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Toto číslo sponzoruje

Kabelovna Kabex a.s., Holýšov

Číslo 73

výrobce kabelů
Kabelovna Kabex®a.s. v Holýšově vznikla v roce 1994, přesněji 24. června toho
roku, kdy byl vyroben a poté vyexpedován koaxiální kabel pro kabelovou
televizi. V té době se výrobní sortiment
uzavíral na 12 typů kabelů.
Dnešní sortiment zahrnuje přes
4500 různých výrobků orientovaných pro
potřeby elektroinstalací v mnoha odvětvích. Těžiště výrobního zaměření jsou
zejména kabeláže požárně odolné, určené do objektů s vyšším rizikem požáru.
Ucelený soubor kabelážních výrobků z produkce kabelovny Kabex®a.s.
zahrnuje vedle vesměs speciálních kabelů i hermetické kabelové průchodky,
kabelové soubory nebo systémy pro vedení optických vláken. Sortiment výrobků se však neustále rozšiřuje. Letos firma přišla s novinkou, trochu
vybočující z řady standardních kabelářských výrobků - se světelnými LED kabely, určenými pro nejširší
použití - od světelné reklamy po například zajištění nouzového osvětlení.
Svými výrobky pracovníci kabelovny dnes a denně dokazují, že se i s relativně malou firmou v tomto
oboru musí počítat. Vždyť s holýšovskými kabely je vystrojeno pražské metro, nová hala ruzyňského letiště,
litvínovská a kralupská rafinérie stejně jako dukovanská nebo temelínská jaderná elektrárna. V současné
době firma dodává své výrobky i na zahraniční trh, například zrovna v těchto dnech je realizovaná velká
zakázka na stavbu jaderné elektrárny v indickém Kudam Kulanu.
A ještě jedna zajímavost: kdo by si nevzpomněl na povodněmi zatopené pražské metro? Aby se
podobná situace neopakovala, kabelové cesty v podzemí jsou osazovány hermetickými kabelovými
průchodkami patentovanými právě kabelovnou Kabex®a.s..

Usnesení z jednání rady města
od 3. 9. 2007 do 29.10.2007
Rada města schválila
1) rozdělení fin. částky určené v rozpočtu města 2007 na rozvoj tělovýchovy
takto:
CHKZ Staňkov-kopaná 130 000,- Kč
Sokol Staňkov
100 000,- Kč
Sokol Krchleby
40 000,- Kč
Tenisový oddíl
15.000,- Kč
Ajax Staňkov-futsal
5.000,- Kč
HC Staňkov
10 000,- Kč

2) žádost p. Olgy Holecové, Staňkov,
Na Tržišti 334 o prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodnění komunálního odpadu pro II. pololetí 2007 za
syna Jana Holece,
3) žádost ředitelky ZŠ o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ ve školním roce
2007/2008 v 8. třídě na 31 žáků,
4) poskytnutí fin. příspěvku ve výši
10.000,- Kč pro SDH Krchleby na pořádání II. historického dne v Krchlebech
dne 22.9.2007. Akce proběhla pod záštitou města.
5) Pravidla pro přijímání, vyřizování
a evidenci petic u města Staňkov,
- Pravidla pro příjímání, vyřizování
a evidenci stížností u města Staňkov,
6) výpočet měsíčního nájemného
v nově postavených byt. jednotkách

v domech 391 a 392, U Pošty, Staňkov,
na které byla poskytnuta dotace dle programu „Podpora výstavby nájemních
bytů pro příjmově vymezené osoby pro
rok 2005“ ,
7) přidělení následujících bytů v majetku
města do nájmu:
a) byt č. 2, 1+1, v byt. domě č. 390, U
Pošty, Staňkov, p. Evě Krejsové, Staňkov, Rašínova 9
b) byt 2+1 v domě č. 254, Plzeňská ul.,
Staňkov, p. Jiřině Koblihové, Staňkov,
Plzeňská 208,
8) žádost TOM Stříbrná rosa Staňkov
o poskytnutí fin. prostředků ve výši
21.000,- Kč na rekonstrukci objektu
bývalé plovárny,
9) začlenění finanční částky ve výši
200.000,- Kč do rozpočtu města

Staňkovsko
za zpracování I. části projektové dokumentace na stav. úpravy ZŠ-objektu A a
zřízení víceúčelového hřiště s provozním objektem a soc. zařízením,
10) pořádání taneční zábavy a pronájem prostor Lidového domu za tímto
účelem dne 28.12.2007. Vystoupí kapely Alkohol a Harlej,
11) poskytnutí fin. částky z rozpočtu
města ve výši 3.550,- Kč na ocenění
bezplatných dárců krve.
Rada města souhlasí
a) s vypracováním projektové dokumentace na prodloužení vodovodního
řadu v Družstevní ulici v Krchlebech
tak, aby mohl žadatel následně realizovat vodovodní přípojku na pozemek
p.č. 176/10, v k.ú. Krchleby,
b) s následnou realizací akce v r.
2008.
Rada města bere na vědomí
1) zprávu o nedoplatcích popelného za
r. 2002-2006 a stavu v r. 2007 včetně
způsobu vymáhání pohledávek,
2) Školní vzdělávací program Základní
školy Staňkov,
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Rada města ukládá
vedoucímu odboru MIŽP zajistit srovnávací sestavení parcel dotčených
jejich případným převodem z majetku
TJ CHKZ do majetku města (areál TJ
CHKZ).
Rada města neschvaluje
žádost Zdeňka Šmída, trvalým bydlištěm
Staňkov, Plzeňská 24 o prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodnění domovního odpadu za léta 2004-2006.
Usnesení z jednání zastupitelstva
města konaného dne 7. listopadu
2007
Zastupitelstvo města bere na vědomí,
že nejvýhodnější nabídku na realizaci
„rekonstrukce ZŠ Staňkov - objekt A“
podala v rámci výběrového řízení firma
Karpem a.s., Horšovský Týn a zmocňuje starostu města Bc. Alexandra Horáka
k uzavření a podpisu smlouvy o dílo s
firmou Karpem tuto realizaci v celkové
ceně vč. DPH 23.658.330,- Kč.
Zastupitelstvo města schvaluje
1) plnění rozpočtu města za I. pololetí
2007
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2) rozpočtové změny v rozpočtu města
3) Smlouvu o dílo na opravu komunikace na č. parc. 116/1, k.ú. Staňkov-město, mezi městem Staňkov a zhotovitelem
LIMEX CB a.s., Praha 8, Střížkovská 3.
Cena vč. DPH 2.253.404,20 Kč,
4) prodej stavební parcely č.121/94 a
parcel č. 121/95 a 121/96 v k.ú. Staňkov ves Monice a Marianovi Kudelovým
Dobřany, cena celkem 597 998,- Kč,
5) prodej pozemkové parcely 795/18
v k.ú. Ohučov Miloslavě a Vladislavu
Honkovým, Ohučov, cena celkem 17
355,- Kč,
6) prodej pěti bytů v bytových domech
č. 333, 334, 340 a 342 a poměrných
částí stavebních parcel stávajícím nájemníkům. Prodejní ceny vycházejí ze
Zásad k prodeji bytů v majetku města
Staňkov, Dodatek č. 1 ze dne 26.3.2007
a pohybují se v rozmezí 113 060,- až
122 480,- Kč za byty 2+1; byt 1+1 je
prodáván za cenu 84 180,- Kč.
Zastupitelstvo města souhlasí
1) se vstupem města do územní působnosti MAS Český les prostřednictvím
Svazku Domažlicko.
V. Žáček, J. Steinbach

OSTEOPORÓZA - MĚŘENÍ
PROBĚHNE I VE STAŇKOVĚ
V rámci kampaně zaměřené na odhalení osteoporózy u obyvatelstva se podařilo zajistit v rámci projektu
OSTEO přistavení kamionu s denzitometrem OSTEOCORE 3. Měření bude probíhat ve dnech 22. a 23.
listopadu 2007 (čtvrtek, pátek) v prostoru u lávky.
Vzhledem k časové náročnosti se měření provádí na
objednávku, proto vyzýváme zájemce, aby se k vyšetření objednávali na Městském úřadu ve Staňkově odboru sociálních věcí buďto osobně, nebo na telefonním
čísle 379 492 411.
Měření není hrazeno zdravotní pojišťovnou, a je tedy
placenou službou. Zvýhodněná cena za měření je
238,- Kč za snímek s vyhodnocením. V převážné většině případů se zhotovuje 1 snímek (buď obě kyčle, nebo
bederní páteř).
Vzhledem k rizikovým faktorům vzniku osteoporózy
(stres, pití kávy, kouření, hormonální vlivy) je měření
vhodné jak pro ženy, tak pro muže, bez omezení věku.
Podrobnější informace o způsobu měření a problematice úbytku kostní hmoty lze nalézt na internetové adrese
www.drzdravicko.cz v části denzitometrie, popřípadě v
časopise Staňkovsko č. 65 a 72, který je k nahlédnutí
na www.mestostankov.cz v části různé.
MUDr. Dagmar Raunerová

UPOZORNĚNÍ
NA STRÁNKÁCH STAŇKOVSKA JE MOŽNO
UVEŘEJŇOVAT INZERÁTY NEBO PROPAGOVAT
SVOJI FIRMU NA PRVNÍ STRÁNCE JAKO
SPONZOR ČÍSLA. CENA ZA BĚŽNÝ INZERÁT JE
6 Kč/cm2, SPONZORSTVÍ ČÍSLA NA 1. STRANĚ
STOJÍ 2000 Kč.

Staňkovsko
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Základní škola ve Staňkově

Měsíc říjen naše škola vyhlásila měsícem „Zdravé výživy“.
Všichni jsme byli zvědaví, co nás asi čeká. Třídu jsme si
vyzdobili obrázky zdravých a nezdravých potravin. Do školy
jsme nosili zdravé svačinky a ve školní jídelně nám kuchařky
vařily zdravé obědy. Většinou to bylo moc dobré. Každý den

strana 3

chodili žáci z deváté třídy a svačinky nám kontrolovali, také
jsme zapisovali do jídelníčku, co jsme minulý den jedli. Za
to jsme dostávali další body. Nejlepší byl týden, kdy jsme si
mohli svačinky koupit. To bylo pro nás překvapení, co asi bude
ke svačině. V dalším týdnu si jednotlivé třídy zkusily uvařit
nějakou dobrotu. Naše 3. třída si připravila zdravý zákusek.
Uvařili jsme si jablečný dort, který se opravdu povedl a všem
moc chutnal.
Vyhodnocení všech tříd proběhlo poslední říjnovou
středu v kině. Tam se ještě soutěžilo v ochutnávce se
zavázanýma očima, předváděly se scénky nebo básničky
a proběhla soutěž vědomostí. Nejvíce jsme se zasmáli,
když se předváděly scénky. V té naší vystupovala doktorka
Cajthamlová, která si povídala o zdravém jídle se slečnou
Zdravíčko a s panem Sádlíčko. Nakonec bylo vyhodnocení.
Nikdo tomu nechtěl věřit, ale naše třída vyhrála! Za odměnu
jsme pozváni na slavnostní oběd do naší jídelny, kde nás budou
obsluhovat sedmáci. Když chce být člověk zdravý, musí o sebe
pečovat. Zdravě jíst, hodně se pohybovat a mít dobrou náladu.
J. Macánová, 3. třída

Rádi bychom poděkovali firmě Pekařství Kotačka za napečení celozrnného pečiva na výrobu svačinek v rámci
projektu „Měsíc zdravé výživy“.
Děkujeme také firmě Vaspol za pomoc při zajištění pobytové seznamovací akce pro žáky 6. ročníků (dovezení
batohů do Klenčí i zpět).
Vedení školy

Adventní čas
blíží se zas,
věřte mi, tentokrát
potěší vás!
Když si vzpomenu na poslední slunečné dny, nechce se mi na Vánoce ani pomyslet.
A to je mám ráda! Možná si řeknete, že myslím moc dopředu, ale nenechte se mýlit.
Zkušenost nás poučila, že nikdy není dost brzy. A proč tak dlouhý úvod? Akce, na kterou
vás chci za celou mateřskou školu pozvat, si to zaslouží. Její organizace dá sice neskutečně
mnoho práce, ale rozzářené oči dětí za to stojí!
Začátek prosince s sebou přináší začátek adventu. Lidé začínají rozjímat, těšit se na
vánoční svátky a jsou si navzájem blíž než v jinou roční dobu. Každoročně si slibují, že si
tento čas ,,vychutnají“ a nebudou se honit za něčím, co stejně nezvládnou včas. Ale dnešní
doba je čím dál víc uspěchanější, a tak místo klidu a pohody zažíváme spíše napětí a stres.
Pojďme si slíbit, že to naše předsevzetí letos splníme. Sejdeme se, posedíme, ochutnáme, zazpíváme si a také
nakoupíme drobnosti, které potěší oko i pohladí duši. Nebude chybět nic z toho, co se vám v minulých letech líbilo. Začneme
rozsvícením vánočního stromu na školní zahradě, zpěvem koled, ochutnávkou jídla a nápojů a skončíme tradičním vánočním
trhem.
A teď si všichni dobře zapamatujte, že celá akce se uskuteční
v úterý 4.12. 2007 v prostorách Mateřské školy ve Staňkově, a to v 16:30 hodin.
Srdečně zveme širokou veřejnost a těšíme se, že brzký termín, který jsme úmyslně zvolili, vám dovolí přijít.
Miroslava Přibylová
Mateřská škola ve Staňkově

Tak už jsou zase tady.

Ano, pomalu, ale s nezvratnou jistotou přicházejí svátky z nejradostnějších - Vánoce a s
nimi naše školní bilancování. Než se města rozsvítí vánoční výzdobou, než přijdou čerti s
anděli a Mikuláši, dovolujeme si vás pozvat ve středu 28. listopadu v 18,00 hodin do Lidového domu ve Staňkově na Mikulášskou besídku ZUŠ.

Staňkovsko
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Kulturní akce v předvánočním a vánočním čase
17.11.
29.11.
01.12.
02.12.
02.12.
08.12.
15.12.
20.12.
23.12.
28.12.

20.00 hod. LD
17.00 hod. LD
18.00 hod. LD
14.00 hod. sokolovna
17.00 hod. náměstí
19.00 hod. LD
18.00 hod. LD
19.00 hod. LD
20.00 hod. LD
20.00 hod. LD

Karel Kahovec a Viktor Sodoma, taneční zábava
Pohádka O chytré princezně, vstupenka s překvapením pro děti
Taneční kurz - mikulášská prodloužená
Mikulášské odpoledne s nadílkou a soutěžemi
Rozsvícení vánočního stromečku s občerstvením, zpívání koled
Koncert Pro radost - Diakonie Merklín
Taneční kurz - závěrečná
Eva a Vašek - vánoční koncertní vystoupení
Maturitní ples SSOŠ a gymnazia BEAN
Alkohol+Harlej - taneční zábava

Výlety na kolech

Jak jsme minule slíbili, v tomto čísle se budeme věnovat puclické tvrzi. Venku to už na velké výlety na kolech nevypadá, ale pokud
si počkáte, věřím, že se tam ještě letos dostanete pohodlně kolem puclických rybníků třeba na běžkách...

Zastavení třetí - Puclice - zpracoval Robert Ludvík

Nejstarší zprávy o Puclicích pocházejí
z druhé poloviny 14. století, kdy patřily k hrádku
Lacembok. Puclice se pravděpodobně osamostatnily na
počátku 15. století, protože před r. 1407 patřily Buškovi
z rodu hornolukavických zemanů. Pak zprávy o vsi téměř
90 let chybějí, až v r. 1499 se připomíná na Puclicích
Dobeš ze Šlovic, jehož potomci je drželi do r. 1666.,
kdy zemřela Ludmila Kateřina ze Šlovic, která odkázala
statky Puclice a Horní Kamenici svému manželu
Janovi ze Štaufenberka. Poté Puclice koupili manželé
Schirndingové, kteří bydleli na puclické tvrzi až do r.
1765, kdy se dostal puclický statek, zahrnující Puclice,
sousední Křenovy a vzdálenější Šlovice, do vlastnictví
hraběte Františka Norberta z Trautmannsdorfu. Ten jej
připojil k Horšovskému Týnu. Tehdy došlo k přestavbě
puclické tvrze, která stála přímo ve vsi na ostrohu mezi
dvěma roklemi nad rybníkem a měla půdorys v podobě
písmena L. Byla to původně vodní tvrz, obklopená
velkými rybníky. Zachované mohutné zdi i sklep
pocházejí zřejmě již ze 16. století. Budova tvrze sloužila
nejdříve jako myslivna, později i jiným hospodářským a správním účelům horšovskotýnského velkostatku.
Dnes ve tvrzi najdete sídlo obecního úřadu, mateřskou školku a obecní knihovnu. Několik sálů je zde restaurováno a
zpřístupněno veřejnosti. V těchto prostorách se konají kulturní a společenské akce. Vaší pozornosti by neměla uniknout ta, o které
se zmiňujeme v dalším příspěvku, a sice prodejní adventní výstava s expozicí betlémů.

Puclická tvrz - tedy její zrestaurované prostory - byly letos o prázdninových víkendech zpřístupněny i s průvodci a s
občerstvením, ale pro malý zájem od toho obec upustila. Nyní si tyto prostory můžete prohlédnout po předchozí domluvě na obecním
úřadě na telefonním čísle 379 492 353. Nově opravený objekt za zhlédnutí určitě stojí.
Ferdinand a Slávka Schenkovi

Obecní úřad Puclice pořádá v prostorách puclické tvrze

2. PROSINCE 2007 OD 10,00 DO 17,00 HODIN

PRODEJNÍ ADVENTNÍ
VÝSTAVU,
jejíž součástí bude i

MINIVÝSTAVA BETLÉMŮ

Staňkovsko
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Komu má sloužit?
Otázka se netýká pošty. Ta, dle mého názoru slouží občanům
docela dobře, pracovnice za přepážkami jsou vstřícné, trpělivé
a příjemné, doručovatelé a doručovatelky nám nosí nejen poštu, ale i kilogramy pozvánek na vepřové hody v jižních Čechách
či na hradě Blázenštejn, kde každý manželský pár dostane
vkusnou lampu, katalogy plné tisíců nepotřebných i užitečných
předmětů a služeb.
Otázka se týká parkoviště před poštou. Ve většině případů, kdy
přijedu k poště, je parkoviště plné s výjimkou místa pro postižené. Auta zákazníků postávají na příjezdové cestě k sídlišti, a
komplikují tak vjezd i výjezd na hlavní silnici a v neposlední řadě
i výjezd z onoho parkoviště. Všiml jsem si však, že na parkovišti
pošty většinou stále stojí stejná auta. Domníval jsem se, že si
tak usnadňují parkování pracovníci podniků v okolí, ale těch tu
zase tolik není. Na přímou otázku mi pracovnicí za přepážkou
bylo řečeno, že zde parkují i zaměstnanci pošty s tím, že na pozemku pošty za plotem a za vraty, která jsou celý den otevřená,
mají parkování zakázáno.
Několik dní po tomto mém rozhovoru bylo najednou na parkovišti volno a já jsem si bláhově myslel, že si zaměstnanci, či
snad vedení pošty řekli, že parkoviště u pošty má sloužit zákazníkům. Z omylu mne vyvedly další dny, kdy jsou na tomto místě
opět tatáž auta. Pro ilustraci čtenářům uveřejňujeme snímek z
15.10 t.r. v 10,13 hod., v tutéž dobu snímek prázdného dvora,
kde spáry mezi zámkovou dlažbou zarůstají travou, a dále snímek z 31.10. rovněž kolem 10. hodiny. Obě auta jsou stejná.
Asi by bylo dobré, kdyby odjel Venca trtkat někam jinam.Ať již
jsou auta kohokoli, kdo není na poště jako zákazník, nemají zde
určitě co pohledávat.
Josef Steinbach

Z ČINNOSTI FARNÍ
CHARITY
Na počátku roku jsme se na
těchto stránkách zmínili o Tříkrálové sbírce. Z peněz
této sbírky farní charita mimo jiné hradí náklady
na studia a oblečení dvěma dětem - Chaye z Indie a
Christianovi z Bolívie. Na Chayu přispívají i staňkovští
skauti.
1 . března 2007 jsme uspořádali v kinosále besedu s promítáním diapozitivů ing. Františka Pátého.
Dobrovolné vstupné 1 000 Kč bylo odesláno na pomoc
lidem trpícím malomocenstvím.
V dubnu si přijeli zástupci diakonie do šatníku
charity pro 50 balíků oblečení.
Květen byl pro charitu velmi náročný. Dne
4. 5. 2007 proběhlo setkání koledníků s p. biskupem
Radkovským,19. 5. jsme pořádali zájezd seniorů
do Lázní Kynžvart, poutního místa Loreta u Chebu
a Waldsassenu v Německu. 21. května jsme jeli
s koledníky Tříkrálové sbírky do westernového
městečka v Dnešicích u Přeštic, kde se dětem velmi
líbilo.
V září jsme odeslali mnoho balíků oblečení do
humanitárního skladu v Plzni.
Málokdo asi ví, že 1. říjen je Mezinárodním
dnem seniorů. My jsme se v tento den se seniory sešli a
společně se podívali na film Blízko nebe, který vypráví
o životě lidí ve Švýcarsku. Tento film promítala Doris
Windlin z Poděvous. 24. října jsme navštívili ateliér
Doris a jejího manžela. Prohlédli jsme si mnoho
krásných obrazů a odcházeli jsme nadšení z příjemného
uměleckého zážitku.
Před Vánocemi chceme navštívit naše
spoluobčany, kteří pobývají v domově důchodců
v Černovicích, v penzionu v Domažlicích, v domě
pečovatelské služby ve Staňkově a zavítáme i za
staršími staňkovskými spoluobčany. Děti základní
školy vyrobí přáníčka, která pak při návštěvě spolu
s malým dárečkem rozdáme.
Děkuji všem členům charity za jejich obětavou
práci v šatníku.
Šatník můžete navštívit každý sudý týden
v sobotu od 9 do 11 hodin. Děkujeme vám, že přinášíte
věci čisté, abychom je mohli dále nabídnout.
Za farní charitu Ludmila Petrašovská

Z dopisu Marie Goretti – koordinátorky adopce na
dálku:
Jak vypadá láska?
Má ruce, aby pomáhala ostatním.
Má nohy, aby pospíchala k potřebným.
Má oči, aby viděla bídu a nouzi.
Má uši, aby slyšela utrpení lidí.
Tak vypadá láska.

Staňkovsko

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V listopadu a v prosinci
slaví kulaté životní jubileum

Brinichová Milada, Vrchlického 238
Gregorová Marie, Na Tržišti 341
Jírovec Ludvík, Vránov 43
Kůžel Karel, Rašínova 344
Rendlová Pavlína, Rašínova 344
Rohlová Marie, Dělnická 30
Roučková Anna, Rašínova 14
Šleis Jan, Husova 178
Štenglová Marie, Nádražní 45
Žáček Josef, Hofmanova 277
Bernklauová Anna, Plzeňská 225
Cenefelsová Věra, Plovární 354
Ledvina Josef, Na Tržišti 340
Lukáš Jaroslav, Žižkova 231
Rendl Štěpán, Rašínova 344
Rothová Jiřina, Soukenická 86
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70 let
95 let
75 let
75 let
70 let
70 let
93 let
85 let
70 let
75 let
96 let
75 let
85 let
70 let
85 let
91 let

Dne 21.09.2007 byli na MěÚ přivítáni tito noví
občánkové města Staňkov
- Miroslav Stach
- Lucie Tomanová
- Robin Roubal
- Pavla Valečková
- Tereza Janečková
Dne 02.11.2007 byli na MěÚ přivítáni tito noví
občánkové města Staňkov
- Nela Jordánová
- Kateřina Kozáková
- Andrea Šleisová
- Patrik Roth
- Vanda Koriťáková
- Hana Gregoridesová
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým
tímto děkujeme.

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!
Fotbalový
podzim
skončil, jaké pocity
vládnou ve Staňkově?
Výkladní skříň klubu,
A mužstvo, si po
sestupu z kraje zvyká
na I. A třídu. Tým se
zařadil mezi přední celky, na absolutní špičku se ovšem dívá trochu
s odstupem. Mohou za to především výsledky ze závěru podzimu,
zejména série zbytečných remíz. Věřme, že svěřenci trenérů Kazdy
a Zahoře dokážou v jarní části najít sílu na to, aby se zapojili do
boje o postup.
Béčko prochází krizí, především je málo hráčů. Některé zápasy
odehrála rezerva jen v jedenácti. Proto nikoho nemůže tabulkové
postavení B mužstva překvapit.
Dorost hraje svou první sezonu v krajském přeboru a při pohledu na
tabulku je jasné, že platí nováčkovskou daň. Trenér Milan Kucharič
má sice k dispozici poměrně dost hráčů, problém je však v tom,
že mnohé z nich na tzv. střídavý start, tudíž s nimi nemůže vždy
počítat. A hlavně jde o početní nepoměr mezi kategorií starších a
mladších dorostenců. Během dopoledních dvojzápasů musí někteří
mladší hráči nastoupit nejprve ve starší kategorii, aby pak následně
s úbytkem sil bojovali v dresech mladšího dorostu. I proto se
poztrácelo několik bodů. Je zjevné, že tým mladších dorostenců
svou kvalitu má, kdyby mohl pokaždé hrát kompletní, asi by na
tom byl v tabulce lépe...
Žáci jsou v krajské soutěži také nováčkem a pod vedením trenéra
Martina Gusta si vedou velice dobře. Zdá se, že ve Staňkově roste
poměrně silná generace hráčů – starší žáci spolu se současným
mladším dorostem by brzy mohli vytvořit solidní tým.

DAP- divadelní agentura Praha
uvádí 29.11. od 17.00 hodin v Lidovém domě ve Staňkově
pohádkový muzikál podle pohádky Boženy Němcové

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ

Dramatizace: Jiří Žák
Hudba: Pavel a Štěpán Eliášovi
Těšíme se na setkání s Vámi a rádi Vám
přijedeme naši CHYTROU PRINCEZNU představit.

matrika a evidence obyvatel

Ocenění bezplatní dárci krve
z našeho města
1.11.2007 Kulturní dům Holýšov
Bronzová medaile

Kaufnerová Karolína
Skružný Jiří, Ing.

Stříbrná medaile
Beck Petr
Moráfka David
Rádlová Kateřina
Šustr Jan, Ing.
Princl Josef

Zlatá medaile
Michálek Milan
Smetana Mojmír
Suchý Radek

70 odběrů

Súkeník Zdeněk
Tachovský Oldřich

U Pošty 385, Staňkov
Krchleby 82

U Pošty 388, Staňkov
Ohučov 4
Baarova 310, Staňkov
Jankovského 320, Staňkov
Jankovského 353, Staňkov

Jankovského 302, Staňkov
Husova 214, Staňkov
Hofmanova 300, Staňkov

Nádražní 90, Staňkov
Vyšehradská 201, Staňkov

Příspěvky do Staňkovska posílejte na adresu:
steinbachj@quick.cz nebo slon.slavka@tiscali.cz.
Uzávěrka dalšího čísla je 10.12.2007
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