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Toto číslo sponzoruje Lékárna u Matky Boží

Číslo 51

Lékárna U Matky Boží Staňkov
Nová lékárna tohoto jména bude otevřena ve Staňkově 2. srpna 2004 v Nádražní
ulici č.p. 15. Při této příležitosti bych vás chtěla krátce seznámit s historií lékáren ve Staňkově
a také s výběrem názvu nové lékárny.
Historické názvy lékáren málokdy korespondovaly se jménem majitele, např. U Bílého jednorožce,
U Černého orla, U Zlatého hada, U Matky Boží. Názvy
lékáren se neměnily, majitelé občas ano. Souviselo
to s tím, že provozovatel lékárny musel mít poměrně
vysokou odbornou kvalifikaci, mnohdy se jeho potomci věnovali jinému oboru a potom tedy lékárnu
i s názvem převzal někdo jiný. Dobré jméno lékárny
si samozřejmě ponechal. Na rozdíl od tradic lékárenství
se v době nedávno minulé používalo pouze číselné označení lékáren. Proto málokdo ví, že lékárna U Matky Boží
ve Staňkově již existovala.
První koncese na zřízení lékárny ve Staňkově
byla přidělena magistru Matěji Královcovi, který otevřel
lékárnu v březnu roku 1898. Královcova lékárna provozovaná v domě č.p. 72 (na rohu dnešní ul. 28. října a Americké ulice) měla jen český název, přestože zvykem bylo
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Staňkovská lékárna v původním domě čp. 72.
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uvádět dvojjazyčné označení. Lékárník Královec, který
se do Staňkova přistěhoval z Příbrami, se rychle zapojil
i do veřejného života obce a zasazoval se o zřízení české měšťanské školy ve Staňkově.
Přibližně v roce 1908 postavil Karel Leitl v dnešní
ulici 28. října nový dům pro svůj obchod s textilem
a na základě dohody s Královcem byla k domu přistavena nízká budova, do které Královec přestěhoval svoji
lékárnu. Novou lékárnu však dlouho neužil, neboť v roce
1912 zemřel. Po smrti svého manžela prodala Albína
Královcová lékárnu magistru Františku Císařovi, který
nejprve lékárnu vedl jako provizor, než v červnu 1913
obdržel od místodržitelského úřadu v Praze vlastní
koncesní listinu. Zde se poprvé objevuje název lékárny
U Matky Boží, která však měla toto jméno pravděpodobně již od založení. V důsledku zhoršujícího
se zdravotního stavu byl magistr Císař nucen v roce
1939 vzdát se vedení své lékárny a krátce nato v roce
1940 zemřel. Jeho manželka Zdeňka Císařová vedla
lékárnu vdovským právem do roku 1945, kdy lékárnu
pronajala Mr. Františce Kučerové, provdané Khűryové.
Ta působila jako správce lékárny i po jejím znárodnění.
V tomto období ztratila lékárna nejen svůj název, ale také
svého majitele.
Doufám, že se mi podaří úspěšně navázat
na dobrou tradici lékárny U Matky Boží ve Staňkově.
Mojí snahou bude poskytovat lékárenskou
péči tak, aby staňkovská veřejnost, ale i lidé z blízkého
okolí byli plně spokojeni.
PharmDr. Marcela Látalová
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Rada města dne 18. května 2004
Rada projednala žádost Jiřího
Šlehofera, Dolce č. 105 o prominutí placení poplatku za odvoz a zneškodnění
komunálního odpadu za r. 2004, zvážila
důvody a placení prominula.
Projednala návrh ved. odboru
MIŽP ing. Holečka na prodej pozemků
v majetku města a doporučí tyto prodeje
zastupitelstvu (viz zápis usnesení zastupitelstva).
Rada doporučila dále zastupitelstvu k projednání žádost Správy a
údržby silnic Domažlice, příspěvkové
organizace Plzeňského kraje, o převod
pozemkových parcel zastavěných silnicemi v majetku PK darovací smlouvou
z majetku města Staňkov do majetku
Plzeňského kraje. Jedná se o parc č.
1045/1 o výměře 2536 m2 (silnice II/185)
a parc. č. 1045/33 o výměře 51 m2 (silnice III/1851), vše k.ú. Staňkov-ves.
Zastupitelstvu bude předložena
k projednání i Smlouva o budoucí smlouvě o převodu nemovitosti, o vstupu na
pozemky a jejich použití pro přípravu
a realizaci stavby číslo 1819 – sil. I/26
– přeložka Staňkov, která by měla být
uzavřena mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Staňkov.
Rada dále projednala znění Závazného prohlášení (viz usnesení zastupitelstva).
Rada města dne 2. června 2004
Rada města projednala a schválila zápis o finančním vypořádání mezi
městem Staňkov a příspěvkovými organizacemi města za r. 2003:
l. Mateřskou školou s tím, že přebytek
hospodaření 39.562,56 Kč z důvodu
neuskutečnění plánované investice koncem r. 2003, bude použit na vytvoření
fondu rezerv
2. Základní uměleckou školou s tím, že
ztráta ve výši 1.707,70 Kč bude kryta z
rezervního fondu ZUŠ
3. Osvětovou besedou s tím, že přebytek
hospodaření ve výši 84.512,16 Kč bude
použit do rezervního fondu OB
4. Základní školou s tím, že přebytek
hospodaření ve výši 491.050,- Kč bude
rozdělen do fondu odměn 36.000,- Kč
(20% z hospodářského výsledku) a
455.050,- Kč do rezervního fondu.
Žádosti organizačního týmu pro
zajištění dětského dne 5.6.2004 ve Staňkově o finanční garanci města do výše
cca 15.000,- Kč bylo vyhověno s tím, že
předem požaduje finanční vyúčtování
akce.
Dále byly projednávány žádosti občanů
o koupi a pronájem pozemků – podrobně
jsou uvedeny v zápise ze zastupitelstva.
Rada projednala žádost manželů Zbyňka
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a Zdeňky Cvalínových, Staňkov, Wenigova 275 o prodej části pozemku 154/1,
část a) o výměře 42 m2 z majetku města
dle zprac. GP, nemá námitek k prodeji .
Rada doporučuje zastupitelstvu
ke schválení nabídku Západočeských
sběrných surovin a.s. na zřízení sběrného dvoru.
Starosta seznámil členy rady se
záměrem firmy HANECO, s.r.o., Zruč u
Plzně, opustit v r. 2004 manipulační sklad
Zelený Háj (nájemní smlouva s městem).
Rada souhlasí s ukončením nájmu po
vzájemné dohodě v případě, že nájemce
zanechá objekt ve stavu, v jakém je v
současnosti, tj. včetně zpevněné komunikace, inž. sítí apod. V opačném případě
město trvá na dodržení podmínek platné
nájemní smlouvy,tj. placení nájemného
do konce r. 2006 a v případě neuzavření
další smlouvy po tomto datu na odstranění provedených úprav, následné rekultivace a zalesnění.
Rada města dne 16. června 2004
Rada města na základě svého
usnesení č. 213 a po předložení vyúčtování akce schválila poskytnout příspěvek města na organizaci dětského dne
5.6.2004 ve výši 11.900,- Kč.
Byla projednána žádost skupiny
historického šermu Kargen Staňkov o finanční příspěvek města do výše 20.000,Kč na akce konané v rámci oslav 10.
výročí činnosti SHŠ Kargen Staňkov dne
28.8.2004. Rada poskytnutí příspěvku
schválila s tím, že předem požaduje finanční vyúčtování akce.
Rada projednala žádost VPS Albatros Staňkov o prodej části pozemku v
majetku města č. parc. 242/1, 243/1, 237
včetně budovy na stav. parc. č. 292, 384,
vše v k.ú. Staňkov-město, této organizaci
a vyslovila s prodejem nesouhlas.
Poskytnutí finančního příspěvku
do max. výše 5.000,- Kč na zajištění
kulturního programu na setkání u kapličky dne 4.7.2004 rada schválila. Před
poskytnutím příspěvku požaduje finanční
vyúčtování akce.
Zastupitelstvo města dne 16. června
2004 – vybráno z usnesení
Zastupitelstvo města
I. bere na vědomí:
- zprávu o činnosti rady města za období
od minulého jednání zastupitelstva
II. schvaluje:
Rozpočtové změny v rozpočtu města
na r. 2004 s tím, že upravený rozpočet
bude činit v příjmové pak 72 355 940,- Kč
a ve výdajové 85 240 970,- Kč. Zapojení fondu rezerv a rozvoje bude činit
2 529 530,- Kč. Zbývající rozdíl mezi
příjmy a výdaji bude dofinancován dle
původního schváleného rozpočtu v nezměněné výši - úvěry, půjčka SFŽP a
splátky úvěru - 10 355 500, Kč
Obecně
závaznou
vyhlášku
města Staňkova č. 1/2004 o závazných
částech 5. změny územního plánu sídelního útvaru města Staňkova, kterou se
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mění a doplňuje vyhl. č. 29/1998 ze dne
30.3.1998
Přijetí hypotečního úvěru a následné uzavření smlouvy s Komerční
bankou a.s., Klatovy, s dobou platnosti na
15 let ve výši Kč 6 723 546,- , úrokovou
sazbou 3,9 %, která bude uzavřena na
financování výstavby bytového domu,
rozestavěného na původních parcelách č.
91 a č. 93/1 v kat. území Staňkov-město
Zřízení zástavního práva k nemovitosti: k rozestavěné budově na pozemku
původních parcel č. 91 a parcel č. 93/1 dle
KN v kat. území Staňkov-město
Prodej parcely č.121/80 o výměře
561 m2, v KÚ Staňkov – ves, v lokalitě pod
hřbitovem, manželům Evě a Jiřímu Hlaváčovi bytem ve Staňkově, U Pošty 388.
Pozemek je určen pro zřízení zahrádky.
Cena celkem: 61.455,-Kč.Prodej parcely č.246/5, dle KN, o
výměře 266 m2, v KÚ Staňkov – Město, u
plovárny, panu Václavu Köpplovi, bytem
Plovární 324 ve Staňkově. Jedná se o
pozemek na zřízení zahrádky.
Cena celkem: 30.920,-Kč
Prodej parcely č.38/66 a 38/67,
dle KN, o výměře 875 m2 a 875 m2, v KÚ
Krchleby, panu Josefu Landštofovi, bytem
Jiráskova 423,Staňkov, za účelem výstavby RD.
Cena celkem 102.720,-Kč
Prodej parcely č. 121/32 o výměře 8 m2, část pozemku 121/87 o výměře
3 m2, jejichž sloučením vzniká pozemek
č.st.709, dále pak část pozemku č.121/32
o výměře 69 m2 a část pozemku č.121/87
o výměře 39 m2 díl “b”, jejichž sloučením
vznikne pozemek č. 121/88, Západočeské plynárenské, a.s. se sídlem v Plzni,
Ed.Beneše 2439/70-2438/72. Účel – stavba regulační stanice plynu. V lokalitě pod
hřbitovem. Cena dohodou, dle znaleckého posudku: 4.300,-Kč
Zřízení věcného břemene, spočívajícího v oprávnění a provozování liniového plynového zařízení – vysokotlakého
plynovodu na pozemcích č 121/32 a č.
121/2 v KÚ Staňkov – Ves
Smlouvu o smlouvě budoucí:
V souladu se schváleným územním
plánem města Staňkov připravuje
ŘSD ČR výstavbu přeložky silnice I/26
Staňkov. Realizace stavby se předpokládá v termínu 2/2007 – 8/2009. Podmínky, zábory a výměry pozemků jsou
specifikovány ve výše uvedené smlouvě
o smlouvě budoucí o převodu nemovitosti, o vstupu na pozemky a jejich použití
pro přípravu a realizaci stavby číslo 1819
SIL.I/26 PŘELOŽKA STAŇKOV ISOPROFIN Č.3271113004, uzavírané mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Odsouhlasení Závazného prohlášení o převzetí dokončených stavebních
objektů pod označením SO 102a, SO
105, SO 106, SO 201 v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí, zpracované VALBEKEM, s.r.o.Plzeň. Jedná
se o úpravy, které budou vyvolány přeložkou silnice I/26 obchvatem Staňkova,
tj.- úpravy stavbou přeťatých polních cest
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a výhledové připojení místní komunikace
směr Ohučov.
Prodej části parcely č. 334 dle
PK, KÚ Staňkov - ves, část b), c) o výměře 9 m2 a 51 m2, celkem 60 m2 manželům
Janu a Marii Heregovým, bytem Výtuňská 43/II, Staňkov. Pozn.: Připomínky z
jednání zastupitelstva č. 8 byly dořešeny
smlouvou o pronájmu pozemku, na kterém se nachází septik manželů Heregových. Cena celkem: 6.400,- Kč
Prodej části pozemku p.č. 154/1
– část “a“, dle KN, v KÚ Staňkov – ves
o výměře 42 m2, manželům Zbyňkovi a
Zdeňce Cvalínovým, bytem Wenigova
275, za účelem zřízení vjezdu do vlastního objektu RD. Cena celkem: 4.510,- Kč
Prodej parcely p.č.121/57 dle
KN, KÚ Staňkov – ves o výměře 826 m2
na stavbu RD, panu Tomáši Suremkovi,
bytem Srby 83, 34561. Cena celkem:
291.600,-Kč
Uzavření smlouvy mezi městem
Staňkov a firmou Stavmonta Plzeň,
s.r.o., na akci „Staňkov - technická vybavenost pro výstavbu 25 RD, kanalizace,
vodovod, komunikace - lokalita „Pod
hřbitovem“ ve výši 8 251 762,- Kč bez
DPH
Kupní smlouvu na koupi objektu
č. 18 v Plzeňské ulici od p. Josefa Janouše, Plzeň, Jesenická 17 za kupní cenu
600 000,- Kč
V souladu s nařízením vlády č.
337/2004 Sb. měsíční odměny pro neuvolněné zastupitele.
IV. pověřuje místostarostu p.
Jiřího Látala zastupováním města na
valných hromadách - společností s majetkovou účastí města.
Rada města dne 30. 06. 2004
Do rady byl přizván správce
městských lesů p. Žák, zároveň požádal
o účast i předseda finančního výboru ing.
Pátý. Předmětem jejich účasti bylo projednání případné změny formy hospodaření v lesích města. Po rozsáhlé diskusi
byla navržena změna tak, aby s p. Žákem byla uzavřena nájemní smlouva o
nájmu lesních pozemků a porostů. Do
příští rady připraví p. Žák podrobnou

kalkulaci výnosů i nákladů na letošní rok
i pro rok 2005.
Starosta podal informaci o jednání s p.
ing. Hančem, jednatelem firmy HANECO, s.r.o, Zruč u Plzně ve věci ukončení
podnikání na manipulačním skladu Zelený Háj. Další jednání proběhne v příštím
týdnu. Starosta však uvedl, že k dohodě
mezi městem a firmou pravděpodobně
nedojde. Firma HANECO hodlá areál
prodat za částku 2.442.760,- Kč, město
je ochotno akceptovat částku do max.
výše 500.000,- Kč. Rada v tomto případě
doporučuje při dalším jednání v případě
nedohodnutých finančních podmínek
trvat na dodržení nájemní smlouvy,
poté dále smlouvu neprodloužit a trvat
na zalesnění pozemku včetně řádného
projednání rekultivace s orgány životního prostředí.
Rada projednala žádost Římskokatolické farnosti Staňkov na poskytnutí
finančního daru města na pokrytí provozních nákladů souboru Musica da Chiesa
při koncertu duchovní hudby v kostele
sv. Jakuba dne 13.8.2004 a rozhodla
navrhnout vybírání dobrovolného vstupného při akci. Na zbylý rozdíl provozních
nákladů do výše 5.000,- Kč poskytne
město finanční dar.
Byla schválena finanční částka
ve výši 7.600,- Kč na nákup thují před
objekt p. Josefa Landštofa v ulici U Pošty. Je to v souladu s vydaným rozhodnutím na stavbu polikliniky, ve kterém je
podmínka p. Landštofa akceptována.
Žádosti p. Marie Kutscheové,
Krchleby 94 o zrušení placení poplatku
za odvoz a zneškodňování komunálního
odpadu v r. 2005, po posouzení důvodů
nebylo vyhověno.
Žádost TOM, oddílu Stříbrná rosa
Staňkov o posekání travního porostu na
pozemku u Mezholezského rybníka, kde
koná oddíl dětský letní tábor (posekání
do 18.7.2004) byla schválena.
Vedoucí stavebního úřadu p. Vostracká seznámila radu se Souborným
stanoviskem ke konceptu územního
plánu města Staňkova týkajícího se
změny č. 3 části obce Ohučov a Vránov.
Zpracovatel je ing. arch. Jiří Icha, A.F.I.
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ateliér Plzeň. Stanovisko bude doplněno o
podněty členů rady.
Rada města projednala žádost
p. Jana Heregy, Staňkov, Výtuňská 43 o
poskytnutí pronájmu pozemku před hasičskou zbrojnicí za účelem pořádání pouťového posezení ve dnech 23.-25.7.2004.
Rada bezplatný pronájem schválila za
těchto podmínek:
bude zajištěn potřebný počet mobilních WC
bude zajištěn průjezd hasičské techniky dle požadavku velitele SDH
bude zajištěn průběžný úklid s tím,
že konečný úklid musí být proveden do
pondělí 26.7. do 12.00 hodin
hudební produkce nebude provozována v době konání bohoslužeb v kostele
sv. Jakuba
Rada projednala žádost manželů
Miroslava a Jitky Liškových, Staňkov, U
Pošty 386 o koupi parcely 38/68 v k.ú.
Krchleby za účelem stavby rod. domku a
žádost doporučí zastupitelstvu k projednání.
Dále projednala žádost Zdeňky
Vališové, Husova 350 a Martiny Vališové,
U Pošty 385 o koupi parc. č. 121/56 v k.ú.
Staňkov-ves za účelem stavby RD. Žádost doporučí zastupitelstvu ke schválení.
Tento pozemek byl již schválen k prodeji
manž. Wegschmiedovým, ti od koupi pozemku písemně odstoupili.
Rada projednala žádost MO Českého rybářského svazu Staňkov o koupi
pozemkové parc. č. 939 dle KN o výměře
4.823 m2, v k.ú. Staňkov-město (vodní
nádrž). Doporučí zastupitelstvu prodej za
cenu 3 Kč/m2.
Rada projednala a schválila realizaci rekonstrukce havarijního stavu
kanalizace vedoucí přes pozemek domu
č. 25 a spojující kanalizaci z Jankovského
ulice do ulice Plzeňské. Rekonstrukce dle
nabídkového rozpočtu činí 98.816,- Kč.
Bude zařazeno do rozpočtu města r. 2004.
V. Žáček, J. Steinbach

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 11. - 12. 6. 2004
Kód strany

Název strany

Staňkov

Domažlice

ČR

Celk.

v%

v%

v%

46

6.26

7.03

11.02

1

SNK sdružení nezávislých a Evropští demokrati

4

Česká strana sociálně demokratická

77

10.49

9.5

8.78

6

Občanská demokratická strana

275

37.46

31.43

30.04

9

Strana zelených

22

2.99

2.11

3.16

20

Křesťanská demokratická unie-Čs. strana lidová

49

6.67

7.56

9.57

21

Pravý Blok

14

1.9

1.14

1.17

24

Komunistická strana Čech a Moravy

134

18.25

24.32

20.26

26

Strana za životní jistoty

21

2.86

0.71

0.51

31

Republikáni Miroslava Sládka

10

1.36

1.77

0.67

Nezávislí

53

7.22

9.43

8.18

32

Pozn.: Uvádíme pouze strany, které dostaly ve Staňkově více než 1% hlasů
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Město Staňkov obdrželo jako jednu z naposled poskytovaných dotací z Fondu životního prostředí na plynofikaci. Celková částka
na plynofikaci Krchleb činí 5.666 000,- Kč, ze které 50 %, tedy 2. 833 000,- Kč, činí dotace. Začátek realizace je stanoven na září
2004, dokončení na listopad 2005, zkušební provoz na prosinec 2005 a závěrečné vyhodnocení akce na březen 2007. Projekt pro
plynofikaci byl několikrát upravován tak, aby vyhovoval zpřísněným podmínkám. Stálo nás to všechny velké úsilí a jsme velice
rádi, že to nakonec „klaplo“. Teď už bude záležet jen na obyvatelích Krchleb, zda se skutečně plynofikovat bude či nikoliv. Pro
letošní rok musí být prostavěno 2. 500 000,- Kč s 50 % podílem města. Vzhledem k tomu, že při závěrečném vyhodnocení akce
budeme muset prokazovat fondu efektivitu jím vynaložených prostředků a zejména snížení emisí základních znečisťujících látek,
bylo stanoveno, že pro rozhodnutí zda se plynofikovat bude či nikoliv, bude rozhodující počet skutečných zájemců (mělo by se
jednat o cca 100 přípojek). Ti složí do 31.8. 2004 na účet města částku ve výši 17.000,- Kč, kdy 12.000,- Kč je podíl na plynovodní
přípojce a v této ceně je skříň s uzávěrem a regulací a 5.000,- Kč je vratná částka, která bude zájemcům vrácena městem neprodleně
po předložení smlouvy s plynárnou nebo dokladem o osazení plynoměru, pokud toto předloží do 31.12. 2006. Tuto částku je nutno
brát jako pojistku města, aby skutečně došlo i k provedení vnitřní instalace, kdy není nutno hned napojovat kotel s bojlerem, ale
stačí pouze např. plynový sporák. Je vyžadována z důvodu, že v některých plynofikovaných obcích docházelo v minulosti k tomu,
že plyn se přivedl do „bedny“ na hranici pozemku a dále se již v rozvodu nepokračovalo a obce měly při závěrečném vyhodnocení
velké problémy s faktickými odběrateli. Bylo sice připojeno např. 80 % objektů, ale odběratelů bylo třeba jen 45 % a obce musely
vyvinout další úsilí a nemalé finanční prostředky, aby nemusely vracet státní dotaci. Je třeba si uvědomit, že pokud se Krchleby
skutečně zplynofikují, stoupne všem majitelům nemovitostí díky této další inženýrské síti jejich cena. Dotaci na Krchleby jsme
dostali pět minut po dvanácté a toto je poslední šance na plynofikaci. Poskytování dotačních titulů na plynofikaci z fondu životního
prostředí skončilo a město samo o sobě nemá dostatek finančních prostředků na realizaci akce. Vzhledem k tomu, že začátek
plynofikace je stanoven na září 2004 byly pro další postup stanoveny tyto termíny :
- do 31.7. 2004 by měli všichni majitelé nemovitostí obdržet oproti podpisu přesné instrukce jak dále postupovat, na jaký
účet a pod jakým symbolem zaslat peníze. V případě, že by někdo z majitelů do tohoto termínu informace neobdržel
(dovolená, nezastihnutí v bydlišti), může si je po tomto datu vyzvednout na městském úřadu
- do 31.8. 2004 by mělo dojít k uhrazení částky 17.000,- Kč na účet města uvedený v instrukci. V případě, že nebude
dostatečný počet zájemců, bude celá částka neprodleně vrácena.
- do 3.9. 2004 vyhodnocení zájmu o plynofikaci
- 6.9. 2004 v 18.00 hodin v restauraci v Krchlebech pracovní schůze s faktickými zájemci, provádějící firmou a projektantem
domovních přípojek
Město dále nabízí veškerou možnou pomoc a individuální přístup ke každému zájemci. Zprostředkovatelem za město je starosta
a vedoucí odboru majetku, investic a životního prostředí Ing. Holeček.
Závěrem bych chtěl poděkovat touto cestou všem, kteří se jakoukoli měrou zasloužili o to, že se podařilo dotaci získat. Je to
skutečně poslední šance a já pevně věřím, že si ji společně nenecháme proklouznout mezi prsty a nebudeme muset pro nezájem
obyvatel Krchleb dotaci s omluvným dopisem vracet.
A.Horák, starosta

PŘÍSEDÍCÍ U OKRESNÍHO SOUDU

Okresní soud v Domažlicích zaslal na Městský úřad ve Staňkově žádost o navržení
kandidátů pro výkon funkce přísedícího u Okresního soudu. Městský úřad vyzývá
zájemce o tuto činnost, aby se přihlásili v podatelně MěÚ Staňkov.

Motoristé,
živnostníci !

Zahájili jsme prodej pohonných hmot i „za hotové“!
K dispozici je benzín Natural 95 a motorová nafta.
Dále nabízíme oleje a maziva zn. Mogul.
Prodejní doba : v pracovní dny od 7,°° do 15,°° hod.
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Program – staňkovská pouť 2004
Kostel sv. Jakuba
neděle 25. července

od 11.00 hodin – poutní mše svatá

Mlýnská
pátek 23. července

POUŤOVÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
od 20.00 hodin – Josef Tureček – SPECIÁL (hudba 80. let)

sobota 24. července

od 16.00 hodin – DE FACTO (od country po Beatles)
od 21.00 hod. – EXTRABAND (rocková klasika)

neděle 25. července

od 15.00 hodin
dechová taneční hudba VEGA
od 20.00 hodin – HEWER (hudba, co Vás zvedne)

Sokolovna
pátek 23. července

od 20.00 hodin – SONET – taneční skupina

sobota 24. července

od 20.00 hodin – VEJCE – rock

neděle 25. července

od 16.00 hodin - ORCHIDEA – poslechová a taneční hudba

pondělí 26. července

od 16.00 hodin – pouťové dozvuky

Hasičská zbrojnice u lávky
pátek 23. července
od 16.00 hodin DE FACTO
od 21.00 hodin ELIZABETH – rock
sobota 24. července

od 18.00 hodin HARLET – rock
od 22.00 hodin LSD + část KEČUPU – rock

neděle 25. července

pouťové překvapení

Fotbalové hřiště TJ CHKZ
sobota 24. července
od 17.00 hodin – pouťové utkání TJ CHKZ Staňkov – Okula Nýrsko
Zasedací místnost MěÚ
sobota 24. července

od 14.00 do 18.00 hodin –výstava květin

neděle 25. července

od 19.00 do 17.00 hodin – výstava květin

Plzeňská ulice č.p.27 – trhy hospodářského zvířectva
sobota 24. července
od 8.00 do 17.00 hodin
neděle 25. července

od 8.00 do 16.00 hodin

!!! V prostoru u lávky v sobotu 24. července od 22.00 hodin ohňostroj !!!
V prostoru u lávky bude připravena pro děti i dospělé celá řada pouťových atrakcí.
Na náměstí a ve Vodní ulici se uskuteční pouťový stánkový prodej.
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Kostel sv. Jakuba má svátek
A skutečně, pouť jsou vlastně takové jmeniny kostela. Ale svátek má především svatý Jakub, patron kostela
ve Staňkově. Patron je ochránce. Jak nás může chránit? Svatý Jakub, na rozdíl od nás, má již vyhráno. Šťastně
zakončil své pozemské putování, i když přitom velmi trpěl, a branou smrti „prošel“ k Bohu, kde je štěstím jako
bez sebe, jak věříme. Patří již do nejlepší společnosti a nemá se čeho bát. Jakubovy prosby mají velkou váhu,
protože on nyní patří mezi Boží přátele a nachází se v těsné blízkosti Nejmocnějšího. Přímlouvá se za kostel,
jeho návštěvníky i za všechny obyvatele Staňkova. Je ochoten předkládat Bohu veškeré potřeby a záležitosti
týkající se nás, kteří ještě vyhráno nemáme, zatím. S tímto vědomím se k svatému Jakubovi můžeme obracet,
a to nejen o jeho svátku, nejen o pouti, nejen za to, abychom k němu také jednou doputovali.
Šťastné vítězství přeje všem Pavel Vodička.

KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
MUSICA DA CHIESA
pátek 13. srpna 2004 v 18:00
farní kostel ve Staňkově
P. Petr František Řezáč (*1971)
varhanní positiv z 18. století

MUSICA DA CHIESA

Klavíru se věnoval již od dětských let na LŠU. Varhanami se začal
hlouběji zabývat až jako žák Jaroslava Konečného při společných studiích
v Teologickém konviktu v Litoměřicích. Jako bohoslovci pražského
Arcibiskupského semináře spolu v r. 1992 založili komorní soubor Musica
da chiesa a odehráli na dvě stovky koncertů duchovní hudby po celé naší
republice.
Společně natočili CD Nitida Stella a DVD s názvem Musica pro anima.
V současné době působí jako administrátor farnosti Žlutice na
Karlovarsku.

P. Jaroslav Konečný (*1961)
historické hudební nástroje

Vystudoval pražskou konzervatoř a AMU v oboru hoboj a varhany.
Působil jako I. hobojista v orchestru Národního a Smetanova divadla
v Praze. Komorní hudbě se věnoval v souborech Musica philharmonica
pragensis, České dechové kvinteto, Rožmberská kapela a Quartetto
Telemann. Po studiu teologie na Katolické teologické fakultě Univerzity
Karlovy a přípravě v pražském Arcibiskupském semináři se stal
římskokatolickým knězem. V současné době působí jako farář ve Zruči
nad Sázavou a vikář vlašimského vikariátu. Natočil několik vlastních CD
alb.

!!! Po koncertě můžete získat hudební CD a videozáznam koncertu na DVD !!!
Srdečně zve Římskokatolická farnost a Městský úřad Staňkov
kontakt: 777 846 707
zaba.zruc@sendme.cz
www.farnost.zruc.info
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Z archivu...

Pastva ve Staňkově
Z třicátých let 19.století se ve fondu Archivu města Staňkov zachovalo několik dokladů o zákazu pastvy dobytka jednotlivými občany.
Tak je doloženo, že 24. dubna 1831 byl staňkovským občanům přečten zákaz jednotlivé pastvy pod trestem pokuty podle guberniálních
nařízení z let 1785, 1786 a z roku 1804. Záznam dalšího připomenutí zákazu pastvy dobytka na provaze se dochoval z roku 1834, opět
s dodatkem, že neuposlechnutí bude potrestáno. O čtrnáct dní později byl datován dopis obecního úřadu ve Staňkově vrchnímu úřadu
v Chotěšově, ve kterém ohlašuje, že šest jmenovaných staňkovských občanů neuposlechlo příkazu a dnešního dne pásli svůj dobytek, a
žádá o jejich potrestání. Dobytek staňkovských se totiž směl pást pouze s obecním pastýřem, a to za podmínek předem určených. Dvacet
devět staňkovských občanů je podepsáno pod úmluvou učiněnou s obecním pastýřem Martinem Plasem 17. května 1831, v níž se občané
zavazují ročně platit pastýři 16 zlatých ve vídeňské měně a 27 vrchovatých měřic různého smíchaného obilí jako deputát, k tomu měl dát
každý celoláník dva bochníky chleba z černé mouky, pololáník jeden a čtvrtláník půl bochníku chleba. Za prasnici dostane pastýř poprvé
bochník chleba, podruhé podsvinčátko a konečně na posvícení každý rok od každého občana jeden koláč a na sv.Martina roháč (tj. velký
koláč, často čtyřrohý, který se dával čeládce a služebným, když vydrželi ve službě do sv. Martina). Odevzdají-li staňkovští smluvený deputát
a plat, dostanou na oplátku od pastýře jedno vědro a jeden žejdlík piva. V další zachované úmluvě z roku 1836 se podmínky změnily. Kromě
finančního obnosu musel odvádět pastýři každý celoláník „za jednu krávu, kterou pastýř pásl, dvě mírky obilí, za čtyři ovce dvě mírky, za
jednu svini jednu mírku a rozumí se samo sebou , že pololáníci a čtvrtláníci dávají v poměru totéž“. Pokud měl celoláník přes 24 ovcí,
za každou navíc dal jednu mírku obilí, pololáník přispíval navíc pokud měl přes 12 ovcí, čtvrtláník přes 6 atd. Na to, aby byly pastýřské
platy a dávky poctivě odevzdávány, dbal staňkovský důchodní, z jehož pera zůstala ve fondu Archivu města Staňkov zachováno několik
pastýřských vyúčtování.
(Fond Archiv města Staňkov)
Radka Kinkorová

DĚTSKÝ DEN 2004

5.6.2004 proběhly ve Staňkově oslavy Mezinárodního dne dětí, které pořádaly místní dětské organizace. Za podpory Sokola staňkovští skauti, tomíci ze
Stříbrné rosy a pionýři z vodáckého oddílu Albatros připravili pro děti veliké
množství atrakcí a soutěží, na programu byla loutková pohádka, vystoupení
skupiny historického šermu Kargen, dětský aerobik pod vedením Petry Odvodyové a děti mohly zároveň navštívit program, který pro ně byl připraven
v hasičské zbrojnici. Děti procházely například pohádkovým lesem, kde soutěžily s pohádkovými bytostmi (ježibabou, princeznou nebo třeba čerty), u
skautů si vyzkoušely hod míčkem, cestu bludištěm atd. a pod vedením vodáků
zjistily, že střelba z luku není tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. A když už
soutěžení bylo dost, a děti i rodiče byli dost promoklí, rádi přijali pozvání do
indánského týpí, kde si mohli
ve společnosti indiánského
náčelníka opéct buřty. Poté,
co se děti posilnily, mohly
svoji přebytečnou energii vybít ve skákacím hradu nebo
na kolotoči, vždyť žetonků
ze soutěží bylo dost a dost.
Škoda, že akci nepřálo počasí
tak, jak by si zasloužili nejen
děti samotné, ale i nešťastní
organizátoři. Díky velice
vstřícnému postoji městského
úřadu se podařilo zajistit garanci na dostatečné množství finančních prostředků,
aby akce opravdu mohla být dárkem pro děti a ne jen další dírou do rodičovské
kapsy. Na tomto místě ovšem musím smeknout před těmi politickými stranami,
které našly peníze ve svém rozpočtu i přesto, že neprobíhá žádná předvolební
kampaň. Moc rád bych na tomto místě poděkoval mnoha lidem, bez kterých by
se tato akce nemohla uskutečnit, stejně jako těm, kteří pomohli sponzorskými
dary využitými na odměny. Věřte, že ať už tedy bylo počasí jakékoliv, ze strany
organizátorů se akce v tomto směru povedla. V deštivém dni si k nám cestu našla
více než stovka dětí a pro ně to vynaložené úsilí určitě stálo za to. Vím, že se celá
akce neobešla bez drobných zmatků, přesto doufám, že se sejdeme i v příštím
roce, abychom pro naše děti uspořádali oslavu jejich dne znovu - a snad i za lepšího počasí....
Ferdinand Schenk
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Drachenstich
skolení draka

Ve Furthu im Wald probíhají od
7. do 15. srpna „Drachenstich
Festspiele 2004“, v jejich
rámci nejstarší německá lidová
hra, tradiční „Drachenstich“
(Skolení draka). Kromě Skolení
draka, které se bude předvádět
7., 8., a od 11., do 15. srpna, se
uskuteční v sobotu 7.8. v 15,30
hod. Furthské rytířské hry.
V neděli 8.8. se koná od 15,30
hod. velký historický průvod
s 1400 účinkujícími a více než
200 koňmi, v sobotu 14.8. od
13.00 hod. historická slavnost
pro děti a další akce. Vstupné na
Skolení draka je od 4,50 do 18,- €,
Na další akce od 2,- do 9,50 €, pro
děti je sleva, na slavnost pro děti
je pro děti vstup zdarma.

Dětské odpoledne
v Krchlebech

Také krchlebští s oslavami příchodu letních dnů,
konce školního roku a přicházejících prázdnin nezaspali.
Místní organizace dobrovolných hasičů TJ Sokol Krchleby a
TOM Stříbrná rosa Staňkov uspořádaly 19.6 pro krchlebské
i přespolní děti odpoledne nabité pestrým programem a soutěžemi. Vedle ukázek hasičského sportu a výcviku psů děti
naprosto uchvátila šermířská pohádka v podání skupiny historického šermu Armigeri a dospělé diváky nadchlo vystoupení
maličkých předškoláckých hasičů z Domažlic. K vidění zde
byly ukázky lukostřelby, tance se psem, vystoupení tanečnic
v gotickém tanečním stylu - prostě na jedno dopoledne toho
bylo připraveno až až. Děti si mohly v pohádkových kulisách
zasoutěžit a za získané žetonky si nakoupily v žetonkovém
obchůdku jak nějakou tu sladkost, tak třeba nějakou hračku.
Počasí se vydařilo, klobásy byly jaksepatří, pivo vychlazené a
děti spokojené - co víc jsme si od akce mohli přát? Snad jen
to, abychom se při podobných příležitostech setkávali častěji.
Třeba už na podzimním pohádkovém lese.
Ferdinand Schenk

18. září 2004 v 18.00 hod. začnou v Lidovém domě

taneční kurzy

Pořádá Osvětová beseda, kurzy povede pan J. Vostárek. Přihlášky přijímá Městský úřad
ve Staňkově. Kurzovné činí 600,- Kč.

V pátek 17. září v 19.30 hod. se v Lidovém domě uskuteční
„Procházka světovou operetou a muzikálem“.
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Když se rok s rokem sejde...

Je to zkrátka život. Čas je neúprosný, ale spravedlivý. Upíjí všem stejně rychle z poháru života. Jen Ti nejmenší nějakou tu chvíli neberou vážně. Až když nastane konec nějaké etapy a začíná nová, začnou se dít věci.
Každým rokem v červnu, než nastane loučení s dětmi končící v MŠ, probíhá celá řada akcí, které tento poslední moment, velice důležitý v životě dětí, zdůrazní a zpříjemní.
První upozornění, že se něco děje, bylo společně nafocené tablo, které je vystavené ve výloze p. Mrázka a
které technicky zajistil p. Dolejš. Následovaly exkurze do pekárny ve Staňkově, odkud děti přišly s úžasnými zažítky
a břišky plnými dobrot. Návštěva požárníků je tradiční. Požárníci děti vždy nadchnou svou statečností. Koncert v LŠU
dětem pohladil duši a dodal chuť k tvořivé práci.
Letošní rok jsme také navštívili zámek v Horšovském Týně. Po krásné prohlídce, přizpůsobené věku dětí, jsme
v cukrárně v podzámčí nasytili i mlsné jazýčky zmrzlinovým pohárem. Poháry byly ozdobeny také postavičkami na
špejlích, se kterými si děti po smlsnutí poháru mohly zahrát i maňáskové divadlo.
Návštěva ZŠ s aktovkami byla zkušební cestou. Někomu byla i prázdná aktovka těžká. Snad přes prázdniny
děti zesílí a 1. září už nebude žádný problém.
27. června byl slavnostní den - „Pasování předškolních dětí na školáčky“, které proběhlo na Městském úřadě
ve Staňkově. Pan místostarost Látal děti přivítal, ozdobil je studentskou čepicí se střapcem a z rukou ředitelky MŠ
dostaly děti dárky na památku. A to vše podmalované příjemnou hudbou. Prázdinová písnička a společné foto byly
tečkou za slavnostním aktem. Nebyl to však úplný konec. Před městským úřadem čekaly ostatní děti s učitelkami
MŠ. Následoval průchod slavnostní bránou, šerpa pro abiturienty a zasypání lísty růží pro štěstí. To vše za znění
studentské hymny. Pak ještě průvod přes náměstí a hurá do školky. Odložit čepice, šerpy, krásné sváteční oblečení,
obléci sportovní oděv a hurá na školní zahradu. Tety kuchařky mají pro nás přichystanou nějakou dobrotu. A opravdu.
Zákusek se šlehačkou, kterou měly děti až za ušima, byl přichystaný pro úplně všechny děti i učitelky. Nikdo nesmí být
ošizený. A pak - ruce, nohy, ukažte, co umíte. Přirozený pohyb je dětem vlastní.
Tak jako v loňském roce, zbyly i letos před dveřmi městského úřadu lístky růží. Škoda, že letošní rok se vyskytl
škraloup na celé slavnostní
náladě. Někteří rodiče, ač
seznámeni s průběhem akcí
a jejich uskutečněním, pozapomněli, že na slavnostní
událost je třeba slavnostní
oblečení. Škoda, že to, co
jsme děti učily několik let,
že na koncert, divadlo, slavnost, besídku se oblékáme
jinak než na hřiště, se v posledních dnech někam vytratilo (u některých rodičů).
Ale my jsme optimistky a doufáme, že příště
tomu bude jinak a škraloupy
zůstanou zase tam, kde mají
své místo, na mléce.
Za MŠ Staňkov M. Němcová

Prodá se družstevní byt 3 + 1 s velkou kuchyní a garáží ve Staňkově
Tel. 777 231 269
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cestováním po Krétě. S nadhledem a
humorem řeší různé situace.
Alena Vondrušková: České zvyky a
obyčeje
Kniha nás provede od Nového roku až
do Vánoc nejzajímavějšími českými a
moravskými zvyky a obyčeji. Je určena
těm, kteří se chtějí dozvědět něco o
minulosti.

Nové knihy
v Městské knihovně
Jan Kačer: Jedu k mámě
O čem je tahle knížka známého herce?
O mamince, o dětství, o chvílích štěstí,
o kamarádech a o smutku z jejich ztráty,
o městech, divadlech a jejich hercích a
divácích. Prostě vzpomínková.
Václav Větvička: Moje květinová
dobrá jitra
Autorovy ranní promluvy v Českém
rozhlase tvoří tento soubor vlídných
úvah.
Z předmluvy Jana Petránka: „Neznám
mnoho lidí, kterým je tak štědře,
jako autorovi této knihy, dán dar mít
spontánně a hluboko v sobě lásku k naší
zemi. K zemi lidí a přírody, K zemi, kde
je domov můj i váš…“. Za mnohými
místy, která vám autor přiblíží, se možná
budete muset i rozjet, protože kus vyznání
Václava Větvičky o vztahu k této zemi a
lidem nepozorovaně, ale silně přeskočí i
na vás.
Margaret Genova – Tomášková: Letem
světem
Zajímavé vyprávění autorky o krásách
Austrálie.
Miroslav Plzák: Pozor, padání skal
Humorný příběh tří mužů odlišného věku,
vzdělání i zkušeností, kteří se každý svým
způsobem vyrovnávají se spletitými
situacemi partnerských vztahů.
Alexandra Berková: Banální příběh
Filmová povídka o prostém životním
běhu. Literární předloha, podle níž byl
natočen televizní film Zlatá brána.
Milena Holcová: Babky na divoko
Dvě přítelkyně středního věku se
rozhodnou řešit konfliktní rodinné
vztahy poněkud netradičně – společným

Martina Bobková: Divukraj
Vydáme se do kraje, kde se to hemží
dobrými skřítky, ale objeví se i nějaký
ten zlobivý trpaslík. Knížka je bohatě
ilustrovaná Zdeňkem Smetanou.
Václav Čtvrtek: Jak čert hledal díru
do pekla
Příběhy pekelníka, který se vydal do světa
a ztratil cestu zpátky. Co všechno svým
pobýváním mezi lidmi způsobil a jak to
dopadlo? To si všechno přečtěte v této
knížce, kterou ilustroval Karel Franta.
Gerold Dommermuth – Gudrich:
Nejznámější mýty
Antické mýty zanechaly stopy nejen
v naší každodenní mluvě, ale také
v literatuře a v mnohých uměleckých
dílech. Kniha přibližuje 50 klasických
mýtů antického světa, doporučuje knihy
k přečtení, hudbu k poslechu.
Myšlenky, které měnily svět
Encyklopedie obsahuje 4000 hesel,
klíčové osobnosti, nejdůležitější hnutí,
chronologický vývoj nejdůležitějších
náboženství, zvláštní články věnované
aktuálním
tématům,
tematické
rejstříky…
Jiří Bílek: Hádanky naší minulosti
Čtvrtý díl je věnován počátkům české
státnosti. Od vraždy knížete Václava
přes říši jeho bratra Boleslava a tajemství
spojená s biskupem Vojtěchem se
dostaneme až k tragickému konci rodu
Slavníkovců.
Ilia Trojanow: Moje Afrika
Autor v cestopisu živě a zasvěceně
vypráví o přírodě a městech, především
však o obyvatelích východní rovníkové
Afriky. S opravdovým zanícením líčí
epizody ze současného každodenního
života, poznávací výpravy k vulkánům
v oblasti tzv. Velkého příkopu a do
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rezervace horských goril, za kmeny
horalů a pastevců Masajů, jakož i pěší
safari v Tanzánii a návštěvy rychle se
rozrůstajících zdejších velkoměst.
Charles Whiting: Ikeova poslední
bitvy
Autor literatury faktu přibližuje
čtenářům poslední bitvu na západní
frontě v dubnu 1945 – bitvu o Berlín.
Michaela Remešová: Posel dobrých
zpráv aneb Já žil, jak jsem žil
Vzpomínková kniha zpěváka Karla
Gotta.
Milada Motlová: Praha známá i
neznámá
Kniha o pozoruhodných památkách,
místech i událostech města s tisíciletou
pamětí je doplněna pověstmi a
historkami o životě ve staré Praze.
Mende Nazer: Byla jsem otrokyní
Skutečný příběh dívky z černošského
kmene v Súdánu, která je odvlečena a
nucena žít několik let v otroctví. Nyní
žije v Londýně, studuje angličtinu,
aktivně bojuje za lidská práva a
vystupuje proti otrokářství. Za tyto
aktivity obdržela mezinárodní uznání.
Jacqueline Wilsonová: Půlnoc
Kniha pro děti od známé a oblíbené
autorky je plná kouzel a tajuplné
atmosféry.
Cathy Hopkinsová: Hledá se
nejkrásnější kluk
Čtrnáctiletá Lucy se potýká se spoustou
zdánlivě neřešitelných problémů, které
s pomocí maminky psychoterapeutky
a věrných kamarádek zvládne na
jedničku.
Lucy Danielsová: Dalmatin na
útěku
Dětem, které rády čtou o zvířatech, je
určena tato kniha o zvířecích a lidských
kamarádech.
Lenka Lanczová: Doteky noci
Studentka Nicola přibližuje vztahy
mezi sourozenci. Nejčtenější autorka
jistě nezklame ani tentokrát.
Letní dny plné nových zážitků přeje
knihovnice Marie Gillová
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Hurá na prázdniny!
Červen je v řadách školáků již po generace vnímán
jako brána do léta a poslední stupínek k vytouženým prázdninám. S klasifikací už toho moc nenaděláte, venku je hezky
(obvykle) a myšlenky už jsou úplně mimo školní lavice.
Učitelé také dobře vědí, že červen není jen měsícem uzavíráním klasifikace, ale i měsícem školních besídek a oslav Mezinárodního dne dětí. Proto jako každý rok
připravili pro děti zábavné dopoledne. Žáci 7. tříd pozvali
své mladší spolužáky (první stupeň) a děti ze školky na procházku pohádkovým lesem, který pro ně připravili na Mastníku. Pro žáky druhého stupně bylo připraveno sportovní
dopoledne.Všichni se nakonec sešli v areálu kynologického
klubu ke společnému opékání buřtů. Počasí se povedlo, a
celá akce dopadla na výbornou. Tu by totiž měli dostat organizátoři z řad dětí i dospělých a určitě také kynologický
klub za vstřícný přístup a pomoc a dětská organizace TOM
Stříbrná rosa za zapůjčení a stavbu pohádkových kulis.
Neméně důležitou akcí v samém závěru školního
roku pak byla tradiční besídka žáků základní školy, konaná
v Lidovém domě. Žáci si pod vedením svých třídních učitelů připravili hudební, taneční i více či méně dramatická vystoupení, při kterých měl divák možnost vidět, že když děti
opravdu něco baví, dokáží leckdy velice příjemně překvapit.
Zatímco krásná vystoupení prvního stupně bylo ještě hodně
v režii pedagogů, starší děti už si do svých kreací nenechaly
asi zdaleka tolik mluvit. To ovšem vůbec nebylo na úkor
kvality, naopak některé výstupy byly o to upřímnější. PříVečerníček v podání Hanky Dočekalové a Mariany
tomné rodiče a ostatní diváky zcela určitě nadchly country
Samochodkinové opravdu rozesmál celý sál
tance, vystoupení mažoretek stejně jako módní přehlídka v
cizích jazycích či pěvecká vystoupení sborů prvního i druhého stupně.
Mě nejvíce oslovilo vystoupení devátých tříd, kde už bylo jasně vidět, že se se školou neloučí malí usmrkánci, ale dostatečně vyzrálé osobnosti, které tady měly co říct a také to řekly.
Popřejme jim všem poklidný zbytek prázdnin a do dalšího roku přinejmenším stejně tolik vtipu a elánu.
Ferdinand Schenk
Dalším dárkem městského úřadu
dětem bylo vystoupení oblíbené
hudební skupiny MaximTurbulenc
připravené na 28. května. Maxíci sice
přijeli s malým zpožděním, ale nikdo
z přítomných snad nelitoval příjemně
stráveného večera. Atmosféra v Lidovém domě byla naprosto skvělá,
nikdo z mladší ani starší generace
nebyl hluchý k výzvám ke společnému zpěvu, takže se nakonec „vyřádili“ všichni. Škoda, že padesátiminutový výstup utekl tak rychle, vždyť
rozehřáté obecenstvo by jistě sneslo
ještě tak dvě tři hodinky navíc...
Ferdinand Schenk
P.S. Škoda, že představení, která
městský úřad pořádá pro dospělé obecenstvo, nemají podobnou
odezvu. Jako by po pár „pilotních“
pořadech hlad po kultuře zmizel. Je
smutné, že na kvalitní pořady, jakým
byl bezesporu například Beatles revival, se prodalo jen pár lístků...

Maxíci ve Staňkově

Staňkovsko

Červenec 2004

strana 12

Fotbalisté Staňkova nakonec
zvládli jarní část sezony velice
dobře a v konečné tabulce
krajského přeboru obsadili 9.
místo. To po mizérii v první
polovině opravdu nikdo nečekal.
Navíc v tzv. jarní tabulce
skončili dokonce čtvrtí, prohráli
jen se třemi nejlepšími celky
(Chanovicemi,
Domažlicemi
a v Sušici). Daniel Hujsa byl
s 18 vstřelenými góly druhým
nejlepším kanonýrem soutěže,
velice dobré výkony podávali
hráči i v dalších řadách. Silnou
zbraní Staňkova byly standardní
situace, z nichž vstřelil většinu
gólů.
Před novou sezonou dochází
k několika změnám. Bohužel

právě zmíněný Hujsa odchází do Německa,
nahradit se ho pokusí Částek, který na jaře
působil v Sušici (jinak pochází z Chocomyšle).
Do zálohy by mohl přijít Kaliský z Holýšova.
Ovšem kádr ještě není uzavřený, probíhá
řada jednání. V tradičním pouťovém utkání
se Staňkov utká doma s nováčkem krajského
přeboru Okulou Nýrsko.
B mužstvo Staňkova skončilo ve II. třídě tam,
kde se víceméně očekávalo. Jisté zlepšení
nastalo u céčka v nejnižší IV. Třídě. Zklamal
dorost, který po dlouhé době v krajské soutěži
sestoupil do okresu. To málem postihlo i
starší žáky, kteří na jaře procházeli velkou
krizí. Solidní výkony podávali mladší žáci i
minižáci.
Fotbalové fanoušky Staňkova upozorňujeme
na důležitou změnu – mistrovské zápasy
A mužstva se v nové sezoně budou hrát
v sobotu.

VELKOOBCHOD
* * *
MALOOBCHOD

Ložiska ZKL - ZVL - SKF - TIMKEN - INA
CZ – DOMAŽLICE
a dále : řemeny, tmely,

Baarova 577 ( u Geodezie )
Tel+Fax: 379 722 567

www.vkloziska.cz

manžety, O kroužky,
gufera, domečky, ….
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