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Toto číslo sponzoruje SIKORA servis betonáren Krchleby

Naše firma v soukromém sektoru pracuje od 1.1.1991. Zakládal
jsem ji s úmyslem využít dlouholetých zkušeností z firmy STASIS Horní Slavkov, což byl monopolní výrobce betonáren a autodomíchávačů v rámci RVHP na velmi slušné evropské úrovni. Domíchávače patrně každý zná, k jejich naplňování slouží
právě betonárny, zařízení vyrábějící beton. Tyto betonárny se
vyrábějí v různých velikostech s různými objemy vyrobeného
betonu. Dnes jsou na našem území v provozu na nejrůznějších
stavbách – počínaje stavbou dálnice a stavbami občanské vybavenosti konče. Jsou to výrobky již zmíněné firmy STASIS, ale
i dalších výrobců - ze Slovenska, Německa, Francie, dokonce
i z Portugalska.
Dřívější praxe bývala taková, že se u větší stavby instalovala
betonárna přiměřeného výkonu a zásobovala betonem tuto
stavbu, případně menší stavby v okolí. Po skončení stavby se
přemístila jinam. Dnes jsou i větší stavby převážně zásobovány
z velkých stacionárních betonáren a beton se dováží na místo
pojízdnými domíchávači. Kromě toho existují i betonárny mobilní, lépe řečeno přemístitelné v kratším časovém intervalu,
které vykrývají prostor, pro který se nevyplatí instalovat velkou betonárnu, případně je příliš vzdálen od velké stacionární
betonárny.
Samozřejmě, jako každý provoz, či stroj, i betonárny potřebují servis a opravy, a to je právě náplň práce naší firmy. Sídlo
máme v Krchlebech a areál naší působnosti je prakticky celá

Rada města dne 14. 07. 2004
Do rady byl opětně pozván správce městských lesů k projednání podmínek
smlouvy na pronájem městských lesů.
Přítomen byl i předseda fin. výboru p. ing.
Pátý. V radě bylo dohodnuto, že smlouva
na pronájem bude připravena tak, aby
mohla být podepsána k 1.9.2004, bude
na dobu určitou do 31.12.2005 s tím, že
zisk pro město na rok 2004 bude stanoven v souladu se schváleným rozpočtem
města.
Starosta seznámil radu se získáním dotace na akci „plynofikace obce
Krchleby“. Akce by měla být realizována
v létech 2004-2005, přidělená dotace činí
2 833 000,- Kč, tj. 50% rozpočtu, který
činí 5 666 000,- Kč.
Rada projednala žádost Českého
zahrádkářského svazu - MO Staňkov
o zapůjčení prostor zasedací místnosti
MěÚ za účelem pořádání pouťové výstavy květin 24. a 25.7.2004 a sálu Lidového
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Česká republika. V současnosti má naše firma pět pracovníků
(v minulosti jich bylo až deset), kteří jsou z Krchleb nebo blízkého okolí. Prosperita naší firmy je úzce spjata s prosperitou
celého stavebnictví, a proto současný trend ve stavebnictví,
které zaznamenává růst, dává i naší firmě nadějné předpoklady, dokonce i naději na splacení některých hodně „fousatých“
dluhů některými našimi dřívějšími odběrateli.

domu pro tradiční výstavu ve dnech 14. a
15.8.2004 a bezplatný pronájem prostor
schválila. Zároveň převzala záštitu nad
srpnovou výstavou a souhlasila se zapůjčením multicaru MTBS.
Rada projednala žádost Centra
pro zdravotně postižené v Domažlicích
o finanční příspěvek na činnost pro rok
2004 a schválila poskytnutí příspěvku
ve výši 5000,- Kč a uzavření darovací
smlouvy na poskytnutí příspěvku.
Starosta předložil dále radě k projednání žádost TJ CHKZ, oddílu kopané
o poskytnutí fin. příspěvku na překlenutí
horší finanční situace v souvislosti s přípravou oddílu na novou sezonu. Rada
schválila poskytnutí zálohy ve výši 60
000,-Kč z prostředků, které byly schváleny v rozpočtu města jako příspěvek
tělovýchově.
Rada v souladu se svým usnesením č. 221 ze dne 16.6.2004 a na základě předloženého vyúčtování schválila poskytnutí finanč. příspěvku 3.300,- Kč na
zajištění kulturního programu na setkání
u kapličky na Mastníku dne 4.7.2004.
Do rady se dostavila ředitelka ZŠ
p. Mgr. Gruberová. Předložila na základě

Oldřich Sikora
požadavku rady města vyúčtování prodeje nepotřebného zařízení ze školní
kuchyně. Rada následně vyúčtování
schválila.
Rada města na návrh ředitelky
ZŠ projednala a schválila čerpání rezervního fondu ZŠ.
Zastupitel p. ing. Pátý, předseda
představenstva CHVAK, a.s., Domažlice,
provedl rozbor materiálů, zaslaných a.s.
CHVAK městu k projednání a odsouhlasení. Rada následně odsouhlasila následující materiály:
a) Vyhodnocení dohody o čerpání prostředků fondu oprav za r. 2003.
b) Vyhodnocení dohody o čerpání prostředků fondu rozvoje za r. 2003 v obci
Krchleby.
c) Dohodu o tvorbě a čerpání prostředků
fondu rozvoje a oprav v r. 2004 v lokalitě
Staňkov.
d) Dohodu o tvorbě a čerpání prostředků
fondu rozvoje a oprav v r. 2004 v lokalitě
Krchleby.
Zároveň rada doporučuje spojit
lokalitu Staňkov a Krchleby pod jednu
dohodu o tvorbě a čerpání prostředků
fondu rozvoje a oprav v r. 2005.

Staňkovsko
Rada schválila poskytnutí fin. příspěvku ve výši 5 000,- Kč jako příspěvek
obce na realizaci pouťového ohňostroje
v sobotu 24.7.2004 ve 22.00 hodin. Ohňostroj zajistí p. Zahradník.
Rada města dne 23. 07. 2004
Na programu jednání byl jediný
bod - projednání návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní na koupi pozemků
v uvažované průmyslové zóně v k.ú.
Ohučov.
Rada města za účasti předsedy finančního výboru pana ing. Pátého, předsedy
kontrolního výboru pana Jiříka, pana
Kubici a pana MVDr. Steinbacha projednala smlouvu o budoucí smlouvě kupní
mezi městem Staňkov jako kupujícím a
Polsterworld Collection, s.r.o. jako prodávajícím na koupi pozemků v budoucí průmyslové zóně v k.ú. Ohučov. Součástí
těchto pozemků je již vybudovaný sjezd
ze silnice I/26. Cena byla předjednána
na částku 5.000.000,- Kč. Rada města
rozhodla po delší rozpravě odstoupit od
dalších jednání v rámci této smlouvy a
vyčkat nebo se případně aktivně zúčastnit dražby těchto nemovitostí. Důvodem
tohoto rozhodnutí bylo zatížení předmětných pozemků exekučními příkazy k prodeji nemovitosti a právníkem zjištěná případná rizika při jejich odstraňování před
podpisem kupní smlouvy a samotným
zápisem do katastru nemovitostí (vstup
dalších oprávněných osob, apod.).
Hlasování: toto rozhodnutí jednomyslně schválili čtyři přítomní členové rady.
S rozhodnutím se ztotožnili i ostatní přítomní členové zastupitelstva města.
Rada města dne 11. 08. 2004
Rada města projednala a bez připomínek schválila jako zřizovatel Vnitřní
řád mateřské školy.
Starosta dále seznámil s návrhem vedoucího odboru MIŽP p. ing.
Holečka na projednání prodeje pozemku
parc. č. 121/74 dle KN, v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 792 m2 (jedná se o
lokalitu pod tratí) p. Hynku Řeháčkovi,
bytem Staňkov, Příčná 311.Rada nemá k
prodeji námitek, materiál bude předložen
k projednání zastupitelstvu města.
Starosta dále seznámil s návrhem
vedoucího odboru MIŽP na podepsání
smlouvy o výpůjčce mezi EKO-KOM,
a.s. a městem Staňkov na propůjčení
kontejnerů na sběr papíru. Uvedl, že v
rámci programu nakládání s využitelnými odpady, tj. papír, sklo, plasty, kov,
nápojové kartony, v souladu se zákonem
o odpadech, byla identifikována nedostatečnost sítě zabezpečující zpětný odběr
a využití odpadových obalů v Plzeňském
kraji. Pro město Staňkov z tohoto vyplývá
zapůjčení čtyř kusů kontejnerů na papír,
které poskytne EKO-KOM a město Staňkov k těmto kontejnerům povinně zajistí
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další 2 ks kontejnerů od svozové organizace, a to o objemu 1/2 zapůjčeného objemu kontejnerů. Smlouva se uzavírá na
dobu do 31.12.2007. Po uplynutí smluvní
doby má město Staňkov předkupní právo
na zapůjčené 4 ks kontejnerů za zůstatkovou hodnotu. Rada následně smlouvu
o výpujčce schválila.
Rada projednala zájem p. ing.
Anny Šindelářové, Staňkov, Jiráskova
405 o výkon funkce přísedícího Okresního soudu v Domažlicích. Radní nemají
námitek, bude projednáno s Okresním
soudem v Domažlicích a poté předloženo k projednání a rozhodnutí zastupitelstvu města.
Radní projednali a schválili žádost p. Jaroslava Leitla, Krchleby 93 o
povolení skládky dřeva u hasičské zbrojnice na dobu do 31.8.2004.
Rada města schválila prezentaci města v publikaci Plzeňský kraj bez
hranic. Podíl města na zpracování této
publikace činí 20.825,- Kč.
Starosta předložil radě následně
k projednání smlouvu mezi CHVAK, a.s.,
Domažlice a městem Staňkov na prodej
vodního díla - bývalého pivovarského vodovodu. Rada neměla ke koupi námitek,
bude předloženo k projednání zastupitelstvu města.
Rada města dne 25. 08. 2004
Rada města projednala žádost
TJ Sokol Krchleby o poskytnutí částky
cca 15-20 tis. Kč z rozpočtu města na generální opravu rozvodů el. energie v sále
tělocvičny a ostatních prostorách objektu
a dále o projednání možnosti instalace
sloupu veř. osvětlení areálu dětského a
volejbalového hřiště a rozhodla takto:
a) schvaluje instalaci sloupu VO - provede MTBS
b) schvaluje poskytnutí fin. částky
15.000,- Kč na GO el. instalace. Částka
bude poskytnuta jako záloha z prostředků určených v rozpočtu města na pomoc
tělovýchově.
Rada města projednala žádost
manželů Pivoňkových, Vránov 6 o
prominutí placení poplatku za odvoz a
zneškodňování komunál. odpadu za rok
2004 za dceru Lenku Pivoňkovou, která
již čtvrtým rokem žije v USA. Rada prominutí schválila.
Starosta dále předložil radě
úvodní materiály pro účel možného
konání komplexní pozemkové úpravy
Staňkov-město. Pozemkový úřad navrhuje i konání schůzky s vlastníky zemědělských pozemků v daném katastru.
Rada nemá námitek ke konání komplexní pozemkové úpravy, bude předloženo
zastupitelstvu k rozhodnutí o konání
komplexní pozemkové úpravy
Rada města k žádosti p. Petra
Gusta schválila pořádání rockové zábavy v sále KD dne 4. září 2004 za těchto
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podmínek:
Bude zajištěn řádný výkon pořadatelské
služby a zajištění veřejného pořádku.
Nutno provést řádné předání všech pronajímaných prostor a po ukončení akce
řádné předání zpět písemným protokolem mezi žadatelem a p. Köpplem.
Rada města projednala na návrh
starosty města hodnocení práce ředitelky ZŠ p. Mgr. Marie Gruberové. Starosta
konstatoval, že p. Mgr. Gruberová byla
jmenována ředitelkou na základě výsledku konkurzního řízení s účinností od 1.
srpna 2000. Rada města neměla námitek k práci ředitelky ZŠ a konstatovala,
že p. Mgr. Marie Gruberová bude i nadále vykonávat funkci ředitelky Základní
školy Staňkov.
Starosta seznámil s návrhem
nájemní smlouvy mezi městem Staňkov
a p. Jaroslavem Žákem, Merklín, Na Výhledech 352 na pronájem lesních pozemků a porostů. Smlouva by byla uzavřena
na dobu určitou do 31.12.2005. Návrh
smlouvy byl již v radě města předjednán dne 14.7.2004. Starosta seznámil
s úpravami znění smlouvy. Rada města
následně nájemní smlouvu schválila.
Rada města projednala doporučení komise sociální a bytové na přidělení uvolněného bytu v DPS p. Marii Vogeltanzové, Holýšov, Tylova 260 a přidělení
bytu schválila.
Starosta seznámil dále členy
rady s návrhem ředitelky MŠ na zvýšení
příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ ze 150,- Kč (usnesení rady města č. 443 ze dne 3.8.1998)
na 190 Kč. Rada zvýšení poplatku od
1.9.2004 následně schválila.
Rada města dne 8. 09. 2004
Starosta
předložil
radě
k
projednání návrh Smlouvy mezi městem
Staňkov a CHVAK, a.s., Domažlice
o nájmu věcí nemovitých a movitých
za účelem provozování vodovodu a
kanalizace včetně ČOV. Rada následně
smlouvu schválila.
Starosta seznámil radní, že p.
Marie Vogeltanzová, Holýšov, Tylova
260, vrátila byt v DPS, který jí byl
přidělen. Rada města proto schválila
přidělení bytu p. Františce Šálkové,
bytem Staňkov, Dělnická 218.
Tajemník MěÚ seznámil s
dopisem Krajského úřadu Plzeňského
kraje, odboru vnitřních věcí ve věci
stanovení správních obvodů matričních
úřadů. V rámci změny správních obvodů
by byl obvod matričního úřadu Staňkov
rozšířen o obce Poděvousy a Hlohovčice.
Radní
bez
připomínek
rozšíření
matričního obvodu odsouhlasili.
Starosta předložil dále žádost
ZUŠ Staňkov o prominutí poplatku za
pronájem sálu Lidového domu dne
28.9.2004 při koncertu Jaroslava Hutky.

Staňkovsko
Jaroslav Hutka účinkuje bez nároku
na honorář. Za výtěžek koncertu bude
zakoupen hudební nástroj pro ZUŠ.
Rada prominutí poplatku schválila.
Rada na návrh ředitelky ZŠ
schválila převod pianina ze ZŠ na ZUŠ a
prodej starých opotřebovaných učebnic
žákům za symbolickou cenu, max. 20,Kč s tím, že finanční prostředky budou
opět použity na nákup nových učebnic.
Zastupitelstvo města 15. 9. 2004
Materiály
projednávané
na
tomto zastupitelstvu obdrželi jeho
členové předem, takže si mohli připravit
připomínky nebo námitky k jednotlivým
bodům. V průběhu jednání, v jehož
úvodu starosta Bc. A. Horák seznámil
přítomné s jednáními rady od minulého
zasedání zastupitelstva, pak byly
schváleny následující body:
a)
Plnění rozpočtu za I. pololetí 2004.
Tento bod týden před zastupitelstvem
projednal i finanční výbor a doporučil jej
ke schválení. Rozpočet se v příjmové i
výdajové části poměrně dobře shoduje
s předpokladem, nevyskytly se žádné
neočekávané nadměrné výdaje. Proto
bylo plnění rozpočtu za I. pololetí
schváleno.
b)
Rozpočtové změny s tím, že
upravený rozpočet bude činit v příjmové
části 79 461 940,- Kč a ve výdajové
90 398 570,- Kč. Rozdíl v nezměněné
výši oproti původnímu rozpočtu bude
dofinancován úvěry, půjčkou ze Státního
fondu životního prostředí a zapojením
fondů. Rozpočet se oproti původně
schválenému změnil zejména o dotace
na mzdy pro školské příspěvkové
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organizace, a to o 3 574 000,- Kč.
Ekonomický odbor krajského úřadu
poskytl dotaci 700 000,- Kč na koupi
bývalého zdravotního střediska (to
v případě, že by se nesehnala dotace
na stavbu nového). Další rozpočtové
změny již nebyly tolik významné, i
když diskusi vyvolala potřeba navýšit
výdaje pro rekonstruovaný objekt
MTBS ve Wenigově ulici – o 30 000
Kč na počítačovou síť, o 30 000 Kč na
plynovodní a vodovodní přípojku a o
20 000 Kč na nákup posypové soli.
c)
Po delší diskusi zastupitelé
schválili
jednomyslně
provedení
plynofikace Krchleb, i když počet
zájemců zatím nedosáhl minimálního
potřebného počtu pro to, aby se dotace
nemusela vracet. Termín ke konečnému
vyhodnocení investice je v roce 2007 a
eventuelní nutností vracet dotaci by bylo
postiženo příští zvolené zastupitelstvo a
vedení města. K odhlášení se některých
dříve přihlášených zájemců zřejmě
přispěla současná mediální informace
o zdražování plynu, zastupitelé doufají,
že se ještě několik zájemců přihlásí,
zvláště, když se nyní objevily i informace
o zdražování elektřiny i dřeva. Stejně
jako bylo označeno za nefér odhlašování
se, bylo by nefér vůči lidem, kteří se
přihlásili a opravdu zájem mají, plyn
nezavádět a znemožnit tak v současné
době nejekologičtější způsob vytápění.
Další možnost by se jistě několik let
nenaskytla a navíc by vše bylo ještě
dražší než dnes.
d)
Smlouva o dílo s firmou VEToP
s.r.o. na realizaci akce „plynofikace obce
Krchleby“.
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e)
Mandátní smlouva s Projektovým
sdružením vodohospodářských staveb
Plzeň na zajištění odborného stavebního
dozoru nad realizací stavby „plynofikace
obce Krchleby“.
f)
Souborné stanovisko ke konceptu
územního plánu města Staňkova – změny
č.3, části obce Ohučov a Vránov.
g)
Smlouvu
se
Západočeskými
sběrnými surovinami na poskytnutí prostor
a zajištění provozního režimu sběrného
dvora vlastními prostředky a zaměstnanci
ve stávajícím areálu v Mathauserově ulici.
(K tomuto bodu uveřejníme v příštím čísle
podrobnější článek).
h)
Koupi vodního díla bývalého
pivovarského vodovodu za zůstatkovou
cenu od CHVAKu Domažlice.
i)
Smlouvu s firmou KARPEM
na realizaci rekonstrukce ZŠ Staňkov
– objekt A (v případě získání dotace).
j)
Zájem
města
o
provedení
komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Staňkov-město.
k)
Prodeje pozemků – manželům
Liškovým a M. Doležalové pozemky
v Krchlebech na stavbu RD; Z. a M.
Vališovým, H. Řeháčkovi a manželům
Výrutovým pozemky pod hřbitovem na
stavbu RD event. zahradu.
l)
Zmocnění starosty Bc. A. Horáka
k zastupování města a účasti v dražbě
pozemku firmy Polsterworld Collection
v Ohučově.
V.Žáček, J. Steinbach

Poznáte chuť brambor?
V říjnu se uskuteční již druhý ročník ochutnávky brambor spojený s informacemi o této plodině a potravině. Při
ochutnávce budou podávány brambory se žlutou, červenou a v letošním roce poprvé i s modrou slupkou. Hlízy se žlutou a
červenou slupkou mají vždy žlutou dužninu, kdežto hlízy s modrou slupkou mají i modrou dužninu, která zůstává modrou i po
uvaření.
Zájemci budou moci sami ochutnat různé odrůdy a varné typy a sami si vybrat odrůdu, kterou si obohatí svůj
jídelníček.
Chcete poznat různé varné typy brambor?
Chcete vědět více o odrůdách brambor?
Chcete se zúčastnit ochutnávky brambor?
Přijďte a seznamte se s vlastnostmi této výborné potraviny.
Prvních 50 návštěvníků obdrží dárkový balíček vybraných odrůd brambor.
Ukázky a ochutnávka brambor v pátek 8. října od 14,00 a 18,00 hodin
Místo konání: kancelář ÚKZÚZ - vchod z Americké ulice.
Všechny zájemce zvou zaměstnanci stanice ÚKZÚZ Staňkov.
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Začal opět školní rok.

1. září jsme přivítali ve škole 334 žáků, což je o 26
méně než vloni. Slavnostní zahájení s představením nových
prvňáčků proběhlo v Lidovém domě 2. září od 9,00 hodin.
V letošním školním roce máme pouze jednu první
třídu s počtem 29 žáků a žáci druhých tříd byli sloučeni
do jedné třídy s počtem 31 žáků. K těmto krokům nás donutila ekonomická situace ve školství.
Od září nabízíme na škole zapojení dětí všech kategorií do libovolných zájmových kroužků (jazykové, rybářský, pěvecký, šachový, taneční, dovedných rukou, práce
s počítačem - internet, sportovní hry) a seminářů (z fyziky,
přírodopisu, českého jazyka, dějepisu). Ve volných hodinách
mohou žáci využívat i školní knihovnu. Ti nejmenší tráví volný čas ve školní družině.
Přejeme všem, žákům i učitelům, to správné vykročení do nového školního roku.
vedení školy

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ SOKOLA STAŇKOV
Vás srdečně zve v sobotu 9. října 2004 na XXVI. ročník dálkového pochodu a
cykloturistické akce

SMYČKA RADBUZY

Memoriál Josefa Friše
Pořadatelé Vás zvou na 5 pěších tras:

10 km: Staňkov-Lacembok-Krchleby-Hlohová-Staňkov
15 km: Staňkov-Krchleby-Buková-Výtůň-Staňkov
25 km: Staňkov-Krchleby-Buková-Kacerna-Merklín-Staňkov
30 km: Staňkov-Krchleby-Buková-Kacerna-Těšovice-KolovečKvětkovice-Staňkov
50 km: Staňkov-Krchleby-Buková-Kacerna-Těšovice-Chudenice-Velký Kouřim-Němčice-Netřeby-Květkovice-Staňkov

Pro cyklisty jsou připraveny dvě cyklotrasy 30 a 50 km.
Prezentace proběhne před startem v sokolovně ve Staňkově od 6.30 do 12.00 hodin.
Ubytování je možné ve vlastních spacích pytlích v sokolovně nebo v ubytovně. Občerstvení
na trasách i v cíli, dobrou pohodu a pěkné počasí zajišťují pořadatelé, kteří se těší na Vaši
účast.
Na všech trasách možnost plnění OTO Horšovskotýnsko, jehož záznamník lze zakoupit za
50,- Kč na startu pochodu.
Bližší informace:
Mojmír Smetana, Nádražní 353, 345 61 Staňkov, tel. 603 333 306
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Už je září v kalendáři, na zahrádce na poli...

A všem se vybaví začátek školního roku. I pro nejmenší
děti začíná povinnost pravidelného docházení do MŠ. Od tří let je to
opravdu náročné a mnohdy se pobyt v mateřské škole neobejde bez
slziček v očích dětí, ale i maminek. Je to přirozený opakující se vývoj
každý rok. V předškolních třídách jsou již děti srostlé s prostředím,
s kamarády i s učitelkami, těší se na nové zážitky, hry, písničky, výlety
a další akce. Jsou důležití, znají některá písmenka, dokáží se podepsat
a počítání do pěti není pro ně problém. Důležitější však pro ně je plnění úkolů plných dobrodružství a záhad, jejich řešení a vítězství, při
kterém jim roste zdravé sebevědomí a jistota.
V letošním školním roce se sešlo k zápisu nezvykle velké
množství dětí. Bylo takové, že se nemohly přijmout děti maminek na
MD na pět dní v měsíci, protože děti s pravidelnou docházkou pokryly
potřebný počet míst v MŠ. Po období, kdy v předškolním zařízení byl
nedostatek dětí, je to nezvyklá situace nejen pro nás, ale i pro rodiče,
kteří přijímají nepřijetí dítěte do MŠ se značnou nevolí. Ne každý
pochopí podmínky a možnosti MŠ. Proto jsme ve snaze co nejvíce
vyhovět požádali o výjimku z počtu dětí město Staňkov a KÚPK a na
základě potvrzení výjimky z počtu dětí, kterou jsme obdrželi koncem
srpna, bude možné přijetí ještě několika dětí na pět dní v měsíci. Kritériem pro přijetí bude datum narození a věk dítěte od tří let. Naším
zájmem je spokojenost a pohoda všech zúčastněných, tj. dětí, rodičů i
zaměstnanců MŠ.
Začátek školního roku je ve znamení několika změn. Na
doporučení města Staňkov se zvýšilo školné v MŠ o 40,- Kč na dítě
a měsíc. Ostatní podmínky zůstávají stejné. Další změnou je placení
školného a zálohy na stravné předem, na začátku školního roku. K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu rostoucího počtu neplatičů
MŠ. Dluhy ze strany rodičů k nám v poslední době velmi narostly
/stravné, školné/, a tak jsme hledali řešení, jak jim zamezit do budoucna. Věříme, že najdeme cestu k rozumné domluvě.
Snažíme se pro Vaše děti připravovat bohatý program nejen
vzdělávací, poznávací, rozvíjející komunikaci s vrstevníky i dospělými, ale i zábavné aktivity, soužití ve společenství, řešení situací
milých i složitých a mnoho dalších. Spolupráce s rodiči i prarodiči
je vynikající. Vše, co se podařilo v MŠ vybudovat za uplynulý rok
na školní zahradě i v budově školy, je výsledek skvělého přístupu
k profesionální práci školy ze strany městského úřadu, rodičů a všech
zaměstnanců MŠ. Po dvaceti letech se v třech třídách pokládaly nové
koberce. Jejich jasné barvy probouzí nevídané aktivity dětí. Na školní
zahradě se dokončilo zastřešení slunečníků, u vstupu do MŠ vítá děti
vodní fontána s květinovou vílou, na niž si děti vydělaly výtvarnou
soutěží. Voda je život, a i když jsme slyšeli z různých úst různé názory
na umělecké duo, které by mělo obohatit dětskou duši o citové poznání další kultury a podpořit rozvoj fantazie, musíme podle ohlasu dětí a
rodičů konstatovat jejich spokojenost.
Vůně jídla je to, co zaplaší i slzu v oku. Často se priority chuťových buněk staví před výživu ducha. Bez dobré svačiny a voňavého
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oběda by pobyt v mateřské škole nebyl úplný. Dvě paní kuchařky jsou
hodné tety, které vnáší teplo a pohodu do očí dětí. Neméně důležité
je čisté prostředí, o které se starají dvě paní uklízečky. A že to nemají
s námi vůbec lehké! Neustále něco stříháme, lepíme, barvíme, trháme,
páráme a hodně naděláme. Také drobení při stolování není výjimečné, věřte, že pod stolky se často objevují velmi zajímavé části jídla.
S tím se vším se musí počítat. Jednou všichni vyrostou a budou z nich
úspěšní dospěláci a na předškolní léta budou vzpomínat s úsměvem.
A až povedou své děti do školky, teprve pak pochopí své rodiče, jejich
obavy a starosti. A životní koloběh se opakuje a učitelky, ač duchem
stále dětským, nechtěně chápou, JAK TEN ČAS LETÍ.
M. Němcová

Soukromá střední odborná škola BEAN, s. r. o.
Trnkova 125, 345 61 Staňkov

Nabízí tyto vzdělávací programy pro školní rok 2004/2005
1. Rekvalifikační kurzy jednoleté studium s možností získání výučního listu
pro učební obory
truhlář, zedník, autoelektrikář, mechanik pro silniční mot. vozidla, servírka, číšník, kuchař/ka,
technickoadministrativní pracovnice, mechanik elek. zařízení.
2. Jazykové kurzy
anglický jazyk pro začátečníky
anglický jazyk pro pokročilé
německý jazyk pro začátečníky
německý jazyk pro pokročilé
Informace: 777 698 683, 379 492 019, tel./fax 379 482 146, www.bean.cz, e-mail:stankov@bean.cz

Ing. Marie Bastlová
ředitelka SSOŠ BEAN, s. r. o.
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Míjet se nebo potkávat?

V obou případech se střetávají lidé. Záleží však na tom, jak se k sobě zachovají.
Mohou být zahlceni svými problémy, pak nás mlčky minou, nebo jsou dobře naladěni,
pak se na nás usmějí a ještě popřejí dobrý den a úspěchy v našem konání. Moje blbá
nálada je moje osobní věc a nic mě neopravňuje k tomu, abych ji signalizoval svým
výrazem a štval druhé tím, že jim neodpovím na pozdrav.
V prvním případě se svých problémů nezbavím, ve druhém budu mít radost, že
jsem rozdal trochu dobré nálady. Žijeme v rodinách, skupinách, vesnicích a městech a
musíme se v nich učit, že určití lidé požívají více úcty a ostatní jim ji musí prokazovat.
Ženy to mají dáno svým pohlavím, druzí zásluhami (lékaři a učitelé), třetí svým věkem
(kmeti). Mají nárok na důkaz, že společnost o nich ví a že je ctí.
Nebudeme-li toto pravidlo respektovat a v tomto duchu nebudeme vychovávat
své potomky, nic se nestane. Dnes, zítra a třeba i za rok. Ale jednou...
Nebudou vychovaní a budou mít dojem, že všichni jsme si rovni i v zásluhách
o občanskou společnost, a tudíž není hoden úcty víc než ten druhý. Vždyť má třeba více peněz než já, zdůvodním si svůj postoj
– pochybeného rovnostářství. Všechno se ale penězi odměnit nedá. Stát odměňuje své zasloužilé a ctihodné občany vyznamenáními,
čestným občanstvím apod. My je můžeme odměnit uctivým pozdravem, případně přáním úspěchu do dalšího konání.
Chtěl bych, aby mezi námi ubývalo těch, kteří úctu vzdát neumějí anebo ji nepoznají. Říká se o nich, že jsou
nevychovaní.
Bohumil Hering

Čištění řeky Radbuzy ve Staňkově

V minulosti se řeka Radbuza čistila již několikrát, mnoho pomohla i příležitostná těžba betonového písku místními
stavebníky, ale to už je opravdu téměř dávná minulost.
Dne 30.8.2004 se v korytě řeky objevil buldozer firmy BERDYCH z Rokycan a nejeden občan města se ptal, co se vlastně
děje. Ano, po dlouhé době, po náročných jednáních, na podkladě projektové dokumentace zpracované odbornou firmou, se dostalo
na vyčištění koryta řeky Radbuzy. Podnětem byly požadavky na čištění řeky od Městského úřadu ve Staňkově a MO ČRS ve
Staňkově. Největší znečištění zaznamenala Radbuza po povodních, ale dle vyhrnutých fragmentů různých odpadů pomáhají řece
k zániku i občané města. Dle projektu se budou práce v řece provádět ve dvou lokalitách – „U mostu“ (1105,2 m3) a „ U jezu“
(1275,5 m3 ), průtočná hloubka vody by se měla zvětšit o min. 0,5 m. Práce by měly trvat, podle počasí a stavu vody v řece, asi
jeden měsíc. Při odstraňování nánosů ze dna bude v co největší míře respektováno členité dno s možností soustředění běžných
průtoků v nepravidelné kynetě proměnlivých tvarů včetně prohloubení. Dále bude prováděno svahování břehů a v mimovegetačním
období kácení suchých, silně nakloněných a nevhodně rostlých stromů, zasahujících do průtočného profilu. Jako náhradní výsadbu
bylo doporučeno vysadit minimálně 20 ks stromů druhu: jasan ztepilý, dub letní, olše lepkavá nebo javor mléč, a to v libovolné
kombinaci.
Investorem akce je Povodí Vltavy s.p. a nám nezbývá než věřit, že se práce v řece Radbuze a v její těsné blízkosti
investorovi podaří bez jakýchkoli problémů v daných termínech dokončit. Pravda, asi už nebudeme mít plovárnu takovou, jakou ji
známe ze vzpomínek, ale alespoň se naší řece trochu na několik let zase uleví od bahna a odpadků.
Luboš Holeček

Je prase prase?
Viděl jsem to samozřejmě již vícekrát, ale pokaždé mne takováto zhovadilost dokáže
řádně rozhodit. Asi půl kilometru hluboko v lese Strachotín opět někdo vyhodil svůj
odpad - barevný, pestrý, z dálky viditelný. Určitě ho tam vezl autem, protože je ho
hodně. Sherlock Holmes by jistě vypátral, kdo to byl: nebyl to chudák, protože mezi
odpady byl ovládač počítačových her, měl syna – další hračka plastiková, poměrně
velká pistole. Dítě bude asi dost tlusté podle množství velkoobjemových lahví od
slazených limonád, tloušťka by se asi dala zjistit podle obleků přiložených tamtéž. A
asi to nebyl obyvatel z dálky, protože z jedné igelitové tašky vyčnívalo slepičí křídlo.
Sherlock Holmes by mohl pátrat dál, já jsem se ovšem štítil byť jen na zbytky po
takovémto praseti koukat. A propos! Poněkud křivdíme zvířeti, označujeme-li jeho
jménem nečisté občany. Však také jedno z plemen se jmenuje „české bílé ušlechtilé
prase“. A každý chovatel vám potvrdí, že prase své exkrementy ukládá na jedno
místo, na rozdíl od některých jedinců našeho biologického druhu, kteří pozůstatky svého konání trousí, kde je napadne. Ostatně o
tom psal v minulém čísle pan L. Holeček. Kdybych měl foťák při sobě, byla by fotka velmi podobná.
Hned vedle hromady tohoto svinstva je pěkně udržovaný posed. Věřím, že pokud by tam seděl nějaký myslivec v době, kdy se tam
náš spoluobčan „vyprazdňoval“ a našil mu brokovnicí do zadní části, byl by patrně odsouzen ale veřejné mínění by (jak doufám!)
bylo na jeho straně.
J. Steinbach

Staňkovsko
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OZNÁMENÍ

Oznamujeme, že od září si mohou občané vyzvedávat nové tiskopisy pro státní sociální podporu (přídavky na děti, sociální
příplatek, příspěvek na bydlení, potvrzení příjmů, atd.) přímo na Městském úřadu ve Staňkově - odboru sociálních věcí. Dále
jsou k dispozici tiskopisy pro umístění do ústavu sociální péče pro dospělé občany (domov důchodců) a ústavu sociální péče
pro mládež.
Po dohodě s Úřadem práce v Domažlicích bude ve vestibulu na nástěnce MěÚ pravidelně uveřejňována aktuální nabídka volných pracovních míst. Žádosti o zprostředkování zaměstnání jsou k dispozici na odboru sociálních věcí. Občané hledající zaměstnání se tak snadněji dostanou k potřebným a aktuálním informacím bez nutnosti dojíždět do Domažlic. Povinnost uchazeče
dále pravidelně navštěvovat úřad práce se tím nemění.
Od tohoto kroku si slibujeme zvýšenou informovanost občanů, kteří skutečně práci hledají, úsporu času a zanedbatelná není ani
finanční úspora spojená s dojížděním do Domažlic. Vývěska bude pravidelně aktualizována podle nabídky úřadu práce.
Ženy po ablaci (odnětí prsu) si mohou požádat o příspěvek na zvýšené náklady spojené s používáním kompenzačních pomůcek.
Při podání žádosti je postupováno diskrétně a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
Dagmar Raunerová
odbor sociálních věcí

Radost z hromádek.

Městský úřad Staňkov
upozorňuje občany, že do 30. září 2004 mají
dle obecně závazné vyhlášky města povinnost
uhradit 2. splátku za likvidaci komunálního
odpadu za rok 2004. Poplatek je možno uhradit
v pokladně městského úřadu.
Dále upozorňujeme občany města, že opět
proběhne sběr velkoobjemového odpadu a
nebezpečného odpadu. Kontejnery budou
umístěny na obvyklých místech:
25.-26. září 2004 na návsi v Krchlebech, Ohučově,
Vránově
2.-3. října ve Staňkově v areálu sběrných surovin
a v ohradě Na Tržišti,
v sobotu 2. října od 8.00 do 16.00 hodin
v neděli 3. října od 8.00 do 12.00 hodin

V současné době buduje město Staňkov v lokalitě „Za humenicí“, nyní spíše známé jako lokalita „Pod
hřbitovem“, inženýrské sítě pro nových 25 stavebních parcel,
na kterých snad v brzké době vyroste nová obytná čtvrť. Již 13
parcel je prodáno novým majitelům a věřte nebo ne, začínám
jim již dnes tak trochu závidět. Jsem zahrádkář, a tak když kontroluji postup výkopových a stavebních prací v této lokalitě, pozoruji, jak na mnohých parcelách přibývají překrásné hromádky
poměrně kvalitního koňského hnoje. Napočítal jsem jich již
celkem na třicet. Jak krásné koupit pozemek a již v začátku mít
připravený koňský hnůj pod okurky, rajčata nebo snad do pařeniště. Pravda, stavebníci budou mít asi jiné starosti než zahrádkaření, ale ten krásný pocit, že se jim již dnes někteří občané
snaží pomoci s hnojením jejich pozemků, to je přece nádhera. A
pokud to majitelé těchto krásných a přibývajících hromádek neocení, budou asi muset dárci sáhnout do peněženky, tím myslím
do své vlastní, a toto nadělení na své náklady odstranit. A pokud
ne, budou se muset obě strany sejít u jiné instituce než u výboru
zahrádkářů a tam už se bude jednat jen ve stínu paragrafů. Tak
žádám dárce koňského hnoje, ať vozí hnůj tam, kam je to třeba,
nebo tam, kam bude mít určeno. Stačí jen poptat se a projevit
vůli jednat. Hnůj na pole nebo pod okurky ano, ale do základů
nových rodinných domků NE. Nebo snad máme chtít zasypat
dárce jeho vlastními hromádkami až po střechu jejich domu?
Možná by se mu to líbilo, pokud to činí on ostatním!
Luboš Holeček

Staňkovsko
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Slovo faráře:
Kdo utlačuje chudáka, křivdí jeho Tvůrci,
ctí Ho, kdo se nad ubožákem smilovává.
Pro vlastní zlobu padá bezbožný,
ale spravedlivý má útočiště ve své nevinnosti.
Moudrost přebývá v srdci rozumného,
v nitru hlupáků však umírá.
Spravedlnost povyšuje národ,
zato neřest přivádí lidi k úpadku.
Kniha Přísloví, 14. kapitola
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Léto uplynulo a děti se vrátily do škol. Vzpomínají na
to, co kdo kde užil, na tábory, sportovní soustředění a kulturní
akce. Ale někteří vzpomínají na to, co užili u babiček a dědečků,
a sejdou-li se v tomto prázdninovém čase prarodiče s mladým
srdcem a zdravýma nohama, je o program postaráno.
Každá akce se po ukončení zhodnotí, pochválí nebo se
vytknou chyby. Prarodičům je pochvalou přání vnoučat sejít se
ve zdraví zase za rok.
Myslím, že děti mohou poděkovat za krásné prázdniny
organizované veřejnými organizacemi i za prázdniny prožité u
dědečků a babiček.
Bohumil Hering

Čečovice

Ve dnech 18. a 19. září se konaly na zámku Čečovice
dny otevřených dveří. V prostorách zámku návštěvníci,
kterých se sešlo poměrně hodně, viděli výstavu obrazů
Milana Eberleho a fotografií Daniely Brabcové a Michaely Korabečné, keramiky a suché vazby Tomáše Nedvěda
a Zdeňky Štěchové. V sobotu pak se uskutečnil v čečovickém kostelíku koncert tria Kayoko Zemanové /spinet,
viola da gamba a zobcová flétna) – kostel byl zcela zaplněn. V neděli pak vystoupila staňkovská skupina Kargen.
Akci pořádal Český svaz ochránců památek. Výtěžek
všech akcí je určen na rekonstrukci zámku v Čečovicích.
HAVLÍČKU HAVLE
Mají tě v ohrádce, za mříž tě vsadili
Andělé z Brixenu, co vzývaj násilí
Pohádku pro děti, loutkové divadlo
Tahajíc za nitky nevyjdou na světlo
A podle litéry Paragraf šavle
Teď dumej o právu Havlíčku Havle
Trochus je popletl, řídil ses zákonem
Co platí nad lidmi a také nad pánem
Pán se však urazil, jaképak zákony
On přece nejlíp ví, kdo má být poslušný
Co tě to napadlo foukat jim do kaše
Nejezdils na koni, cválal jsi na bleše
Pan Bach má básníky ve velké vážnosti
Jak rád je v erárních komůrkách pohostí
Vždyť je to nerozum zkusit se s mocným přít
Mohl ses dobře mít, šlo by to zařídit
A při tvých schopnostech pán by tě zaměstnal
Stačilo pochopit, stranou bys nezůstal
Potichu, bez hluku, přišli tě navštívit
Korektně, zdvořile, nemoh jsi odepřít
Hostinské pokoje na vás už čekají
Oblek si neberte, lepší tam dávají
V Brixenu na rynku holky si šeptají
Zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají
Vždyť uměl hezky říct, nač my jen myslely
Že pěknej mužskej byl, proto ho zavřeli

Dovolujeme si vás tímto srdečně pozvat na koncert
Jaroslava Hutky,
který se koná 28. 9. 2004 od 19.00 hodin v Lidovém domě. Výtěžek
této benefiční akce věnujeme dětem ZUŠ a koupíme pro ně hudební
nástroj nebo hudební pomůcky důležité pro výuku. Lístky je možno
zakoupit u pana Köppla v předprodeji nebo zamluvit v ZUŠ Staňkov
ústně či telefonicky. Cena vstupenky činí 50,- Kč, děti zdarma.
Kolektiv ZUŠ
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Ohučov a Ohůčov.

Jak vidno z přiloženého, nemá jasno Správa a údržba silnic, která dodává
značení. Oba snímky byly pořízeny v jediném dnu, pouze na opačných
stranách silnice.
Ono je to v našem kraji se jmény obcí vůbec dosti zajímavé. Nevím, jak
mladí, ale ještě naše generace říkala např.: „Ve Stankovech se přesedá…“,
„Bydlím ve Vráňovech, jedu do Vráňov…“, „Do Houčov to není daleko…“
„Jsem ze Škrchleb…“. Tedy všechny staňkovské obce mají svůj lidový,
hojně používaný název. Okolní obce na tom nejsou jinak: Lohová, Čermá,
Poděvusy, Vostračín, Tejno, Šemešice.
Používání těchto lidových názvů se jaksi vytrácí a nevím, je-li to dobře.
Jejich znalost a používání totiž signalizuje, že dotyčný tento kraj zná a je tu
doma. Řekne-li ještě dnes někdo, že jde do Vránova, vsadím se, že není zdejší.
Protože mnoho lidí neví, jak se obec z nadpisu tohoto článku vlastně jmenuje, připojujeme proto poněkud
odbornější pojednání:
Lokalita Ohučov se v písemných pramenech poprvé objevuje v listině z roku 1271 v podobě Ohulchow.
Dnešnímu názvu se velmi blíží již tvar Ohuczow, který se nachází v listině s datem 1299. Antonín Profous v díle
Místní jména v Čechách (1951) předpokládá, že původní podoba tohoto místa byla nejspíše Ohlčov. Před „l“ se
vyvinula průvodní samohláska „u“ a splynula s ním. V Berní rule (1654) i
v Tereziánském katastru (1775) se setkáváme s tvarem Houčová, blízký
lidovému pojmenování Houtschowa. S ním souvisí i německý název
Autschowa (podle sčítání v roce 1930 obývalo Ohučov 175 Němců a 43
Čechů). V roce 1850 se pro tuto tehdy samostatnou obec již užívalo oficiální
pojmenování Ohučov. Tato podoba místního názvu je stejná dodnes a je to
její jediný správný název, ne tedy často se objevující tvar Ohůčov. Úředně
určené názvy obcí se objevily poprvé ve Statistickém lexikonu v r. 1923 pod
patronací komise pro stanovení názvů obcí při ministerstvu vnitra. Oficiální
názvy současné i dnes najdeme v nejnovějších statistických lexikonech,
které jsou vydávány vždy po vyhodnoceném sčítání lidu.
J.Steinbach

Z archivu...

Dobrý pomocník, zlý pán
O tom, jakým zlým pánem může být oheň, se ani není třeba rozepisovat. Množství písemností a archiválií,
uložených ve Státním okresním archivu Domažlice, se sídlem v Horšovském Týně, svědčí o mnohočetných požárech ve
městech a městečkách nejen bývalého okresu Domažlice. V dochovaných oběžnících a vyhláškách byli obecní představitelé žádáni o příspěvky na pohořalé z celých Čech. Doložené soupisy drobných finančních příspěvků a darů pak
dokládají lidskou soudržnost v neštěstích, jaká dokázal vzplanuvší oheň napáchat. Výkaz škod způsobených požárem
z roku 1831 a 1835 dává tušit, že i ve Staňkově bylo občas nelehko. Aby se podobným ztrátám na majetku a nedej
bože na zdraví a na životech zabránilo, začala být přijímána nejrozličnější opatření. Tím nejjednodušším způsobem
prevence bylo držení nočních hlídek, které dokládají mj. i romantické obrázky ponocných. Zákonné předpisy z „řádu
o hašení ohně“ z roku 1785 přikazovaly představitelům obce dohlížet na tyto hlídače, kteří měli od sv. Michala až do
Velikonoc od 9 hodin do 4 ráno a od Velikonoc do sv. Michala od 10 do dvou nebo třech hodin „v místě sem a tam
choditi, a bez přestání na oheň pozor dávati, oni se tedy nesmějí opovážit, mezi časem ponocným v hospodách aneb
kdesi jinde ve světnici se zdržovat.“
Ze zachovaných písemností z fondu Archivu města Staňkov zatím není jasné, zda ve Staňkově byl ponocný ustaven, nebo zda se v hlídání střídali sedláci, chalupníci a podruzi. Okresní hejtmanství v Horšovském Týně uložilo v roce
1851 staňkovským radním, aby do osmi neděl vypracovali pro městečko požární řád, ze kterého by jasně vyplývalo, co
má ten který občan v případě požáru dělat. Ze 4. listopadu 1851 pak pochází soupis 180 staňkovských mužů a jejich
hasičských povinností, u každého jména je poznamenáno, kdo by popadl háky, kýble s vodou, žebřík, ruční stříkačku,
kdo by případně nastoupil k vozu s vodou a kdo k vozu se stříkačkou. Mimochodem doklady o nákupu pojízdné hasičské stříkačky se dochovaly z let 1829 až 1830, stejně je dokladována stavba hasičské zbrojnice v letech 1833-1835.
Hašení pojízdnou stříkačkou už lze považovat za pokrokové, vždyť ve starších dobách spočívalo „umění odolati ohni“
ve stržení okolních budov, aby oheň neměl šanci rozšířit se. Ostatně tomu odpovídalo i neustálé snažení staňkovských
radních, aby lidé nepokrývali střechy svých příbytků došky, ale šindelem.
(Fond Archiv města Staňkov)
Radka Kinkorová
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Kulturní akce
v Lidovém domě
18.9.

byl zahájen kurz tance a společenské
výchovy pod vedením
p.Jindřicha Vostárka

28.9.

koncert představitele folkové scény
Jaroslava Hutky
začátek v 19.00 hodin
předprodej vstupenek u p.Köppla

15.10.

Josef Náhlovský - Jaroslav Šíp
začátek v 19.30 hodin
předprodej vstupenek na MěÚ

30.10.

Rockový koncert
začátek ve 20.30 hodin

A potom, že nerostou...

(foto 18.9.2004)

zákulisí , tak zní podtitul knihy, která
dokazuje, jak silným zážitkem může
být literatura faktu.

Nové knihy v Městské
knihovně
Libor Chvojka : Novým Zélandem
s děravou kapsou
Zážitky z putování nám přibližují
překrásné
barevné
fotografie
Jana Kavaleho. Zachycují variace
novozélandské přírody v několika
se měnících náladách, představují
charakteristická místa a život této
země.
Cestovní atlas - Maďarsko
Brožura
připomene
historii
země,upozorní na zajímavá místa a
poskytne praktické rady pro pobyt.
Roman Cílek-Miloslav Moulis :
Dokonáno jest...!
Osudný březen 1939- pohled od

Noah Gordon : Lékařka
Příběh bostonské lékařky, která
odchází do horského městečka
a otvírá si zde soukromou praxi.
Prostřednictvím nových zkušeností
a prožitkem osudů svých přátel
se dobírá nového smyslu života a
podstaty lidského bytí. Román je
třetím svazkem trilogie o rodině
lékařů. První dva Ranhojič a Šaman
získaly literární ceny a staly se
bestsellery v mnoha zemích .
Haruki Murakami : Na jih od hranic,
na západ od slunce
Romantický příběh od autora,
který je považován za jednoho
z
nejvýznamnějších
japonských
spisovatelů současnosti , lze chápat
jako výstražné podobenství o světě
pokřivených lidských hodnot.
Do češtiny byl přeložen také román
Norské dřevo.

Kino

úterý 21.9.
Lepší pozdě, nežli později
film USA
pátek 24.9.
Post coitum
český film
úterý 29.9.
Den poté
film USA
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Sokol Krchleby, SDH Krchleby a Stříbrná rosa Staňkov
pořádají v neděli 26.9.2004

NEDĚLNÍ PROCHÁZKU
POHÁDKOVÝM LESEM

Vychází se od fotbalového hřiště v Krchlebech od 14.30 do 16.00 hodin
Děti, vezměte s sebou rodiče!
V cíli vás čeká opékání buřtů a posezení s kytarou.
Na setkání se těší pořadatelé.
Historický den se staňkovskými šermíři

28.8. ve Staňkově proběhl v rámci oslav 10. výročí skupiny historického šermu Kargen historický den. Od rána bylo u sokolovny rušno, protože už od deváté hodiny
ranní bylo pro děti připravené dopoledne plné her a soutěží. Přestože se zdálo krátce
po deváté hodině, že staňkovské publikum opět nepřijde a bude „tradičně“ převažovat počet přespolních návštěvníků (jak už to při podobných kulturních akcích bývá),
kolem půl desáté se hřiště slušně zaplnilo dětmi. Příchozí zcela určitě nelitovali,
protože šermíři v kostýmech připravili opravdu zajímavá klání (střelba z luku a kuše,
jízda na splašené kobyle nebo skolení nepřátel řemdihem). Dopoledne završila
velice povedená pohádka
v podání spřátelené skupiny historického šermu,
kterých se koneckonců
během celého dne na
„place“ vystřídala pěkná
řádka. Odpoledne se
neslo v duchu zábavy
pro dospělé publikum a
povedený den zakončila
country kapela Dědows
a velice efektní ohňové
vystoupení
pořádající
skupiny.
Protože v našich poměrech si úctu zaslouží každý, kdo je ochoten něco
pro zdejší kulturu udělat,
poděkování se zde zdá
býti málo.
F.Schenk
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Sokolovna Staňkov, hodiny aerobiku

(Platí od 4. října)
pondělí 18-19 hodin, aerobik junior, vede Mirka Brožová
19-20 hodin, aerobik mix, středně pokročilí, vede Hanka Kupková
20-21 hodin, aerobik mix, pokročilí, vede Hanka Kupková
středa -

20-21 hodin, aerobik mix, středně pokročilí, vede Hanka Bažantová,
20-21 hodin, pozor! KD Puclice, aerobik mix, začátečníci, vede Hanka Kupková

Bližší informace na telefonu 777 609 537, 605 805 320

Vstup do sezony 2004/2005 se podařil fotbalistům Staňkova, kteří
navazují na výkony i výsledky jarní části. Po šesti odehraných kolech
měli na kontě již 12 bodů a za sebou mj. i vítězství nad dalším okresním
týmem z Poběžovic. Mužstvo se zatím dobře vyrovnává s absencí
střelce Hujsy a o góly se dělí jiní hráči. Znovu upozorňujeme příznivce
staňkovského fotbalu, že domácí
zápasy A mužstva se hrají v sobotu
a ne v neděli, jak bylo dosud
zvykem.
Béčku se naopak ve II. třídě nedaří,
tento tým se potýká s nedostatkem
hráčů. Snad nějací noví rostou
v dorostu, který po sestupu do
okresního přeboru usiluje o rychlý
návrat do krajské soutěže. Nejde to
ani našim starším žákům, v jejichž
kádru chybí zejména hráči
nejstaršího ročníku 1990. Naopak
nadějné výkony podávají mladší
žáci a minižáci.
S postupujícím podzimem dochází
i na další sporty, například futsal
či stolní tenis, o nichž vás budeme
v dalších číslech Staňkovska určitě
informovat.

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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