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Toto číslo sponzoruje

Autocentrum Jan Šmucler, Horšovský Týn

Usnesení z jednání rady města od
2.7.2007-20.8.2007
Rada města schválila
1) nájemní smlouvu uzavřenou mezi
městem Staňkov a Aeroklubem Staňkov
na pronájem pozemků letištní plochy v
k.ú. Staňkov-město
2) přidělení bytu v majetku města v bytovém domě č. 389, ul. U Pošty, p. Anně
Fišerové, Čermná 103 a v bytovém domě
č. 392, ul. U Pošty, p. Marii Denkové, Na
Tržišti 341
3) poskytnutí fin. prostředků z rozpočtu
města ve výši 5.000,- Kč na spolufinancování pouťového ohňostroje, který bude
odpálen v sobotu 28.7.07 ve 22.00 hodin

4) pronájem prostor Lidového domu za
účelem pořádání taneční zábavy s kapelou Krucipüsk dne 31.08.2007 a s kapelou Extra Bend revival dne 15.9.2007 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
5) pořádání taneční zábavy se skupinou
Argema dne 27.9.2007. Organizačně zajistí kulturní komise města
6) pronájem částí pozemků parc.č.st. 85,
dle KN a 102, dle PK, oba v k.ú. Staňkov-ves, o celkové výměře 45 m2 společnosti
BARECA Service, s.r.o, Nákladní 209,
Mariánské Lázně. Pronájem 10 Kč/m2/
rok, tj. 450 Kč
7) v souladu se zákonem č. 107/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů, zvýšení nájemného z bytů ve vlastnictví
města, jejichž výstavba byla povolena

Číslo 72

před 30.6.1993, pro rok 2008 takto:
a) pro byty bez snížené kvality (dříve
I.kategorie) o 4,125/m2 Kč, nájemné bude
činit 19,35 Kč/m2
b) pro byty bez snížené kvality (dříve II.
kategorie) o 4,55 Kč/m2, nájemné bude
činit 15,972 Kč/m2
c) pro byty se sníženou kvalitou o 4,02 Kč/m2,
nájemné bude činit 15,50 Kč/m2
8) veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi
městem Horšovský Týn a městem Staňkov na výkon agendy městské policie ve
Staňkově.
Rada města souhlasí
1) se zněním odpovědi občanům ve věci
vyasfaltování komunikace v ulici Pod
Mastníkem
Rada města bere na vědomí
1) rezignaci p. Jitky Pluháčkové na člena
kulturní komise a jmenuje novým členem
kulturní komise p. Zdeňka Valentu
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Rada města doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit
podmínky prodeje nově vytvořených
stavebních parcel v lokalitě Pod Tratí
Rada města ukládá
předsedkyni kulturní komise města do
30.9.2007
a) zpracovat návrh kompetencí kulturní
komise ve vztahu k městu
b) zpracovat návrh rámcového programu
oslav 775 let Staňkova
Usnesení č. 5 z jednání zastupitelstva
města konaného dne 24. srpna 2007
Zastupitelstvo města schvaluje
1) dodatek č. 2 k Zásadám k prodeji
bytů v majetku města Staňkov ze dne
28.11.2005
2) podmínky prodeje pěti nově vytvořených stavebních parcel a zahrad v lokalitě Pod Tratí takto:
Cena za 1 m2 stavebního pozemku:350 Kč
Cena za 1 m2 zahrady: 105.- Kč
Stavební pobídka: Při dostavění RD a

jeho úspěšné kolaudaci do 4 roků od
kolaudace poslední z prodlužovaných
inženýrských sítí bude městem vráceno
stavebníkovi 60,- Kč za 1 m2 zakoupeného stavebního pozemku. Na náklady
Města Staňkov bude ke každému pozemku, určenému k výstavbě RD, přivedena přípojka kanalizace, přípojka NN
(ukončena elektroměrným rozvaděčem) a
vody ( ukončena vodoměrnou šachtou ).
Náklady spojené s prodejem pozemků
(notářské poplatky, poplatek za vklad do
katastru nemovitostí, poměrnou část za
zaměření pozemku) hradí kupující, daň z
prodeje pozemků hradí prodávající.
3) prodej stavební parcely č. 121/91 dle
KN, o výměře 1369 m2, k.ú. Staňkov-ves
na stavbu RD panu Karlu Malíkovi a Šárce Komorousové, bytem náměstí T.G.Masaryka 34, Staňkov.
Cena : 350,- Kč/m2- stavební parcela
Cena za pozemek: 479.150,- Kč
Cena za GP: 2.678,-Kč
Cena celkem: 481.828,-Kč
4) prodej stavební parcely č. 121/34 dle
KN,o výměře 1369 m2 v k.ú Staňkov - ves
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na stavbu RD manželům Vendule a Janu
Blackých, Plachého 27, Plzeň
Cena : 350,- Kč/m2- stavební parcela
Cena za pozemek: 479.150,- Kč
Cena za GP: 2.678,-Kč
Cena celkem: 481.828,-Kč
5) prodej stavební parcely č. 121/93 dle
KN, o výměře 1068 m2, v k.ú Staňkov
- ves na stavbu RD paní Aleně Stauberové, Slepá 426, Staňkov
Cena : 350,- Kč/m2- stavební parcela
Cena za pozemek: 373.800,- Kč
Cena za GP: 2.516,-Kč
Cena celkem: 376.316,-Kč
6) prodej stavební parcely č. 121/92 dle
KN, o výměře 912 m2, v k.ú Staňkov
- ves na stavbu RD manželům Josefu a
Kláře Hánovým, U Pošty 387, Staňkov
Cena : 350,- Kč/m2- stavební parcela
Cena za pozemek: 319.200,- Kč
Cena za GP: 2.516,-Kč
Cena celkem: 321.716,-Kč
7) umístění pozemků dle Jednoduché
pozemkové úpravy v k.ú. Staňkov-město, obchvat I/26.
V. Žáček, J. Steinbach

ELEKTRONICKÁ PODATELNA
Slíbil jsem našim čtenářům, že se poohlédnu po nějakém srozumitelném vysvětlení elektronické
podatelny na www stránkách našeho úřadu. Na internetu jsem našel spoustu podatelen a hromady
vysvětlení, o co se jedná (vesměs zkopírovaných a tudíž stejně nesrozumitelných), ale jeden článek
mne opravdu zaujal. Pan Jiří Nápravník mi dokonale osvětlil, jak se věci mají, a musím říci, že v dnešní
době vlád byrokratických oblud mě ani nepřekvapil. Abych nepřekročil vaši trpělivost a nezaplnil polovinu
Staňkovska, tak jsem jeho článek podstatně zkrátil.
Ferdinand Schenk
Nařízení vlády, které bylo schváleno dne 25. 8. 2004, stanoví povinnost orgánů veřejné moci zřídit
e-podatelny (nebo v případě malého objemu elektronické komunikace zajistit příjem a odesílání zpráv
prostřednictvím e-podatelny jiného úřadu), vybavit příslušné zaměstnance zaručenými elektronickými
podpisy a zajistit odpovídajícím způsobem ochranu zpracovávaných informací. Tolik úvodní informace
ze serveru MI ČR.
Elektronická podatelna (počítač s programem pro provoz elektronické podatelny) má být obdobou
klasické podatelny na dnešních úřadech, přes kterou by se měly přijímat a potvrzovat došlé e-maily.
Podle prohlášení tiskové mluvčí ministerstva informatiky má nařízení o elektronických podatelnách přimět úřady, aby komunikovaly s občany
prostřednictvím e-mailů.
V podstatě to funguje tak, že vy můžete vyplnit odpovědní formulář na www stránce konkrétního úřadu nebo poslat svůj e-mail například na adresu
podatelna@micr.cz. Když jej pracovnice na podatelně zpracuje a předá k vyřízení konkrétnímu pracovníkovi, zašle vám informační e-mail. Je fakt, že
takový informační e-mail je dobrý, ale podstatný je výsledek, tedy zda mi někdo rychle, kvalifikovaně a srozumitelně odpoví.
Tvůrci nařízení 495/2004 a vyhlášky 496/2004 opomněli, že ti úředníci, kteří chápou svoji práci jako službu občanům, se nepotřebovali a nepotřebují
skrývat a i bez nařízení vlády již mnoho let komunikují s občany prostřednictvím elektronické pošty, resp. mají svoji e-mailovou adresu uvedenu
na oficiálních stránkách příslušného úřadu či radnice a občané je mohou kontaktovat přímo. Tito úředníci na takto zaslané zprávy samozřejmě
odpovídají.
Pro tu druhou skupinu úředníků, kteří vnímají občany jako nepříjemný a stále obtěžující hmyz, je elektronická podatelna dobrým a vítaným způsobem,
jak se skrýt v anonymitě za elektronikou podatelnou.
Jedním z důvodů pro vytvoření a schválení nařízení vlády č. 495/2004 a vyhlášky 496/2004 byl i argument, že elektronické podatelny jsou nutné z
toho důvodu, aby občané mohli podávat elektronicky na příslušný úřad svá podání (žádost o občanský průkaz, stavební povolení atd.).
Když pominu ten fakt, že tato podání by mohla přijímat jedna elektronická podatelna, která by byla například součástí portálu veřejné správy, tak
je zde ještě jedna vážná věc: malá městečka a obce v mnoha případech nemají žádnou agendu, ke které by bylo nutné ověřovat identitu občana,
protože tyto agendy za ně provádějí obce s přenesenou pravomocí. Komunikace s občany na malých městech a vesnicích se zaměřuje především
na řešení běžných, každodenních problémů.
To znamená, že v případě malých obcí a městeček nenajde elektronická podatelna žádné výrazné uplatnění, tedy mimo toho, že bude splněno
nařízení vlády č. 495/2004, které bylo napsáno od stolu v pražské kanceláři.

Staňkov má své stránky na internetu

Ani by mne nenapadlo, kolik ohlasu vzbudí moje poslední zamyšlení nad prezentací našeho města na internetu. Je pravda,
že jsem článek s nikým nekonzultoval, a tak jsem nevěděl, že stránky byly v nedokončeném stavu. Ovšem pravdou také je, že pokud
něco není dokončené, nestrkal bych to na oficiální adresu města, potom do toho kdekdo může nahlédnout a udělat si obrázek. Ať
je to ale jak chce a ať již k tomu také zmiňovaný článek napomohl, nebo ne, stránky našeho města nabraly správný směr a fungují
tak, jak by fungovat měly. Netvrdím, že je všechno tak, jak jsem si představoval ve svém článku já, ale o tom to není. Dnes prostě
stránky opravdu naše město reprezentují a vypadají více než dobře. Držme palce těm, kdo mají jejich náplň na starosti, ať takhle
fungují i nadále.
Ferdinand Schenk
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OSTEOPORÓZA - PROJEKT OSTEO
Vzhledem k narůstající tendenci výskytu
osteoporózy u obyvatel plánuje město Staňkov
v rámci projektu OSTEO přistavení kamionu
s denzitometrem OSTEOCORE 3. Měření
bude probíhat ve dnech 22. a 23. listopadu
2007 (čtvrtek, pátek). Vzhledem k časové
náročnosti se měření provádí na objednávku,
proto vyzýváme zájemce, aby se k vyšetření
objednávali na Městském úřadu ve Staňkově
odboru sociálních věcí buďto osobně, nebo na
telefonním čísle 379 492 411.
Měření není hrazeno zdravotní pojišťovnou a je
tedy placenou službou. Základní cena měření

je 476,- Kč za snímek s vyhodnocením (400,+ 19%DPH). Pokud se měření provádí v rámci
projektu OSTEO, je cena 1 snímku 238,- Kč. V
převážné většině případů se zhotovuje 1 snímek (buď obě kyčle nebo bederní páteř). Cena
za každý další snímek je 119,- Kč.
Podrobnější informace o způsobu měření a
problematice úbytku kostní hmoty lze nalézt
na internetové adrese www.drzdravicko.cz
v části denzitometrie, popřípadě v časopise
Staňkovsko č. 65, který je k nahlédnutí na
www.mestostankov.cz v části různé.
MUDr. Dagmar Raunerová

Sen krchlebských hasičů se splnil

Každý chlap má svůj sen. Někdo pěknou ženskou, jiný výkonnou motorku, další cestu kolem světa. Snem krchlebských hasičů byla pořádná hasičská stříkačka, jejíž výkon by byl srovnatelný se špičkovými mašinami okolních sborů. Některý rok na to nebyly
peníze, jindy zase jsme se nemohli dohodnout, jak stříkačku předělat. Příchodem nového strojníka p. Milana Zahoře bylo rozhodnuto,
jak a kde dojde k úpravě. Zbývalo jen zajistit dostatek finančních prostředků. I ty nakonec byly.
Chtěla bych tímto poděkovat Radě města Staňkov, a zvláště starostovi p. Bc. Horákovi a tajemníkovi p. Žáčkovi za to, že odsouhlasili a uvolnili další peníze pro náš sbor, o které dostaneme v roce 2008 méně. Sen se splnil. V požární zbrojnici nyní můžete vidět
upravenou, výkonnou, nablýskanou stříkačku s hrdým nápisem SDH Krchleby.

Krchleby oslavily 70. výročí založení sboru

V sobotu 25.srpna viděli diváci
na krchlebském fotbalovém hřišti
boje o poháry dospělých i malých
hasičů. Nejlépe si v útoku na plechovky vedli muži ze Srbic, za nimi
byly Strýčkovice a Hradec u Stoda.
Krchlebským a staňkovským se
v tvrdé konkurenci příliš nedařilo,
přestože obě družstva soutěžila s
nově upravenou krchlebskou mašinou.
V ženách se nejlepé umístilo
družstvo ze Strýčkovic, pak Křenovy
a Neuměř.
I děti předvedly požární útoky na plechovky. Diváci byli potěšeni výkonem mladých hasičů z Kolovče, Osvračína a Staňkova. Milým překvapením bylo družstvo
kolovečských mladších dětí, kde nejmladšímu bylo jen pět let.
Součástí oslav bylo předání vyznamenání a diplomů těm hasičům, kteří se nejvíce během let zasloužili nejen o rozvoj požárního sportu, ale udělali velký kus práce na poli požární prevence a podíleli se velkou měrou na zajišťování kulturních a sportovních
akcí. Nejstarším oceněným byl p. Josef Stach, který se dožil 91 let.
Závěrem Hasičský záchranný sbor ze Staňkova předvedl vyprošťování z havarovaného vozidla i s ukázkou první pomoci
zraněnému.
Průběh oslav vám přiblíží fotografie p. Jaroslava Haška z Neuměře.
Jaroslava Bártová, starostka SDH

Klub českých turistů TJ Sokol Staňkov Vás srdečně zve v sobotu
13. října 2007 na 29. ročník dálkového pochodu a cykloturistické
akce

SMYČKA RADBUZY
memoriál Josefa Friše

Prezentace ve staňkovské sokolovně od 7,00 do 12 hodin
Připraveny jsou pěší trasy10,16,25,35 a 50 km
cyklotrasy 30 a 60 km
Bližší informace na tel.:723 237 675,
nebo na navratil.rene@seznam.cz

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.
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SDH Krchleby pod záštitou města Staňkov pořádá
v sobotu 22.září 2007od 13,00 hodin

2. Historický den
Chcete se s námi na chvíli přenést do středověku?
Vidět souboje, tance a středověké tržiště,
zastřílet si z luku,
zajezdit si na koni, posedět s příjemnou hudbou?
Srdečně Vás zveme do Krchleb.

ZAHRÁDKÁŘI VYSTAVOVALI
Ve dnech 11. a 12. srpna uspořádali staňkovští zahrádkáři tradiční letní výstavu květin v Lidovém domě.
Výstavě opět dominovaly dva druhy květin - jiřiny a
mečíky. Touto specializací výstava přitahuje po léta
zájemce z nejrůznějších končin republiky i z ciziny. Na
výstavě zaujalo velmi pěkné aranžmá kolekce jiřin pana
Svatopluka Masopusta ze Lnářů, krásné vazby květin
ve velkých skleněných ampulích i tradiční unikátní
exempláře bonsají. Na výstavě bylo možno zhlédnout i
mnoho dalších překrásných květin - jednotlivých i jejich

kombinací. Výstava byla doplněna i výtvarnými exponáty
- malbami i fotografiemi, takže bylo opět na co se dívat.
Je jen škoda, jak mi potvrdili pořadatelé, že ze Staňkova
samotného nepřišlo tolik lidí, kolik by jistě výstava zasloužila, a tak návštěvnost zachraňovali početní hosté odjinud.
Pořadatelé zajistili pro návštěvníky i příjemné občerstvení
a samozřejmě pestrou nabídku svých výpěstků k prodeji a
jako vždy nechyběla ani tombola. Na výstavě bylo vidět i
dost rodičů s dětmi. Mezi mladou generací je určitě třeba
hledat nové členy a zájemce o tuto velmi zajímavou a prospěšnou činnost v Českém zahrádkářském svazu.
Josef Steinbach

Studio Yvetta informuje...
Provozovna je přemístěna do nových prostor za restaurací Vivat, Plovární ulice 65.
Nově od 24. září 2007. Info na tel. 605 406 364.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Co se děje na plovárně

Mnozí z vás již zaregistrovali, že z nabídky organizací, které
se ve Staňkově věnují dětem, zmizeli pionýři se svým vodáckým
oddílem Albatros. Ačkoli oddíl jako takový již neexistuje, zůstala
chuť s dětmi na vodu jezdit a - vodácká klubovna. Protože klubovna na plovárně již několik let postupně chátrala, a jednou dokonce téměř vyhořela, městská rada před časem svolala zástupce
zbylých organizací - tedy Skautů a TOM Stříbrná rosa, aby se
rozhodlo, co s klubovnou dál. Vzhledem ke svému stavu a potřebě rychlého řešení přesunu skautské klubovny ze staré budovy
komunálu dali Skauti přednost nové klubovně a objektu se ujali
někteří z bývalých vedoucích Albatrosu, aby doslova „z popela“
vybudovali novou vodáckou skupinu, tentokrát v rámci TOM Stříbrná rosa.
Nakoupily se lodě, děti začaly zase chodit „na vodáka“, ale
havarijní stav klubovny vyžadoval rychlou rekonstrukci. Vedoucí
Stříbrné rosy Zdeněk Strousek podal žádost o financování přestavby objektu na ústředí TOM, kde byl tento projekt vybrán a
postoupen na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ačkoli
se to zdá téměř jako zázrak, povedlo se, a z ministerstva přišlo po dvou neúspěšných pokusech konečně 400 000 Kč na obnovu
objektu. Dnes se dává vodácká základna zase dohromady, tedy dávají ji dohromady firma Karpem a Tesařství Konopík, a já nejen za
sebe doufám, že její znovuzrození dává předzvěst a velkou šanci světlým zítřkům vodáckého sportu ve Staňkově. Spolu s již dříve
opravenou klubovnou turistického oddílu, upraveným terénem a víceméně posekanou trávou tak postupně vzniká na plovárně areál,
kde Stříbrná rosa plánuje vybudovat i malé dětské hřiště, pořádat tábory a třeba i postupně pozemek upravit na vodácké tábořiště.
Je to však běh na dlouhou trať.
Ferdinand Schenk

Výlety na kolech

I v tomto čísle vám přinášíme stručný výtah z prací žáků staňkovské školy. Minule jsme vás zavedli na Lacembok a nyní se podívejme na opačnou stranu.

Zastavení druhé - Čečovice - zpracovaly Laura Kuklová a Katka

Valečková
Ve vesnici Čečovice stojí gotický kostel sv. Mikuláše. Byl postaven v originálním
rýnsko-bavorském slohu roku 1388. Unikátní svatyně byla vztyčena na základech
starší stavby. Na základě výsledků archeologického průzkumu kostela z roku 1996
lze usuzovat, že kostel byl ve 14. století postaven na místě, kde se již nejméně dvě
století předtím pohřbívalo a kde snad stála i hřbitovní kaple.
Je to jediná stavba na Horšovskotýnsku
z této doby vystavěná z neomítaných cihel
a zdobená pozoruhodnými kamenickými
detaily. V západním průčelí je kruhové okno
s gotickou vitráží.
V Čečovicích také najdeme trojkřídlý raně barokní zámek.
Na místě dnešního zámku stála tvrz vystavěná v 1. polovině 14. století. Jejím stavitelem byl
pravděpodobně Jaroslav z Čečovic , který byl jedním z potomků Jaroslava z Bukovce.
Zemané z Čečovic byli zmiňováni již ve 13. století. Počátkem 15. století se proti Rožmberkům,
kteří Čečovice vlastnili, postavil purkrabí Přibík. Po dobytí tvrze tu byl zajat a popraven. V 17.
století byla tvrz začleněna do přistavěného zámku.
Na fasádě bývalé tvrze jsou patrná zazděná gotická okénka. Nachází se zde přístupné
nádvoří zámku a několik místností s krby a štukovou výzdobou.
Objekt se v současné době opravuje.
Do Čečovic snad cestu popisovat nemusíme, ale abychom zachovali formu tohoto seriálu,
dovoluji si podotknout, že kopec na letiště není tak strašný, jak se tváří, a protože Čečovice
opravdu nejsou tak daleko, je to výlet i pro relativně líné cyklisty... Pokud ale chcete nějaký
ten pot obětovat, potom se do Staňkova vracejte přes Puclice, kde je jak náročnější terén,
tak i objekt našeho příštího zájmu - puclická tvrz.
Ferdinand a Slávka Schenkovi

Začal nový školní rok
3. září 2007 nastoupilo do ZŠ 317 žáků, z toho 44 prvňáčků.
Ty jsme slavnostně přivítali v úterý v Lidovém domě i se zástupci města.
V tomto roce se v 1. a 6. třídách začne vyučovat podle vlastního Školního vzdělávacího programu, a proto bychom
rádi pozvali rodiče všech žáků školy dne 1. října 2007 na informační schůzku k těmto změnám.
Vedení ZŠ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V září slaví kulaté životní jubileum
Helena Springerová, Nádražní 353
Leopold Kabourek, Krchleby 103
Anna Linhartová, Na Tržišti 338
Marie Navrátilová, Tyršova 327
Marie Kastlová, U Pošty 389
Marie Princlová, Rašínova 385
Daniela Hujsová, Nádražní 45
Jaroslav Petrásek, Plovární 64

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

V měsíci říjnu oslaví kulaté životní jubileum tito
občané Staňkova
Stanislav Váchal, Žižkova 212
Anna Velenovská, Plovární 66
Ludmila Weisová, Vránov 32
Marie Felixová, Trnkova 306
Božena Sušická, Jankovského 317
Anna Váchalová, Žižkova 212
Anna Hadravová, Krchleby 118
Jiřina Koptíková, Jiráskova 414

VŠEM JUBILANTŮM BLAHOPŘEJEME!

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

matrika a evidence obyvatel

Kultura ve Staňkově

15.9.2007- Lidový dům
- taneční zábava - EXTRA BEND revival
18.9.2007 - zájezd na výstavu Zahrada Čech
do Litoměřic - přihlášky v podatelně MěÚ
22.9.2007- Lidový dům
- zahájení tanečního kurzu pod vedením p.
Vostárka
27.9.2007- Lidový dům
- taneční zábava - ARGEMA - předprodej
podatelna MěÚ
20.10.2007- Lidový dům
- taneční zábava - dechová hudba HÁJENKA
20.12.2007 - Lidový dům
- EVA a VAŠEK - vánoční koncertní
vystoupení

Nové knihy
v Městské knihovně
Ivana Mudrová:
Evropa okouzleným pohledem
Nevšední cestopisná kniha představí některá
podivuhodná a opomíjená místa v oblastech Itálie,
Slovinska a Chorvatska. Na čtenáře čekají rozmanité
historické a přírodní památky, staré legendy i
rozmarné příběhy.
Jolana Matějková: Boris Rösner
Nahlédnutí do uměleckého života známého českého
herce poskytne
kniha doplněná fotografiemi
z rodinného alba.
Jiří Bílek: Hádanky naší minulosti
V sedmém dílu nám autor na osudech čtyř
významných mužů přibližuje dobu husitskou.
Frederick Forsyth: Afghánec
Špionážní román přináší pozoruhodnou zprávu
o historických příčinách terorismu a vnitřních
mechanismech fungování Al-Kajdy.
P.T.Deutermann:Zákon šelem
Napínavý příběh smrti, pomsty a divoké přírody
napsal kanadský autor.

Kjell Ola Dahl: Smrt za letní noci
Norská detektivka určitě nezklame čtenáře napínavé
četby.
Ilona Maria Hilliges:Volání Afriky
Pátrání po ztraceném chlapci zavede ženu do
samého nitra černého kontinentu. Autobiografický
román německé autorky nás seznámí s rituály,
věštěním i zaříkáváním.
Fiona Neillová:
Tajný život takové normální matky
Trefná a chytrá hniha vtipně nahlíží na dilemata
moderního manželství a mateřství. Sympatická
hrdinka –matka tří synů- vás určitě pobaví .
V oblíbené dětské edici Co - jak - proč vyšly další
zajímavé publikace:
Věže a mrakodrapy

představují nejzajímavější a nejkrásnější věžové
stavby od antiky po současnost.
Kriminalistika
podává zajímavé informace o práci kriminální
policie.
Několik titulů z edice První čtení s poučením
čeká na zvídavé mladé čtenáře. Napínavé příběhy
/ Indiáni, Vikingové, Římané/ vždy doplňuje
odborné a historické poučení. Větší písmo je
přizpůsobeno začínajícím čtenářům.
Thomas Brezina:Pomsta červené mumie
Dobrodružné příběhy čtyř kamarádů-detektivů
potěší mladé čtenáře detektivek.
Ivona Březinová:Lentilka pro dědu Edu
Příběh o malém Honzíkovi a jeho pradědečkovi,
který trpí Alzheimerovou nemocí.
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Den otevřeného letiště ve Staňkově
Letecký den - pro mnoho aeroklubů znamená každoroční svátek a příležitost se předvést před veřejností. Letecké dny mají u nás dlouhou
tradici a pohled do historie ukazuje, že to vždy byla událost velkého
významu těšící se mimořádnému zájmu veřejnosti. Právem, protože
letectví a parašutismus jsou vyjímečné činnosti spojené s vyjímečnou
technikou, kterou obdivují mladí i staří stejně vášnivě.
Den otevřeného letiště 2007 ve Staňkově konaný dne 25. a 26. 8.2007,
kdy jsme oslavovali 60 let založení tohoto letiště, se velmi vydařil, a to
hlavně díky nádhernému počasí a vám všem, co jste se přišli podívat. Po
delší přestávce diváci mohli vidět parašutisty z Aeroklubu Plzeň Bory.
Ti odvážnější z vás mohli v „tandemu“, tzn. připoutáni ke zkušenému
instruktorovi, vyskočit z výšky 3000m. Komu nestačila jen prohlídka
jejich velkého letounu AN 2, mohl se v tomto letounu i svézt.
Silným zážitkem byla sobotní ukázka činnosti záchranářů z Letecké
záchranné služby Plzeň Líně s vrtulníkem W3A Sokol.
Pouze kvůli doplnění nádrží a krátkému občerstvení pilotů se přestaly
točit vrtule letounů Z 43, které létaly vyhlídkové lety. Zájem o tyto
lety byl neočekávaně velký, a proto vás, na které se vyprodané letenky
nedostaly, zveme na příští rok, nebo na kterýkoliv letový den v Staňkově.
Velké pozornosti se těšilo vystoupení proudového letounu L 39 Albatros, prvního soukromého v ČR, který je hangárován nedaleko na
líňském letišti.
Kontrastem k němu byla replika historického letounu Avia BH 1, který
mohli jeho obdivovatelé vidět nejen na zemi, ale i po oba dny ve vzduchu. Při pohledu na malá křídla a slabý motor se zdálo nemožné, že by
tento stroj létal, ale všechny přítomné jeho pilot a strůjce v jedné osobě
přesvědčil, jak ladně už v dávných dobách lidé uměli létat.
Během celého dne bylo možno obdivovat letecké modeláře, jejichž stroje
jsou někdy až neuvěřitelně podobné
originálům a jejich letecké umění
mnohdy předčí i piloty.
Komu se líbil akrobatický let Zlínu Z
526 a troufl si, mohl jako pasažér prožít pocity pilotů těchto letounů, a to ve
všech režimech letu.
Věříme, že zaujala i ukázka vyšší
pilotáže našeho kluzáku L 13 Blaník.
Máte-li zájem se svést při takovémto
akrobatickém letu, či se jen tak prolétnout a podívat se po okolí, neváhejte se
u nás na letišti zastavit.
Své kouzlo má i paragliding, který se dá provozovat nejen v horách při
svahovém létání, ale jak diváci mohli vidět, s pomocí tlačného motoru
na zádech i v našich podmínkách.
Všem, kteří se zúčastnili, divákům i účinkujícím, děkujeme a budeme
se těšit na příští rok.
Kdo by se chtěl nejen svézt, ale naučit se i na kluzácích létat, má
možnost první krok učinit právě teď. Vždy ke konci roku začíná zimní
teoretické školení žáků-pilotů, které na jaře vyústí v praktickou výuku
létání. Zájemci mohou bližší informace získat každý víkend na našem
letišti ve Staňkově nebo na našich webových stránkách www.ak-stankov.org , kde jsou i kontaktní telefony.
Dušan Špirk
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Z archivu
Sv. Jan z kamene vytesán
Rok 1993 byl v rámci programu Desetiletí duchovní obnovy, vyhlášeného pražským arcibiskupem
Františkem kardinálem Tomáškem, „rokem sv. Jana Nepomuckého“. Ve Staňkově byla již o rok dříve na své
původní místo na náměstí vrácena socha sv. Jana Nepomuckého. Na náměstí v Městysi Staňkově stávala
téměř sto let - od roku 1860 až do 50. let minulého století, kdy byla přemístěna na prostranství ke kostelu sv.
Jakuba Většího.
Pořízení sochy předcházelo postavení kaple zasvěcené témuž světci. Kaple byla ve Staňkově vystavěna ve dvacátých letech 18. století, v době, kdy nepomucenský kult v Čechách dosáhl svého vrcholu. Benefikace
Jana Nepomuckého v roce 1721 a kanonizace téhož v roce 1729 ještě umocnila uctívání českého světce. K
němu se s prosbami a nadějí v ulehčení těžkého břímě života obraceli lidé ze všech vrstev tehdejší společnosti. Široká sociální základna věřících, o niž se nepomucenský kult opíral, si vyžádala pořízení nespočtu soch,
které osobité české baroko doslova rozeselo do měst a vesniček, do luk a polí. Sv. Jan se stal symbolem české
barokní kultury a sochy, jež světce představovaly, dotvářely společně s typickou drobnou architekturou kaplí
a kapliček malebnou českou krajinu.
Staňkovská kaple byla postavena v roce 1726 na útraty staňkovských občanů a 12. dubna 1727 byla vysvěcena ke cti bl. Jana Nepomuckého. Z písemností uchovávaných ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně vyplývá, že kaple disponovala i
vlastním jměním. Účetní knihy kaple, o nichž víme jen zprostředkovaně, prý byly „velmi nepořádně vedeny a mnoho listů v nich scházelo“.
Nicméně i tak se zachovaly informace o šlechetných odkazech staňkovských měšťanů Václava Branžovského, Mikuláše Grubera a Kateřiny
Janoušové na pořízení a udržování kaple.
V roce 1823 byla provedena stavební oprava kaple zednickým mistrem Lorenzem Kárníkem, který si za stavební zásah účtoval 29
zlatých 50 krejcarů. Se zaplacením se však otálelo. Proto byli právovárečníci i ostatní měšťané předvoláni před městské úředníky, kteří jim
připomněli postavení kaple staňkovskými občany a jejich závazek pečovat o kapli a udržovat ji. Přítomní se tehdy usnesli zaplatit mistru
zednickému za jeho práci požadovanou finanční částku, ačkoli „jsou těžké časy a oni sami velké oběti za opravu přináší“. Přítomní zároveň
žádali, aby bylo vrchnostenskému úřadu přetlumočeno, že příště nebudou podobná nařízení akceptovat.
Zápisy v radních protokolech dosvědčují existenci dřevěné kaple sv. Jana Nepomuckého ještě v roce 1861, kdy se opět uvažovalo
o stavebních úpravách. Na zasedání rady bylo projednáno především financování opravy: deseti zlatými rakouské měny se zavázal přispět
purkmistr František Kreysa a zbytek sumy schválila rada doplatit z obecní kasy. Provedení opravy potvrzuje vyúčtování výdajů z obecní poklady v hlavní účetní knize Městyse Staňkova. Pověsti o zbourání kaple někdy kolem roku 1850, které se objevují v různé regionální literatuře,
písemné prameny jednoznačně vyvracejí. Ve skutečnosti byla kaple stržena někdy mezi lety 1861 a 1867, k tomuto roku se vztahují svědectví
radních protokolů o úvahách měšťanů postavit novou kapli.
V roce 1860 byla poblíž kaple umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z dílny plzeňského sochaře Ludvíka Wilda. Z obecních peněz
bylo za její zhotovení zaplaceno 190 zlatých, za úpravu místa k jejímu osazení 22 zlatých 89 krejcarů a truhlář Jakub Lenk dostal vyplaceno
2 zlaté 20 krejcarů za opatření sochy nátěrem.
Staňkovská socha měla jako téměř všechny sochy představující sv. Jana Nepomuckého vzor v pražské mostecké soše. Složitá geneze
tvaru sochy, kterou popisuje ve své knize Jan Nepomucký Vít Vlnas, se dotýká i našeho kraje. Majitel poběžovického panství baron Matyáš
Wunschwitz, ctitel mučedníka a vášnivý sběratel, si nechal roku 1681 zhotovit drobnou hliněnou sošku Jana Nepomuckého vídeňským sochařem Matyášem Rauchmillerem a model pak umístil v kapli poběžovického zámku. Tam se s ní setkal sochař Jan Brokof a po dohodě s
Wunschwitzem měl podle dřevěného modelu vytvořit dřevěnou sochu, která byla předlohou pro bronzovou sochu umístěnou na jednom z
pilířů našeho nejznámějšího mostu. Tak se zrodila známá podoba mučedníka zpovědního tajemství, jehož, v kameni vytesaného, vídáme tu
na mostě, tu pod lipami na náměstí...
Radka Kinkorová

V nové fotbalové sezoně si, po 15
letech strávených v oblastním přeboru,
staňkovští fotbalisté musejí zase zvykat
na I. A třídu. A že to v soutěži o stupeň
nižší nebude nic snadného, ukázal
hned začátek a porážka v Nepomuku.
Pak sice Staňkov dokázal přivézt body
z Losiné, ale první domácí představení
dopadlo špatně, přitom porážka
s nevýraznými Luby byla hodně
zbytečná. V dalších zápasech si tým, již
bez trenéra Šindlera, poradil venku se
Zbirohem a doma s Blovicemi.
Staňkovské A mužstvo má momentálně
kádr na úrovni, s níž může bez obav
hrát o špici I. A třídy. Jde jen o to, aby
hráči prodali své schopnosti, bojovali
a hráli kolektivně. Pak se dají plnit i
odvážné cíle.

Dorostenci do krajského přeboru naopak
postoupili a v úvodu soutěže platili
krutou daň, bodově vyšli naprázdno. I
když v Blovicích se pod jejich porážky
podepsal i tendenční rozhodčí. Snad se
v dalších kolech bude dařit víc. Žáci
se vrátili do krajské soutěže a v úvodu
naznačili, že by v ní neměli hrát druhé
housle.
S blížící se zimou se rozběhnou i další
sportovní soutěže se staňkovským
zastoupením – stolní tenis, hokej, futsal.
V dalších číslech Staňkovska budeme i o
nich informovat.
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Fotbalová pohádka se odehrála
04.07.2007 již poněkolikáté na hřišti v
Krchlebech. Tamní fotbalový tým Sokola Krchleby hostil herecký fotbalový
tým Ivana Trojana z Prahy. Utkání řídila
jako hlavní sudí ligová rozhodčí Dagmar
Damková, na čáře asistovali ligový rozhodčí Luděk Lhoták a domácí Honza
Kastl (foto).

