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Toto číslo sponzoruje Agro - partner s.r.o.

Nové prodejní a servisní středisko
firmy Agro-partner s.r.o.
Při průjezdu Staňkovem nelze přehlédnout přítomnost
nové provozovny, která vznikla v areálu bývalých stavebnin.
Na podzim loňského roku zde bylo otevřeno nové obchodní a
servisní středisko firmy Agro-partner s.r.o.. Firma má od r. 1991,
kdy byla založena, sídlo v jihočeské Soběslavi, předmětem její
činnosti je prodej a servis zemědělských strojů a technologií
v České republice a od roku 2007 i na Slovensku. Stejně jako
v jiných oblastech hospodářské činnosti prochází zemědělství
velmi rychlým technologickým vývojem, který je doprovázen
automatizací s možnostmi využití precizního managementu
k růstu produktivity práce, zvyšování kvality produkce,
snižování nákladů a zajištění konkurenceschopnosti českého
zemědělství. Aktivně se podílet na dosažení těchto parametrů
je i dlouhodobým cílem činnosti 41 členného teamu pracovníků
firmy, kteří jsou „rozptýleni“ po celé České republice. Firma je
proto zaměřena především na provozní a technické zvládnutí
špičkových zemědělských technologií od zahraničních výrobců,
jako např. Lely Industries (Holandsko), Stallkamp (SRN),
Arntjen (SRN) a dalších firem. V nabídce je kompletní sestava
strojů a technologických zařízení pro zemědělství - od traktorů
přes sklízecí mlátičky a řezačky značky Case, dále stroje na
přípravu a zpracování půdy, secí stroje, sklizeň pícnin, hnojení
až po transportní techniku. Jedním z hlavních technologických
projektů, který firma jako vůbec první v ČR od roku 1998 začala
realizovat, je automatizace chovu dojnic a produkce mléka.
Uplatnění robotických systémů v tomto oboru již ve vyspělých
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státech začíná převažovat, protože významně zvyšuje pohodu
chovaných dojnic, kvalitu mléka a umožňuje snížení nákladů.
Firma uzavřela v roce 2002 exkluzivní smlouvu o zastupování
na českém a slovenském trhu s nizozemskou firmou Lely
Industries N.V., která je celosvětovým leadrem v této oblasti.
V roce 2003 firma zahájila jako první v ČR „éru robotického
dojení“, od té doby bylo prodáno již 100 ks dojicích robotů,
do konce letošního roku bude nainstalováno a zprovozněno
prvních 8 ks dojicích robotů i na Slovensku.
V letošním roce byla ve spolupráci s českou firmou
PolakCZ vytvořena koncepce uplatnění lehkých montovaných
hal pro zemědělství (stáje, sklady, přístřešky), kde je firma
rovněž exkluzivním partnerem pro oblast ČR a Slovenska.
Vzhledem k technologické vyspělosti a vzdělanosti
celého teamu pracovníku existuje velmi aktivní spolupráce
nejen se zákazníky - zemědělci, ale i s Českou zemědělskou
univerzitou v Praze Suchdole, VÚ zemědělské techniky
v Praze Ruzyni, VÚ výživy zvířat v Pohořelicích a Veterinární
a farmaceutickou univerzitou Brno. Spolupráce probíhá
na některých výzkumných projektech, dále na desítkách
diplomových prací, ale i formou přednášek na univerzitách a
pořádáním odborných seminářů.
Nové středisko ve Staňkově má za cíl obsluhovat
zemědělce a chovatele skotu v Plzeňském kraji. Aktuálně zde
pracuje 7 lidí, kteří zajišťují obchodní a servisní činnost. V rámci
dalšího rozvoje a rozšíření činnosti jsou plánovaná další
pracovní místa a pozice.
Vlastimil Havlík, jednatel

Staňkovsko
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Marii Gruberovou, aby s ohledem na
vyhrocené mezilidské vztahy na základní škole odvolala Mgr. Hanu Kozovou z pozice zástupkyně ředitelky,

Usnesení z jednání
dne 19. 5. 2010

rady

města

Rada města
po projednání písemných podání a
vyjádření ze strany pedagogických i
nepedagogických pracovníků Základní
školy Staňkov a Základní odborové
organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství
Základní škola Staňkov, stížností ze
strany rodičů dětí navštěvující základní
školu, dalších písemných podkladů
předaných na radu města, jednání se
zúčastněnými stranami jednotlivě i
společně za účasti facilitátora a mediátora, stanoviska odborové organizace a
Školské rady při Základní škole Staňkov,
I. konstatuje
znepokojení nad vývojem situace
v oblasti mezilidských vztahů mezi
pracovníky na Základní škole Staňkov,
II. bere na vědomí
1) usnesení odborové organizace při ZŠ
Staňkov ze dne 17. 5. 2010 ve znění:
„Členská schůze ZOOS dne 17. 5. 2010
přijala usnesení, že současné vedení je
zodpovědné za velkou část konfliktů ve
škole a jsme pro jeho odvolání.“
2) usnesení Školské rady při ZŠ Staňkov
ze dne 19. 5. 2010 ve znění: „Školská
rada přijala usnesení, že za velkou
část konfliktů ve škole je zodpovědné
vedení školy, zejména paní zástupkyně ředitelky. Školská rada doporučuje paní ředitelce projednat s paní
zástupkyní její odstoupení z funkce.“
III. doporučuje
zástupkyni ředitelky paní Mgr. Kozové rezignaci na svoji funkci,
IV. stanoví
termín pro písemnou odpověď radě města od paní zástupkyně Mgr. Kozové do
25. 5. 2010.
Usnesení z jednání rady města dne
26. 5. 2010
Rada města
byla seznámena s odpovědí zástupkyně ředitelky ZŠ Staňkov Mgr.
Hany Kozové na usnesení rady
města ze dne 19. května 2010,
I. bere na vědomí
stanovisko
zástupkyně
ředitelky
Mgr. Hany Kozové, že neshledává důvody ke své rezignaci,
II. vyzývá
ředitelku Základní školy Staňkov Mgr.

III. doporučuje
ředitelce Mgr. Marii Gruberové v případě,
že tak neučiní, rezignaci na svoji funkci,
IV. stanoví
termín pro písemnou odpověď radě města od paní ředitelky Mgr. Gruberové do
1. 6. 2010,
schvaluje
- zapůjčení stanu v majetku města na letní
tábor dětí oddílu Junáka Staňkov u obce
Ostromeč v termínu 3. - 17. 7. 2010,
- žádost p. Strejce, Cukrárna U Berušky
II, Staňkov, Soukenická 48 o bezplatný
pronájem prostranství rohu náměstí před
cukrárnou za účelem umístění slunečníku, 2 stolů a cca 8 židlí v období duben-září,
- žádosti MěÚ – MTBS o navýšení nájemného ve zdravotním středisku o výši
inflace za r. 2009, tj. o 1% s platností od
1.7.2010,
- návrh MěÚ – MTBS a vzhledem k úhradě dlužného nájemného ve výši 30.000,Kč promíjí placení zbývající dlužné částky
ve výši 465 Kč p. Petře Lörinczové, Staňkov, 28. října 68,
- žádost ředitelky MŠ o výjimku z počtu
dětí v MŠ pro školní rok 2010-2011 o 14
dětí: 3 třídy po 28 dětech, 1 třída 26 dětí (v
souladu se zák. č. 561/2004 Sb. a vyhl. č.
14/2005 Sb., v platném znění) a následné
navýšení kapacity MŠ ze 110 na 138 dětí
v souvislosti s přístavbou MŠ,
- Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě, uzavřené dne 2. května 2006 mezi městem
Staňkov a Lesy Staňkov s.r.o.,
- rozpočtové opatření č. 2 – rozpočtové změny v rozpočtu města rok 2010.
Upravený rozpočet bude činit v příjmové
části 43 189 160,- Kč a ve výdajové části
45 982 450,- Kč. Financování bude činit
2 793 290,- Kč,
- Smlouvu o nájmu nebytových prostor
domů č. 30 a 31, nám. TGM, Staňkov,
mezi městem a Západočeským konzumním družstvem Sušice, podíl pro město na
nájemném (1/3) – 5.000,-Kč/měsíc,
bere na vědomí
informaci o zarovnání pozemku parc.
č. 31/14 KN, v k.ú. Krchleby, vlastník p.
Mgr. Jiří Černý, bytem Paroubkova 535,
Domažlice.
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Usnesení č. 24 z jednání zastupitelstva
města, konaného dne 9. června 2010
Zastupitelstvo města
schvaluje
- změny v rozpočtu města – rozpočtová
opatření č. 3 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové
části 45.765.490,- Kč a ve výdajové části
48.614.780,- Kč. Financování bude činit
2.849.290,- Kč,
- celoroční hospodaření a závěrečný
účet města za rok 2009 včetně Zprávy
Krajského úřadu Plzeňského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku Staňkov za rok
2009 s výhradou nedostatků uvedených
v této zprávě a přijímá toto opatření,
1. konstatuje, že nedostatky závěrečného účtu za rok 2008 již nebylo možno
odstranit. Závěrečný účet za rok 2009 již
obsahuje předepsané náležitosti,
2. ukládá důsledné dodržování zák. č.
250/2000 Sb., v platném znění,
- Smlouvu o pronájmu modulární mateřské školy, uzavřenou mezi městem
a pronajímatelem KOMA RENT s.r.o.,
Praha 10-Uhříněves, Přátelství 681, PSČ
104 00,
- Smlouvy o smlouvách budoucích o
zřízení věcného břemene pro stavbu
přeložky silnice I/26, investor ŘSD ČR,
v souladu s přílohou 10.1.1 až10.1.4,
zápisu z jednání zastupitelstva,
- Smlouvu o bezúplatném převodu pozemku parc. č. 1077/2, o výměře 50 m2,
k.ú. Staňov-ves z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových na město,
- koupi pozemku parc. č. 2429, o výměře
1311 m2, k.ú. Staňkov-město: 1/3 od p.
Marie Sladké, Holýšov, PMV 485, 1/3 od
p. Dagmar Rohlenové, Louny, Pudlovská
1293 a 1/3 od p. ing. Josefa Vejvody, Č.
Krumlov, Sídliště Plešivec 352. Kupní
cena za pozemek celkem dohodou
90.000,- Kč. Náklady spojené s řízením
hradí kupující,
- koupi pozemku parc.č. 3133/1, o výměře 783 m2 a st .parc.č. 1536 o výměře
166 m2, oba k.ú. Staňkov-město: 1/2 od
p. Romana Dvořáka, Staňkov, Vodní 375
a 1/2od p. Karla Kuzdase, Močerady-Nové Dvory 6. Cena za 1m2 105,- Kč.
Kupní cena celkem 99.645,- Kč, náklady
spojené s řízením hradí kupující,
- prodej pozemku parc. č. 2828, o výměře
1767 m2, vodní nádrž, - vodní plocha, k.ú.
Staňkov-město MO Českého rybářského
svazu Staňkov. Cena za 1 m2 5,- Kč. Prodejní cena celkem 8.835,- Kč. Náklady
spojené s řízením hradí kupující,
- žádost o bezúplatný převod pozemkových parcel č. 55/1, 56, 57/1, 195 a 273,
všechny dle KN a v k.ú. Krchleby od

Staňkovsko
Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na město,
- koupi pozemku parc. č. 2550, dle KN,
k.ú. Staňkov-město, o výměře 317 m2 od
p. ing. Ladislava Blackého, Staňkov, Wenigova 100. Cena dohodou 28.980,-Kč.
Náklady spojené s řízením hradí kupující,
- Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy Staňkov, schválené zastupitelstvem města dne 21. 10. 2002.
vyzývá
radu města, aby v souvislosti s řešením
situace na Základní škole Staňkov přijala
usnesení v následujícím znění:
Rada města
1)
Odvolává ve smyslu § 166/5a)
zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,
ke dni 30. 6. 2010 pro neplnění právních
povinností vyplývajících z vykonávané
funkce, které bylo zjištěno zřizovatelem
s odkazem na § 302/c zákona č. 262/
2006 Sb., zákoník práce, pro porušení
povinnosti vedoucího zaměstnance
vytvářet příznivé pracovní podmínky
Mgr. Marii Gruberovou z pozice ředitele
Základní školy Staňkov.
2)
Vyzývá zástupkyni ředitelky Mgr.
Hanu Kozovou, aby zajistila nezbytný
chod školy po dobu výběrového řízení,
zejména pak bezproblémový přechod
dětí z mateřské školy do prvních tříd.
Usnesení z jednání rady města dne 9.
6. 2010
Rada města
odvolává
ve smyslu § 166/5a) zákona č. 561/2004
Sb., školský zákon, ke dni 30. 6. 2010
pro neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané funkce, které bylo
zjištěno zřizovatelem s odkazem na §
302/c zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, pro porušení povinnosti vedoucího zaměstnance vytvářet příznivé pracovní podmínky Mgr. Marii Gruberovou
z pozice ředitele Základní školy Staňkov
vyzývá
zástupkyni ředitelky Mgr. Hanu Kozovou, aby zajistila nezbytný chod školy
po dobu výběrového řízení, zejména pak
bezproblémový přechod dětí z mateřské
školy do prvních tříd
vyzývá
zástupkyni řed. Mgr. Hanu Kozovou, aby
po dobu zastupování nečinila žádná nevratná personální rozhodnutí, zejména
neuzavírala se zaměstnanci, pokud je
jiná možnost, pracovní smlouvy na dobu
neurčitou
jmenuje
komisi na výběr dodavatele stavby na
veřejnou zakázku malého rozsahu dle
zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na akci Obnova
místní komunikace „Pod Hřbitovem“
poškozené přívalovými dešti,

Září 2010
1. otvírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení: Ing. Luboš Hajšman PHDr., ing.
Libor Kulíř, Luděk Straka, Zdeněk Strousek, Václav Černý
2. náhradníky komise ve složení: Pavel
Nesnídal, Vladimír Hřebec, Pavel Bauer,
ing. Luboš Holeček, Luděk Stauber,
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 – rozpočtové
změny v rozpočtu města rok 2010. Upravený rozpočet po těchto změnách bude
činit v příjmové části 45 765 490,- Kč a ve
výdajové části 48 640 980,- Kč. Financování bude činit 2 875 490,- Kč.
Usnesení z jednání rady města dne 23.
6. 2010
Rada města
schvaluje
- žádost ZO Českého zahrádkářského
svazu Staňkov o bezplatný pronájem prostor Lidového domu ve dnech 13. - 15. 8.
2010 za účelem pořádání výstavy květin,
- žádost ředitele ZUŠ o navýšení kapacity
počtu žáků na ZUŠ o 20 žáků,
- žádost Hokejového klubu Staňkov, o.s.,
a) o pronájem pozemku parc. č. 3297,
k.ú. Staňkov-město za účelem umístění
reklamní tabule pro účely hokejového
klubu,
b) nájemní smlouvu mezi městem a HC
Staňkov, o.s., na pronájem tohoto pozemku,
- žádost Mgr. Miroslavy Škampové, Staňkov, Vrchlického 147 o poskytnutí fin.
příspěvku města ve výši 15.000,- Kč na
zakoupení nového invalidního vozíku, na
který je trvale odkázána,
- rozpočtové opatření č. 5 – rozpočtové
změny v rozpočtu města rok 2010. Upravený rozpočet po těchto změnách bude
činit v příjmové části 45 765 490,- Kč a ve
výdajové části 48 681 920,- Kč. Financování bude činit 2 916 430,- Kč,
bere na vědomí
a) rezignaci zástupkyně ředitelky ZŠ Mgr.
Hany Kozové na funkci s tím, že dle jejího
názoru nemá odvolání ředitelky ZŠ oporu
v zákoně,
b) rozhodnutí ředitelky ZŠ, kterým se
stává novým pověřeným zástupcem Mgr.
Jaroslav Šobr s termínem od 1. 7. 2010,
jmenuje
inventarizační komisi na provedení mimořádné inventarizace v ZŠ ve složení
Václav Žáček, Petr Kučera, Anna Dostálíková, Marcela Hůlová, Anna Cozlová,
pověřuje
starostu města k účasti při administrativním převzetí správy školy.
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Usnesení z jednání rady města dne
28. 6. 2010
Rada města
bere na vědomí
písemné stanovisko Mgr. Jaroslava
Šobra ze dne 28.6.2010, předané
dosavadní ředitelce Mgr. Gruberové, že
na základě nových skutečností nepřijímá
pověření k řízení ZŠ od 1.7.2010
následný dopis části pedagogického
sboru ze dne 28.6.2010, který vzhledem
k tomu, že následně došlo ze strany
Mgr. Šobra k přehodnocení jeho
stanoviska, uvedeného pod bodem
a) usnesení, požádal radu města,
aby pověřila s účinností od 1.7.2010
do doby jmenování ředitele vzešlého
z konkurzního řízení Mgr. Jaroslava
Šobra řízením Základní školy Staňkov
pověřuje
Mgr. Jaroslava Šobra s účinností od
1. 7. 2010 do doby jmenování nového
ředitele vzešlého z konkurzního řízení vedením Základní školy Staňkov,
vyjadřuje
Mgr. Jaroslavu Šobrovi plnou podporu při
vedení Základní školy Staňkov.
Usnesení z jednání rady města dne
7. 7. 2010
Rada města
konstatuje
znepokojení nad zvýšeným výskytem
kormorána velkého v katastrálním
území města Staňkov, a to zejména
v zimních měsících a s ním spojené
škody páchané tímto nepůvodním rybím predátorem na rybí obsádce jednak na rybářských revírech Radbuza 5
a Radbuza 5A a jednak na chovných
rybnících rybniční soustavy Víšek I. a
II. a rybniční soustavy Strachotín I-VII.,
podporuje
snahu ČRS, Západočeského územního
svazu Plzeň o povolení výjimky k odstřelu všech zimujících kormoránů na
všech rybářských revírech Plzeňského
kraje v počtu cca 5000 zimujících kusů
žádá
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor
životního prostředí o povolení požadovaného odstřelu s tím, že se jedná o velice
invazní nepůvodní živočišný druh, jehož
zásah do přirozeného biotopu je schopen
přivodit nadměrné a zejména nevratné
škody na jeho živočišné skladbě,
pověřuje
za město Staňkov starostu města Mgr.
Alexandra Horáka k dalším případným
jednáním v této věci,

Staňkovsko
schvaluje
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
mezi městem Staňkov a ČEZ Distribuce,
a.s., Děčín 4, Teplická 874/8, o zřízení
věcného břemene na pozemku parc.
č. 3203, dle KN pro stavbu „Staňkov,
Jankovského ul., parc. č. 1780/3 – elektr.
přípojka.
Usnesení z jednání rady města dne
21. 7. 2010
Rada města
schvaluje
- Dohodu o úhradě adekvátní části neinvestičních výdajů městyse Koloveč,
souvisejících se zajištěním předškolního
vzdělávání dětí v MŠ Koloveč, uzavřenou mezi městem Staňkov a městysem
Koloveč pro r. 2010. Celková finanční
částka 16.286,- Kč za 2 žáky,
- s platností od 1. 7. 2010 platový výměr
pro p. Mgr. Jaroslava Šobra, pověřeného
řízením Základní školy Staňkov,
- Smlouvu o partnerství mezi městem
Staňkov a Plzeňským krajem na realizaci projektu „Krok do života“,
- Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově města a poskytování
služeb souvisejících s jejich užíváním,
uzavřenou mezi městem Staňkov a
Plzeňským krajem. Objekt města čp.
19, Nádražní ulici, Staňkov (zdravotní
středisko). Smlouva na dobu určitou do
31. 5. 2012,
- rozdělení fin. prostředků, určených
v rozpočtu města na podporu tělovýchovy (v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 3, bod V ze dne 26.3.2007)
takto:
- FK Staňkov
95 000,- Kč
- Sokol Staňkov
95 000,- Kč
- Sokol Krchleby
60 000,- Kč
- oddíl tenisu
8 000,- Kč
- HC Staňkov
5 000,- Kč
- AJAX Staňkov
5 000,- Kč
- SK MG Staňkov florbal 12 000,- Kč
- rozpočtové opatření č. 7 – rozpočtové
změny v rozpočtu města na rok 2010.
Upravený rozpočet po těchto změnách
bude činit v příjmové části 46 674 690,Kč a ve výdajové části 49 864 110,- Kč.

Stezka kolem řeky
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Financování bude činit 3 189 420,- Kč,
- žádost p. Radka Gabriela, Holýšov, Nádražní 297 o prominutí placení poplatku
za odvoz a zneškodnění komunálního
odpadu pro r. 2010 za objekt č. 279, Hofmanova ul., Staňkov,
- žádost p. Jany Pflugové, Stod, Zahradní
724 o prominutí placení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního odpadu pro
rok 2010 za objekt č. 390, Výtuňská ul.,
Staňkov,
- žádosti p. Josefa Heicla, Křenovy 12 o
prominutí placení poplatku za odvoz a
likvidaci komunálního odpadu za objekt
č. 19, Vránov.
Usnesení č. 25 z jednání zastupitelstva
města konaného dne 21. července
2010
Zastupitelstvo města
schvaluje
- změny v rozpočtu města – rozpočtové
opatření č. 6 s tím, že upravený rozpočet
po těchto změnách bude činit v příjmové
části 46.674.690,- Kč a ve výdajové části
49.847.620,- Kč. Financování bude činit
3.172.930,- Kč,
- Smlouvu o dílo č. 10/2010, uzavřenou
mezi městem Staňkov a PaedDr. Jiřím
Kolečkem, České Budějovice, Litvínovická 12 na zpracování žádosti o dotaci
z programu Zelená úsporám a navazující
poradenskou činnost, směřující k podpisu
smlouvy o dotaci na projekt „Zateplení objektu zdravotního střediska ve Staňkově,
- Smlouvu o dílo č. 2010/014 mezi městem Staňkov a PROVOD - inženýrská
společnost, s.r.o., Ústí nad Labem,
V Podhájí 226/28 na projektové a inženýrské činnosti na tyto stavby:
II.etapa – odkanalizování obce Krchleby,
III. etapa – dokanalizování Staňkova,
IV. etapa – odkanalizování obce Vránov,
- Smlouvu o bezúplatném převodu majetku uzavřenou mezi městem Staňkov
a ČR-Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje na převod osobního
automobilu ŠKODA FELICIA 1.9 D, SPZ
DOD 05-95 pro potřeby jednotky SDH
Staňkov,
- koupi pozemku parc. č.. 470/9, v k.ú.
Ohučov, o výměře 164 m2, ostatní plo-

V září letošního roku by měla být zbudována druhá část
stezky na levém břehu řeky Radbuzy. Bude se jednat o úsek od
lávky k mostu a následně pak s napojením do Plovární ulice. Stezka
bude zhotovena ve stejných parametrech, jako je stezka pod novými
bytovkami a přes louku do vsi, to znamená, že zde bude položen
asfaltový koberec, osazeny lampy veřejného osvětlení a samozřejmě
přibudou i lavičky. Pevně věřím, že se tato „malá“ investiční akce
setká se stejně příznivým ohlasem jako zbudování stezky předchozí
a že bude stejně jako ona hojně využívána k procházkám spojeným
s relaxací a oddechem.
starosta

cha, od pana Davida Moráfky, Ohučov
4. Cena 55 Kč/m2. Cena celkem 9.020,Kč. Náklady spojené s převodem hradí
kupující,
stanoví
- v souladu s ustanovením § 67 a §68,
zák. č. 128/2000 sb., o obcích, v platném
znění, počet členů zastupitelstva města,
které bude voleno ve volbách do zastupitelstev obcí ve dnech 15. a 16. října
2010, na patnáct.
Usnesení z jednání rady města dne
4. 8. 2010
Rada města
schvaluje
- Dohodu o spolupráci a zřízení místa
zpětného odběru použitých světelných
zdrojů pocházejících z domácností mezi
městem Staňkov a EKOLAMP s.r.o., Praha 2, I. P. Pavlova 1789/5.
Usnesení z jednání rady města dne
16. 8. 2010
Rada města
neschvaluje
- žádost p. Marie Schweitzerové, Plzeň,
Borská Pole 16 o prominutí placení poplatku za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu za objekt E 4, Staňkov II,
schvaluje
- žádost p. Petra Gusta, Staňkov, U Čermenskéhol lesíka 446 o pronájem sálu
Lidového domu dne 5. 3. a 16. 4. 2011 za
účelem pořádání tanečních zábav,
- žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o pronájem sálu Lidového
domu dne 19. 3. a 23. 4. 2011 za účelem
pořádání tanečních zábav,
- finanční dar ve výši 50.000,- Kč obci
Bílý kostel nad Nisou na pomoc v boji
s odstraňováním následků ničivých povodní v srpnu 2010,
- rozpočtové opatření č. 8 – rozpočtové
změny v rozpočtu města na rok 2010.
Upravený rozpočet po těchto změnách
bude činit v příjmové části 46 833 690,Kč a ve výdajové části 50 122 200,- Kč
Financování bude činit 3 288 510,- Kč.
V. Žáček, M. Kastlová, J. Steinbach

poznámka……
- na základě nesčetných dotazů našich obyvatel byl
vedením města učiněn dotaz na Městský úřad Stříbro
a Městský úřad Tachov ohledně aktivit těchto měst při
koupi nemovitostí ve Staňkově. Při osobních telefonních
rozhovorech se starostou Tachova a senátorem Mgr.
Ladislavem Macákem a starostou Stříbra a senátorem
Mgr. Miroslavem Nenutilem jsem byl ujištěn, že ani jedno
z měst nevyvíjí a ani nemá v úmyslu v budoucnu vyvíjet
v tomto směru žádnou aktivitu.
starosta
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Splnění jednoho klukovského snu
V neděli 22. srpna se mi splnil jeden z mých klukovských snů. Jako skoro každý můj vrstevník jsem vyrůstal na mayovkách a od bráchy
již značně ohmataných Rychlých šípech. Kromě toho jsem ale i hltal nejrůznější válečné příběhy, Říhovými Dvěma kluky v palbě počínaje a
Čtyřmi z tanku a pes konče. Mezi nejoblíbenější, i když v té době hůře dostupné, patřily knihy popisující příběhy letců, kteří se nesmířili s okupací
Československa a kteří bojovali na západní frontě proti fašistickému Německu. Dlouho do noci jsem při světle lampičky četl knihy od Františka
Fajtla a Antonína Lišky a ve svých klukovských snech jsem si přál někdy se setkat s některým z těchto pilotů, kterými sami byli a o kterých
dokázali tak brilantně psát. A přání se mi splnilo teď v neděli, kdy mě navštívil společně s panem Ing. Josefem Pavlíkem jeden z posledních
žijících účastníků celého šestiletého západního odboje za druhé světové války pan brigádní generál Miroslav Štandera. V roce 1939 po likvidaci
ČSR odešel jako mnoho dalších přes Polsko do Francie a po její porážce dále do Anglie, kde vstoupil v roce 1940 do RAF - britského královského
letectva a podílel se jako pilot 312. čs. stíhací perutě na vítězné letecké bitvě o Anglii a později pak v čs. letce v rámci 68. britské stíhací perutě na
celkové porážce Německa. Po válce v roce 1945 se vrátil do rodné vlasti, ale byl nucen v roce 1949 opětovně z ní emigrovat, neboť po únorovém
převratu v roce 1948 se z hrdinů západního odboje, z lidí, kteří neváhali nasadit svůj vlastní život za ideál svobodné republiky, za demokratický
československý stát a kteří si po právu zasloužili obdiv a poděkování za jejich hrdinství, stávali psanci a nepřátelé státu, kteří u představitelů
tehdejší moci vzbuzovali jen opovržení a paradoxně končili za své hrdinství na mnoho let v lágrech a v uranových dolech. Do republiky se vrátil
až po převratu v roce 1990. Pan brigádní generál Štandera je nositelem mnoha
československých, francouzských, britských a dalších vojenských i civilních
vyznamenání. Nejvyšší odměnou pro něj je Řád T.G. Masaryka, který mu před
dvěma lety udělil prezident ČR Václav Klaus.
Setkání, které probíhalo na radnici a především v restauraci „Na
Mlýnské“ ve velice přátelském a neformálním duchu, bylo plné nejrůznějších
historek a zážitků. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Petru Gustovi a celému
personálu restaurace za velice milé prostředí a prvotřídní občerstvení, které rovněž
přispělo k příjemné atmosféře celého setkání.
Pan brigádní generál Miroslav Štandera na podzim oslaví své 92.
narozeniny a já bych mu chtěl i touto cestou popřát do dalších let především stále
pevné zdraví a neutuchající životní optimismus.
Bylo pro mě opravdu velkým zážitkem a ctí strávit s tímto šarmantním
člověkem pár chvil a poslouchat jeho neobyčejné vyprávění z doby, na kterou
bychom neměli nikdy zapomenout.
Alexandr Horák
foto Martin Horák
Město pomáhá obci postižené povodní
Většina z nás má v živé paměti
povodně, které zasáhly Staňkov v roce 2002, i
přívalové deště v letech následujících, a i když
u nás není rozsah zaplavení a následných škod

ani zdaleka v takovém rozsahu jako v případě
letošní přírodní katastrofy v severních
Čechách, dovedeme se vžít do situace lidí,
které postihla. Chtěli jsme nějakým způsobem
alespoň symbolicky pomoci a jako vhodnější
se nám jevil finanční dar konkrétní postižené
obci než složité přesuny finančních prostředků
přes nejrůznější nadace či fondy. Z mnoha
postižených obcí a měst jsme pak vybrali obec
Bílý Kostel nad Nisou.
Tato obec s 900 obyvateli byla
v srpnu letošního roku zasažena třikrát
ničivými povodněmi, přičemž povodeň
ze začátku srpna zničila většinu ze sedmi
kilometrů silnic, ze šesti mostů zůstal jediný
a dvě třetiny z 300 domů skončily pod
vodou. Rada města následně schválila na

svém zasedání dne 16. 8. 2010 poskytnutí
finančního daru této obci ve výši 50.000,Kč. Chtěl bych tímto poděkovat radním za
vstřícnost při schvalování této pomoci.
starosta

Poděkování
Paní Mgr. Marie Gruberová nastoupila jako ředitelka Základní školy ve Staňkově v srpnu 2000. Krátce na to, v roce 2001 se městu podařilo
zajistit peníze na výstavbu nové budovy. Hlavním cílem bylo vytvořit takové podmínky, aby výuka všech tříd probíhala v jednom komplexu a
žáci prvního stupně nemuseli přecházet na tělocvik do budovy ve Staňkově – vsi. S výstavbou nové školní budovy a zejména s jejím propojením
s původní školou bylo nutné řešit výuku především nižších tříd v různých, často improvizovaných podmínkách (například v prostorách Lidového
domu).
Po dokončení přístavby nové budovy byla sice krátkou dobu pauza, ale pak následovala kompletní rekonstrukce původního objektu spojená
s vytvořením nových prostor v podkroví pro potřeby Základní umělecké školy. Vše trvalo téměř deset let a dnes jsou všechny stavební práce před
závěrem.
Po celou tuto dobu dokázala Mgr. Marie Gruberová dokonale organizovat výuku všech tříd a ukázala velkou schopnost improvizace. Velmi
pečlivě sledovala postup prací a zasadila se o řadu větších i drobných změn ve vlastním postupu výstavby. Po konzultacích se zástupci města a
v souladu se stavební dokumentací dokázala navrhovat a prosadit i změny, které přispěly ke zlepšení užitné hodnoty celého stavebního díla. Bez
velkých problémů proběhlo i přestěhování kompletního zařízení z budovy ve Staňkově - město do nových prostor. Všechny tyto organizačně
náročné problémy dokázala zvládnout tak, že nebyla nijak narušena kvalita výuky. Navíc se jí také podařilo za velmi výhodných podmínek zajistit
vyřazený nábytek pro potřeby školy od firmy SVA Holýšov.
Po celou dobu, co byla ve funkci, nemuselo město řešit problémy s financováním provozu Základní školy, protože dokázala zajistit její chod i
s rozpočtem, který se v jednotlivých letech nijak významně nezvyšoval, dokonce byl v některém roce krácen. Finanční zdroje města byly zejména
v posledních letech nižší a tak muselo město přistoupit ke krácení rozpočtů příspěvkovým organizacím, jichž je zřizovatelem. A to je případ i
Základní školy.
Proto děkuji paní Mgr. Marii Gruberové za vše, co pro staňkovskou školu i město ve funkci ředitelky udělala.
místostarosta František Pátý
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Základní škola Staňkov
V minulém vydání Staňkovska byla popsána situace
v Základní škole Staňkov ke konci školního roku 2009/2010.
Rada města Staňkov odvolala k 30. 6. 2010 Mgr. Marii
Gruberovou z funkce ředitelky školy a od 1. 7. 2010 pověřila
řízením ZŠ Mgr. Jaroslava Šobra. na dobu, než bude po
konkurzu jmenován nový ředitel školy.
Chtěli bychom ujistit rodiče žáků i veřejnost, že chod
školy bude plně zajištěn. Současně se obracíme na rodiče
s výzvou ke spolupráci prostřednictvím školské rady či osobním
jednáním s vedením školy. Jsme připraveni otevřeně s rodiči
jednat o problémech, námětech, přáních a hledat optimální
řešení přijatelná pro žáky, rodiče i školu. Budeme se snažit
zlepšit mezilidské vztahy a atmosféru ve škole. K tomu je třeba
ochoty, tolerance, respektování odlišných názorů a aktivního
přístupu pedagogů i ostatních zaměstnanců. Případné
rozpory se nesmí dotknout žáků a rodičů či vést ke zhoršení
kvality výuky. Předpokládáme také pravidelnou spolupráci se
zřizovatelem a informování zřizovatele o situaci v ZŠ v zájmu
dalšího rozvoje školy.
Mgr. Jaroslav Šobr, pověřen řízením školy
Mgr. Jitka Suchá, zástupkyně ředitele
Email: zsstankov@email.cz
Stránky školy: www.zsstankov.cz
Telefon: 379492610-613
Odhlašování obědů: 379492616

Projekt z fondů EU na Základní škole ve Staňkově
Od 1. září se naplno rozběhne realizace projektu Podpora
žáků se speciﬁckými vzdělávacími poruchami integrovaných na
základní škole, na který ZŠ Staňkov získala ﬁnanční podporu
z ESF v zoblasti
pro konkurenceschopnost.
Částka
Projekt
fondůVzdělávání
EU na Základní
škole ve Staňkově
přesahující
dva
miliony
korun
bude
použita
pro
snazší
Od 1. září se naplno rozběhne realizace projektu Podpora žáků seprůběh
specificintegrace
žáků s poruchami
poruchamiintegrovaných
učení do třídnana
základní
škole,
na
kými
vzdělávacími
základní
škole,
na který
usnadnění
přechodu
těchto
žáků
z
1.
na
2.
stupeň
ZŠ
a
také
ZŠ Staňkov získala finanční podporu z ESF v oblasti Vzdělávání pro konna vytvoření bezpečného
prostředí
kolektivu
třídbude
pro použita
všechny
kurenceschopnost.
Částka přesahující
dvavmiliony
korun
pro
žáky školy.
snazší průběh integrace žáků s poruchami učení do tříd na základní škole,
Do projektu se zapojí téměř všichni pedagogičtí
na usnadnění přechodu těchto žáků z 1. na 2. stupeň ZŠ a také na vytvoření
pracovníci jako třídní učitelé nebo v rámci své odbornosti.
bezpečného prostředí v kolektivu tříd pro všechny žáky školy.
Učitelé vypracují pracovní listy, které usnadní práci integrovaným
Do projektu se zapojí téměř všichni pedagogičtí pracovníci jako třídní učižákům, vzniknou metodické listy pro reedukaci a pro vedení
telé nebo v rámci své odbornosti. Učitelé vypracují pracovní listy, které
třídnických hodin. Ty budou zaměřené na upevňování dobrých
usnadní práci integrovaným žákům, vzniknou metodické listy pro reeduvztahů mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt k odlišnostem
kaci a pro vedení třídnických hodin. Ty budou zaměřené na upevňování
druhých. Z prostředků projektu bude hrazena individuální a
dobrých vztahů mezi žáky, vzájemnou pomoc a respekt k odlišnostem
skupinová reedukace integrovaných žáků na 1. i 2. stupni,
druhých. Z prostředků projektu bude hrazena individuální a skupinová rearteterapie na 2. stupni a relaxační terapie v družině.
edukace integrovaných žáků na 1. i 2. stupni, arteterapie na 2. stupni a
Díky projektu byla vybavena škola novou interaktivní
relaxační
terapie v družině.
tabulí, notebooky,
digitálním fotoaparátem, výukovými programy
Díky
projektu
vybavena škola
novou interaktivní
tabulí, notebooky,
a pomůckamibyla
a materiálem
na reedukaci
a arteterapii.
digitálnímVěříme,
fotoaparátem,
výukovými
programy
a
pomůckami
a materiálem
že projekt bude přínosem pro žáky, který
ocení
na
reedukaci
a arteterapii.
rodiče
i veřejnost.
Věříme, že projekt bude přínosem pro žáky, který ocení rodiče i veřejnost.
Mgr. Jitka
Suchá,
manažerka
projektu
Mgr. Jitka
Suchá,
manažerka
projektu

Poslední kolaudace ve škole

V srpnu proběhla poslední z kolaudací v základní škole. Touto kolaudací se završilo deset let spojených s přístavbou a rekonstrukcí naší školy.
Za tuto dobu dosáhly celkové investice do školy bezmála 100 miliónů korun a myslím si, že v současné době máme školu, která je minimálně
srovnatelná se školami okolními. I když se v současné době řeší menší problémy ve dvou třídách, bude škola v brzké době připravena komplexně
sloužit pro potřeby dětí, pedagogů, ostatních zaměstnanců školy a i rodičů. Jsem přesvědčen, že společně s novým prozatímním vedením školy,
které má ze strany města i ode mne osobně plnou podporu a důvěru, se nám všem podaří udržet a třeba i zlepšit jak kvalitu výuky, tak zejména
mezilidské vztahy panující mezi jednotlivými zaměstnanci, a že se nám to všechno podaří i přes právě probíhající soudní spor, který s městem
vede bývalá ředitelka.
starosta
O škole a nejen o ní
Poslední dny školního roku byly ve staňkovské škole poznamenány změnami. Nechci hodnotit dané změny, nechci zde rozebírat žádné
pohnutky a křivdy a ani mi to nepřísluší. Ve škole máme nové, byť prozatímní vedení a čeká nás nový školní rok. Komu by se zdálo, že výměnou
vedení školy byly všechny problémy vyřešeny, je na omylu. Neshody, které na jaře vyplavaly na povrch, se tímto poměrně radikálním řezem nožná
jen prohloubily. Příkladem nejednotnosti kolektivu je vznik dvou na sobě nezávislých základních odborových organizací. Aniž bych chtěl vidět
hlouběji pod povrch, tento fakt ve mně jako v rodiči, který tomuto kolektivu předává denně své děti k výchově a vzdělávání, nevzbuzuje dobrý
pocit. Nepíši však tento článek proto, abych si stěžoval, ale abych prosil. Prosím tímto pedagogický sbor složený z vysokoškolsky vzdělaných
lidí, tedy snad staňkovské elity, aby šel příkladem nejen svým žákům, ale snad i nám ostatním, a zkusil od intervencí přejít k dialogu. Učitelé tím
pomůžou nejen sami sobě. Na cestě k dialogu jim budu držet palce a myslím si, že ve Staňkově zdaleka nebudu jediný. Přeji vedení školy a celému
pedagogickému sboru lepší školní rok, než byl ten minulý.
Ferdinand Schenk

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci září a říjnu oslaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Bouchal Ladislav, Wenigova 103
75 let
Müller Josef, Jankovského 346
75 let
Paroubková Marta, Trnkova 256
80 let
Pavlíková Antonie, Ohučov 35
70 let
Poslední Anna, Baarova 183
80 let
Schuster Josef, Plzeňská 140
80 let
Stenglová Libuše, Domažlická 222
70 let
Šimůnková Danuše, Americká 288
75 let
Votrubec Jaroslav, Jankovského 317
80 let
Záhoříková Marie, Jiráskova 351
80 let
Žáková Danuška, Plzeňská 110
75 let
Žáčková Věra, U Pošty 387
80 let
60 let společného života oslaví v září manželé Marie a Miloslav
Taubenhanslovi

Kultura v LD

4. září - rockový bál
17. září - zahájení tanečního kurzu pro mladistvé
18. září - taneční zábava - Extraband
1.října - koncert dechové hudby Skalanka
9. října - 1. prodloužená tanečního kurzu
10. října - vystoupení Jakuba Smolíka
16. října - taneční zábava - Waldagang
6. listopadu 2010 - 2. prodloužená tanečního kurzu
13. listopadu 2010 - taneční zábava - Mandrage, Rybičky 48
27. listopadu 2010 - taneční zábava - Krucipüsk
3. prosince 2010 - závěrečný ples tanečního kurzu

Staňkovsko

Září 2010

Nová třída mateřské školy těsně před otevřením

Když v březnu letošního roku proběhl
zápis dětí do mateřské školy, stáli jsme
společně s ředitelkou před takřka neřešitelným
problémem. K zápisu se dostavilo kolem 70
dětí a naše školka jich byla kapacitně schopna
přijmout jen něco přes 40. Velkým problémem
pak bylo, že 22 nepřijatých dětí bylo přímo ze
Staňkova, Krchleb, Ohučova a Vránova. Město
má zpracovanou studii na přístavbu MŠ, ale
v takovém časovém tlaku se přístavba prostě
nedala stihnout. Z tohoto důvodu jsme využili
nabídky firma KOMA rent s.r.o., která vyrábí
modulární mateřské školky. Modul jsme si
mohli prohlédnout na brněnském výstavišti a
školku pak v Rychnově u Jablonce, kde první
školka svého druhu od loňského roku funguje.
Modul školky o kapacitě 28-30 dětí bude stát

Povzdech milovníka hříbkové omáčky

Zatímco v minulých dvou letech se milovníci hříbkové
omáčky rozpačitě vrtěli nad poloprázdným talířem, letos nám
(a tedy i jim) matka Příroda nadělila vrchovatě. Asi už chudák
zapomněla jak to dopadá, když se českými sdělovacími prostředky
prožene zpráva že „rostou“. Národ se v tu chvíli nebývale sjednotí,
natáhne holínky a s košíkem nebo nůší na zádech, s nožíky v rukou
a s odhodlaným výrazem vyrazí vyplenit každou houštinu, která
se tváří jen trošičku houbově. Víkendové silnice se zaplní namísto
v deset již kolem šesté, aby se stihlo zaparkovat, než nám tam
někdo „vleze“ a improvizovaná parkovišťátka postupně pokryjí,
k nemalé radosti řidičů lesní techniky, většinu odboček na lesní
cesty. Až potud je to naprosto v pořádku a běda tomu, kdo by
chtěl jakýmkoli způsobem sáhnout na tento náš národní sport.
U samotného vstupu do lesa se hned projeví, že jsme
se posunuli proti houbaření řekněme před deseti lety opravdu
o kus dál. Zaparkovaná auta už nesignalizují, že jsou von der
Gebrauchtwarenmarkt Cham, a muchomůrky u cesty hlásí, že jsme
si zvykli, že se do nich nekope. Tady ovšem
ta kulturnost končí. Skalní houbař, kterého
najdete v lese, i když zrovna nerostou,
hlavní sezónu pozná neomylně nejen podle
obsahu košíku, ale i podle dalších indícií.
Například podle halekání. Na to, že se máme
v lese chovat tiše, jsme si ještě opravdu
nezvykli. Nebo podle nezvykle velkého
počtu psů, kteří se mu během jeho cesty za
jeho růžovkami, ryzci a holubinkami pletou
pod nohy. Na to, že by v lese psi neměli
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město kolem 3,5 milionu korun a město bude tuto částku splácet po
dobu 5 let formou měsíčního nájmu. Modul bude umístěn k zadnímu
traktu školky a bude propojen se třídou u „Motýlků“, vedle které bude
mít i vchod. Modul je kompletní včetně podlahových krytin, topení,
sociálního vybavení, není pouze vybaven nábytkem a kuchyňkou.
Myslím si, a nejen já, ale všichni, kteří jsme měli možnost tuto školku
v reálu vidět, že se jedná o velice pěknou stavbu, která v žádném
případě nebude dělat stávající školce ostudu. Veškerá jednání
probíhala velice rychle a takřka v šibeničním termínu jsme dokázali
zajistit pro naše děti velice moderní a plně vybavené prostředí pro
jejich další rozvoj. V době, kdy píšu tenhle článek, ještě nevíme,
zda bude třída otevřena opravdu k začátku školního roku nebo až
v pondělí 6. září. Každopádně práce na ní jdou do finiše a případné
nepatrné zpoždění se snad dá pochopit. A již dnes můžeme říci, že
jsme problém v rekordním čase zvládli a že se dětem v nové třídě
bude určitě líbit.
Školky se týká ještě jedna zpráva – městu
se podařilo získat dotaci z regionálního
operačního programu Evropské unie
- životní prostředí na zateplení budovy
stávající mateřské školky, kdy dotace činí
cca 2,5 milionu korun a vlastní podíl města
pak 1,5 milionu korun. Zateplení by se
mělo realizovat v roce 2011. V souvislosti
s tím město předpokládá další investici
do školky ve výši kolem 3 miliónů korun,
neboť se bude muset vyřešit nevyhovující
stávající střecha na celé budově, která bude
nahrazena střechou sedlovou. Vzhledem
k tomuto a dalším probíhajícím investičním
akcím zastupitelstvo přehodnotilo záměr
na dobudování víceúčelového hřiště
a schválený úvěr použje právě na tyto
účely, neboť i když víceúčelové hřiště
město a škola rovněž potřebuje, školka má
v současné době zcela logicky prioritu.
starosta
volně pobíhat, jsme si také ještě nezvykli. (To byste nevěřili, jak
může docela malý cizí pitbul dovádějící v mechu mezi křemenáči
člověku otrávit chuť na večerní smaženici…)Anebo podle toho,
co všechno dnes sezónní houbaři po sobě v lese zanechají.
V sezóně opravdu neomylně poznáte, jaká reklama zrovna
běží v televizi. Les v houbařské sezóně je podle mne dokonce úžasným
zdrojem pro sociologickou studii. Skalní houbař například pozná, že
reklama na Tatranky Opavia dokonale zabrala a výrobek u českého
národa letos naprosto převálcoval loňskou oblibu sereďských
Horalek. Že v nápojích vede Korunní kyselka s příchutí lesních plodů
z nabídky prodejen Liedl a že národ začíná šetřit na cigaretách. O
krabičku od Marlborek dneska člověk skoro nezavadí. Zato úplně
každému návštěvníkovi lesa je i bez předchozích příprav a hlubších
znalostí jasné, že houfně opouštíme plátěné kapesníky a raketově
roste spotřeba kapesníčků papírových. Vede značka Zewa. Když před
deseti lety skalní houbař potkal v lese jemný bílý papír, zdaleka se tomu
místu vyhnul, neboť pod ním nepochybně hnízdil „podpapírák“. Dnes
se jim prostě na některých frekventovaných místech vyhnout nemůžete
a zde potom nezbývá, než doufat, že to, po čem
šlapete, jsou jen kapesníčky, a že vám doma
budou vonět opravdu jen nalezené hříbky.
Zatímco v minulých dvou letech se
milovníci hříbkové omáčky rozpačitě vrtěli
nad poloprázdným talířem, letos nám (a tedy
i jim) matka Příroda nadělila vrchovatě. Asi
už chudák zapomněla, jak to dopadá, když
se českými sdělovacími prostředky prožene
zpráva, že „rostou“.
Ferdinand Schenk

Staňkovsko

strana 8

Září 2010

Nové knihy
Miroslava Besseová: Martin Dejdar
Martin Dejdar je pro diváky vždycky záruka dobré zábavy, pro
pořadatele jistota vyprodaného sálu. Myslím, že jemu pánbůh
nadělil všechno, co dokonalý kumštýř k dokonale odvedené
profesi potřebuje: intelekt, sebekontrolu, dráždivý způsob
herectví, jen jaksi zapomněl přidat alespoň špetku „umění“ se
nabídnout, aby konečně někdo zjistil, že vedle moderování a
všech rolí, které dosud hrál, zvládne i na jevišti stejně skvěle tak
velký part, jako měl a znovu bude mít v další sérii televizního
seriálu Zdivočelá země
Miroslav Gracík: Marie Rottrová – život plný not
Marie Rottrová bývá právem označována na českou Lady Soul.
Během let se vypracovala z provinční ostravské zpěvačky až
na hvězdu první velikosti, která zpívala duety s Karlem Gottem,
Pavlem Bobkem a s řadou dalších populárních zpěváků i herců.
Mnoho let měla své pravidelné televizní pořady (Divadélko pod
věží, Čin, čin). Život Marie Rottrové nebyl pouze o zpívání a
úspěchu.
Kniha
nabízí pohled na její úspěšnou kariéru i do jejího
soukromí.
Bohuslav Balcar: Hvězdy a pruhy nad Chodskem.
Sborník mapující události spojené s osvobozením armádou
USA. Publikace poskytuje také pohled z jiného úhlu – ze strany
samotných osvoboditelů. Přináší historii vojenských jednotek,
které se na osvobození Domažlicka podílely, a fotografie.
Danielle Steelová: Borec
Maxine je lékařka a má renomovanou psychiatrickou praxi.
Se třemi dětmi a chůvou žije v New Yorku a její skvěle
zorganizovaný život málokdy vybočí z každodenního shonu
mezi ordinací a domácností. I po rozvodu Blake rodinu stále
navštěvuje, ale jinak pokračuje v životě světoběžníka, nyní ve
společnosti krásných mladých žen. Maxine se věnuje výchově
jeho dětí a své práci. Po čase se však zamiluje do doktora
Charlese Westa, který je usedlý, zodpovědný a hlavně stále
přítomný. Proto představuje pravý opak Blaka a pro všechny
nastává zásadní změna

Elizabeth Petersonová: Znesvěcená hrobka
Po podivném setkání s mužem, který se vydává za převtělení
královny Tetišery, se Emersonovi rozhodnou strávit novou
archeologickou sezonu hledáním její hrobky. Vydají se lodí po
Nilu do Théb. U známého překupníka sice narazí na úlomek
zdi s hieroglyfickým nápisem zmiňujícím královnu, to však k
nalezení hrobky nestačí. Je třeba použít lsti, ale zahrávat si s
gangy vykradačů hrobů může být i smrtelně nebezpečné
Miroslav Havel: Na lovu medvědů
Autor, celoživotní milovník přírody a myslivosti, se konečně
odhodlal splnit si svůj dlouholetý sen. Vydat se do divokých
kanadských lesů, nejen aby se utkal s medvědy, ale také aby
se mohl kochat krásami tamní přírody, kterou tak toužil spatřit.
Jarmila Pospíšilová: Kosa a kámen
Detektivka.
Jiří Kahoun: O mašinkách
Krátké příběhy plné vláčků, mašinek, výpravčích, průvodčích,
ale i dětí a zvířátek. Autor se nechal inspirovat modrým světem
železnic a v pohádkách zpracovává nádražní a vlakové motivy
v nejrůznějších podobách, takže s Kolozubkou se dostaneme
do dolu a mezi skřítky, s Křivoklátským expresem se projedeme
v historické mašince z Prahy až na Křivoklát, Vánoční vláček
vypráví o báječném dárku pod stromečkem a všechny ostatní
příběhy nejen potěší a pobaví milovníky vláčků a mašinek, ale
děti se dozvědí řadu zajímavostí. Psáno s láskou; pro děti k
předčítání, ale také pro nejmenší školáky. Doplněno mnoha
barevnými humornými obrázky.
Eduard Petiška: O dětech a zvířátkách
Přečtěte si o koťátku, které hledalo mlíčko, o zatoulaném
uhlíčku, o tom, jak zvířátka zvítězila nad červeným kohoutem,
co se pejskovi zdálo v králíkárně a další pohádkové příběhy. .
Gerit Kopietzová: Agáta & doktor Lupa - Dvojčata
V detektivním příběhu řeší Agáta Bystrá a doktor Lupa
svérázným způsobem zapeklitý případ. Neocenitelnou
pomůckou je jim kouzelná lupa, která sice vypadá zcela běžně,
ale dá se s ní podívat třeba přes zeď, skrz dveře nebo do
kufru.
Jana Malíková

Pasování prvňáčků na čtenáře
V úterý 22. června proběhlo první pasování dvaceti prvňáčků na čtenáře. Nejdříve museli před svými spolužáky a
paní učitelkou ukázat, jak umějí číst. Poté paní učitelka přečetla „pasovací formuli“. A nakonec žáci dostali „Čestný
čtenářský průkaz“.
Jakou barvu má svět?
Pět žáků Základní školy ve Staňkově s knihovnicí a slečnou praktikantkou
se zúčastnilo 19. května 2010 regionálního vyhodnocení projektu Kde končí svět?
Jakou barvu má svět? Žáci písemnou nebo výtvarnou formou vyjádřili, jakou barvu
má svět podle jejich představ.
Odměnou jim byl přijemně strávený den v Plzni, kde pro ně byl připraven
pestrý program. V Divadle dětí Alfa to byla pohádka „Hrnečku vař“ a zajímavá
prohlídka zákulisí a dílen divadla. Návštěva Ústřední knihovny pro děti a mládež v
Plzni byla vyvrcholením celé akce. Tam se v Polanově síni zúčastnili slavnostního
vyhodnocení projektu. Děti z Rokycan předvely divadelní představení s názvem
„Barevný svět“ a dále se všichni seznámili s autory knihy „Půl kopy pohádek a
pověstí z Plzeňského kraje“ Markétou Čekanovou, Zdeňkem Zajíčkem. Setkání
skončilo autogramiádou a všichni dostali pamětní list a malé upomínkové dárky.
Jana Malíková

Staňkovsko
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Sbor dobrovolných hasičů
a město Staňkov

Vás zvou u příležitosti 130. výročí založení
sboru na soutěž

O POHÁR MĚSTA STAŇKOVA

Soutěž se koná 4. září 2010 za hasičskou zbrojnicí
Program:
Od 8.30 hodin soutěž mladých hasičů v požárním útoku
dle směrnic hry plamen
Od 12.00 hodin proběhne prezentace
Od 13.00 hodin proběhne soutěž družstev mužů a žen
v požárním útoku podle pravidel požárního sportu.

Občerstvení zajištěno.

Po ukončení soutěže je možnost za příznivého počasí
posedět s hudbou nebo navštívit lidový dům, kde se
koná Rockový bál (info na www.bigbitstankov.cz), kam
budou mít účastníci vstup zdarma.

Srdečně zvou pořadatelé
Zámek Čečovice
4. – 5. září 2010

Den otevřených dveří
Sobota 4. září

10.00 hod.:Vernisáž výstavy obrázků Ivy Hüttnerové

Říká se, že les je místo tajemné a samotná příroda
že dokáže dělat zázraky. Sám jsem například svědkem toho,
že příroda téměř každoročně, na chlup přesně s houbařskou
sezónou, probudí vedle spícího podhoubí i policii České
republiky a jí příbuzné organizace. A věřte tomu, že to už
je nějaká síla! Když vám například mimo sezónu vykradou
někteří spoluobčané barák, tak se jich téměř nedovoláte, když
do vašeho autíčka naboří nějaký opilý šupák svoji popelnici,
musíte si to skoro vyřešit sami, ale jakmile český národ vyrazí
na houby, jsou naši pomocníci a ochránci v nebývalém střehu.
Zvláště na lesních cestách se vyskytují v hojném počtu.
Ano, do lesa se motorovým vozidlem nesmí. A nemělo by
se s motorovým vozidlem ani mimo lesní nebo polní cesty.
Ale jak je možné, že si dnes parta lidí zacouvá se svým
combi přes soukromou louku až mezi stromy k řece, usadí
se v otevřeném kufru auta na podprdelníku, otevřou si
pivko a pustí rádio a v klidu (relativním, řve jim to rádio) si
rybaří? Jak to, že naprosto běžně přímo v lese potkáváte
rozdováděné motorkáře na jejich kroskách a čtyřkolkách?
Je to jednoduché – porušují si zákon mimo houbařskou sezónu.
To naši rytíři zákona ještě spí. To by si mohli zkusit zaparkovat si
svoje stroje na odbočce do lesa tak, aby na hlavní silnici nebránili
běžnému provozu v houbařské sezóně! Vzbuzení orgáni by si to
s nimi, panečku, pěkně vypořádali…
Upozorňuji, že jsem zatím žádnou pokutu za parkování
v lese neplatil, i když hlavně proto, že mě vždy dostatečně
vystrašily nesmyslné lístečky za stěrači na okrajích lesa již
zaparkovaných aut.
Ferdinand Schenk

Spirituál
kvintet

Výstava fotografií
Lenky Gyaltso TIBET
13.00 hod.
Folk – country festival
Duo My tři,
Sedm nedostatečných,
Alternativa,
Wanted,
Aftersix,
MHS
a další

V neděli
5. září 2010
od 13.00 hod.
v kostele sv. Mikuláše v Čečovicích
krátce…

Otevřeno 10.00 hod. – 17.00 hod.
K návštěvě zve Český svaz ochránců památek ve
spolupráci s městem Staňkov.
Výtěžek je určen na rekonstrukci zámku
v Čečovicích (www.csopa.info)

Město uzavřelo s regionální televizí R1ZAK smlouvu
na odvysílání dvou krátkých reklamních spotů města v rámci
pořadu „Okénko z měst a obcí“. První by se měl vysílat v měsíci
září /přesný termín ještě nebyl stanoven/ v Minutách regionu na
televizní stanici Prima v době od 17:45 do 18:00 a bude se týkat
proběhnuvší historické bitvy a následně pak otevření přístavby
Mateřské školy ve Staňkově. Druhý spot bude odvysílán na jaře
roku 2011.
starosta
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Obytná zóna dostane nový kabát

Městu se podařilo získat dotaci ve výši cca 4 milióny korun na
dobudování komunikace v obytné zóně „Pod Tratí“. Zastupitelstvo
města na svém posledním jednání schválilo s firmou, která vyhrála
výběrové řízení, smlouvu o dílo a celá akce by se měla rozběhnout někdy
v druhé polovině září. Před jejím započetím by měli být sezváni všichni
vlastníci nemovitostí v této lokalitě, aby s nimi mohly být domluveny
kromě jiného konkrétní úpravy vjezdů na jejich parcely. Pokud to dovolí
finanční situace města, mělo by při této akci dojít i k položení kanalizace
a napojení nemovitostí ve „staré části“ ulice Elišky Krásnohorské, tak aby
i zde mohl být položen nový asfaltový povrch. Chtěl bych tímto požádat
všechny majitele nemovitostí v této lokalitě, aby si před realizací akce,
pokud jim chybí a mají o ně zájem, dodělali na své parcely zbývající
přípojky, ať se jedná o vodu, plyn, kanalizaci či jiné. Po položení
finálního povrchu neumožní město minimálně 5 let, pokud se nebude
jednat o havarijní stav, do nové komunikace jakýkoliv zásah.
starosta
VYZKOUŠEJTE MASÁŽNÍ STROJ

ROLLETIC® STAŇKOV
VCHOD V PRŮJEZDU U PEKÁRNY
REZERVACE 777 289 744

-

CVIČENÍM DOKÁŽEME HUBNOUT A ZÁROVEŇ TVAROVAT TĚLO
REDUKUJE KOŽNÍ ŘASY PO ZHUBNUTÍ (TĚHOTENSTVÍ, DIETY)
REDUKUJE celulitidu A STRIE NA KŮŽI
STIMULUJE SVALSTVO – BEZ VĚTŠÍ NÁMAHY
AKTIVUJE lymfatický systém – ODSTRAŇUJE TOXINY Z TĚLA
ZLEPŠUJE METABOLISMUS

Několika obrázky se vracíme k zajímavému víkendu,
kdy jsme na jednom místě mohli sledovat bitvy vzdálené
od sebe půl tisíciletí.
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I po pouti zbylo dost energie…
Mokrá trička a úsměvy na tvářích účastníků (39 žen + 1 muž) byly
důkazem toho, že se II. ročník ,,Pouťového aerobiku“ ve Staňkově
opravdu vydařil.
Celá akce byla v pondělí 2. srpna zahájena posilováním v choreografii
pod vedením Hanky Kupkové. V malé pauze před taneční lekcí Hanky
Bažantové bylo slosování vstupenek a rozdání cen od sponzorů,
kterým tímto děkujeme.
Už dnes se můžeme těšit na další ročník, který si jistě všichni opět
pořádně užijeme.
Sportu zdar a aerobiku zvlášť J
Text a foto: Katka Kupková

33. ročník

SMYČKA RADBUZY

8. 10. 2010
Start: od 7.00 hod - Sokolovna Staňkov
Cíl: do 17.00 hod.
Kontakty:
Jiří NAVRÁTIL
PMV 542 , Holýšov 34562
tel.: 723237675
mail: navratil.rene@seznam.cz
pěší turistika
cykloturistika

10, 15, 25, 30, 50 km
30, 50, 70 km

Ve dnech 21. a 22. srpna se na letišti staňkovského aeroklubu konal
tradiční Den otevřeného
letiště. Byl opět velmi
dobře navštíven občany
Staňkova i širokého
okolí. Nejvýznamnějším
hostem byl bezesporu
brigádní generál Miroslav Štandera.
Po oba dny
využívali návštěvníci
možnosti proletět se na
různých typech letadel
i vyzkoušet si tandemový seskok padákem.
Vynikající byla ukázka letecké akrobacie
předvedená pilotem
s opravdu aviatickým
jménem - Evženem
Čihákem (Evžen Čihák
byl průkopník letectví
v Československu
na počárku minulého
století). K technickým
bonbónkům patřil i
vírník a především originál cvičného letounu
amerického námořního
letectva Boeing B 75
Stearman z roku 1943.
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Tenisté Staňkova „A“ slaví úspěch

POZOR!!!
Aerobik pro začátečníky a mírně pokročilé
začíná už v pondělí 20. září od 18 hodin v
sokolovně, přihlásit se můžete formou SMS na
tel.č. 607 131 373.
Těší se na vás vaše cvičitelka Zuzka Heinzová
Lekce aerobiku pro pokročilé začínají už v
pondělí 20. září 2010 od 19.30 hodin.

Pravidelně se již několik let stankovští tenisté zúčastňují
v měsících květnu a červnu Okresní tenisové soutěže - Davis
Cupu.
Tato soutěž je rozdělena do čtyř výkonových tříd (po
osmi týmech). Staňkov „A“ ve složení Zdeněk Nový, Karel
Malík, Jiří Varta, Vojtěch Němec a Josef Vavrica bojovali letos
ve III. třídě. Staňkov „B“ ve složení Milan Štengl, Milan Zídek,
Jitka Beránková, Rada a Staňkov „C“ ve složení Jan Vacík st.,
Ladislav Žáček, Karel Mandík st., Ladislav Štěpán hráli své
zápasy ve IV. třídě.
Suverénně si počínal A-tým Staňkova ve III. třídě. Vše
derigoval kapitán mužstva Zdeněk Nový. Ostatní tenisté Karel
Malík, Jiří Varta, Vojtěch Němec a Josef Vavrica předváděli
vynikající výkony. Na kontě ve finální tabulce má tento tým 7
výher (bez porážky). Postupně tento tým porazil Dynamo H.
Týn, domažlickou Šumava B, Díly, Holýšov C a D, Klenčí C a
D. V roce 2011 může tento ambiciozní tým pomýšlet na dobré
výsledky i ve II. třídě okresního Davis Cupu.
Ve IV. třídě obsadilo staňkovské „C“ čtvrtou příčku a
staňkovské „B“ pátou příčku. O tomto umístění rozhodl hned
úvodní duel těchto týmů. Staňkov „B“ prohrál se Staňkovem
„C“ v poměru 1:4 (Zídek – Žáček 4/6 6/7; Rada – Mandík 2/6
3/6; Zídek, Štengl – Vacík, Štěpán 6/1 4/6 6/4; Štengl – Štěpán
2/6 2/6; Beránková – Žáček 5/7 6/4 0/6).
Tento měsíc byly zprovozněny nové webové stránky
Tenisového klubu Staňkov http://tenisstankov.webnode.cz/,
které můžete v případě vašeho zájmu navštívit.
Ing. Vojtěch Němec

V plném proudu je již fotbalová
sezona 2010/2011, v níž klub FK Staňkov
zastupuje celkem 8 mužstev – 3 týmy
dospělých a 5 mládežnických. A mužstvo
zahájilo své účinkování v I. B třídě (po
devatenácti letech působení ve vyšších
soutěžích) přesvědčivým vítězstvím 5:0
nad Heřmanovou Hutí. Tým vedený trenéry
Milanem Kuchařičem a Vladimírem Kuklou
předvedl velice dobrý výkon, běhavý útočný
fotbal, který by měl nalákat diváky do
ochozů. Staňkovský celek, který prošel již
začátkem roku omlazovací kúrou, by měl
bojovat v popředí tabulky, i když postup
zpět do I. A třídy není prioritou číslo jedna.

Každopádně návrat na pozice, kam patří
historicky, je dlouhodobým cílem.
Béčko hraje opět III. třídu a snad se mu
podaří výrazněji promluvit do pořadí na čele
soutěže. Na naše hřiště se vrátilo C mužstvo,
které působí ve IV. třídě.
FK Staňkov patří k oddílům s největší
mládežnickou základnou v domažlickém
regionu. Týmy dorostu i starších žáků
jsou účastníky krajské soutěže, nově bylo
zřízeno družstvo mladších žáků a stejně
jako v minulých ročnících má Staňkov i dva
týmy fotbalového potěru, tedy mladší a starší
přípravku.
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Příspěvky do Staňkovska posílejte na
adresu: steinbachj@quick.cz nebo
slon.slavka@tiscali.cz
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