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Bohemia Bartering

Naše firma začala s produkcí před již téměř jedenácti
lety, tenkrát jako sdružení firem s názvem Plastic Future.
V roce 1993 jsme reagovali na poptávku německé firmy na
zajištění výroby plastových profilů a výpletových bužírek pro
zahradní nábytek. Výrobu jsme úspěšně zahájili nejprve
ve Kdyni a od letních měsíců též v pronajatých prostorech
na staňkovském letišti, kde jsme dosud. Výroba postupně
narůstala, sortiment však byl stále odebírán jen jednou
německou firmou. V počátcích jsme netušili, v jaké finanční
situaci náš odběratel je, a tak došlo k tomu, že odběratel
nejprve platil se zpožděním a později přestal platit úplně. Tehdy,
na počátku roku 1995, jsme stáli před problémem, jak dál.
Hledáním nového sortimentu jsme strávili celý rok. Začali jsme
vyrábět hydroizolační a protiradonové folie z technologického
odpadu, kterého jsme měli dostatek z předešlé výroby.
Zahájili jsme spolupráci s jinou, tentokrát daleko serióznější
německou firmou v oboru výroby doplňků k podlahovinám. I
když původní záměr, dodávky širokého sortimentu soklových
lišt, pro celní obstrukce zcela nevyšel, náročné požadavky na
kvalitu nás donutily zlepšit kvalitu našich výrobků na úroveň
zahraniční konkurence.
V té době jsme zahájili výrobu chrániček pro
optoelektrické kabely v novém provozu, který jsme zřídili
v Příchovicích u Přeštic, protože zamýšlená stavba výrobní
haly ve Staňkově byla stále v nedohlednu.
Od roku 1997 se firma oddělila od sdružení a dále
vystupuje pod názvem Bohemia Bartering-vytlačování plastů
spol.s r.o.
Ve staňkovské provozovně jsme vyvinuli
a zahájili výrobu větracích pásů pro
střechy,které se doposud dovážely z
Rakouska. Tento výrobek se postupně
stal nosným programem staňkovské
provozovny. Postupně přibývaly další
produkty, narážecí hrany na nábytek,
schodové hrany, svářecí šňůry, rohovníky,
čalounické kedry, kobercové lišty, těsnění
a celá řada dalších převážně měkčených
plastových profilů.
Další
výrobek,
medicínské
hadičky, jejichž výroba byla zahájena ve
Staňkově, musela být pro nedostatek místa
přemístěna do příchovické provozovny, kde
funguje celoročně ve třísměnném provozu
a co je zajímavé, výrobu zajišťují zaučené
ženy. Vzhledem k nedostatku místa a
stálým problémům a odkladům v přípravě
výstavby haly ve Staňkově směřoval téměř
všechen rozvoj do Příchovic, kde jsme
zahájili výrobu houževnatých plastových
profilů z recyklovaných surovin, které
vykupujeme od výrobců plastových oken,
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rozdrtíme a vyrobíme nové profily. Následoval vývoj výrobků
pro automobilový průmysl. V roce 2001 jsme získali certifikát
ISO 9001, který nám otevírá další dodavatelské možnosti.
Ve Staňkově jsme koupili pozemky pro výstavbu haly,
avšak územní řízení muselo být přerušeno a nejprve musí být
provedena změna územního plánu. Proto jsme úsilí zaměřili
opět do Příchovic, kde dnes již dokončujeme sociální zařízení
s malou administrativou, takže náš původní záměr-výstavba
dvou malých závodů, je plněn jenom napůl. Konstrukce
haly, která byla koupena v roce 1996 pro předchozí,v pořadí
již 2. záměr výstavby ve Staňkově, je zatím stále uložena
v Příchovicích.
V současnosti firma vyrábí ve dvou výrobních
střediscích. V Plzni je sídlo firmy a obchodní kancelář. Firma
má 35 stálých zaměstnanců, přibližně polovinu ve Staňkově.
Práce není fyzicky náročná, proto ji může vykonávat i několik
zaměstnanců se ZPS. V současné době zpracováváme okolo
500 tun plastových materiálů ročně na 12 vytlačovacích
linkách.
Téměř všechny technologické odpady opětovně
zpracováváme, kromě toho zpracujeme ročně asi 100 tun
plastových druhotných surovin, které vykupujeme a dále
recyklujeme. Modernizací pohonů strojů frekvenčními měniči
jsme dosáhli významných úspor elektrické energie.
S našimi produkty se setkáte především ve stavebnictví,
ale nabídnou Vám je i obchody, např. samolepící pásky Promi.
Všechny naše výrobky je možné zakoupit i přímo v našich
provozovnách.
V
budoucnosti
chceme
rozvíjet
technologii
vytlačování plastových profilů v obou výrobních provozech.
Předpokládáme, že vstupem ČR do EU se rozšíří do EU i naše
odbytové možnosti.
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Rada města 1. 12. 2003
Členové rady se zabývali zněním
návrhu OZV (obecně
závazné
vyhlášky) o některých povinnostech
chovatelů
zvířat
a
místních
poplatcích. Byl schválen finanční
příspěvek do výše 1.500,- Kč pro
TJ Sokol - oddíl stolního tenisu na
zakoupení zastínění při pořádání
vánočního turnaje. Rada schválila
organizační zabezpečení provedení
inventarizace majetku města za r.
2003 a složení inventarizačních
komisí.
Rada města 8. 12. 2003
Rada města vyhověla žádosti p.
Jaroslava Leitla, Krchleby 93 o
dočasné povolení skládky dřeva
v Krchlebech u požární zbrojnice a
skládkování do 10.1.2004. Starosta
seznámil členy rady s návrhem
CHVAK, a.s., Domažlice s cenami
vodného a stočného na r. 2004.
Návrh bude dále konzultován,
o vyjádření na zastupitelstvu
bude požádán zástupce města
v a.s. CHVAK p. ing. Pátý. Rada
projednala návrh redakce týdeníku
Domažlicko na poskytnutí stránky
v týdeníku na prezentaci města a
to čtvrtletně. Cena za l stranu cca
16.000,- Kč + 22% DPH, s možností
slevy
a
rozhodla
vzhledem
k vydávání zpravodaje Staňkovsko
nabídku prozatím neakceptovat. Byl
schválen příspěvek města na účast
Svazku Domažlicka na veletrhu
cestovního ruchu v Brně ve výši 1,Kč na obyvatele.
Rada města 17. 12. 2003
Rada se zabývala podrobným
programem
zastupitelstva
a
projednala
nabídku
p.
Jany
Procházkové na vydání prezentační
publikace pro obchodní partnery
a investory v zahraničí, kde by
mohlo být prezentováno i naše
město. Za 2 strany formátu A 4 je
cena 35.000,- Kč bez DPH. Rada
rozhodla nabídku neakceptovat.
Žádosti firmy B-design, Petr
Bernklau, Staňkov, Nádražní 17 o
pronájem kanceláře v č. 17 (po firmě
Alutor, s.r.o.) rada vyhověla, dále
projednala žádost MŠ o prominutí
poplatku za pronájem sálu KD při
pořádání dětského maškarního
karnevalu dne 10.1.2004. Rada
projednala žádost manželů Ivany
a Romana Anderlových, Holýšov,
Husova 308 o finanční příspěvek
na opravu chodníku před domem
č. 65 v Plovární ulici, který provedli
na vlastní náklady. Rada po diskusi
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schválila příspěvek města ve výši
5.000,- Kč.Firma HANECO s.r.o.,
Zruč u Plzně předložila žádost o
koupi pozemku manipulačního
skladu Zelený Háj, který je v majetku
města. Rada předloží zastupitelstvu
zájem firmy, v případě prodeje
navrhuje prodejní cenu v místě
obvyklou, tj. 55,- Kč/m2. Na návrh
vedoucí městské knihovny p. Gillové
rozhodla rada zrušit Místní knihovnu
ve Vránově. Důvodem je, že v obci
není vhodný objekt pro uložení
knih a několik let zde byl minimální
zájem o půjčování knih. Občané
využívají služeb Městské knihovny
ve Staňkově. Rada projednala
a schválila znění veřejnoprávní
smlouvy mezi městem Staňkov a
obcemi v jeho správním obvodu na
vykonávání přenesené působnosti
ve věci projednávání přestupků
ve smyslu zák. č. 200/90 Sb., o
přestupcích, v platném znění. Za
projednání
jednoho
přestupku
poskytne příslušná obec částku ve
výši 350,- Kč.
Zastupitelstvo města 17. prosince
2003
Jednání zahájil a řídil starosta
města. Tajemník MěÚ seznámil
s návrhem rozpočtových změn
v
rozpočtu
města.
Materiál
obdrželi
všichni
zastupitelé
předem písemně, byl projednán
a doporučen zastupitelstvu radou
města a rovněž projednán a
doporučen finančním výborem.
Zastupitelé změny schválili. V
souladu s rozpočtovými změnami
bylo schváleno přijetí dotací na tyto
akce: Investiční dotace ze státního
rozpočtu na výstavbu 22 bj. + TI
Staňkov - objekt E,F ve výši 5 mil.
Kč, investiční dotace ze státního
rozpočtu na rekonstrukci ZŠ - II.
etapa - objekt kuchyně a jídelny - ve
výši 5,5 mil. Kč a neinvestiční dotace
z Krajského úřadu Plzeňského kraje
na zajištění pečovatelské služby ve
výši 150 tis. Kč. Zastupitelé rovněž
schválili rozpočtové provizorium
pro rok 2004 do doby schválení
rozpočtu na r. 2004. Dalším bodem
bylo projednání přijetí úvěru pro rok
2004 na realizaci kanalizace a rek.
ČOV ve výši 5.700,- tis. Kč. Úvěr
od Komerční banky, a.s., regionální
pobočky v Klatovech, s dobou
splatnosti 7 let, s pevnou úrokovou
sazbou max. 4,9 % byl zastupiteli
schválen.
Starosta pak zahájil projednávání
OZV města Staňkov č. 3/03 o
závazných částech 4. změny
územního plánu sídelního útvaru
města Staňkov, kterou se mění
a doplňuje OZV č. 29/1998 ze
dne 30.3.1998. OZV č. 3/03 byla
schválena.
Dalším bodem bylo projednání OZV
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č. 4/03 o místních poplatcích.Návrh
vyhlášky předložila zastupitelstvu
p. Braunová. Konstatovala, že
vyhláška o místních poplatcích
slučuje v jeden právní předpis
stávající OZV č. 2/91 včetně
dodatku k vyhl. a OZV č. 5/92
včetně dodatku, které zároveň
ruší. Nově je zaveden poplatek z
ubytovací kapacity. Vyhláška je
rozdělena do oddílů. Oddíl II je
poplatek ze psů (tento oddíl ve
Staňkovsku uveřejňujeme), oddíl
III poplatek za užívání veřejného
prostranství, oddíl IV poplatek
ze vstupného, oddíl V poplatek z
ubytovací kapacity. Ke znění obou
navrhovaných obecně závazných
vyhlášek
proběhla
poměrně
rozsáhlá rozprava, obě však byly
schváleny téměř v původním znění,
pozměňovací návrhy nezískaly
potřebnou většinu.
Dalším bodem jednání bylo
stanovení prodejní ceny za 1 m2
stavebních parcel v lokalitě „Pod
tratí“ Úvodní slovo a následný výklad
k této věci provedl p. starosta.
Podrobně seznámil s kalkulací, ze
které rada vycházela při návrhu
ceny. Prodejní cenu stavebních
parcel v lokalitě „pod tratí“ schválilo
zastupitelstvo ve výši 350,- Kč za
1 m2 s investiční pobídkou 60,- Kč
při zkolaudování stavby do 4 let
od kolaudace poslední inženýrské
sítě (voda, elektrika, kanalizace).
Cena za 1 m2 ve výši 350,- Kč je
garantována minimálně do konce
roku 2006. Jako další podmínka
v kupní smlouvě bude stanovena
povinnost kolaudace stavby do
10 let od zápisu kupní smlouvy na
katastru nemovitostí, v opačném
případě musí být stavební pozemek
vrácen městu za kupní cenu s
možností vzniku nájemního vztahu.
Majitel parcelu může v době před
uplynutím 10 let prodat, darovat,
apod. třetí osobě za předpokladu,
že tato osoba převezme i závazky
stanovené
kupní
smlouvou.
Finanční prostředky z prodeje
parcel účelově vázat na vybudování
inž. sítí včetně komunikace v
této lokalitě a vrácení případné
investiční pobídky.
Následně byl schválen prodej
pozemků z majetku města - prodej
stavebních parcel v lokalitě pod
tratí. Jedná se o prodej celkem
11 stav. parcel a to následujícím
zájemcům: manž. Václavu a
Anně Wegschmiedovým, Staňkov,
Rašínova 61, slečně Markétě
Macánové, Čermná 2, manželům
Josefu a Zdeňce Šiterovým,
Jankovského
320,
Staňkov,
manž. ing. Petru a Mgr. Ivaně
Fejtkovým, Na tržišti 335, Staňkov,
manž. Luboši a Karin Faitovým,
Jankovského 161, Staňkov, paní
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Daně Vacíkové, Čermná 97,
manželům Břetislavu a Vlastě
Vaverkovým, Osvračín č. 190, panu
Jaroslavu Maxovi, Poděvousy 69,
panu Karlu Cibulkovi, Jiráskova
433, Staňkov, manželům Františku
a Miroslavě Kubátovým, Nádražní
80, Staňkov, manželům Fatkovým,
Konstantinovy Lázně 127.
Dále ing. Hamáčková předložila
návrh na prodej 3 zbytkových
parcel v této lokalitě následujícím
zájemcům za cenu v místě obvyklou
tj. 105,- Kč/m2. Tento prodej parcel
byl schválen.
Dalším bodem jednání bylo
případné schválení odkupu areálu
bývalé cihelny. Úvodní slovo
přednesl p. starosta. Podrobně
seznámil s možností koupě
pozemků i nemovitostí za kupní
cenu 1.519.000,- Kč, která je
stanovena dle znaleckého posudku
a je rozdělena pro p. Melvinovou ve
výši 750.000,- Kč a 769.000,- Kč
pak pro Brněnské papírny. Jedná se
o cca 6 ha pozemku. Konstatoval,
že dnes by mělo zaznít, a o to chce
zastupitele požádat, konečné
rozhodnutí, zda město za uvedenou
cenu při vědomí současného stavu
nemovitostí areál bývalé cihelny
koupí. Při rozhodování je nutno vzít
v potaz všechna pro i proti. Uvedl,
že uvažovaná kupní cena je více
než příznivá. Pozemky by se daly
dále využít už jako průmyslová
zóna, nebo pro výstavbu RD či
odpočinkový areál. Konstatoval
však zároveň napjatost rozpočtu,
který bude sestaven pro r. 2004,
i skutečnost, že další investice do
areálu (v případě koupě města)
budou značné, počítat je nutno i s
případnou ekologickou zátěží.
Následně otevřel rozpravu. Po ní
se zastupitelé rozhodli areál cihelny
nekupovat.
Dalším bodem pro projednání bylo
zaujetí stanoviska k případnému

prodeji pozemku manipulačního
skladu Zelený Háj. Úvodní slovo p.
starosta. Konstatoval, že s opětnou
žádostí o odkoupení se na něj
obrátil majitel firmy HANECO,
s.r.o, Zruč u Plzně, p. ing. Hanč.
Seznámil zastupitele se záměry
ing.
Hanče.
Následně
byla
otevřena rozprava k tomuto bodu,
po které zastupitelé doporučili
pozemek prodat za cenu v místě
obvyklou, tj. 55,- kč/m2. Bylo
přistoupeno k návrhu usnesení,
kterým zastupitelstvo pověřuje
radu města k dalšímu jednání ve
výši uvedené věci případného
prodeje, zejména projednáním
této záležitosti s obyvateli Krchleb.
(28.1.2004 na výjezdním zasedání
rady v Krchlebech místní občané
prodej odmítli.)
Posledním bodem byla diskuse,
kterou p. starosta otevřel – hovořil
o případném prodeji „Plzeňky“ a
koupi statku v ulici Wenigově, o
zdravotním středisku, konstatoval,
že město neobdrželo na výstavbu
nového objektu státní dotaci.
V diskusi se pak vyjadřovali
zastupitelé
k
nejrůznějším
problémům, ke stavu zdravotního
střediska, k cenám vodného a
stočného atd. Na závěr
pan
starosta popřál všem přítomným
spokojené Vánoce, hodně zdraví
a štěstí v r. 2004 a jednání ve 21
hodin ukončil.
Rada města 14. 1. 2004
Rada projednala žádost okresního
garanta soutěže p. Jitky Pluháčkové
o prominutí poplatku za pronájem
prostor kina a loutkového divadla
dne 25.2.2004 za účelem pořádání
okresní soutěže dětí v recitaci.
Rada s prominutím poplatku
vyslovila souhlas.
Projednala
rovněž žádost ZUŠ Staňkov o
prominutí poplatku za pronájem
sálu LD při pořádání muzikantského
plesu dne 27.2.2004. Výtěžek bude
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použit na vnitřní vybavení ZUŠ.
Rada schválila prominutí poplatku
za předpokladu, že bude předloženo
vyúčtování výtěžku z plesu. Termín
předložení do 30.4.2004. Dále
projednala a schválila žádost ZUŠ
o poskytnutí návratné finanční
výpomoci z rozpočtu města ve výši
15.000,- Kč. Jedná se o zajištění
výpomoci na provoz školy do doby,
než bude vybrán příspěvek od
rodičů.
Dále se projednávala žádost p. Petra
Gusta, Staňkov, U Čermenského
lesíka 446 o pronájem kulturního
domu za účelem pořádání tanečních
zábav.
Rada žádost schválila za podmínek
řádného
výkonu
pořadatelské
služby a zajištění veřejného
pořádku. Nutno provést řádné
předání
všech
pronajímaných
prostor a po ukončení akce řádné
předání sálu písemným protokolem
mezi žadatelem a p. Köpplem.
Rada města schválila pořádání
taneční soutěže párů o „Cenu
města Staňkova“ ve standardních
a
latinskoamerických
tancích
v kategoriích - junior II – D, C a
hlavní kategorie D, C, B. Termín
konání 3. dubna 2004 od 10.00
hodin v sále Lidového domu.
Pořadatelé ČSTS, Město Staňkov,
Taneční škola DANCE Stod.
Vstupné 70,- Kč. Zároveň schválila
fin. příspěvek města ve výši 20.000,Kč. Město bude spolupořadatel,
místní poplatky za pronájem sálu a
ze vstupného nebudou vybírány.
Rada povolila přejezd přes pozemek
města parc. č. 677/19, k.ú. – Staňkov
– ves p. Františku Kellnerovi
a p. Anně Kellnerové, bytem
Staňkov, U Čermenského lesíka
458 na jejich parcelu č. 677/18.
V.Žáček, J. Steinbach

OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že je možno si zapůjčit pro hůře pohyblivé občany sedačky na vanu a do vany. Sedačky
slouží k snadnějšímu vykonávání osobní hygieny. Zapůjčení je pro občany Staňkova (Krchleb, Ohučova
a Vránova) bezplatné. Se svými žádostmi o zapůjčení a dotazy se obracejte na odbor sociálních věcí na
MěÚ ve Staňkově (tel. 379492411) nebo na vrchní pečovatelku v DPS (tel. 379492527).
Dagmar Raunerová, Městský úřad Staňkov

Kontejnery

Tradiční kontejnery budou letos přistaveny dvakrát, a to
na jaře a na podzim. Na jaře to bude v období
před Velikonoci
27.-28.3. 2004 Vránov, Ohučov, Krchleby
a 3.-4.4. 2004 Staňkov.
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NEŠLO BY TO
TROCHU JINAK?
O napsání tohoto článku přemýšlím již delší dobu.
Možná někomu nebude tento článek po chuti, možná
že i někoho pobouří či urazí, ale je třeba jej napsat.
Počátkem ledna 2003 se vyměnil na naší farnosti
pan farář. Místo P. Vladimíra Müllera přišel P. Pavel
Vodička. Za tu dobu jsme spolu několikráte jednali
a dokázali jsme společně například to, že došlo
k bezúplatnému převodu místního hřbitova a hřbitov
je v současné době v majetku města. Město potom
upravilo vchod do kostela. Naše spolupráce byla a i
v současnosti je na velmi dobré úrovni. Problém je
však někde úplně jinde. Já zcela chápu, že církev má
své předpisy, kterými by se měla řídit, ale co je moc,
to je moc. Od prvopočátku jsem se snažil, a nejen já,
pana faráře přesvědčit, že kostel by neměl v současné
době sloužit jen úzkému okruhu věřících, že je třeba
pokračovat v trendu, který nastolil jeho předchůdce,
a snažit se kostel otevřít nejširší veřejnosti jako
důstojný stánek kultury a společenského života.
Nikdo nikdy nechtěl do těchto prostor umístit nějakou
kulturu, která by mohla tyto prostory v očích věřících
znehodnotit. Od prvního setkání jsem se snažil pana
faráře přesvědčit, aby pokud možno svoje stanovisko
přehodnotil. Vysvětloval jsem mu, že plně respektuji adventní dobu s tím, že v této době by se neměly zpívat koledy, ale že je třeba se vžít do duší
těch nejmenších, kteří si chtějí koledy zazpívat v době před Vánoci, v době, kdy se těší na to, co najdou pod stromečkem, a tyto koledy jim slouží
k ukrácení této dlouhé doby. Každý, když zaloví v paměti, si určitě vzpomene, jak dlouhá doba to je, jak se ten prosinec do toho Štědrého dne
neskutečně vleče. Snažil jsem se jej přesvědčit za pomoci ostatních, kterým tato situace nebyla lhostejná, o vhodnosti zazpívání koled ze strany
dětí v kostele i v adventní době, protože 25.12. již nikdo z těchto dětí prostě zpívat nepůjde. Děti by tak získaly nejen překrásný zážitek z toho, že
si mohly čekání na Vánoce ukrátit zpíváním koled v kostele, v místě kam Ježíšek neodmyslitelně patří, ale i by snáze mohly najít cestu k církvi
jako takové a o to jsem si myslel, že církvi především jde. O to najít vztah k mladým lidem, snažit se získat a upevnit si místo v naší společnosti,
což jde podle mého názoru jedině tím, že se otevře veřejnosti a opustí od praktik z dob temna. Bohužel jsem nepochodil a nepochodili ani ostatní,
kteří se snažili ve stejném či podobném duchu na pana faráře zapůsobit. No nedalo se nic dělat. Děti ze školky si zazpívaly ve školce, školáci pak
v kulturním domě. Ani další akce se z důvodu údajné nevhodnosti v kostele nemohly uskutečnit. Všichni jsme se s tím museli smířit a nabídnout
například ke koncertu Plzeňské filharmonie místo důstojného prostředí kostela prostředí kulturního domu, které sice není o nic méně důstojnější,
ale prostě to není ono. Toto všechno jsme dokázali překousnout. Vrcholem všeho a hlavním důvodem, proč jsem se odhodlal napsat tento článek,
bylo však to, že se nemohl v kostele o 3. adventní neděli uskutečnit „Koncert pro Radost“. Koncert, který jednak Staňkovu vždy dělal dobré
jméno a hlavně koncert, který vždy přinesl tolik potřebné peníze pro Diakonii Radost, pro ty, kteří peníze potřebují nejvíc, i když si možná ani
jejich cenu neuvědomují. Udělat dobročinný koncert a vybrat při něm několik tisícovek byla po dobu sedmi let prestižní věc nejen našeho města,
ale i církve. Podle mého názoru je jedním z poslání církve pomáhat bližnímu svému, pomoci těm, kteří to potřebují. Zde již asi nevystačí strohé
odvolání na platné předpisy, vždyť všichni víme, že předpis je předpis, ale jak se tyto předpisy interpretují navenek je věcí každého jednotlivce. Je
ostudou města, ale spíše ne města, že první adventní koncert, který vysílala Česká televize z Břevnovského kláštera, byl určen pro diakonii Radost
a pravidelný koncert o třetí adventní neděli se již neuskutečnil. Vždyť tohle ani církevní předpisy určitě nepraví. Samozřejmě jsme okamžitě
učinili opatření, aby tato tradice adventních koncertů nebyla přerušena natrvalo, paní ředitelce diakonie jsem již dopisem nabídl v případě zájmu
bezplatný pronájem kulturního domu, abychom se mohli příští rok na této tolik potřebné akci sejít. I když i já osobně bych spíše tento koncert
uvítal v kostele sv. Jakuba staršího. Pana P. Vodičku bych chtěl vyzvat, aby znovu přehodnotil svůj postoj k těmto aktivitám, vždyť to nedělá pro
sebe, ale pro lidi.
A. Horák, starosta
P.S. – tento článek byl napsán na konci roku 2003, od té doby uběhl nějaký čas a povedlo se do tohoto problému při tradiční Tříkrálové sbírce
„zatáhnout“ i pana biskupa Radkovského, který nám dal ve všem za pravdu. Pan biskup nevidí problém ve zpívání koled v kostele ze strany dětí
v době adventu, nevidí problém z pořádání koncertu pro Radost a dalších důstojných kulturních akcí v kostele, nevidí problém ani v dalších věcech,
které mu byly nastíněny a které se činnosti pana faráře P. Vodičky ve Staňkově týkají. Na tomto setkání zazněla i jedna věta, která mi utkvěla
v paměti. Pan biskup řekl, že „biskup je od toho, aby chránil faráře před farností, ale v našem případě, že musí chránit farnost před farářem“.
Všichni, kteří jsme u toho jednání byli, a nejen my, doufáme, že si toto vezme pan P. Vodička k srdci a pokusí se alespoň trochu otevřít okolnímu
světu a navázat nitky takřka přetrhaných vztahů. Nebude to mít po roce lehké, ale vše se dá napravit…
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Obecně závazná vyhláška Města Staňkov č. 5/03 o některých
povinnostech chovatelů zvířat
Zastupitelstvo Města Staňkova se usneslo dne 17.12. 2003 vydat podle ustanovení § 10 písm. a) a c) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku, (dále jen „vyhláška“).
Článek l
Obecné povinnosti
Každý držitel zvířete, ať již chovaného v hospodářském nebo zájmovém chovu, je povinen bez ohledu na důvod držby:
a) učinit potřebná opatření k zabránění úniku zvířete na veřejné prostranství
b) neznečišťovat v souvislosti s držbou zvířete veřejná prostranství
c) likvidovat odpady při držbě vznikající nezávadným způsobem a v souladu s předpisy o odpadech a veterinární péči
d) neobtěžovat občany města a ostatní fyzické osoby ve městě se zdržující hlukem či zápachem s držením zvířete souvisejícími
e) nepřipustit vzájemné střety zvířat a fyzických osob a zvířat mezi sebou.
Článek 2
Pohyb zvířat na veřejném prostranství
1. Volný pohyb chovaných zvířat na veřejném prostranství v souvisle zastavěném území města či v zastavěném území přilehlých
obcí se zakazuje vyjma případů oprávněného použití služebního psa.
2. Je-li vzhledem k biologickým potřebám drženého zvířete nebo podmínkám chovu nezbytné vyvádění zvířete na veřejném
prostranství a jeho vyvádění na veřejná prostranství mimo souvisle zastavěné území města či zastavěné území přilehlých obcí není
vzhledem k místu chovu možné, je průvodce zvířete povinen mít zvíře pod trvalým dohledem. Zvíře musí být vždy vedeno pomocí
vodítka, oprati apod.
3. Žádné zvíře nesmí být vyváděno do blízkosti dětských hřišť, sportovišť a pískovišť, dále nesmí být zvířata vyváděna na okrasné
záhony a na místa opatřená upozorněním na zákaz vodění zvířat.
4. Zvíře nesmí být ponecháno bez dozoru na veřejném prostranství ani upoutáním k pevným zařízením, například před úřady,
obchody a jinými veřejnosti přístupnými provozovnami, nejde-li o ohrazený prostor k tomuto účelu provozovatelem provozovny
určený a zřízený v souladu s předpisy hygienickými, stavebními a veterinárními.
5. Znečistí-li vyváděné zvíře veřejné prostranství, je průvodce zvířete povinen neprodleně znečištění odstranit.
6. Zvířata, která není možné vést pomocí vodítka, opratí atd., zejména drůbež a prasata, nemohou být volně vyváděna na veřejná
prostranství, mimo souvisle zastavěné území města.
7. Svěří-li chovatel zvíře k vedení na veřejném prostranství osobě mladší 15 let, je povinen ji řádně poučit o povinnostech průvodce
podle této vyhlášky a učinit vhodná opatření k zabránění narušování veřejného pořádku a udržení čistoty veřejného prostranství.
Článek 3
Další povinnosti pro vodění psů a ostatních zvířat na veřejném prostranství
1. Je-li pes nebo zvíře chováním či účelem chovu psa podobné (dále jen pes) vedeno na vodítku (článek 2 odst. 1 a 2), musí být
vodítko přiměřené délky. Délka vodítka musí znemožňovat útok psa či jiné obtěžování ostatních osob na veřejném prostranství se
pohybujících. Průvodce psa je povinen dbát toho, aby vodítko nebylo překážkou volného pohybu chodců, cyklistů, kočárků či
invalidních vozíků. Při míjení dítěte, kočárku, invalidního vozíku nebo organizovaného útvaru chodců je průvodce psa povinen
zkrátit vodítko tak, aby psa vedl u své nohy.
2. Pes vedený na veřejném prostranství musí mít na obojku umístěnou známku potvrzující přihlášení psa do evidence.
3. Průvodce psa je povinen zabránit močení psa na zdi budov, nebo před jejich vchody, na veřejně prospěšná zařízení.
4. Není-li pes zcela ovladatelný pro nedostatečný výcvik nebo nezkušenost průvodce, nebo jde-li o psa, který v minulosti zaútočil
na jiné zvíře či člověka, musí být opatřen náhubkem. Náhubkem musí být opatřen též každý pes vyvedený na tržiště, zastávku
autobusové či vlakové dopravy a do míst se zvýšeným počtem osob, například při veřejném shromáždění občanů, manifestacích a
pouličních průvodech nebo veřejných produkcích a sportovních akcích na otevřeném prostranství.
Článek 4
Ustanovení závěrečná
1. Ustanovení této vyhlášky se nevztahuje na majitele psů, kteří jsou v daném okamžiku doprovodem osob nevidomých nebo
tělesně postižených.
2. Volným pohybem zvířat na veřejném prostranství mimo souvisle zastavěné území města není dotčeno právo myslivosti.
3. Povinnosti podle článku 1 písm. a) a článku 2 odst. 1,2,4 a 6 se nevztahují na chovatele poštovních, užitkových a okrasných
holubů.
4. Porušení povinností touto vyhláškou uložených se postihuje podle zvláštních předpisů (dle § 46 odst.2 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).
Za porušení povinností držitelů nebo průvodců mladších 15 let zodpovídá osoba, která chov zvířete nebo jeho vedení na veřejném
prostranství dítěti umožnila a o dodržení povinnosti podle této vyhlášky se řádně nepostarala. Právo na náhradu škody podle
zvláštních předpisů tím není dotčeno.
5. Touto vyhláškou se ruší čl. 7 vyhlášky města Staňkova č. 12/93 ze dne 25. 1.1993 o zajištění péče o čistotu a zlepšení vzhledu a
životní prostředí města Staňkova a k městu patřících obcí.
6. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1.2004.
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UPOZORNĚNÍ

Město Staňkov upozorňuje zejména starší občany, že se opětovně ve Staňkově objevují podezřelé
osoby, které nabízejí nejrůznější zboží od zlata, přes nádobí až ke spotřební elektronice. Takovéto
zboží je lepší nekupovat. Dalším místem, které tyto osoby navštěvují jsou kromě osaměle žijících
osob Domy s pečovatelskou službou, kde starší lidi osloví např. tím, že jejich syn nebo dcera je posílá
pro peníze, že jich příbuzní měli dopravní nehodu a potřebují peníze apod. MÚ Staňkov doporučuje
s takovými lidmi nejednat, nenechat se od nich přesvědčit, že je pro peníze posílá někdo z příbuzných
a neříkat předem informace ze svého soukromí. Je chybou na větu „posílá nás Váš syn“ odpovědět „a
který Pepa nebo Vašek ?“. Pokud už vstoupíte do konverzace je nutno spíše zjistit od nich jak se syn
jmenuje, či jaké auto se porouchalo, než jim výše uvedenou otázkou dávat prostor pro další rozhovor. O
kontaktu s těmito osobami, pak je nejlepší vyrozumět policii a snažit si zapamatovat i číslo automobilu
se kterým přijeli.
A. Horák

Na mateřské si lze
vydělat více

tohoto příspěvku prodloužena až do 7 let věku dítěte.
Samotná výše příspěvku zůstává i nadále stejná - 2552 korun měsíčně, a
to bez ohledu na počet dětí, o které rodiče pečují.

V lednu vstoupila v platnost
novela zákona o státní sociální
podpoře, která s sebou přináší
změnu v možnosti přivýdělku
při mateřské dovolené. Před
rokem 2004 si při souběžném
pobírání
rodičovského
příspěvku
žena
mohla
přivydělat pouze omezenou
částku 3480 korun.

Co byste měli vědět o mateřské (peněžité pomoci v mateřství, která
předchází rodičovskému příspěvku)
- výplatu dávky zajišťují zaměstnavatelé nebo okresní správy sociálního
zabezpečení pro zaměstnankyně malých organizací (do 25 zaměstnanců)
nebo ženám podnikatelkám
- dávka se začíná vyplácet 6 až 8 týdnů před plánovaným termínem
porodu. Celkově se pak vyplácí v délce 28 týdnů u vdaných žen a u žen
osamělých nebo v případě narození dvojčat v délce 37 týdnů
- podmínkou nároku je dosažení alespoň 270 dnů doby pojištění v
posledních dvou letech před nástupem na mateřskou dovolenou
- u žen podnikatelek platí ještě podmínka doby podnikání a placení
nemocenského pojištění v délce alespoň 180 dnů v posledním roce před
nástupem na mateřskou dovolenou
- dávka se obdobně jako nemocenská vypočítává z hrubého příjmu
dosaženého v roce předcházejícím nástupu na mateřskou dovolenou a její
výše činí 69 % z průměrné denní mzdy.
- dávka je určena především ženám, muž ji může pobírat pouze ve
výjimečném případě, kdy matka dítěte zemřela nebo se o dítě nemůže
starat ze závažných zdravotních důvodů.

Co se změnilo
Nyní si žena může při současném pobírání rodičovského
příspěvku přivydělat neomezenou částku, a to jako zaměstnanec
i jako OSVČ. Nutností však zůstává zajištění řádné péče o dítě
jinou zletilou osobou, protože pro splnění nároku na rodičovský
příspěvek může dítě navštěvovat předškolní zařízení v rozsahu
maximálně 5 dnů v měsíci.
Tento příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a může
jej pobírat matka i otec (ale vždy jen jeden z rodičů) pečující o dítě
ve věku do 4 let. U zdravotně postižených dětí je možnost pobírání

Dagmar Raunerová

Přehled nápadu trestné činnosti za rok 2003 v obodu Městského úřadu Staňkov
V roce 2003 bylo zařazeno na Obvodním oddělení PČR Holýšov celkem 17 policistů, což je jeden
policista v nadstavu. Z tohoto počtu byli tři policisté zařazeni na policejní stanici ve Staňkově.
Co se týče nápadu trestné činnosti, řadí se OO PČR Holýšov na druhé místo v okrese Domažlice za
OO PČR Domažlice. Nápad trestných činů se vzhledem k novele trestního zákona značně snížil, ale naopak
vzrost počet přestupků šetřených policisty OO PČR Holýšov tak, že se v podstatě celkový nápad nezměnil.
Trestné činy:
V roce 2003 bylo v rámci celého Obvodního oddělení Holýšov šetřeno celkem 204 podezření za
spáchání trestních činů. Prověřením oznámení bylo zjištěno, že došlo ke spáchání celkem 252 trestních
činů, a z tohoto množství bylo 149 trestních činů objasněno, celková objasněnost tedy za rok 2003 činila
59,13% a OO PČR Holýšov se v rámci Okresního ředitelství PČR Domažlice umístilo na druhém místě v
objasněnosti.
Z výše uvedeného množství bylo na katastru Městského úřadu Staňkov spácháno celkem 83 trestných činů a z toho bylo
objasněno 50 trestných činů, což činí objasněnost 60,24%. Celkově se nápad trestných činů na území Staňkova podílel na celkovém
nápadu OO PČR 32,93%. Z celkového množství spáchaných trestných činů na území Staňkova bylo celkem spácháno 44 majetkových trestných činů a z toho bylo 33 krádeží vloupáním, dále 14 násilných trestných činů, 22 mravnostních trestných činů a tři ostatní
trestné činy (zanedbání povinné výživy apod.).
Přestupky:
V roce 2003 byo zaevidováno v obvodu OO PČR Holýšov celkem 328 oznámení o podezření ze spáchání přestupku. Z
tohoto počtu bylo prokázáno spáchání 66 přestupků v obvodu obce Staňkov. Z toho bylo 34 majetkových přestupků, 18 přestupků
proti veřejnému pořádku, 8x byl zjištěn alkohol u řidiče a 6 ostatních přstupků.
Kromě výše uvedených přestupků byly policisty OO PČR Holýšov uloženy blokové pokuty za dopravní přestupky v celkové
hodnotě celkem 78 100,- Kč.
Dále policisté OO PČR Holýšov za rok 2003 zpracovali celkem 1476 čísel jednacích.
kpt. Jiří Horák , vedoucí oddělení
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Setkání starostů okresu
Domažlice
Dne 29. ledna 2004 se ve Staňkově uskutečnilo
setkání starostů okresu Domažlice se zástupci
Plzeňského kraje v čele s hejtmanem MUDr. Petrem
Zimmermannem. Celé toto setkání začalo v 10.00 hodin
úvodním slovem hejtmana v sále místního kina. Poté se
v roli řečníků vystřídali takřka všichni radní Plzeňského
kraje, kteří podali přítomným bezmála 80 starostům či
jejich zástupcům informace o činnosti svých resortů a
možnostech získávání dotací či grantů
z rozpočtu Plzeňského kraje. Asi tak
v 11.30 hodin se všichni přesunuli
do sálu Kulturního domu, kde byla
připravena
prezentace
několika
firem spojená s občerstvením. Celou
tuto akci organizovala ve spolupráci
s ředitelem Krajského úřadu v Plzni
agentura paní PhDr. Zavřelové
z Českých Budějovic a proběhla ke
spokojenosti všech zúčastněných,
za což patří dík jak pracovníkům
Městského úřadu v čele se správcem
Kulturního domu panem Köpplem,
tak zejména panu Petru Gustovi
z hospůdky „Na Mlýnské“ a panu
Paulu Kretschmerovi z restaurace
Český Dvůr z Holýšova, kteří si vzali
na starost občerstvení.
A. Horák, starosta

Staňkovsko v archivech
Podle zákona ČNR č. 343 Sb. ze dne 29. dubna 1992, kterým se
mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb. o archivnictví, jsou úřední
písemnosti trvalé dokumentární hodnoty ukládány v příslušných
archivech. Archivy tak dnes představují obsáhlé a cenné banky
informací k jednotlivým místům či problémům. Obsahují svědectví ke
vzdálené i nedávné minulosti a často jsou zde i podklady pro řešení
současných otázek.
Ve Státním okresním archivu Domažlice, který sídlí v Horšovském Týně,
je uloženo 1521 archivních fondů vzniklých převážně z činnosti institucí
působících na území domažlického okresu. Čtyřicet z těchto fondů,
jejichž rozsah je podle zavedeného měření v archivech 83 bm (celkem
je v archivu uloženo 2 800 bm), je místem vzniku či působením spjato se Staňkovem.
Nejstarší písemnost, a to z roku 1639, nalezneme ve fondu Archiv města Staňkov. Celý fond představuje 25 bm a je jedním z
nejvýznamnějších pramenů pro poznání historie města. Rozsáhlejší je pouze fond Podnikatelství Kreysa (33,5 bm), jehož písemnosti
dokládají hlavně průmyslové aktivity významné rodiny Kreysů ve Staňkově, kteří se z drobných živnostníků vypracovali na jedny z
nejvýznamnějších průmyslníků v západních Čechách. Cenné jsou archiválie staňkovského děkanství s nejstarší písemností z roku
1684, řady spolků, organizací, škol, peněžních ústavů a živností. Z množství cechů působících ve Staňkově se však v archivu
zachovaly jen písemné doklady o existenci ševců.
Touto povšechnou informací bych ráda upozornila všechny zájemce o naše město a zejména jeho historii na bohatý zdroj informací
uložených v domažlickém okresním archivu. Po ohlášení a projednání tématu studia s odbornými pracovníky lze vybrané archiválie
zkoumat v badatelně archivu.
Věra Steinbachová

Velikonoční výstava v základní škole
V prostorách Základní školy ve Staňkově proběhne dne 31.3.2004 prodejní
výstava prací s velikonoční a jarní tematikou. Chcete-li si na Velikonoce vyzdobit byt,
přijďte se podívat na tradičně i netradičně zdobené kraslice, velikonoční
zajíčky a další ozdobné předměty, které pro vás vyrobili žáci prvních až devátých tříd.
Třeba si i vy vyberete tu svojí velikonoční ozdobičku...
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Geologické zajímavosti Staňkovska
Pro pochopení souvislostí je nutné si říci úvodem pár vět o původu hornin skalního podloží. Převažujícími horninami zde jsou proterozoické
břidlice - fylity s podružnými polohami hornin písčitých nebo s tělesy různých vyvřelin. Proterozoikum je období, které předcházelo prvohorám,
tedy geologická éra před více než 700 miliony let. Oblast dnešního Staňkovska v té době byla pokryta mělkým mořem, s tehdy ještě jen velmi
primitivními formami života. V tomto moři se usazovaly jílovité a písčité usazeniny, později změněné na dnešní fylitické břidlice. Byly zde také
v činnosti podmořské sopky, o čemž svědčí tělesa původně čedičových hornin (dnes nazývaných spility) a polohy sopečných tufů, jak je můžeme
najít např. ve velkých skalních výchozech u Dolní Kamenice či v okolí Kolovče.
Z doby následujících více než 200 milionů let neznáme ze Staňkovska žádné horniny a jen si domýšlíme, že tato oblast byla pobřežní oblastí
významné mořské pánve, zasahující do Čech od severu a západu až na dnešní Plzeňsko. Na rozhraní starších a mladších prvohor, tedy v době
asi před 350 - 400 miliony let, byly prakticky celé dnešní Čechy postiženy intenzivním horotvorným vrásněním, kdy vzniklo mohutné horstvo
(táhnoucí se západním směrem až na území dnešní střední Francie), zvané podle keltského (a snad i římského) názvu Šumavy Hercynikum. Toto
pohoří však muselo dosahovat podstatně větší výše než dnešní Šumava (předpokládá se výška vrcholových částí nejméně 3000 metrů, možná ještě
mnohem výše). Do podloží tohoto horstva pronikalo z hlubin žhavé magma, z něhož pak po vychladnutí vznikly dnešní velké žulové masivy (nám
nejbližší jsou žulové masivy stodsko-merklínský a kladrubský). Prohřátím hornin a velkým tlakem nadloží byly původní břidlice, pískovce, čediče
a jiné horniny změněny do dnešní podoby - na fylity, svory, spility a jiné horniny, které označujeme souhrnně jako přeměněné (metamorfované).
Současně při těchto horotvorných procesech docházelo ke značnému rozlámání původně pevných horninových ker a do vzniklých puklin
pronikaly pod značným tlakem z nitra země též horké vodní roztoky. Ty obsahovaly v rozpuštěné formě také četné minerály a kovy, které se z nich
při poklesu teploty a tlaku blíže k povrchu usazovaly na stěnách puklin a dutin - vznikaly křemenné a rudní žíly, známé právě i ze Staňkovska.
Zde v širším okolí jsou známy především křemenné a kalcitové žíly, kde jako rudy se vyskytují především sirníky olova a zinku, zvané galenit
(chemicky PbS, s obsahem až 0,5% stříbra) a sfalerit (ZnS). Na severozápadním okraji Staňkova se tyto rudy těžily na bývalé šachtě Germanie
(zvané též Stříbrnice) při silnici k letišti. Poměrně intenzivní zde byla těžba
ještě koncem 19.století, menší pokusy o těžbu a průzkumné práce zde probíhaly
i za 1.republiky a krátce po 2.světové válce, ovšem s negativními výsledky.
Mnohem významnější byla těžba stejných rud v okolí Všekar (důl Barbora) a
Černovic (důl Charlotta poblíž dnešního Domova důchodců zde byl v provozu
ještě v 50.letech minulého století) a samozřejmě severně odtud ve stříbrském
rudním revíru, kde se tyto rudy intenzivně těžily téměř celé tisíciletí. Na opačné
straně od Staňkova, u Merklína byla obdobná šachta, kde však z rud převažoval
sirník zinečnatý sfalerit. Toho se zde vyskytovalo dokonce tolik, že poblíž
Merklína byla v první polovině 19.století vystavěna zinková huť, vůbec jediná
v Čechách, jejíž provoz byl definitivně zastaven až počátkem minulého století.
Haldy se zbytky strusky i rud můžeme dodnes spatřit na návrší nad severním
okrajem Merklína.
RNDr.Karel Špaček
Příště: Na Výtuni nebylo jen uhlí
Staňkovsko v dobách ledových aneb kudy dříve tekla Radbuza
Zápis do prvních ročníků základní školy
Čtvrtého února proběhl zápis prvňáčků, tentokráte
poprvé v nové školní budově, a hned velice netradičním a
hezkým způsobem. Ve velice příjemném prostředí nových
podkrovních místností si žáci s pomocí svých učitelů
připravili pro nastávající prvňáčky pestrý program, ve kterém
představili svoji činnost, které se věnují v době výuky a
v zájmových kroužcích. O kvalitě programu koneckonců
vypovídá fakt, že dokázal po celou dobu udržet pozornost
houfu školkových dětí, u kterých soustředěnost na podobných
akcích nebývá nejsilnější stránkou. Jestliže připravený
program dokázal dobře pobavit děti, potom přítomné rodiče
podle mne dokázal ještě lépe přesvědčit, že ve staňkovské
škole bude jejich ratolest v opravdu dobrých rukou.
Po skončení programu, zatímco rodiče vyřizovali
úřední agendu, se předškoláci rozeběhli k připraveným
stolkům, kde ve skupinkách učitelkám předváděli, že už si ten
první opravdu životní krok zaslouží. Přejme jim do budoucna
moc hezkých známek a hlavně - ať se jim ve škole líbí!
Ferdinand Schenk
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Mateřská škola Staňkov - ,,Pohoda.“
Zajímá vás, kde prožívají většinu dne nejmenší obyvatelé Staňkova a jeho okolí? Přijďte se podívat. A možná
nejen to. Kdo přijde ve správný čas, může si vyzkoušet, jaké je to, když se s dětmi tvoří, vchází do světa fantazie
a mnoho dalších činností. Mateřská škola Staňkov pořádá v pondělí 8.3.2004 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Srdečně vás vsechny zveme na toto pohodové setkání.
V úterý navštívíme s dětmi pohádkovou scénu plzeňského divadla Alfa. Bude nás určitě plný autobus dychtivých
srdcí po nových zážitcích a prožitcích. Někteří, zvláště nováčci, k tomu budou potřebovat značnou dávku odvahy.
Vždyť je to často první výlet do neznáma bez táty a mámy. Ale věřte, že velmi rychle pochopí krásu společně
prožitých chvil a příště už se bude těšit.
Ve středu 10.3.2004 však zase otevřeme dveře školy a pozveme všechny zájemce o pobyt u nás na ZÁPIS DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY.
Začínáme v 10,00 a končíme v 16,00 hodin. Vstup do budovy bude označen a každý z malých zajemců bude mile
překvapen způsobem přijetí a odměny. Rodiče si jistě nezapomenou občanský průkaz a rodný list dítěte. A pak již
nezbývá popřát jen šťastné vykročení do dětského světa, který není jen o hraní, ale i zrání, o utužování sebevědomí a získávání nepřeberného
množství dovedností, zna1ostí, způsobů překonávání překážek, vytváření postojů a názorů na sebe, na své nejbližší, okolí i celý svět. Je těžké
několika slovy vypovědět, co chceme dětem dát. A věřte, že často je na naše dávání jeden rok příliš krátký. Těšíme se na Vás s otevřenou náručí
a úsměvem na tváři.
Kolektiv zaměstnanců MŠ Staňkov

Soukromá střední odborná škola

Trnkova 125, 345 61 Staňkov
Tel: 777 698 683, 379 482 146,
379 492 019
e-mail: stankov@bean.cz
web: www.bean.cz

A rozdávalo se vysvědčení . . .
Prožili jsme 1. pololetí školního roku 2003/2004 ve vlastní budově a dalo by se říci, že nové a pohodlné prostředí prospělo jak
pedagogickému sboru, tak studentům. Hodnotíme-li výsledky
klasifikace, musíme konstatovat, že výsledky jsou pozitivní, a to
zvláště u čtyřletého oboru Obchodní akademie, kde došlo ke zlepšení prospěchu studentů (6 studentů prospělo s vyznamenáním).
U nástavbového denního studia 2 studenti prospěli s vyznamenáním. To však neznamená, že se neobjevily propěchové problémy,
a to hlavně z cizího jazyka a z účetnictví. Ale právě proto, že jsme
soukromá škola a snažíme se maximálně věnovat našim studentům,
rozběhlo se okamžitě po pololetních prázdninách doučování v uvedených vyučovacích předmětech.
Pro školní rok 2004/2005 má naše škola povolenu cílovou kapacitu
400 studentů, a proto pedagogický sbor spolu s majiteli připravil
nová zaměření čtyřletého oboru, a to Obchodní akademie se zaměřením na diplomatické služby a Obchodní akademie se zaměřením na
propagační grafiku.
Samozřejmě budeme pokračovat ve výuce oboru Obchodní akade-

Dáda a Kinder Surprise

mie se zaměřením na cestovní ruch. Letos poprvé budou studenti
čtvrtého ročníku OA po absolvované výuce průvodcovských služeb
ve škole skládat na Vysoké škole obchodní v Praze průvodcovské
zkoušky a získají tak další možnost volby povolání. Myslíme si, že
tato informace může také přispět při rozhodování staňkovských žáků
při volbě povolání. I nadále bude pokračovat výuka nástavbového
studia oboru Podnikání v technických povoláních a Podnikání
v oborech obchodu a služeb. Denní i dálková forma těchto oborů je
určena pro vyučené, kteří se připravují na podnikatelskou činnost.
Věřím,že se nám naše záměry spolu s připravovanou rekonstrukcí
budovy podaří naplnit a tím přispějeme k zvýšení prestiže našeho
města.
Ing.Marie Bastlová
ředitelka SSOŠ BEAN, s. r. o.
Staňkov

Před Vánoci dostaly děti od radnice opravdu hezký dárek. Zatímco pro dospělé v Lidovém domě vystoupila Hana Zagorová, ve stejném období byla na pořadu dětská hvězda první velikosti - Dáda Patrasová. Sál byl nabitý, Dáda byla jako princezna, program byl nabitý, co
víc si mohly naše děti přát? Děti asi nic, podle mne se jim vystoupení moc líbilo a i já bych s nimi na podobný pořad šel znovu. Jedinou pachutí,
která zůstala po skončení představení v nás, dospělých, byla masivní a všudypřítomná reklama na Kinder Surprise. Myslím si, že reklamu,
která by mne měla oslovit, bych napříště rozhodně neměl platit já, nebo radnice, ale především firma, která nabízený produkt vyrábí či prodává,
a pokud byl lístek díky této firmě cenově zvýhodněný, měla by to možná říci jiným způsobem. Třebaže by se totiž mohla cena vstupenky na
dětské představení někomu zdát vysoká, věřte, že na každý lístek přispěla nemalou měrou i naše radnice.
Ferdinand Schenk
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Předvánoční koncert
Před Vánoci v Lidovém domě vystoupila poměrně dlouho očekávaná zlatá slavice Hana Zagorová s Petrem Rezkem. Přiznám se,
že ta „moje“ generace už éru těchto zpěváků bere poněkud s nadhledem, už proto, že jsou prakticky ve věku mých rodičů, což v mém mládí
znamenalo nepřehlédnutelné mínus. Přesto jsem neodolal tomu, abych se na ten lesk „zašlé“ slávy nešel podívat.
Musím říci, že jsem moc rád, že jsem neodolal, a ještě radši, že jsem se v té „zašlé“ slávě mýlil. Koncert byl naprosto jedinečný,
interpreti byli moc fajn a já měl na konci pocit, že si Staňkov umělce takového formátu téměř nezaslouží. A to obzvlášť ve chvíli, kdy se
s dozvuky poslední písničky začli někteří „balíci“ bez potlesku zvedat, aby nemuseli čekat dlouhou frontu na kabáty...
Ferdinand Schenk
Vážení spoluobčané, rádi bychom navázali na úspěšný počin, kterým bezesporu bylo vystoupení PIzeňské
fliharmonie s programem vážné hudby, a nabídli vám hudební večer věnovaný význačným českým
skIadatelům, jejichž kulatá výročí úmrtí v letošním roce vzpomínáme.
A tak si vás dovolujerne pozvat na pátek 12.3.2004 od 19,30 hodin do Lidového domu ve Staňkově, kde
ve spolupráci s MěÚ ve Staňkově pořádáme koncert vážné i nevážné hudby. Na programu budou skladby
Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Josepha Haydna, ale písně ze známých muzikálu. Jako host vystoupí
profesor pIzeňské konzervatoře Karel Friesl na klavír, Karel Šlehofer na klarinet, Iva Zahořová na klavír a
Tereza Pluháčková zpěv. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji na MěÚ ve Staňkově. Žáci ZUŠ mají
vstup zdarma. Přejeme vám příjemný večer a bohaté hudební zážitky.
J. Pluháčková

Po cestě klikatý kumštýři toulaví jdou …

Ne náhodou jsem si vybral pro název tohoto článku úryvek z písničky
Divadelní společnost J. K. Tyla skupiny Odyssea. Bylo to z důvodu, že
máme tu čest a již 15 let se můžeme s divadelní společností J. K. Tyla,
tedy naším v roce 1988 obnoveným ochotnickým souborem Tyl, setkávat
pravidelně při dvou premiérových hrách ročně. Za těch 15 let prošly
ochotnickým spolkem desítky, ať již více či méně talentovaných herců,
jejichž výkony si mnohdy nezadaly, a někdy dokonce předčily i výkony
profesionálů. Byli a jsou to lidé, kteří i přes to, že mají svojí vlastní práci
a starosti, si vždycky najdou čas a společně vytvoří něco pro pobavení a
někdy i pro poučení nás ostatních. Lidé,
kteří tráví hodiny a hodiny na zkouškách,
místo aby si šli sednout třeba někam
do hospůdky, nebo jen tak se projít do
přírody. Lidé, kteří nelitují dřiny proto,
abychom se my ostatní mohli jít pobavit a na chvíli zapomenout na všední i nevšední starosti. Za těch 15 let
nám připravili, v současné době pod patronací principála Vladimíra Konečného, 30 premiér. To podstatné z
nich jsme mohli zhlédnout v té poslední s názvem „To tu ještě nebylo“. Je třeba smeknout před výkony všech,
kteří vystoupili v tomto skromném, převážně hudebním průřezu patnáctiletou tvorbou. Byl to opravdu nevšední
zážitek s velkým „Z“. Vyzvedávat někoho konkrétně by bylo vůči ostatním nefér, protože všichni odvedli,
alespoň podle mého názoru, vysoce nadstandardní práci, za kterou si zaslouží bez výjimky uznání a obdiv.
Závěrem nezbývá než jim všem popřát při tažení té pomyslné komediantské káry hodně zdraví, štěstí a
tvůrčích nápadů a my se již teď můžeme všichni těšit na premiéru první nastudované hry ze čtvrté desítky.
A.Horák
Městská knihovna v roce 2003
V uplynulém roce navštěvovalo knihovnu pravidelně 347 čtenářů
Potěšitelná je skutečnost, že se zvýšil zájem dětí o četbu.
Občané si vypůjčili 13 786 knih a 5 884 časopisů. Fond knihovny tvoří
23 822 knih a 25 druhů periodik.
Za poskytnuté finanční prostředky bylo zakoupeno 371 nových knih.
Registrační poplatky zůstávají nezměněné, děti zaplatí 20 Kč, dospělí
50 Kč.
Půjčovní doba: pondělí
středa
čtvrtek
pátek

9 - 12
9 - 12

13 - 16
13 - 17
13 - 16
13 - 16

Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny
Účelem této březnové celostátní akce je propagace veřejného
internetu i dalších knihovnických služeb. Věřím , že i ve Staňkově si
cestu do knihovny najdou další občané.
M. Gillová

Základní umělecká škola ve Staňkově
zve dne 27.2.2004
širokou veřejnost na svůj tradiční

Muzikantský ples.
Zveme rodiče, přátele školy, bývalé žáky i všechny vás,
kteří máte chuť podpořit dobrou věc, na jediný ples ve
Staňkově s programem. Ten letošní jsme pojali v duchu
oděvním - tedy kloboukový. K tanci a dobré pohodě
bude hrát Pošumavská dechová a taneční hudba
Miroslava Palečka, jako host vystoupí Country kapela
ze Stříbra, na půlnoc máme zajištěnou skupinu břišních
tanečnic z Domažlic. Kromě tradiční pěvecké soutěže
DOREMI, v níž mají zelenou písně s tématem klobouk
či čepice, chystáme módní přehlídku mladých návrhářů
a soutěž o nejlépe klobouky doplněný pár.
Věříme, ze smysl pro humor a chut‘ bavit se se
nevytrácí a těšíme se na vaši spoluúčast na plese.
Předprodej vstupenek - Lidový dům pan Köppl.

Staňkovsko

Únor 2004
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Zveme vás na Koncert ke Dni učitelů, který chystáme na středu 24.3.2004 do sálu ZUŠ ve
Staňkově. Během večera se vám představí nejen žáci , ale i učitelé školy, a to v opačných
rolích. Dejme jim šanci prožít si stejné chvíle jako dětští vystupující.
Za ZUŠ ve Staňkově Jitka Pluháčková

Svaz (Š)Krchlebských masek Vás
všechny zve na
jubilejní

DESÁTEJ (Š)KRCHLEBSKEJ
MASOPUST.

Kdo z vás budete chtít, vezměte si
masku a pojďte s námi za maškary.
21. února - sobota, sraz ve 13.00
hodin v hostinci v Krchlebech, do
vesnice se pak, dům od domu, vyráží
ve 14.00 hodin.
Opět na Vás čekají živí bujní koně,
nezapomenutelný kočí, živá hudba,
jídlo, pití i překvapení, ale hlavně velká
sranda.
SRANDA HOLT MUŠÍ BEJT

Akce v Lidovém domě ve Staňkově

21.2. 2004 – 29. rybářský ples, hudba Skalanka, začátek 20.00 hodin,
vstupné 70,- Kč
23.2. 2004 – prodejní akce 12.00 – 16.00 hodin
27.2. 2004 – Muzikantský ples, hudba Hájenka, začátek 20.00 hodin,
vstupné 70,- Kč
12.3. 2004 – koncert vážné hudby
20.3. 2004 – rocková zábava – Komunální odpad band, začátek 21.00
hodin
27.3. 2004 – divadlo Skelet detektivní komedie „Teď ne, Darling“
– hrají P. Trávníček, M. Hrubešová, M. Maděrič a další, začátek
20.00 hodin, vstupné 170,-, 150,-, 130,- Kč - předprodej od 1.3.
2004 na Městském úřadu Staňkov
3.4. 2004 – taneční soutěž párů „O cenu města Staňkova“ ve standardních
a latinsko - amerických tancích v kategoriích – junior D,C a
hlavní kategorie D,C,B, začátek 10.00 hodin, vstupné 70,- Kč
17.4. 2004 – rocková zábava – Rockový bál – skupiny Telefon, Harlet,
Hewer, L.S.D., ellirion, Doutnající pařezy, začátek 20.00 hodin

23.4. 2004 – Robert Papoušek /šlapeťák/ a Patrola, začátek
19.30 hodin, vstupné 170,-, 150,-, 130,- Kč, předprodej
Městský úřad
1.,7.,8.5. 2004 – ochotníci II.- Jára Cimrman: „Dlouhý, Široký
a Krátkozraký“
15.5. 2004 – rocková zábava – M.A.S.H., začátek 21.00 hodin
28.5. 2004 – Maxim Turbolenc, začátek 19.00 hodin, jednotné
vstupné 120,- Kč, předprodej Městský úřad
4.,5.,18.,19.6. – spolek „Tyl“ - „Kde jsi byl(a) dnes v noci ?“
– komedie
11.6. 2004 – Beatles revival, začátek 20.00 hodin, vstupné
170,-, 150,- 130,- Kč, předprodej Městský úřad
připravované akce : 17.9. 2004 – Procházka operetou, 15.10.
2004 – Karel Šíp a Josef A. Náhlovský, 4.3. 2005 – travesti
show, další pořady jsou v jednání.

Letecký bál
Letecký maškarní bál
měl letos opravdu vynikající
náladu , která jako by byla
dána valentýnským večerem.
Co řící těm, kteří tam nebyli?
Bylo to fajn, bylo to spontánní,
akorát těch masek by mohlo být
napřesrok zase o něco víc...

Staňkovsko

Únor 2004

Fotbalisté staňkovského A mužstva se od začátku roku
důkladně připravují na jarní boje v krajském přeboru.
Všichni víme, že půjde o hodně, po nevydařené první
polovině soutěže musí všichni udělat co se dá, aby
mužstvo nesestoupilo. Tým pod vedením Jaroslava Kubeše
doznal několika změn. Odešel záložník Milan Herman do
sousedního Holýšova. Z Přeštic k nám zamířil obránce
Václav Kalčík a útočnou činnost by měl oživit Tomáš
Homolka z Kolovče. Šanci v přípravě dostávají i další hráči
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z B mužstva či navrátilci z hostování. Krajský přebor začne 14.
března, ve Staňkově se představí Tlučná.
Velice povedenou sezonu pomalu dokončují futsalisté Ajaxu
Staňkov. V divizi sahají po svém historicky nejlepším umístění,
čtyři zápasy před koncem mají šanci obsadit výbornou druhou
příčku. Vůbec poslední zápas sezony by měl být měřením sil
dvou nejlepších týmů soutěže – 29. února hraje Ajax s plzeňským
Motáčkem, který se usadil na 1. místě.
Daří se také stolním tenistům Sokola Staňkov. Jejich výsledky
v krajské soutěži II. třídy je zařadily mezi lepší celky soutěže a i
oni si patrně dočkají svého historického úspěchu. Navíc béčko se
v okresním přeboru zřejmě bez větších potíží zachrání.
Šachisté Staňkova jsou v regionálním přeboru na 3. místě za
Postřekovem a Kdyní. A právě v Postřekově naposledy hráli
souboj o čelo tabulky, bohužel ale prohráli 2,5:5,5.
Staňkovští hokejisté jsou před posledním zápasem základní části
Chodské ligy na 4. místě, kde ani poslední zápas nezmění pořadí
na prvních čtyřech místech. V březnu začíná play off. Koncem
ledna hrál Staňkov přátelské utkání s Holýšovem, který skončil
vítězstvím Staňkova 5:4.

AEROBIK ve Staňkově
Dospělí:
Pondělí - lichý týden - step aerobik- pokročilí - 19-20 hodin, sokolovna, cvičitelka H. Kupková
sudý týden - dance aerobik + posilko - pokročilí, 19-20 hodin, cvičitelka H. Kupková
Úterý - aerobik mix (více dance) - začátečníci - 18-19 hodin, sokolovna, cvičitelka P. Odvodyová
aerobik mix (více stepy) - mírně pokročilí - 19-20 hodin, sokolovna, cvičitelke H. Kupková
Středa - aerobik mix - pokročilí - 20-21.30 hodin, cvičitelka H. Bažantová
Čtvrtek - lichý týden - kickbox, aerobik - 19.30-20.30 hodin, tělocvična ZŠ, cvičitelka H. Kupková
sudý týden - dance aerobik - 19.30-20.30 hodin, tělocvična ZŠ, cvičitelka H. Kupková
Junioři:
Pondělí - aerobik mix - mírně pokročilí - 18-19 hodin, sokolovna, cvičitelka P. Odvodyová
Přijďte si s námi zacvičit. Těšíme se na vás!
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