Pouťové číslo

Toto číslo sponzoruje
SERVIS PC - prodej a opravy výpočetní techniky
Červenec 2003

Provozovna servis PC byla otevřena v loňském
roce a v současné době zde nabízíme kompletní služby
v oboru oprav a prodeje výpočetní techniky a základních
oprav mobilních telefonů.
Nabízíme prodej jak nových, tak repasovaných
počítačů a dále pak ucelený sortiment periferií k výpočetní
technice jako jsou monitory, tiskárny, herní zařízení,
reproduktory a další doplňky zpříjemňující práci s Vaším
počítačem.
Od června letošního roku jsme autorizovaným distributorem
počítačů Triline a notebooků Premio ostravské firmy
ATC Computers – největšího výrobce počítačů v České
republice.
Dále Vám můžeme nabídnout kompletní sortiment
digitálních fotoaparátů od firem BenQ, Canon, Fujifilm, HP,
Minolta, Nikon,Olympus,Panasonic a Sony.
Hitem letošního roku se staly náplně pro inkoustové
tiskárny od firmy Crocodille, které snižují náklady na tisk
inkoustových tiskáren až o 2/3, a dále pak mechaniky
CD-R/W jinak známé jako „vypalovačky“, které se cenou
propadly hluboko pod 2000 Kč.
V prostorách obchodu jsou ve stále expozici
vystaveny fotografie z cest po Africe a Asii od staňkovského
cestovatele Tomáše Grmana.
Pro obyvatele Staňkova a okolí, kteří nemají
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možnost přístupu k internetu, je v prostorách obchodu
„internetová kavárna“, která je zvláště v poslední době
hojně využívána.
Díky tomu, že má firma vazby přímo na dovozce
zboží do České republiky, Vám můžeme nabídnout nižší
ceny a novinky na trhu v předstihu před uvedením do
obchodní sítě.
Samozřejmostí je prodej na splátky prostřednictvím
České spořitelny a společnosti Cetelem.
V prostorách obchodu je možno také uzavřít
jakékoliv pojištění od ČSOB pojišťovny a stavební spoření
„s liškou“.
Na návštěvu se těší
Radka Pittrová

servis PC - prodej a opravy výpočetní techniky
28. října 282
Staňkov
tel: 777 231 269
E-mail: posta@servispc.com
http//www.servispc.com
pondělí - pátek 13,00 - 20,00
sobota 9,00 - 13,00
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Komplexní pozemková úprava
Základní informace

1. Právní předpisy upravující danou problematiku: Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
2. Pozemkovou úpravu zajišťuje: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Domažlice se sidlem Paroubkova 228, 344 11
Domažlice, P.O.Box 37, tel. 379 712 259,fax: 379 712 277
3. Význam a cíl pozemkové úpravy
Pozemková úprava se provádí ve veřejném zájmu s cílem vytvořit podmínky pro racionálnější hospodaření se zemědělskou půdou, pro
zajištění rozvoje venkova, zvelebení krajiny, zvýšení její ekologické stability a pro zajistění ochrany životního prostředí.
Pozemkovou úpravou se:
- prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, tj. scelují se do větších parcel s optimálnějším tvarem, zpřístupňují se a dle potřeb
vlastníků se jejich vlastnické hranice vytyčují a označují v terénu
budují se společná zařízení nebo realizují opatření, která chrání pozemky proti vodní erozi (např. meze, záchytné příkopy,
zatravňování a zalesňování pozemků ap.), která slouží ke zpřístupnění pozemků (polní a lesní cesty, sjezdy, mostky apod.), která
zadržují a postupně odvádějí povrchovou vodu z krajiny a eliminují tak nepříznivé účinky přívalových dešťů (vodní nádrže, úpravy
toků, poldry), která chrání životní prostředí, zvelebují krajinu a zvyšují její ekologickou stabilitu (výsadby zeleně, stromů, keřů,
realizace prvků územního systému ekologické stability)
- vyjasňují se vlastnické vztahy k nemovitostem (stavbám a pozemkům) a odstraňují se nedostatky v jejich evidenci
- kvalitativně se zlepšuje úroveň vedení vlastnických vztahů v katastru nemovitostí (digitálni soubor popisných a grafických
informací)
- vypořádávají se spoluvlastnictví k pozemkům a dále se vypořádávají vlastnictví k pozemkům zastavěným stavbami jiného
vlastníka
4. Předmět a obvod pozemkové úpravy:
Pozemkovou úpravou jsou dotčeny všechny pozemky v obvodu pozemkové úpravy bez ohledu na dosavadní způsob jejich využívání a
existující vlastnické a užívací vztahy k nim, přičemž pozemky zastavěné stavbou, pozemky funkčně souvisejíci s touto stavbou, oplocené
pozemky, pozemky v soucasně zastavěném území obce a pozemky v zastavitelném území obce pouze se souhlasem jejich vlastníka.
Obvod pozemkové úpravy je území dotčené pozemkovou úpravou, které zpravidla tvoří příslušné katastrálni území
5. Ostatní informace:
- Pozemkový úrad zahajuje řízení o pozemkové úpravě vždy z vlastního podnětu a to zpravidla na základě žádostÍ jednotlivých
vlastníků pozemků, tvořících nadpoloviční výměru zemědělské půdy v dotčeném katastrálním území a na základě žádosti příslušné
obce.
- Pozemkový úřad zajišťuje odborné zpracování návrhu pozemkové úpravy u zpracovatele. Zpracovatel návrhu je povinen v průběhu
zpracování díla projednávat nové uspořádání pozemků s dotčenými vlastníky a ti jsou povinni se k návrhu vyjádřit. Plán společných
zařízení posuzuje jménem vlastníků volený sbor zástupců a schvaluje zastupitelstvo obce na veřejném zasedání.
- vlastníkům pozemků navrhne Pozemkový úřad scelené pozemky tak, aby odpovídaly jejich původním pozemkům přiměřeně
cenou (cena je přiměřená pokud není ve srovnání s původní cenou vyšsí nebo nižší o více než 4%), přiměřeně výměrou (výměra je
přiměřená pokud není ve srovnání s půvódní výměrou vyšší nebo nižší o více než 10 %) a přiměřeně jejich vzdálenosti od usedlosti
(vzdálenost od usedlosti je přiměřená, pokud není ve srovnání s původní vzdáleností vyšší nebo nižší o více než 20%)
- Pozemkový úřad schválí návrh pozemkové úpravy svým rozhodnutím pouze tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň výměry
půdy pozemků, které jsou předmětem scelování
- náklady na pozemkové úpravy, které se provádějí ve veřejném zájmu, hradí stát

Rekonstrukce Nádražní ulice

Vzhledem k tomu, že se blíží uzavírka druhé nejvýznamnější silnice probíhající Staňkovem, považujeme za nutné ještě jednou podat
všechny možné dostupné informace ohledně rekonstrukce Nádražní ulice ve Staňkově.
Investorem akce ve výši 4.300 000,- Kč je prostřednictvím SÚS Domažlice Krajský úřad Plzeň. Výběrové řízení na dodavatele stavby je
naplánováno SÚS Domažlice na 22.7. 2003. Samotná realizace by měla začít ihned po Chodských slavnostech, tj. 11.8. 2003. Tento termín
závisí (kvůli objížďce) na ukončení rekonstrukce silnice v Holýšově – plánované ukončení 8.8. 2003. Při zahájení rekonstrukce dojde asi
na 14 dní k celkové uzavírce této komunikace od mostu až po viadukt pro veškerou dopravu. V průběhu této doby musí být provedena
kanalizace v úseku od mostu po odbočku k restauraci na Mlýnské, provedeny vodovodní a plynové přípojky, osazeny obrubníky, položen
asfaltový koberec a sraženy hrany na mostě. Po provedení těchto prací by mělo být umožněno osobním vozidlům projíždět kolem obuvi
ulicí Boženy Němcové a dále ulicemi Mathauserova a Wenigova. Pro nákladní dopravu se předpokládá celková uzavírka v době trvání cca
dvou měsíců, i když se části budou podle možností postupně zprůjezdňovat.
Od prvopočátku uzavírky bude v horní části Nádražní ulice od železářství p. Heriana pokládat kanalizaci fa. Stavmonta. Dále zde bude
probíhat dokončování plynofikace a vodovodních přípojek. V této části považuje město za prioritní umožnit po co nejdelší dobu možnost
přístupu za účelem zásobování do Chlumčanských keramických závodů a případné zamezení vstupu učinit na dobu co nejkratší.
Při celkové rekonstrukci této části Nádražní ulice bude probíhat napojování splaškových a dešťových kanalizací z domů, budou
budovány vodovodní a plynové přípojky. Zde bychom chtěli ještě jednou vyzvat všechny občany v této lokalitě, aby pečlivě zvážili zřízení
těchto přípojek, neboť v budoucnu nebude možno minimálně po dobu 10 let do tělesa této komunikace zasahovat.
Co se týče finanční náročnosti celé rekonstrukce, tak částka 4.300 000,- Kč, jež obdržela SÚS Domažlice od Krajského úřadu Plzeň,
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je určena pouze na rekonstrukci vozovky – asfaltový koberec. V této
částce nejsou zahrnuty ani obrubníky ani chodníky. Tyto musí hradit
město a dle projektu je toto spočítáno na 2. 900 000,- Kč. Rovněž
tak zde nejsou zahrnuty vodovodní, plynové přípojky, rekonstrukce
kanalizací a další práce, které v průběhu rekonstrukce vyvstanou.
Toto všechno musí hradit město, u některých částečně za součinnosti
s občany. Dále je nutno uvést, že realizací dojde k částečným
úpravám této silnice. Veškeré změny, které budou provedeny, jsou
v souladu se schválenou dokumentací a město je jimi vázáno a
nemá, až na nějaké drobnosti, možnost do nich zasahovat. Většina
těchto změn byla učiněna v zájmu bezpečnosti na základě požadavků
dopravní policie.
Celá etapa rekonstrukce a zejména její první část bude velice
časově náročná na provádějící firmy, kdy bude nutno stanovit
harmonogram prováděných prací takřka po hodinách.
Jsme si všichni vědomi toho, že tato nezbytná rekonstrukce
se podstatně dotkne všech obyvatelů Staňkova a přilehlých obcí,
a budeme se snažit, aby toto omezení bylo co možná nejkratší.
Závěrem bychom Vás všechny chtěli požádat o shovívavost při této
akci, když vše podle vás nepůjde tak, jak by mělo jít.
za město Staňkov
starosta

Program pouti 2003
Kostel sv. Jakuba
neděle 27. července 2003
Sokolovna
sobota 26. července 2003
neděle 27. července 2003
pondělí 28. července 2003
Mlýnská
pátek 25. července 2003
sobota 26. července 2003
neděle 27. července 2003

od 11.00 hodin – poutní mše svatá
od 20.00 hodin – Vejce - rocková zábava
od 16.00 hodin – Orchidea – poslechová a taneční hudba pro starší
od 17.00 hodin – Franta Toman ze Škrchleb – pouťové dozvuky
od 19.00 hodin – The Wrongs – rock & roll zábava
od 23.00 hodin – Hewer – rocková zábava
od 17.00 hodin – Orient expres – country
od 22.00 hodin – LSD – rocková zábava
od 15.00 hodin – Vega – dechová a taneční hudba
od 19.00 hodin – Karel Kopejtko – rock 70 – 80 let

Hasičská zbrojnice u lávky
sobota 26. července 2003 - Den s pivovarem Chodová Planá
od dopoledních hodin –posezení v pivovarském stanu
od 16.00 hodin – závod jednotlivců v koulení pivních sudů /prezentace od 14.00
hodin/
od 18.00 hodin – Chodovarka – dechová hudba
Fotbalové hřiště TJ CHKZ
sobota 26. července 2003
od 17.00 hodin – pouťové utkání TJ CHKZ Staňkov - FC Holýšov
Zasedací místnost MěÚ
sobota 26. července 2003
od 14.00 do 18.00 hodin - výstava květin
neděle 27. července 2003
od 9.00 do 17.00 hodin - výstava květin
Plzeňská ulice č. p. 27 - trhy hospodářského zvířectva
sobota 26. července 2003
od 8.00 do 17.00 hodin
neděle 27. července 2003
od 8.00 do 16.00 hodin
V prostoru u lávky bude připravena pro děti i dospělé celá řada pouťových atrakcí.
Na náměstí a ve Vodní ulici se uskuteční pouťový stánkový prodej.
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Pouť
Výraz pouť je odvozen od slova putovat. Putovat ve vlastním slova smyslu znamená pohybovat se z místa
A do místa B. Putovat je ovšem možné i v přeneseném významu, např. od průměrnosti ke kvalitě, od
lhostejnosti k zodpovědnosti, od pomluv k pravdomluvnosti, od lenosti k píli atd. Zjednodušeně řečeno: od
slabostí a chyb k dokonalosti. Oba významy mají jedno společné: putování stojí určitou námahu, úsilí, do
kterého se člověku z prvu příliš nechce, nakonec je však rád, že se k němu odhodlal. A tak nám všem přeji
mnoho odvahy a sil do putování časného i nadčasového.
farář
Staňkovská pouť!

Jaká to bývala sláva! Vzpomínám na svá klukovská léta ve staňkovské škole, vzpomínám na tatínka a na maminku, a také
na staňkovskou pouť svatojakubskou. Vnášela do naší domácnosti cosi neobvykle slavnostního. Tehdy se končíval školní rok na
venkovských školách posledního července. Ale ve Staňkově to skončili před poutí v sobotu. Padlo-li tedy sv. Jakuba na neděli, byl konec
školního roku již 24. července.
Před poutí míval tatínek a mívala i maminka plné ruce práce. Tatínek jako regenschori s přípravami a zkouškami na poutní mši,
maminka s přípravami na slavnostní poutní oběd. Bylať staňkovská pouť jediným dnem v roce, kdy u našeho stolu zasedalo víc hostů,
než bylo nás členů rodiny. To že přišli někteří učitelé ze sousedních škol, tatínkovi přátelé, aby mu pomohli při slavné figurálce. S
domácími zpěváky a hudebníky to tatínek cvičil tu mši už v týdnu před poutí, přespolní dostavili se o poutní neděli hned po ránu, aby
prodělali s sebou ,,hlavní zkoušku“. A potom sezváněli na velkou a šlo se do kostela. Buď jsem fidlal druhé housle nebo jsem také
zpíval. No a slavná poutní ,,velká“ se skončila a lid se rozcházel domů k slavným obědům. Naše maminka byla jak se pamatuji výborná
kuchařka a o pouti se chtěla zvlášť vyznamenat. Z hostí pamatuji se na tatínkovy domažlické přátele: ředitele měšťanské školy Kováře a
katechetu pátera Fuxe. Ti také‘ zůstávali u nás přes noc a zdrželi se ještě v pondělí. Toho dne svědčila jim koupel v Radbuze, na kterou
nikdy nezapomněli.
Vracím se ještě k neděli. Toho poutního dne byla naše ves docela jiná než jindy. Krámy perníkářské a jiné před kostelem, ko1otoč,
jak jsme my říkali ,,koníčky“ před ,,Moricojc“ a hned vedle ,,tyátr“ komediantů, odpolední i večerní představení s přízemní akrobatikou,
provazolezectvím a závěrečnou němohrou s hloupým Augustem, to byly poutní atrakce, které‘ vábily staňkovskou omladinu. K tomu
spustila od Zítků hudba, plechy hlučely, klarinet vřískal a upocení tanečníci na sále byli v pravé‘ pouťové náladě. Nepamatuji se na
žádnou deštivou staňkovskou pouť, v mých vzpomínkách jsou to jen samé rozzářené letní nedě1e se slávou, s muzikou a svátečním
ruchem na vsi. Staňkovu se toho dne nechtělo do spaní. To víte! Pouť byla jen jednou do roka.
V Praze v červenci 1933

Adolf Wenig:
O pouti
(Ze vzpomínek na domov)
V poutavém, živém příběhu narazíme
na bezpočet zajímavých podrobností ze
zákulisí světových dějin. Autor se ve své
tvorbě vždy opírá o důkladné studium
historických pramenů.

Knihy na dovolenou
Allan Pease : Proč muži neposlouchají a
ženy neumí číst v mapách
Kniha možná překvapivým, avšak
humorným a čtivým způsobem vysvětlí
důvod existence napětí a rozepří mezi
příslušníky obou pohlaví a pokusí se najít
způsob , jak se s nimi vypořádat.
Gilbert Sinoué : Sladká Ema

Laurent Joffrin : Zapomenutá princezna
Špionážní příběh o vzdělané klavíristce se
vznešenými předky , která byla v období
okupace spolu s jinými anlickými výsadkáři
vyslána na Churchilův příkaz do Francie a
působí zde jako radistka. V nepřehledné
situaci má vypátrat , kdo z vlastních lidí
sabotuje a zrazuje svůj národ. Příběh je
napsán podle skutečné události.
Candice Proctor : Šepot nebes
Autorka románů Noc v ráji a Pod
australským sluncem se představuje
dalším podmanivým románem, opět
čerpajícím námět z drsného prostředí
australského venkova.
Joanne Harrisová : Slaná vůně přílivu
Román nás zavádí do autorčina dětství na
francouzském pobřeží.

James Cobb : Operace Zlaté pobřeží
Autor je považován za jednoho z
nejlepších současných amerických autorů
námořních románů. Jeho díla nepostrádají
lidský rozměr a vynikající politické
analýzy stávajících krizových oblastí
světa. Dobrodružný román poskytuje
reálný pohled na Afriku jako na teritorium,
kde dřímá potenciální válečný střet
budoucnosti.
Imre Kertész : Člověk bez osudu
Román nositele Nobelovy ceny za
literaturu vypráví příběh patnáctiletého
chlapce z Budapešti, který se omylem
dostane do osvětimského transportu
a v koncentračním táboře stráví rok.
Autor vyvrací domněnku, že jde o
autobiografické vyprávění.
Arnošt Lustig : 3 x 18
Svědectví o druhé polovině 20.století ,
o podivuhodném osudu člověka, který
má co říci nám i budoucímu pokolení.
Z původní představy obrázků z dětství
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se zrodila kniha hledící do očí krásám i
hrůzám minulého století.

osudy, představy a ideály rodičů se sny,
možnostmi a skutky jejich dětí.

navrhování, zakládání, stavbě a ošetřování
vodních prvků v zahradě.

Ludvík Souček : Bohové z hvězd
Ústředním námětem nového výboru z
povídek velkého českého mistra sci-fi je
autorovo nejmilejší téma : Mimozemské
civilizace a kontakty naší pozemské
společnosti s vyspělou kulturou přicházející
z hlubin vesmíru.

Vojtěch Steklač : Veřejný nepřítel
Detektivka je na pomezí literatury faktu,
protože příběhy, které se v knize splétají,
mají reálný předobraz v kriminálních a
psychiatrických kauzách.

Rex Dieter : Mladý kutil
Autor předkládá zajímavé a nevšední
návody na zpracování různých materiálů,
vysvětluje řadu podrobných návodů na
jejich zpracování.

Alena Ježková : Praha babka měst
Knížka nabízí nejucelenější pohled
na historickou Prahu v zábavné a
srozumitelné podobě. Promlouvá k nám
příběhy starých domů, pyšných chrámů
a dávných legend .Dozvíme se mnoho
zajímavostí ze života dřívějších obyvatel
Prahy, zopakujeme si známé pražské
pověsti.

Lenka Lanczová : Pár minut lásky
Nový román oblíbené autorky zavede
čtenářky mezi studentky zdravotní školy.

Miroslav Ivanov : Atentát na Reiharda
Heydricha
Klasik literatury faktu vytváří ze vzpomínek
lidí dramatický, dobrodružný i dojemný
příběh nejen této epizody, ale i národního
odboje a denního života v okupované zemi.
Jiří Hanibal : Konec časů medových
V generačním románu zkušeného režiséra,
scénáristy a spisovatele se prolínají

Thomas Helberg : Voda v zahradě
V knize najdeme všechny důležité údaje o

Eduard Petiška : Příběhy, na které
svítilo slunce
Začteme se do bájí a pověstí starého
Egypta, Mezopotámie a Izraele.

Příjemné letní dny se zajímavou knihou
přeje knihovnice

Milí přátelé bigbítu, toho (š)krchlebského zvlášť!
Rok se s rokem sešel a Krchleby se opět rozezní dobrým českým bigbítem. Za dveřmi je totiž další ročník
„(Š)krchlebského bigbítového léta“, akce, která si pro svou domáckou atmosféru získala oblibu u mnoha fandů od
Prahy po Šumavu. Domáckou atmosféru proto, že muzikanti z jednotlivých kapel nepojímají krchlebské účinkování
jako „smluvně sjednanou nutnost“, ale jako milé setkání všech, muzikantů a jejich kamarádů, přátel i všech příchozích
návštěvníků a fandů.
Zajímavostí této akce také je, že se zde sejdou, tentokrát na druhé straně forbíny, známé osobnosti české divadelní
a filmové scény, proto se opět letos můžete na tanečním parketu nebo u stánku s pivíčkem setkat a poklábosit například
se „strážmistrem Jarým“ – Ivanem Trojanem, s herci Michalem Dlouhým, Kamilem Halbichem, Lukášem Hlavicou,
Aloisem Švehlíkem, Ivanem Řezáčem, Kristýnou Freyovou a mnoha známými českými kumštýři.
Ale teď to důležité, kdo letos bude hrát a zpívat. Pět pražských a jedna plzeňská skupina. Toto čestné zastoupení
regionu obstará skvělá kapela L.S.D.
Mezi pražskými kapelami mají návštěvníci naprosto výjimečnou příležitost vychutnat si v doprovodu skupiny
PRECEDENS zpěv výborného Petra Koláře. Kdo sleduje dění na domácí hudební scéně, jistě ví, že tento zpěvák
nahradil Aleše Brichtu v sestavě ARAKAIN, se kterou již vydal album. Ovšem do Krchleb se výjimečně vrací právě
s PRECEDENSEM.
Kromě jiného je krchlebský festival zajímavý také různorodostí repertoáru jednotlivých kapel. Proto zde vedle
již zmíněného líbivého bifbítu plzeňských L.S.D. a špičkového profivýkonu PRECEDENSU s Petrem Kolářem můžete
dále slyšet nezapomenutelné melodie ve věrném provedení skupiny BEATLES REVIVAL, dále parádní zemitý bigbít
„od podlahy“ skupiny INTIMNÍ ŽIVOT, tajemnou sestavu LILI MARLENE nebo „promáknutý“ bigbít v podání kapely
WELLBLOUD. Velkým překvapením by mělo být zahájení celé akce produkcí tajemného muzikantského sdružení pod
neméně tajemným označením ŠKRCHLEBAND.
Jako samozřejmostí celé akce je bohaté občerstvení v tekutém i tuhém stavu.
Čestným hostem je opět obdivuhodná osoba pana Stacha z Krchleb, který je ve svých 87 letech jistě nejstarším
fandou bigbítu v Čechách.
Závěrem tedy malá rakpitulace pro všechny, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne,
večer, noc a třeba i ráno:
KDY: 16. sprpna 2003 od 17.30 hod
KDE: Krchleby – přírodní areál u hospody
KDO: PRECEDENS + Petr Kolář
Praha
REVIVAL BEATLES
Praha
LILI MARLENE
Praha
INTIMNÍ ŽIVOT
Praha
WELLBLOUD
Praha
L.S.D.
Plzeň
(ŠKRCHLEBAND)
?
PROČ: Aby byla pohoda a dobrá nálada s přáteli, dobrou muzikou, pivíčkem ...
Jaroslav Šimandl
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Setkání u kapličky

V neděli 6.7. se konalo další setkání Staňkováků u kapličky na vrchu Mastník. Na již tradičně velice dobře připravené akci, kterou snad trošičku poznamenal
mírný odklon od linie, kterou před lety pomáhal nastavit staňkovský farář pan
Müller, opravdu i letos bylo co vidět i slyšet. Vedle již klasické staňkovské kulturní
scény mne zde velice mile překvapil soubor stříbrských dětí Cavalla, který program uvedl a který dokázal přihlížející naladit opravdu do té správné „historické“
nálady - letošním tématem setkání totiž byla historie našeho města. Celé vydařené
odpoledne uzavřela dudácká bigbítová kapela „Chodská vlna“, která byla více než
důstojnou tečkou za celou akcí.
Přestože letos setkání proběhlo v možná méně duchovní rovině a přestože se
ze zákulisí ozývalo, že letošní setkání bylo posledním, doufám, že si to organizátoři
do příštího roku rozmyslí a že setkání znovu bude. A třeba se podaří angažovat
i nového pana faráře a navrátit tak akci původní duchovní rozměr.
Tak dobře zavedenou tradici je škoda přerušit, a tak nám všem držím palce, ať se to
napřesrok zase podaří a ať se na Mastníku zase potkáme.
F. Schenk
Bohužel kvůli dovolené v tiskárně jsme museli zkrátit uzávěrku tohoto čísla, a nemáme proto k dispozici program kina na srpen. Při
této příležitosti bych rád za sebe i řadu dalších návštěvníků poděkoval pracovníkům městského kina. V den promítání populárního
českého filmu „Pupendo“, kdy se lístky nedostaly na všechny zájemce, slíbili, že po skončení prvního představení promítnou po 22.
hodině film ještě jednou pro ty, na které se nedostalo. I když v té době již mohli v klidu užívat svého volna, svůj slib splnili a potěšili
tak řadu diváků a skončili promítání hodnou chvíli po půlnoci.
J. Steinbach
8.
9.
10.

kolo (16.30) – 27. 9.:
Chanovice-Staňkov
kolo (16.00) – 5. 10. :
Staňkov-Přimda
kolo (16.00) – 11. 10.:
Domažlice-Staňkov
kolo (15.30) – 19. 10.:
Staňkov-Sušice
kolo (14.30) – 26. 10.: Starý
Plzenec-Staňkov
kolo (14.00) – 2. 11.:
Staňkov-Luby
kolo (14.00) – 8. 11.:
Chlumčany-Staňkov
kolo (14.00) – 16. 11.:
Staňkov-Úněšov

11.
Již druhý srpnový víkend začnou
fotbalové boje o mistrovské body
12.
v sezoně 2003/2004. Oddíl CHKZ
Staňkov posílá do hry celkem sedm
13.
týmů – dospělé A, B, C, dorost, starší
žáky, mladší žáky a minižáky.
14.
Nejsledovanější je samozřejmě A
mužstvo. To bude hrát pod vedením
15.
nového trenéra, kterým je Stanislav
Baxa ze Stoda. Jeho asistentem je
Václav Kaas. Co se týče složení
Rozlosování – B mužstvo:
hráčského kádru, nebyl dosud uzavřený,
1. kolo (17.00) - 10. 8.:
moc by se však oproti jaru neměl měnit.
Staňkov B-Chocomyšl
Áčko začíná krajský přebor 10. srpna
2. kolo (17.00) – 17. 8.:
v Tlučné, béčko okresní přebor ve stejný
Staňkov B-Postřekov B
den doma s Chocomyšlí.
3. kolo (17.00) – 23. 8.:
Kvíčovice-Staňkov B
Rozlosování – A mužstvo:
4. kolo (17.00) – 31. 8.:
1. kolo (17.00) - 10. 8.:
Staňkov B-Bělá
Tlučná-Staňkov
5. kolo (17.00) – 6. 9.: Č.
2. kolo (17.00) - 17. 8.: SK ZČE
Kubice-Staňkov B
Plzeň-Staňkov
6. kolo (17.00) – 14. 9.:
3. kolo (17.00) - 24. 8.:
Staňkov B-Tlumačov
Staňkov-Poběžovice
7. kolo (16.30) – 20. 9.:
4. kolo (17.00) - 30. 8.: Horní
Krchleby-Staňkov B
Bříza-Staňkov
8. kolo (16.30) – 28. 9.:
5. kolo (17.00) – 7. 9.:
Staňkov B-Holýšov B
Staňkov-Bolevec
9. kolo (16.30) – 5. 10.:
6. kolo (17.00) – 14. 9.:
Koloveč-Staňkov B
Tachov-Staňkov
10. kolo (16.00) – 12. 10.:
7. kolo (16.30) – 21. 9.:
Staňkov B-Horš. Týn
Staňkov-Rapid Plzeň
11. kolo (15.30) – 19. 10.:

Mrákov-Staňkov B
12. kolo (14.30) – 26. 10.: Staňkov
B-Všeruby
13. kolo (14.00) – 1. 11.: Kout-Staňkov
B
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