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Toto číslo sponzoruje Studio Yvetta

Zveme Vás, milé dámy a pánové, do Studia Yvetta ve
Staňkově Plzeňská ul. 93 /naproti poště/

Nově máme pro Vás připraveno

solárium ERGOLAIN 300

Číslo 53

10% sleva
pedikúra, manikúra
nehtová modeláž

permanentky v prodeji,
minuta od 3,80 Kč.- výhodná cena!
Solárium otevřeno do 19.00 hodin!
Dále nabízíme tyto služby:
- Modeláž gel 350,- Modeláž porcelán
- Francouzská modeláž – gel
- Pedikúra, manikúra, P. shine (japonská
manikúra)
- Depilace, nehtový piercing
- Masáže rukou a nohou
- Prodej přípravků na ruce a nohy
- Prodej kosmetiky
- Prodej bižuterie
- Prodej solární kosmetiky
Dotazy a objednávky volejte na:
Mobil – 605 406 364,
Tel. – 379 482 290
Těšíme se na Vaši návštěvu
s kupónem na 10% slevu na pedikúru, manikúru a
nehtovou modeláž. Využijte této nabídky!

Nevíte, co koupit blízkým k Vánocům?

Darovací poukázky do Studia Yvetta v hodnotě 300,- a 500,- korun jsou v předprodeji v pokladně studia.

Rada města dne 22. 09. 2004
Rada vzala na vědomí dopis Římskokatolické farnosti Staňkov, ve kterém uvádí
vyúčtování koncertu duchovní hudby
souboru Musica da Chiesa dne 13.8.2004
v kostele sv. Jakuba, a poskytla příspěvek
města ve výši 3 770,- Kč.
Žádost Kateřiny Rádlové, trvale
bytem Baarova 310, Staňkov, o prominutí
poplatku za odvoz a zneškodňování od-

padu za r. 2004 byla po posouzení důvodů
zamítnuta.
Rada města projednala žádost
p. Martiny Šteklové, Příčná 228, Staňkov,
o povolení prezentační akce vzorků firmy
AVON dne 30.9.2004 od 10.00 do 18.00
hodin v prostoru parkoviště před prodejnou TUTY. Rada pronájem prostranství
schválila s tím, že předem musí být
zaplacen poplatek za užívání veřejného
prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou.
Žádosti sl. Michaely Landštofové,
Staňkov, Jiráskova 423 a Taneční školy
DANCE manželů Cíchových, Stod, o

pronájem prostor Lidového domu za účelem pořádání módní přehlídky s ukázkami tanců dne 12.12.2004. rada vyhověla.
Cena za pronájem je dle schváleného
sazebníku.
Rada města dne 06. 10. 2004
Do rady se dostavila ředitelka ZŠ
p. Mgr. Gruberová, která informovala
radu o některých problémech souvisejících s provozováním nové kuchyně ZŠ
i o značném nárůstu nákladů na provoz
nové ZŠ.
Starosta předal členům rady došlé
nabídky od firem, které se přihlásily do

Staňkovsko
výběrového řízení na provozování odvozu tuhého komunálního odpadu pro město. Do rady byl zároveň přizván p. Bauer,
vedoucí MěÚ - MTBS, který podal rozbor
nákladů, které město vynakládá dosud na
odvoz komunálního odpadu. Zároveň
rada schválila složení výběrové komise.
Bude sedmičlenná - pět členů rady, předseda finančního výboru p. ing. Pátý a p.
Bauer, vedoucí MTBS.
Starosta informoval o Usnesení
soudního exekutora a vydání Dražební
vyhlášky na dražbu nemovitostí firmy
Polsterworld Collection, s.r.o. - pozemků
v k.ú. Ohučov. Zúčastní se jí i město Staňkov. Dražba proběhne 3.11.2004.
Rada schválila poskytnutí finanční částky ve výši 15.000,- Kč jako podíl
města na zajištění prezentace na veletrhu
cestovního ruchu Regiontour 2005, který
bude konán ve dnech 13.-16.1.2005 v Brně.
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Rada
schválila
bezplatný pronájem kina a poskytnutí fin. částky do výše 2000,- Kč
na zapůjčení videoprojekce (rozdíl mezi
vybraným vstupným a cenou za pronájem
videoprojektoru) pro promítání dokumentu o naučné stezce „Po stopách Jiráskovy
Lucerny“ v neděli dne 24.10.2004.
Rada města dne 20. 10. 2004
Rada schválila vyplacení mimořádných odměn pro vedoucí odborů.
Realizace stezky pro pěší do Ohučova, o kterou delší dobu žádá Osadní
výbor Ohučov si vyžádá náklady v předpokládané výši 50.000,- Kč – radu s touto
skutečností seznámil vedoucí MTBS. Po
diskusi rada schvaluje realizaci akce v
rámci své kompetence. Bude předloženo zastupitelstvu v rámci rozpočtových
změn.
Rada projednala žádost Diecézní
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charity Plzeň o finanční podporu provozu Domova pro matku a dítě v tísni
Domažlice-Havlovice na r. 2005 a požadovanou fin. pomoc ve výši 5.000, Kč
schválila poskytnout.
Rada města se zabývala porovnáváním nabídek na provozování svozu
smíšeného komunálního odpadu v obvodu města. Do rady byl k tomuto bodu přizván i vedoucí MTBS p. Bauer. Nabídku
zaslaly 4 společnosti:
- Marius Pedersen Group
- AVE CZ
- Lazce - Gis
- Bytes Horšovský Týn
Výběrová komise, jejímiž členy
jsou všichni členové rtady i p. Baur,
rozhodla, že dále se bude jednat se společnostmi Marius Pedersen Group a AVE
CZ.
V.Žáček, J.Steinbach

85.výročí založení Dětského domova ve Staňkově

Dne 11. září oslavil Dětský domov ve Staňkově již 85. výročí od svého založení.
Slavnost byla zahájena ve 14 hodin přivítáním všech přítomných hostů a slavnostním projevem p. ředitelky PaedDr.
Koubové. Poté následovalo hudební vystoupení dětí. Všichni přítomní hosté si prohlédli areál dětského domova a nově
vzniklé prostory pro rodinné skupiny. Připraveno bylo občerstvení - chodské koláče a chlebíčky, každý z hostů dostal
malý dáreček od dětí z DD jako upomínku na tento den.
Celkem jsme přivítali více než sto hostů, mezi nimiž byla poslankyně parlamentu ČR paní Levá, pan senátor
Smutný, za Krajský úřad v Plzni vedoucí odboru školství, mládeže a sportu PaedDr. Oulík, starosta města Staňkova Bc.
Horák a místostarosta p. Látal a řada dalších zástupců škol a školských zařízení. Velkou radost nám udělaly „bývalé
děti“ , které přijely už se svými rodinami a společně jsme vzpomínali na prožitá léta v DD.
Se zaujetím jsme vyslechli vyprávění paní Berty, která vyrůstala v tehdejším sirotčinci v době, kdy se o výchovu
a vzdělání staraly řádové sestry ( Serafínské dílo lásky). Všem přítomným hostům se na setkaní líbilo a byli překvapeni
novými interiéry budovy (rodinné buňky), kladně hodnotili výchovně-vzdělávací činnost v domově, líbilo se vystoupení
dětí a pan Dr. Oulík ve svém proslovu vyzdvihl náš DD jako jeden z nejlepších v regionu. Celá akce se mohla uskutečnit
také díky sponzorským darům. Již nyní se těšíme na další podobné setkání.
Jiřina Hemissi Lešková,vychovatelka

Staňkovsko
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Pátek 12. listopadu ve 20 hod
50x A STÁLE POPRVÉ
Představte si, že svou dívku musíte získávat každý den
znovu a znovu…
Úterý 16. listopadu ve 20 hod
PÁNSKÁ JÍZDA
Správní chlapi si poraděj sami. Hrají: Martin Dejdar, Ondřej
Vetchý, Vladimír Škultéty, Josef Abrhám
Pátek 19. listopadu ve 20 hod.
ŽIVOT S HELENOU
Co nejvíc potřebujeme, nemusí být vždycky to, co máme
Úterý 23. listopadu v 17,30 a ve 20 hod.
SHREK 2
Sympatický zlobr se svými kreslenými kamarády znovu útočí
na bránice nejen našich dětí.
Pátek 26. listopadu
v 17,30 a ve 20 hod.
U NÁS NA FARMĚ
Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj
domov před zákeřným banditou Slimem.

Poznáte chuť brambor?

Ochutnávka brambor, inzerovaná v minulém čísle našeho
zpravodaje, se těšila velkému zájmu občanů. Zejména modré
brambory moc dlouho nevydržely. Zmizely nejen brambory
určené na ochutnávku, ztratily se i ty vystavené v předsálí.
Pracovníci ÚKZÚZ Staňkov přichystali již tradičně výbornou
akci a postarali se prvotřídně o návštěvníky (mléko na zapití
– a nejen mléko!)

Svatojakubský sbor slavil 10 let činnosti

V sobotu 23. října se před zcela naplněným kostelem sv. Jakuba ve Staňkově uskutečnil slavnostní
koncert, kterým Svatojakubský sbor oslavil 10 let od svého vzniku. Vtipným zavzpomínáním na své
začátky uvedli členové sboru koncert, v němž zazněly skladby známých i méně známých klasiků.
Výkon sboru byl vynikající a ti, kdož pamatují jeho začátky, museli ocenit výrazný posun k současné
bezesporu výtečné úrovni. Milým zpestřením bylo závěrečné provedení několika skladeb za účasti
řady těch, kteří prošli v minulosti sborem jako účinkující. Všechny předvedené skladby byly odměněny ovacemi nadšeného publika. Přítomné posluchače i účinkující potěšil svou přítomností minulý
staňkovský farář Vladimír
Müller, který stál u zrodu
tohoto dnes již sebevědomého tělesa a pronesl
pár milých slov. Vystoupil
i farář z Boru u Tachova,
kam náš sbor zajíždí k vystoupení, a i jeho projev
umocnil již tak slavnostní
atmosféru v našem kostele.
V příštím čísle se chystáme desetiletí Svatojakubského sboru věnovat rozhovor s jeho dirigentem
panem Řezáčem.
Josef Steinbach

Staňkovsko

Listopad 2004

strana 4

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Mateřská školka ve Staňkově nezahálí v žádném ročním období, a tak i program na podzim byl velmi pestrý. Už tradicí se stalo pouštění draků, které se
letos opravdu povedlo. 14. října se nad Mastníkem prohánělo několik desítek
malých i velkých draků všech možných i nemožných tvarů. Paní učitelky připravily pro všechny sladké občerstvení a nechyběl samozřejmě ani ohýnek k
ohřátí rukou či opečení buřtů.
Další velmi vydařenou
akcí, která si vyžádala velice
úzkou spolupráci rodičů a jejich
ratolestí a tvůrčím způsobem
přivedla děti k různobarevným
přírodním materiálům, bylo vytváření podzimních strašidýlek.
Ve školce se jich opravdu sešlo
spousty, jen je škoda, že se s
výtvory nejmenších Staňkováčků nemohla seznámit i širší
veřejnost.
Schenkovi

Žáci a učitelé zdejší základní školy si dovolují pozvat všechny občany Staňkova na

Vánoční prodejní výstavu

prací žáků školy.
Všichni, kdo si chcete již na začátku adventu vyzdobit svůj byt, navštivte
ve středu 24. listopadu 2004 od 9.00 do 17.00 hodin
výstavu v budově ZŠ.
Přijďte všichni, kdo se chcete třeba jen inspirovat nebo se podívat na práce svých dětí.

Opravdu výborně si v této sezoně vedou
fotbalisté Staňkova. Po čtrnácti kolech
byli na 2. místě tabulky, což v létě
před výkopem krajského přeboru nikdo
nečekal. V týmu se vytvořila výborná
parta, která je základem úspěchu.
Naši fotbalisté sehráli řadu opravdu
výborných zápasů, fanoušci jistě budou
dlouho vzpomínat na duel v Holýšově,
který po dramatickém průběhu skončil

3:3 a sledovalo ho více než tisíc diváků.
Po slabším začátku se do formy dostalo
i béčko, které opustilo pozice, na nichž
hrozil sestup z okresního přeboru. Velice
dobrou sezonu má i C mužstvo ve IV.
třídě.
A jak to vypadá v mládežnických
kategoriích? Dorostenci po sestupu
z krajské soutěže dělají vše pro návrat,
ale není to vůbec jednoduché, mají
zdatného soupeře v týmu Mrákova
(jejich vzájemný zápas skončil 1:1).
V krizi je celek starších žáků, který získal
jen bod a je v tabulce krajské soutěže
poslední. Doplácí na to, že v sestavě
je minimum hráčů nejstaršího ročníku

1990, základy těchto potíží byly ovšem
položeny už před pár lety. Řadu hráčů
navíc postihlo zranění. Mladší žáci si
vedou v okresním přeboru velice dobře
a pěkných výsledků dosáhla i nejmladší
kategorie, minižáci.
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