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Toto číslo sponzoruje

Autocentrum Jan Šmucler, Horšovský Týn

Poskytnutí finančního příspěvku ve výši
5.000,- Kč Aeroklubu Staňkov na zajištění účasti jejich člena na juniorském
mistrovství ČR v Jindřichově Hradci v
bezmotorovém létání v červenci 2007.
Usnesení z jednání rady města od
2.4.-30.4.2007
Rada města
Schválila:
Poskytnutí finančního příspěvku města
ve výši 1.000,- Kč na činnost pobočky
Konfederace politických vězňů ČR,
okresní pobočky Domažlice.
Smlouvu o zřízení věcného břemene zřízení práva vstupu, vjezdu k položení,
údržbě, eventuelně opravě kanalizační
přípojky na parc. č. 9/1, dle KN, v k.ú.
Ohučov, uzavřenou mezi povinným, tj.
městem Staňkov a oprávněnými, tj.
Václavem Pouchou a Ilonou Pouchovou, oba Staňkov, část Ohučov 20.
Poskytnutí finančního příspěvku ve
výši 40.000,- Kč z prostředků, schválených v rozpočtu města na rozvoj
tělovýchovy, jako zálohu pro TJ CHKZ,
oddíl kopané.

Žádost manželů Pivoňkových, Vránov o
prominutí placení poplatku za odvoz a
zneškodnění komunálního odpadu za r.
2007 za dceru Lenku, která žije celoročně v zahraničí.
Bezplatné zapůjčení zasedací místnosti
MěÚ Českému zahrádkářskému svazu
- ZO Staňkov k uspořádání výstavy s
názvem „Kytička pro maminku“ ve dnech
12.,13., a 14. května 2007. ČZS uspořádá tuto výstavu společně s ZŠ, MŠ a
ZUŠ.
Poskytnutí finanční částky ve výši 1.000,Kč pro rok 2007 na činnost okresní organizace Českého svazu bojovníků za
svobodu OV Domažlice.
Přidělení následujících bytů v majetku
města do nájmu občanům:
a)
byt 2+1, č.p. 390, U Pošty p. Bek Radek, Majerová Zuzana, oba
dosud trvale Staňkov, U Pošty 389
b)
byt 1+1, č.p. 389, U Pošty p. Podroužková Marie, dosud trvale

Číslo 70

Staňkov, Domažlická 378
c) byt 1+1, č.p. 16, Nádražní ulice p. Mleziva Michal, dosud Puclice 8
d) byt 2+1, č.p. 95, Nádražní ulice
- po opravě p. Řežábová Pavla, Nemněnice
Výjimku z počtu dětí v MŠ na školní
rok 2007-08, která dovoluje přijetí
110 dětí a zároveň bere na vědomí
oznámení ředitelky MŠ o uzavření
MŠ o letních prázdninách v době od
23.7. do 12.8.2007 z důvodu čerpání
řádné dovolené. Rodiče mají možnost využít služeb MŠ v Osvračíně,
Holýšově, Puclicích a Kvíčovicích.
Neschválila:
prominutí placení poplatku za odvoz
a zneškodnění komunálního odpadu
za r. 2006 manželům Springrovým,
Staňkov, Nádražní 353.
Souhlasí:
s návrhem obce Puclice na změnu
jízdního řádu linky 400 180 Horšovský Týn - Puclice - Staňkov - Krchleby.
V. Žáček, J. Steinbach
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Vzpomínka na osvobození

4. května v podvečer bylo staňkovské náměstí opět svědkem sváteční události, kdy se zde zastavila
tentokrát neobyčejně početná kolona asi padesáti historických amerických vojenských vozidel
z druhé světové války. Tyto „spanilé jízdy“ nadšenců připomínají konec války, o který se v našem
kraji zasloužila právě americká armáda. Posádky v originálních uniformách se svými rovněž
originálními a svépomocí dokonale zrestaurovanými vozidly patří do Klubu 3. armády Plzeň. Náš
kraj byl před 62 lety osvobozen právě 5. armádou pod velením generála Pattona, do ní patřily 16.
obrněná divize a 2. pěší divize (její odznak, indiánskou hlavu – Indian Head, nosí mnozí účastníci
jízdy na rukávech), které jako první vstoupily do Plzně.
Členové Klubu 3. armády pocházejí z nejrůznějších koutů naší země, především z Plzně, jejího
okolí, Prahy a jiných míst.
Viděli jsme nejrůznější uniformy, výstroj i výzbroj, včetně několika kulometů na autech,
v pohotovosti byli vojenští zdravotníci i zdravotnice (řečené „pinzetky“). Jeden z účastníků, kteří
ve Staňkově poměrně dlouho setrvali, Roman Vopička, zaujatě informoval o tradici, která zahrnuje
kromě akcí v západních Čechách i akce v Praze. Tam se před dvěma lety jejich jízdy účastnil i
tehdejší americký velvyslanec Cabanis. I letos, kdy oslavy začaly ve středu 2. května v Praze na
Kampě za účasti Big Bandu Glenna Milera, projížděl s nimi Prahou současný velvyslanec USA na
Jeepu. Paprskové jízdy historických vojenských vozidel končí v Plzni v sobotu a neděli – 5. a 6.
května společným mohutným defilé s Military Car Clubem.
Na letošní slávu s americkými vozidly a jejich posádkami se přišlo podívat hodně Staňkováků i návštěvníků z okolí, fotografoval kdekdo, Jeepy,
Dodge a jiná vozidla byly v obležení dětí i dospělých, k tomu hrála pěkná swingová muzika a bylo i hezké počasí.
Josef Steinbach

Z archívu

Nejstarší staňkovské písemnosti uložené v SOkA Domažlice
Nejstarší písemnosti uložené ve Státním okresním archívu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně ve fondu Archiv města Staňkov
tvoří především spisy zasílané na staňkovskou obec z vrchnostenské kanceláře chotěšovského kláštera. Zcela nejstarší dokument je dochovaný
v opise a jedná se o privilegium, v němž je poddaným chotěšovského kláštera ze Staňkova Vsi i poddaným hraběte Trauttmansdorffa ze Staňkova Městyse umožněno vybírání mýta na mostě přes Radbuzu, spojujícím obě obce. Probošt Pavel I. Herold v listě z 26. února 1639 uznává
stížnosti Staňkovských, kteří nesli na svých bedrech náklady spojené s údržbou mostu, a znovu ukládá povinnost zaplatit poplatek za použití
mostu, neboť starší písemné potvrzení tohoto práva prý bylo za třicetileté války ztraceno.
O třináct let mladší je list ze dne 29. února 1652, vydaný proboštem chotěšovského kláštera Zachariášem a opatřený jeho pečetí, ve
kterém je čeleď všeobecně kárána za lehkomyslné výtržnosti, kterých se dopouští. Probošt upozorňuje, že před třemi týdny byl pro tyto a podobné delikty v Dobřanech jeden člověk dokonce sťat. V listu nařizuje pacholkům a děvečkám, aby se zdrželi nemravného života. Ten, kdo by se
odvážil neuposlechnout, bude postaven na pranýř, vyhoštěn nebo jinak potrestán. Tento edikt kromě Staňkova obdrželi ještě rychtáři městeček
Stod, Dobřany a dalších obcí. Podle nařízení měl být zveřejněn přibitím na dveře kostela.
I další dokument pocházející z písařské dílny chotěšovského kláštera se týká čeledi. Je podepsán proboštem ženského premonstrátského kláštera v Chotěšově Zachariášem Mořicem Bandhauerem, který hned v úvodu listu zdůvodňuje svůj počin, totiž zavedení pravidel a
pořádku do vyplácení mezd a platů nádeníkům a čeládce. Nutnost sjednotit zásady odměňování vysvětluje přílišným zvýšením denní mzdy za
třicetileté války. Dále se ze spisku dozvídáme, že na proboštovu výzvu se 4. července 1653, v den svatého Oldřicha, dostavili rychtáři a radní
města Dobřan a městeček Staňkov a Stod a také obecní starší z vesnic patřících k chotěšovskému klášteru, aby vrchnost seznámili se starými
zvyklostmi, které panovaly kolem přijímání a odměňování čeledi.
Na základě těchto informací byla ustanovena nová pravidla. Jedním z nich mělo být přijímání čeledi na Hromnice a nikoli na sv. Martina. Od
nynějška byla čeládka rozdělována na pacholky, řezáče, poháněče a pohůňky, na ty, kteří umějí orat, ty, kteří neumějí orat, ale jen koně krmit,
pást dobytek a kosit trávu, a na děvečky. Dále byla rozdělena práce, kterou vykonávali nádeníci, do dvanácti bodů (např. štípání dříví, dělání
došků, kosení a svážení sena z luk, řezání slámy od sv. Bartoloměje a pak do Hromnic). U těchto prací byla specifikována i doba výkonu a
vymezena výše odměny, spolu s ustanovením o stravě (čtyřikrát denně). Ve spisu ještě následovala různá nařízení, kdy má začínat práce ženců,
kdy se má mlátit, jaký dobytek mohou chovat podruzi a kdy je vhodné jej pást.
Písemnosti časově následující po těchto shora zmíněných již zcela pomíjí záležitosti čeledi, ale neopouští finanční problematiku. Vyjma
pergamenové listiny z roku 1690, v níž Leopold I. na prosbu chotěšovského probošta Michaela povoluje
městečku Staňkov dva výroční a
jeden týdenní trh, se všechny dokumenty z fondu Archiv města Staňkov do roku 1750 zaobírají placením daní a poplatků. Jde např. o masový
krejcar, hudebné, daň z majetku, nápojovou daň, .... Jako by ta historie ani nebyla tak vzdálená, viďte.
Radka Kinkorová

Staňkovsko
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Rok 2007 je rokem 85. výročí založení Tělovýchovné jednoty a 75. výročí založení krchlebské kopané. Protože TJ v Krchlebech je organizací,
která se snad ještě snaží něco dělat nejen pro své členy, ale i pro ostatní občany obce, chce v čase krchlebské poutě, která se koná 3. června
2007, přispět i svými akcemi.
- Před poutí, 1.6.2007 od 21.00 hod., pořádá TJ taneční předpouťovou zábavu. Hraje kapela „Extra-band“ se svým hostem R. Zikou.
- V den poutě, 3.6., již od 13.00 hod., sehraje tým staňkovského Městského úřadu a technických služeb s týmem bývalých krchlebských fotbalistů, bafuňářů a nefotbalistů zápas v kopané. Bude to hlavně o velkém hecování a prestiži mezi jednotlivci i celými týmy.
- Ihned po skončení fotbalového utkání začíná v areálu TJ u sokolovny koncert malé dechové hudby „Sedmihorka“ pod vedením pana Tesaře.
Po dlouhé době uspořádá také zábavu pro veřejnost dříve narozenou, ale ne dost doceňovanou pro chod
jak TJ Sokol, tak pro činnost v obci. Začátek koncertu je v 15.00 hod. Věříme, že všichni, kteří mají rádi
dechovku a písničky, přijdou na pouťové posezení se svými přáteli popovídat a popít pivečko.
Protože TJ je organizací, která si vydělává na činnost svými akcemi, věříme, že ji přijdete podpořit symbiölickým vstupným 50,- Kč. O občerstvení je postaráno, srdečně vás zve TJ Sokol Krchleby. V případě
nepříznivého počasí se vystoupení Sedmihorky uskuteční v sále místní sokolovny. Těšíme se na Vás!
Další nejbližší akce:
22. 6. 2007 - taneční zábava
4.8.2007 - fotbalový zápas s pražskými herci a tradiční big beatové léto

Josef Liška

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V měsíci květnu oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Marie Jirotková, Trnkova 305
Věra Slováková, Na Tržišti 334
Zdeňka Chlumecká, Mlýnská 91
Rudolf Wies, Vránov 32
Zdeňka Hellerová, Na Tržišti 333
Jaromíra Pluháčková, Jiráskova 427

80 let
80 let
85 let
80 let
80 let
80 let

V červnu slaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Anna Hrdonková, U Pošty 390
Rudolf Gust, Plovární 297
Vlasta Talafantová, Žižkova 237
Anna Hesová, Na Tržišti 334
Jaroslava Kučerová, Riegrova 281
Josef Brynich, Ing.,CSc., Vrchlického 238
Marie Taubenhanslová, K.Světlé 297
Jaroslava Záhořová, Krchleby 66
Marie Vachtlová, Krchleby 34
Dne 6.4.2007 byli na MěÚ ve Staňkově přivítáni tito noví občánkové města

80 let
85 let
75 let
70 let
75 let
70 let
70 let
75 let
80 let

Lenka Huberová
Martin a Daniel Žáčkovi
Michal Fait
Lucie Janoušková
Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.

matrika a evidence obyvatel

Upozorňujeme, že pro některé části Staňkova dochází od
května ke změně svozu komunálního odpadu.

Nově bude svoz probíhat ve středu v těchto ulicích:
Soukenická
Trnkova
Václavská
Jankovského
Puclická
Hofmanova
Na Tržišti

MěÚ
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60 let staňkovského letiště (2. část)
Nesporným vrcholem roku 1947 pak byl skutečný a nefalšovaný letecký den s účastí, která již nejen nebyla, ale ani nikdy být nemohla překonána, protože nejen tyto typy letadel, ale ani jejich piloti již za pouhý rok nebyli k dispozici. Odvál je čas a diskriminace válečných letců
pocházejících z leteckého odboje ve Velké Britanii. Tehdy byla ale ještě ruka Páně, a tím vojenských i civilních institucí, otevřena, tradiční
propagace letectví, zesilující zvláště v posledních letech první republiky, byla považována ihned po válce za vysoce účelnou, brannost národa
nebyla ještě prázdným pojmem, takže četní účastníci leteckého dne viděli vše, co tehdy bylo pro tyto účely k dispozici.
Na letišti, z něhož velká část již byla po sklizni ovsa, zůstalo tam pouze strniště, byla vybudována dřevěná tribuna, na které zasedli tehdejší
čelní letečtí představitelé, z ministerstva dopravy Ing. Schovánek a Ing. Konečný, z Aeroklubu RČS Ing. Haller, velitel 24. leteckého bombardovacího pluku z letiště Plzeň Bory pplk. Stanislav Veselý, mecenáš aeroklubu továrník František Kreysa, regionální a místní političtí zastupitelé
a další hosté. A bylo na co se dívat.
Dopoledne přiletělo 6 letadel Piper Cub, 2 byly vojenské, 2 ze Západočeského aeroklubu, 1 z Aeroklubu Rokycany a poslední z ARČS s
pilotem Ing. Hallerem. Na nich pak byly po celý den prováděny vyhlídkové lety. Při oficielním zahájení leteckého dne ve 14.30 jejich piloti
ve skupině po trojkách odstartovali a provedli nad letištěm defilé. V této době byly také proneseny slavnostní projevy, a to pplk. Veselého,
Ing.Konečného a staňkovského starosty. Program pak pokračoval ukázkou vysoké akrobacie na letounu Z-281, provedenou známým pilotem
Západočeského aeroklubu Františkem Dupalem, jehož jmenovec, jak dále uvidíme, udivoval svým leteckým uměním Staňkováky již v roce
1933. Dále byl proveden aerovlek větroně Jeřáb (Kranich) za letadlem Čáp (Fieseler Storch), větroň pilotoval staňkovský instruktor Josef Mestl. Následovalo očekávané vystoupení škpt.Pošty, legendárního příslušníka bývalé 312. čs. stíhací perutě RAF, který svým leteckým akrobatickým uměním udivoval na mnoha leteckých dnech všechny jejich návštěvníky, a stejně tomu tak bylo i u nás. Následovala řada dalších ukázek,
jako vzlet větroně GB 2b (Grunau Baby) za navijákem na spodní závěs a tím se strmým stoupáním (tato čest byla svěřena pisateli těchto řádek),
shození figuriny s padákem z letadla Čáp, přistání po příletu z Klatov a pak vzlet dvou dalších větroňů GB 2b pomocí aerovleku a stejným
způsobem byl pak opět dopraven do vzduchu větroň Jeřáb s následující akrobacií, kterou provedl vojenský pilot.
Naprostým vrcholem této akce byly ale průlety slavných válečných a tehdy nejmodernějších vojenských stíhacích letadel Spitfire z počtu 2.
stíhací letecké divize (původně 312.čs.stíhací peruť RAF) z letiště Planá u Českých Budějovic a lehkých bombardovacích dvoumotorových letadel Mosquito i jednoho letounu podobného určení Pe-2 (Petljakov, sovětské výroby) z počtu 24. leteckého bombardovacího pluku (dříve 311.
čs. bombardovací peruť RAF) z letiště Plzeň Bory. Obě tyto tříčlenné skupiny (druhá přiletěla po 20 minutách) i jednotlivé letadlo provedly
přes letiště několik nízkých průletů a dále zamířily do Klatov, kde se konal letecký den ve stejné době. Během odpoledne přiletěl odtud do Staňkova na letounu Kukuruzník velitel 2. leteckého sboru plukovník Alexander Hess, význačný představitel leteckého odboje ve Velké Britanii, a
protože měl z tohoto letadla přehled o návštěvnosti obou těchto leteckých dnů, prohlásil, že ve Staňkově je daleko větší účast (2000 diváků) než
v Klatovech. Počet účinkujících letadel zde dosáhl čísla 21 u motorových strojů a 5 u větroňů. Bylo také provedeno 150 vyhlídkových letů.
Proč tomu tak bylo. Činnost aeroklubu ve Staňkově byla v této době populární a známá, fandila jí naprostá většina místních obyvatel. Sama
organizace tak velké akce vyžadovala vysoké úsilí a členové aeroklubu, i když jich bylo tehdy kolem 200, by tento úkol bez velké pomoci tehdejšího MNV, ale i řady dobrovolných pomocníků, sami nezvládli. Stačí snad k tomu podotknout, že pisatel tohoto vzpomínání, tehdy ve funkci
jednatele výboru aeroklubu, vypracoval a odeslal v rámci přípravy této akce 100 dopisů s pozváním k účasti na jejím programu adresovaným
všem zainteresovaným vojenským i civilním institucím. Letecká veselice v sokolovně pak tehdy, i co se týče počasí krásný den, úspěšně zakončila. Pro úplnost je ještě nutné dodat, že politické události v příštím roce, tedy 1948, vyřadily většinu aktivních účastníků tohoto leteckého dne
ze hry a tato akce byla pro ně jednou z posledních.
Další větší letecký den se po řadě omezení leteckého provozu podařilo zorganizovat až v roce 1952, dokonce i s účastí vojenského letectva,
kdy nad staňkovské letiště přiletěla čtyřčlenná skupina stíhacích letadel S-199 (Me-109) a její piloti (z nichž jedním byl opět pisatel tohoto
vzpomínání) provedli na vytýčený terč ukázky ztečí na pozemní cíle.
Od roku 1960 se postupně stalo tradicí každoroční pořádání hojně navštěvovaných Dnů otevřeného letiště. Jejich programy jsou komponovány podle možností a dostupnosti leteckých vystoupení a základem je vždy ukázka výcviku na vlastních letadlech klubu. Častým zpestřením
jsou akrobatické či jiné ukázky v režii členů jiných aeroklubů i armádních pilotů. Díky tomu bylo možné ve Staňkově vidět vystoupení letounů
MiG-21, L-29, vrtulníků Mi-2, Mi-8, Mi-24 a nejčastěji polský typ W-3A Sokol z Letecké záchranné služby na letišti Líně (ukázky jeho pilotování jsou opravdu vrcholem leteckého umění) i hromadné seskoky parašutistů skupiny Pink z Klatov. Vyjímkou nejsou ani návštěvy zahraničních hostů se svými stroji z aeroklubu Cham a stále více se množící předvádění ultralehkých letadel, nelze vynechat ani pravidelná vystoupení
modelářů se skvělými ukázkami jejich precizně vytvořených výtvorů.
Málokdo již ale dnes ví, že první letecký den, a na tehdejší dobu
ne ledajaký, byl péčí místních spolků, a to legionářů, hasičů a skautů
ve Staňkově uspořádán již v neděli 10.září 1933 za přítomnosti protektorů, a to okresního hejtmana, zástupců vojenské posádky v Plzni,
starostů obou staňkovských obcí a dalších čestných hostů. V 10 hodin
dopoledne přistálo na provizorním letišti, zřízeném na posečených
polích nad bývalou cihelnou ve směru na Stříbrnici, 5 letadel Západočeského aeroklubu v Plzni (4 typu Brandenburg a jeden BH-22 a
návštěvníci si je mohli prohlédnout. Odpoledne byl program zahájen
vzletem tehdy velmi známé pilotky Západočeského aeroklubu slečny
Formánkové a ukázkou jejího pilotního umění, pak následovalo akrobatické vystoupení pilota Antonína Dupala na červeně zbarveném
letounu BH-22. Vrcholem leteckého dne byla ukázka bombardovacího náletu 4 Brandenburgů na fingované cíle na letišti, z nichž jeden
byl pilotem Dupalem na stíhacím letounu BH-22 sestřelen, což bylo
naznačeno vyhozením padáčků. Na zemi byly objekty bombardování
zapáleny a připravený hasičský sbor svými stříkačkami vzniklý oheň uhasil. Péčí vojáků 18. pěšího pluku z Plzně byla ještě pro názornost boje
vytvořena protiletecká obrana, která chránila letiště. Závěrem leteckého dne bylo provádění tzv. pasažerských letů s některými jeho účastníky,
kteří poprvé viděli své staňkovské domovy z ptačí výše. Nevídanou ukázkou bylo jedno z čísel programu, kdy pilot Brandenburgu přiškrtil
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motor a v nastálém tichu hrál jeho spolucestující na trubku. Máme-li věřit dobovým zprávám přihlíželo tomuto pořadu až 5000 diváků. A co
je nejzajímavější, staňkovský občan Václav Holub již tehdy dění tohoto leteckého dne nafilmoval, a péčí jeho vnuka Ivana a pravnuka Petra
Hořejších je tento záznam na moderním CD nosiči k dispozici.
Vrátíme se ještě krátce na závěr do poválečných let. Rok 1947 byl pro existenci
aeroklubu rozhodující. Zúročila se v něm předchozí, i když jen dvouletá, ale vysoce intensivní práce mnoha zainteresovaných členů, ale i sympatizujících nečlenů aeroklubu,
je nutné ocenit i pomoc zastupitelů města Staňkova. Celou tuto situaci nejlépe vystihl
ve svém zahajovacím projevu na vzpomínaném leteckém dnu přítomný zástupce
leteckého odboru ministerstva dopravy Ing. Konečný těmito slovy: „Byl jsem tu před
rokem a mluvilo se o letišti, jsem tu dnes a již na něm létáme.“ Vzpomeneme-li si,
že původní projekt letiště z roku 1946 obsahoval 70 ha, byl pak změněn na 30 a dále
zmenšován na dnešní rozměry, pak je možné doufat, že při současné místní pozemkové
úpravě se najde takové řešení, které s pomocí zastupitelů města umožní aeroklubu svou
další úspěšnou činnost na ploše, potřebné pro bezpečný letový provoz na již šedesát let
existujícím veřejném vnitrostátním letišti s názvem Staňkov.
V tomto pokusu o vylíčení příběhu, pojednávajícím o lidské pospolitosti a naplněných odvážných snech i ideálech, byli vzpomenuti mnozí ze staré gardy a jejich zásluhy vyzdvihnuty, dík ale patří i všem jejich následovníkům, včetně dnešní generace.
Nebylo by ale dobře zapomenout, že první tříletí po válce bylo základem. A na úplný
závěr zbývá připomenout to rozhodující, vypracování dlouhodobé strategie, ale zároveň i operativní taktiky v průběhu dnes již tedy historické epizody vzniku aeroklubu,
zřízení letiště i následujícího úspěšného rozběhu výcviku a provozu vypracoval, a nenápadně, ale vysoce účelně tehdy řídil moudrý a nezapomenutelný člověk, můj blízký
přítel Jan Babka, a toto vzpomínání je věnováno jeho světlé památce.
Čestný předseda Svazu letců ČR Josef Pavlík
Jan Babka a „Inťa“ Huber při instruktáži

Příspěvek na péči

Od 1.1.2007 rozhoduje Městský úřad, odbor sociálních věcí Horšovský Týn o příspěvku na péči (dříve bezmocnost) pro správní obvod obcí Blížejov, Čermná, Hlohová, Hlohovčice, Horšovský Týn, Křenovy, Meclov, Mezholezy, Mířkov, Močerady, Osvračín, Poděvousy,
Puclice, Semněvice, Srby, Staňkov, Velký Malahov a Vidice.
Žádost o příspěvek na péči se podává na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností dle trvalého bydliště žadatele na předepsaném tiskopise „Žádost o příspěvek na péči“, která je k dispozici na odboru sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn nebo na stránkách
www.muht.cz (žádosti a formuláře).
Sociální pracovnice Městského úřadu v Horšovském Týně provádí pro účely rozhodování o příspěvku sociální šetření, při kterém zjišťuje
schopnost samostatného života osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Pak zašle Úřadu
práce v Domažlicích žádost o posouzení stupně závislosti žadatele o příspěvek na péči. Při posuzování stupně závislosti vychází úřad
práce ze zdravotního stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Úřad práce sdělí příslušnému úřadu výsledek
posouzení a obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá rozhodnutí o příspěvku na péči, které zašle žadateli.
Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok na příspěvek
má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu
a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm závislosti.
Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.
Stupně závislosti :
I - lehká závislost - každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech,
u osoby do 18 let věku při více než 5 úkonech
II - středně těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled při více než 18 úkonech,
do 18 let věku při více než 10 úkonech
III - těžká závislost - každodenní pomoc nebo dohled při více než 24 úkonech,
do 18 let věku při více než 15 úkonech
IV - úplná závislost - každodenní pomoc při více než 30 úkonech,
do 18 let věku při více než 20 úkonech
Výše příspěvku :
Stupeň
I - lehká závislost
II - středně těžká závislost
III - těžká závislost
IV - úplná závislost

do 18 let věku
3.000,- Kč
5.000,- Kč
9.000,- Kč
11.000,- Kč

osoby starší 18 let
2.000,- Kč
4.000,- Kč
8.000,- Kč
11.000,- Kč

Sociální pracovnice MěÚ v Horšovském Týně kontrolují, zda příspěvek byl využit na zajištění pomoci a zda osobě, které byl přiznán, je
poskytována pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti.
V případě dotazů k příspěvku na péči se obracejte na odbor sociálních věcí MěÚ v Horšovském Týně, který sídlí na náměstí Republiky
čp. 59 (1. patro), v budově bývalé Jednoty a současné prodejny Arnika, telefon 379415263-4.
Lidmila Kracíková, vedoucí odboru sociálních věcí
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Den Evropy
Dne 11. května se ve škole konal Den Evropy,
během kterého se měli žáci seznámit se zeměmi Evropské
unie. Všichni žáci 2. stupně byli rozděleni do 18 skupin.
První hodinu se psal poznávací test. Po testu si
žáci dodělali své prezentace. Poté se celá škola odebrala
do kina, kde jednotlivé skupiny prezentovaly vylosovanou
zemi. Celým pořadem prováděl pan učitel Šobr a v porotě

zasedli ředitelka školy Marie Gruberová, zástupkyně
ředitelky Hana Kozová a učitelé Ivana Nová a Oldřich
Ledvina. Celkem soutěžilo dvacet skupin. Pět z
nich postoupilo do finále, kde se utkaly v otázkách
o Evropské unii. Po poslední otázce bylo o vítězi
rozhodnuto. Na třetím místě skončila skupina páté
třídy (Polsko 2), na druhém místě Rusko pod vedením
Petra Farkaše a na prvním místě se umístila skupina
Žanety Vostracké (Polsko 1).Vítězné skupiny pojedou
na výlet do Plzně nebo do Klatov.

Petra Pöschlová a Nikola Krbcová
převzato ze školního časopisu Škola pod lupou

Osmá sezona Ajaxu Staňkov v divizi
Na jaře uzavřeli další vystoupení v divizní
soutěži futsalisté FC Ajax Staňkov. Letošní
ročník, v pořadí již osmý v řadě, byl pro tým
možná nejtěžší. Před jeho zahájením mužstvo
muselo řešit velké problémy s hráčským kádrem - jak nahradit některé klíčové hráče z
minulých sezon. Bylo jasné, že problémem
bude hlavně útočná činnost. Jen omezenou
část zápasů mohl odehrát nejlepší střelec divize v předchozí sezoně Aleš Kmetík, kanonýr
číslo 2 Miroslav Vachtl odešel na hostování
do plzeňského Indossu v naději, že si zahraje
I. ligu. Futsalovou kariéru ukončil Pavel Gust
a zranění vyřadilo Přemysla Šefčíka. Vedení
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.

klubu se proto snažilo
kádr doplnit, což se
sice podařilo, ovšem za
cenu, že tým se prakticky celou sezonu sehrával a hledal svou tvář.
Ajax se tedy nevyhnul
několika
výpadkům
a zejména od silných
soupeřů dostal několik
těžkých přídělů. Na
druhou stranu soupeře
z dolní části tabulky
porážel. Sezona se rozhodně nedá považovat
za vydařenou, tým hrál dlouho o záchranu
a konečné 10. místo je jedním z nejhorších
výsledků v divizní historii klubu. Ovšem v
rozhodujících chvílích Ajax ukázal bojovnost
a udržel divizní příslušnost i pro další rok.
Tabulka střelců Ajaxu Staňkov v divizi:
18 - Josef Kmetík
11 - Aleš Kmetík
9 - Karel Žáček
7 - Hynek Řeháček
6 - Boris Kmetík
5 - David Vaněček
4 - Jan Procházka, Jiří Šimka
3 - Viktor Steinbach, Martin Gust
2 - Vladimír Kukla, Martin Steinbach
1 - Jindřich Hrach, Petr Majlát, Tomáš
Janka, Jakub Russ
Brankáři:
Ladislav Jánský (15 zápasů), Martin Stein-

bach (7 zápasů), Luboš Fait (2 zápasy)
Červené karty:
Aleš Kmetík, Jiří Šimka, Martin Steinbach
Nejvyšší vítězství:
Ajax-Pebal Plzeň 11:1
Nejvyšší porážka:
Ajax-Motáček Plzeň 1:10
Nejvíce gólů v jednom zápase:
4 - Aleš Kmetík (Ajax-Grabd team Cheb 5:5)
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