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Toto číslo sponzoruje
ANS - Střecha s.r.o.

Číslo 60

ANS
– STŘECHA s.r.o.
Jedná se o specializovanou firmu, která se zaměřuje

především na provádění střech na klíč. Dále provádí
zateplování fasád a jejich obklad suchou cestou, jeřábnické práce, drobnou výrobu klempířských prvků,
prodej střešních krytin a materiálů, poradenství v oblasti střech apod.
Firma vznikla roku 1997 a tvoří ji zaměstnanci, kteří
se své profesi věnují i více než 20 let. Mezi ně patří
tesaři, klempíři, pokrývači, prodejci i projektanti. Hlavní sídlo firmy najdete v Domažlicích (Masarykova
ul.), kde jsou v areálu firmy soustředěny dílny, sklady
i prodejna. Ve Staňkově v Nádražní ulici (u kostela)
má firma svou pobočku, ve které můžete nakoupit
veškerý materiál týkající se střechy. Pracovník firmy
Vám po dohodě vyrobí drobné klempířské výrobky
dle vašeho přání nebo přijme podklady pro zpracování rozpočtů.
Pokud Vaše střecha potřebuje rekonstrukci, stačí oslovit jakoukoli pobočku firmy. Technik přijede přímo k Vám, kde
provede prohlídku stavby, doporučí nejvhodnější variantu rekonstrukce (krytinu, střešní okna, skladbu střešního pláště apod.), posoudí stávající krov, zaměří stavbu a vypracuje cenový rozpočet. To vše ZDRAMA. Stejný postup je i v
případě, pokud požadujete fasádní obklad či zateplení venkovních stěn. Jestliže stavíte nebo se stavět chystáte, stačí dopravit do kanceláře firmy projektovou dokumentaci, dle které bude vypracován cenový rozpočet a doporučeny
vhodné stavební materiály. Samozřejmě bezplatně.
Firma provádí střechy i na velkých zakázkách, jakými byly např. přestavba bývalých kasáren v Domažlicích na
bytové jednotky, stavba pobočky VZP v Domažlicích, stavba několika bytových domů v Holýšově nebo rekonstrukce
věže kapucínského kláštera v Horšovském Týně. Zde byl pracovníky firmy nalezen tubus ukrývající vzkaz od minulých generací, který odevzdali na MÚ v Horšovském Týně a za účasti městské rady a zástupců památkového úřadu
tubus slavnostně otevřeli. Dnes už se v
opravené a pozlacené báni na věži kostela nachází tubus nový, ve kterém jsou
uloženy nové listiny - vzkaz pro další
generace.
Více informací o firmě najdete na
internetu: http://www.ans-strecha.cz.
Kontakty na firmu:
ANS-STŘECHA s.r.o.
Masarykova 124
344 01 Domažlice
+420 379 724 575
Pobočka:
ANS-STŘECHA s.r.o.
Nádražní 64
345 61 Staňkov
+420 379 482 344
info@ans-strecha.cz

Staňkovsko

Rada města dne 16.11. 2005
Rada po diskusi doporučí zastupitelstvu schválení navýšení místního
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů pro
rok 2006 na 400,- Kč (stávající 360,- ).
Navýšení bude zapracováno do návrhu
nové OZV.
Starosta seznámil členy rady
města s návrhem programu zastupitelstva města, které se bude konat 28.
listopadu 2005 v 17.30 hod. v zasedací
místnosti MěÚ.
Rada města schvaluje:
- Úpravu poplatku za pronájem tělocvičny
ZŠ takto:
a) pro občany a organizace působící na území města Staňkov a k němu patřících obcí:
velký sál za každou započatou hodinu 150,- Kč
malý sál za každou započatou hodinu 80,- Kč
b) pro ostatní:
velký sál za každou započatou hodinu 250,- Kč
malý sál za každou započatou hodinu 130,- Kč
c) promíjí se poplatek za pronájem sálů
pro žákovské staňkovské a k nim patřící
kolektivy a hasičský záchranný sbor
d) dětský domov platí polovinu z částky,
kterou platí místní organizace
- Žádost p. Miloslavy Korelusové, Holýšov, PMV 464 pořádat taneční zábavu
se skupinou HARLEJ dne 25.3.2006 v
Lidovém domě za těchto podmínek:
- řádný výkon pořadatelské služby a zajištění veřejného pořádku
- nutno provést písemné převzetí prostor
a následné předání po ukončení akce se
správcem zařízení
- Žádost ředitelky Soukromé střední odborné školy a Gymnazia Bean s.r.o. o
prominutí poplatku za pronájem KD ve
dnech 16. a 19.11.2005 za účelem nácviku předtančení a 25.11.2005 za účelem
konání maturitního plesu
Rada města dne 28.11. 2005
Tajemník MěÚ předložil radě
města k projednání nový Organizační řád
MěÚ. Členové rady navrhli pouze drobné
úpravy 2 bodů, jinak byl Organizační řád
v navrženém znění schválen.
Rada města projednala žádost
Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v ČR, Okresní organizace Domažlice,
o příspěvek na činnost Poradenského
centra pro sluchově postižené na r. 2006.
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Rada po diskusi poskytnutí příspěvku neschválila.
Rada města projednala žádost
TOM, oddílu Stříbrná rosa Staňkov o poskytnutí finančního příspěvku na projekt
rekonstrukce objektu bývalé plovárny,
který je majetkem města. Jedná se dle
kalkulace, předložené vedoucím oddílu, o
částku 7.300,- Kč. Rada města poskytnutí příspěvku schválila. Bude zapracován
do rozpočtu města při provádění rozpočtových změn.
Jednání zastupitelstva města konaného dne 28. listopadu 2005
Hlavním bodem zastupitelstva bylo projednání Obecně závazné vyhlášky č.
2/2005 o závazných částech 6. změny
územního plánu sídelního útvaru města
Staňkova, kterou se mění a doplňuje
OZV č. 29/1998 ze dne 30.03.1998.
Úvodní slovo k projednávanému bodu
přednesla p. Vostracká, vedoucí stav.
úřadu. Uvedla, že změna řeší hlavně hranice stanoveného území řeky Radbuzy,
vytvoření podmínek pro protipovodňová
opatření, návrh protipovod. opatření a
vymezení nových ploch pro rozvoj města
na vhodných pozemcích mimo záplavové
území. OZV č. 2/2005 byla schválena
Následně p. starosta předložil zastupitelstvu návrh upravených Zásad k prodeji
bytů v majetku města. Provedl rozbor
tohoto materiálu, který obdrželi zastupitelé předem písemně. Následně otevřel
rozpravu. V rozpravě vystupil pan Jiřík
a navrhl rozšířit text o odstavce, v nichž
je uvedeno, že při převodu vlastnictví k
bytu, jehož nájemcem je fyzická osoba,
má dosavadní vlastník bytu, popř. budovy, povinnost nabídnout převod bytu
tomuto nájemci; nepřijme-li nájemce tuto
nabídku do 6 měsíců ode dne, kdy mu
byla doručena, může být převedena jiné
osobě. Zastupitelé poté Zásady k prodeji
bytů v majetku města schválili.
Dalším bodem jednání zastupitelstva
bylo projednání Smlouvy o smlouvě
budoucí darovací, mezi městem a ŘSD
ČR o převzetí do vlastnictví města Staňkov vyřazovanou část silnice I/26 po
vybudování a zprovoznění přeložky I/26
obchvatem Staňkova. V úvodním slově
p. starosta konstatoval, že smlouva se
nerodila lehce. Bylo nutno překonat snahy převést na město celou stávající část
I/26. Posledním možným kompromisem
je převedení části od křižovatky u BEAN
s.r.o. po křižovatku na Klatovy. Následně
otevřel rozpravu, po níž zastupitelé tuto
smlouvu schválili.
V dalším bodu zastupitelé projednali a
schválili Mandátní smlouvu na výkon
odborného stavebního dozoru nad akcí
„TV pro 5 RD Staňkov pod Mastníkem“,
která se navrhuje uzavřít s Projektovým
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sdružením vodohosp. staveb Plzeň,
sady Pětatřicátníků 33.
Zastupitelstvo města dále schválilo:
- Dodatek ke zřizovací listině Základní
školy Staňkov, schválené usnesením ZM
č. 24, odst. III, písm. f)
- Prodej stav. parcely č. 121/75, dle KN,
v k.ú. Staňkov-ves, o výměře 927 m2,
manželům Aleně Vališové, bytem Praha
8, Gdaňská 338/17 a Miroslavu Vališovi, bytem Praha 4, Špírkova 522/14, za
účelem výstavby RD. Cena za l m2 : 350
Kč Prodejní cena celkem včetně GP a
poplatku KP : 327.000,- Kč
- Prodej pozemku parc. č. 786/2, dle KN,
v k.ú. Staňkov-město, o rozloze 40 m2,
manželům Pavlovi a Radce Pittrovým,
bytem Staňkov, U Pošty 386. Cena za 1
m2 : 105,- Kč, celkem 4.200,- Kč
- Prodej bytu č. 11 v bytovém domě č.
341, Na Tržišti, Staňkov, o velikosti 1+1,
výměra 43,21 m2 a poměrné části stav.
parc. č. 566 o výměře 248 m2, v poměru
4321/76593,
v k.ú. Staňkov-město a sklepní koje o výměře 4,83 m2, p. Josefu Kočkovi, bytem
Holýšov, Sokolovská 164.
Prodejní cena dle znaleckého posudku
199.900,- Kč
- Prodej bytu č. 15 v bytovém domě č.
334, Na Tržišti, Staňkov, o velikosti 3+1,
výměra 72,89 m2, a poměrné části stav.
parc. č. 559, v poměru 7289/97 318,
v k.ú. Staňkov-město a sklepní kóje o
výměře 2,08 m2, manž. Daně a Petrovi
Polívkovým, bytem Klatovy, Podhůrecká
507/3.
Prodejní cena dle znaleckého posudku
369.990,- Kč
- Návrh na změnu usnesení zastupitelstva města ve věci koupi pozemku od
ZO OS Stavba ČR CHKZ Chlumčany,
a.s., závod Staňkov. Jedná se o koupi
jinak označených parcel, schválená
celková výměra i kupní cena zůstávají
beze změny.
V diskusi hovořil p. starosta o přípravě
realizace Husovy ulice + chodníků, koncertu pro Radost, vyhodnocení ankety
Sportovec okresu ve Staňkově, úvaze
daňové výtěžnosti pro r. 2006 a dražbě
ubytovny, jejíž vyvolávací cena je 3 mil.
Kč. Pan Jiřík požádal, aby bylo v zápise
uvedeno, že rada města zahájí jednání o
převodu pozemku pod silnicí, která má
být převedena do majetku města. Starosta Horák prohlásil, že zjistí okolnosti,
příští zastupitelstvo pak může zavázat
radu k řešení. MUDr. Cihlářová vyvolala
diskusi o přístupnosti nově budovaného
dětského hřiště, ve které vystoupili další
členové zastupitelstva, rady i Městského
úřadu.
V.Žáček, J. Steinbach

Staňkovsko
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Vážení spoluobčané,
ani jsme si nestačili rok 2005 pořádně uvědomit a už nám končí. Opět budeme každý po
svém vnímat kouzelnou sváteční atmosféru, ještě znásobenou pocitem souznění s našimi nejbližšími. Za pár dní si pak budeme se sklenkou v ruce připíjet na ten další rok.
Chtěli bychom, aby byl, alespoň z pohledu města, alespoň stejně úspěšný jako ten letošní. Podařilo se opět udělat něco málo pro lepší vzhled našeho města. Rád bych na tomto
místě poděkoval Vám všem, kteří jste se na dalším rozkvětu našeho města podíleli.
Vážení a milí spoluobčané, dovolte mi, abych Vám všem ze Staňkova, Krchleb,
Ohučova a Vránova popřál klid, mír v duši, lásku v srdci, a to nejen o Vánocích, ale i
po celý následující rok. V novém roce 2006 pak zejména dobré zdraví a dar šířit kolem
sebe slušnost a laskavost. To je to nejlepší, co můžeme jeden druhému dát.
Bc. Alexandr Horák, starosta

Narodil se Kristus Pán.....
Veselme se !
Z růže kvítek vykvet nám.....
Radujme se!
S TOUTO NADĚJÍ NAPŘESROK....
VŠICHNI TĚŠME SE !

KONCERT PRO RADOST

S tímto novoročním přáním zdravíme všechny staňkovské občany.
Velmi si vážíme, že byla obnovena tradice předvánočních koncertů.
Vaše dary, kterými jste přispěli při konání koncertů vždy třetí adventní sobotu, jste pomáhali při zařizování pokojíčků v domově na
Radosti, zařizování kuchyně, vybavování denních prostor pro malé děti s postižením. V dalších letech to byla pomoc při rekonstrukci domu v Kostelní ulici v Merklíně, kde nyní sídlí dílny a chráněný byt. Koncert, který již také podpořila Nadace Divoké husy,
plně zaplatil kuchyni v dílnách a v chráněném bytě i se spotřebiči. Tento poslední koncert pomůže s vybudováním rehabilitační
zahrady u domečků, které se nyní v zahradě na radosti dokončují. Z celého výčtu je zřejmé, že díky Vaší pomoci se společně s
dalšími dary daří budovat důstojné podmínky pro život našich spoluobčanů, kteří jsou na různé míře pomoci stále závislí. Myslím,
že zde patří velký dík i dvěma lidem, kteří nejsou ze Staňkova. Tím je bývalý děkan Müller a pan Kováč z Holýšova, kteří byli
autory organizátory této myšlenky. Těšíme se z nabídky a pomoci Městského úřadu a vítáme další spolupráci.
Tímto Vám ještě jednou děkujme a přejeme Vám v novém roce hodně dnů plných radosti a Božího požehnání.
Za všechny zaměstnance a uživatele služeb Marta Mikulová
Pozn.: Výtěžek z této akce dosáhl 33.217,50 Kč - tato částka bude zdvojnásobena nadací Divoké husy, takže domovu na Radosti
bude poskytnuto více než 66.000,- Kč!

Vánoční čas

Asi bychom nenašli jiné slovo, které při vyslovení způsobí rozzáření dětských
očí, touhu, očekávání a nedočkavost. Vánoce jsou pro mnohé nejkrásnější svátky v roce.
A čím to je? Možná právě tím, že jsou jen jednou v roce a trvají tak krátce. Možná tím, že
je spolu celá rodina a udělají si čas i příbuzní, se kterými jste se celý rok neviděli. Tatínek
nepřijde z práce pozdě večer a neodbude vás slovy, jaký měl těžký den a jak je unavený.
Na Vánoce každé srdce pookřeje, jako vločka padlá na vaši tvář.
Jsou i tací, kterým se s blížícím se nakupováním dárků zježí vlasy hrůzou na
hlavě při představě přeplněných obchodů a hrozícího pádu na bořící se namrzlé břečce.
Jsem rozhodně pro to, aby děti věřily na Ježíška. Má to své kouzlo. Představují
si, jak asi vypadá, a zpytují svá svědomí, jestli náhodou nezlobily, protože Ježíšek
všechno vidí a nepřinesl by jim žádné barevné, úhledně zabalené dárečky ani stromeček
se světýlky a prskavkami. Je krásné vidět vítěznou dětskou tvářičku, která sdělí své plačící
mamince nad rozbitou pračkou: „Maminko, neplač, napíšeme si Ježíškovi o novou. Vždyť
jsou za chvíli Vánoce.“
Vánoce se ale čím dál více stávají komerčním svátkem. Už od září, kdy z výloh
obchodů zmizí školní potřeby, zaujmou jejich místo červení Santa Clausové. Asi nikomu
z nás to není příjemné. Tradiční české Vánoce s Ježíšky a Betlémy z papíru či vyřezávaných ze dřeva uvidíte jen málokde.
Nic z těchto negativních věcí nám atmosféru Vánoc nezkazí. Každičké dítě, dospívající dívka i chlapec, rodiče, prarodiče se
těší na společně strávené chvíle, dárečky, stromeček se sladkostmi. Těmito věcmi projevují svou lásku k druhému.
Počkejte, už slyším z dálky slabě znít rolničky. Čas splněných přání pomaličku nastává…

Eliška Vostracká, 9.B

Staňkovsko
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Vigilie slavnosti Narození Páně
„Půlnoční“

20.00 h
22.00 h
24.00 h

Osvračín
Merklín
Staňkov

NE 25.12.

Slavnost
NAROZENÍ PÁNĚ

9.30 h
11.00 h
14.30 h

Osvračín
Staňkov
Merklín

Po

26.12.

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

10.00 h

Buková

Út

27.12.

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

St

28.12.

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

Čt

29.12.

Pátý den v oktávu Narození Páně

Pá

30.12.

Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa

17.00 h

Staňkov

So

31.12.

Sedmý den v oktávu Narození Páně

14.00 h
17.00 h

Úboč
Staňkov

NE 01.01.

Slavnost
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Oktáv Narození Páně

9.30 h
11.00 h
14.30 h

Osvračín
Staňkov
Merklín

Po

02.01.

Sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

Út

03.01.

Nejsvětějšího Jména Ježíš

St

04.01.

Středa po oktávu Narození Páně

Čt

05.01.

Čtvrtek po oktávu Narození Páně

16.30 h

Otěšice

Pá

06.01.

Pátek po oktávu Narození Páně

17.00 h

Staňkov

So

07.01.

Sobota po oktávu Narození Páně

14.00 h

Úboč

NE 08.01.

Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ
Tři králové – Žehnání vody, kadidla a křídy

9.30 h
11.00 h
14.30 h

Osvračín
Staňkov
Merklín

Po

Svátek Křtu Páně
Končí doba vánoční

So

24.12.

09.01.

Požehnané Vánoce!
Příležitost ke sv. zpovědi přede mší sv. nebo na požádání. Změny vyhrazeny. Bližší informace při bohoslužbách.

Staňkovsko
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Radost
Gaudete – Radujte se. Těmito slovy Písma svatého každoročně začíná 3. neděle adventní
v katolických kostelích na celém světě. A text, původem od sv. apoštola Pavla, dále pokračuje:
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známa všem lidem. Pán je
blízko. Právě v předvečer této „radostné“ neděle se uskutečnila v Lidovém domě ve Staňkově
benefiční akce, jejímž cílem bylo udělat radost. Jedni druhým, člověk člověku. Snad zbývá už
jen si přát, aby všichni lidé byli připraveni na blížící se příchod Pána pánů a Krále králů, a tak
mohli vejít do radosti bez konce.

Děkan

Co Bůh činí,
dobře činí
Tři stromy snily o tom, čím by se
chtěly stát. První si představoval, že
by se rád stal truhlou, do které by lidé
ukládali zlato a drahé kamení. Druhý
se chtěl stát lodí, kterou by se plavil
král. Třetí chtěl být tak rovný, aby k
němu všichni v úžasu vzhlíželi.
Nestalo se tak.
Z prvního udělali žlab, do něhož lidé
dávali krmení pro dobytek. Druhý
byl sice použit na stavbu lodi, ale
nebyla to loď pro krále, ale obyčejná
rybářská bárka, kterou si postavili
chudí lidé, aby mohli vyjet na jezero.
Třetí strom byl pokácen a ležel ve
skladu dřeva.
Stalo se však něco zvláštního.
Jednou v noci přišla do stáje mladá
dvojice. Žena porodila, zavinula dítě
do plének a položila je do toho žlabu.
Jméno toho dítěte bylo Ježíš a byl
vzácnější než všechno zlato světa.
Když tento Ježíš vyrostl, chodil po
Galileji a hlásal Boží království.
Jednoho dne si vypůjčil malou
rybářskou bárku a vyjel s ní na jezero.
Voda se stávala stále neklidnější,
protože přišla bouře, a tehdy tento
Ježíš jedním slovem učinil zázrak
a poručil bouři, aby se utišila.
Dřevo třetího stromu bylo jednoho

dne použito, aby na něm byl ukřižován
zločinec. Byl nevinně odsouzen a jeho
smrt znamenala vykoupení světa.
K tomuto kříži od té doby vzhlíží celý
svět.

odvažoval pomyslet.

Zdá se, že se stromům jejich přání
zpočátku nesplnila. Později se však
naplnila více, než by se kdo vůbec

Požehnané Vánoce.

Přeji Vám, aby se i Vaše přání
nakonec přece jen splnila. Jednou
provždy.

Děkan

Staňkovsko
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Děkujeme všem svým klientům
za přízeň v letošním roce
a do roku 2006 přejeme mnoho
osobních i pracovních úspěchů.

Lékárna
U Matky Boží
O Z N Á M E N Í
Oznamujeme, že byly dokoupeny pro tělesně postižené a hůře
pohyblivé občany sedačky na vanu. Sedačky slouží k snadnějšímu vykonávání osobní hygieny. Dále byly zakoupeny nástavce
na WC, které umožňují samoobslužnost uživatele. Zapůjčení je
pro občany Staňkova (Krchleb, Ohučova a Vránova) bezplatné.
Se svými žádostmi o zapůjčení a případnými dotazy se můžete osobně obrátit na odbor sociálních věcí MěÚ ve Staňkově,
telefon 379492411, nebo na okrskovou sestru pečovatelské
služby v domě s pečovatelskou službou v Žižkově ulici, telefon
379492527.
Za odbor sociálních věcí přejeme všem spoluobčanům příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a spokojenosti.
D. Raunerová
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Upozornění
Blíží se začátek roku 2006 - období žádostí o jednorázový příspěvek na provoz motorového vozidla, z titulu přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené
občany.
Upozorňujeme občany, že možnost požádat o výplatu
tohoto příspěvku mají během celého roku, tudíž mohou
žádat kdykoliv v průběhu roku. Vyhnou se tím návalu
žadatelů v měsících lednu a únoru (příspěvek bude, při
splnění všech podmínek, vyplacen v plné výši).
Žádosti podávejte na sociálním odboru Městského
úřadu Horšovský Týn, vchod z ulice 5. května 50,
I. patro, č. dveří 25, a to v úředních hodinách:
PO a ST 7,30 - 11,30 a 12,00 - 16,30 hod.
ÚT a ČT 7,30 - 11,30 hod.
Občany, kteří se nemohou dostavit na sociální odbor do
I.patra upozorňujeme, že je možno žádost vyřídit v Informačním centru v přízemí budovy, kam nás pracovníci
centra přivolají.
zdroj: MěÚ H.Týn, sociální odbor
[DR]

Peklo v hotelu Westminster
Jestliže jsme v minulém čísle našeho zpravodaje zvali diváky na další představení ochotnického souboru Tyl s tím, že se jedná o náročnou
komedii, bylo adjektivum „náročná“ zcela na místě. Herci zaslouží obdiv za nastudování této obtížné konverzačky s několikanásobnými záměnami jmen, vzájemných vztahů, míst pobytu atd. Nahlédl jsem do scénáře Luďka Straky, který měl svoje výstupy zvýrazněné žlutou barvou
- všechny stránky se jen žlutily!
Náročné bylo představení i pro diváky, protože neztratit nit při sledování tohoto představení vyžadovalo maximální pozornost. Diváků se na
obě představení sešlo hodně a podle reakcí během celého představení, kdy se prakticky permanentně pochechtávali až chechtali, se ochotníkům
podařilo svoji úlohu splnit - pobavili diváky i sebe a námahu během přípravy představení a zkoušek zúročili. Bylo by nošením dříví do lesa,
chválit tradiční opory souboru (Strakovi, Vladinír Konečný, Josef Pavlík, Ivana Hettlerová), potěšitelné však je, že se v souboru zabydlují mladí
a svými výkony určitě ostudu neudělali, mám-li sdělit svůj soukromý názor, pak je pro mne objevem Martin Lukáč v roli George Pigdena alias
doktora, alias režiséra, alias atd.! Tak si, divadelníci, trochu odpočiňte a hleďte pro své publikum ve Staňkově brzy zase něco vymyslet!
Josef Steinbach

Staňkovsko
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Zamyšlení

Původně byl tento článek součástí vánočního a novoročního přání. Protože si ale myslím,
že obsah tohoto článku by byl pro tak významné dny jakýmsi „zneuctěním“, rozhodl jsem se jej
otisknout samostatně.
Opět nás čeká volební rok. Tentokrát budeme volit dokonce třikrát. Na přelomu května a
června do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na podzim nás čekají volby komunální a
rovněž tak budeme mít možnost zvolit si za volební obvod Domažlice - Klatovy senátora. Zase
budeme každodenně zavalováni palcovými titulky v novinách, jak se všechno daří či naopak
nedaří, jak ten si pomohl na úkor druhého k teplému místečku, bytečku apod.. Z televizních obrazovek a billboardů u silnic na nás budou neustále civět usměvavé tváře politiků, pro které nic
nebude problém. Opět to bude pro obyčejné lidi unavující a někdy i nesrozumitelný předvolební
boj o každičký hlas. A o to právě jde. Využijte v co největším počtu tohoto výdobytku demokracie
- svého práva jít volit, práva rozhodovat o své další budoucnosti. Po volbách už bude pozdě a
budeme moci nadávat pak jen a jen sami sobě. Ve volebním rozhodování Vám všem přeji šťastnou ruku, abyste si zvolili ty správné zástupce, zdravou mysl, abyste nepodlehli předvolebním
slibům, otevřené oči, abyste dokázali prohlédnout přetvářku a faleš, a hlavně dobrou paměť,
abyste si uvědomili, co všechno Vám bylo naslibováno a co se z toho splnilo.
starosta

UPOZORNĚNÍ

NA STRÁNKÁCH STAŇKOVSKA JE MOŽNO
UVEŘEJŇOVAT INZERÁTY NEBO PROPAGOVAT
SVOJI FIRMU NA PRVNÍ
STRÁNCE JAKO SPONZOR ČÍSLA. CENA ZA
BĚŽNÝ INZERÁT JE 6
Kč/cm2, SPONZORSTVÍ
ČÍSLA NA 1. STRANĚ
STOJÍ 2000 Kč.

Mikuláš
Začalo to tím, že bylo asi čtvrt na pět a já jsem se dívala z okna, jestli jdou
čerti. Moje sestra Liduška se strašně bojí čertů. Myslí si, že ji odnesou.
Najednou v pět hodin někdo zazvonil. Byli to čerti. Liduška strašně
plakala. Tak jsme si všichni sedli a čekali, kdo to bude. Najednou se ve dveřích
objevili čerti, Mikuláš a anděl. Mého bratra Vláďu málem odnesli, ale já jsem ho
zachránila tím, že jsem řekla básničku. Tak nám dali dobroty a šli. Za chvíli přišli
další, ti vypadali strašně. Vláďu zas chtěli odnést, ale zase jsem ho zachránila
básničkou. Dali nám dobroty a zase šli.
Už k nám nikdo nepřišel. A my jsme se dívali, co jsme všechno dostali.
Barborka Sellnarová, 3. třída

Staňkovsko
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Z archívu

Vánoční strom

Téměř každé městečko a vesnice se dnes v adventním čase honosí ozdobeným a osvětleným vánočním stromem. Tradice
vánočních stromů ve Staňkově sahá do dvacátých let minulého století, kdy začala Česká okresní péče o mládež organizovat slavnosti Vánočního stromu republiky. V okrese Horšovský Týn byla ustavena pro českou oblast okresu v roce 1923 Česká okresní
péče o mládež se sídlem ve Staňkově, která byla odborem České zemské komise pro péči o mládež. Okresní odbory se zabývaly
péčí o matky a kojence, sirotky, děti opuštěné, zanedbané, využívané pro žebrotu atd. Staňkovský odbor již za první rok činnosti
vypomohl pravidelnými i jednorázovými podporami 45 dětem, poskytl ošacení za 18 000 K a rozdal chudinské polévky za 8 000 K.
Za svůj si vzal i projekt vánočního stromu spojený se sbírkou ve prospěch okresní péče na vánoční nadílku pro chudé děti. Dary
bylo možné nosit též k vánočnímu stromu a během vánočních svátků probíhal též prodej tiskovin „Upomínka na vánoční strom“
nebo odznaků a výtěžek z prodeje byl věnován opět na charitativní účely.
Slavnosti Vánočního stromu republiky nespočívaly pouze v jeho pořízení a osvětlení elektrickými žárovkami, ale na
náměstí se konala i různá kulturní představení. Např. v roce 1926 se pod vánočním stromem představil zpěvácký spolek Vlast
a kapela p. Jana Mestla, v roce 1929 po projevu okresního soudce Františka Putara začala vyhrávat kapela pan Steinbacha z
Puclic a vánoční koncert zakončilo vystoupení dětí z místních měšťanských škol s přednesem básně „Vánoční strom republiky“.
Slavnosti vánočního stromu trvaly zpravidla do Štěpána, kdy byl pečlivě vybíraný kolem deseti metrů vysoký strom z obecního
lesa naposledy rozsvícen.
Radka Kinkorová

VÁNOČNÍ VÝSTAVA

Ve čtvrtek 24. listopadu ve škole probíhala
vánoční výstava, kterou děti z 1. a 2. stupně velice pečlivě
připravovaly.
S přípravou vánoční výstavy jsme začali již koncem září!
Na výrobu jsme použili různé druhy materiálů. Samozřejmě,
že nám s výrobou hodně pomáhaly paní učitelky.
Výstava začala ve 14 hodin a na zahájení nám zazpíval
sbor krásné vánoční koledy. Na naši výstavu se přišel
podívat i místostarosta pan Látal. Návštěvníci si zde
mohli zakoupit perníčky, adventní věnce, svíčky, zdobené
větvičky, papírové ozdoby a mnoho dalších výrobků. Velice
oblíbená byla výroba svíček z voskových plátů, které si
s chutí a nadšením vyráběly především děti.
Peníze utržené za všechny prodané výrobky pokryjí
náklady na výrobu a za zbytek peněz se pořídí odměny,
které se udělí na konci roku nejlepším žákům naší školy.
Jsme moc rádi, že jste si udělali čas a přišli se podívat
na naše výrobky a nějakou tu drobnost si koupili. Děkujeme
Vám. Velice by nás potěšilo, kdyby i příští rok přišlo tolik,
nebo i dokonce více návštěvníků. Doufáme, že další
plánovaná výstava se vyvede jako ty předchozí.
Eva Schuldová a Jana Fišerová
(převzato ze školního časopisu Škola pod lupou)

Nabízíme k pronájmu
budovu bývalé
dílny AMK Staňkov,
Václavská ulice
Tel. 777 696 080

Staňkovsko
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5. maturitní ples SSOŠ a Gymnázia Bean s. r. o. Staňkov
V pátek 25. listopadu nadešel náš dlouho
očekávaný den. Konal se maturitní ples
třídy 4.OA a 2.P. Byl to náš velký večer,
ve kterém jsme se chtěli zalíbit rodičům,
učitelům i ostatním hostům. Ples jsme
slavnostně zahájili předtančením, které
s námi již od září nacvičoval pan Jindřich
Vostárek. Všem jsme se snažili zpříjemnit
chvíle strávené ve staňkovském Lidovém
domě, proto jsme do našeho programu
zařadili dvě kulturní vystoupení. Svůj
talent nám předvedly malé mažoretky
z Bělé nad Radbuzou a netradičním
tancem překvapili Indiáni z Plzně.
Myslíme si, že všechno to úsilí a přípravy
stály zato a že se nám maturitní ples
vydařil.
Anna Zíková, studentka 4.OA

Zveme Vás na

vánoční besídku žáků ZŠ,

která se koná
ve středu 21.12.2005
od 17,30 hodin
v kostele sv. Jakuba ve Staňkově

Pro školní rok 2006/2007
nabízí SSOŠ a Gymnázium
Bean s.r.o. Staňkov

1. Gymnázium všeobecné – čtyřleté denní studium
pro absolventy základních škol,
počet žáků 30, přijímací řízení dle výsledků ZŠ

TESAŘSKÉ PRÁCE
Příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku
přeje všem svým zákazníkům firma
Tesařské práce Karel Konopík

2. Obchodní akademie - se zaměřením na cestovní
ruch, na diplomatické služby a na propagační grafiku
- čtyřleté denní studium pro absolventy ZŠ,
počet žáků 34, přijímací řízení dle výsledků ZŠ
3. Podnikání – denní dvouleté nástavbové studium
pro absolventy tříletých učebních oborů,
počet žáků 40
4. Podnikání – dálkové nástavbové studium pro
absolventy tříletých učebních oborů,
počet žáků 60
5. Obchodní akademie – se zaměřením na cestovní
ruch – pětileté večerní studium,
počet žáků 10
Ing. Marie Bastlová
ředitelka SSOŠ a Gymnázium Bean s.r.o.

Staňkovsko
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
VE ŠKOLCE
Minulý čtvrtek se v areálu mateřské školky sešla snad polovina Staňkova, aby si poslechla
vánoční zpívání koled v podání
našich nejmenších. Přestože
počasí tentokrát zpěváčkům ani
posluchačům zrovna nepřálo,
vystoupení se těšilo velké pozornosti a setkalo se s velkým úspěchem. Po koledách následoval
tradiční vánoční trh, na kterém si
každý mohl zakoupit drobnosti,
se kterými si domů odnášel i
kousek vánoční atmosféry. Pro
zmrzlé účastníky pořadatelé
připravili horké nápoje, tácy vánočního cukroví a vynikajícího
houbového kubu.
Slávka Schenková

Staňkovští hokejisté mají vykročeno
k obhajobě mistrovského titulu
Letošní ročník Chodské ligy
se nachází v polovině své základní
části a obhájce titulu, hokejový klub
města Staňkov, zaujímá v tabulce jen
kvůli horšímu skóre těsně druhou
příčku. Prozatímní bilance odehraných

utkání je 7 vítězství, 1 remíza a 1
porážka. Staňkov v posledním zápase,
který byl odehrán v polovině prosince,
těsně zvítězil nad týmem Domažlic 3:2
(střelci: Michal Fronk, Luboš Raška a
Karel Tomášek). Další utkání odehraje
Staňkov v druhé polovině prosince
s hokejisty Všerub a s Chodskou
Lhotou.
Třemi
nejlepšími
střelci
Staňkova jsou Petr Hoffman s osmi
vstřelenými góly, dále Jiří Látal a Petr
Němec, oba mají na svém kontě po

Vánoční svátky plné klidu a pohody,
v roce 2006 hodně zdraví, štěstí,
spokojenosti a úspěchů
přeje redakce Staňkovska

pěti vstřelených brankách. Výbornou
statistiku má opora našeho klubu, brankář
Jan Brožovský. V devíti odchytaných
utkáních má průměr pouze 1,75
obdržených branek na zápas.
Tabulka Chodské ligy v ledním hokeji:
1. Jetenovice
15 b
2. HC Sokol Staňkov
15 b
3. Poběžovice
11 b
4. HC Kanice
11 b
5. FCP Všeruby
9b
6. HC Domažlice
8b
7. Sokol Díly
4b
8. HC Chodská Lhota
3b
9. Sokol Pocinovice
2b
Základní část Chodské ligy končí
v polovině února, poté začne vyřazovací
část play off. O dalších výsledcích vás
budeme samozřejmě informovat příště.
Na závěr bych chtěl za náš
hokejový klub popřát všem příjemné
prožití svátků vánočních a šťastný nový
rok 2006.
Ing. Vojtěch Němec ml.
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