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Vážení a milí spoluobčané,
rok 2002 se pomalu chýlí ke konci a jak bývá zvykem, na konci roku se vždy bilancuje, porovnávají se úsp ěchy a neúspěchy a
dávají se nejrůznější předsevzetí. Já bych chtěl letos udělat trošku výjimku. Nebudu bilancovat, nebo ť za krátkou dobu, co jsem ve
funkci, nemám ještě co, protože se nechci chlubit cizími úspěchy a ani nechci kritizovat chyby či neúspěchy předcházejícího
vedení staňkovské radnice. Spíše bych se chtěl zaměřit na nadcházející rok 2003, kdy nás všechny čeká hodně práce a hlavně nás
čekají velké výdaje z městského rozpočtu. Vedle pokračujících akcí - rekonstrukce školy, výstavby vodovodního p řivaděče do
Krchleb, výstavby vodovodních řadů ve Staňkově, dokončení plynofikace a výstavby 22 nových bytových jednotek, by m ěly začít
další akce, a to zejména výstavba a rekonstrukce kanalizace a rozší ření čističky odpadních vod, rekonstrukce povrchu vozovky a
chodníků v Nádražní ulici a zřejmě i výstavba nového zdravotního střediska. Na financování těchto akcí již rozpočet města nestačí
a nezbývá nic jiného, než si vzít od banky úvěry. Další věcí je i to, že bychom chtěli udělat i něco pro vzhled Staňkova, tak aby
město mohlo společně s Vámi důstojně oslavit 770 let svého vzniku. Práce máme na příští rok dost a dost, ale pevně věřím tomu,
že s Vaší pomocí vše zvládneme ke spokojenosti nás všech.
Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné prožití svátků vánočních a v novém roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů, a
to jak v pracovním, tak i osobním životě. Nám všem bych pak chtěl ještě popřát hodně vzájemné úcty a tolerance.
Alexandr Horák, starosta města
Ze zasedání rady a
zastupitelstva
Rada 15.10.2002: Rada se seznámila s
návrhem studie na výstavbu zdravotního
střediska. Studie a případná stavba nového
objektu
budou
předmětem
jednání
zastupitelstva. Starosta informoval o jednání s
členy Stavebního bytového družstva Staňkov U pošty, které proběhlo ve čtvrtek 10.10.2002,
a dohodl se způsob ukládání odpadů do
kontejneru. Kontejner zakoupí město, nájem za
kontejner bude 20,- Kč/měsíc a byt. Žádost
manželů Strouskových o koupi části pozemku
parc. č. 728/21, k.ú. Staňkov-ves a doporučí
zastupitelstvu prodej za sníženou cenu 70,- Kč
vzhledem k terénním poměrům daného
pozemku (svah). Byla schválena možnost
prodeje
demontovaných
žulových
chodníkových desek ze skládky za hřbitovem
2
dle kvality za 600 až 700 Kč/m dle určení
vedoucího MTBS.
Rada na návrh p. Brožovského po předchozím
doporučení komise zdravotní, sociální a bytové
schválila do pronájmu přidělení bytů z majetku
města takto:
byt 1+1 II. kategorie v domě č. 353 v Nádražní
ulici p. Janě Malíkové
byt 2+l II. kategorie v domě č. 85 v
Komenského ulici p. Haně Ševčíkové
byt 1+1 I. kategorie v domě č. 334, Na Tržišti
p. Anně Hesové
byt 2+1 I. kategorie v domě č. 340, Na Tržišti p.
Pavlu Rohlovi,
Zastupitelstvo města 21. října 2002: Zprávu
o jednání rady města podal starosta p. Jan
Jiřík. Tajemník MěÚ p. Žáček předložil
zastupitelstvu
návrh
rozpočtových
změn
v rozpočtu r. 2002 s tím, že v případě schválení
bude rozpočet vyrovnaný v příjmové i výdajové
části a bude nejvyšší v dějinách obce 83.090.900,- Kč. Zároveň seznámil s návrhem
na schválení přijetí dotací na tyto akce:
- Základní škola Staňkov - rekonstrukce
budovy - l. etapa - 46 mil. Kč
- vodovod Staňkov - 2,242 mil. Kč
- výstavba bytového domu s 22 nájemními byty
- 8,8 mil. Kč

Zastupitelé neměli žádnou připomínku či
doplnění a rozpočtové změny i přijetí dotací
byly schváleny. Dále p. tajemník předložil ke
schválení návrh Zřizovací listiny Základní školy
Staňkov,
který
byl
rovněž
schválen.
Místostarosta ing. Pátý předložil ke schválení
Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy č.
22/2002/KSB mezi prodávajícím Městem
Staňkov a kupujícím Zpč. plynárenskou a.s. na
prodej středotlakého plynovodu a přípojek v
lokalitě uvažované výstavby bytových jednotek
v k.ú. Staňkov-ves. V rozpravě připomínky
nebyly a smlouva byla schválena. Zastupitelé
schválili název nové ulice, v místě výstavby
dvou nových bytových domů a to „U Pošty“.
Místostarosta ing. Pátý následně předložil
zastupitelstvu k projednání záměry prodeje či
směny pozemků v majetku města, které byly
předem projednány v radě města:
1) záměr prodeje části pozemku parc. č.
728/21 v k.ú. Staňkov-ves manž. Ivě a Zdeňku
Strouskovým
2) záměr prodeje pozemku č. parc. 38/66,
38/67, 38/68 a 38/69 v k.ú. Krchleby pro
výstavbu rod. domků.
3) směna části pozemku v majetku města č.
parc. 1045/3, v k.ú. Staňkov - ves za část
sousedního pozemku č. parc. 6/3, vlastník p.
Ladislav Blacký, Staňkov.
Všechny tyto návrhy byly zastupitelstvem
schváleny. Dalším bodem jednání byla situace
ve zdravotnictví - otázka zdravotního střediska
poté, co lékařky dostaly od majitele objektu
výpověď. Písemný materiál s vysvětlením
daného stavu obdrželi zastupitelé písemně
předem a dále jej ve svém vystoupení uvedl
člen rady p. MVDr. Steinbach. Seznámil
zároveň se čtyřmi možnostmi řešení s tím, že
rada města se přiklání k vybudování nového
zdravotního střediska. Následně p. starosta
otevřel rozpravu k tomuto bodu jednání:
V diskusi se ztotožnili zastupitelé s návrhem
vystavět nové středisko za finanční spoluúčasti
lékařek – budoucích nájemců. Navrhované
umístění za poštou a bytovkami se jeví jako
vhodné. Byly vzneseny dotazy, za kolik by
firma Alfa budovu starého střediska prodala,
ing. Pátý informoval, že asi 4 mil. Kč. Padla
připomínka p. Josefa Jiříka, že by na výstavbu
měly přispět i spádové obce, odkud k nám

pacienti dojíždějí, a byla zmíněna i snaha
požádat krajský úřad o poskytnutí částečné
dotace na tuto výstavbu. Zároveň byli
zastupitelé informováni, že rada zadala
zpracování
studie
na
výstavbu
tohoto
střediska. Starosta informoval o podnětu
zastupitele p. Josefa Jiříka na novelu vyhlášky
města č. 40/2001 o místním poplatku za odvoz
a
likvidaci
domovního
odpadu.
V této
souvislosti seznámil s narůstajícími náklady na
odvoz a uložení odpadů. Na základě těchto
údajů nedoporučuje rada novelizovat vyhlášku
tak, aby v ní byly zakotveny změny (úlevy),
navrhované p. Josefem Jiříkem. Zastupitelstvo
poté novelizovat OZV 40/ 2001 neschválilo.
Starosta města p. Jan Jiřík provedl stručné
zhodnocení
stávajícího volebního období
(můžete si je přečíst na jiném místě tohoto
čísla).
Po diskusi provedl p. starosta závěr posledního
zastupitelstva minulého volebního období.
Poděkoval zastupitelům za práci během celého
čtyřletého funkčního období, všem popřál
hodně zdraví a pohody do další práce a spolu s
místostarostou předali zastupitelům malý dárek
- letecké snímky města.
Poté jednání zastupitelstva ve 20.00 hodin
ukončil.
Rada 30.10.2002: Rada projednala a schválila
poskytnutí 1 ks leteckých snímků Staňkova pro
MŠ, ZŠ, ZUŠ a Střední soukromou obchodní
školu BEAN. Zbylé snímky budou nabídnuty
zájemcům za cenu 250,- Kč/ks. Dále schválila
odměnu pro ředitele ZUŠ p. Pluháčka. Rada
schvaluje na základě žádosti ředitele ZUŠ
povolení vybírání půjčovného za hudební
nástroje ve výši 50,- Kč/měsíc. Dále schválila
odměnu pro zastupující ředitelku MŠ p. Marii
Brožovou. Důvody: vedení MŠ + spoluúčast na
organizování konkurzu na novou ředitelku.
Rada projednala žádost p. Jana Vacíka,
Staňkov, Plovární 164 ve věci podmáčení jeho
pozemku. Bude řešeno v jarních měsících.
Projednávala se opětovná žádost p. Marcely
Konopové, Vránov č. 19 o odkoupení parcely č.
801 a části parcely č. 1060/3, k.ú. Vránov a
rozhodla jednat o prodeji těchto parcel až na
základě vypracovaného geometrického plánu,
kterého zadavatelem je ZEAS Puclice, a.s.
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Vzhledem k tomu, že se majitelé sousedních
pozemků nedohodli o způsobu odkoupení
těchto parcel, bude rada upřednostňovat prodej
obecních pozemků třetímu zájemci, tj. ZEAS
Puclice, a.s.
Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o
poskytnutí příspěvku ze dne 31.7.2001,
č.
31/2002/SPP, která byla uzavřena mezi Zpč.
plynárenskou a.s. a Městem Staňkov, a
projednala návrh smlouvy o smlouvě budoucí s
a.s. CHVAK Domažlice ve věci prodeje stavby
vodního
díla přivaděče Staňkov-Krchleby
s napojením Hlohové v částce 1 mil. Kč.
Souhlasí se zněním smlouvy s tím, že v bodě
"za čtvrté" bude uveden úrok z prodlení ve výši
roční diskontní sazby ČNB, případně ročního
indexu inflace, vyhlášeného ČSÚ.
Ustavující zasedání zastupitelstva města
dne 13. listopadu 2002.
Přítomno bylo 14 členů nově zvoleného
zastupitelstva města. Ustavující zasedání
zastupitelstva města zahájil dosavadní starosta
p. Jan Jiřík. Přivítal nově zvolené členy
zastupitelstva a všechny přítomné občany,
kteří zcela zaplnili sál kult. domu. Následně
vyzval nejstaršího člena zastupitelstva p.
MVDr. Steinbacha, aby se ujal dalšího řízení
jednání
zastupitelstva.
Zároveň
seznámil
přítomné
s rezignací
zvolené
členky
zastupitelstva p. Mgr. Boženy Tauberové, která
ji podala téhož dne, tj. 13.11.2002 ve 13 hodin
15 minut.
Zvolení zastupitelé města složili slib do rukou
MVDr. Steinbacha. Zároveň obdrželi osvědčení
o zvolení zastupitelem.
Poté byly zahájeny volby funkcionářů města
tajným hlasováním.
Dr. Steinbach do funkce starosty navrhl za
volební stranu ODS dosavadního starostu p.
Jana Jiříka. Svůj návrh odůvodnil třemi důvody:
- je z kandidátní listiny strany, která zvítězila ve
volbách
- osvědčil se v dosavadní práci
- od občanů dostal nadprůměr preferencí.
P. MUDr. Cihlářová navrhla za volební stranu
KDU-ČSL jako dalšího kandidáta p. Jaroslava
Kubicu.
Další návrhy nebyly.
MVDr. Steinbach seznámil se způsobem voleb,
který zastupitelé schválili, a bylo přistoupeno k
tajné volbě starosty. V prvním kole obdrželi oba
navržení po 7 hlasech. Po dohadovacím řízení
a opakované volbě byl výsledek stejný, tedy
7 : 7.
Do dalšího kola navrhla kandidáta pouze ODS,
a to p. Bc. Alexandra Horáka. Ten obdržel 9
hlasů, proti bylo 5 zastupitelů. Po provedeném
aktu volby seznámil p. Straka s výsledkem a
prohlásil, že byl zvolen nový starosta města.
Nově zvolený starosta se ujal řízení a přistoupil
k volbě místostarosty.
Pan Jiřík - navrhl p. Jiřího Látala. Svůj návrh
odůvodnil mimo jiné tím, že p. Látal dostal ve
volbách největší počet hlasů ze všech
kandidátů.
Pan Kubica - navrhl p. ing. Pátého.
P. Jiří Látal získal 8 hlasů, p. ing. František
Pátý 6 hlasů. Na základě těchto výsledků byl
zvolen místostarostou města p. Jiří Látal.
Pan Bc. Horák vyzval k podání návrhů na členy
rady města.
P. MVDr. Steinbach - navrhl p. Luďka Straku,
p. Látal - navrhl p. Václava Černého,
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p. MUDr. Černá - navrhla p. Mgr. Jaroslava
Šobra.
Další návrh nebyl, proto bylo po předání
hlasovacích lístků přistoupeno k volbě.
p. Luděk Straka obdržel 8 hlasů,
p. Václav Černý obdržel 13 hlasů,
p. Mgr. Jaroslav Šobr obdržel 13 hlasů.
Všichni 3 kandidáti byli zvoleni.
Nově zvolený starosta Bc. A. Horák konstatoval,
že
volba orgánů
obce byla
uskutečněna. Ve svém krátkém projevu
poděkoval všem, kteří mu dali důvěru. Jako
svoji prioritu uvedl do budoucna zajištění
zdravotní péče, tj. zajištění výstavby nového
zdravotního střediska s finanční spoluúčastí
lékařů. Dále bude nutno řešit otázku
technického střediska, pokračovat ve výstavbě
bytů. Dle něj je nutná ve volebním období
týmová práce bez ohledu na politickou
příslušnost.
Cílem
nového
starosty
je
spokojenost občanů a s tím spojená prosperita
a funkčnost obce. Závěrem poděkoval všem,
kteří se na chodu obce v minulém volebním
období podíleli. Váží si každého, kdo je pro
Staňkov ochoten něco dobrého udělat.
Konstatoval, že by se po ukončení tohoto
volebního období chtěl všem podívat zpříma do
očí. Orgány obce a její zaměstnanci mají
sloužit občanům a ne naopak.
Následně otevřel poslední bod programu, tj.
diskusi. V ní vystoupil p. Jiřík, který prohlásil,
že cítí jako odstupující starosta povinnost říci
pár slov. Byl potěšen tím, že strana, za kterou
kandidoval, zvítězila ve volbách. Od té doby
se ale proti ní, ale hlavně proti jeho osobě
vytvořil komplot a intriky. Mnozí ví, kdo za nimi
byl. Je rád, že zvítězil zdravý rozum a že je v
čele tento nově zvolený starosta. Požádal
přítomné, aby nezanevřeli na komunální volby
a rozhodovali ne podle toho, co jim kdo slibuje,
ale čeho je možno dosáhnout, co je reálné.
Po něm vystoupil pan J. Kubica a pogratuloval
vítězům. Konstatoval, že ten, který měl dělat
tyto „nečisté“ věci se jmenuje Jaroslav Kubica.
Hovořil, že zastupoval 4 mandáty, jednal s
ČSSD a komunistou a nebylo na tom nic
špatného. Nepoužíval žádnou "podpásovku".
Sdělil, že nebude skládat mandát, ale odejde z
radnice.
Další příspěvky do diskuse nebyly. Po
schválení usnesení p. starosta poděkoval všem
za účast s tím, že věří, že se občané v hojném
počtu sejdou i na ostatních jednáních
zastupitelstva, a jednání ustavujícího zasedání
ukončil.
Rada dne 20.11.2002: Před zahájením jednání
složila do rukou starosty slib nová členka
zastupitelstva města p. Marcela Konopová,
která nastoupila jako první náhradník z listiny
volební strany ČSSD po rezignaci p. Mgr.
Boženy Tauberové. Zároveň p. Konopová
obdržela od starosty osvědčení o tom, že se
stala členkou zastupitelstva. Byla projednána
otázka veřejného osvětlení v Americké a
Zahradní ulici, které se realizuje zároveň s
pracemi ZČE. Dle smlouvy o dílo je cena prací
131.621,- Kč + DPH. Cena materiálu 159.974,Kč + DPH. Rada schválila realizaci stavby a
zařazení do rozpočtu na r. 2003. Rada
projednala a schválila na návrh p. Brožovského
přidělení bytu v DPS p. Jiřině Vacíkové. Rada
rovněž projednala a následně schválila užívání
závěsného odznaku se státním znakem ČR při
významných
příležitostech
a občanských
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obřadech. Právo jej používat mají starosta,
ostatní členové rady a členové zastupitelstva
Mgr. Gruberová a MVDr. Steinbach. Rada
projednala žádost p. Veselé, současně bytem
Most, SNP 455/38, o zrušení fakturace
stočného od provozovatele CHVAK, a.s. a
souhlasí s prominutím placení stočného od
6.9.2002. Na zaplacení stočného za předchozí
období trvá. Byl projednán i anonymní dopis,
ve kterém pisatel žádá o osazení značky B 16
k viaduktu. Na DI Policie projedná p. starosta.
Rada města projednala a schválila žádost
správce městských lesů p. Žáka o poskytnutí
poškozených betonových kanalizačních trub
uložených ve skladu MTBS Na Tržišti pro
výspravu přejezdů a propustků na lesních
cestách. Starosta seznámil členy rady s
návrhem řešení krizové situace ve věci
zaplavování nemovitostí p. Topinky, Staňkov,
Trnkova 69 s tím, že hrazení provizorního
zatrubnění a přemostění zajistí město a majitel
se bude podílet částkou 5.000,- Kč. Starosta
dále seznámil se žádostí p. Jana Vacíka,
Staňkov, Plovární 164, o osazení obrubníků u
komunikace podél jeho nemovitosti. Bude
odpovězeno, že město osadí obrubníky v I.
pololetí 2003. Starosta seznámil členy rady se
složením zvláštního orgánu obce - komise pro
projednávání přestupků, komisi jmenoval v
souladu s § 106 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích.
Složení komise:
předseda komise: JUDr. František Grznár
členové: Marie Fictumová, Václav Brožovský,
Jaroslav Kubica, Mgr. Jaroslav Šobr, Marie
Pitrová, Anna Glaserová.
Starosta dále seznámil radu s tím, že rozhodl
po předchozí konzultaci s přednostou OKÚ p.
Mgr. Faschingbauerem o setrvání p. Václava
Žáčka, dosavadního tajemníka MěÚ, v této
funkci i v novém volebním období. Rada vzala
bez připomínek na vědomí.
Rada nemá námitek k provozování linkové
osobní dopravy Praha - Plzeň - Domažlice Kdyně - na lince 140 102 dopravcem
Vratislavem Štáhlichem, Praha 2 - Nové Město,
Na Bojišti 12/1733. Dále schválila prominutí
placení nájmu za použití sálu včetně ostatních
prostor KD při pořádání maturitního plesu
Střední soukromé obchodní školy BEAN, s.r.o.,
Staňkov dne 29.11.2002. Starosta seznámil s
oznámením p. Jana Jiříka, v kterém požádal o
skončení pracovního poměru. Rovněž v téže
souvislosti seznámil i se žádostí p. Jaroslava
Kubici o ukončení pracovního poměru u MěÚ
Staňkov ke dni 31.12.2002. Rada projednala
návrh na schválení pravomoci v rozhodnutí
veškerých finančních úkonů týkajících se
rozpočtu, to znamená provádění přesunů
finančních částek mezi kapitolami rozpočtu, a
dále
rozhodování
o
financování
mimorozpočtových výdajů a
doporučila
ke
schválení následující výše
- do 50.000,- Kč
vyhrazeno starostovi
- do 200.000,- Kč vyhrazeno radě města
- nad 200.000,- Kč vyhrazeno
zastupitelstvu
města.
Rada projednala a schválila návrh k
zabezpečení inventarizace majetku města
Staňkov za r. 2002 včetně složení hlavní a
dílčích inventarizačních komisí a likvidační
komise.
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Městský úřad Staňkov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa

vedoucí Městského technického a bytového střediska
Požadujeme : vzdělání ÚSO s maturitou technického či ekonomického směru
znalost práce na PC
organizační schopnosti
komunikativnost
flexibilita
práce na vedoucí pozici minimálně 5 let
řidičský průkaz
nástup únor - březen 2003
Nabízíme : dle nařízení vlády č. 253/92 Sb., v platném znění - 8. - 9. platová třída, osobní ohodnocení,
p říplatek za vedení
Nabídky zašlete písemně společně se strukturovaným životopisem a stručnou představou činnosti MTBS na adresu Městský úřad Staňkov, náměstí
T.G. Masaryka čp. 35, 345 61 Staňkov nejpozději do 22. ledna 2003.

Městský úřad Staňkov přijme do pracovního poměru

referent stavebního úřadu

požadujeme : ÚSO s maturitou stavebního směru, nejlépe vodohospodářského zaměření
znalost práce na PC
flexibilitu
komunikativnost
nástup únor 2003
nabízíme : dle nařízení vlády č. 253/92 Sb., v platném znění - 8. platová třída, osobní ohodnocení

investiční technik
požadujeme : ÚSO s maturitou stavebního směru, nejlépe vodohospodářského zaměření,
znalost práce na PC
organizační schopnosti
flexibilitu
komunikativnost
řidičský průkaz
nástup únor 2003
nabízíme : dle nařízení vlády č. 253/92 Sb., v platném znění - 8. platová třída, osobní ohodnocení,
Nabídky zašlete písemně společně se strukturovaným životopisem na adresu Městský úřad Staňkov, náměstí T.G. Masaryka č.p. 35, 345 61 Staňkov
nejpozději do 31. prosince 2002.
Město Staňkov nabízí na svých oficiálních internetových stránkách na adrese www.stankov.cz prezentaci podnikatelům a
zájmovým spolkům a organizacím.
Spolky a organizace mají prezentaci v jakémkoli rozsahu zdarma, naopak přivítáme co nejširší informace, spojené s historií, fotografiemi a
podobně. Dále spolkům, organizacím a podnikatelským subjektům nabízíme zdarma uveřejňování informací o pořádaných akcích.
Podnikatelé zaplatí za prezentaci dle níže uvedeného ceníku. Vyúčtování proběhne mezi zákazníkem a správcem počítačové sítě panem
Miloslavem Khasem, bytem Hlohovčice čp. 32, telefon 608 425 259. Umístění odkazu, případně jednoduché prezentace je na dobu neurčitou,
zaplacená částka je konečná. Umístění odkazu proběhne do dvou dnů od podání písemné objednávky. Materiál je nejlépe poskytnout na disketě,
CD či elektronickou poštou. Pokud je materiál poskytnut na papíře a je nutný jeho přepis do elektronické podoby, účtuje se příplatek 50,- Kč za
každou stránku A4.
Ceník :
1.
umístění odkazu do sekce rejstřík firem
2.
umístění odkazu a jedna jednoduchá www stránka s obrázkem
3.
umístění odkazu a jednoduchá prezentace do čtyř stran bez skriptů
4.
umístění odkazu a www prezentace do čtyř stran se skripty
5.
umístění odkazu a zřízení domény zdarma /např. www.quick.cz/frantanovak/
prezentace do 6 stran s obrázky a skripty
6.
umístění odkazu, www prezentace do deseti stran s obrázky, skripty, zřízení
domény /např. www.quick.cz/frantanovak/

zdarma
100 ,- Kč
300,- Kč
400,- Kč
600,- K
č
3.100,- Kč/rok

Vzorovou prezentaci za částku 400,- Kč najdete na adrese www.stankov.cz
Případné další informace je možno získat u správce počítačové sítě nebo na Městském úřadu u starosty.

Soukromá základní škola Adélka Mašovice
zve předškoláky k zápisu do 1. třídy 15., 16. a 17. ledna 2003 od 8.30 do 16.,00 hod. v Mašovicích.
Zápis bude probíhat v rámci „Pohádkového království“,
kdy děti budou plnit různé pohádkové úkoly.
8., 9. a 10. ledna můžete školu navštívit v rámci dnů otevřených dveří
od 8.00 do 14.00 hod.
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Výsledky komunálních voleb 2002
(Jednotliví kandidáti podle absolutního zisku hlasů)

Pořadí Jméno
1
Látal Jiří
2
Straka Luděk
3
Steinbach Josef
4
Horák Alexandr
5
Jiřík Jan
6
Šobr Jaroslav
7
Konečný Vladimír
8
Schejbal Konstantin
9
Pátý František
10 Soldánová Irena
11 Hettlerová Ivana
12 Kukla Vladimír
13 Antony Zdeněk
14 Gruberová Marie
15 Straková Zuzana
16 Veselý Josef
17 Černá Marcela
18 Dvořák Roman
19 Cihlářová Marta
20 Kubica Jaroslav
21 Glaserová Anna
22 Holoubek Rostislav
23 Stengl Josef
24 Holeček Luboš
25 Tauberová Božena
26 Beck Miloš
27 Konopová Marcela
28 Kastl Pavel
29 Neznámá Marie
30 Rada Pavel

Tučně vytištěni zvolení členové zastupitelstva
Vol.strana Poč.hlasů Pořadí Jméno
Vol. strana Poč. hlasů
ODS
675
31 Černý Václav
KSČM
269
ODS
622
32 Felix Jiří
KDU-ČSL
243
ODS
620
33 Pitr František
KDU-ČSL
242
ODS
607
34 Malík Jaroslav
KDU-ČSL
234
ODS
606
35 Slámová Marie
KDU-ČSL
221
ČSSD
572
36 Mestl Stanislav
ČSSD
215
ODS
552
37 Jiřík Josef
ČSSD
214
ODS
550
38 Bastlová Marie
KDU-ČSL
210
KDU-ČSL
546
39 Baxa Stanislav
ČSSD
207
ODS
539
40 Konop Jaroslav
ČSSD
206
ODS
535
41 Kumpan Jan
KSČM
191
ODS
522
42 Plas Josef
ČSSD
191
ODS
496
43 Dlesková Hana
ČSSD
186
KDU-ČSL
468
44 Herian Miroslav
ČSSD
186
ODS
451
45 Kovář Miloš
KSČM
159
ODS
438
46 Voves Václav
KSČM
158
ČSSD
427
47 Fay Jan
ČSSD
147
ODS
426
48 Janečková Marcela
KSČM
147
KDU-ČSL
420
49 Kozina Josef
ČSSD
142
KDU-ČSL
408
50 Hendrych Jan
ČSSD
133
KDU-ČSL
390
51 Inderholc Pavel
KSČM
133
KDU-ČSL
381
52 Nový Karel
KSČM
120
ODS
376
53 Černá Melánie
KSČM
116
KDU-ČSL
368
54 Čeman Miloš
KSČM
110
ČSSD
344
55 Srbová Věra
KSČM
101
KDU-ČSL
311
56 Klír Josef
KSČM
91
ČSSD
308
57 Kovář Zdeněk
KSČM
90
ČSSD
301
58 Kochman Josef
KSČM
84
KDU-ČSL
286
59 Toupalová Helena
KSČM
83
KDU-ČSL
283
60 Hermannová Miroslava
KSČM
76

45
40

42,79

35
30
25

26,75

20
15

20,17

10

10,29

5
0

ČSSD

ODS

Staňkov celkem
Hlasy v %

KDU-ČSL

Staňkov I

Staňkov II

Poč. mandátů

KSČM

Krchleby

Ohučov

Vránov

Hlasy v %

ČSSD
ODS
KDU-ČSL

20,17
42,79
26,75

3
7
4

19,54
41,63
29,17

21,58
44,31
23,97

18,18
37,60
31,86

10,22
55,32
29,83

26,35
40,09
14,66

KSČM

10,29

1

9,66

10,14

12,37

4,62

18,90

Volební účast

56,30

54,99

56,95

52,74

72,23

59,62
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Změna na radnici
Po komunálních volbách v listopadu t.r. se ve Staňkově změnil starosta. Odstupujícího Jana Jiříka, který stál v čele města čtyři roky a za nímž a
jeho týmem je vidět opravdu hodně práce a výsledků, nahradil nově zvolený Bc. Alexander Horák. Prvému jsme tímto chtěli poděkovat za jeho
práci a druhého vám, čtenářům představit. Nakonec nám oba pomohli – v případě Jana Jiříka otiskujeme jeho krátký projev na posledním
zasedání minulého zastupitelstva. Alexander Horák na naši žádost napsal něco o sobě – ani v tomto případě nemáme potřebu cokoli doplňovat.
Janu Jiříkovi tedy jménem občanů i jménem redakce děkujeme za jeho práci ve prospěch Staňkova a Alexandru Horákovi přejeme mnoho
úspěchů, výdrž a nasazení, oběma pak hodně zdraví!
Redakce

Stručné zhodnocení volebního období
S ohledem na to, že se dnes schází toto zastupitelstvo naposledy, bylo by
vhodné provést alespoň krátké zhodnocení naší čtyřleté činnosti. Co se týče výsledků
ekonomických, mám za to, že byly celkem dobré. Tomu také napovídají výsledky od roku
1999 až do současné doby. Zatímco v roce 1999 byl navržený roční rozpočet necelých 29
mil. Kč, postupně v dalších letech se navyšoval tak, že pro letošní rok po úpravách činí 83
mil. Kč. Tohoto bylo dosaženo velmi úspěšnou prací při získávání státních dotací na
různé investiční akce. Přitom jsme byli v zastupitelstvu vždy vedeni snahou dodržet
rozpočet vyrovnaný v příjmech a výdajích. Snad jen v letošním roce díky značně vyšším
investicím bude nutno zapojit do příjmové části úvěr.
Pro informaci bych chtěl uvést alespoň některé akce, které se v daném roce staly
stěžejními:
V roce 1999 to byla například stavba autobusových zastávek na náměstí (2 jízdní pásy) a
s tím spojená komunikace k nové poště ve výši 971 tis. Kč, dále např. splátka za dům č.
174 (390 tis. Kč), vodovodní a plynovodní řady l,240 mil. Kč, rekonstrukce chodníků ve
výši 550 tis. Kč. Co se týče příjmů, bylo získáno celkem 11,760 mil. Kč za prodej akcií
ZČP a ZČE. Za převážnou část a to 9,795 mil. Kč byly zakoupeny podíl.listy IKS.
V roce 2000 byla získána účelová dotace z OKÚ ve výši 500 tis. Kč na rekonstrukce
komunikací a chodníků, jinak bylo nutno v tomto roce hospodařit pouze s běžnými příjmy.
Ve výdajové části největší akcí byla stavba kanalizačního řadu, kterým byla vyřazena z
provozu nevyhovující ČOV, na kterou bylo napojeno sídliště Na Tržišti a která měla
hodnotu naší účasti ve výši l,297 mil., dále se pokračovalo ve výstavbě plynovodních řadů v hodnotě l mil. Kč, dále pak plynofikace
v Americké ulici a část vodovodu v této ulici další l mil. Kč. V témže roce byla provedena komunikace pro 7 r.d. na Mastníku ve
výši 551 tis. Kč, rekonstrukce Jiráskovy ulice ve výši 704 tis. a rekonstrukce ul. 28. října za 615 tis. Kč.
Rok 200l znamenal pro nás určitý přelom v získání dotací, zvláště co se týče přístavby a rekonstrukce ZŠ. Na tuto akci byla
uzavřena smlouva o účasti státního rozpočtu pro roky 2001, 02 a 03 v úhrnné hodnotě 46 mil. Kč s tím, že pro rok 2001 byla
uvolněna první částka 10 mil. Kč. Dále byla získána dotace na výstavbu 18 b.j. - 7,200 mil. Kč, které byly dostavěny v září
letošního roku a byla získána i dotace na obecní rozhlas (390 tis.). Také ve výdajové části byla největší položkou rekonstrukce a
přístavba ZŠ ve výši 12,748 mil. Kč a stavba 18 bytových jednotek 6,995 mil. Kč. Dále byl proveden asfaltový povrch části
komunikací v ulici Baarově a U Čermenského lesíka v hodnotě 986 tis. Kč. Pokračovalo se ve výstavbě plynových řadů, kde
investice činila 1 mil. Kč, proběhla montáž místního rozhlasu ve všech částech města, byla zaplacena první splátka ve výši 600 tis.
Kč za nákup pozemků pod hřbitovem. Na tyto dvě poslední akce bylo použity finanční prostředky z úroků na vkladových listech a z
vlastního prodeje části vkladových listů.
V letošním roce byly získány dotace na další stavbu bytovek, tentokrát 22 bytových jednotek, a to ve výši 8 mil. 800 tisíc a
uvolněna částka 25 mil Kč z již zmíněné dotace na přístavbu ZŠ. Na dostavbu 18 b.j. byl získán hypoteční úvěr ve výši 4,453 mil.
Kč, jehož splátka je rozložena do 20 let a splácen bude z příspěvků nájemníků, které městu poskytne dle smlouvy o sdružení
družstvo nájemníků. Teď v měsíci říjnu byla získána dotace na dostavbu vodovodních řadů ve výši 2,242 mil. Kč s tím, že v
letošním roce bude uvolněna částka 1 mil. Kč a zbytek 1,242 mil. Kč v příštím roce. Čerpání probíhá průběžně a samozřejmě
největší výdajové položky budou na přístavbě školy a výstavbě 22 b.j., dále pak na opravě a rekonstrukci komunikací a to více než
l mil. Kč, při stavbě vod. řadů má být v souladu s dotačními podmínkami prostavěno 2,400 mil. Kč, z tohoto důvodu jsme dnes
schvalovali úvěr ve výši 1,4 mil Kč, zbývající l mil. bude z dotace. Dále byla uhrazena 2. splátka 3,872 mil. Kč za nákup pozemků
pod hřbitovem. Dále se letos realizuje (vlastně už byla) stavba kanalizace v lokalitě výstavby dvou bloků byt. jednotek a její
zapojení do kanalizačního přivaděče u lávky a celá řada menších akcí a bylo pořízeno na leasing nové osobní auto pro potřeby
úřadu.
Existuje i několik akcí či záměrů, které se v tomto volebním období nepodařilo provést nebo prosadit v případě, že investorem je
někdo jiný, jako např. stát. Například příprava obchvatu neprobíhá na státních institucích tak, jak bychom si představovali. Díky
vysokým a já myslím zbytečně přemrštěným finančním požadavkům, nedošlo k nákupu areálu bývalé cihelny. Také výsledek
montáže bezdrátového rozhlasu nás stoprocentně neuspokojil. Nepodařilo se pohnout ani s problémem části Ohučov a Vránov, a
to příprava či částečná realizace stavby stezky pro pěší a cyklisty a to i přes to, že se do tohoto problému zapojili i členové
osadního výboru v Ohučově. V současné době se snad blýská na lepší časy a na KÚ probíhají jednání o výstavbě cyklostezky od
hranic se SRN až do Prahy, která by měla probíhat přes Vránov, Staňkov a Ohučov, takže by bylo možno tuto trasu využít pro
potřebu našich občanů. Je samozřejmé, že se budeme muset na této akci finančně podílet. Dále se nám bohužel nepodařilo do
dnešního dne zajistit slušné a cenově přijatelné plochy pro plakátování.
Někteří občané samozřejmě ze svého pohledu vidí, že právě u nich se nepovedlo to či ono (chodníky, komunikace, vodovodní či
plynovodní řad), ale vždy je možno vydat pouze to, na co momentálně máme.
Já vidím uplynulé období i s ohledem na připravenost do dalších let jako velmi pozitivní a jsem přesvědčen, že i když
nebyly mnohdy naše názory v rámci zastupitelstva shodné, byli jsme vždy vedeni snahou rozhodnout co nejlépe ku prospěchu celé
obce.
21. října 2002, Jan Jiřík , starosta města
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Pokud bych se měl nějakým způsobem charakterizovat, tak bych k tomu použil i
článků, které vyšly ve Staňkovsku. Jsem jeden z těch, kterým nevadí na plese
sundat sako a chovat se tam jako na venkovské tancovačce, protože ať se to
někomu líbí nebo ne, myslím si, že Staňkov má stále blíže k tomu venkovu, než k
měšťáckému způsobu života, a to je podle mě dobře a doufám, že to tak zůstane
i nadále. Rovněž tak jsem jeden z těch, který v rámci „rodinného výletu“
navštěvuje velká nákupní centra, a ten, kdo chodí nakupovat věci běžné
spotřeby například i k vietnamským obchodníkům, ani za to se nestydím. A v
neposlední řadě jsem bohužel i ten, kdo v sobotu ráno, i když ne v šest hodin /i
já si rád přispím/, zapne, když potřebuje, sekačku na trávu nebo cirkulárku,
Je mi třicet let a do svého zvolení starostou jsem pracoval jako policejní rada u
Policie ČR, Správě Západočeského kraje, Službě Kriminální policie a
vyšetřování, odboru obecné kriminality, oddělení vyšetřování v Plzni, dříve
krajský úřad vyšetřování a zabýval jsem se vyšetřováním zejména násilné
kriminality a kriminality spojené s obchodováním s omamnými a psychotropními
látkami. Vystudoval jsem gymnázium J.Š. Baara v Domažlicích a následně
policejní akademii v Praze, obor bezpečnostně právní činnost. Jsem ženatý,
mám devítiletého syna Martina. Jsem původem z Holýšova a ve Staňkově jsem
od roku 1993. K mým koníčkům patří zejména rybařina a včelaření, i když na
ryby jsem zrovna v uplynulém období čas neměl. Rád poslouchám rockovou a metalovou muziku (z našich A. Brichtu
a Arakain, z cizích Iron Maiden, Helloween apod.) Na druhou stranu mám rád i country, např. Jakuba Smolíka a
poslední dobou se dostávám do stadia, kdy opětovně poslouchám písně dřívějšího data vzniku, čili mi nevadí ani Petr
Rezek, Hana Zagorová či Michal David. Oblíbené jídlo mám jednoznačně řízek s bramborovým salátem a
samozřejmě vepřo /králíko/, knedlo, zelo. Z alkoholických nápojů dávám přednost zejména pivu a poslední dobou si
dám občas i sklenku vína. Tvrdému alkoholu moc neholduji, i když odlivka fernetu /zejména oranže/, becherovky či
slivovičky asi nikomu neuškodí.
Chci touto cestou poděkovat MO ODS za to, že mi umožnila kandidovat na její kandidátce a navrhla mě a podpořila
na starostu. Rovněž tak chci poděkovat i ostatním volebním stranám za korektní povolební jednání a v současné
době i dobrou spolupráci.
Jsem si vědom velké náročnosti funkce starosty v našem městě a s tím spojené zodpovědnosti. Ve své funkci bych
se chtěl řídit několika zásadami, kdy nejdůležitější asi je komunikace a týmová práce, kdy podporu pro dobré návrhy
je třeba hledat napříč politických spektrem a spolupracovat s těmi, kteří mají zájem na zdárném rozvoji města, bez
ohledu na politickou příslušnost, spojená s jasným, zřetelným a srozumitelným cílem, což je pro mě spokojenost
občanů a s tím spojená funkčnost a prosperita obce. Město bude v rámci možností podporovat veškeré iniciativy
fyzických a právnických osob směřující ke zkrášlení našeho města.
Zde musím opětovně uvést, že mě osobně velmi mrzí nepřítomnost zástupce KDU-ČSL v radě a zejména to, že tam
není pan ing. František Pátý, kterého si vážím jako odborníka a zejména jako člověka a se kterým jsem se těšil na
bližší spolupráci
Plánů mám hodně, kdy prioritní je vyřešení situace kolem zdravotního střediska, kdy stavba nového střediska vyjde
zhrubana 8 mil. korun a pokračující rekonstrukce školy, kdy příští rok z rozpočtu musíme uhradit řádově 4 mil. korun.
Z dalších akcí, které již probíhají nebo by měly v příštím roce začít, je to zejména výstavba vodovodního přivaděče do
Krchleb s možností připojení obcí Hlohová a Čermná, výstavba vodovodních řadů ve Staňkově. Z nových akcí bude
nejvíce náročná výstavba kanalizace a rozšíření čističky odpadních vod, kdy v současné době probíhá výběrové
řízení na dodavatele stavby. Stavba by měla být realizována v průběhu tří let a měla by začít na jaře roku 2003 a
jedná se o investici ve výši asi 40 mil. korun, kdy město musí ze svého rozpočtu vyčlenit na tuto akci 8 milionů přímo
a dalších 8 milionů musí splácet fondu životního prostředí. Další akcí je rekonstrukce Nádražní ulice, kde je
investorem SÚS a další menší akce. V mezích rozpočtu se budeme snažit podporovat i ostatní aktivity občanů a
organizací a to jak finančně, tak hlavně technickou pomocí.
Velkou podporou v mé minulé i současné práci je pro mě moje manželka, můj syn, celá moje rodina a samozřejmě
všichni známí i neznámí, kteří mi drží palce, za což jim všem děkuji.
prosinec 2002, Alexander Horák, starosta města
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Soumrak dobrovolných hasičů
Jak se zdá, nechuť dělat něco pro druhé, obětovat čas a
pomoci v případě ohrožení majetku souseda, dorazila už i
do Krchleb.
Kdysi poměrně silný sbor dobrovolných hasičů i s dorostem
nyní skomírá. V současné době má už jen šest aktivních
členů, mládež žádnou. Sbor spěje ke svému konci. Někteří
členové nemají dostatek času na všechna potřebná cvičení,
v některých ročních obdobích řádí mezi členy nemoci.
Nechci upozorňovat na stav na západ od našich hranic. Všude tam se ochota pomoci
spoluobčanům oceňuje a je příkladem pro ostatní.
V našich podmínkách, ve vesnici jako jsou Krchleby, se dá žít i bez sboru
dobrovolných hasičů. Má to ale své důsledky. Až se stane nějaká tragická událost – a
letošního roku jich zažil náš stát bezpočet, zavoláme do Staňkova a budeme čekat.
Někdy hasiči přijedou ihned, jindy, pokud budou někde na zásahu, přijedou až po
návratu jednotky. Pokud bude případů více, budou se řešit podle stupně naléhavosti.
V současné době, kdy krchlebští dobrovolní hasiči ještě fungují, by členové sboru
zasahovali ihned a se znalostí situace. Navíc bydlí v rozmezí 3 – 5 minut od
zbrojnice.
Při čekání na hasiče odjinud se vytrácí pocit sounáležitosti mezi obyvateli obce a
úměrně tomu i klesá pozornost rizikovým místům vzniku možného požáru.
Je škoda, že sbor dobrovolných hasičů v Krchlebech přečkal nepřízně různých dob a
režimů, ale jak se zdá, nepřežije nezájem spoluobčanů.
B. Hering

Vysazení stromu = odpovědnost.
Povodeň v srpnu 2002 byla pro Staňkov varováním. Velká
voda nemusí být pouze záležitostí řeky Radbuzy, ale mohou
nás překvapit i místní potoky. Největším potokem je Laškov
přitékající od Puclic. Několik let poukazujeme na skutečnost,
že koryto potoka je zaneseno splavenou ornicí z polí,
komunálními odpady . Průtok je také snížen náletovými
porosty . Majitelem potoka Laškova je Česká republika,
kterou
zastupuje
správce
toku
–
Zemědělská
vodohospodářská správa Domažlice.
Začátkem měsíce listopadu se dostavil na stavební úřad
vedoucí Zemědělské vodohospodářské správy Domažlice a
oznámil, že má možnost ještě v tomto roce zaplatit vyčištění
toku potoka Laškova od mostu na silnici I/26 ( u budovy
bývalé pošty) po vyústění potoka do řeky Radbuzy.
Upozornil však na skutečnost, že potok lze vyčistit pouze za
předpokladu, že budou odstraněny jehličnaté stromy
vysazené podél pěšiny u staré pošty.
Proč?
1)
dochází k posunu koryta potoka vlivem vodní eroze směrem na pozemek pana Sodomy. Nutno vrátit tok
potoka do původního místa , tedy do prostoru jehličnatých stromů.
2)
Jehličnaté stromy mají povrchové kořeny. Nedochází ke zpevnění břehu potoka. Na břeh potoka má být
vysazována zeleň s hlavním kořenem jdoucím do hloubky.
3)
Stávající jehličnaté stromy měly kořeny vlivem vodní eroze odhalené. Při silnějším větru hrozil pád na pěšinu
a tím ohrožení osob i majetku.
4)
Rostoucí stromy překážely v pohybu vodnímu bagru a tím bylo znemožněno vyčištění toku.
5)
Na vysazení stromů neexistoval souhlas majitele pozemku ( ČR) a správce pozemku s typem vysazených
stromů nesouhlasil.
Z těchto důvodů bylo rozhodnuto o vydání rozhodnutí ve věci odstranění stromů a následně byly stromy odstraněny.
Pravdou však také je, že při kontrole toku dne 13.12.2002 bylo čištění provedeno ve velmi malém úseku a velmi
povrchně. Proto stavební úřad zahájil jednání se správcem toku, aby bylo čištění řádně dokončeno.
Poučení – vysazovat stromy tam, kde k tomu máme právo. Být majitelem dotčeného pozemku je
samozřejmost. Vysazovat druhy, které jsou do daného prostoru vhodné velikostí, typem pozemku a půdy,
vzdáleností od hranic pozemku. A vždy mít na mysli, že strom bude sloužit i další generaci.
Vedoucí stavebního úřadu Jaroslav Kubica.
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Tříkrálová sbírka
Sdružení
České
katolické
charity organizuje již potřetí Tříkrálovou
sbírku (TS) na území celé České
republiky. Smyslem TS je pomoc těm
nejpotřebnějším – lidem v nouzi bez
ohledu na jejich vyznání, rasu nebo
národnost.
I staňkovská farní charita se
znovu zapojí do TS. V našem městě TS
začne v pátek 3. ledna 2003, kdy koledníci navštíví úřady,
podniky a podnikatele. V sobotu 4. ledna 2003 dopoledne
pak navštíví vaše domácnosti. Tito koledníci z řad věřících i
nevěřících dětí, skautů a žáků ZŠ ve Staňkově nebudou
koledovat pro sebe, ale pro druhé. Každou skupinu
koledníků bude doprovázet dospělý vedoucí, který bude mít
kartičku s číslem diecéze a pokladničky. Tato bude
zapečetěna a opatřena razítkem Městského úřadu a logem
charity. Jim budete moci přispět svůj finanční dar. Peníze,
které se vyberou, budou odeslány na účet Sdružení České
katolické charity do Prahy. 65% této částky se vrátí na naši
farní charitu. 15% jde na (DCH) Diecézní charitu, kde budou
v rámci DCH použity na charitativní účely a 20% na
humanitární pomoc.
1) V naší farnosti chceme jako doposud pomoci žákům ze
sociálně slabých rodin na školní pomůcky, plavecký výcvik,
školní výlety, kulturní akce, ale také na zaplacení obědů
těmto dětem. V letošním roce jsme přispěli částkou 8 417
Kč.
2) Na výpomoc soc. potřebným lidem v našem okolí charita
rozdělila 2 379 Kč. Invalidnímu chlapci byla zakoupena a
zapůjčena masážní poduška do vany za 8038 Kč.
3) Adopce na dálku. Jak jistě všichni víte, adoptovali jsme
spolu s místními skauty jedenáctiletou dívenku z Indie.
Částkou 4900 Kč budeme přispívat na její studie.
4) Pokud zbudou ještě nějaké peníze, rádi bychom zakoupili různé rehabilitační pomůcky, které bychom zapůjčovali lidem, kteří je
potřebují.
Děkuji Vám všem, kteří tento záměr podpoříte a malým koledníkům přispějete do pokladniček s logem charity.
Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví.
Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych jménem farní charity poděkovala odcházejícímu panu faráři páteru Müllerovi za
pozornost, kterou věnoval nejen našemu sdružení, ale i celé farnosti a městu. Víme, že zde vykonal mnoho práce. Jen namátkou
vzpomenu opravu kostela v Čečovicích, zdejší fary, vybudování společenské místnosti – Betlému v prostorách fary.
Za celou farnost mu děkujeme a přejeme vše dobré.
Za farní charitu Ludmila Petrašovská
Letos na podzim se v kostele sv. Jakuba uskutečnil varhanní a pěvecký koncert.
Zaujala nás úvodní řeč, kterou měl připravenu pan farář, kvůli onemocnění ji
přečetla paní Olga. Obsah proslovu nás zaujal, a tak z něj větší část
otiskujeme.(Red.)
V červnu tohoto roku byla podepsána smlouva o rozšíření varhan o druhý manuál, který
by měl mít 12 rejstříků, a také pedálové rejstříky budou rozšířeny.
Stavba druhého manuálu je rozvržena do dvou etap a práce by měly být podle smlouvy
dokončeny k 31. říjnu 2004. Druhý manuál bude ovládán elektromagneticky. Celkové
náklady budou činit 340.000,-Kč. Bude použit i píšťalový materiál z původních varhan.
Měly bychom tak mít ve Staňkově pěkný nástroj.
Věřím, že bude také využit a tradice koncertů bude pokračovat.
Vždyť hudba patří k lidskému životu. Bohužel, dnes se i hudba často podřizuje trhu a
líbivému vkusu.
Ale kvalitní hudba vždy ukazovala a ukazuje na hloubku lidství a hodnoty, které přesahují celé generace. Probouzí fantazii,
která proniká až k srdci člověka a tak přináší do srdce pokoj.
Výmluvným způsobem o tom hovoří právě dnešní koncert.
Chci poděkovat paní Lengálové a paní Zahořové, že svým uměním poukazují na hodnoty, o nichž je řeč.
Přeji Vám všem nejen krásný večer a hluboké zážitky, ale také, abyste tradici kvalitních koncertů ve Staňkově uchovávali a tak
pomáhali kultivovat nejen své duše, ale také duši Staňkova.
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(Nejen) Vánoční zamyšlení
Vzpomínám na jednu paní církevní tajemnici. Byl jsem mladý člověk a
novopečený kněz. Kaplan u Máří Magdalény v Karlových Varech. Paní
tajemnice, o které je řeč, byla velmi uvědomělou církevní tajemnicí a
oddanou věci socialistického komunismu. Jednou se mi pochlubila, že
svým vnoučatům vypráví o Ježíškovi. Že jim nic netají, ale vše vypráví
jako pohádku. „A až děti dorostou, tak pohádky odloží a odloží i tu o
Ježíškovi.“ Těmito slovy uzavřela své vyprávění. Měl jsem tehdy pocit, že
se mi vysmívá. Ale současně zjevuje pravdu.
Mnohokrát jsem si na ni vzpomněl.
Vždyť kolik rodičů vypráví svým dětem, že dárky nosí Ježíšek. A když děti
odrostou, zjistí, že ne Ježíšek, ale páni rodičové dávali dárky pod
stromeček. Že to s tím Ježíškem není pravda. Že je to taková podivná hra.
Často i dospělí se cítí být kouzlem Vánoc podvedeni. V Ježíška už nev ěří a
děti odrostly. Již není nikoho, kdo by při pohledu na vánoční stromeček
měl rozzářené oči a věřil, že se událo nějaké kouzlo.
A tak se zdá, že se nám kouzlo Vánoc ztrácí.
Zbylo nám ještě něco z tajemství Vánoc? Z jejich kouzla?
Mezi mladými, a není to tím, že jsou v pubertě, je řada těch, kteří nemají
Vánoce rádi. Říkají, že to jsou svátky přetvářky. Lidé se na sebe usmívají
a jsou k sobě trochu slušnější, protože jsou Vánoce. Ale když nejsou
Vánoce, tak k sobě slušní nejsou. Často ani v rodinách ne. Lidé se honí za
nákupy a shání dárky, a často zase jen proto, že jsou Vánoce. Že se to má
a musí. Hlavně, když dárků bude hodně a budou dost drahé, aby se
ukázalo, že na to máme.
Jsou to tvrdá slova? Možná, ale nejsou laciná. Mládí bývá kritické, ale
vnímavé.
A když k tomu všemu přiřadíme, že ani to počasí není jak bývávalo a romantika Ladových obrázků je pryč, pak se člověku
doopravdy zdá, že se nám Vánoce nějak pokazily.
Cesty zpět není. Ale co můžeme, je, vrátit se ke kořenům těchto svátků.
Znamená to objevit, že pohádky nejsou hloupé a skrývají v sob ě hlubokou pravdu a moudrost.
Znamená to objevit, že ten Ježíšek je zcela konkrétní historická osobnost, která m ěla velký vliv na celá dv ě tisíciletí lidských dějin.
Znamená to objevit, že být člověkem je víc, než mít majetek, postavení a tituly.
A protože je to asi naposledy, kdy píši na těchto stránkách, chci poděkoval všem, kteří mi pomohli, aby se podařilo vše, co se
podařilo. Chci se také upřímně omluvit všem, jejichž očekávání jsem nenaplnil.
A rád bych také vyslovil svá přání.
Předně bych rád popřál všem, kteří se nestydí za to, že věří, že Vánoce jsou tajemstvím Boha, který se sjednotil s člověkem v Ježíši
Kristu. Přeji jim, aby ve své víře nejen vytrvali, ale především rostli. Vždyť tento Bůh se chce sjednotit i s námi. V tom je vlastní
tajemství Vánoc. Velikonoce pak dávají tušit opravdovou hloubku tohoto sjednocení. Vždy ť o Velikonocích si připomínáme, že
Ježíš byl zabit. Lidské utrpení a smrt není Bohu cizí. Věřím, že otevřít se tajemství Krista je osobním požehnáním i požehnáním
pro druhé lidi.
Je mnoho cest, jak se přiblížit tajemství o Bohu, který stál na po čátku celého vesmíru. Hudba vždy patřila k jednomu ze způsobů,
jak vyjádřit hloubku lidské existence. Smlouva o rozšíření varhan v kostele i její finan ční vyrovnání je ošetřeno. Chci proto věřit,
že Osvětová beseda do svého programu zařadí i místní kostel a bude tak pečovat nejen o kulturní, ale také duchovní r ůst obyvatel
tohoto města.
Rád bych také popřál všem lidem dobré vůle ve Staňkově, aby své naději zůstali věrni. Měl jsem tu čest poznat ve Staňkově celou
řadu lidí, které mám rád a kterých si vážím. Dělit lidi na ty, kteří jsou rodáci a kteří tzv. náplava je špatné měřítko. A činit z toho
politikum je již zcela scestné. Vždyť pro budoucnost Staňkova a štěstí jeho obyvatel jsou důležití ti, kteří mají dobrou vůli a kteří
jsou ochotni slevit ze svého pohodlí v prospěch druhých.
A konečně bych všem lidem ve Staňkově chtěl popřát, aby se podařilo uzdravit vše, co lidé vnímají jako bolest. A ť již je to otázka
zdravotního střediska, plynofikace, chodníků i zaměstnanosti – krátce, aby město zkvétalo. A opravdu to Staňkovu přeji.
Ale především bych chtěl všem obyvatelům Staňkova popřát, aby dokázali rozlišovat. Aby se nenechali zlákat pozlátkem bohatství
a prosperity. Vždyť bohaté a krásné město plné lidí, kteří si jsou cizí, je vlastně velmi chudé. Naproti tomu město, které ví o svých
bolestech, slabostech a nedokonalostech, ale je plné lidí, kte ří si jsou blízcí a vědí, že se mohou na sebe vzájemně spolehnout, je
neskonale bohaté. Alespoň to je mé hluboké přesvědčení, ale také zkušenost i ze Staňkova. A právě proto a právě toto bohatství
všem staňkovákům ze srdce přeji.
A těm, kteří želí mého odchodu bych rád připomněl, že to naše milé Česko je velmi malé. A jak jsem se snažil říci výše – není
bohatství jako bohatství – to skutečné bohatství spojuje navzdory vzdálenosti i času. Takže – pokud Jste směli se mnou v něčem
souhlasit, pak v tom pokračujte – Vy zde a já ve Staré Roli. A to nás bude spojovat.
Svému nástupci jsem řekl – prosím odpusťte – že ve Staňkově chvíli trvá, než ho lidé přijmou. Ale když ho přijmou, pak se nemá
čeho bát.
A tak bych Vás chtěl poprosit, abyste se mému nástupci učili porozumět, přijali ho a pomáhali mu.
Přeji Vám nejen hezké, ale také požehnané Vánoce. Radostný a š ťastný nejen ten Nový rok 2003, ale i ta další léta.
A pokud se mohu vrátit k úvodu svého zamyšlení, pak si myslím, že nám v tom může pomoci, když onu „Pohádku o Ježíškovi“
neodložíme, ale pokusíme se jí porozumět a převyprávět do svého vlastního života i života tohoto města.
Vladimír Müller
farář
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„Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to“ (Albert Einstein)
To, čeho jsme se obávali, se přiblížilo a 14. ledna se náš pan farář Vladimír Müller stěhuje do Staré
Role. K jeho působení ve Staňkově napadají samé fráze, které nejde pro jejich nadužívání použít:
„zanechal nesmazatelnou stopu…“, „vryl se do srdcí obyvatel…“, „obohatil kulturní život…“, atd.
Přitom tyto fráze v tomto případě vystihují opravdu výstižně, čím pan Vladimír Müller pro Staňkov
za těch pár let byl. Sám jsem sice křesťan, nikoli však katolík a lituji odchodu faráře pana Vladimíra
Müllera velmi silně. Možná, že zde mohu použít větu, kterou jsem napsal, když mne členové ODS
požádali, abych se přimluvil i jejich jménem u pana biskupa a tak jako mnozí jiní jsem mu napsal
dopis.Tehdy jsem uvedl: „závidím Vaší církvi tohoto faráře…“ a myslel jsem to upřímně. A také
jsem s patřičnými omluvami napsal, že kamkoli P. Vladimíra Müllera dosadí, tam dobře činí,
odkudkoli ho odvolá, tam špatně činí.
Osobuji si právo rozloučit se na stránkách Staňkovska s P. Müllerem (Vladimírem, jak mu mnozí
říkají a jak se občas podepisuje), protože jsem měl ten dar pár let s ním na Staňkovsku
spolupracovat. Jeho články a zamyšlení dokázaly Staňkovsku pomoci být více než jen glosátorem
událostí ve městě. A to zde nemohu popsat dlouhé diskuse, které jsme s ním často měli – jeho
nekonečnou trpělivost poslouchat zmatené názory některých z nás, kdy pak velmi klidně a
přesvědčivě vysvětlil, co vysvětleno být mohlo a donutit k přemýšlení tam, kde to přemýšlení
vyžadovalo. Velmi dobře dokázal a dokáže rozpoznat faleš, a to, že dá najevo, že je rozpoznána, mu
možná ty ojedinělé zbloudilé ovečky ze stáda vyhnalo…
Přeji mnoho štěstí a trpělivosti na novém působišti milé paní Olze, která, byť ve stínu svého „šéfa“, nalezla ve Staňkově řadu přátel a je tou
oporou, kterou dobrý farář potřebuje.
Nový farář to bude mít velmi těžké a ve svém článku tohoto Staňkovska se P. Müller obrací v tomto smyslu na nás všechny. Já sám si p řeji, aby
mimo jiné to, co dokázal pro nás zejména na poli kulturním, nezapadlo a rozvíjelo se dál. V novém působišti mu přeji mnoho lásky, radosti
z vykonané práce a Boží pomoci. Myslím si, že citát A. Einsteina v titulku je pro našeho faráře na místě.
Mnoho štěstí a nezapomeňte na nás, my na Vás nezapomeneme!
Josef Steinbach

Betlémské světlo
Jako každý rok mohou se i letos staňkovští lidé 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 lidem
symbolizoval vánoční radost.
Staňkovští skauti přivezou tento plamínek v pondělí 23. 12. 2002, aby jej
nabídli i obyvatelům našeho města. Betlémské světlo budou roznášet starším a
nemohoucím lidem, donesou jej také babičkám a dědečkům v Domově důchodců
v Černovicích. V odpoledních hodinách od 14.00 do 17.00 hod. jej budou rozdávat
v místním kostele sv. Jakuba, kde předvedou živý betlém a zazpívají koledy.
Pavel Petrašovský

Vánoce 2002
pořad bohoslužeb
24.12. Štědrý den

Osvračín
Staňkov

20.00 hod
24.00 hod.

25.12. Slavnost narození Páně

Osvračín
Staňkov

09.00 hod.
10.30 hod.

26.12. Slavnost sv. Štěpána

Osvračín

09.00 hod.

27.12. Svátek sv. Jana

Staňkov

17.00 hod.

28.12. Svátek sv. Mláďátek

Staňkov

09.00 hod.

29.12. Svátek sv. Rodiny

Osvračín
09.00 hod.
Staňkov (obnova manželských slibů) 10.30 hod.

31.12. Bohoslužba slova

Staňkov

01.01. Slavnost Matky Boží, Panny Marie

23.30 hod. (půlnoční přípitek)

Osvračín
Staňkov
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10.30 hod.
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Školička otevřených srdíček
Paní učitelky z mateřské školky určitě prominou, že jsem článek nazvala
právě podle jejich letošního programu výchovné práce. Tento název však velmi
pěkně vystihuje příjemnou atmosféru ve staňkovské školce.
Poslední měsíc v roce je naplněn nejen otevřenými srdíčky, ale i
množstvím dárků. Ty sladké dětem přinesl už ve středu 4. prosince Mikuláš.
Nepřišel samozřejmě sám, ale doprovázen obávaným čertem. Pekelná kniha byla naštěstí popsána jen
málo, takže každé dítko odcházelo ze školky s vyrobenými postavičkami čerta a Mikuláše a s plným sáčkem sladkostí a ovoce.
Kromě této nadílky připravily paní učitelky ve všech čtyřech třídách MŠ pro své malé svěřence bohatý program na celý
„čertovský“ týden. Kdybyste třeba v pátek 6. prosince zavítali do třídy Žabiček, octli byste se uprostřed čertovského řádění. Patnáct
těch nejmenších čertíků tu totiž mělo divoký čertovský rej.
Ve druhém prosincovém týdnu jsme se přesvědčili o šikovnosti našich nejmenších. Do MŠ jsme se mohli zajít podívat na
„Vánoční výstavu tradičně i netradičně ozdobených stromků“. Všechny děti do školky přinesly vlastnoručně vyrobené ozdobičky a
těmi potom paní učitelky ozdobily vánoční stromky. Každý mohl žasnout nad nekončící inspirací dětí i jejich rodičů. Ozdoby
z těsta, papíru, látky, ořechů … se nedaly ani spočítat.
Z této výstavy si dospělí návštěvníci mohli odnést inspiraci a děti i malou zlatou rybičku.
Kéž by jim splnila jejich nejtajnější přání.
Slávka Schenková
Maturitní ples SSOŠ BEAN
Plesy jsou pro každého událostí, oslavou a zábavou. Zvláště
když se téma, na které je ples pořádán, dotkne široké veřejnosti.
Jedním z takových plesů, který jednoduše osloví všechny, je právě
ples maturitní.
Když se řekne maturitní ples, každý si představí spoustu
předepsaných pravidel, nudných proslovů, které se zdají spíše na obtíž
než pro zábavu. Nikdo už si však neuvědomí, co vlastně takový ples
zabere času. Ani ne jeho průběh a trvání, jako spíše příprava a
organizace. Starosti, které rostou a kupí se. Moře nákupů a ještě více
utracených peněz. Ovšem nakonec, když všechno zvládnete, zařídíte
a připravíte, přijde den D.
Nikoho by nenapadlo, že tento den přijde tak hrozně rychle a
uteče ještě rychleji. Měsíce příprav jako by vůbec nebyly a čas uplynul
jako voda. Náš den D nastal 29. listopadu 2002. Vše bylo přichystáno,
připraveno a nazdobeno. Sál plný balónků, stužek a ozdobných konfet
se měl za pár hodin naplnit lidmi. Páteční den proběhl u každého z nás
různě. Někdo panikařil už ráno, když po probuzení otevřel oči. Někdo
si zvýšený adrenalin vychutnával až odpoledne. A ostatní si své horké
chvilky prožili večer.
Přišla dvacátá hodina a sál už praskal ve švech. Davy lidí
proudily sem a tam. Maturanti zmateně pobíhali a nervy pracovaly.
Předtančení abiturientů bylo na řadě jako první. Hodiny práce a cvičení se vyplatily. Náš hlavní „nácvik“ dopadl na výbornou. Po vystoupení nás,
maturitních ročníků, zatancovala taneční skupina z Holýšova. Jejich latinskoamerické tance vystřídali šermíři.
Poté přišla řada opět na nás, neboť
nastala nejdůležitější část večera, slavnostní šerpování 44 abiturientů. Projít bránou, kterou ze svých dobových zbraní vytvořili šermíři, byl jeden
z nejemotivnějších zážitků v mém životě. Tváře hrdých rodičů, prarodičů a přátel se jistě každému z nás vryly hluboko do paměti. Nikdo asi
nezapomene na chvíli, kdy bylo vyhlášeno jeho jméno a zmíněnou uličkou si šel pro svoji šerpu, kterou zdobil nápis „abiturient“. Maminkám
vytryskly první slzičky a otcové se tvářili nadmíru spokojeně. Následovalo sólo s učiteli, poté s rodiči a dále volná zábava. Během ní se maturanti
odebrali na večeři a učitelé převzali dárky, kterými jsme se jim snažili dát najevo naše díky. Volná zábava pokračovala až do půlnoci. Zlatým
hřebem večera se stala půlnoční překvapení, která si studenti pečlivě připravili a nacvičili.
Celý večer proběhl téměř bez chybičky. Poděkování patří především rodičům a učitelům, bez kterých bychom tento ples nemohli nikdy
uskutečnit. Teď už jen zbývá, abychom zdárně složili maturitní zkoušku a vkročili do života dospělých rovnýma nohama.
Radka Duffková, studentka 4. ročníku SSOŠ BEAN

Divadelní soubor Tyl se staňkovské
veřejnosti představil počátkem
prosince s veselohrou F. Šamberka
Rodinná vojna. Další možnost
zhlédnout tento kus se naskýtá
26. a 27. 12.
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Nabídka nových knih
Ilona Borská : Na letišti kdesi v mlze
Skupina novinářů se vrací ze zájezdu a kvůli
husté mlze byl let zrušen.Letištní hala se stává
místem rozplétání lidských osudů.
Karel Štorkán : Meč magistra medicíny
Román se odehrává v rudolfínské Praze a z
jeho hrůzostrašných, tajemných a krví
obestřených historií vystupují zcela neznámé
životní příběhy kata Jana Mydláře a jeho syna.
Ludmila Vaňková : Jsme jedné krve
Historický román přibližuje dobu
českého krále Václava IV.
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Sven Hassel : Legie prokletých
Autobiografický román líčí hrůzy z východní
fronty.
India Edghill : David král Izraele
Románové zpracování životního
známé postavy Starého zákona.

SPORT
Po odehrané první polovině krajského přeboru
patří fotbalistům Staňkova velmi dobré 5.
místo. Mužstvu se sice nevyvedlo derby s
Poběžovicemi, na vlastním hřišti prohrálo 0:1,
nakonec se ale podzim dá určitě hodnotit
pozitivně. Kádr, který je tvořen především
mladými hráči, má určitě perspektivu.
Naproti tomu B mužstvo nám ve II. třídě
mnoho radosti neudělalo, to je po první části
sezony až dvanácté ze 14 účastníků soutěže.
Céčko ve IV. třídě odvedlo svůj standard.
Nečekaně dobré postavení v tabulce krajské
soutěže si vydobyli staňkovští dorostenci a
nakonec i starší žáci, kteří se sérií vítězství v
závěru podzimu vyhoupli do středu tabulky.
V tradiční anketě Fotbalová osobnost okresu se
z hráčů Staňkova nejlépe umístil kapitán
mužstva, středopolař Pavel Trhlík.
Stolní tenisté hrají druhým rokem krajský
přebor družstev, budou to mít velice těžké, aby
se zachránili. Konkurence za zelenými stoly je
velice tvrdá.
Vcelku solidně si vedou šachisté v regionálním
přeboru, nově vytvořené mužstvo v regionální
soutěži především sbírá zkušenosti.

Recepty pro získání trvalé vitality, síly a
životní energie jsou vhodné i pro snížení
tělesné váhy a štíhlou linii.

příběhu

Marie Kubátová : Pohádky poštovských
panáčků
Víte, že všechny zprávy, dopisy a pozdravy,
které si lidé od nepaměti posílají, opatrují
pohádkoví skřítci-poštovští panáčci ?
Přesvědčte
se sami !
vlády

Olga Sommerová : O čem sní ženy
Autorka se otevřeně a nezáludně ptá svých
vrstevnic na jejich cestu životem.

Jaroslav Vašák : Tajemství dělené stravy

Dagmar Lhotová : Preclíková chaloupka
Kniha plná nečekaných odhalení a překvapení
potěší mladší čtenáře.Najdou v ní nejen prima
čtení, ale i zajímavé hádanky.

Divizi
rozehráli
futsalisté
Ajaxu
Staňkov. Ve velice
těžké
soutěži
nezačali nejlépe, po
devíti kolech byli
na
11.
místě
šestnáctičlenné
soutěže, snad se to
v
novém
roce
zlepší.
Své soutěže zahájili
šachisté.
A
družstvo
bojuje
v regionální soutěži
se
střídavými
úspěchy a má nyní
starosti
s odvoláním proti
kontumačnímu výsledku se Špillarkou
Postřekov (informace o změně hracího dne
v Postřekově do Staňkova nedorazila). Do
letošní sezony postavili staňkovští šachisté i
družstvo B, v němž by měli získávat
zkušenosti mladí hráči a byla tak zaplněna
citelná generační mezera. Toto družstvo začalo
třemi vysokými porážkami, ve čtvrtém kole
však dokázalo vybojovat cennou remízu
2,5 : 2,5 v Klatovech s tamními nadějemi.

Dana Kutálková : Logopedická prevence
Publikace se zabývá problematikou dětské
řeči, obsahuje pravidla a metody, jak
předcházet problémům a jak přispět k tomu,
aby se řeč dítěte vyvíjela co nejpřirozeněji.
Václav Vlk : Zahradní krby a grily
Užitečná příručka přináší ukázky nových typů
zahradních krbů a grilů, popisuje jejich
konstrukci a použití.Zajímavé jsou i recepty na
grilování a uzení masa v udírnách.
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Redakce Staňkovska přeje
nejen všem svým čtenářům
veselé Vánoce a
šťastný nový rok 2003
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