POUŤOVÉ

Červenec 2007

Toto číslo sponzoruje

Autocentrum Jan Šmucler, Horšovský Týn

Usnesení z jednání rady města od
28.5. 2007 do 2. 7.2007
Rada města schválila
poskytnutí nákladního automobilu
LIAZ města na odvoz a zpětné přivezení
podsad a matrací na letní tábořiště Junáka v Ostromeči (7.7., 21.7.2007)
poskytnutí fin. částky 15.000,- Kč
z rozpočtu města na financování dětského dne, který bude konán 23.6.2007 v
prostoru u lávky pod záštitou města
pronájem Lidového domu dne
19.1.2008 od 8 do 24 hodin za účelem organizace celostátního volebního sněmu

Asociace turistických oddílů mládeže ČR
poskytnutí fin. příspěvku ve výši
25.000,- Kč + 35.000,- Kč jako2. a 3.
zálohu pro fotbalový oddíl TJ Staňkov z
prostředků, určených v rozpočtu na rozvoj tělovýchovy
přidělení bytů v nově dokončovaném 4. objektu bytových jednotek 391 a
392 U Pošty
přidělení bytu 1+1 v Komenského
ulici 85 (po pí Súkeníkové) p. Blance Sidorové, Staňkov, Americká 172
Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene, uzavřenou
mezi Telefónicou O2 Czech Republic.,
a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5 a
městem Staňkov, kterou budoucí povinný
zřídí ve prospěch budoucího oprávněného věcné břemeno na podzemní vedení v
lokalitě U Pošty
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o nájmu pozemkových ploch, uzavřený mezi

Číslo 71

pronajímatelem České dráhy a.s., Praha
l, Nábřeží L.Svobody 1222 a Městem
Staňkov
Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi ČEZ Distribuce
a.s., Děčín, Teplická 874/8 a městem
Staňkov za účelem stavby zařízení distribuční soustavy
pronájem pozemku p.č. 237/2,
k.ú. Ohučov, o výměře 6690 m2 p. Antonínu Heinzovi, Ohučov 26, za účelem
zemědělské činnosti. Pronájem ve výši
669,-Kč/rok. Výpovědní lhůta 2 měsíce.
pronájem části pozemku p.č.
116/1, v k.ú. Staňkov-město, o výměře
50 m2, p. Anně Šindelářové, Staňkov,
Nádražní 26, za účelem zřízení zahrádky.
Žádost schválila, nájem 2,- Kč/m2/rok, tj.
100 Kč/rok. Výpovědní lhůta 2 měsíce.
na žádost českého zahrádkářského svazu
a) zapůjčení zasedací místnosti MěÚ ve

Staňkovsko
dnech 28. a 29.7.2007 za účelem konání
pouťové výstavy květin
b) bezplatný pronájem sálu Lidového
domu ve dnech 11. a 12.8.2007 za účelem konání tradiční výstavy květin
c) převzetí záštity města nad srpnovou
výstavou květin
d) bezplatné poskytnutí multicaru na
přepravu potřebného materiálu pro srpnovou výstavu
pořádání pouťových pivních slavností před Music klubem Na Mlýnské ve
dnech 27.-29.7.2007. Zároveň souhlasí s
uzavřením parkoviště a zapůjčení pódia.
poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 35.000,- Kč jako 3. zálohu pro fotbalový oddíl TJ Staňkov z prostředků, určených v rozpočtu na rozvoj tělovýchovy
vzala na vědomí
rezignaci p. Vladimíra Konečného, Staňkov, Soukenická 38, na funkci
zástupce města ve školské radě a
jmenovala novým zástupcem města ve
školské radě p. Bc. Alexandra Horáka,
starostu města
doporučila
k 31.12.2007 vypovědět Smlouvu k tvorbě společného sociálního fondu
ke splnění konkrétního úkolu ve smyslu §
51 občanského zákoníku a § 48 zákona
o obcích, dle bodu VII této smlouvy, uzavřené dne 8.6.2004.
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Červenec 2007
zřídila
kulturní komisi ve složení:
Zuzana Straková, Zdeněk Strousek, Jitka
Pluháčková, Václav Keck, Milan Malík,
František Köppl, Josef Andrle, Vladimír
Konečný, Marie Pivoňková, Vladimír
Kukla, Václav Steinbach (Ohučov), Josef
Liška, Martina Konopíková, Anna Cozlová, Marta Kastlová.
Předsedkyně komise: Zuzana Straková
Zapisovatelka komise: Marta Kastlová
Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne 19. června 2007
Zastupitelstvo schvaluje
návrh společných zařízení pro
komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staňkov-město
celoroční hospodaření města a
závěrečný účet města za rok 2006 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok
2006 s výsledkem „hospodaření bez výhrad“
rozpočtové změny v rozpočtu
města na r. 2007 s tím, že upravený
rozpočet po těchto změnách bude činit v
příjmové části Kč 42.727.890,-, ve výdajové části Kč 45.840.610,-. K dofinancování
jsou zapojeny následující zdroje financování:
hypoteční úvěr, splátky úvěrů, fond rezerv
a fond rozvoje bydlení, vše v celkové
částce Kč 3.112.720,-

Dodatek č. 2 Smlouvy o sdružení
mezi městem Staňkov a Stavebním a
nájemním družstvem Staňkov - U Pošty.
Smlouva byla uzavřena dne 3.7.2002
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
hypotečním úvěru registrační číslo
032002230054 ze dne 27.6.2002, uzavřený mezi městem Staňkov a Komerční
bankou a.s., Praha l, Na Příkopě 33
prodej pozemku parc. č. 362/7,
dle KN v k.ú. Staňkov-ves, odděleného
geometr. plánem z pozemku p.č. 362/1,
dle PK, o výměře 1.055 m2, p. Václavu
Wegschmiedovi, Staňkov, Jiráskova
106.
Cena za 1 m2 105 Kč
Cena za pozemek 110 755,- Kč
Cena za GP bude hrazena kupujícím
Náklady spojené s prodejem pozemku
(kromě daně z převodu nemovitostí)
bude hradit kupující
neschválila
prodej pozemku parc. č. 67 a části pozemku p.č. 68/1, oba v k.ú. Krchleby
(vodní nádrž) manželům Doležalovým,
Krchleby 11
V. Žáček, J. Steinbach

Oslavy konce školního roku.

Tak jako každoročně, tak i letos jsme využili nabídky
města financovat akci pro staňkovské děti. Letos jsme také poprvé
porušili tradici pořádat ji na Mezinárodní den dětí, a to z několika
důvodů: Den dětí se slaví v jeden termín v mnoha okolních obcích
a všichni se předhánějí v tom, jak nejlépe nalákat děti na tu „svou“
akci. Navíc jsme doufali, že v novém termínu bývá i lepší počasí,
než jaké nás provázelo posledních pár let. S počasím to sice znovu
nevyšlo, ale jinak si myslím, že se akce docela povedla a účastníků
bylo celkem dost. Protože se ale dětské organizace (Skaut i Stříbrná rosa) potýkají s nedostatkem dospěláků, kteří jsou ochotni se
plně na akcích obdobného typu aktivně podílet, vynechali jsme programovou část, kterou se Vám budeme snažit vynahradit příští rok,
který snad bude v tomto ohledu rokem přelomovým, ale nechme se
překvapit. Za letošní akci děkují staňkovští skauti i organizátoři z
řad Stříbrné rosy především městu za jeho finanční a materiálovou
podporu a záštitu, spolupodílejícím se malým dobrovolným hasičům, Sokolu a všem ostatním, kteří se na akci podíleli.
Zvláštní odstavec ovšem věnuji naší staňkovské politické reprezentaci, kterou jsem před lety nařknul z toho, že dokáží
dětem pomoci pouze v období komunálních voleb. Všechny čtyři velké politické strany, tedy ODS, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL, nám
každoročně na akci přispívají a jsme jim za to vděční. Letos děkujeme za finanční přispění ODS, ČSSD a KSČM, a protože letos
jsme „prošvihli“ příspěvek od KDU-ČSL kvůli naší liknavosti, slibujeme, že příští rok se všem ozveme s prosbou opravdu včas:o)).
Ferdinand Schenk

Staňkovsko
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Maturitní zkoušky na SSOŠ a Gymnáziu
Bean s. r. o. Staňkov
V letošním roce se konaly na naší škole již deváté maturitní zkoušky a to ve dnech 21.5.
– 1.6.2007. Přistoupilo k nim 80 studentů čtyř maturitních tříd. 48 studentů dálkového
tříletého nástavbového studia oboru vzdělávání Podnikání a 32 studentů denního
dvouletého nástavbového studia Podnikání a čtyřletého studia Obchodní akademie. Povinně
absolvovali písemnou i ústní část zkoušky z českého jazyka a literatury, ekonomiky, dále
pak mohli volit mezi účetnictvím a informační technologií a také mezi cizím jazykem a
matematikou a praktickou zkoušku z odborných předmětů.
Všichni se zhostili úkolu se ctí, byli dobře připraveni, 11 studentů prospělo s vyznamenáním,
z toho 3 dokonce se samými výbornými.
Pouze třem studentům se nepodařilo složit maturitní zkoušku napoprvé, dva studenti
denního studia neuspěli z matematiky a jeden student dálkového studia z českého jazyka
a literatury.
Doplní si vědomosti samostudiem s možností využití konzultací ve škole a ke zkoušce
přistoupí v září 2007.
Dne 2. června 2007 si všichni úspěšní absolventi převzali svá maturitní vysvědčení na
slavnostním předávání v sále Lidového domu ve Staňkově. Vysvědčení jim předal majitel
a zřizovatel školy RNDr. Karel Schuh, spolu se starostou města Bc.Alexandrem Horákem
a ředitelkou školy Ing. Marií Bastlovou. Slavnostní atmosféru podtrhlo vystoupení těch
nejmladších žáků Základní školy Staňkov a hudebního souboru Umělecké školy Staňkov.
Spokojení absolventi si odnesli nejen maturitní vysvědčení, ale i květinu a ti nejlepší
upomínkový dárek.
Jak maturitní zkoušky, tak i slavnostní předávání proběhlo bez problémů, v klidné a
přátelské atmosféře a spolu s letošními absolventy již složilo maturitní zkoušku 482
studentů, což je jistě úctyhodné číslo.
Za vzornou přípravu studentů k vykonání maturitní zkoušky patří poděkování celému pedagogickému sboru školy, což vyjádřili nejen absolventi,
ale i majitel školy RNDr. Karel Schuh.
Mgr. Romana Šeterlová
zástupkyně řed. školy

Polní den na letišti

Foto: Miloš Šnajdr
V pátek 22. 6. se na staňkovském letišti konala tradiční akce nejen pro zemědělce ze širokého okolí, ale i pro další zájemce. Na
5. ročníku Polního dne, jehož pořadateli byly Agro Staňkov a Agrofert, se prezentovala celá řada výrobců z oblasti zemědělství.
K vidění byla nejrůznější moderní i historická zemědělská technika, hnojiva, herbicidy, fungicidy, osobní i užitkové automobily. Na
Polním dnu bylo možno se seznámit se 63 odrůdami obilí, jejichž prezentaci provedli pracovníci šlechtitelské stanice. Zájemci si
mohli dokonce dopřát i projížďky v kočárech s koňmi.
Josef Steinbach

Staňkovsko
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dne 4. srpna 2007

Na programu této kulturní události bude vystoupení skupin historického šermu,
které ve dvou bitvách přiblíží divákům události třicetileté války. Equites Coronae
Carolinae a další šermířská uskupení názorně předvedou drancování a střelbu
z těžkých děl . Skupina historického tance Arvena z Plzně se nám představí během
celého programu ve třech vystoupeních: v pásmu tanců inspirovaných kulturou
středověkého Irska, v sérii středověkých tanců na hudbu rakouské hudební
skupiny „Jokulatores primae noctis“, a v nočním představení ve spolupráci se
šermířskou skupinou Dobrohost. Hudbou středověku a renesance nás provede
soubor Gutta z Plzně.
Vyslechnout poučení a zhlédnout zajímavé fotografie budeme mít možnost během
dvou přednášek. Ing. arch. Jan Soukup nám objasní vývoj chotěšovského kláštera
na pozadí dějin dalších tří západočeských klášterů v Teplé, Plasích a v Kladrubech.
S důmyslným a tajemným systémem kanalizačních štol a podzemních chodeb nás
seznámí pan Josef Řehák jun. v přednášce nazvané Historická podzemí klášterů
Plzeňského kraje.
O hudební produkci v prostorách jižní zahrady konventu se postará několik
plzeňských převážně folk-rockových hudebních skupin: Neboysa, Kramersias a

křesťanská skupina Slyšíme ryby.
Po loňském úspěchu oživených prohlídek jsme se i v letošním roce nechali inspirovat bohatou historií kláštera. Upoutat návštěvníky a příznivce chotěšovského
kláštera by měl zcela nový scénář těchto prohlídek. Dobrovolníci z řad plzeňské mládeže a Dramatického kroužku Salesiánského střediska mládeže v Plzni nám
zahrají několik dobových scének v místnostech a sálech konventu kláštera.
Autorské čtení z knihy „Akorát že mi zabili tátu“, nám přednese pan Vojtěch Klimt v doprovodu několika písní od Karla Kryla, kterému bude tato část programu již
tradičně věnována. Závěr této akce bude patřit recitálu Halky Kračmerové, která hrou na altsaxofon rozezvučí a rozzáří ztemnělý konvent chotěšovského kláštera.
Časový program i bližší informace naleznete na adrese: www.klasterchotesov.net.
Záštitu nad touto akcí převzali opět místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ing. Jiří Šneberger a náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olga
Kalčíková, kteří se této akce rádi osobně zúčastní. Pro nás klíčovou osobností, která velkoryse podporuje mnohé západočeské památky, je Ing. arch. Jan Soukup, se
kterým je tato akce neodmyslitelně spojena a kterému patří naše velké poděkování.
Mediálními partnery této akce jsou: DENÍK, Katolický týdeník, Český rozhlas Plzeň, Rádio Proglas a Rádio Šumava.
Večer pro klášter Chotěšov V. se koná za finanční podpory Plzeňského kraje. Tuto akci rovněž podpořili: Mikroregion Radbuza a město Plzeň. Tradičními našimi
pomocníky jsou dobrovolníci z Občanského sdružení Klášter Chotěšov, ze Salesiánského střediska mládeže Plzeň a Osvětové besedy Chotěšov, letošní novinkou je
spolupráce s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR a její jednotkou s názvem Skautská ochranná služba. Naše velké poděkování patří všem dalším osobám i
organizacím, bez kterých by úspěchu této akce nebylo možné dosáhnout.
Vstupné na všechny části programu bude jednotné: dospělí 80,-Kč, důchodci a studenti 40,-Kč a děti do 15 let 20,-Kč. Program se koná i za nepříznivého
počasí a občerstvení bude rovněž zajištěno. Výrobky terapeutických dílen Ústavu sociální péče Stod bude možno zakoupit v prostorách nádvoří.
Těšíme se na všechny návštěvníky, protože svou účastí přispějí a pomohou dobré věci. Výtěžek této akce bude použit ve prospěch kláštera a část z něho připadne
na sbírku „Kup si své okno“. Jsme velmi rádi, že se tato akce těší rok od roku stále stoupající návštěvnosti a že naše snažení přináší sice pomalé, avšak viditelné
výsledky.
Občanské sdružení Chotěšovská vlna, které tuto akci opět letos pořádá, sdružuje převážně plzeňskou mládež s cílem jejich všestranného rozvoje, a to především
dobrovolnickou prospěšnou prací na obnově a záchraně památek a historických objektů. V případě chotěšovského kláštera se pomoc naší skupiny mládeže datuje
od roku 2000. Za tuto dobu se zde vystřídalo 120 brigádníků z řad dětí, mládeže a dospělých. Večer pro klášter Chotěšov je kromě grantů a dotací jediným zdrojem
financí pro naše aktivity v chotěšovském klášteře. Přijďte proto svojí účastí podpořit naše snahy o záchranu této jedinečné a velkolepé barokní památky, která je nejen
dominantou obce Chotěšov, ale která bude opět centrem a cílem tisíce turistů a zájemců o historii z širokého okolí.
Pokud přijdete okusit kouzlo kláštera, který již po osm století vyzařuje do širokého okolí svoji pozitivní energii, věřím, že určitě nebudete litovat.
Stanislav Tomanec

Letos již podruhé vyšel v omezeném nákladu Sborník prací ZŠ Staňkov, který mapuje průřez tvorbou žáků naší školy
v uplynulém školním roce. O tom, že naše děti umí zajímavě psát i kreslit, Vás budeme přesvědčovat na stránkách
Staňkovska, kde uveřejníme některé práce ze sborníku. Celý sborník bude potom ke stažení na www.skolastankov.cz

Prázdniny na neznámé planetě
Celá rodina jsme letěli na neznámou planetu. Připomínala naši modrou Zemi. Šli jsme po
palouku a viděli jsme krásné květiny. Pak jsme zamířili k lesu, ale najednou… Něco zarachotilo. Sice
jsme se trochu báli, ale les jsme projít museli. Najednou se vynořily stovky masožravých rostlin. Utíkali
jsme, jak jsme nejrychleji mohli.
Ušli jsme pěkný kus cesty a uviděli jsme ohromný strom. Trochu si odpočinout bylo nutné. Po
malé chvilce jsme šli dál. Užasli jsme, když jsme spatřili zvíře, které nás pozdravilo – Čau. Toto zvíře
připomínalo jednorožce, ale místo jednoho rohu mělo rohy dva, a ocasů? To si nedovedete představit,
kolik jich mělo. Šest. Chodilo po zadních nohou a, jak už jsem řekla, mluvilo. Začali jsme mu říkat
dvourožec.
Byl na nás hodný a vzal nás do pohádkové říše. Potkali jsme tam nejrůznější postavičky
z večerníčků a pohádek. Užili jsme si spoustu zábavy. V takovém zmatku jsme zapomněli, že jdeme
pořád dál od rakety a že jsme se ztratili. Dvourožec to tu znal a stačilo mu říct, kde jsme přistáli, a on
nás tam odvedl.
Za všechno jsme mu poděkovali a rozloučili jsme se.Tak naše prázdniny na neznámé planetě
končí.
Ája Suchá, 4. třída

Staňkovsko
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Staňkov má nové stránky na internetu
Od 1.7.2007 se na internetu objevily nové oficiální stránky města Staňkov. Aniž bych je chtěl srovnávat se stránkami minulými, napadlo mě, že by bylo dobré o nich informovat i naše čtenáře, protože ať chceme nebo ne, internet je fenomén doby a
určitě je dobré vědět, co na něm můžeme vlastně najít. Stránky měst obecně informují o historii i aktuálním dění v obci, o otvíracích
dobách firem a institucí, a tím mimo jiné pomáhají jak vlastním občanům a firmám s prezentací, tak i například turistům a ostatním
přespolním návštěvníkům města s orientací. Pryč jsou doby, kdy přístup k inernetu měla každá padesátá domácnost a podobné
stránky byly spíš bílou vránou. Dnes je to jeden z hlavních prezentačních nástrojů, který města mají, a proto by se internetovým
stránkám měla věnovat velká pozornost.
Na stránkách našeho města jsem na první pohled zaznamenal posun v grafickém zpracování, který sice působí na první
dojem poněkud ponurým dojmem, ale postupně si člověk zvykne a musím říci, že nakonec ten design působí docela elegantně.
Určitě je lepší použít na úvodní stránce fotografii hliněného městského znaku, než jakoukoli barevnou patlaninu, ať již ji namaloval
kdokoli, a celkově hnědý nádech stránek je docela příjemný pro oko. Možná bych použil jinou fotografii města na úvod, protože zde
chybí některá ze základních dominant města - ať již kostelní věž, nebo třeba most přes Radbuzu, ale to je opravdu věc názoru.
Horší je už aktivní část, kde je hned na počátku prezentovaná celá řada aktivních vyhledávacích prvků, které bohužel
nefungují. Vyhledávání v pravé části obrazovky najde každý pátý zadaný výraz, i když hledáte třeba i název rubriky. Vyhledávače
ve středu obrazovky „Úřední deska a Staňkovský kalendář“ nefungují vůbec a nemá cenu se s nimi dále zaobírat. Po dotazu jsem
zjistil, že za obsah Úřední desky a Kalendáře již zodpovídá město, akorát tam nedodává informace. Zkoušel jsem také nějak rozpohybovat kalendář na pravé straně obrazovky, ale ten je tam jen jako upozornění, kolikátého zrovna je a můžete se maximálně
podívat, kolikátého bude například druhý pátek v příštím měsíci. Ačkoli s tímhle kalendářem asi nic udělat nepůjde, myslím si, že
ty ostatní výtky jsou jen porodními bolestmi a budou v dohledné době odstraněny - kazí první dojem a chuť se stránkami nadále
zaobírat.
Já tu chuť přesto neztratil a podrobil jsem zkoumání i levou část s názvy rubrik, kde jsem byl víceméně příjemně překvapen. Zde je vyhledávání přehledné a věcné, odkazy fungují a objevuje se tady řada opravdu důležitých odkazů a kontaktů. Kdyby
se podařilo tyto rubriky pospojovat s vyhledávači na úvodní stránce, určitě bych otočil o sto osmdesát stupňů a místa na chválu by
bylo o hodně víc. Tady opravdu najdete téměř vše, co potřebujete vědět. Kontakty, otvírací doby, důležité dokumenty a dokonce
i elektronickou podatelnu. Pokud tedy chcete vědět, kdy má jaká lékařka ordinační hodiny, nebo kdy má otevřeno sběrný dvůr,
stránky jsou Vám k dispozici. Možná bych přidal pár telefonních čísel - například na MTBS jsem tam kontakt nenašel, i když ho
považuji za jeden z nejdůležitějších.
A ještě jedna věc. Za jednu z nejdůležitějších věcí na stránkách, které nevypovídají jen o aktivitě města jako takové, ale i
o kvalitě webmastera, považuji aktuálnost informací, která se projeví teprve časem. Zatím zde chybí aktuální informace o kultuře,
programy kin - tady bych se nebál zveřejnit i kina v Holýšově a v Horšovském Týně, a třeba už je pomalu načase zde zveřejnit i
program staňkovské pouti. Také bych podpořil rozšíření databáze staňkovských podnikatelů, kterých na stránkách dost chybí. To
ovšem je opravdu výhradně věc dostatečné propagace těchto stránek ze strany města a ochoty podnikatelů se prezenovat.
A úplně nakonec - zaujala mě výše uvedená elektronická podatelna. Zdá se, že je vyžadována zákonem a že slouží k
podávání podání. Vůbec tedy netuším, k čemu slouží, a bohužel mi ani komentář na úvodní stránce moc nepomohl. Buď slouží ke
komunikaci v rámci státní správy - pak je jeho prezentace na stránkách trochu zbytečná, nebo má sloužit občanům, a potom státní
správa zaspala v informovanosti obyvatelstva o tom, co to vlastně je. Ale zkusím to do příštího čísla zjistit.
Ferdinand Schenk

Závěrečná
besídka

Jako každý rok, tak i letos se konala
závěrečná besídka žáků staňkovské školy. Ta
letošní tematicky navazovala na námořnický den,
proto se vystoupení nesla v námořnickém duchu.
S dětmi z prvního stupně se diváci
přenesli do malé krčmy, kde staří námořníci
vyprávěli, co vše na svých cestách zažili. Tato
vyprávění byla doplněna nápaditými vystoupeními
jednotlivých tříd. Nejvíce asi diváky zaujal Hříšný
tanec v podání dvou párů ze 3. třídy, velký aplaus
sklidila také vystoupení prvňáčků – Kocábka a
vodnická píseň, ale zahanbit se nenechali ani
například piráti ze 2. třídy.
Besídku mohli zhlédnout žáci školy již
dopoledne, zatímco jejich rodiče si tento zážitek
nenechali ujít v podvečerním čase. Jsme rádi, že
se na nás přišlo podívat tolik diváků. Děkujeme.
Nikola Krbcová, 9. třída

Staňkovsko

Červenec 2007

RADARY

Již více týdnů fungují na obou vjezdech do Staňkova po silnici I. tř.
č. 26 dva měřiče rychlosti vozidel, které signalizují řidičům okamžitou
rychlost. Jako řidič toto zařízení oceňuji, protože takto nízkou rychlost
(50 km/h) není tak jednoduché odhadnout, aniž by člověk stále
nezíral na tachometr. Jsem přesvědčen, že většina řidičů stejně jako
já předepsanou rychlost nepřekračuje úmyslně a těm toto zařízení
poslouží. Nerad bych znovu dopadl tak jako v Přešticích, kde jsem asi
100 m za cedulí, kde jsou vedle silnice jen ohrady a skladiště, zaplatil
za 57 km/hod 1000,- Kč a přišel o dva body. Signalizace rychlosti
poslouží i obyvatelům domů, které leží bezprostředně u silnice na kraji
Staňkova, protože alespoň část řidičů, a já mám pocit, že je jich více
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Letošní divoké počasí, které nás překvapuje vším možným,
teplou zimou počínajíc, přes Kyrilla až po vedra na jaře i
v půlce července, bude mít určitě v obecních kronikách důležité
místo. Tímto snímkem se vracíme do neděle 27. května 2007,
kdy se krupobití s takto velikými kroupami přehnalo kolem půl
čtvrté odpoledne Staňkovem.

než polovina, opravdu rychlost snižuje na předepsanou
úroveň, a tím pádem jedou tišeji a bezpečněji pro pěší.
A ty zakomplexované řidiče, jejichž možná jedinou silnou
stránkou je motor, kteří rychlost překračují úmyslně, a
mezi nimi zvláště vynikají mladí motorkáři – no tak na ty
platí, bohužel snad jen to, když se „pomlátí“ (to v lepším
případě, v tom horším už nepotřebují žádné předpisy a
omezení rychlosti).
J. Steinbach

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci červenci oslavili kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Bohuslav Vacík, 28. října 68
Marie Nová, Plovární 194
Mojmír Smetana, Nádražní 353
Josef Zdvořák, Husova 161
Josef Stach, Krchleby 78
Blanka Bufková, Jiráskova 18

75 let
80 let
70 let
70 let
91 let
75 let

V srpnu slaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Marie Roučková, Plzeňská 95
Helena Brožovská, Wenigova 123
Ludvík Žák, Plzeňská 110
Květuška Borlová, Puclická 315

70 let
85 let
80 let
75 let

V měsíci červenci oslavili zlatou svatbu - 50 let společného života - manželé Kohoutovi,
TOTO VYDÁNÍ STAŇKOVSKA SP
Rašínova 252. Blahopřejeme!
Dne 22.06.2007 byli na MěÚ ve Staňkově přivítáni tito noví
občánkové města
- Patrik Valečka
- Jakub Michálek
- Jiří Látal
- Vlastimil Žáček
- Petr Holinka
- Patrik Smolek
Na zakoupení hraček a upomínkových předmětů se sponzorsky
podílela firma VEToP, s.r.o., Staňkov, ke slavnostní atmosféře se
připojily děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.
matrika a evidence obyvatel

Únor 2004

Bohemia Bar

středisko letiště Staňkov
Naše
firma
začala s produkcí
před již strojů.
téměř jedenácti
přijme
2 pracovníky
k obsluze
lety, tenkrát
jako sdružení
s názvem
Plasticprovoz.
Future.
Podmínka:
starší firem
187 let,
třísměnný
V roceJe
1993
jsme
reagovali
na
poptávku
německé
firmy na
vhodné pro ZPS, důchodce, brigádníky.
zajištění výroby
plastových
profilů
a
výpletových
bužírek
pro
Informace na tel. č. 379 492 459

zahradní nábytek. Výrobu jsme úspěšně zahájili nejprve
ve Kdyni a od letních měsíců též v pronajatých prostorech
na staňkovském letišti, kde jsme dosud. Výroba postupně
narůstala, sortiment však byl stále odebírán jen jednou
německou firmou. V počátcích jsme netušili, v jaké finanční

rozdrtím
pro auto
ISO 900

avšak ú
provede
opět do
s malou
dvou m
haly, kte
již 2. z
v Přícho

středisc
má 35
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Výlety na kolech

Turistika na kolech je asi nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím v turismu vůbec. Jako taková ovšem dodnes naráží na spoustu překážek a nepochopení - jako koneckonců všechno nové. Nejsou cyklistické stezky, turistická střediska nejsou na cykloturistiku
vybavena a i legislativa cyklistům dosud mnoho nepřeje. S rozvojem výroby horských kol totiž cyklisté vyrazili do terénu, který byl
v dobách esek a favoritek prakticky nesjízdný, tedy na lesní stezky a polní cesty. Paradoxem potom bývají i cedulky ojedinělých
dobře značených cyklostezek, které jsou připevněny na dopravní značce zákazu vjezdu všech vozidel, nebo podjezd železnice
naprojektovaný omylem sto metrů mimo cyklostezku, což jsme viděli letos na Moravě. Každopádně, i když dosud cyklisté nemají
na svých horalech a trecích u nás dosud na růžích ustláno, i v okolí Staňkova se objevují skupinky do pedálů šlapajících nadšenců
s dětmi, kteří se rozhodli svůj volný čas trávit aktivně. Z poznatků naší kamarádky, která píše turistické průvodce celou naší republikou, ovšem vyplývá, že nejméně prozkoumaná oblast bývá v okolí vlastního bydliště a že lidé rádi jezdí poznávat okolní oblasti
bez znalosti své vlastní, navíc s povzdechem, že „u nás nic k vidění není, a navíc tam chcípl pes“. A proto nás mile překvapilo,
kolik zajímavých míst v našem okolí dokázali najít žáci naší školy, Na našich stránkách chceme postupně předložit výtah z těchto
prací, abychom alespoň trošičkou do mlýna přispěli k rozvoji cykloturistiky v našem dosud turisty neobjeveném kraji.
Ferdinand a Slávka Schenkovi

Zastavení první - hrádek Lacembok - zpracovaly Jitka

Tankóová, Simona Hégrová a Míša Šiková•
Dva kilometry vzdušnou čarou na východ od staňkovského
nádraží, na skále nad hrází Horního hrádeckého rybníka stával hrad,
zvaný dnes Hrádek Lacembok.
Skládal se nejspíše jen z dřevěných staveb obehnaných palisádou
s příkopem a zcela zanikl při výstavbě kamenného hradu, jenž byl
pojmenován módně německy Lanzenbach - v českém prostředí se
však z tohoto názvu vyvinulo jméno Lacembok.
Hrad vznikl přibližně koncem 13. či počátkem 14. století, ale jeho
zakladatele neznáme. Za možného stavebníka hradu se spekulativně
považuje královský úředník
Vitla ze Staňkova ve druhé
polovině 13. století. Ve 14.
století drželi hrad příbuzní
pánů
Staňkovských
ze
Staňkova
vladykové
Bohuchvalové z Hrádku.
Bohuchvalu z Hrádku, uváděnému od r. 1373 a zvanému též z Krchleb (v r. 1379),
patřily kromě Hrádku i vsi Poděvousy, Krchleby, Čermná, Puclice, Křenovy a část Horní
Kamenice.Na přelomu 15. a 16.století byl Hrádek již dávno pustý. V r. 1675 se zřícenina
hradu připomíná v písemných pramenech naposledy. Hrádek zanikl mohutným požárem při
dobývání sídla husitskými vojsky.
Hrad se skládal z mohutné několikapatrové věžovité stavby umístěné na nejvyšším
centrálním pahorku, obvodové hradby a obdélného objektu skýtajícího větší pohodlí.
Součástí hradu byl i níže položený parkán - prostor s hospodářskými budovami. Na severu
byla bezpečnost hradu posílena samostatným opevněním, na jižní straně přiléhalo obdélné
podhradí, na jehož místě byly v období první republiky vybudovány dva vojenské kryty, které
Němci během druhé světové války zničili.
Hrádek Lacembok stával blízko úpatí lesnatého kopce Holubí hlava, na jehož
vrcholku byly nalezeny zbytky pravěkého hradiště. Dnes se z něho zachovaly jen nepatrné
zříceniny. Jeho předhradí bylo od vlastního hradu odděleno širokým a hlubokým příkopem,
takže do objektu byl přístup padacím mostem přes užší příkop z jakéhosi ostrohu, ve který
jižní čtyřhranné předhradí vybíhalo. Hrad byl dobře opevněn i na ostatních stranách. Jeho
opevnění zesilovaly dva rybníky, Hořejší a Dolní, které obklopovaly celý výběžek. Protože hrad stál na skále, neměl vlastní studnu,
ale pouze hlubokou nádrž na dešťovou vodu. Vedle ní je ještě dnes ve skále vylámaná chodba směřující ke dnu nádrže. Tato chodba
dala zřejmě vznik pověsti, že z Hrádku Lacemboku vedou podzemní chodby na hlohovskou tvrz vzdálenou necelé 4 kilometry.
Podle pověsti Hrádek Lacembok obývaly před staletími dvě kněžny, pyšné a nádherymilovné. Měly prý z Hrádku zřízenou
předlouhou dřevěnou pavlač, vedoucí až k hlohovskému kostelíčku, kam chodily na mši. Když samou pýchou už nevěděly, jak chodit,
vzaly si jednou střevíčky z pšeničného chleba. V těch ale došly jen před kostel. Tam zčistajasna sjel z nebe blesk a obě pro jejich
pýchu zabil.
Na Lacembok se dostanete, když pojedete ze Staňkova na Horní Kamenici a hned za hřbitovem zahnete mírně doprava a pojedete po polní cestě až k rozcestníku na Holubí hlavě. Zvláště v srpnu je cesta na Holubí hlavu zajímavá tím, že podél ní zrají metráky
„špendlíků“ a jednotlivé keře dozrávají postupně tak, že si na nich můžete pochutnat skoro celý měsíc. Na Lacemboku je opravdu
z Hrádku vidět už jen velice málo, ovšem najít ho není až tak těžké a jen kvůli té cestě (místy i pěší) stojí ten výlet za to. Dál můžete
pokračovat na Krchleby a po silnici zpátky do Staňkova. A pokud je houbařská sezóna, doporučujeme si na nosič připevnit košík!

Staňkovsko
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AEROKLUB STAŇKOV ZVE NA DNY OTEVŘENÉHO
LETIŠTĚ

Staňkovské letiště bude v letošním roce opět, a to již tradičně, otevřeno všem příznivcům a
zájemcům ve dnech 25. a 26.8., kdy na něm budou uspořádány Dny otevřeného letiště. Bude
možné vidět nejen ukázky plachtařského leteckého
výcviku v jeho různých formách, ale i přehlídku dnes
u nás používaných ultralehkých letadel, nebudou
chybět ani vynikající ukázky létání motorových i
bezmotorových modelů včetně akrobacie. Vrcholným
číslem bude opět předvedení týmu vojenské letecké
záchranné služby v Líních na vrtulníku W-3A Sokol.
K vidění i k vyzkoušení při vyhlídkových letech
budou i další typy letecké techniky Aeroklubu.
O dalších ukázkách se ještě jedná, překvapení
tedy není vyloučeno. Po oba dny bude na letišti
připraveno příjemné prostředí i patřičné občerstvení.
Účast na této akci přislíbil i veterán Bitvy o Anglii
brig. generál Miroslav Štandera. Aeroklub Staňkov
pořádá od podzimu tohoto roku nový kurs plachtařského leteckého výcviku. Všichni zájemci se
mohou přihlásit jak v rámci výše uvedené akce, tak kdykoli v době leteckého provozu na letišti
na pevné lince 379 492 339. Informace též na www.ak-stankov.org.
V. Monthejzík, předseda AK Staňkov

Po 15 letech fotbalisté Staňkova sestoupili
z krajského přeboru. V tabulce obsadili
14. místo. Jak je možné, že Klatovy
B, které skončily patnácté, se udržely?
Staňkov totiž musel podstoupit boje
v baráži, podivné západočeské specialitě,
a v ní podlehl 3. týmu I. A třídy Baníku
Stříbro (doma vítězství 1:0, ale venku
prohra 0:2). Klatovské béčko doplněné
o borce z divizního A týmu konfrontaci
s Nepomukem naopak zvládlo. Faktem
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.

je, že v barážovém souboji za náš tým
nemohlo nastoupit několik klíčových
hráčů...
Pravdou ale také je, že Staňkov měl
několik možností definitivně rozhodnout
o záchraně několik kol před koncem
soutěže. Vzpomeňme na zbytečné remízy
doma se ZČE Plzeň a Sušicí, ale především
na utkání v Holýšově. Tam Staňkov také
remizoval (1:1), kdyby ale v prvním
poločase proměnil alespoň polovinu
svých vyložených šancí, nebylo co řešit.
Hlavní příčinu neúspěchu je ovšem
oslabení kádru – jak vloni v létě, tak nyní
před začátkem jara, kdy odešli další čtyři
hráči základní sestavy. Vedení se bohužel
nepodařilo tyto odcházející fotbalisty
adekvátně nahradit. Hráčům, kteří
nastupovali, rozhodně nelze upřít snahu,
ale někteří prostě kvalitám krajského
přeboru ještě nedorostli.
Tak jako tak sestupy k fotbalovému
životu patří a nebylo by dobré z tohoto
neúspěchu dělat tragédii. Fotbal se ve
Staňkově pochopitelně bude hrát dál. Áčko
se bude prát o body v I. A třídě, a i když
to nebude jednoduché, všichni věříme,
že zasáhne i do boje o postup. Příklad si

tým, nadále vedený trenérem Vojtěchem
Šindlerem, může vzít z dorostu. Ten se do
krajského přeboru celkem přesvědčivým
způsobem probojoval, v nové sezoně
mohou fanoušci s větším zájmem
sledovat i utkání našich nadějí – přebor
bude hrát starší i mladší dorost. Na tomto
místě je třeba vyzdvihnout práci trenéra
Milana Kuchariče, bez jehož odhodlání
a nadšení bychom se něčeho takového
asi nedočkali. Za zmínku pochopitelně
stojí i postup žáků (vedených trenérem
Martinem Gustem), kteří se z okresu
vrátili do krajské soutěže. A „mládežnické
frontě“ se tedy Staňkovu dařilo, a to je pro
budoucnost fotbalu v našem městě určitě
moc a moc důležité!
Navštivte webové stránky staňkovského
fotbalu www.tjstankov.wz.cz
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