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ZKD Sušice

Číslo 47

Západočeské konzumní družstvo Sušice provozuje
120 maloobchodních prodejen v okrese Klatovy a Domažlice
Velkoobchod ovocem a zeleninou v Kolinci
výrobu cukrářských a lahůdkářských produktů
velkoobchodní prodej ze skladu v Sušici nebo CASH & CARRY Klatovy, Sušice a Železná Ruda

ZVEME VÁS NA VÁNOČNÍ NÁKUPY DO PRODEJNY TUTY Staňkov
každý měsíc vás příjemně překvapí až 130 druhů akčního zboží
čerstvé ovoce a zelenina, ryby uzené, marinované, v aspiku, sýry na krájení a ostatní mléčné výrobky, pomazánky,
salámy, uzená masa
pestrý sortiment cukrářských výrobků, vánočních těst a výrobků studené kuchyně
aspiky, aspikové dorty, chlebíčky, obložené mísy, saláty

DOBRŮTKY NA SVÁTEČNÍ STŮL SI OBJEDNEJTE PŘÍMO NA PRODEJNĚ.

V projektu pro DOBROU VĚC, na kterém jste se podíleli i vy vašimi nákupy, byl celkový výtěžek 52 867,- Kč z prodeje
vybraného zboží. Tato finanční částka byla věnována Dětskému domovu ve Staňkově na nákup sportovních potřeb,
kol a obuvi pro děti.
ZKD Sušice
nám.Svobody 135
ZÁKAZNICKÁ linka
tel.376 528 001-5, fax 376 526 582
z d a r m a - 800 175 684
http://www.zkd.susice.cz
E-mail:zkd@zkdsusice.cz

Staňkovsko

Rada města dne 10. 9. 2003
Rada města na návrh bytové komise schvaluje
přidělení bytů v majetku města do nájmu
následujícím občanům: byt 3+1 v bytovém
domě č. 208, Plzeňská ul., panu Milanu
Kozákovi, Staňkov, Na Tržišti 335, byt 2+1 č.
10 v bytovém domě č. 16, Nádražní ul., panu
Michalu Wartlíkovi, Staňkov, Jankovského
222 a byt 1+0 č. 8 v DPS č. 237, Žižkova ul.,
p. Janě Hrdličkové, Staňkov, Puclická 315.
Rada města souhlasí se žádostí ředitelky
MŠ vybudovat saunu v objektu MŠ za
předpokladu splnění následujících podmínek:
- sauna bude vybudována bez nároku na
finanční příspěvek z rozpočtu města
- sauna bude provozována přímo MŠ jako
právním subjektem
- vybudování bude povoleno stavebním
úřadem.
Rada města na žádost p. Justové, Staňkov,
nám. TGM 7 souhlasí s uskladněním kamene
ve valu na pozemku města s tím, že bude
rozebrán a odklizen nejpozději do 31.3.2004.
Rada města dne 24.9. 2003
Do rady se dostavil ředitel ZUŠ s návrhem
finančního příspěvku rodičů v ZUŠ za
měsíc září - prosinec 2003. Rada projednala
žádost ZUŠ Staňkov o prominutí poplatku
za sál kulturního domu na uskutečnění
těchto koncertů: vystoupení Plzeňské
filharmonie dne 21.10.2003 a vánoční koncert
domažlického orchestru s pěveckým sborem
dne 20.12.2003 a s prominutím poplatku
souhlasí. Rada navrhuje do nejbližších
změn rozpočtu města zařadit rekonstrukci
el. instalace v objektu klubovny u hřiště
v Krchlebech, která je v majetku města.
Starosta informoval radní o otravě ryb v
potoce Laškov a s tím přijatými opatřeními.
Rada města dne 1.10. 2003
Tajemník seznámil s návrhem rozpočtových
změn v rozpočtu města. Hlavními
rozpočtovými změnami se rada zabývala
již dříve, byly zakotveny do návrhu, proto
rada neměla k materiálu připomínek a
v předloženém znění budou předloženy
finančnímu výboru a následně zastupitelstvu.
Radní obdrželi návrh i dalších materiálů pro
jednání zastupitelstva.
Starosta seznámil členy rady s potřebou
rozdělit finanční prostředky, které jsou
v rozpočtu navrženy na pomoc rozvoji
tělovýchovy. Po diskusi se radní sjednotili na
návrhu pro zastupitelstvo:
Rada projednala a schválila pokrytí finančních
příspěvků z rozpočtu města na úhradu části
nákladů občanům při realizaci vodovodních
přípojek v Husově ulici pomocí protlaků.
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Rada města dne 8.10. 2003
Rada připravila program zastupitelstva
včetně zpráv předkladatelů a projednala
žádost Svazu neslyšících a nedoslýchavých
ČR o fin. příspěvek pro rok 2004 a rozhodla
jej prozatím neposkytovat.
Sboru dobrovolných hasičů Krchleby
schválila navýšení prostředků pro rok 2003 o
cca 4.000,- Kč na zakoupení olejové vany pro
stříkačku a speciálních spojek výcvikových
hadic.
Rada na návrh bytové komise schválila
přidělení bytu 2+1 v čp. 208, Plzeňská
ulice manželům Monice a Zdeňku
Pivovarníkovým.
Starosta seznámil s dopisem manželů
Springerových, Staňkov, Plzeňská 208, ve
kterém žádají o osobní prohlídku jejich bytu,
který je v majetku města a žadatelé jej mají v
pronájmu. Vzato na vědomí s tím, že starosta
požádal o účast i další členy rady města. Rada
se následně zabývala návrhem Brněnských
papíren Brno na odprodej areálu bývalé
cihelny městu.
Starosta seznámil s rozhodnutím ředitele
Státního fondu rozvoje bydlení o přiznání
dotace ve výši 7.200.000,- Kč z prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení, která byla
přiznána na základě zprávy o závěrečném
vyhodnocení splnění podmínek smlouvy o
poskytnutí dotace na výstavbu 18 b.j.
Zastupitelstvo města dne 8. 10. 2003
Členové zastupitelstva na svém jednání
schválili:
a) rozpočtové změny v rozpočtu města pro
r. 2003 s tím, že po úpravách bude rozpočet
činit ve výdajové části 84.352.800,- Kč a
v příjmové části 72.149.400,- Kč.
K dofinancování výdajů budou zapojeny
úvěry ve výši původně schváleného rozpočtu,
tj. 5.400.000,- Kč úvěru a 2.877.100,- Kč
hypotečního úvěru.
Splátky úvěrů budou činit 379.100,- Kč a
fond rezerv a rozvoje bude zapojen v částce
1.705.400,- Kč.
b) l. V souladu s § 20, odst. 7, zák. č. 50/76
Sb., v platném znění (stavební zákon), návrh
zadání změny č. 5 Územního plánu města
Staňkova.
2. V souladu s § 21, zák. č. 50/76 Sb.,v
platném znění, upuštění od zpracování
konceptu změny č. 5 Územního plánu města
Staňkova.
c) Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a
A.F.I. Atelierem Plzeň na zpracování změny
č. 6 Územního plánu města Staňkova pro část
Krchleby.
Cena za zpracování včetně DPH 189.000,- Kč,
zaplaceno bude v r. 2004.
d) Smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a
KARPEM spol. s r.o. Horšovský Týn na
výstavbu 22 b.j. Staňkov – III. etapa. Cena za
realizaci včetně DPH 19.917.873, Kč.
e) Smlouvu mandátní mezi městem Staňkov
a INGEM spol. s r.o. Plzeň na výkon
technického dozoru investora, inženýrské
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činnosti a poradenství při realizaci 22 b.j.
– III. etapa Staňkov.
Cena za realizaci včetně DPH 420.000,- Kč,
začátek platby v r. 2004
f) Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na
koupi objektu č. 18 v Plzeňské ulici od p.
Josefa Janouše, Plzeň, Jesenická 17 za kupní
cenu 600.000,- Kč s tím, že kupní smlouva
bude uzavřena do 30.6.2004
g) Rozdělení prostředků z rozpočtu města na
pomoc tělovýchově v této výši:
TJ CHKZ Staňkov
84.000,- Kč
TJ Sokol Staňkov
65.000,- Kč
TJ Sokol Krchleby
31.000,- Kč
AJAX Futsal Staňkov
7.000,- Kč
KERAMIKA Futsal Staňkov 3.000,- Kč
Vodáci ALBATROS
10.000,- Kč
h) Prodej parcely č. 132/23 v výměře 72 m2
a parc. č. 121/17, část a) o výměře 17 m2 a
část b) o výměře 95 m2, celkem 184 m2, vše
v k.ú. Krchleby, manž. Petrovi a Boženě
Farkašovým, Krchleby 127.
i) Prodej parc. č. 121/18 o výměře 197
m2, k.ú. Krchleby, manž. Petrovi a Ivaně
Leitlovým, Krchleby 131.
j) Prodej parc. č. 121/19 o výměře 166 m2,
k.ú. Krchleby, manž. Františkovi a Vlastě
Tomanovým, Krchleby 90.
k) Prodej parcely č. 121/20, k.ú. Krchleby, o
výměře 71 m2, manž. Josefu a Mgr. Boženě
Stachovým, bytem Holýšov, PMV 480.
l) Prodej parcely č. 1764/4 dle KN o
výměře 1.159 m2, k.ú. Staňkov – město
manželům Pavlovi a Jitce Bauerovým, bytem
Jankovského 357, Staňkov.
Prodej parcely č. 1764/9 dle KN o výměře
1.114 m2, k.ú. Staňkov - město manželům
Hynkovi a Romaně Doležalovým, bytem
Jankovského 319, Staňkov. Břemeno chůze
a uložení inženýrských sítí mezi oběma
žadateli řeší vyhotovený geometrický plán a
bude zaregistrováno v katastru.
m) Koupi parc. č. 132/15, část d) dle KN
o výměře 19 m2, k.ú. Krchleby, od manželů
Petra a Ivany Leitlových, Krchleby 131.
n) Bezúplatný převod pozemků z majetku
Římskokatolické farnosti Staňkov na město.
Jde o pozemky, na kterých se nachází urnový
háj a hřbitov: parc. č. 119 o výměře 15.110
m2, parc. č. 120/1 o výměře 2.434 m2, obě
v KN, ostatní plocha – hřbitov, urnový háj,
dále parc. č. st. 340 o výměře 54 m2 včetně
budovy márnice a pozemek parc. č. st. 516
o výměře 5 m2 (plocha pod vodárnou), vše v
k.ú. Staňkov - ves.
p) Prodej parcely č. 121/53 o výměře 5
m2 v k.ú. Staňkov-ves manželům Jiřímu a
Jitce Blažkovým, bytem Komenského 283,
Staňkov.
Rada města dne 20.10. 2003
Rada schválila žádost p. Marie Vlčkové,
Krchleby 60 o možnost uskladnění uhlí na
veřejném prostranství pod spodním rybníkem
v Krchlebech a rozhodla skládkování povolit
do 31.12.2003.
Starosta seznámil se žádostí obyvatel
Hofmanovy ulice o provedení nového

Staňkovsko
asfaltového povrchu v této ulici (po
provedení pohledávky inženýrských sítí).
Rada konstatovala, že s opravou se v
současnosti nepočítá. Rada byla starostou
dále seznámena se žádostí MVDr. Josefa
Steinbacha o revizi kanalizace v Americké
ulici a její případnou rekonstrukci.
Způsob opravy: CHVAK vyčistí kanalizaci,
MTBS opraví šachtu.
Starosta předložil členům rady návrh
kalkulace firmy DLAZEP Staňkov na
provedení chodníků ze zámkové dlažby.
Rada schválila provedení těchto chodníků:
- část Nádražní ulice
77 tis. Kč
- „ Ohučov
11 tis. Kč
Rada na návrh komise bytové schválila
přidělení bytu v domě č. 16/II v Nádražní ulici
(po p. Topinkovi) slečně Renatě Šimanové,
současně bytem Staňkov, Komenského 85.
Rada města schválila Smlouvy o nájmu bytů
v bytovém domě č. 385 a 386 o 18 b.j., a v
byt. domě č. 387 a 388 o 22 b.j., U Pošty,
Staňkov.
Rada města dne 5. 11. 2003
Radní projednali kalkulaci ceny za 1 m2 na
prodej nových parcel pro rodinné domky
v lokalitě pod hřbitovem. Rada po diskusi
doporučí zastupitelstvu prodejní cenu za
1 m2 ve výši 350,- Kč s tím, že v případě
zkolaudování stavby do 4 let od kolaudace
poslední ze základních inženýr. sítí (voda, el.
instalace a kanalizace) bude městem vrácena
částka 60,-Kč/m2, takže cena bude činit
290,- Kč/m2. Další podmínky budou
stanoveny v kupní smlouvě.
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Rada projednala žádost p. Aleny Honkové,
Holýšov, Tylova 441 o prominutí poplatku
za odvoz a zneškodnění odpadu za r. 2002 a
prominutí poplatku neschválila.
Rada trvá na ukončení nájmu nebytových
prostor v objektu č. 17/II, Nádražní ul.,
Staňkov, pro arch. N. Macka a p. Jíchovou.
Výpověď byla dána 23.9.2003 a 29.9.2003
s tím, že v případě uhrazení dlužného nájmu
a předplacení nájmu do konce ledna 2004
se stanoví lhůta k vyklizení pronajímaných
prostor do 31.1.2004.
Rada schvaluje prodej nepotřebného
vyřazeného pianina zn. NOCTURNO, které
je umístěno v ZUŠ. Prodej zajistí ředitel ZUŠ
p. Pluháček.
Místostarosta podal informaci o jednání
uskutečněném dne 29.10.2003 na OÚ v
Kolovči ve věci zřízení cyklotrasy na trase
Staňkov - Kout na Šumavě - Všeruby.
Podíl nákladů našeho města na značení
cyklotrasy by činil v případě, že se zúčastní
všechny obce cca 3 tis. Kč. Rada podíl města
schválila. Rovněž schválila žádost ředitelky
MŠ o navýšení finančního příspěvku pro rok
2003 o 37 tis. Kč a schválila i její žádost o
povolení výjimky počtu dětí ve třídách o 10
dětí. Celkem je zapsáno 89 dětí, stanovený
počet dětí je 84.
Rada města neschválila žádost manž.
Chadimových, Staňkov, Wenigova 131
o odkoupení části pozemku p.č. 104/4 v
k.ú. Staňkov-ves (cca 200 m2, současná část
školního pozemku).
Dále schválila poskytnutí finančního daru
pro členy výborů, komisí a občany, kteří jsou
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svou prací nápomocni městu, dále pak pro
členy ochotnického divadelního souboru a
loutkového souboru.
Rada města dne 19. 11. 2003
Rada města neschválila úhradu části
provozních nákladů na dítě, které navštěvuje
MŠ Puclice. Jedná se o Moniku Preslovou.
Důvod: dítě možno umístit v MŠ Staňkov.
Rada města vyhověla žádosti Soukromé
střední odborné školy BEAN, s.r.o., Staňkov
o prominutí poplatku za propůjčení prostor
kulturního domu dne 28.11.2003 pro konání
maturitního plesu čtvrtého ročníku obchodní
akademie a druhých ročníků nástavbového
studia.
Radní obdrželi návrhy těchto kupních smluv:
Návrh kupní smlouvy na prodej objektu č. 16
v k.ú. Staňkov-ves v Nádražní ulici (Plzeňka)
firmě ALUTOR L&B, s.r.o., Staňkov (objekt
v majetku města). Navržená prodejní cena
2.300.000,- Kč.
Návrh kupní smlouvy na koupi objektu č.
189 na stav. parcele č. 154/1 a stav. parcelu č.
154/1, k.ú. Staňkov-ves od p. Jana Heriana,
bytem Praha 6, Vietnamská 700.
Navržená kupní cena 1.800.000,- Kč.
O návrzích bude dále jednáno, návrhy
budou následně předloženy k projednání
zastupitelstvu města.
Do rady se dostavili zástupci žadatelů o
stavební pozemky v lokalitě pod žel. tratí
k upřesnění některých otázek týkajících se
následného návrhu kupní smlouvy.
V. Žáček, J. Steinbach

Ještě jednou třetí bytový dům
Ministerstvo pro místní rozvoj přidělilo našemu městu finanční dotaci ve výši
13.860.000,- Kč na výstavbu třetího bytového domu, jehož celková hodnota činí
19.918.000,- Kč. V tomto domě bude opětovně 22 bytových jednotek, avšak zcela
se mění systém financování. Státní příspěvek na jednu bytovou jednotku činí
630.000,- Kč a tyto byty se budou stavět bez finanční spoluúčasti budoucích nájemníků.
Jedná se o tzv.sociální byty. Nájemníkem v tomto bytu může být pouze osoba, jejíž
průměrný měsíční příjem v období 6 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl
0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství, zveřejněné Českým
statistickým úřadem. Při více osobách v domácnosti se jedná o součet jejich příjmů,
jenž za vymezené období nepřesáhl 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy. Tyto osoby
nesmějí mít v době uzavření nájemní smlouvy vlastnické nebo spoluvlastnické a jemu
obdobné právo k bytu ani k bytovému nebo rodinnému domu. Smlouva se uzavírá na
dobu dvou let. V případě uspokojení žádostí o pronájem u těchto osob může obec uzavřít
nájemní smlouvu i s jinou osobou, jež nesplňuje výše uvedené podmínky, avšak pouze
na dobu jednoho roku a lze ji prodloužit opětovně pouze o rok při splnění pokrytí zájmu z výše uvedených skupin. Výše nájemného
v těchto bytech nesmí přesáhnout součin pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333, kdy takto stanovené nájemné se
každoročně k 1.7. upravuje o míru inflace.
Stavba začala v listopadu letošního roku a bytový dům by měl být hotov do června 2005. Stavbu provádí, tak jako v předchozích
případech, firma Karpem Horšovský Týn a inženýrskou činnost firma Ingem Plzeň. Do konce roku má být prostavěno 5. 000 000,- Kč.
Jsme velice rádi, že se podařilo peníze na tuto bytovku sehnat. Již v některé z minulých zpravodajů Staňkovsko jsme psali o tom,
že bytovka bude. Bohužel krátce po tomto článku se situace radikálně změnila, o již přidělené peníze jsme díky okolnostem, které
jsou vesměs všeobecně známé a já je nechci a nebudu opětovně uvádět, přišli a museli jsme začít takřka v šibeniční lhůtě znovu.
Nakonec se nám podařilo za pět minut dvanáct vše dotáhnout do zdárného konce a výstavba mohla začít.
starosta

Staňkovsko
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Návštěva ze Stamsriedu
Ve středu 19.listopadu navštívili Staňkov hosté z městečka Stamsried v okrese Cham v SRN. Stamsried má asi 2.500 obyvatel, leží
mimo hlavní trasy známé našim motoristům, asi 9 km severozápadně od Chamu, resp. 8 km jižně od Rötzu (oboje vzdušnou čarou).
Z dobře vedených internetových stránek Stamsriedu (www.stamsried.de) je patrné, že nejvýznamnější položkou v současnosti
městečka je turistika. Možnosti odpočinku, sportu a gastronomické a ubytovací příležitosti, stejně jako několik historických památek
a množství pěších tras v okolí to potvrzují.
Současné vedení Stamsriedu požádalo starostu Staňkova o přijetí a na radnici se dostavil starosta Stamsriedu pan Alfred Lang
a významná místní podnikatelka, majitelka firmy Reisezenter Multerer, známé i z obchodního komplexu v Chamu, paní Karola
Multerer.
Ze strany Staňkova se rozhovoru účastnil starosta pan Alexandr Horák, místostarosta pan Jiří Látal a člen zastupitelstva pan Josef
Steinbach. Stručný obsah vzájemných rozhovorů by se dal shrnout tak, že Stamsried by rád navázal se Staňkovem kontakty, které
by mohly později přerůst v partnerství obou měst, podmínky k tomu jsou dobré – nevelká vzdálenost, podobná velikost, eventuální
možnosti čerpání financí k rozvoji obcí z rozvojové agentury EU, která podporuje třístrannou spolupráci obcí na pomezí více států.
Stamsried již má dlouholeté úspěšně probíhající partnerské styky s dvěma rakouskými obcemi. Má tudíž zkušenosti s touto formou
mezinárodních kontaktů a nehrozí snad krach podobně jako kdysi s Winklarnem, kdy zástupci této obce bez omluvy nepřijeli na
předem domluvené a připravené setkání do Staňkova. I s touto situací byli představitelé seznámeni a dozvěděli se, že to byl jeden
z důvodů, proč Staňkov neusiloval nijak vehementně o nějakou formu mezinárodní spolupráce s obcemi v cizině. Zástupci obou měst
se navzájem jen zhruba informovali o současném životě ve svých obcích a přislíbili si další kontaktní rozhovory. Na závěr hostitelé
ukázali návštěvníkům ze Stamsriedu nové bytové jednotky u pošty, kostel, přístavbu školy a interiér Lidového domu. Po obědě
v restauraci „U Šálků“ se hosté rozloučili.
Podstatná myšlenka, kterou uvedl starosta Stamsriedu pan Lang, byla, že má-li přeshraniční spolupráce mezi obcemi fungovat, musí
být rozložena „na více bedrech“, ne pouze na městském úřadě. Zejména spolky, sportovní a zájmové organizace jsou jejím základem.
Z pohledu Staňkova není nezajímavé, že první kontakt s jednou z rakouských obcí před mnoha lety vznikl díky pěveckému sboru.
Josef Steinbach

ZUŠ Staňkov informuje

Zveme širokou veřejnost - na sobotu 20.12.2003 od 16 hodin v Lidovém domě, kde jsme
připravili koncert Domažlického komorního orchestru se sólisty a pěveckým sdružením
Cansonetta. Na programu budou nejenom vánoční koledy od renesance po současnost.
A protože je tato akce opravdu poslední před letošním Štědrým dnem, dostanou ji
žáci umělecké školy jako dárek a mohou jít zdarma. Stejný dárek dostanou od města i
staňkovští důchodci.
Doufáme, že bude této nabídky ze strany návštěvníků využito a společně si před Vánocemi
zazpíváme.
Za ZUŠ J. Pluháčková

Staňkovsko
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AbNormovaná silnice

Když jsem koncem minulého listopadu prohlížel plán obnovy
silnic a prostranství kolem kostela, docela se mi líbilo, že v nevábně
rozkopaném městečku se konečně najde další kus solidně vypadající
komunikace.
Když jsem se letos v červenci dozvěděl, že se bude opravovat
pouze státní část silnice a přilehlé obecní chodníky, řekl jsem si, že
alespoň něco se tady hne dopředu.
Když jsem zjistil, že veškeré obchody a organizace ve
stavební zóně samy k sobě nemají přístup jak pro zásobování, tak
třeba pro sanitku, řekl jsem si, že bych na někoho skoro podal žalobu
třeba jen pro ušlý zisk.
Když jsem si všiml, jak (prý podle nových norem) oklešťují
celou silnici a křižovatku u pomníku, řekl jsem si, že být tím, kdo do
toho může mluvit, tak na mne podají stavebníci žalobu za kolektivní
ublížení na zdraví.
Když jsem se nad tím vším
nakonec zamyslel, vzpomněl jsem si
na čínskou monádu. A ta říká, že ve
všem zlém je něco dobrého a ve všem
dobrém je něco špatného.
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Dupnul jsem na brzdy. Když jsem vylezl z auta ven, zjistil jsem, že
za tou páskou těsně před přejezdem zeje obrovitá jáma, tak pět na tři
metry, dva metry hluboká. Ještě že jsem nejel rychleji. A před jámou
žádná značka a jáma neosvětlená. Zabočil jsem tedy na Krchleby a
vzápětí doprava a potom dál přes přejezd kolem bývalé trafiky. A
za přejezdem další dvě jámy! A před jámou žádná značka, a jáma
neosvětlená... To už ve mně docela vřelo, zvlášť, když jsem se na
normovaně zúžené křižovatce nemohl vejít s autobusem.
Cestou zpátky jsem to vzal zase přes Staňkov. U pivovaru
už to stálo. Kolona aut totiž trpělivě objížděla další výkop, tentokrát
na hlavní silnici. To, že ji v těchto místech přerýpali letos už potřetí,
to asi nikoho netrápí. Až nad kostelem jsem konečně uviděl první
přenosnou značku, která snad upozorňovala na to, že je v cestě nějaká
překážka.
Když jsem si na tyto zemní rýpaly, kteří jsou rozlezlí snad
po celém Staňkově, postěžoval, řekli mi, že mám být rád, že se ve
Staňkově konečně něco buduje. Teď že sice překážejí, ale potom,
až to udělají, že to bude paráda. Já si to nemyslím. Dokud nám
budou zbývat peníze jen na ty rýpaly a pokud na ně nikdo důsledně
nedohlédne, udělají ze Staňkova opravdu jednu velkou díru, obeženou
ji červenobílou páskou a všichni přespolní, kteří ji včas uvidí, se
Staňkovu budou vyhýbat. Ostatní do ní spadnou...
Já si totiž myslím, že když už něco rozvrtám, tak to dám
dohromady dřív, než začnu vrtat do něčeho dalšího. Jinak nebudu
mít opravdu hotovo nikdy nic a žádná paráda to nikdy nebude. A ze
Staňkova bude opravdu jedna velká blátivá mulda, které se každý
přespolní raději zdaleka vyhne.
Ferdinand Schenk

Bohužel teď nevím, jestli ta nová
silnice je dobrá s tím kouskem
špatného, nebo naopak...
Ferdinand Schenk

Rýpalové

Představte si, že jsem
jednoho mlhavého jitra vyrazil v půl
šesté do práce. Jezdím pravidelně
do Holýšova přes Kamenice,
protože tam není takový provoz a
tolik neosvětlených cyklistů. Dnes
jsem chtěl výjimečně prorazit skrz
Staňkov. Po několika metrech se mi
náhle před předním sklem objevila
červenobíle
pruhovaná
páska.

Jak chutnaly brambory?

V říjnu letošního roku jsme uskutečnili za spoluúčasti veřejnosti ochutnávku několika
vybraných odrůd brambor. Ochutnávka se provádí podle ČSN 462211. Hodnotí se vzhled
čerstvých syrových hlíz, vzhled vařených hlíz po oloupání, vůně, chuť a polykatelnost, pevnost
dužniny a vařivost a barevná trvanlivost hlíz po uvaření. Celkem může odrůda získat 100
bodů.
Zájemci měli možnost posoudit rozdíly ve vzhledu jednotlivých odrůd brambor. Liší se nejen
ve velikosti, barvě slupky (žlutá, červená),ale i ve tvaru (kulovitý, oválný, ledvinkovitý apod.).
Nejvíce pozornosti se soustředilo na chuť a polykatelnost. Tento údaj je možné ohodnotit
maximálně 40 body. Z údajů účastníků, kteří byli ochotni provést hodnocení této kategorie a zanechali nám údaje, jsme sestavili
pořadí. Jen o několik desetin bodu se na prvním místě umístila odrůda LENKA (32,9 bodu). Těsně za ní následovala MILVA (32,1).
Dále se umístily odrůdy DALI, JUVENA a VITESSE, které dosáhly téměř shodného počtu bodů (26). S malým rozdílem následovala
odrůda s červenou slupkou ROZÁRA.
Z uvedeného vyplývá, že brambor není jen brambor, ale dobrá potravina. Záleží jen na nás, jakou odrůdou si obohatíme náš
jídelní stůl.
František Pátý

Staňkovsko
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Rekonstrukce silnice II/185 ve Staňkově
Objednatel:
Projektant:
Zhotovitel:
Termín výstavby:
Stavební náklad:
Délka rekonstrukce:

Správa a údržba silnic Domažlice
město Staňkov
Projekční kancelář Rojt
Silnice Horšovský Týn a.s.
zahájení 11.8.2003
dokončení 20.11.2003
Správa a údržba silnic Domažlice
Město Staňkov
483 m

6,099.222,- Kč
asi 6 milionů Kč

Zájmové území pro rekonstrukci se nachází v centru města, komunikace probíhá ve stávající zástavbě. Rekonstrukce začíná napojením na
komunikaci v prostoru za mostem přes řeku Radbuzu, dále pak pokračuje přes křižovatku se silnicí III/11851 na H. Kamenici až po železniční
viadukt ve směru na Koloveč. Komunikace byla ve velmi špatném technickém stavu, kryt byl místy propadlý nebo zcela chyběl, parametry
křižovatek neodpovídaly současným požadavkům příslušných ČSN. Silniční obruby byly z části rozbité a bez odpovídajícího směrového vedení.
Rovněž odvodnění vozovky a přilehlých ploch neplnilo svoji funkci.
Zhotovitel stavby se musel vypořádat s požadavkem města Staňkov, aby postup prací byl sladěn se souběžně probíhající výstavbou
kanalizačního řadu v rámci stavby ČOV Staňkov, s vybudováním plynových a vodovodních přípojek a zároveň dodržet co nejkratší termín úplné
uzavírky komunikace.
Na základě těchto požadavků byla stavba rozdělena do dvou etap. V průběhu výstavby druhé etapy byla zjištěna snížená únosnost na části
stávající kanalizace. I zde jednal zhotovitel vstřícně v zájmu dodržení termínu výstavby a tento úsek dále rozdělil na dvě části tak, aby alespoň
zajistil pokračování prací v jedné části, zatímco v druhé probíhala oprava neúnosné kanalizace.
Splnění požadavků města Staňkov a firmy CHKZ,
aby byl zajištěn nepřetržitý vjezd do jejich
provozovny Staňkov a všechny výše uvedené
změny v průběhu výstavby značně ztížily zhotoviteli
provádění vlastní rekonstrukce, a to jak po stránce
realizační, tak i v oblasti finančních nákladů.
Vlastní rekonstrukce komunikace se skládala z
vybourání stávající žulové dlažby a silničních
obrubníků, odtěžení starých podkladních
vrstev včetně zemních prací v místě budoucích
chodníků, provedení drenáží, vybudování nových
kanalizačních vpustí, osazení nových silničních
obrubníků s přídlažbou, zhotovení konstrukčních
vrstev včetně pokládky živičných krytů komunikaci
a podkladní vrstvy v místě nových chodníků.
Samozřejmostí bylo provedení napojení na stávající
místní komunikace.
Umístění nové komunikace je totožné s původní,
pouze v prostoru křižovatky se silnicí III/1851 došlo
k takové úpravě, která umožnila dosazení parametrů
požadovaných příslušnými ČSN.
Náklady rekonstrukce komunikace byly hrazeny z
prostředků Plzeňského kraje.
Z materiálu vydaného zhotovitelem ke slavnostnímu
otevírání rekonstrukce

Betlémské světlo
Jako každý rok mohou se i letos Staňkovští těšit na betlémské světlo, jehož předání se
stává milou vánoční tradicí. Oheň zapálený v Betlémě přesně na místě tradovaného narození Ježíše
rozváží skauti do mnoha zemí světa, aby symbolizoval lidem vánoční radost.
Staňkovští skauti přivezou tento plamínek v úterý 23. 12., aby jej nabídli i obyvatelům
našeho města. Betlémské světlo budou roznášet starším a nemohoucím lidem, donesou jej i
babičkám a dědečkům v Domově důchodců v Černovicích a v odpoleních hodinách jej budou
rozdávat i v místním kostele za dobrovolný příspěvek, jenž bude věnován indické dívce v rámci
adopce na dálku.
Pavel Petrašovský

Staňkovsko
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Vážení a milí spoluobčané,
blíží se konec roku a my stojíme před rokem novým, který ať chceme nebo nechceme, bude pro nás všechny zlomový.
1. května 2004 vstoupí naše republika do Evropské unie a tento vstup nebude v žádném případě bezbolestný. Postupem času
se ukáže, jak jsme se dokázali na něj připravit a zda sjednocená Evropa je to pravé, co Češi ke svému rozvoji potřebují.
Pomalu končí starý rok a my můžeme trochu zrekapitulovat, co se nám za ten rok podařilo a co se tak úplně nepovedlo.
Myslím si, že jsme dokázali naskočit do rozjetého vlaku, aniž bychom jej nějak výrazně zpomalili a možná jsme jej i trochu
zrychlili. Jenom letošní rok přišlo do Staňkova z nejrůznějších dotací, ať již od státu či od kraje, kolem 43 miliónů. Byly
to jednak akce, které již byly rozestavěné a v letošním roce se dokončovaly (první etapa přístavby školy – 11 mil., přivaděč
vody do Krchleb 1.8 mil., vodovodní řady ve Staňkově 1.3 mil.), dále akce, které byly rozjednány a v letošním roce se je
podařilo zrealizovat či s jejich realizací započít (páteřní řady kanalizace a ČOV – 12 mil., oprava komunikace v Nádražní
– 6.1 mil.), a rovněž akce nové, které se podařilo v letošním roce uskutečnit (třetí bytovka – 5 mil., dodatečné získání peněz
na část technologie kuchyně – 5.5 mil.) Na příští rok již máme zajištěno dalších 25 miliónů korun (kanalizace a ČOV – 12
mil., třetí bytovka - 10 mil., dokončení technologie kuchyně v ZŠ – 3 mil.). O dalších finančních prostředcích se stále ještě
rozhoduje. Samozřejmě zvýšený přísun finančních prostředků má za důsledek to, že byla v letošním roce takřka úplně
vyčerpána rezerva města, která se bude jen stěží doplňovat, a město si musí brát na tyto akce úvěry od bank. Jednou z věcí,
která se v minulém roce podle mého názoru skutečně povedla, bylo obsazení místa vedoucího MTBS panem Bauerem.
Myslím si, že práce MTBS se nedá s předchozím obdobím vůbec srovnávat, i když i zde jsou ještě rezervy. Pro zájemce, ať
již ze Staňkova či odjinud, je připraveno 25 stavebních parcel v lokalitě „pod tratí“, které se bude město snažit v prvním
pololetí kompletně „dosíťovat“ tak, aby zájemci mohli začít stavět. Stále přetrvávají nedostatky ohledně stavu místních
komunikací a chodníků. Tyto se budeme snažit podle finančních možností města postupně řešit.
Vážení spoluobčané, to bylo jen malé ohlédnutí za právě končícím rokem. Pomalu přichází krásný čas vánoční, čas,
ve kterém bychom měli alespoň na chvíli zapomenout na všední problémy a starosti, čas, který by měl být vyplněn láskou
a porozuměním. Dovolte mi, abych Vám všem popřál příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2004 hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody Vám a Vašim blízkým.
Bc. Alexandr Horák,
starosta města

Tříkrálová sbírka 2004

Jistě si všichni vzpomínáte na začátek letošního roku, kdy vás navštívily skauti děti místní farnosti, žáci ZŠ a
v kostýmech tří králů, aby u vašich dveří zazpívali koledu a popřáli do nového roku.
I začátkem příštího roku bude SČKCH pořádat tříkrálovou sbírku, do které se zapojí i naše farní charita. Tato sbírka
je povolena Ministerstvem vnitra a bude probíhat po celé naší zemi.
Ve Staňkově tříkrálová sbírka začíná v sobotu 3. ledna, kdy koledníci navštíví vaše domácnosti. V pondělí 5. ledna
budou obcházet úřady, podniky a podnikatele.
Tyto děti v doprovodu dospělé osoby nebudou koledovat pro sebe, ale pro druhé. Jim budete moci přispět do zapečetěné pokladničky
s logem charity svůj dobrovolný dar. Vaším přispěním dáváte najevo, že si uvědomujete, že okolo Vás žijí lidé, kteří vaši pomoc potřebují.
Ludmila Petrašovská

Plesy v Lidovém domě
31.12.2003
10.1.2004
17.1.2004
24.1.2004
7.2.2004
14.2.2004
21.2.2004
27.2.2004

SILVESTR – pořádají fotbalisté
Dětský maškarní bál (od 14.00 do 18.00 hod.)
Zahrádkářský ples
Živnostenský ples
Mládenecký ples
Letecký ples – maškarní
Rybářský ples
Muzikantský ples – pořádá ZUŠ

Staňkovsko
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Retrospektiva ochotníků
Přinášíme fotografii z generální zkoušky na pásmo „To tu
ještě nebylo!“, která proběhla 4. prosince a v níž ochotnický
soubor Tyl připomíná nejúspěšnější inscenace z dosavadních
třiceti uvedených. Diváci si připomenou scénky, písničky, a
mají tak možnost sledovat stopu, kterou soubor Tyl v kulturním
životě Staňkova a okolí zanechal. Lidový dům po rekonstrukci
v 80. létech tak ve svých prostorách dal ožít dlouholeté tradici
ochotnického divadla ve Staňkově.
Zveme všechny, kteří si chtějí na uvedené inscenace
zavzpomínat se sympatickými „hvězdami“ jeviště Lidového
domu, na reprízy, které se uskuteční 25. a 26. prosince. Výborný
nápad je stolová úprava pro diváky v sále, kdy je možno si u
kulturního zážitku dopřát i např. sklenky dobrého vína.
J. Steinbach

Koncert Plzeňské
filharmonie

21. října od 19,30 hod. se v Lidovém domě uskutečnil koncert
Plzeňské filharmonie. Toto kvalitní hudební těleso se nám
nepředstavilo v plném obsazení (už i proto, že by se na jeviště
Lidového domu nevešlo) ale především svojí smyčcovou
sekcí. Pod vedením dirigenta Hynka Farkače orchestr zahrál
téměř zaplněnému sálu řadu velmi hezkých děl známých i
méně slavných barokních skladatelů. Řada posluchačů si
přišla především poslechnout umění našeho rodáka Karla
Šlehofera, který zahrál II. větu z Koncertu pro klarinet
A dur W. A. Mozarta. A zahrál ji výborně, soudě podle ohlasu
posluchačů i reakce samotného dirigenta. Koncert se líbil celý,
dík za jeho organizování patří Základní umělecké škole ve
Staňkově. Posluchačstvo ve Staňkově je znalé, netleskalo totiž
po jednotlivých větách díla, ale až po skončení celé skladby.
Možná to naznačil dirigent tím, že se neotáčel, možná je to
zásluha mnoha koncertů, kterých se naši občané v minulých
letech zúčastňovali v kostele a které bezpochyby přispěly k hudebnímu vzdělání a oblibě tzv. vážné, především však krásné hudby. Za finanční
podporu pak je třeba poděkovat městu a sponzorům z řad staňkovských občanů. Bylo by dobře, kdyby velmi dobrou akustiku sálu Lidového domu
mohlo prověřit více interpretů vážné hudby. Zatím je nutno za touto hudbou jezdit do Horšovského Týna, Domažlic, případně v létě do Kladrub.
Říjnový koncert ukázal, že své příznivce má.
V rámci adventních koncertů se uskutečnil v Erbovním sále zámku v Horšovském Týně výborný a hojně navštívený koncert Vlachova kvarteta.
7. prosince je zde koncert Čerchovanu, 14. prosince The Gospel train v kostele sv. Apolináře na Husově nám. v H. Týně, 26. prosince pak koncert
Českého saxofonního kvarteta v Erbovním sále zámku (na programu G. Gershwin, J. Ježek, P. Woods, E. Ellington, Ch. Parker a další).
J. Steinbach

Nezapomeňte na přeložený koncert Hany Zagorové a Petra Rezka dne 16. 12 2003!
17.12.2003 vystoupí v Lidovém domě Dáda Patrasová!
Informace o kulturních akcích v Lidovém domě na jaro 2004 uveřejníme v příštím čísle.
Předpokádáme, že v březnu tu bude divadlo Skelet (Trávníček, Hrubešová, Maděrič), v dubnu
kapela Patrola (Papoušek – staropražské písničky), v květnu Maxim Turbulenc pro děti, v červnu
The Beatles Revival.
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Dlouhé přípravy se vyplatily
Co vlastně znamená název naší školy? Někdo by se mohl
mylně domnívat, že jméno pochází z anglického slovíčka „bean“.
Můžeme vás ujistit, že tomu tak není. Název je převzat z latinského
slova „BEAN“, což v překladu znamená „STUDENT“.
Poslední víkend v listopadu jsme pořádali maturitní ples. Vše
se nám podařilo zorganizovat. Veliké díky patří Městskému úřadu ve
Staňkově, pedagogickému sboru SSOŠ BEAN a zřizovatelům školy.
Přípravy trvaly dlouho, ale tomu obětovaný čas se opravdu
vyplatil. Maturitní ples jsme zahájili slavnostním předtančením pod
vedením pana Jindřicha Vostárka, který hosty provázel celým večerem.
Dále následovalo šerpování abiturientů. Pokračovali jsme tanečním
sólem s učiteli a rodiči. Následovala volná zábava, kterou vyplnil taneční
soubor Avanti. Mnoho hostů neodolalo lákavým cenám v tombole,
kterou jsme mohli uspořádat díky sponzorům. Pro další pobavení všech
jsme rozdávali půlnoční noviny. Největším zpestřením večera však bylo půlnoční překvapení, které si nenechal nikdo ujít. To bylo pro nás dobré
znamení – nikdo neodešel před půlnocí! Doufáme, že se všem náš maturitní ples líbil, přinejmenším alespoň tak jako nám!
Přijměte naše pozvání na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, které se konají ve dnech:
Pátek 12.12.03 a 16. 1. 2004 od 8 – 16 hod.
Sobota 13.12.03 a 17. 1. 2004 od 8 – 14 hod.

Studenti 4. OA

Dobře utajený biograf

Tak si představte, že i v dnešní nepochybně tvrdě komerční a kapitalistické době můžeme objevit i instituce, kterých jako by se čas za
posledních patnáct let ani nedotkl. Žijí svým vlastním životem a rozhází je máloco a málokdo. Ne, že bych měl neodbytnou potřebu je rozčilovat,
ale pokud ony někdy rozčílí mne, nehodlám si to nechat pro sebe.
Vezměme si například staňkovské kino. Za tu dobu, co píši své výtvory do Staňkovska, se našemu kinu podařilo dokonale utajit veškeré
své aktivity. Zatímco v roce 1996 letáky s programem na dva měsíce dopředu visely na každém rohu, dnes se dozvím pouze program do konce
měsíce, a to pouze na dveřích kina samotného. Prý ani správce kina, ani promítač víc sami nevědí. To mi připadá jak by chtěl například pekař prodat
svoje housky tak, že je schová pod pult a vytáhne je až na požádání zákazníka.
Vážení zodpovědní, on film je totiž zboží jako každé jiné. Je potřeba mu udělat náležitou reklamu a je potřeba se o eventuálního diváka
náležitě starat, jinak to dopadne tak, že se na oskarovém filmu ve Staňkově stěží sejdou tři čtyři lidé. Je potřeba pro děti promítat odpoledne a ne
od osmi večer – jako například film DOBA LEDOVÁ – jinak přijdete nejen o ty diváky, kteří se o programu nedozvědí, ale i o ty ( a veřte, že jich
není málo), kteří už musí být v osm večer v posteli...
Podobnou kulturní politikou může zřizovatel kina brzy dojít k závěru, že bude mnohem ekonomičtější prostory přestavět třeba na sklad
materiálu pro MTBS. Tím my přijdeme o další kulturní stánek a vy třeba i o práci.
Ferdinand Schenk

První čtvrtletí školního roku
2003/2004 v základní škole

Jak je již veřejnosti známo, žáci obou stupňů ZŠ Staňkov se učí
pohromadě. Nový pavilon měli všichni zájemci možnost si prohlédnout
3. října, kdy byl Den otevřených dveří pro veřejnost. Další možností
navštívit školu měli především rodiče na pravidelně pořádaných Dnech
otevřených dveří (25. a 26. listopadu), kde mají rodiče možnost přímo
navštívit vyučovací hodiny a pozorovat své ratolesti při učení. Této
možnosti využívají v hojné míře rodiče dětí z I.stupně, na II. stupni již
méně, i když i tam bychom je rádi uvítali.
V době předvánoční se připravují vánoční koncerty – zpívání u stromku
na náměstí (7.12.), dále pro Charitu 11. a 15. prosince, pro školu a
veřejnost pak v Lidovém domě dne 18.12. – ve čtvrtek – pro školu
v 10,00 hodin a pro veřejnost pak v 18,00 hodin. Srdečně zveme!
Svou tradici má fotbalový turnaj v tělocvičně.
Zájemci z řad dětí měli možnost 5.prosince malovat pod odborným
vedením na hedvábí a své velice zdařilé práce si odnést domů jako malý
dárek.
V prosinci probíhá na 1.stupni soutěž o nápaditou vánoční ozdobu. Ty
nejzdařilejší zdobí vestibul školy společně s vánočním stromkem a
dětmi vyrobeným betlémem.
Žáci a zaměstnanci školy přejí všem čtenářům Staňkovska klidné prožití vánočních svátků.

Vedení školy

Staňkovsko
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Co nového v naší MŠ

Blíží se konec roku a právě s tímto obdobím se u nás pojí čas besídek, mikulášských
nadílek a vánočních posezení. Když jsme se rozmýšleli, k čemu se budou vztahovat letošní
besídky, vyskytl se nápad, udělat je netradičně. Této možnosti se chopily obě třídy starších
dětí a po měsíci usilovné práce byl výsledek snažení na světě.
V úterý 25. 11. se konala ve třídě U Berušek besídka na téma Vodní říše. Děti si
oblékly námořnická trička a čepice, napnuly plachty na velké papírové lodi, vytáhly kotvu
a vydaly se na cestu po vodní říši. Námořníčci zpívali „mokré“ písničky za doprovodu
hudebních nástrojů vlastní výroby, přednášeli básničky a nakonec si zatancovali na
námořnickém bále.
Ve středu 26. 11. se třída U Včeliček proměnila v cirkusovou manéž. Úderem 16. hodiny a za zpěvu písničky „Přijel cirkus na náměsti“
vtancovalo do třídy 21 malých klaunů a samozřejmě i dva velcí. Všem to moc slušelo a někteří byli až k nepoznání. V cirkusovém představení se
objevil pan ředitel s paní ředitelovou, provazochodci, siláci, akrobati se stojkami, hvězdami a kotrmelci, odvážlivci, kteří prolézali ohnivé kruhy,
žongléři s talíři (ani jeden nespadl), s pingpongovými míčky a s kroužky. Všichni jsme spolu cvičili, tancovali a trošku soutěžili. A pak jsme si už
doopravdy řekli -„A to už je pro dnešek všechno“.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem rodičům za to, že připravili pro své děti tak nádherné klaunské oblečení, že nám ochotně
pomáhali, kdykoliv jsme se na ně obrátili o jakoukoliv pomoc. Je to hezký pocit , když vidíte na tvářích dětí spokojenost. A za to díky všem
rodičům.
Nesmíme ale zapomenout na další dvě třídy, do kterých chodí naši nejmenší kamarádíčci. Protože jsou ještě malí a do MŠ moc dlouho
nechodí, bylo na ně ještě příliš brzičko připravovat besídku. Rozhodli se, že ve třídě U Motýlků a U Žabiček udělají besídku na jaře. Nyní paní
učitelky pro rodiče dětí připravily společné posezení s občerstvením. Rodiče se zde dozvěděli, co jejich dítě v průběhu celého dne ve školce dělá
a jaké jsou na ně kladeny nároky. Celým posezením se nesla příjemná atmosféra.
V pátek 5. prosince nastal pro děti velký den, kdy chodí čerti a Mikuláš. V každém byla malá dušička. Už od rána přicházeli všichni do
třídy nejistí a pokukovali, zda se někde někdo neobjeví. Když Mikuláš předčítal listinu hříšků, znejistěl i ten nejsrdnatější. Sem a tam se zaleskla
slzička, ale nakonec přece jen zvítězila zvědavost, co je v tom balíčku, co mu čert, Mikuláš a anděl podává. Domů si k tomu ještě děti přidaly
čertíky a Mikuláše, které si ve třídách vyrobily.
Chtěla bych touto cestou poděkovat p. ředitelce a studentům Střední soukromé odborné školy BEAN, kteří nám s touto akcí pomohli. A
rovněž za sponzorský dar, který naší MŠ věnovali.
A co nás do konce roku ještě čeká?
Pořádáme Vánoční zpívání, ale tentokrát u nás před naší MŠ. Bude součástí Vánočního jarmarku, který se uskuteční v ponděli 15. 12. od 17.00 hod
na naší školní zahradě. Mimo jiné tu budou i výrobky naší školky i našich rodičů, které si budete moci zakoupit u vánočních stánků. Těšíme se, že
si přijdete s námi zpříjemnit ten předvánoční čas, pozastavit se, společně si zazpívat koledy a udělat si příjemný podvečer.
Ve středu 17. 12. si uděláme sváteční dopoledne pro naše děti přímo v MŠ. Každá třída si ozdobí svůj stromeček, připomene si vánoční
zvyky a pak pod stromečkem rozbalí společně dárky. Celé dopoledne vyvrcholí slavnostním obědem a nebude chybět ani vánoční cukroví.
A co ještě na závěr?
Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a pohody Vám přejí děti a zaměstnanci MŠ
Marie Němcová

Něco o kultuře
Jistě si laskavý čtenář Staňkovska, a nejen ten, všiml, že se u nás na naší maloměstské kulturní scéně
začínají objevovat umělecká tělesa ( i jednotlivá těla) velkoměstského, ano, i celostátního formátu. Málokdo si
ale také všiml jisté časové souvislosti tohoto oživení našeho kulturního života s počátkem nového volebního
období. Na skepsi, na kterou jsem v minulých letech narážel při otevření tématu „Umělci a Staňkov“, se jen
těžko hledal recept a jsem moc rád, že se konečně našel člověk, který se nebojí kvalitní kulturu po letech do
města znovu pozvat. A Lidový dům je tak opravdu víc stánkem kulturním než tržnicí podřadného zboží. Ačkoli
mé články obvykle spíš bodnou, než pohladí, dnes bych chtěl na stránkách Staňkovska za tyto kulturní pozvánky poděkovat. Komu? Tomu, který si na to našel i ve svém jistě velmi vytíženém programu čas, starostovi A.
Horákovi.
Ferdinand Schenk
V jednom z článků tohoto čísla je zmínka o špatné informovanosti o programech kina. Autor má zajisté pravdu, chci si zde
postěžovat i na to, že ve Staňkovsku nemáme řadu dalších informací o tom, co se bude ve Staňkově dít. Nevýhodou Staňkovska je,
že vychází zhruba jedenkrát za dva měsíce, někdy dříve, někdy později a je obtížné na celý interval dopředu zajistit tyto informace.
Bylo by dobré, aby instituce, které tyto a nejen tyto informace mají, nám je samy dávaly a my jsme je nemuseli někdy pracně
shánět. Naštěstí tyto naše nedostatky suplují Domažlické noviny a Domažlicko, v případě kina i internet ((www.kina.365dni.cz
www.kina.365dni.cz),
), kde
je i Staňkovské kino, ale někdy jen na dvě představení dopředu.
Redakce

Staňkovsko

Nabídka nových knih
Petr Čornej : Dějiny českých zemí
Poznávat dějiny neznamená jen učit se
data a jména, ale také nechat pracovat
fantazii, klást si otázky a hledat na ně
odpovědi. Bohatě ilustrovaná publikace,
určená mladým historikům, o tom
přesvědčí.
Vlastimil Vondruška : Slavné bitvy
českých panovníků
Autor představuje devět míst, kde kdysi
bojovali čeští vojáci. První popisovaná
bitva se odehrála u Brůdku v roce 1040
a poslední je neslavná bitva na Bílé
hoře r. 1620. Můžete se začíst jen do
příběhů, ale zvídavější se jistě seznámí
i s mnoha fakty a zajímavostmi z daného
historického období.
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Monika Neubacher-Fesser :
Sto nápadů z papíru
Mladým kutilům je určena kniha s
jednoduchými návody na výrobu
veselých dárků, přáníček a drobností,
které dokreslí atmosféru nejrůznějších
oslav.
Lenka Lanczová : Mokrá náruč léta
Román s vůní malin, slunce, vody a
večerních táboráků je plný kamarádství
a lásky. Sledujeme nelehkou cestu
hrdinky k sebepoznání.
Jedna dvě, Honza jde
S nejmenšími dětmi si budeme opakovat
nejkrásnější česká říkadla, hádanky,
písničky, rozpočítadla a koledy.
Július Satinský : Momentálně jsem
mrtvý, zavolejte později
Nad stránkami této knihy budeme
vzpomínat na skvělého herce a
vypravěče Júlia Satinského.
Publikace je doplněna soukromou
korespondencí a fotografiemi.

Díky zlepšení v závěrečných zápasech
se fotbalisté Staňkova posunuli
v tabulce krajského přeboru na 13.
příčku, přestože předtím byli dlouhá
kola předposlední. Jako povedený tah
vedení oddílu se ukázalo angažování
nového trenéra Jaroslava Kubeše.
Boj o záchranu bude ale pořád velice
těžký. V týmu je co zlepšovat, zejména
obranná činnost.
Béčko podávalo nevyrovnané výkony,
a přestože má určitý odstup od
sestupových pozic, o klidu ještě nemůže
být řeč.
Na podzim se příliš nedařilo ani dorostencům, kteří také jsou až v dolní části tabulky.
Žáci jsou na tom lépe, starší jsou v krajské soutěži v klidném středu, mladší v okresním
přeboru čtvrtí.
V listopadu začala halová sezona futsalistům, Ajax Staňkov začal svůj pátý rok v divizi
výborně, všechna tři úvodní utkání vyhrál. Nejprve zdolal v derby Bomber Domažlice
a pak dvakrát zvítězil v Karlových Varech. V minulém soutěžním ročníku skončil Ajax
osmý a obhájení této pozice je aktuálním cílem klubu.
V krajské soutěži II. třídy hrají stolní tenisté Staňkova a v prvních zápasech získali
poměrně dost bodů. Své soutěže rozjeli také šachisté a hokejisté, o tom, jak si vedou,
budeme informovat v příštích číslech.
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Ladislav Štaidl : Víno z hroznů
Vzpomínky známého autora melodií a
textů jsou zároveň pamětí doby. Kniha je
psána s jemným ironickým nadhledem.
Tanja Kinkel : Lvice z Akvitánie
Životní osudy Eleonory Akvitánské,
pozoruhodné
osobnosti
evropské
historie 12.století nám přiblíží tento
poutavě napsaný román.
Michal Viewegh : Na dvou židlích
Kniha fejetonů současného autora
zahrnuje texty napsané pro Lidové
noviny.
Adelaine Yen Mah : Spadané listí
Pravdivý příběh líčí strasti, prohry i nové
naděje odvážné ženy v celoživotním boji
o uznání, lásku a pochopení.
Příjemné prožití svátků vánočních přeje
knihovnice M.Gillová.
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