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TOTO VYDÁNÍ STAŇKOVSKA SPONZORUJE
STOMIX Plzeň s.r.o.

Rada města 12.2.2003: Otázky, spojené s pořádáním kulturních akcí v Lidovém domě, se budou znovu řešit ve
spolupráci rady a Osvětové besedy.
Do rady se dostavili zástupci TJ Sokol
Staňkov p. Sellnar a p. Glaserová se
žádostí o finanční pomoc při pořádání
nedělní pouťové zábavy či prominutí
poplatku ze vstupného při pořádání
akcí Sokolem. Rada následně po diskusi rozhodla spolupodílet se na nedělní pouťové zábavě tím, že přispěje
fin. částkou do 6.000,- Kč na zaplacení
nedělního souboru s tím, že TJ Sokol
předloží předem smlouvu s hudbou.

Rada vzala na vědomí sdělení ředitelky MŠ o uzavření MŠ v době jarních
prázdnin.
Předseda inventarizační komise - člen
rady p. Straka - přednesl zprávu o
inventarizaci majetku města, jeho organizačních složek a příspěvkových
organizací za r. 2002.
Starosta seznámil se zápisem z finančního výboru, který se zabýval návrhem
rozpočtu. Připomínky budou předneseny na zastupitelstvu. Rada schválila v
rámci akce „Internet všem dětem - březen měsíc Internetu“ snížení poplatků
za používání internetu v knihovně v
březnu pro děti na polovinu.Člen rady
p. Černý seznámil ostatní radní s
výsledky ankety občanů Vránova na
zlepšení některých věcí v obci a na
realizaci akcí. Bude projednáno na veřejném setkání občanů Vránova s členy
rady města.

Číslo 43

Rada města 26.2.2003: Starosta
seznámil s opětovnou žádostí ZEAS
Puclice o prodej pozemku lomu s
přístupovou cestou parc. č. 801(PK
38/l) v KÚ Vránov. O záležitosti bude
dále jednáno. Rada projednala žádost
vlastníků bytů domu č. 34, nám. TGM
o odkoupení pozemku, na kterém stojí
dům č. 34. Rada s prodejem pozemku,
který zůstal v majetku města, vyslovila
nesouhlas.
Žádost manželů Hudcových, Staňkov,
Hofmanova 267 o vyřešení situace kanalizace v jejich ulici bude projednána
po stanovisku investičního technika p.
Baxy.
Starosta seznámil s jednáním u ředitele CHVAK a.s. Domažlice ve věci výše
vodného a stočného pro rok 2003. Po
diskusi rada navrhovanou výši vodného a stočného schválila.

Staňkovsko
vodné Staňkov - 23,69 Kč bez DPH
vodné Krchleby - 23,69 Kč bez DPH
stočné Staňkov - 14,68 Kč bez DPH
Starosta rovněž hovořil o dalších věcech týkajících se provozování vodovodu a kanalizace společností CHVAK,
a.s. Hovořil o případném převodu bývalého pivovar. zdroje na město nebo
přípravě nájemní smlouvy na provozování mezi městem a a.s. CHVAK od
1.1.2004.
Rada po doporučení bytové komise
projednala a schválila přidělení bytu
č. 9 o velikosti 1+1 v domě č. 353,
Nádražní ulice, p. Lukáši Šafránkovi,
bytem Staňkov, U Čermenského lesíka
437.
Zastupitelstvo města dne 26.2.2003:
Z poměrně dlouhého jednání zastupitelstva, jehož se účastnilo i poměrně
dost občanů, pouze vybíráme usnesení. Zastupitekstvo na svém jednání
schválilo:
a) závěrečné rozpočtové změny v
rozpočtu města na r. 2002 s tím, že
konečný rozpočet je ve výdajové části
ve výši 85.448.600,- Kč, v příjmové
pak 75.973.100,- Kč. K dofinancování
výdajů do výše 85.448.600,- Kč jsou
zapojeny fond rezerv, hypoteční úvěr
včetně vyúčtování jeho splátek ve výši
9.475.500,- Kč
b) zprávu o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu města za rok 2002
c) zprávu o přezkoumání hospodaření
města Staňkov za rok 2002
d) rozpočet města na r. 2003 s tím, že
výdajová část činí 73.188.000,- Kč a
příjmová 63.279.000,- Kč. K dofinancování výdajů do výše 73.413.000,- Kč
jsou zapojeny úvěr, hypoteční úvěr
včetně vyúčtování jeho splátek a fond
rezerv ve výši 9.909.000,- Kč.
e) prodej parc. č. 172/3 dle KN, část
a/ o výměře 379 m2 a část b/ o výměře 651m2, celkem 1030 m2, v k.ú.
Krchleby, panu Antonínu Škampovi,
bytem Krchleby 94. Navržená cena:
55,- Kč/m2.
Za pozemek bude zaplaceno 56.650,Kč + 100,- Kč za výpis z KN. Cena za
prodej celkem 56.750,- Kč.
f) prodej části parc. č. 131/4 dle PK,
část a) o výměře 40 a část c) o výměře
4 m2, celkem 44 m2, v k.ú. Staňkov-ves, manželům Václavu a Jaroslavě
Špringerovým, bytem Staňkov, Plzeňská 28.
Navržená cena: 55 Kč/m2. Za pozemek
bude zaplaceno 2.420,- Kč + 200 Kč za
výpis z KN +PK.
Cena za prodej celkem 2.620,- Kč.
g) převod pozemků v k.ú. Staňkov-
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-město, Staňkov-ves, Krchleby, Ohučov a Vránov dle seznamu uvedeného
v žádosti ze dne 11.6.2002, č.j. BP/02/H
z vlastnictví státu do vlastnictví Města
Staňkov.
h) Dodatek č. 1 smlouvy uzavřené
dne 7.12.2001 mezi Městem Staňkov
a společností Rumpold - R Rokycany
s.r.o. na plnění zakázky „Sběr, svoz a
využití vytříděných složek komunálního
odpadu“.
i) Smlouvu o dílo mezi Městem Staňkov a ing. Antonínem Hájkem, Domažlice na vypracování projektu na stavbu
zdravotního střediska Staňkov. Cena
za projekt 180.524,- Kč.
j) Smlouvu o dílo mezi Městem Staňkov
a ing. Antonínem Hájkem, Domažlicena vypracování projektu na stavbu 22
b.j., Staňkov, ulice U Pošty - sekce E a
F.Cena za projekt 139.500,- Kč.
k) Smlouvu o dílo mezi Městem Staňkov a společností STAVOMONTA,
spol. s r.o., Plzeň, na realizaci ČOV
a kanalizace Staňkov v celkové výši
39.503.628,- Kč včetně DPH.
l) Mandátní smlouvu mezi Městem
Staňkov a Projektovým sdružením
vodohospod. staveb Plzeň, na výkon
odborného stavebního dozoru nad realizací stavby „Staňkov-ČOV a kanalizace“. Částka za dozor 770.321,- Kč
m) Obecně závaznou vyhlášku (OZV)
Města Staňkova č. 41/2003, kterou se
mění OZV č. 40/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo
vyhlašuje
dnem
26.2.2003 výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na
území města Staňkova a obcí Krchleby,
Ohučov a Vránov pro rok 2003.
Rada města 12.3.2003:
Rada navrhne zastupitelstvu prodej
bytu v domu č. 334, Na Tržišti, p. Anně
Hesové: (dosud neprodaný byt) za
cenu 2.235,35 hal. za l m2 ( tj. za cenu,
která byla stanovena pro prodej nájemníkům bez odečtení slevy 30%).
Rada doporučuje orientační cenu za
prodej dalších byt. jednotek Na Tržišti
ve výši cca 1.700,- Kč/m2 pro nájemníky, v případě neuplatnění zájmu nájemníků je pro ostatní stanovena na cca
2.500,- Kč/m2.
Starosta seznámil se žádostí firmy VETOP, s.r.o., Staňkov o odkoupení části
pozemků č. 2000/3 a 116/l, k.ú. Staňkov - město, u objektu firmy s tím, že na
zmíněných pozemcích budou zřízena
parkovací stání a pozemek zůstane neoplocen a veřejně přístupný. Vyjádření
rady: - do smlouvy zařadit doložku, že

strana 2
když nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, bude pozemek vrácen
městu a bude zřízeno předkupní právo
města za stejnou cenu, jakou bude
cena kupní. O prodeji se bude dále
jednat.
Rada schválila další prodejní místo pro
stánkový prodej na prostranství mezi
Plzeňkou a zdravotním střediskem.
Rada města projednala žádost SDH
Krchleby o pomoc při udržení pořádku
na veřejném prostranství u hasičské
zbrojnice. Žádost bude předána vedoucímu MTBS p. Bauerovi. Konkrétní
nedostatky budou hasiči nahlašovat
jemu.
Rada schválila žádost TJ Sokol
Krchleby o fin. pomoc při řešení rekonstrukce střechy kabin a přiděllila
částku 31.000,- Kč v rámci rozdělení
fin. prostředků města na pomoc tělovýchově. Tato částka je pro TJ Sokol
Krchleby pro rok 2003 konečná.
Rada se zabývala žádostí dětské organizace TOM - Stříbrná rosa o pomoc
při zajištění rekonstrukce vytápění klubovny v Krchlebech.
Starosta seznámil se žádostí MO ČRS
Staňkov o podporu MěÚ v jednání se
správcem vodního toku ve věci vyčištění řeky Radbuzy. Se správcem bude
jednat p. starosta. Starosta seznámil s
ústní žádostí p. Jindřicha Brožovského, Staňkov, Americká 109 o pomoc
při řešení dopravní situace v této ulici.
Písemnou žádost odeslal starosta na
Policii ČR - OŘ, Dopravní inspektorát
Domažlice.
Starosta seznámil se schůzí OB, které
se zúčastnil p. starosta, p. Šobr a p.
tajemník a podal informaci o požadavcích správce Lidového domu p.Köppla
ve věci nákupu DKP a oprav v LD a
kině. Požadavky budou řešeny průběžně dle možnosti rozpočtu buď přímým
jednáním p. Köppla s funkcionáři obce,
či na jednáních OB. Rada schválila poskytnutí fin. příspěvku v částce 5.000,Kč ZUŠ Staňkov na krytí části nákladů
při pořádání poutě u kapličky na Mastníku 6. července 2003.
Starosta seznámil s dopisem p. Richarda Všetečky, Pohřební služba Staňkov, ve věci stavu u vchodu do kostela
ve Staňkově.Ve vyjádření žádá, aby
město ve spolupráci s Farním úřadem
upravilo vchod do místního kostela. Za
současného stavu je nucen zajíždět
autem po trávníku ke vchodu do kostela a na malém prostranství je nutné se
prodírat mezi smutečními hosty.
Starosta informoval o provedeném výběru finančního ústavu na poskytnutí
hypotečního úvěru na výstavbu 22 b.j.,

Staňkovsko
ulice U Pošty - sekce C a D. Nejvýhodnější nabídku podala Českomoravská
hypoteční banka, a.s., pobočka Plzeň.
Rada nemá námitek k uzavření smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru s
tímto finančním ústavem.
Rada schválila zakoupení televizoru
pro MěÚ.
Rada města 26.3.2003:
Do rady se dostavila zájemkyně o koupi pozemků č. 1060/3 dle KN a č. 38/1
dle PK v k.ú. Vránov p. Konopová a
dále zástupce ZEAS a.s. Puclice, člen
představenstva ZEAS a.s. p.Heicl, který rovněž o koupi projevil zájem. Třetí
zájemce p. Jírovec se, ač pozván, k
jednání nedostavil. Pan starosta požádal přítomné, aby seznámili s důvody,
proč chtějí pozemky koupit.
Paní Konopová - důvod, proč chtějí
koupit úzce souvisí s jejich životem v
dané lokalitě
- je to nutné hlavně z hlediska komunikačního propojení jejich nemovitostí,
pohybu dopravních prostředků (auta,
traktor)
- když pozemky budou prodány p. Jírovcovi, nenechá je na daných pozemcích vůbec provozovat žádnou činnost.
Dům, ve kterém bydlí p. Konopová, by
byl fakticky bez pozemku, nedovede si
představit, jak bude jejich další život v
nemovitosti vypadat.
Pan Heicl, zástupce ZEAS, a.s. - když
to koupí ZEAS, a.s., nebude činit nikomu problémy (oběma dalším zájemcům
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či majitelům dalších pozemků)
- je mu známo, že koupě pozemků se
bude řešit pouze v případě zřízení věcných břemen
Závěr: prodej bude projednán v příštím
zastupitelstvu.
Starosta seznámil s odpovědí p. Václava Hirsche ml., současný pobyt Plzeň,
Kostelní 4, v níž uvádí, že nehodlá platit poplatek za odvoz a zneškodňování
odpadů. Rada na platbě trvá.
K dopisu p. Libuše Novotné, Mělník, l7.
listopadu 2665 týkajícího se havarijního stavu veřejné kanalizace, která vede
přes její pozemek, bylo konstatováno,
že odbor majetku, investic a ŽP vyvolá
jednání za její přítomnosti.
Starosta seznámil s výpovědí nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor (bufet, výčep, prostor u výčepu a
sklad) v kulturním domě, nájemce p.
Miloš Beck, Staňkov, Wenigova 369,
která byla uzavřena 15.6.1993. Smlouvu vypovídá město s tím, že p. Beck
byl zároveň vyzván k jednání ohledně
uzavření nové nájemní smlouvy. Rada
výpověď nájemní smlouvy schválila.
Rada projednala žádost manželů
Šuserových, bytem Staňkov, Na Tržišti
340 o prominutí poplatku městu ve spojení s dohodou o zániku nájmu bytu Na
Tržišti 340 a rozhodla, že v případě neprodleného uvolnění bytu (k 31.3.2003)
promíjí placení pohledávek vůči městu.
Dále trvá na vrácení poplatku za popelné pro r. 2003 manželům Koubovým
nejpozději do 10.4.2003.

Starosta seznámil s odpovědí na stížnost manželů Příbrských, Staňkov,
Plzeňská 23, ve věci špatného stavu
kanalizace v Plzeňské ulici.
Rada projednala nařízení vlády č. 37/
2003 Sb. o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev a doporučuje
zastupitelstvu města ponechat odměny zastupitelům ve výši, která byla
stanovena usnesením zastupitelstva
města dne 11.12.2002.
Rada projednala následující dokumenty předložené ředitelem CHVAK, a.s.,
Domažlice p. Millerem:
1. vyhodnocení čerpání fondu
rozvoje a oprav za r. 2002 ve Staňkově
2. vyhodnocení čerpání fondu rozvoje a oprav za r. 2002 v obci
Krchleby
3. hodnocení smlouvy o provozování ČOV ve Staňkově za r. 2002
4. dohodu o tvorbě a čerpání
prostředků fondu oprav v r. 2003 v
lokalitě Krchleby
5. dohodu o tvorbě a čerpání
prostředků fondu oprav v r. 2003 v
lokalitě Staňkov
Uvedené materiály byly radou schváleny.
Rada projednala a konstatuje, že
město nemá zájem o pozemky v k.ú.
Staňkov-ves, které nabídl městu k
prodeji p. PaedDr. Pavel Šleiss, bytem
Domažlice, Msgre. B. Staška 79.
V. Žáček, J.Steinbach

Cesta do
neznáma
AVZO – AMK Staňkov pořádá
ve dnech 14. – 15.6 2003 tradiční již 34. cestu do velkého neznáma.
Start dne 14.6. 2003 kolem 08.00 hodin od lávky ve Staňkově.
Startovné 50,- Kč.
Pro zájemce je připraveno ubytování ve 2 a 4 lůžkových chatkách
s ledničkou. Bližší informace můžete získat a ubytování si zamluvit
na telefonním čísle 603 260 696 u pana Zdeňka Kaase.

Staňkovsko
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ROZPOČET MĚSTA STAŇKOV NA ROK 2003,
schválený zatupitelstvem města dne 26.2.2003
v tis. Kč.

Název kapitoly

Roční rozpočet

A - Daňové příjmy a poplatky
daň z příjmu ze závislé činnosti
daň z příjmu fyz. osob (podnik.)
daň z příjmu fyz. osob (kapitál.výnos)
daň z příjmu právnických osob
daň z přidané hodnoty
daň z nemovitostí
správní poplatky
ostatní poplatky

18.203,3.900,1.600,215,3.900,5.800,1.200,300,1.288,-

B - Nedaňové příjmy
Z toho např.:zemědělství a lesnictví
bytové hospodářství
kultura
místní hospodářství
příjmy z podílových listů
prodej nemovitostí

13.645,2
2.538,1.036,348,940,6.300,1.500,-

A + B - Vlastní příjmy celkem

31.848,2

C - Ostatní příjmy
dotace ze státního rozpočtu
převody rozp. prostř. mezi obcemi
investiční dotace celkem
investiční příspěvek

31.430,8
5.264,6
286,6
25.737,9
141.7

A + B + C - Rozpočet příjmů celkem

63.279,-

splátky hypot. úvěru
zapojení prostředků fondu rezerv
úvěr
hypoteční úvěr

-124,0
1.755,9
5.400,2.887,1

Popis některých položek

prodej dřeva, pronájem pozemků
pronájem LD, tržby kina, městská knihovna
nájem nebyt. prostorů, příjmy z činnosti MTBS

výkon státní správy, školství, sociální dávky
příspěvky na provoz MŠ, ZŠ a pečovatel. služby od obcí
(22b.j. 1.914,9; kanalizace+rek.ČOV 10.400,-; vodovod.řady Staňkov +
vodovod.přivaděč Krchleby 2.423,-; výstavba ZŠ 11.000,-)

na vodovodní řady, kanalizaci + rekonstrukci ČOV
na 22 bytových jednotek v ul.U Pošty

Rozpočet příjmů celkem pro rok 2003 – 73.188,- tis. Kč

Zemědělství a lesnictví 1.370,(loni skutečnost 1.200,9)

rekultivace, náklady na hospodaření v lesích, státní dozor lesů, vytýčení hranic les. poz.

Doprava 2.033,(loni skutečnost 1.926,9)

komunikace, náklady na ztrát. linky ČSAD, chodníky, projektová dokumentace, údržba a oprava
lávek

Vodní hospodářství 21.290,(loni skutečnost 5.001,5)

vodovodní řady, kanalizace části Plzeňské ul. vč. protlaku a napojení k ČOV, projektová dokumentace
kanalizační řady, rozbory pitné a odpad. vody, lapače splavenin, údržba vodárny a stojánků,
rekonstrukce ČOV + kanalizace, vodovod. přivaděč do Krchleb, vod.+ kanal. pro zdrav. střed. + třetí
bytový objekt

Školství 17.567,(loni skutečnost 35,211,3

rekonstrukce + přístavba ZŠ, příspěvek MŠ, ZŠ a ZUŠ

Kultura 2019,(loni skutečnost 1.742,8)

provoz LD, provoz městské knihovny, provoz kina, rekonstr. kotelny LD, příspěvek Osvětové
besedě, příspěvek na tělovýchovu

Bytové hospodářství 5.414,(loni skutečnost 13.080,2

dům s 22 b.j. v ul. U Pošty (výstavba, inženýrská činnost), údržba domů čp. 30,31, projektová
dokumentace na 3. bytový dům.

Místní hospodářství 6.282,(loni skutečnost 5.626,3)

provoz, mzdy MTBS, veřejné osvětlení, provoz Plzeňky, ÚP Ohučov a Vránov, údržba hřbitova,
pojištění vozidel, civilní služba, změna ÚP Staňkov, dětské hřiště Vránov

Životní prostředí 1.766,(loni skutečnost 1.639,5)

skládkování Lazce, kontejnery, zeleň, hubení bolševníku, popelnice, rekultivace býv.skládky

Zdravotnictví 4.261,(loni skutečnost 45,-)

výstavba zdravotního střediska

Peč.služba, soc.dávky 4.326,(loni skutečnost 3.755,6)

sociální dávky, rozvoz obědů, provoz pečovatelské služby

Požární ochrana 336,(loni skutečnost 336,9)

provoz a vybavení hasičských sborů, údržba budov Staňkov, Ohučov, Krchleby, Vránov

Vnitřní správa 6.524,0
(loni skutečnost 10.705,5)

provoz MěÚ, pojištění, výkon státní správy, oprava podlahy spol. místnost Ohučov, revizní zprávy

Rozpočet výdajů celkem pro rok 2003 – 73.188,- tis. Kč
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Tipy na vlakové výlety
Na začátku jara vám opět připomínáme a uvádíme možnosti cestování do příhraničního území Německa pouze za ceny jízdného na hranice.
Pro zjednodušení uvádíme pouze omezené časové údaje dané polohou města Staňkova, protože využití jiných železničních přechodů je
z časových důvodů skoro nemožné.
Na úvod několik důležitých upozornění:
1) Zlevněné cestování vlakem je možno využít jen o víkendových dnech.
2) Zpětné překročení státní hranice musí být ukončeno do 3.00 hod. následujícího dne.
3) Jízdenky musí být zakoupeny v den použití, nesmí být zakoupeny v předprodeji.
4) Musí být zakoupeny u pokladen, které jsou vybaveny terminály ARES nebo AVOS
5) musí být označeny průvodčím ČD.
Pro příklad uvádíme časy cesty ze Staňkova do Regensburgu a zpět:

Staňkov
Domažlice
Furth
Schwandorf
Regensburg

Regensburg
Furth
Domažlice
Staňkov
pozn.:x = přestup

odj.
příj.
odj.
příj.
odj.
příj.
odj.
příj.

Tam
7,39
8,01
8,17
x8,41
x9,02
x9,53
x10,00
10,34
Zpět
odj.
příj.
odj.
příj.
odj.
příj.

*10,04
*Přímý vůz Praha
10,20
hl.n. - Regensburg
10,22
10,47
11,07

12,38

*17,22
18,54
19,31
19,35
19,51

*Přímý vůz
Regensburg Praha hl.n.

Cena zpáteční jízdenky Česká Kubice – státní hranice t/z je 13,- Kč. Jízdenky z místa nástupu si kupuje každý účastník sám za případného
využití poskytovaných slev.
Cena zpáteční jízdenky Staňkov – státní hranice je 58,- Kč. Při použití těchto vlaků lze také vystoupit ve Furthu a navštívit např. zabíjení
draka, luční biotop poblíž letního koupaliště (směr Všeruby) a prohlédnout si život pod hladinou rybníka.
V Chamu můžete navštívit sobotní a nedělní trhy, národopisné slavnosti a program na velkém sportovním letišti. Můžete zde také přestoupit
na přípoje do Waldmünchenu, Kötztingu a Lamu. Ve Waldmünchenu je známé kryté koupaliště, v Kötztingu historické centrum se starým
dřevěným mostem a u Lamu se můžete vydat na Ostrý ze západní strany.
V Regensburgu je řada památek spojených často s českou minulostí, zajímavý je i provoz na kanálu Rýn – Dunaj, navštívit můžete i
známou Walhallu, směrem po proudu Dunaje.
M. Hering

Hasičská soutěž
Sbor dobrovolných hasičů Staňkov ve spolupráci s městem Staňkov pořádá dne 17. května
2003 na hřišti TJ CHKZ Staňkov hasičský den. V 09.00 hodin začíná okrsková soutěž v požárním
sportu s programem 100 metrů překážek a požární útok na 2 B. Po této soutěži předvedou
něco ze svého hasičského umění děti a odpoledne od 13.00 hodin proběhne na témže místě
soutěž v požárním útoku na 2B „O pohár města Staňkova“. Pořadatelé srdečně zvou co nejširší
veřejnost, zejména pak děti a mládež. Občerstvení zajištěno.

Staňkovsko
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Jak žije TJ SOKOL v Krchlebech
Představuje se Vám, čtenářům, dobrovolná nezisková organizace
s názvem TJ Sokol Krchleby,která měla v uplynulých dnech výroční
valnou hromadu,na které hodnotila svoji činnost. Organizace má
celkem 114 členů. Žáky počínaje, přes ženy, muže a přispívajícími
konče.To je „úřední“ představeni naší TJ.
Žáčků v posledních letech nijak moc nepřibývá. Asi nejsou vhodné
„výrobní podmínky“ pro jejich přibývání! Na druhé straně se
prosazuje na čelním místě starší generace. Protože stáří z velké
části drží TJ v chodu, musíme ještě nějaký čas čekat, co s námi
mládí v budoucnu udělá.
TJ obhospodařuje majetek cca v hodnotě 2,5 mil. korun. Jsou
to kabiny fotbalistů, travnaté hřiště, tréninkové hřiště, objekt
sokolovny, tech. zařízení na údržbu a v neposlední řadě nejnovější
objekt dětského sportovního areálu na pozemku u sokolovny. Na
tak malou TJ je hodnota neobyčejně vysoká a udržet tuto hodnotu
dá nemalou práci.
Abychom se představili blíže, je nutné seznámit čtenáře částečně
se zprávou o činnosti, která byla projednávána na valné hromadě
8.3.2003. Sportovní aktivita je zaměřena jako všude na vesnici na
sport č.l, a tím je fotbal. Do fotbalu také plynou z největší části
finance, které TJ dává každý rok těžko dohromady. Sportovní
výsledky jsou hodnoceny průběžně během soutěží. Nejcennější
je práce lidí, kteří se starají o chod sportování. Zatím plynulý chod
oddílu kopané leží na dvou osobách. Předsedovi oddílu p.Pittrovi,
zároveň hospodáři TJ, a na sekretáři oddílu p.Kufnerovi, který
kromě toho zastupuje TJ i v okresním orgánu fotbalového svazu.
Oba tito dlouholetí funkcionáři mají na krku sedmdesátku a mohou
být těm mladším velkým vzorem. Ať jim chuť do práce pro naši TJ
a zdraví vydrží ještě hodně dlouho. Samotní sportovci-fotbalisté,
dle mého soudu, by mohli k činnosti oddílu přispět daleko více než
odkopanými zápasy a zaplacením příspěvku. Práce, která je pak
potřebná k chodu oddílu, by se rozložila na více rukou a věřím,
že i výsledky by se zlepšily a přinesly by zlepšení celého dění v
oddíle.Trenéři fotbalu, p.Bažant, p.Roth a p.Landštof, dobře vědí,
jak práce více těší, když je do ní zapojeno celé mužstvo, které pak
předvede to, co je trenéři učí.
Druhým sportovním objektem je v Krchlebech opět vzkříšený „sport
pro všechny“. Činnost u žáků a žaček není jak by měla být, ale
buďme rádi , že se opět ukazuje na vesnici něco, co zde v minulosti
dobře fungovalo. Dospělí na cvičení jako takové moc nejsou. Byl
zde založen kroužek odbíjené. Ten se pravidelně schází, přihlásil
se do amatérské ligy smíšených družstev, kde si nevede nejhůře.
Má 22 stálých členů. Svoji činnost si hradí z velké části ze svých
kapes. Činnost si pak kroužek zpestřuje turistikou zakončenou
příjemným posezením. Duší a mozkem jsou L.Liška a Miloš Vakeš
- domácí chalupáři. Že je kroužek životaschopný, dokazuje i prací
na údržbě i v organizování kulturních akcí.
Pro tuto veškerou činnost je nutné mít dostatek peněz. TJ financuje
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údržbu objektu z peněz, které získává z nájemného, z příspěvků
od městského úřadu, z příspěvků od sportovní unie a v neposlední
řadě od sponzorů. Ti jsou ve většině i členy TJ. Vyplácí se nám
spolupráce se staňkovskými podnikateli, kteří si pronajímají
plochu pro fotbálek a pomáhají pak s údržbou objektu. Navíc
mají možnost umístit reklamní plochy okolo hřiště. TJ ví, že malí
podnikatelé nemají na růžích ustláno, proto je naše TJ vděčná za
každou pomoc pánům M.Vakešovi, Mixánovi, Sikorovi, L.Liškovi,
K.Konopíkovi, Heleně Konopíkové a všem těm nejmenovaným,
kteří dle svých možností pomohou, aby naše TJ mohla dělat to, co
má ve svém názvu - tělovýchovu.
Hodnocení práce naší TJ by nebylo celé, kdybych se nezmínil
o práci tzv. kulturně společenské. Kulturní akce, jako jsou plesy,
zábavy, pro děti pak soutěže ve sportovním klání nebo karnevaly,
patří i do naší činnosti. Je jisté, že ten, kdo něco dělá pro veřejnost,
je vždycky nemilosrdně kritizován. Naštěstí zde máme odolné
povahy, které vždycky to „něco“ dělají! U dětských akcí je to
Martina Konopíková, kde jí pomáhají kamarádky pí.Kaslová a z
těch mladších pak A.Sekerešová, Petra Konopíková a Vagnerová.
I zde jsou nutné peníze, protože o ty jde vždycky až v první řadě.
I zde pomáhají již zmínění sponzoři, ale i další, jako V. Tomanová,
Farkašová, Kubánová.Do společenských akcí jsou zahrnuty
společensko sportovní akce, a to turnaj v odbíjené, turnaj fotbalový
a turistické pochody.
Naše práce není jen úspěch a radost. Na činnost přikládá ruce
poměrně málo členů a většinou jsou to stejní lidé. Práce pro
veřejnost, jak už bylo řečeno, je vidět nejlépe na tom druhém,
proto třeba i mezi námi jsou ti, kteří dříve pro TJ dělali, ale veřejná
kritika je odradila. Odradí i přístup některých občanů, kteří nejen,
že nepomohou,ale i uškodí. Na dětské hřiště vezmou svoje psí
miláčky, kteří do pískoviště udělají to, co dělají všude, odlehčí
si. Dodržovat zásady čistoty okolí, nepoškozovat majetek třeba i
„jen“ trávu na fotbalovém hřišti, to je pro některé lidi pojem úplně
neznámý.
V letošním roce se na naši TJ hrnou velké akce při údržbě majetku.
Tyto akce spolknou velké finanční sumy. Vyjímám z usnesení
valné hromady: je to v první řadě generální oprava střechy kabin,
dále oprava krovu budovy sokolovny, vybudování zábran okolo
kurtu na dětském hřišti. Dále je to údržba travnaté plochy, údržba
sekačky, údržba vnitřku objektu sokolovny, provoz a údržba
vodohospodářského bloku u fotbal. hřiště. Není málo, co jsem zde
vyjmenoval, a zkuste dát na tak malé vesnici dohromady tak velké
peníze a takové nadšení u lidí, kteří tuto práci budou ochotni dělat a
dovedou ji zdárně do konce. Aby i ti, co přijdou po dnešní generaci,
měli co udržovat, měli kde sportovat a bavit se. Aby nemuseli říkat,
že jsme jim nechali jen břemeno. Částečně je to už dnes v jejich
rukou. Je zde jedna podmínka - chtít.
Pro veřejnost, příznivce i pro ty druhé napsal zprávu o tom, jak žije
TJ Sokol v Krchlebech, její předseda.
Josef Liška.
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Z činnosti Farní charity

3. ledna proběhla v našem městě a okolí Tříkrálová sbírka. Celkový
výtěžek 43.562,70 Kč byl odeslán na SČKCH do Prahy. V únoru tohoto roku se
nám 65% z vybrané částky vrátilo na náš účet. Tyto peníze budou čerpány dle
záměru.
1/ Příspěvek na školní pomůcky, školní výlety dětem ze soc. slabých rodin ZŠ
Staňkov.
2/ Výpomoc soc. slabým lidem v našem okolí.
3/ Adopce na dálku.
4/ Zdravotní a rehabilitační pomůcky, které bychom zapůjčovali lidem, které
je potřebují.
Do adopce na dálku se zapojujeme spolu se staňkovskými skauty. V lednu bylo
na adopci odesláno 4 900 Kč. Nedávno jsme od naší adoptivní dcery dostali
dopis. Děkuje nám, že jí umožňujeme studovat. K Vánocům dostala šaty, které
byly také zakoupeny z těchto peněz.
19. února jsme odeslali 35 balíků oděvů do střediska humanitní pomoci
do Dublovic.
Charita také odeslala balíček starých poštovních známek na pomoc
misiím. Do této pomoci se můžete zapojit i Vy, pokud budete doma sbírat věci,
které mají pro misie význam. Jsou to staré poštovní známky, které odstřihněte
s asi 1⁄2 cm okrajem. Hezky ofrankované obálky a pohlednice nevystřihujte,
ale nechte je v celém formátu, rovněž doporučené dopisy a cenné papíry.
Také můžete sbírat použité telefonní karty, staré peníze a mince, šperky, staré
náramkové hodinky, prstýnky, staré růžence, madaile, staré řády atd.
Ukázali jsme Vám, jak můžete pomoci misiím. Z výtěžku těchto věcí
jsou zakoupeny potraviny, sušené mléko, školní potřeby pro hladovějící a
nemocné v Tanzánii, ale i například terénní vůz pro misijní nemocnice.
Abychom mohli i dále pomáhat, prosíme Vás, rozhlédněte se doma po
uvedených předmětech. Tyto pak můžete přinést do Farní charity nebo na faru,
kde nám je pan farář předá. Děkujeme.
V sobotu 17. května pořádáme autobusový zájezd do Staré Role
u Karlových Varů. Navštívíme P. Müllera, který bude sloužit mši sv. Pak
zajedeme na poutní místo Chlum sv. Máří. Pokud má ještě někdo zájem, může se přihlásit. Cena zájezdu je 150 Kč.
V červnu bychom chtěli jet s dětmi, které koledovaly, do plzeňského bazénu.
Šatník charity je otevřen každých 14 dní v sobotu od 9 do 11 hodin.
Příjemné prožití velikonočních svátků Vám přejí členové Farní charity.
L. Petrašovská

Bohoslužby o Velikonocích 2003

8:00
9:30
11:00
14:30

Holýšov
Osvračín
Staňkov
Merklín

Ne

13. 4.

Květná neděle

Po

14. 4.

Pondělí Svatého týdne

Út

15. 4.

Úterý Svatého týdne

St

16. 4.

Středa Svatého týdne

Čt

17. 4.

Zelený čtvrtek

17:00 Staňkov

Pá

18. 4.

Velký pátek

17:00 Staňkov

So

19. 4.

Bílá sobota
Velikonoční Vigilie

Ne

20. 4.

Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční

Po

21. 4.

Pondělí velikonoční

20:00
8:00
9:30
11:00
11:30
8:00
14:30

Staňkov
Holýšov
Osvračín
Staňkov
Otěšice
Staňkov
Merklín

17:00
8:00
9:30
11:00
11:00

Staňkov
Holýšov
Osvračín
Staňkov
Buková

≈≈≈
Pá

25. 4.

Pátek velikonoční

Ne

27. 4.

2. neděle velikonoční

Požehnané Velikonoce!
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Bojíme se maturity?

„Ještě jsem tě neviděla, aby ses učila, miláčku!“
Tak tuhle větu slýchávám v poslední době doma skoro pořád. A ptáte se proč?
Odpověď je jednoduchá, maturita se blíží. A bohužel velice rychle. Já mám ale
stále spoustu času, nanejvýše mě zajímá, co si 2. června obleču.
Kde je ten čas, kdy se nám poprve otevřely brány BEANu a my si
s hlavou v oblacích, někde v koutku duše a jenom pro sebe, říkali, že maturita
je ještě strašně daleko. A hle, roky se přehouply a my jí vycházíme vstříc tváří
v tvář, ale s hlavou poněkud sklopenou.
A nebo spíš takto?
Celé čtyři roky jsme usilovně dřeli, snažili se a vydávali ze sebe
maximum. Při hodinách jsme se předháněli, kdo první zvedne ruku a správně
odpoví. Pracovali jsme i přes přestávky, nechtěli jsme se zbytečně zdržovat.
V životě, po dobu svého studia, bych nebyla schopna takové odpornosti, jako
je napsání taháku a následného podvodu na učiteli. Nestalo se mi, abych měla
trému před písemkou či zkoušením, nikdy, v žádném případě, jelikož jsem se
doma vždy svědomitě připravovala.
Proto jistě chápete, že maturitní zkoušky se nebojím a nemohu se
dočkat první písemné práce i ústního zkoušení před komisí. Bude to nejšťastnější
den mého života a vsadím se, že vás mrzí, že nebudete mít tu možnost prožít
něco podobného.
Petra Lišková, studentka 4. roč. SSOŠ BEAN

Jaro je tu !!! Ale …
Tak jsme se konečně dočkali. Po dlouhé zimě nás konečně hřejí první sluneční paprsky a lákají nás do
přírody. Skoro všichni jsme se těšili na to, až už roztaje sníh a my budeme moci vzít své nejbližší a jít se pokochat
tou jarní pohodou. Jenže ouha. Ne, že by neroztál sníh, ne, že by sluneční paprsky nezačínaly pozvolna zahřívat
naše kosti, ne, že by s námi naši nejbližší nechtěli jít ven na procházku, to všechno je v pořádku. Problém je
v tom, že ono pomalu nebylo, poté co roztál sníh, kam na tu procházku jít, neboť většinu chodníků i volných
prostranství po zimě zdobily nikoli rozkvetlé sněženky, ale něco úplně jiného, psí výkaly. Každý, komu se jednou
povedlo do „toho“ šlápnout, mi dá za pravdu, že to není nic příjemného. Za pravdu dají zcela určitě i ti, kterým
není lhostejné, jak veřejná prostranství po zimě vypadají. Pes je nádherné zvíře, které je rádo, když se může, po
době strávené v bytě či na dvorku, pořádně proběhnout či projít po boku svého pána /paní, a nemůže za to, že koná svoji potřebu tam, kde
ji koná. Škoda jen, že majitelé těchto psů nejsou ohleduplní vůči těm ostatním, neodstraní psí exkrementy a nechají ty ostatní, aby si do
„toho“ jak se říká, šlápli…
Touto situací se začala zabývat rada města. Bylo rozhodnuto vypracovat podklady pro vyhlášku, která by měla řešit
jednak otázku volně pobíhajících psů a jednak i otázku znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy a následného
jejich neodstranění s odpovědností jejich majitelů. Všechno je zatím v prvopočátku, ve stadiu příprav, kdy zjišťujeme obdobné
zkušenosti z jiných měst. Není zas tak velký problém vytvořit adekvátní vyhlášku, není problém stanovit sankce za její nedodržování,
problémem je spíše systém kontroly jejího dodržování. Tohoto jsme si všichni velmi dobře vědomi. Jako jedno řešení této situace se
(vzhledem k tomu, že ve městě není městská policie a oni v dohledné době nebude) nabízí využití ustanovení zákona č. 138/2000 Sb.
O obcích, kde je v § 86 ustanoveno, že „nezřídí-li zastupitelstvo obce obecní policii, může písemně pověřit zaměstnance obce zařazeného
do obecního úřadu úkoly k zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti obce“. Což v praxi znamená, že tato
osoba má právo požadovat od občanů potřebná vysvětlení k objasnění skutečností nutných ke zjištění přestupku, upozorňovat fyzické a
právnické osoby na zjištěné nedostatky, činit opatření k jejich odstranění a v neposlední řadě může i ukládat pokuty v blokovém řízení.
Úplně nejlepší by ale bylo, kdyby si majitelé psů sami uvědomili tento problém a sami přispěli svým postojem k jeho řešení.
Starosta

Rybářské závody

MO ČRS Staňkov zve všechny příznivce Petrova cechu, členy i nečleny této organizace, na tradiční rybářské závody, které se uskuteční
dne 4. května 2003 od 07.00 hodin na rybníku Víšek I. /rybník blíž ke Kamenici/. Chytá se na jeden prut s jedním návazcem a jedním
háčkem na jakoukoli povolenou nástrahu. Vnadění před i během závodů zakázáno. Předprodej lístků dne 30. dubna 2003 od 17.30 hodin
v pivnici „U Šimků“ ve Staňkově a dne 4. května 2003 od 06.30 hodin na hrázi rybníka. Startovné 50,- Kč, občerstvení zajištěno.

Dětské rybářské závody

MO ČRS Staňkov zve všechny děti, rybáře i nerybáře, i s jejich rodiči na dětské rybářské závody, které se konají dne 1. června 2003 od
08.00 hodin na rybníku Víšek I. /rybník blíž ke Kamenici/. Prodej lístků v den konání závodů od 07.15 hodin na hrázi rybníka. Chytá se na
jeden prut s jedním návazcem a jedním háčkem na jakoukoli povolenou nástrahu. Vnadění před i během závodů zakázáno. U malých dětí
nezbytná pomoc dospělých při manipulaci s prutem povolena. Startovné 10,- Kč. Občerstvení zajištěno pro děti i dospělé.

Staňkovsko

Duben 2003

Duben v naší MŠ
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Na jaře jsme v řece Radbuze utopili „Morenu“, symbol zimy, a
přivítali jaro, které nás opravdu potěšilo počasím. První dny v dubnu nás
zahřály, rozproudily krev a vyvolaly aktivitu v nás dospělých i v dětech.
Rozlehlá školní zahrada byla velkým soustem, ale s pomocí technických
služeb města Staňkova jsme ji utvořili příjemnou a čistou po dlouhé zimě.
Práce zdaleka nejsou dokončené. Je třeba upravit a natřít zahradní průlezky,
zabezpečit tunel na umělém kopci a doplnit písek na pískovištích.
Aprílové počasí nás ujišťuje o tom, že duben je tady. Poslední výlety
paní zimy nás neodradí od akcí, které máme v plánu a týkají se jara. Každá
třída si připravila svoji „Jarní slavnost“, což je posezení s rodiči. 14. dubna se
na ní sejdou děti a rodiče u Žabiček, Motýlků a Včeliček a 15. dubna budou
oslavovat jaro Berušky. Všichni od 16,00 hodin. Srdečné předvedení dětí
v rolích poslů jara s nůší písní, tanečků a hříček je připraveno pro potěšení
každého zúčastněného dospěláka. Každý človíček předvede to nejlepší, co
umí zazpívat, přednést nebo zahrát. Velký podíl na kulturním zážitku budou
mít jistě maminky a babičky, které své potomky patřičně vyparádí a tím zvednou sebevědomí svých ratolestí. Každý z nich si
tak jistě řekne: „Mami, tati, vidíte mě, jak mi to sluší? A jak tu básničku (písničku) umím? To se mi to povedlo!“ Věříme, že
slova chvály budou to jediné, co děti po dokončení své produkce uslyší. A to platí i pro ty, kterým se to nepodaří tak, jak si to
rodiče přáli slyšet.
Oslava jara bude pokračovat přípravami na Velikonoce. Nejrůznější techniky zdobení vajíček, pletení pomlázek a
další velikonoční dekorativní zdobení je již tradicí nejen pro práci v MŠ, ale jsou do ní zapojeni příslušníci celých rodin /od
pradědečka .../. Tak vzniknou zajímavá zákoutí a výstavy s velikonoční tematikou, která budou jistě originální, zavoní jarem
a přispějí náměty do našich školních alb. I ve školce chodí zajíček s pomlázkou a děti si, jako každý rok, odnesou domů
velikonoční nadílku.
23. a 24. dubna navštívíme dům dětí ve Stodě, kde jako každý rok budeme pracovat s hrnčířskou hlínou. Výrobky,
které děti vytvoří, nám naši kamarádi vysuší, opatří glazurou a vypálí. Hotové produkty udělají radost maminkám ke Dni
matek a vyzdobí interiéry našich tříd a to za minimální finančíní náklady. Nedílnou součástí tohoto výletu je jízda vlakem, i
když někdy zpestřená výlukou. Tato činnost se týká pouze předškolních dětí, které budou rozděleny do dvou skupin a na výlet
se vydají za doprovodu učitelek, paní Osvaldové a dalšího dobrovolného doprovodu, který zajistí bezpečnost dětí.
29. dubna k nim přijede pan fotograf. Zvěční nám třídní kolektivy na památku na školní rok 2002-2003 nejen pro
jednotlivce, ale i do školní kroniky. Více pozornosti bude věnovat dětem, které nás opustí a odejdou v září do základní školy.
Dobové fotografie budou památkou pro děti, ale i materiálem pro vytváření školního TABLA.
30. dubna se budou rojin na školní zahradě čarodějnice. Poprosíme maminky, aby nám ze svých ratolestí vytvořily
čaroděje a čarodějnice a 30. dubna nám je poslaly do školky na koštěti. Dopoledne zaplní kouzelné úkoly, soutěže a
překvapení. Vyvrcholením bude upálení ČARODĚJNICE na hranici. Sladkou odměnou bude něco, co by běžný smrtelník
nepozřel – žížaly, švábi a brouci. Veselý průvod čarodějnického potěru s doprovodem starých čarodějnic po městě ukončí celý
dopolední čarodějnický slet.
Než se nadějeme, bude konec měsíce. Jak ten čas letí. Čím více aktivit, tím čas rychleji utíká. Nevím, zda vůbec
postřehneme, že je květen, a o červnu už ani nemluvě. Ale to až zase někdy jindy.
M. Němcová

Convoy of Remembrance 1945
Jako každý rok pořádá Military car club Plzeň
vzpomínkovou jízdu Convoy of Remembrance
s cílem připomenout nám mladším osvobození
části naší vlasti v roce 1945 americkou armádou.
Do Staňkova by měl tento konvoj před městský
úřad dorazit ve směru od Kdyně dne 3. 5. 2003
kolem 13.40 hodin a odjíždět by měl kolem 14.10
hodin.

Staňkovsko

Duben 2003

Význam zateplovacích systémů vzhledem k neustále rostoucím cenám energií stále narůstá. Na našem trhu je v současné
době řada kontaktních tepelněizolačních systémů, převážně
zahraniční výroby. Oblibě se přitom těší systémy společnosti
STOMIX spol. s r.o., která je v této oblasti jednou z mála ryze
českých firem a která se kvalitou svých produktů zcela vyrovná zahraničním (její produkty jsou certifikovány v České
republice, na Slovensku, v Německu, Litvě a Rusku, firma je
členem profesního sdružení firem - Cechu pro zateplování
budov ČR a držitelem certifikátu dle ČSN EN ISO 9002).
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Fasádní zateplovací systém zabrání promrzání zdiva (bod mrazu se
posune do izolační vrstvy) - tím se zamezí poruchám zdiva mrazem
Výrazně se zlepší tepelná akumulace zdiva
Výrazné úspory nákladů na vytápění
Nižší nároky na kapacitu vytápěcího zařízení
Omezení výskytu plísní
Ochrana před hlukem - zateplení použitím vhodného izolantu může
zlepšit i útlum hluku
Nový a efektní vzhled (součástí komplexního zateplovacího systému
je samozřejmě i konečná povrchová úprava)
Výrazné zlepšení tepelné pohody při vysokých teplotách v létě (v
místnostech je chládek)
Prodloužení životnosti konstrukcí snížením namáhání teplotními rázy
Společnost STOMIX® nabízí dva typy kontaktních zateplovacích
systémů - systém s izolantem z polystyrenu (stomix THERM® alfa), jehož výhodou je zejména příznivá cena a nízká pracnost při provádění a systém na bázi
minerálních vláken (stomix THERM® beta) - jeho výhodou je lepší prodyšnost
a možnost použití i ve výškách nad 22,5 m.
V oblasti omítkovin je pak možno volit nejen mezi širokou škálou
barev, strukturou a zrnitostí, ale i mezi několika typy - jedná se o mozaikové
dekorativní omítkoviny (AlfaDEKOR|), tenkovrstvé akrylátové, minerální,
silikonové omítkoviny, omítkoviny pro použité za nižších teplot či o tenkovrstvou flexibilní akrylátovou omítkovinu pro povrchovou úpravu betonu a omítek
s aktivními trhlinami do tloušťky 1,2 mm (omítkoviny řady Beta DEKOR®).
Všechny omítkoviny vytvářejí omyvatelnou povrchovou vrstvu s dlouhodobou
odolností proti povětrnostním vlivům a UV záření.

Kontakt:
STOMIX Plzeň s.r.o., Kaplířova 20, 301 00 Plzeň, tel. 377 422 690
zelená linka 800 555 300 plzen@stomix.cz www.stomix.cz

KARTEX

Prodejna textilu a oděvů KARTEX Karbanovi Vás zve na nákup zlevněného
zboží. Každý měsíc je připraveno nové
zboží s výraznými slevami. Těšíme se
na Vaši návštěvu.

KČT Sokol Staňkov si vás dovoluje pozvat na XXII. ročník akce

Staňkovský nezmar,

který se koná dne 21. 6. 2003.
Zveme vás na tři cyklotrasy v délce
40 km, 60 km a 80 km. Pro pěší je
připravena trasa 15 km.
Start je od 8.00 do 10.00 hod v
sokolovně. Občerstvení v cíli pro
účastníky je zajištěno. Pěkné počasí a dobrou pohodu na trasách
zajišťují pořadatelé, kteří se těší na
vaši účast.

Jarní část fotbalové sezony je již v plném
proudu, bohužel tým Staňkova fanoušky
v úvodních zápasech zklamal. V prvních
čtyřech utkáních uhrál jen bod a nevstřelil
ani jeden gól. Po roce se tak opakuje známý
scénář – naše mužstvo hraje o záchranu
v soutěži a to je fakt, s nímž se po celkem
solidním podzimu a vydařené přípravě
nepočítalo.
Nijak výrazné nejsou ani výsledky
béčka v okresním přeboru, také bude mít
záchranářské starosti. Bez nervů a jen pro
radost může hrát céčko ve IV. třídě, z níž již
není kam sestoupit.
Poněkud optimističtější je pohled na naše
mládežnické celky, dorost hraje v lepší
polovině tabulky krajské soutěže a žáci by
tamtéž také mohli jaro odehrát celkem bez
problémů. Mladší žáci zahajují mistrovské
soutěže koncem dubna a minižáci začnou
hrát o body až v květnu.
Čtvrtou sezonu ve futsalové divizi hrál
Ajax Staňkov a obsadil 8. pozici, což
znamená, že tuto soutěž bude hrát i
v následujícím ročníku. Nejlepším střelcem

týmu se stal Aleš Kmetík, nastřílel 65 gólů
a tím obsadil 2. místo v tabulce divizních
kanonýrů. Střelecky se dařilo i dvěma
novým tvářím v kádru Ajaxu, Mírovi
Vachtlovi a Pavlu Gustovi.
Futsal se nyní začne hrát i na úrovni
okresu, v 1. lize hraje Real Staňkov, ve
2. lize bojuje o postup Keramika Staňkov,
zatímco béčko Ajaxu hraje bez nějakých
zvláštních ambicí.
Stolní tenisté Staňkova mají za sebou
poměrně úspěšnou sezonu, áčko se udrželo
v krajské soutěži, béčko zvládlo v klidu
okresní přebor.
Hokejistům se bohužel v Chodské lize
příliš nevyvedla nadstavbová část, jejich
naděje skončily vyřazením od týmu
Poběžovic.
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