgr. Jaroslava
Šobra, který byl od roku 2010 pověřen řízením této školy. Jmenování je podle zákona na dobu určitou, a to na 6 let. V konkursu se sešli
dva velice kvalitní uchazeči a výsledek konkursního řízení byl velice těsný. Rada města nakonec akceptovala pořadí stanovené konkursní
komisí. Mgr. Jaroslav Šobr se ujme své funkce k 1. září 2013. Věřím, že bude pokračovat ve své práci, kterou ve škole odváděl doposud,
především pak v oblasti zlepšování mezilidských vztahů mezi pracovníky ve škole a zasadí se o vytvoření příjemného prostředí nejen pro
pedagogické pracovníky, ale zejména pro naše děti. Zároveň věřím, že pokud to bude nezbytně nutné, použije k tomuto úkolu veškeré,
třeba i nepopulární a razantní, kroky. Vedení města jej bude v této snaze podporovat. Chtěl bych Mgr. Jaroslavu Šobrovi popřát hodně
úspěchů, nezbytnou dávku tolerance, patřičnou rozhodnost a hlavně pevné nervy v tomto nelehkém poslání, jímž bezesporu řízení školy je.
						
Mgr. Bc. Alexandr Horák,starosta města
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Orient
Express
ve Staňkově
4. května 2013 kolem 17.
hodiny se několik zájemců
po delším čekání dočkalo
zajímavé atrakce, když
Staňkovem projížděl
slavný Orient-Express,
noblesní vlak známý
z románů i z filmů –
nejvíce z románu Agaty
Christie – Vražda v Orient
expressu.
Z materiálů, které
pojednávají o OrientExpressu, jsme pro vás
vybrali několik faktů
z historie i současnosti:
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Venice Simplon-OrientExpress
Dne 4. října 1883 vyjel z
nádraží Gare de Strasbourg
v Paříži vlak směrem k
vzdálenému Rumunsku.
Měl malou, ale elegantní
lokomotivu 2.4.0., č. 505,
Chemin de Fer de L‘Est of
France, dále zavazadlový
vůz, dva obrovské (podle
tehdejších měřítek)
velmi luxusní spací vozy,
nádherný jídelní vůz s
kuřáckým salonkem a vůz
pro personál.
Nazýval se „OrientExpress“ a vezl asi 40
pasažérů, pozvaných na
cestu člověkem, podle jehož
nápadu byl vlak sestrojen

- Belgičanem Georgem
Nagelmackersem. Tato
první jízda plnila titulky
novin celého civilizovaného
světa díky Henrimu Stefanu
Opper de Blowitzovi,
pařížskému korespondentovi
londýnských Timesů, který
posílal časté zprávy z cesty
na východ. Zpestřoval
své články rozhovory na
nejvyšší úrovni - např. s
králem Karlem z Rumunska
(který hostil všechny
cestující během čekání
vlaku) a sultánem Abdulem
Hamidem II, vládcem
Turecka, se kterým mluvil v
Konstantinopoli, v cílovém
místě cestujících.
Tehdy nemohl vlak jet dál
než do Giurgiu, asi 70 km za
Bukurešť, kde se železnice
křížila s Dunajem. Cestující
museli přejet Dunaj
trajektem a pak pokračovat
místním vlakem do Varny v
Bulharsku, kde se nalodili
na loď a ne právě pohodlně
přes noc docestovali do
Konstantinopole. O několik
let později byly vybudovány
v Rumunsku nové tratě a
mosty a na přelomu století
bylo možné dojet vlakem

do Konstantinopole přes
Budapešť, Bělehrad a
Sofii za tři dny a tři noci (2
900km).
Stravování:
Venice Simplon-OrientExpress je od roku 1986
čestným členem Relais §
Chateau. Jídla table d‘hote
jsou v ceně jízdenky.
Odpolední čaj a snídaně
jsou servírovány stewardem
do kabiny. Oběd, večeře
a brunch jsou podávány
v restauračních vozech.
Nápoje a objednávky a la
carte nejsou v ceně.
Posádka:
Tvoří ji 40 členů - ředitel
vlaku, francouzský

šéfkuchař, italští číšníci,
angličtí a francouzští
stewardi.
Oblečení:
Historický dekor a
atmosféra Orient-Expressu
vám dávají možnost obléci
se ve stylu 20. a 30. let,
zvláště k večeři. Pro pány
je nutností alespoň oblek
a kravata, popř. smoking,
pro ženy pak patřičný
ekvivalent. Během dne se
vyžaduje elegantní oblečení.
V žádném případě nejsou
dovoleny jeansy, kraťasy a
trička.
Cena jízdenky: Benátky Praha - Paříž 2 560 Eur.

UHELNÉ SKLADY POBĚŽOVICE V NOVÉM

Snížili jsme
ceny paliva
ve skladu!
► mostecké uhlí
► ledvické uhlí
► německé brikety
► ekologické pilinové brikety
► kvalitní DIN pelety
► palivové dřevo

» cenová kalkulačka on-line
» navštivte www.recoplan.cz
» doprava a složení na místě
» volejte zdarma 800 400 410
» nově pytlované uhlí a dřevo
» jarní slevy paliva do 30.6.

Přijeďte se přesvědčit sami: Poběžovice, Masarykova ulice
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Kultura

VÝTVARNÝ OBOR
SRDEČNĚ ZVE NA

ZÁVĚREČNOU VÝSTAVU PRACÍ
SOKOLOVNA

14.-17.6.2013

Kulturní akce
31.5. - 18.00h
JIŽANI
koncert jihočeské
dechové hudby v LD
1. 6. - 13.00h
Dětský den
v areálu sokolovny
4. 6. - 18.30h
Záskok
(cimrman)
bývalí žáci ZŠ v LD

PÁ : 9.00-17.00 HODIN
SO+NE : 10.00-18.00 HODIN
PO : 9.00-16.00 HODIN

7. 6.- 18.00h
Koncert ZUŠ v LD
8. 6.- 13.00h
Hasičská soutěž o
pohár města Staňkova
na louce za hasičárnou
12. 6. a 14. 6. 18.30h
To všechno
vodnés´ čas
divadlo ZŠ + ochotníci
v LD

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují
kvalitu a vysokou užitkovost
13,30 Merklín /na náměstí/
14,00 Staňkov /prostranství v ul. Vodní/
14,30 Horšovský Týn /u obchod. domu Radbuza –
Tuty COOP/
15,30 Holýšov /sídliště PMV u sauny/

Prodej 25. 6. 2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 12-18týd.
cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
70-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/
1-3týd.
110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!			
1-3týd.
110-130,-Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160,-Kč
Husy landenské
1-3týd.
140-160,-Kč
Perličky
1-6týd.
90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
260-300,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/				
2-3týd.
90-100,-Kč
Prodej 9.9.2013
Kuřice černé, červené				
stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd.
120-180,-Kč
Slepice ve snášce 100,-Kč

Sortiment, stáří a cena drůbeže se může
lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra
s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331, po-pá
8-15h! gallusextra@centrum.cz

Na výstavě bude k vidění i kopie výtvarné
práce našich žáků „Labyrintem světa do ráje
srdce-bludištěm evropských měst“, která byla
oceněna mezi nejlepšími pracemi  v ústředním
kole mezinárodní soutěže „Evropa ve škole“.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Všichni mladí výtvarníci a Jaroslava Kaufnerová 14.6. - 18.30h
Nultá hodina
tanečního kurzu v kině

Staňkovští zahrádkáři tentokrát již bez
svého bývalého dlouholetého předsedy
a zasloužilého člena pana Jiřího Barneta
uspořádali ve dnech 3. a 4. května
v Lidovém domě jarní výstavu květin.
Jejím těžištěm byly dominantní květiny
jarních zahrádek – tulipány a narcisy. A
stejně jako na tradiční srpnové výstavě
bylo na co se dívat i tentokrát, o čemž
svědčí nadšené zápisy v knize návštěv.

14. - 17. 6.
Závěrečná výstava
výtvarného oboru ZUŠ
v sokolovně
7. 9. - 18.00h
Zahájení tanečního
kurzu v LD (přihlášky
přijímá do 20. 8. 2013
podatelna MěÚ)

Staňkov, kostel sv. Jakuba
22. 6. 2013 v 18:00 hodin

popelka
nazaRETská

Václav Renč, Vít Petrů
literárně - hudební pásmo
pro sóla, sbor a komorní
orchestr
recitace: pan Alois Švehlík
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Sportovec okresu 2012

Již podruhé v nedávné historii mělo naše město
tu čest hostit slavnostní vyhlášení ankety Sportovec
Domažlicka. Pořadatelem je svazek obcí Domažlicko a
Sportovní unie domažlického okresu s mediální podporou
Domažlického deníku. 29. března tedy přivítal zcela zaplněný
Lidový dům ve Staňkově nejlepší sportovce našeho okresu.
Kromě příznivců, fanoušků a rodinných příslušníků nemohli
chybět ani oficiální hosté – starostové jednotlivých měst a
obcí odkud sportovci pocházejí, bývalý senátor a bývalý
krajský radní Ing. Petr Smutný, poslanec Parlamentu ČR
Jan Látka a v neposlední řadě bývalý přednosta Okresního
úřadu Domažlice Mgr. Pavel Faschingbauer. Škoda jen, že si
nenašel čas nikdo ze současného vedení Plzeňského kraje.
Celým slavnostním večerem exkluzivně provázel
s bravurou sobě vlastní Míra Hejda, programový ředitel radia
Kiss Proton a moderátor pořadů na televizních stanicích Óčko
a ZAK. Celý program vhodně doplnila hudební vystoupení
dua Milan Khas a Adriana, sólové pěvecké vystoupení
Terezy Leitlové, taneční vystoupení staňkovských tanečníků
sourozenců Alice a Martina Kutišových, kteří ukázali svůj
um jak ve standardních, tak i latinskoamerických tancích,
a zejména pak sportovní stolnotenisová exhibice Milana
Orlowského a Jindřicha Panského, která pobavila všechny
přítomné v sále.
Celkové výsledky ankety přinesl již Domažlický
deník, proto je zde nebudu znovu vypisovat. Chtěl bych
jen zmínit dva oceněné sportovce z našeho města. Oba
se umístili v kategorii jednotlivci dospělí. Na 4. místě se
umístil Jan Blacký, dlouholetý kapitán basketbalového
A týmu Jiskry Domažlice, a na 3. místě Marek Bauer,
obránce fotbalového A týmu Jiskry Domažlice. Nesmím ani
zapomenout na Sportovní osobnost Domažlicka, kterou se
za rok 2012 stal Pavel Kelemen, dráhový cyklista původem
z Brnířova, v současné době závodící za Duklu Brno, který
na LOH v Londýně obsadil 10. místo ve sprintu. Vrcholem
tohoto večera bylo, alespoň pro nás staňkovské, uvedení
staňkovských a krchlebských sportovců do pomyslné Síně
slávy staňkovského sportu. Do síně slávy byli uvedeni –
za fotbal TJ Sokol Krchleby František Pittr, za TJ Sokol
Staňkov Anna Glaserová, za Aeroklub Staňkov Zdeněk
Šustr a za FK Staňkov Jiří Výrut.
Chtěl bych tímto poděkovat především všem
účinkujícím, dále všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu tohoto slavnostního večera, sponzorům KT
Stavby s.r.o. a Investbau CZ s.r.o., bez kterých by se tato
akce nemohla uskutečnit, zahradnictví Evy Zídkové za
květiny, paní Heleně Konopíkové za krchlebské koláče a
restauraci Na Mlýnské za přípravu občerstvení. Myslím si,
že slavnostní večer se všem přítomným líbil a naše město se
důstojně zhostilo své hostitelské role.
starosta

Komentář k fotografiím
1) Jindřich Panský a Milan Orlowski při své exhibici
2) Za 3. v pořadí jednotlivců Marka Bauera převzal cenu
jeho otec Pavel Bauer
3) Tereza Leitlová
4) 4. v pořadí jednotlivců Jan Blacký
5) moderátor Míra Hejda v olympijských gumačkách a
sportovní osobnost Domažlicka za rok 2012 Pavel Kelemen
6) sourozenci Alice a Martin Kutišovi
7) Síň slávy staňkovského sportu - zleva František Pittr,
Anna Glaserová, Zdeněk Šustr a Jiří Výrut
foto M. Horák
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Zprávy za základní školy

Školní rok 2012/2013
spěje ke konci a my
bychom vás chtěli
informovat, co se
na naší škole dělo
v druhém pololetí a co
na závěr školního  roku
připravujeme.
Konec prvního pololetí byl
pro mnohé žáky druhého
stupně ve znamení
lyžařského kurzu, pro
předškoláky pak zápisu do
prvních tříd. V únoru jste
měli možnost navštívit
v sále Lidového domu
finále soutěže Staňkovský
slavík, kde se předvedli
nejlepší zpěváci z prvního
i druhého stupně. Na
začátku března proběhl
za obrovské účasti dětí i
rodičů 6. Žákovský ples
a my můžeme i letos
spokojeně konstatovat,
že se akce velmi
povedla. Další zajímavou
akcí, kterou vymysleli
členové Žákovského
parlamentu, byl v březnu
Den originální pokrývky
hlavy. V tento den jste
mohli spatřit ve třídách

biskupem Mons. Fr.
Radkovským. Několik
besed proběhlo také
v městské knihovně.
V rámci environmentální
výchovy jsme pro
žáky všech tříd zajistili
akci Tonda Obal na
cestách. Ani prevenci
jsme v druhém pololetí
nezanedbávali. Žáci
besedovali s mluvčí
domažlické policie o
drogové problematice
a trestní odpovědnosti,
proběhla beseda na
téma Poruchy příjmu
potravy, beseda k
sexuální výchově a
vztahům, v devátém
ročníku pokračovala
akce PPP Domažlice
Deštník držím já. Oslovili
jsme také plzeňskou
organizaci Point 14, která
připravila pro čtyři třídy
na druhém stupni ucelený
preventivní program.
Ani v družině nezaháleli.
Vychovatelky připravily
pro své svěřence několik
zajímavých akcí. Děti se
mohly zapojit do výtvarné

a na chodbách školy
velmi originální výtvory
nejen na hlavách žáků,
ale i některých učitelů.
Žáci měli také možnost
v průběhu druhého
pololetí navštívit řadu
besed, kde se dozvěděli
mnoho zajímavého
například o Indii,
kytovcích, světových
náboženstvích či  
Nicholasi  Wintonovi
po promítání filmu Síla
lidskosti. Inspirativní
bylo také povídání
se staňkovským
rodákem Ing. Františkem
Šilingem, ředitelem
aerolinií Air France, KLM
a Delta, či plzeňským

soutěže Nejkrásnější
šaty pro Šmoulinku či do
Tvořivé dílny v družině,
zúčastnit se Zimní
olympiády, akce Vítání
jara nebo si užít výlet na
rozhlednu Šibeniční vrch.
V dubnu jsme se již
tradičně vydali uklidit
Staňkov a jeho okolí
v rámci Dne Země. Ve
spolupráci s technickými
službami města jsme
nasbírali a odvezli téměř
sto pytlů odpadků. Děti
nevěřily vlastním očím,
co jsou schopni lidé ve
městě i v přírodě vyhodit.
Tato akce nám připadá
nesmírně důležitá,
protože věříme, že žáci,

kteří se akce účastní,
budou přistupovat ke
svému městu a okolí
mnohem ohleduplněji
než někteří jejich
spoluobčané. Našli se
však i rodiče, kteří si
nepřáli, aby se jejich děti
akce zúčastnily. V rámci
Dne Země vysadili žáci
5. A svůj lesík za nově

postavenými domy
v lokalitě pod tratí.
Další zajímavou akcí byla
návštěva SOU Domažlice,
kam se postupně
vypravili žáci sedmého
až devátého ročníku
na slavnostní banket.
Pochutnali si na menu
sestávajícím z několika
chodů a zároveň si
osvojili zásady stolování.
Na konci května proběhl
projekt Patříme do
Evropy, do kterého byli
zapojeni napříč ročníky
ve skupinách žáci celého
druhého stupně.
Naši žáci byli úspěšní
v několika soutěžích.
V krajském kole
Karlovarského skřivánka
obsadila Adéla
Martínková 1. místo a
v národním kole pak 2.
místo. V okresním kole
Zeměpisné olympiády
získala 4. místo Adriana
Prihodová, v okresním
kole Biologické olympiády
skončila Jana Macánová
na 4. místě a Tereza
Leitlová na 5. místě. Do
krajského kola
Dějepisné olympiády
se probojovala Leona
Augustinová, která
získala v okresním
kole 5. místo. Lea byla
úspěšná i v okresním
kole Olympiády v českém
jazyce, kde obsadila
v silné konkurenci

starších žáků 4. místo.
Ve sportovních soutěžích
jsme také zaznamenali
několik úspěchů –
v mladší kategorii přivezli
fotbalisté z okresního
kola Mc Donald 2.
místo. Ve starší kategorii
vyhráli a postoupili do
krajského kola. Velkou
radost nám udělali také
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se hýbe, kde skončili
na 2. místě a postoupili
do národního kola v O2
areně v Praze.
Na konci května proběhne
Den dětí pro první stupeň
a MŠ. Pro žáky druhého
stupně jsme ve spolupráci
se staňkovskými skauty
připravili hru Mafie, která
s velkým úspěchem
proběhla již před dvěma  
lety.
Na závěr školního
roku chystáme projekt
Divadelní červen. Pro děti
i veřejnost je připraveno
několik divadelních
představení. Naši bývalí
i současní žáci nacvičili
divadelní hru Záskok, děti
ze čtvrté třídy připravují
pohádku Něhurka,
žáci osmého ročníku
nastudovali při dramatické
výchově tragédii Oidipus
a na závěr školního
žáci šestého ročníku
roku chystají rozlučkové
v dopravní soutěži, když
vystoupení deváťáci.
zvítězili v okresním kole
Vrcholem divadelního
a postoupili do kola
června by mělo být
krajského, kde obsadili
představení To všechno
skvělé třetí místo.  
vodnés´čas, kde se
V kategorii jednotlivců
představí pod režijním
vyhrála mezi mladšími
vedením M. Budínové a
Adriana Prihodová a ve
V. Kecka žáci z prvního i
starší kategorii Zuzana  
druhého stupně spolu se
Valečková. Družstvo
staňkovskými ochotníky.  
starších žáků obsadilo
V představení, jehož
3. místo. Díky žákům
autorem je V. Keck, zazní
z 5. A postoupila naše
mnoho známých melodií.
škola do krajského kola
Doufáme, že hra bude
vědomostní soutěže
stejně úspěšná jako
EUROREBUS JUNIOR.
loňská Noc na Karlštejně.
Zde tříčlenné družstvo
vedení školy
tvořené žáky 3. - 5.
Sdělení rodičům:
ročníku vybojovalo postup Na návrh ředitele
do národního kola. Tam
ZUŠ došlo ke změně
nás budou v červnu
v přecházení žáků
reprezentovat Kristýna
ze základní školy
Forstová, Eliška Pluhařová do ZUŠ. Žáci nyní
a David Kolář. V květnu
neprocházejí přes
se zúčastnili žáci
základní školu, ale
z tanečního kroužku Jany používají samostatný
Pluhařové soutěže Česko
vchod ZUŠ.
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Ochotníci a žáci ZŠ Staňkov si dovolují Vás pozvat na muzikál

TO VŠECHNO VODNÉS ČAS

		12. a 14. června v 18.30 hod.
V hlavních rolích hrají a zpívají:
Pepa - J. Pavlík, P. Svatek, J. Krstev
Láďa - L. Konečný, T. Fejtek, L. Fejtek
Ivanka - I. Hettlerová, T. Leitlová, A. Dudová
Mirka - M. Budínová, A. Martínková, E. Pluhařová

Sport

Trojbojaři ze
Staňkova mají dvě
medaile!

Dále tančí žáci ZŠ
Scénář: V. Keck
Hudba: M. Khas
Kamera: F. Šizling
Režie: V. Keck, M. Budínová

Rybářské závody
V neděli 12. května se po několika deštivých dnech za krásného
počasí konaly na rybníku Víšek I rybářské závody. Soutěže
se zúčastnilo čtyřicet rybářů, z nichž dvacet bylo odměněno
cenami.
Na 1. místě se umístil Luboš Jakl ze Staňkova, který chytil 34 ks
ryb o celkové délce 943 cm,
2. místo – Miloslav Zedník, Holýšov – 23 ks ryb, 814 cm,
3. místo – Josef Šalom, Merklín – 32 ks ryb, 805 cm,
4. místo – Miroslav Harant, Plzeň – 28 ks ryb, 708 cm,
5. místo – Jindřich Česák, Staňkov, 26 ks ryb, 702 cm.

O uplynulém víkendu se
v sobotu 27. 4. 2013 uskutečnilo 21.
mistrovství České republiky v silovém trojboji Masters
mužů a žen. V početném startovním poli 45 soutěžících
měl Fitnessclub Staňkov své zástupce, a to hned ve
dvou váhových kategoriích - M1 do 93kg a 105kg.
V kategorii do 93 kg nastoupil Tomáš Tauer a ve váhové
kategorii do 105 kg Karel Rada. Tato soutěž byla pro oba
zároveň ve znamení nových osobních rekordů. Tomáš
ve třetím pokusu dřepnul 220 kg, třetím pokusem při
benchpressu vytlačil 185 kg a v mrtvém tahu pak zvedl
„pouhých“ 230 kg. Celkovým součtem nazvedaných
635 kg si vytvořil nový osobní rekord, který mu vynesl
velmi pěkné třetí místo a I. výkonnostní třídu. Rovněž  
získal i mistrovskou výkonnostní třídu v benchpressu.
Ve stejném scénáři jako Tomáš nastoupil i Karel Rada.
Tento svým třetím pokusem dřepnul úctyhodných 280
kg. V benchpressu pak třetím pokusem vytlačil 170 kg.
V mrtvém tahu pak zvedl „jen“ 270 kg. Celkový součet
720 kg mu v kategorii do 105 kg vynesl rovněž velmi
pěkné třetí místo a I. výkonnostní třídu.  Svými výkony
obsadili oba soutěžící v hodnocení týmů 9. místo z 24
zúčastněných. Úspěch obou soutěžících je samozřejmě
i díky celému realizačního týmu v čele s Josefem
Šiterou – zapisovatelem a stratégem, Lubošem Radou
- parťák při tréninku a hlavně při závodech (bandáže,
dresy...), Václavem Blažkem – zapisovatelem a
sekretářem a Mírou Štefflem, který se staral o jejich
těla v tréninkovém období.
Oba soutěžící momentálně zvažují svoji účast na
nadcházejícím Mistrovství Evropy, protože díky svým
výkonům získali nominaci a tím možnost reprezentovat
nejen Fitnessclub, ale i ČR. Mistrovství Evropy se koná Po letech, kdy se fotbalistům Staňkova
v polovině července v Lucembursku. O tom, zda oba nevedlo, je v této sezoně pohled fanouška
jmenovaní na soutěž pojedou, rozhodují samozřejmě i našeho klubu na tabulku daleko příjemnější.
finance. Větší část výdajů si musejí hradit sami nebo ze
Staňkov hraje o postup do I. A třídy, když
získaných sponzorských prostředků.
hlavními konkurenty jsou Chodský Újezd a
							
			          Fitnessclub Staňkov Postřekov. Ve staňkovském týmu je řada

hráčů, kteří hrávali v minulosti krajský
přebor, a jejich zkušenosti jsou znát.
V jarní části už bylo k vidění několik velice
hezkých zápasů a bylo by dobré, kdyby si
na hřiště našlo cestu zase více diváků jako
před několika lety.
B mužstvo v této sezoně Staňkov sice nemá,
ale céčko v činnosti pokračuje a ve IV. třídě
si vede vcelku dobře. Starší žáci a dorost
působí v krajské soutěži a je předpoklad,
že ji budou hrát i v nadcházející sezoně.
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