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Restaurace Vivat
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Číslo 46

Restaurace Vivat opět otevřena
Zveme Vás k příjemnému posezení do restaurace VIVAT. Nabízíme Vám
denně tři hotová jídla i řadu minutek. Přátele piva můžeme ujistit, že o pivo
opravdu pečovat umíme (vyměnili jsme veškeré pivní vedení, točíme na
potravinářskou bombu „Biogon“).
Hotová jídla je možno si předplatit na celý týden. Cena jednoho oběda je
v tomto případě 45,- Kč i s polévkou.
Rádi uvítáme i větší kolektivy (třídní srazy, oslavy narozenin, svatby atd.). Na
přání je možnost uzavření restaurace jen pro Vás.
Nabízíme ubytování ve dvoulůžkových a jednom třílůžkovém pokoji. V každém je samostatné sociální zařízení (sprcha, WC).
Otevírací doba je každý den od 11.00 do 22.00 hod.
Na Vaši návštěvu se těší vedoucí a příjemný personál restaurace.
R. Štengelová - vedoucí.

Rada města 2.7.2003
- schvaluje s platnosti od 1.9.2003 výši poplatku za obstarávání správy domu a vedení
účetnictví MTBS pro Společenství vlastníků
bytů na 125 Kč za byt a měsíc.
- na žádost ředitelky ZŠ schvaluje prodej 2
strojů z posilovny ZŠ a boileru za cenu dohodou, kterou určí ředitelka ZŠ.
- na návrh tajemníka MěÚ schvaluje podání
žádosti o náhradu nákladů na zásahy jednotky
SDH mimo její územní obvod.

- k podnětu p. Jaroslava Glasera, Staňkov,
Baarova 397, nesouhlasí s nabídkou prodeje
pozemku parc. č. 207 dle PK v k.ú. Krchleby
za cenu 105 Kč/ m2 s tím, že za max. cenu
považuje částku 55 Kč/ m2, (cenu v místě
obvyklou).
- p. Petru Gustovi, Staňkov, U Čermenského
lesíka 446 schvaluje uspořádání pouťových
pivních slavností ve dnech 25.- 27.7.2003 na
veřejném prostranství před Mlýnskou s tím,
že hudební produkce nebude konána v neděli dopoledne v době konání bohoslužby
v kostele.
Rada města 16.7.2003
- zplnomocňuje CHVAK a.s. Domažlice
k jednání jako provozovatele vodovodu

Krchleby s vodoprávním úřadem s rozšířenou působností Horšovský Týn ve věci:
1. Zrušení VHR ze dne 18.6.1997 v části
týkající se povolení k odběru podzemní vody
ze dvou vrtaných studní S1 a S2.
2. Zrušení VHR ze dne 7.3.1988 v části o stanovení ochranných pásem vod. zdrojů.
- na návrh bytové komise schvaluje přidělení bytu v majetku města o velikosti 1+1
v domě č. 353, Nádražní ulice do nájmu
panu Janu Stahlovi, dosud bytem Staňkov,
Komenského 85.
- na žádost p. Ludmily Beckové, Ohučov 6,
v zastoupení p. Zoltána Becka, bytem tamtéž
schvaluje zaplacení dlužné částky za odvoz
a zneškodňování odpadu za r. 2003 po částkách dle splátkového kalendáře s tím, že

Staňkovsko
poslední částka bude uhrazena nejpozději do
31.12.2003
- nesouhlasí s prominutím placení poplatku
za odvoz a zneškodňování odpadu za r. 2003
p. Věře Vajskebrové, Plzeň, Turistická 4,
Zastupitelstvo města 23. 7. 2003
Schvaluje:
a) v souvislosti s realizací komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlohová změnu hranice a
posun katastrální hranice do k.ů. Vránov dle
přiložené katastrální mapy u vodního toku
Zubřina a posun hranice do k.ú. Hlohová dle
přiložené katastrální mapy v případě cesty
b) zájem obce o provedení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staňkov-ves
c) přistoupeni města do Svazku českých měst
a obcí v česko-bavorském prostoru
,,DOMAŽLICKO“
d) prodej budovy ZŠ č. 125 v Trnkově ulici
spolu se stav. parc. č. 143 dle KN a parc.
č. 1763/2 dle. KN, vše v k.ú. Staňkov-mčsto
Soukromé střední odborné škole BEAN. s.r.o,
Praha 9, Českobrodská 34 za prodejní cenu
1.500.000,- Kč
e) zásady k prodeji bytů v majetku města
Staňkov
f) plnění rozpočtu města za 1. pol. r. 2003
g) rozpočtové změny v rozpočtu města na
r. 2003 s tím, že po úpravách bude rozpočet
činit ve výdajové části 80.014.500.- Kč a v
příjmové části 70.742.500,- Kč.
K dofinancování výdajů budou zapojeny
úvěry ve výši původně schváleného rozpočtu
(5.400.000.- Kč úvěru a 2.877.100.- Kč hypotečního úvěru). Splátky hypotečního úvěru
a úvěru na vodovod budou činit 364.000,Kč. Fond rezerv bude zapojen v částce
1.358.900,- Kč
h) koupi části parc. č. 132/15, část d) dle KN,
o výměře 19 m2, v k.ů. Krchleby od manž.
ing. Petra a Marty Leit1ových, Krhleby
73. Kupní cena 55,- Kč/ m2. Cena celkem
1.045,- Kč.
i) koupi parc. č. 121/31 die PK. o výmeěře
1080 m2, v.ú. Staňkov-ves, od ing. Milana
Fanfuleho, Staňkov, Wenigova 49. Kupní
cena 105,- Kč/m2. Cena celkem 113.400,- Kč.

„Cimrfraj“
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j) darovací smlouvu, uzavřenou mezi
Stanislavem Bindrem, Praha 5, Krškova 786,
Davidem Koritákem, Staňkov, Na Tržišti 338,
Petrem Leitlem, Staŕkov, Smetanova 247
a Miroslavou Reitingerovou, Staňkov, Na
Tržišti 335 na straně jedné a městem Staňkov
na straně druhé ve věci darování parc. č. 314/
4 v k.ú. Staňkov-ves městu.
k) a) přijetí dotace na akci ,,Staňkov kanalizace a ČOV“ ve výši 24.964.800,- Kč a úroč.
půjčku ve výši 8.321.600,- Kč od SFŽP
b) podepsání Smlouvy o poskytnutí podpory
č. 07440211 mezi městem Staňkov a SFŽP
l) přijetí hypotečního úvěru a následné uzavření smlouvy s Komerční bankou a.s., regionální pobočka Klatovy s dobou splatnosti 20
let, ve výši 2.877.745,- Kč s úrokovou sazbou
4,35 % na financování výstavby bytového
domu o 22 b.j. na pozemcích parc. č. 83/1 a
83/2. k.ú. Staňkov-město
Rada města 30.7.2003
- souhlasí s možností prodloužení cykloturistické trasy z Přeštic přes Zelený Háj do
Staňkova na žádost Klubu českých turistů
Praha 5 – Lužiny
- schvaluje poskytnutí finančního daru ve
výši 5.000,- Kč Centru pro zdravotně postižené v Domažlicích.
- k žádosti p. Václava Pouchy, Holýšov, Na
radosti 319 a p. Ilony Andrlové, Ohučov 38:
schvaluje změnu trasy kanalizace z objektu
č. 20 v Ohučově přes pozemek č. 473/5,
k.ú. Ohučov, který je v majetku města s tím,
že trasa povede 1 m od oploceni pozemku a
ukládá odboru MIŽP zapsání věcného břemene u KÚ Domažlice na náklady žadatelů.
Rada města 13.8.2003
- p. Petru Gustovi, Staňkov, U Čermenského
lcsíka 446, schvaluje pronájem Lidového
domu dne 19.9.2003 od 20.00 hod. za účelem
pořádání zábavy u příležitosti 20 let skupiny
TELEFON. Předpokladem je, že budou předem písemně stanoveny konkrétní podmínky
pronájmu. Rada ukládá starostovi města
zajištění provedení kontroly před zahájením,
v průběhu a po ukončení akce.
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- p. ing. Petru Leitlovi, Krchleby, Jiráskova
73, schvaluje provedení úpravy vjezdu na
parc. č. 132/12 v k.ú. Krchleby MTBS na
náklady města do konce r. 2003.
- k žádosti JUNÁKA, 4. oddíl Staňkov
schvaluje:
a) fin. příspěvek z rozpočtu města ve výši
2.000,- Kč na financování ,,Odpoledne plného her“ u příležitosti 10 let obnoveného
skautingu ve Staňkově, které se bude konat
6.9.2003
b) využití prostranství u lávky za tímto účelem.
- neschvaluje zapojení města do projektu
vytištění mapy měst Kdyně, Domažlice,
Horsovský Tyn s fin. příspěvkem města na
vytištění upoutávky v ceně cca 24.000,- Kč
(nabídka firmy P.F.art Brno, s.r.o.) .
- k žádosti p. Jitky Justové, Staňkov, nám.
T.G.M. 7:
nesouhlasí s vytvořením valu na pozemcích
města u řeky Radbuzy proti velké vodě a
s nájmem či případným prodejem části pozemku města k tomuto účelu. Doporučuje
opatření proti vodě zhotovit na vlastním
pozemku žadatelky.
- k žádosti p. Josefa Gusta, Staňkov, Soukcnická 331 ohledně nabídky odkupu byt.
domu č. 331:
neuvažuje v současné době o prodeji tohoto
objektu a bere na vědomí, že při případném
prodeji bytů zůstane předkupní právo nájemníka p. Gusta k bytu, který má v pronájmu,
zachováno.
Rada města 27.8.2003
- v souvislosti s možností prodloužení veřejného osvětlení komunikace směrem na
Čečovice ukládá:
a) ved. MTBS p. Bauerovi pedložit do
příštího jednání rady návrh technického
řešení včetně propočtu finanční náročnosti,
b) vedoucí MIŽP p. ing. Harmáčkové zjistit
majetkoprávní vztahy v dané lokalitě.

Symbolem podbízení se prachatým Němcům se kdysi stal termín „Zimmer frei“. Vůbec by mi nevadil, je-li
poskytováno ubytování na dobré úrovni a jsou z něj placeny daně. To, že je v němčině, je logické, očekávám-li klientelu z ciziny. V každém případě by ale měla na prvním místě textu být čeština. Nevím, jak to
je dnes v býv. Jugoslávii, ale tam před 15 – 20 lety také byly podobné nápisy, ale vždy v pořadí: „Sobe,
Zimmer, Rooms“, tedy mateřština na prvním místě.
Stejně tak mi nevadí, jsou-li na směrových tabulích uváděna německá města v původním názvu, tedy
Regensburg - nikoli Řezno, Nürnberg - nikoli Norimberk, Leipzig - nikoli Lipsko. Velmi se mne ale dotýká,
když na německých ukazatelích vidím Pilsen, Prag, Klentsch apod. V Rakousku to prý bylo také, ale nyní
jsou tam česká města uváděna v původní, české podobě, jak to odpovídá mezinárodním předpisům. Z toho německého způsobu na mne trošku „čiší“ ten starý dobrý „Übermensch“.
Bolestným opakem však je, když české město na české silnici obyvatelům České republiky na velké vývěsní tabuli před vjezdem oznamuje, s kým se kamarádí, jadrným „Wir sind Partner“!!!
Josef Steinbach

Staňkovsko
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Celá škola pohromadě

Opět začal další školní rok pro děti na Základní škole ve Staňkově. Tentokrát jinak, než bylo zvykem. 1. září zůstala škola
z důvodu stávky zaměstnanců uzavřená. Stav ve školství není dobrý. Ve sdělovacích prostředcích uváděný hlavní důvod – platy, je
zavádějící.
Nejde jen o platy, ale o celkové postavení učitele ve společnosti. Stále neexistuje školský zákon odpovídající potřebám
vzdělanosti 21. století, nejsou rámcové vzdělávací programy. Nedostatek finančních prostředků nedovoluje vybavit školu dostatkem
moderních pomůcek a někdy i učebnic. Ekonomika nás nutí zvyšovat počty žáků ve třídách. Pak je těžké se věnovat žákům, kteří
mají různé výukové potíže. Ani provozních prostředků není tolik, kolik bychom potřebovali, abychom mohli postupně lépe vybavit
třídy nábytkem.
Proč jsme článek nazvali – Celá škola pohromadě?
Jsme velmi rádi, že se podařilo uskutečnit první část výstavby školy a bylo uvedeno do provozu osm tříd a dva kabinety. Připravují
se tři odborné učebny v podkroví. Žáci I. stupně se z Trnkovy ulice přestěhovali do nového pavilonu. Ten bylo nutné v srpnu
uklidit, připravit židle, lavice, skříně. Do toho neustále pobíhali řemeslníci, takže se práce zdála nekonečná. Díky úsilí správních
zaměstnanců a vedení školy se vše podařilo zvládnout a učitelé v přípravném týdnu mohli vše vylepšit tak, aby se děti ve třídách
cítily dobře.
Hlavně ať se líbí našim 34 prvňáčkům, které jsme slavnostně přivítali 2. září v Lidovém domě za účasti žáků celé školy,
rodičů a zaměstnanců a zástupce starosty našeho města.
Je jistě přáním všech, aby se plány s výstavbou a přestavbou dotáhly až do konce.
Veřejnost, která se ve škole stravuje, může posoudit, jaké podmínky pro práci jsou ve školní jídelně. Věříme, že se městu Staňkov
podaří sehnat další státní dotaci na úsek stravování a i na rekonstrukci budovy z r. 1914.
Všem zájemcům nabízíme možnost si novou část školy prohlédnout v pátek 3. 10. 2003 v době od 14,00 do 17,00 hodin.
Pro rodiče připravujeme Dny otevřených dveří v měsíci listopadu, aby mohli navštívit přímo vyučování a sledovat práci svých
dětí.
V průběhu roku připravíme akce, na které Vás samozřejmě pozveme.
Rádi uslyšíme Vaše náměty i připomínky a pokud se najdou někteří podnikatelé, kteří by nám chtěli materiálně či finančně pomoci,
budeme velice rádi.
Přejeme si, aby do pěkně upravené školy chodily děti rády a odnesly si co nejvíce dovedností a vědomostí do života.
Mgr.Marie Gruberová, ředitelka školy

Staňkovsko
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Rekonstrukce Nádražní ulice ve Staňkově – Jak to bude
pokračovat ??
Máme za sebou prvních pět týdnů uzavírky jedné z nejdůležitějších tepen procházejících Staňkovem,
Nádražní ulice, od viaduktu k mostu přes řeku Radbuzu. Jak jste všichni mohli na vlastní kůži poznat,
situace v této lokalitě není zdaleka jednoduchá a problémy, které se zde vyskytují, se všechny zúčastněné
firmy snaží řešit tak, aby rekonstrukce postupovala podle schváleného harmonogramu. Od 13.9. 2003 je
zprůjezdněn most pro osobní a autobusovou dopravu, která bude poté jezdit ulicí Wenigovou. Z tohoto
důvodu také byly v ulici Wenigově před křižovatkou s ulicí Komenského vyfrézovány zpomalovací pruhy,
aby se co možná nejvíce zamezilo ohrožení dětí, které tudy chodí do školy. Zde bych požádal rodiče, aby
své ratolesti instruovali, aby děti přecházely vozovku v úseku mezi těmito zpomalovacími pruhy. Jedná
se o dočasné řešení situace, protože na místo vyfrézovaných pruhů, budou příští týden v těchto místech
natrvalo osazeny klasické zpomalovací retardéry. Po zprůjezdnění Nádražní ulice, které je naplánováno na
20. 11. 2003, budou na obou stranách vytvořeny přechody pro chodce a bude upravena i rychlost. I přes tyto
opatření prosíme řidiče o velkou opatrnost při
průjezdu touto ulicí.
Jak již bylo uvedeno výše, 13.9. 2003
byla dokončena první etapa po odbočku
k restauraci na Mlýnskou. Částečně byly
sraženy hrany na mostě, i když podle mé
představy mohly být sraženy ještě víc. To
by ale již byl zásah do mostní konstrukce a
armatury, a zde jsme na SÚS nepochodili.
To, jak jsou hrany sraženy nyní, je maximálně
možný povolený stav. Alespoň něco!
15.9. 2003 začala etapa třetí, od
restaurace Alfa k viaduktu, kde se rovněž
bude potkávat několik firem na výstavbě
kanalizace, vodovodních a plynových
přípojek a samotná firma Silnice H. Týn na
výstavbě vlastní komunikace. Na všechny
firmy tato situace klade maximální nároky na
spolupráci a přesné dodržování stanoveného
harmonogramu.
Ohledně toho, jak bude konečná
komunikace vypadat, bych chtěl ještě jednou
zdůraznit, že veškeré práce postupují podle
schválené dokumentace a všechny ty možné
i nemožné obloučky a zúžení jsou na základě
zákonných požadavků dopravní policie.
Jelikož město není investorem výstavby
komunikace, nemá žádnou možnost situaci
nijak ovlivnit. To na vysvětlenou.
Dále dochází od 15.9. 2003 ke zrušení
a přesunutí některých zastávek /uvedeno
jinde/.
Závěrem mi dovolte, abych Vás ještě
jednou požádal o maximální pochopení při
probíhající rekonstrukci a zároveň poděkoval
za trpělivost těm obyvatelům, kterých se tato
rekonstrukce přímo dotýká.
A. Horák, starosta

Staňkovsko
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Informace pro občany –
dočasné přemístění autobusových zastávek ČSAD
Počínaje dnem 15. září 2003 dochází ke změně autobusových zastávek.
Autobusová zastávka Staňkov, žel. st. Bude po dobu výstavby druhé a třetí části Nádražní
ulice přemístěna do Příčné ulice. V Příčné ulici jsou přechodně umístěny a označeny náhradní
autobusové zastávky pro linku 400 380 Domažlice-Blížejov-Staňkov-Holýšov a linku 432 020 Klatovy
- Dolany - Chudenice - Koloveč - Staňkov - Holýšov. Uvedené linky kromě zastávky v Příčné a dále
linka 400 180 Horšovský Týn - Puclice - Staňkov - Krchleby - Buková a linka 440 658 Plzeň - Zbůch
- Merklín - Holýšov staví u zastávky Staňkov, Pomník padlých, která je po dobu objížďky přemístěna
mezi Pomník padlých a dům čp. 12 / v prostoru mezi ulicí Rašínovou a Dělnickou/. Město Staňkov
zároveň upozorňuje všechny řidiče, aby v prostoru dočasně umístěných zastávek a v Dělnické ulici
až ke křižovatce s Wenigovou ulicí dbali dopravního značení a neparkovali automobily v těchto
částech. V těchto místech bude probíhat zvýšená kontrola ze strany Policie ČR a neukáznění řidiči
budou pokutováni. Dále žádáme řidiče, aby zejména Wenigovou ulicí jezdili se zvýšenou opatrností
s ohledem na děti docházející do Základní školy ve Staňkově.

O staňkovských obecních kronikách

Snaha zaznamenat významné události
je známá v naší historii od nejstarších dob. Ve
městech byly často pořizovány opisy důležitých
privilegií a vedle nich se sporadicky vyskytovaly
i pamětní zápisy. V našem regionu se cenná pamětní kniha dochovala z města Horšovský Týn,
a to se zápisy z let 1555-1768. Až do 19. století
bylo na vůli města psát paměti, až v roce 1835
dochází guberniálním nařízením k prvnímu pokusu o institucionalizaci kronikářství. Skutečně
zavazující nařízení k vedení kronik však vyplynulo ze zákona č. 80/1920 Sb., o pamětních
knihách obecních. Zákon, kterým se dodnes
řídí obce ve své samostatné i přenesené působnosti, uložil každé politické obci povinnost
„založiti a vésti pamětní knihu obecní“.
V souladu s citovanou normou začal vést
obecní kroniku i Staňkov-městys. Kronikářem
byl ustanoven Josef Žák, obecní tajemník a redaktor týdeníku Staňkovsko, nar. 18. 12. 1873.
Po prvním zápisu z 29. 7. 1922 následuje souhrnný historický úvod a dále pak chronologické

zápisy z let 1922-1931. V roce 1932 první staňkovský kronikář zemřel a po třech letech, v roce
1935, se náročného úkolu ujal Emanuel Kubla,
vrchní oficiál čs. st. drah v. v., později okresní
archivář a správce staňkovského muzea. Zanechal úctyhodných 37 svazků z let 1935-1960,
které zachycují dění nejen ve Staňkově, ale
i v širokém okolí. Vedle kronikářských zápisů
glosuje autor často i dění doma a v zahraničí.
Po E. Kublovi se delší dobu věnoval obecní kronice Václav Kraus (1964-1972) a zejména pak
vzorně vedl kroniku v letech 1972 - 1987 Bohuslav Vacík, učitel zdejší školy. Podrobné zápisy
jsou doplněny zdařilými ilustracemi místního
výtvarníka Josefa Zídka. Všechny uvedené
svazky jsou uloženy ve Státním okresním archivu Domažlice v Horšovském Týně, protože
kroniky jsou úředním dokumentem a s ostatními písemnostmi úřadu podléhají podle zákona
č. 97/1974 Sb. v platném znění, o archivnictví
a předpisů souvisejících, povinné skartaci. Kronika musí být odevzdána do archivu 10 let od
posledního zápisu.
V posledních letech se po více či méně
zdařilých pokusech nepodařilo zajistit řádné
pokračování ve vedení kroniky Staňkova. Je to
nejen v rozporu s dosud platným zákonem, ale
je to především nezodpovědnost vůči potomkům. Především tak přemýšlel i první kronikář
Josef Žák, když obecní pamětní zápisy uvedl:
„Účelem pamětní knihy obecní jest zachovati
místní dějiny pro poučení budoucích.“
vs
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Odbor klubu českých turistů TJ Rozvoj Plzeň pořádá

V sobotu 20. září 2003
XXI. ročník turistické akce

PŘECHOD HALTRAVY
memoriál Jaroslava Ganzera
v Klenčí pod Čerchovem

Místa startů

ČAS

Klenčí pod Čerchovem - základní škola

7,30 – 10,30 hod.
7,00 – 11,00 hod.

Horšovský Týn - železniční stanice

7,00 – 11,00 hod.

Kilometráž
16 a 30 km
(30 km na Čerchov)
10, 20 a 30 km
(30 km na Čerchov)
18 a 30 km

Trhanov - železniční stanice

7,30 – 11,00 hod.

13 km

Postřekov - autobusová zastávka

8,00 – 11,15 hod.

12 km

Poběžovice - železniční stanice

8,00 – 11,15 hod.

20 km

Domažlice - náměstí (rozc. turist.zn.)

STARTOVNÉ

Dospělí 10,- Kč, děti a studenti 5,- Kč
Klub českých turistů Sokol Staňkov pořádá

V sobotu 11. října 2003

XXV. ročník dálkového pochodu a cykloturistické akce

SMYČKA
RADBUZY
memoriál Josefa Friše
Trasy

Kilometráž

Staňkov, letiště, puclické koupaliště, Staňkov

10 km

Staňkov, Trubce, Všekary, Štíchov, Staňkov

15 km

Staňkov, Trubce, Všekary, Bukovec, Puclice, Staňkov
25 km
Staňkov, Výtůň, Holýšov, Trubce, Všekary, Bukovec,
35 km
Puclice, Staňkov
Staňkov, Lacembok, Kacerna, Merklín, Holýšov
50 km
Všekary, Bukovec,Staňkov
...+ dvě cyklotrasy - 35 a 50 km...
Prezentace před sokolovnou ve Staňkově od 6,30 do 12,00 hodin
Občerstvení, dobrou pohodu a pěkné počasí zajišťují pořadatelé, kteří se těší
na Vaši účast.
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Zeptali jsme se...

...pana starosty:
Myslíte si, že při všeobecně známé tíživé finanční situaci firmy Alfa budou
její majitelé schopni dostatečně dlouho provozovat budovu, ve které je v současné
době zdravotní středisko? Co se děje v této věci?
Pokud se mám vyjádřit k současné situaci kolem zdravotního střediska - městské
polikliniky, tak mohu uvést, že nadále je prioritní výstavba nové budovy a je podána
žádost na financování výstavby nové budovy městské polikliniky s poradnou pro
invalidy a sociálně patologické jevy, která by měla vyrůst za domkem pana Landštofa
za poštou. Je požádáno o krytí výstavby v roce 2004 ze státního rozpočtu. Toto není
jediná možná alternativa. Rovněž tak je intenzivně jednáno s panem Herianem o
možnosti koupě stávajícího objektu v případě, že se nepodaří výstavbu nové budovy
do rozpočtu prosadit. A hlavně o prozatímních podmínkách setrvání lékařek v tomto
objektu. Dále se hledají i další alternativní možnosti. Věc v žádném případě neusnula
a pokud to bude jen trochu možné, město nedopustí, aby z důvodu špatné činnosti
města nemohla být obyvatelům poskytována zdravotní péče v takovém rozsahu v jakém
poskytována být má.

10 LET OD OBNOVENÍ SKAUTINGU VE STAŇKOVĚ
Staňkovský oddíl Junáka v této době vstupuje do desátého roku své novodobé činnosti. Skauting
má v našem městě více než osmdesátiletou tradici, která začíná rokem 1920. Působení Junáka však bylo
několikrát násilně přerušeno, nejprve fašisty, pak vládnoucími komunisty. Po pádu totalitních režimů si ale
vždy prožil své znovuzrození. Současný staňkovský oddíl tak začal psát svou historii rokem 1993.
V rámci tohoto výročí uspořádali skauti v sobotu 6. září dvě akce pro veřejnost. Na louce u lávky
připravili pro děti deset netradičních soutěží. Body, které v nich nasbíraly, pak byly ohodnoceny malou
odměnou. Ve velkém stanu - hangáru zas byla k dispozici rukodělná dílna, kde si každý mohl obatikovat
triko, vyrobit kožený náramek, naučit se drátkovat nebo zdobit oblázky. Odpoledne plné her, jak byla celá
akce nazvána, navštívilo asi 90 dětí.
Ve stejném dnu pak byla pro veřejnost otevřena skautská klubovna v průjezdu Plzeňky. Pro
návštěvníky byla připravena výstava současných i historických fotografií z činnosti staňkovského oddílu,
mohli si prohlédnout staré kroniky nebo výrobky skautů.
V současné době fungují pod záštitou staňkovského oddílu tři družiny, které mají pravidelně v
klubovně své schůzky. Děti se účastní nejen výprav do přírody a stanových táborů, ale i mnoha humanitárních
akcí, jako je Betlémské světlo, Adopce na dálku (podpora chudých indických dětí), Tříkrálové sbírky Charity,
Květinového dne (prodej květin na boj proti rakovině) nebo Kapky (výtěžek z mytí skel na benzínových
stanicích je použit na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně). O činnosti skautů v našem městě se
můžete blíže dozvědět na internetových stránkách www.4oddil.zde.cz.
Boyda

Staňkovští skauti
zvou kluky a holky, kterým už bylo –náct let na:

ČAJOVNU PRO TEENAGERY

•

co? ………neformální pokec v naší útulné klubovně, výběr čajů, které vám budou uvařeny, možnost
zahrát si ping-pong nebo stolní fotbal…

•

kdy?………...…… 5. října a každou další třetí neděli, tedy 26. října, 16. listopadu, 7. prosince… vždy
od 17 do cca 20 hod.

•

kde?……………………..……………………v naší klubovně
v průjezdu Plzeňky (komunálu) vlevo

•

za kolik?……………………………úplně zadarmo!!!
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Poznáte chuť brambor?
Stále je ještě mnoho spotřebitelů, kteří se na jednu ze základních potravin dívají jako na „brambor“. Cílenou prací
šlechtitelů se podařilo, že i současní pěstitelé mohou spotřebiteli nabídnout brambory k různému využití. Na trhu je
možné zakoupit brambory různých odrůd. Vyhláška o prodeji brambor ukládá prodejci kromě jiného označit i odrůdu
a varný typ. Jsou známy tři varné typy a to varný typ „A“, který v současné době nemá na trhu žádnou odrůdu. Tyto
odrůdy jsou charakteristické pevnější, kompaktní, lojovitou strukturou. Jsou vhodné především na saláty nebo přílohy
k pokrmům. Odrůdy varného typu „C“ jsou moučné. Jsou spotřebitelé, kteří dávají přednost těmto odrůdám, protože při
podávání jako přílohy k pokrmům vyžadují hodně omastku. Jsou vhodné na výrobu kaší a některé i k výrobě hranolků.
Varný typ „B“ charakterizují odrůdy přechodného typu. Dále jsou známé přechodné typy a to zejména varný typ „AB“
nebo „BA“.
Chcete poznat různé varné typy brambor?
Chcete vědět více o odrůdách brambor?
Chcete se zúčastnit ochutnávky brambor?
Přijďte a seznamte se s vlastnostmi této výborné potraviny.
Ukázky a ochutnávka brambor
v pátek 10. října v 15,00 a 16,30 hodin
v sobotu 11. října v 9.00 a 10.30 hodin
Místo konání: kancelář ÚKZÚZ - vchod z Americké ulice.
Všechny zájemce zve vedoucí stanice ÚKZÚZ ing. František Pátý

VEŘEJNÉ SCHŮZE ZÁSTUPCŮ MĚSTA S OBČANY
PŘILEHLÝCH OBCÍ SE BUDOU KONAT

1. října 2003 od 18.00 hodin – restaurace Krchleby
5. listopadu 2003 od 18.00 hodin – restaurace – pension
Koza Vránov
představitelé města několikráte vyzývali osadní výbor v Ohučově, aby nabídl
vhodné termíny pro konání veřejné schůze i v Ohučově, avšak do současnosti
nebyl ze strany osadního výboru stanoven ani jeden jediný termín

jednání zastupitelstva bude 8. října 2003 od 17.30 hodin
v klubovně Městského úřadu ve Staňkově
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Kdo nepřišel, zaváhal!

Datum: 16. srpna 2003
Místo: Krchleby - venkovní areál u hospody
Název: (Š)Krchlebský bigbítový léto 2003
Čas:
12.00 – probíhají poslední úpravy v areálu, stoly a lavice pro návštěvníky jsou
připraveny, pódium hotovo, chlazení piva běží naplno, počasí skvělé, 29 stupňů – jasno
13.00 – přijíždí technika, staví se špičková hudební aparatura
14.00 – probíhají první ochutnávky piva, přijíždějí první kapely
15.00 – začínají zvukové zkoušky, zmatků je minimum
17.00 - trousí se první návštěvníci, okamžitě obléhají občerstvovací stanici, pivo teče proudem, probíhá radostné
shledávání a vítání přátel, známých, kamarádů.
18.00 – Jarda Šimandl vítá všechny, nastupuje první skupina L.S.D. z Plzně, její starší i nové skladby se líbí pražským
kapelám
19.00 – koná se překvapení večera, pražské hudební sdružení „Škrchleband“, vytvořené pouze k jedinému
předvedení „Ódy na Krchlebáky“, nadchne domácí, počasí je skvělé, krásně nám ten večer začíná
19.30 – na otevřené scéně probíhá milé přivítání nejstaršího hosta, pana Stacha z Krchleb (87 let), dostává 10 piv a
už se těší na bigbít
19.40 – kapela INTIMNÍ ŽIVOT, pravej českej bigbít od piva, rozjíždí pohyb na tanečním parketu. Přicházejí další
návštěvníci, atmosféra je báječná
21.00 – sešeřilo se a to je pravá atmosféra pro tajemnou sestavu LILI MARLEN s démonickou zpěvačkou Dášou
Součkovou, novým objevem hledače talentů Martina Němce. Skvělá!
22.00 – v Karlových Varech v živém televizním přenosu vystupuje zpěvák Petr Kolář, zpěvák skupiny Arakain a
Precedens. Dozpívá, sedá do auta a nocí se řítí do Krchleb
22.15 – taneční parket praská ve švech, stále živé melodie hochů z Liverpoolu v podání pražských BEATLES
REVIVAL nenechává nikoho v klidu, přítomno je asi 600 návštěvníků, další přicházejí speciálně na Petra Koláře
23.30 – Petr Kolář vbíhá přímo z auta mezi členy sklupiny PRECEDENS, vše vyšlo na minuty. Vzápětí i hudební laici
cítí, o čem je skutečná pěvecká i hudební kvalita. Prostě pět hvězdiček!
01.00 – na další skupinu WELLBLOUD připadá nevděčná úloha, udežet návštěvníky po show Petra Koláře. Daří se a
lidé se baví dál. Nálada je skvělá, vlahá letní noc dýchá tou sprvánou atmosférou
02.30 – po dohodě nastupuje přídavek v podobě kapely (dvou dívek a dvou kluků) s názvem MATAHARI. Z nejistoty
z neznámé kapely se vzápětí vyloupne skvělý hřeb večera. Zpěvačka kapely předvádí doslova smršť pěvecké vitality,
elánu a současně dokonalé techniky. I profíci Martin Němec a Petr Kolář kvitují její výkon
04.00 – posluchači se stále ještě nechtějí rozloučit s MATAHARI, leč všechno jednou končí, i (Š)Krchlebský bigbítový
léto 2003.
Kdo nepřišel, zaváhal
A proto: příští rok na shledanou!

Jaroslav Šimandl

Místní organizace Českého rybářského svazu ve
Staňkově zve všechny příznivce Petrova cechu na
tradiční rybářské závody, které se uskuteční v neděli
dne 21. 9. 2003 od 07.00 hodin na rybníku Strachotín I.
Startovné 50,- Kč. Předprodej místenek od 06.30
hodin na hrázi rybníka.
Město Staňkov nabízí volný byt 1+1 v nově postaveném bytovém domu v ulici U Pošty
/kolaudace říjen 2003/ s finanční spoluúčastí budoucích nájemníků /po 20 letech přejde byt do
jejich vlastnictví/. Bližší informace podá a případnou prohlídku bytu zprostředkuje
pan Baxa, č.tel 379 492 411.
Město Staňkov nabízí od listopadu 2003 do nájmu volné nebytové prostory v Lidovém domě
pro podnikatelské aktivity. Bližší informace podá a případnou prohlídku zprostředkuje tajemník
MěÚ pan Žáček, č.tel 379 492 411.
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AKCE

19.9. 2003 od 20.00 hodin sál Lidového domu ve Staňkově – zábava k dvacetiletému výročí založení skupiny Telefon.
Vystoupí bývalí i současní členové této skupiny a jako hosté - M.A.S.H. a Harlet. Vstupné 120,- Kč.
Předprodej restaurace „Na Mlýnské“ a přímo na místě před akcí
3.10. 2003 od 19.30 hodin sál Lidového domu ve Staňkově – koncert Jakuba Smolíka s programem „Dopisy lásky“
s hostem Lukášem Vaculíkem. Vstupné 130,- Kč, 120,- Kč, 110,- Kč.
Předprodej vstupenek v podatelně na Městském úřadu ve Staňkově, tel 379 492 411
8.10. 2003 sál Lidového domu ve Staňkově – zábavný pořad konferenciéra a imitátora Lojzíka Matouška s názvem
„S humorem a písničkou aneb přehlídka známých komiků“. Jednotné vstupné 30,- Kč.
Předprodej vstupenek v podatelně na Městském úřadu ve Staňkově od 24. října 2003
14.11. 2003 sál Lidového domu ve Staňkově – koncert roku ve Staňkově – Hana Zagorová a Petr Rezek.
Vstupné prozatím nebylo stanoveno,
Předprodej bude probíhat rovněž v podatelně Městského úřadu ve Staňkově, veřejnost bude včas informována
17.12. 2003 od 18.00 hodin sál Lidového domu ve Staňkově předvánoční dárek pro všechny malé i velké, kteří si umějí
a chtějí hrát – Dáda Patrasová s programem „Překvapení s Dádou“– zábavný pořad pro děti. Vstupné prozatím nebylo
stanoveno.
Předprodej bude rovněž probíhat v podatelně Městského úřadu ve Staňkově, veřejnost bude včas informována

Začátek nové fotbalové sezony se příliš nevydařil prvnímu
týmu Staňkova. Hráči, vedení novým trenérem Stanislavem
Baxou, prohráli první dva zápasy na hřištích soupeře, pak
sehráli divácky velice atraktivní partii s Poběžovicemi, která
však skončila nerozhodně. Následovala opět porážka venku

a po ní další remíza, tentokrát s Bolevcem. Alarmující je zejména
počet inkasovaných gólů. Mužstvo sice hraje zřejmě pohlednější
fotbal než dříve, nezvládá však obrannou hru. Soudě podle úvodních zápasů sílí hlasy, že by se náš tým měl vrátit k tomu, co pro
fotbal ve Staňkově bylo typické a přinášelo mu to i výsledky
– především vycházet z nekompromisně zabezpečené obrany.
Béčko sice začalo poněkud lépe, zdá se ale, že bude opět patřit
spíše do dolní poloviny tabulky II. třídy. Céčko se již od prvních
kol usadilo na chvostu IV. třídy.
Dorostenci jsou od této sezony vedeni novým trenérem Milanem
Kucharičem, jehož příchod byl pro tuto věkovou kategorii velkým
oživením. Nový trenér dokázal dorostence správně „zbláznit“ a o
tom, že se jeho práce asi ubírá správným směrem, svědčí téměř
stoprocentní účast háčů na trénincích.
Generační problém musejí řešit v kategorii starších žáků, v jejichž
kádru je nedostatek hráčů starších ročníků 1989 a 1990. Snad nám
pomůže výpomoc několika nadějných fotbalistů z Kolovče a
Osvračína, byla by totiž škoda, aby žáci z krajské soutěže sestoupili. V mladších žácích mají trenéři k dispozici naopak poměrně
silný ročník 1991, tito hráči už ostatně většinou hrají i ve starší
kategorii.
Již několik let ve Staňkově funguje i tým minižáků, v němž se nejmladší děti seznamují s fotbalovými základy. Trenéři by přivítali
i další zájemce.
S postupujícím podzimem se o slovo přihlásí i další sporty jako
stolní tenis, šachy, futsal nebo lední hokej.
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