Toto číslo sponzoruje

Autocentrum Jan Šmucler, Horšovský Týn

Duben 2007

Číslo 69
�ídím sv�j sv�t

ODSTARTUJTE V NEJV�TÍM AUTOSALONU
HYUNDAI V ZÁPADNÍCH �ECHÁCH

AUTOCENTRUM JAN MUCLER s. r. o.

Jedin� u nás speciální cena skladových voz�,
vyberte si na www.smucler.cz
Výkup voz� vech zna�ek na protiú�et!

ATOS
U nás cena ji od 161 900,-

- sleva 3000,- na vekeré skladové vozy
pouze v Autocentrum Jan mucler s. r. o.
- p�edem pouze 19 900,- m�sí�n� splátka pouze 2 830,- RPSN 9,55%

Nový GETZ
GETZ modelový rok 2007
U nás ji od 194 900,- (p�tidvé�ové provedení)

Nový ACCENT
Cena ji od 259 900,-

- velký výb�r skladových voz�
- p�edem pouze 27 990,- m�sí�ní splátka pouze 3 979,po ukon�ení smlouvy ji nic neplatíte
- monost i 0 % akontace
- ke vem benzinovým motor�m navíc
RPSN 9,73%
autorádio zdarma

- sleva 5000,- na vekeré skladové vozy
pouze v Autocentrum Jan mucler s. r. o.
- p�edem pouze 21 490,- m�sí�ní splátka pouze 3 199,- RPSN 9,52%

www.smucler.cz

AUTOCENTRUM JAN MUCLER s. r. o. DVO�ÁKOVA 304, 346 01 HOROVSKÝ TÝN, VOLEJTE ZDARMA: 800 900 707, 800 900 702 MOB.: 721 520 026, 606 603 366 PRODEJ: 379 412 271, 273, 222, 226, FAX: 379 412 279
Akce platí do vyprodání zásob, maximáln� do 30. 6. 2007, záruka 3 roky bez omezení km, (CO2 od 115 - 226 g/km)

Usnesení z jednání rady města dne
19. 2. 2007
Rada města k žádosti p.MUDr. Tomáše
Budky a p. MUDr. Zdeňka Kováře o pronájem místnosti ve zdravotním středisku, kde
v současné době provozuje Domažlická
nemocnice a.s. gynekologickou ambulanci,
za účelem soukromé gynekologické praxe
I. konstatuje, že v současné době město
neuvažuje o vypovězení platné nájemní
smlouvy mezi Domažlickou nemocnicí a.s.
a městem Staňkov
II. požaduje po Domažlické nemocnici
a.s.
- upravit ordinační hodiny v gynekologické
ambulanci tak, aby ordinační doba byla
jeden den v dopoledních hodinách a druhý den v hodinách odpoledních do 15.00
hodin, s možností prodloužení ordinačních
hodin (po předchozí domluvě) až do 16.00
hodin
- garantovat od vedení nemocnice v ordinačních dnech vykonávání gynekologické
ambulance pouze jedním stálým odborným
lékařem přiděleným pro ambulanci Staňkov,
vyjma zástupu v mimořádných okolnostech

/dovolená, nemoc, apod./
- zajistit v případě jiného lékaře dostatečnou informovanost veřejnosti, minimálně
cedulí na dveřích ordinace
- vybavit staňkovskou ambulanci do konce
roku 2007 přístrojem pro ultrazvukové vyšetření /sonograf/
- písemně potvrdit Domažlickou nemocnicí,
a.s. přistoupení na požadavky města
Ukládá
* p. Baxovi předložit novelizaci bodového
systému pro přidělování bytů a písemně či
elektronicky dodat návrh členům rady města do pondělí 26.2.2007 tak, aby mohlo být
v radě města rozhodnuto v dané věci.
Schvaluje
* nájemné za pronájem městských lesů ve
výši 78.000,-Kč/měsíc,
* úpravu smlouvy o dílo, uzavřené dne
28.12.2001 mezi městem Staňkov na straně jedné a p. Ladislavem Doležalem, Staňkov, Nádražní 16 a p. Marcelou Pavlíkovou,
Staňkov, Rašínova 290, na straně druhé ve
věci rozvozu a roznášky obědů pro důchodce v obvodu města Staňkov,
* na návrh MěÚ-MTBS valorizaci měsíčního poplatku za správu bytů o 4,- Kč s tím,
že nově bude činit 132,- Kč/měsíc/byt,
* českému kynologickému svazu - Boxerklubu Staňkov poskytnutí fin. částky ve výši
2.000,- Kč jako příspěvek na pořádání Výběrové soutěže na Mistrovství světa a Mistrovství ČR. Akce se bude konat ve dnech
21.-22.4.2007 v Krchlebech.

Bere na vědomí
* založení klubu „Pohoda“ pro aktivní činnost spoluobčanů a schvaluje bezplatné
poskytnutí zasedací místnosti MěÚ pro
konání schůzek.
Usnesení z jednání rady města dne
5. 3. 2007
Rada města
Schvaluje
za kandidáta do představenstva CHVAK,
a.s., Domažlice, na funkční období 20072011 p. ing. Františka Pátého, dosavadního člena představenstva.
Neschvaluje
* poskytnutí příspěvku Svazu diabetiků ČR,
územní diabetické organizace Domažlice z
rozpočtu města na její činnost v r. 2007.
Souhlasí
* se žádosti Sboru dobrovolných hasičů
o uspořádání akce s hudební produkcí po
ukončení hasičské soutěže 19.5.2007 na
pozemku za požární zbrojnicí, který bude
pronajat od a.s. Agro Staňkov za předpokladu zajištění chemických WC.
Bere na vědomí
* žádost Českého zahrádkářského svazu
- ZO Staňkov o změnu termínu pořádání
Zahrádkářského plesu z 12.01.2008 na
2.2.2008 z důvodu, že se nepodařilo na
původní termín zajistit vhodnou hudbu,
současně konstatuje, že tento únorový
termín je vždy rezervován pro Mládenecký

Staňkovsko
ples, a proto bude rada s navrhovaným
termínem ČZS souhlasit jen v případě,
že Mládenecký ples nebude pořádán.
Usnesení z jednání rady města dne
19. 03. 2007
Rada města:
Schvaluje
* žádost p. Filipa Štengla, Staňkov,
Americká 186 o pronájem sálu Lidového domu v termínu 28.4.2007 za
účelem pořádání zábavy se skupinou
Lucie revival,
* zápis o finančním vypořádání mezi
městem Staňkov a následujícími příspěvkovými organizacemi města za
rok 2006:
1. Mateřskou školou s tím, že přebytek
hospodaření Kč 12.232,81 bude převeden do fondu rezerv
2. Základní uměleckou školou s tím,
že přebytek hospodaření Kč 13.443,09
bude rozdělen takto: Kč 7.744,- použijí
na úhradu ztráty z r. 2005 a Kč 5.699,09
převedou do rezervního fondu,
3. Osvětovou besedou s tím, že přebytek hospodaření ve výši Kč 704,28
byl převeden do rezervního fondu OB.
Jeho celkový stav Kč 14.655,61 byl
převeden na účet města, z důvodu zrušení organizace k 31.12.2006.
4. Základní školou s tím, že přebytek
hospodaření ve výši Kč 211.981,79
bude rozdělen do fondu odměn Kč 45
690,- (80% z hospodářského výsledku
z doplňkové činnosti) a Kč 166.291,79
do rezervního fondu,
* inventarizaci majetku města a jeho
organizačních složek za r. 2006.
Neschvaluje
* poskytnutí fin. příspěvku města pro
rok 2007 na nákup a opravy kompenzačních pomůcek pro Městské centrum
sociálně rehabilitačních služeb Domažlice - pracoviště REHA CENTRUM
Domažlice.
Usnesení z jednání zastupitelstva
města, konaného dne 26. března
2007
Zastupitelstvo města
Schvaluje
* rozpočet na r. 2007 s tím, že výdajová část činí 45.385.690,- Kč, příjmová
41.025.770,- Kč. K dofinancování
výdajů do výše 45.385.690,- Kč jsou
zapojeny následující zdroje financování: hypoteční úvěr, splátky úvěrů a fond
rezerv, vše v celkové částce 4.359.920
Kč,
* Obecně závaznou vyhlášku města
Staňkov č. 1/2007, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 3/2006,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů /za čl. 10 se vkládá nový
Čl.10 a - Osvobození: Od poplatku jsou
osvobozeny fyzické osoby, které mají v
obvodu města trvalý pobyt a zároveň
zde mají ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu
žádná osoba, v tomto případě je uvedená osoba poplatníkem podle článku
2 písm.a)./,
* Dodatek č. 1 k Zásadám k prodeji
bytů v majetku města, které byly schvá-
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leny usnesením zastupitelstva města č.
17, odst. III, písm c) ze dne 28.11.2005
/Doplnění článku 6 Stanovení ceny, její
úhrada a převod bytu/,
* prodej pozemků ve vlastnictví města
pro výstavbu přeložky silnice č. I/26
města Staňkova-trvale zabraných částí
pozemků - pro veřejně prospěšnou liniovou stavbu „Přeložka silnice Staňkov“.
Cena za pozemky činí celkem 279.900,Kč,
* prodej stavební parcely č. 121/75 dle
KN, o výměře 927 m2, v k.ú. Staňkov-ves a poz. parc. č. 121/83, zahrada,
o výměře 671 m2, v k.ú. Staňkov-ves,
panu Michalu Dostálíkovi, Riegrova 104,
Staňkov.
Cena:350,-Kč/m2 - stavební parcela
105,- Kč/m2 - zahrada
* nabytí pozemku p.č. 378, dle KN, o
výměře 7 m2, v k.ú. Staňkov - město, z
vlastnictví MO Českého rybářského svazu Staňkov darem do vlastnictví města
Staňkov
* prodej pozemku parc. č. 472/7, dle
KN, o výměře 110 m2 a pozemku p.č.
473/12, dle KN, o výměře 2 m2, oba v
k.ú. Ohučov, manželům Anně a Václavu
Brabcovým, Ohučov 39.
Cena: 55 Kč/m2
* prominutí části poplatků z prodlení na
nájemném u paní Blanky Sidorové, bytem Staňkov, Americká 172 a stanovení
splátkového kalendáře,
* pravomoc v rozhodování veškerých
finančních úkonů, týkajících se rozpočtu,
to znamená provádění změn rozpočtu a
dále rozhodování o financování mimorozpočtových výdajů takto:
do 25.000,- vyhrazena starostovi (nezměněno)
od 25.000,- do 250.000,- vyhrazeno radě
města
nad 250.000,- vyhrazeno zastupitelstvu
města
* podání žádosti o státní dotaci na nákup
požárního cisternového automobilu s
tím, že se zavazuje zabezpečit v rozpočtu města finanční krytí rozdílu mezi celkovými náklady pořízení a poskytnutou
státní dotací.
Souhlasí
* se změnou průběhu katastrální hranice, v rámci průběhu komplexních
pozemkových úprav ve Staňkově-vsi,
mezi katastrálním územím Staňkov ves a Hlohová. Průběh původní hranice
mezi k.ú. Staňkov - ves a k.ú. Hlohová
leží mezi parcelami p.č. 643, 880 a
881 k.ú. Hlohová a parcelou 638/1 k.ú.
Staňkov-ves. Nově navržená hranice
bude respektovat stávající komunikaci.
Naváže na jižní roh parcely 1083/1 k.ú.
Staňkov-ves, bude pokračovat jihovýchodním směrem po hranici komunikace
s parcelním číslem 879 z k.ú. Hlohová a
na jižním rohu parcely 1231 z k.ú. Staňkov - ves (původní parcela 880 z k.ú.
Hlohová) se zalomí a téměř v pravém
úhlu a přímce bude pokračovat až na
severní roh parcely 881 z k.ú. Hlohová,
kde se napojí na stávající průběh obecní
hranice mezi obcemi Staňkov a Hlohová
(k.ú. Staňkov-ves a k,.ú. Hlohová).
Zmocňuje
* radu města k rozdělení fin. prostředků
schválených v rozpočtu města na rozvoj
tělovýchovy.
V. Žáček, J. Steinbach

ROZPOČET MĚSTA
NA ROK 2007
Příjmy v Kč
Daňové příjmy a poplatky

23 983 000

Nedaňové příjmy

6 284 900

Kapitálové příjmy

2 460 000

Dotace

8 297 870

Příjmy celkem

41 025 770

Výdaje v Kč
Zemědělství
Lesnictví
Silnice
Silniční doprava obslužnost

40 000
67 000
1 191 000
92 500

Pitná voda

181 000

Odvádění a čištění odp. vod

3 165 500

Mateřská škola

960 000

Základní škola

2 335 000

Základní umělecká škola

60 000

Kultura, kino, knihovna,
místní rozhlas, Staňkovsko,
činnost SPOZ

1 633 300

Tělovýchova

300 000

Zdravotnictví

685 000

Podpora individ. byt.
výstavby

540 000

Bytové hospodářství

9 461 500

Nebytové hospodářství

175 000

Veřejné osvětlení

1 180 000

Pohřebnictví

82 000

Výstavba a údržba místních
inž. sítí

1 031 000

Územní plánování

100 000

Výdaje MTBS

6 657 000

Sběr a svoz komunálního
odpadu

2 913 000

Sběr a svoz tříděného
odpadu

220 000

Veřejná zeleň

80 000

Sociání dávky

1 949 030

Pečovatelská služba

871 000

Požární ochrana

360 000

Zastupitelstva obcí

1 071 000

Místní správa

7 101 000

Bankovní poplatky

65 000

Pojištění majetku

180 000

Finanční vypořádání

638 860

Výdaje celkem

45 385 690

K dofinancování bude použit hypoteční úvěr, zapojení fondu rezerv a
splátky úvěrů - 4 359 920 Kč.

Staňkovsko
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SKUTEČNĚ UMŘEL A DOOPRAVDY VSTAL Z MRTVÝCH
Tato slova zaznívají již po dvě tisíciletí celým světem hlavně o Velikonocích. Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk,
umřel na následky brutálního mučení, bičování, ukřižování, jak svědčí Bible i prameny historické nenáboženské povahy.
Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Svou Božskou mocí znovu oživil své vlastní, v té chvíli v hrobě ležící, mrtvé tělo.
Poselství Velikonoc určené každému člověku zní: Člověk už nemusí žít ve strachu ze smrti. Člověk může nad smrtí
zvítězit. Avšak nikoli pomocí techniky (ta je na smrt „krátká“), nýbrž mocí Krista, vítěze nad smrtí. Stačí si jen vzít k srdci
jeho moudré rady, jeho učení, jeho pravidla, zaměřit podle nich svůj život, své touhy a přání k tomu, který zemřel a vstal
z mrtvých, aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
Požehnané Velikonoce.

Velikonoce 2007

Pavel Vodička

Čt 5. 4.

Zelený čtvrtek

17:00

Staňkov

Pá 6.4.

Velký pátek

17:00

Staňkov

So 7. 4.

Bílá sobota
Velikonoční Vigilie („Vzkříšení“)

20:00

Staňkov

Ne 8. 4.

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ

9:30
11:00
14:30

Osvračín
Staňkov
Merklín

Po 9. 4.

Pondělí velikonoční

10:00

Buková

Pá 13.4. Pátek velikonoční

17:00

Staňkov

2. neděle velikonoční
Ne 15. 4.
Neděle Božího milosrdenství

9:30
11:00
14:30

Osvračín
Staňkov
Merklín

Použity práce dětí z první a deváté třídy ZŠ Staňkov.

Staňkovsko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V měsíci březnu 2007 oslavila kulaté životní jubileum tato občanka Staňkova
Herianová Anna, Krchleby 13

80 let

V měsíci dubnu oslavili a oslaví kulaté životní jubileum tito občané Staňkova
Vovsová Božena, Soukenická 146
Holomojová Vlasta, Na Tržišti 335
Šlais Jaroslav, Tyršova 37
Kufner Josef, Krchleby 87
Vodrážka Jan, Krchleby 119
Fenzl Josef, Ohučov 23
Kozinová Emilie, Václavská 325
Fejtková Marie, Bezručova 251
Herianová Marie, Vránov 22
Königsmarková Anna, Na Tržišti 337
Konopíková Barbora, Husova 155

80 let
75
85
75
80
80
70
70
85
96
85

Dne 9. 3. 2007 byli na MěÚ přivítáni tito noví občánkové města
Jakub Khás
Štěpánka Radová
Vojtěch Mučka
Lukáš Janeček
Jindřich Jirásko
Lucie Mikulková
Na zakoupení hraček a upomínkových předmětů se sponzorsky podílela firma AGRO a.s., Staňkov, ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.
matrika a evidence obyvatel

BONSAI MERKLÍN 2007

Redakce Staňkovska
přeje všem svým
čtenářům
veselé Velikonoce.

Zámek v Merklíně u Přeštic
2.června – 3.června 2007
9.00 hod – 18.00 hod
vstupné 40 Kč

VÝSTAVA BONSAJÍ PŘEDNÍCH ČESKÝCH
PĚSTITELŮ
DOPROVODNÉ AKCE:
2.6.2007

11.00 hod Ukázka aranžování - Hana Šebestová
několikanásobná vítězka na mistrovství ČR ve floristice
13.00 hod Ukázka tvarování – Martin Ašenbrenner
absolvent japonské bonsajové školy
3.6.2007
11.00 hod Společná dílna se zaměřením na tvorbu“ mrtvého
dřeva“
( zájemci si mohou donést vlastní strom )

Staňkovsko
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Autorem dnešního příspěvku z historie našeho města je pan plukovník v záloze Ing. Josef Pavlík.
Je jediným žijícím pamětníkem vzniku aeroklubu ve Staňkově.
Letos slaví letiště ve Staňkově 60. výročí vzniku. Začátky letiště ve vzpomínkách tohoto vzácného člověka uveřejníme v tomto a příštích dvou číslech Staňkovska. Chtěli bychom jen krátce, zejména
mladším občanům Staňkovska, pana ing. Pavlíka představit. Narodil se 18. května 1927, zakrátko tedy
oslaví osmedsátku. Původnímu povolání učitele se věnoval jen krátce, protože celý jeho další život byl
spojen s letectvím a to tak, že to vzal „od piky“ ihned po válce (začátky staňkovského aeroklubu i letiště popisuje sám ve svých článcích ve Staňkovsku). Maturita na gymnáziu v Domažlicích mu na vojně
umožnila nástup do Školy pro důstojníky letectva v záloze, možnost leteckého výcviku navigátora, ale i
radiotelegrafisty, střelce a bombometčíka. V roce 1949 nastoupil pilotní výcvik v Letecké vojenské akademii v Hradci Králové, do posledního ročníku vypsaného v její existenci, výcvik prodělal na letounech
Z 381, C-2 (Arado) a byl vybrán jako stihač na dnes již legendární S-199 (Me-109). Po absolvování LVA
sloužil u 4. stíhacího leteckého pluku v Plzni na Borech, za rok již byl velitelem letky a instruktorem.
Tehdy se létalo i více než 50 hodin v měsíci, výcvik běžel naplno. Zvládl přistání se stihačkou v zasněženém terénu bez podvozku, přistání s jen
jedním vysunutým kolem podvozku atd. Na proudové MIG-15 přešel v r. 1954 u 2. stíhacího pluku v Bratislavě, v r. 1958 vystudoval Vojenskou
technickou akademii v Brně, poté sloužil u 7. stíhacího leteckého pluku v Košicích a Piešťanech. Jako první u nás pilotoval přepadovou verzi
nadzvukového MiG-21pf. Celkem nalétal na 20 typech letounů více než 3000 hodin. Obdržel titul Zasloužilý vojenský letec. Po skončení aktivní
služby přešel do Mezirezortní komise pro řízení letového provozu. Dloholetou činnost ve prospěch českého letectví zakončil v r. 2005 jako výzkumný a vývojový pracovník Ústavu leteckého zdravotnictví v Praze - využil svého psychologického vzdělání v tříletém postgraduálu. V r. 2003
dovršil jako jediný 55 let nepřetržité působení ve službách vojenského letectva a z toho 35 let létal jako pilot.
Důležité jsou i jeho vědecké práce v oblasti psychologie, prostorové orientace za letu, výzkum letových iluzí. Publikoval 33 prací, stěžejní
dílo „Létání podle přístrojů“, beletristická díla „Zákulisí letiště“, „Horký horizont“, pracuje aktivně v Klubu leteckých novinářů, je autorem
námětu a spoluscénáristou celovečerního filmu „Pod nohama nebe“ i televizního filmu.
V roce 1990 byl zvolen prvním předsedou Svazu letců ČSFR při jeho znovuobnovení v r. 1990, v r. 1996 mu byl udělen titul Čestný předseda
Svazu letců ČR, v r. 1998 mu ministr obrany ČR udělil „Záslužný kříž III. třídy“.

60 let staňkovského letiště
Čestný předseda Svazu letců ČR Josef Pavlík
V tomto dvouměsíčníku, v září 2005, jsme si vzpomněli na
kulaté výročí vzniku místního aeroklubu a seznámili se i s jeho
celkovou šedesátiletou historií. Letos, v roce 2007, ale dochází
k dalším výročím, které mají rozhodující význam pro současnou
existenci tohoto dobrovolného občanského sdružení. Rozšiřující
se technizace poválečného plachtařského výcviku si vynutila
opuštění sice krásných, ale dále už nerealizovatelných snů o
svahovém létání v blízkosti Staňkova. První dvě plachtařská
družstva o 10 až 15 nadšencích si sice základní výcvik s pomocí
gumového lana prodělala za tvrdých podmínek na slavné
staňkovské hoře zvané Mastník a holýšovském Bobku, ale další
vidina využití pohoří Netřeb za Kolovčem již nemohla být pro
velkou vzdálenost brána v úvahu.
Velmi rychle byla ale nalezena spolehlivá cesta k vyřešení
základního problému kde cvičit a létat, a to pokusit se zřídit na
vhodném místě v okolí Staňkova letiště. Řada místních plachtařů
totiž získala postupně zkušenosti ve zdokonalovacích kurzech
na letišti v Kralupech, kde se již létalo pomocí vlekání kluzáků
za motorovým navijákem. Vedoucí činitelé aeroklubu proto
vypracovali návrh na zřízení letiště na vytypovaných enklávách
„Táchovky“ a „Škroboty“ severně Staňkova, pracovníci leteckého
odboru ministerstva dopravy zabezpečili výškové zaměření,
zajištění pozemků bylo provedeno výměnou za po válce
konfiskované. Na podzim 1946 byly rozorány meze a tím celá
plocha zcelena. Mimořádně náročné bylo zasypání úvozové cesty
v její polovině za obětavého pracovního nasazení členů aeroklubu a
dalších příznivců. K závozu byla využita halda hlušiny z bývalého
dolu „Stříbrnice“, několik nákladních automobilů (tehdy ještě i
tzv. sentinelů) k tomu poskytla místní firma František Kreysa. Na
jaře 1947 byla tato plocha kromě provozní části zaseta ovsem.
V zimě 1945-46 byl získán osmiválcový motor Horch a za
využití řemeslných dovedností členů plachtařského odboru,
zvláště Karla Wilingera, Josefa Mestla a Jaroslava Krejsy byl
v dílně pana Bláhy zhotoven jednobubnový naviják, jehož stavba
si vyžádala 3273 hodin. Jednoho dne v únoru 1947 byl na této
zasněžené a zamrzlé ploše pomocí tohoto navijáku proveden první
pokusný vlek kluzáku ŠK 38 do výšky asi 30 m, na jeho sedadle
seděl připoután popruhy plachtař Arnošt Porsch a naviják řídil

instruktor Josef Mestl. Tento mrazivý únorový den je tedy možné
pokládat za sice ještě ne oficiální, ale rozhodující datum pro
letos již šedesátiletý letecký provoz na tomto letišti. Na něm pak

bylo za uvedenou dobu provedeno desetitisíce startů a přistání,
bylo přitom vycvičeno více než 330 pilotů kluzáků a později i
motorových pilotů. K úřednímu schválení provozu na tomto letišti
došlo po splnění dalších podmínek ještě v tomto roce.
Celý tento rok byl ale ještě bohatý na další události. Tyto pak
nesporně ukázaly, že snaha po válce vzniklé aeroklubácké party
mladých nadšenců, ale i důležité pochopení mnoha vážených
staňkovských občanů a městského úřadu pro zrod něčeho nového,
vyvolaly efektivní spolupráci i schopnost překonat nemalé
překážky ve prospěch díla, které přežilo až do současnosti.
Z nich je třeba jmenovat prvního předsedu aeroklubu Josefa Petra
Vacíka, místopředsedu Antonína Havlíka, pokladníka Václava
Fišera, ale i další, kteří svou usilovnou činovnickou prací vytvořili
podmínky pro úspěšný chod plachtařského odboru. Sluší se při
této příležitosti jmenovat i první jeho členy, a to starou gardu, ve
které byli bratři Babkové (o Janovi bude ještě řeč) a dále Jaroslav
Krejza, Jaroslav Chlumecký, Josef Mestl, Bohouš Hošek, Jaroslav
Flieger, Karel Liška. Čest jejich památce. I pisatel tohoto článku
měl tu poctu se podílet na tomto díle. Postupně pak přebírali štafetu
další pokračovatelé, z nich je třeba poprávu uvést dlouholetého
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instruktora i činovníka, nedávno oceněného jubilanta, Václava
Krejzu, a dlouholetého hospodáře Ludvíka Swatosche.
Letiště se již tehdy stalo skutečností, ale kluzáky byly
stále umístěny v prostorech bývalé šamotky firmy František
Kreysa, musely se na transportním voze dopravovat po silnici a
samozřejmě po létání zase zpět. K tomu je třeba dnešní generaci
připomenout, že tehdy byl pro tuto aktivitu jediný volný den, a to
neděle, o tom už nemá dnes nikdo ani ponětí. Přesto se děly na
dnešní dobu skoro nepředstavitelné zázraky. Jedním z nich bylo

přestěhování dřevěného táborového baráku ze zámeckého parku
v Poběžovicích, který byl získán z tzv. Fondu národní obnovy,
tam rozebrán a převezen na letiště opět pomocí automobilů firmy
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Kreysa, za pouhou jednu květnovou neděli. V krátké době pak
byl po skutečně náročné úpravě, tedy zvýšení stropu o 50 cm,
na podezdívce postaven a jako hangár sloužil dalších 10 let. Je
ovšem nutné ještě podotknout, že všechny a vysoce náročné práce
jako úprava letiště, závoz poměrně hluboké cesty, stavba navijáku,
převoz a postavení baráku, to vše se dělalo pouze s vidinou, že se
jako teprve někdy bude ve Staňkově doopravdy létat. Samozřejmě,
byla to euforie vytvořená vítězným zakončením světové války
i nenáviděné okupace republiky a tím vznikem revolučního
nadšení, že konečně můžeme svobodně něco konstruktivního
dokázat. Stačí si ještě dnes přečíst tehdy spontánně vytýčené
heslo:“ Vše, co jsme doposud vykonali, není ničím proti tomu,
co nás ještě čeká“. Bez tohoto vzepětí lidské pospolitosti party
mladých lidí, podporovaných ale rozumnými staršími, by tu dnes
letiště i prosperující aeroklub nebyl a bývalý okres Domažlice by
přišel o jediné veřejnoprávní letiště.
Došlo pak ještě v tomto roce 25. května dopoledne na
Masarykově náměstí za velké účasti staňkovských občanů k další
závažné propagační akci, a to k tzv. křtu 2 kluzáků ŠK-36 a
jednoho větroně GB 2b, to byl tehdy celý letadlový park aeroklubu.
Kmotrem jednoho kluzáku, jak také jinak, byl opět místní továrník
František Kreysa, druhého tělocvičná jednota Sokol, a u větroně
GB 2b to bylo sousední město Holýšov. Po úspěšném provedení
této akce byla na novém letišti odpoledne uspořádána sice ještě
stále neoficielní, ale již veřejná ukázka plachtařského výcviku
a provedeny poprvé vyhlídkové lety motorovými letadly
Západočeského aeroklubu v Plzni. Řečeno dnešními měřítky to
byl vlastně první Den otevřeného letiště ve Staňkově. Podobně
tomu pak bylo i o staňkovské pouti 25.července.
Pokračování v příštím čísle

Jarní fejetonek

Pitný režim je třeba dodržovat i v přírodě
Jaro se kvapem blíží a lidé nesměle opouštějí své vyhřáté příbytky a vydávají se na procházky. Kam jinam než do přírody. Za čerstvým
vzduchem, za zdravím.
Ale co to! Nedílnou součástí zdraví je přece dodržování pitného režimu. Přepadne-li vás v přírodě žízeň, nemůžete se spoléhat na to, že
byste se snad napili vody z křišťálové studánky, jako to dělali naši dědové a babičky. Studánky jsou dnes jen výplodem bujné fantazie a vyskytují se
jen v primitivních pohádkách, které se kdysi obešly bez výbuchů a střílení a v nichž jezdí jacísi primitivní princové na koních, namísto aby si sedli
na terénní motocykl, auto nebo čtyřkolku, která je mimochodem v současnosti velice moderní.
My ovšem musíme vycházet z reality dneška a dostatečné množství tekutin si vezmeme z domova a to nejlépe v plastových lahvích.
Tyto obaly jsou prakticky nezničitelné a jejich jedinou nevýhodou je snad jen to, že po vyprázdnění, navzdory přírodním zákonům, neuvěřitelně
ztěžknou. My ale nechodíme do přírody, abychom se zbytečně dřeli vláčením prázdných lahví nebo si udělali bolehlav z přemýšlení o nefungujících
zákonech, prostě lahve odhoďme. Nejdříve však musíme utáhnout zátku, aby se láhev stala vzduchotěsnou. Při změnách teploty, se kterými si
příroda zřejmě neví rady, se vzduch uvnitř lahve rozpíná nebo smršťuje a lahve vydávají báječné praskavé zvuky, jež spolehlivě vyplaší některého
z posledních zajíců, bažanty a ostatní, zatím ještě živou havěť, která si bláhově osobuje
právo na život v přírodě. Tímto způsobem jim jednak nenápadně připomeneme, kdo že
je to vlastně v přírodě pánem, a zároveň nám při příští vycházce nebude hrozit nebezpečí,
že by nás vylekal zajíc vyběhnuvší z křoví a následně nás z leknutí trefil šlak.
Potkal jsem nedávno pošetilce, který chodí na procházky do přírody bez pití,
neví jak škodí svému zdraví, měl na zádech pytel, do něhož sbíral a odnášel do kontejneru
ony překrásné lahve. Ostatně nejen lahve, ale i ostatní odpadky, čímž vlastně námi krásně
ozdobenou přírodu ochuzuje, neboť taková igelitová taška, větrem zavěšená
ve větvích stromů, je významným orientačním bodem, bez něhož bychom jinak
zabloudili. A ty překrásné a pestré etikety na lahvích, s nimi se nám nestýská v
přírodě ani po televizních reklamách. Snažil jsem se tomu pošetilci jeho
počínání rozmluvit, ale odbyl mne mávnutím ruky a nějakým nesmysl
ným bručením a vrhl se po obalu od energie sbalené na cestu.
Napadlo mne v té chvíli, že nejvhodnějším místem k
odhození odpadků je šípkový nebo trnkový keř,
neboť pohled na strýce lezoucího po čtyřech do křoví
pobaví víc než nějaký nekonečný argentinský či
venezuelsko - americký seriál v televizi.
A proto vzhůru do jarní přírody
a nevšímejme si cvrlikání ptáků, vůně květů,
zeleně trav a stromů ale - poslouchejme
svoji žízeň.
P.S. : Našim investigativním novinářům z nejmenovaných časopisů se podařilo zjistit zaručenou zprávu, že výše zmiňovaný šílenec je sponzorován
nejmenovaným výrobcem kapesních jaderných elektráren a jen závidí výrobcům nápojů jejich vlastní reklamu i na keřích bezů. (Luboš Holeček)
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Co se dělo na jaře 2007 v Mateřské škole ve Staňkově
Jako každý rok proběhl 19.2. a 20.2.
v mateřské škole Den otevřených dveří a
následoval zápis dětí do MŠ. Na takových
akcích je důležitá velmi důsledná
příprava, která ale ve finále není vidět,
protože vše vypadá naprosto přirozeně.
Úprava tříd na celé škole je celoročně
tematická a na vysoké úrovni, takže
výzdoba nám starosti nedělala. Ale dárky
pro malé návštěvníky musí být dětsky
poutavé a ještě s překvapením. Snad se
učitelkám od Včeliček (paní Jelínkové a
paní Přibylové) tento úkol podařil splnit.
Den otevřených dveří proběhl i letos
velmi spontánně. Děti, s maminkami za
zády, byly neodolatelné a každý kout a
každá hračka byla pro ně motivem ke
zkoumání. Některé dávaly velmi hlasitě
najevo svůj zájem zůstat ve školce ještě
déle. Však se dočkají a užijí si radovánek
školky do sytosti.
Účast na zápise byla, a z toho máme
opravdu radost, hojná. Dětí se dostavilo
celkem čtyřicet pět. Již toto číslo nám
říkalo, že nebude možné asi přijmout
všechny děti, protože požadovaný počet
pro naplnění školy je kolem třiceti
tří dětí. Říkám asi, protože ještě stále
neznáme přesný počet dětí, které nastoupí v září do ZŠ ve Staňkově.
Postupovali jsme podle stanovených kritérií, podle kterých mají
přednost předškolní děti, děti s trvalým pobytem ve Staňkově,
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potom děti s pravidelnou docházkou, děti zaměstnaných rodičů a
teprve v poslední řadě děti s docházkou
na čtyři hodiny denně. Na ty poslední
se bohužel nedostalo. Ale budou mít o to
větší šanci v příštím roce.
Další akcí byla Jarní slavnost. Její
termín jsme hledali v nabitém programu
a s ohledem na počasí velmi těžko. Až
se stanovil termín 27. březen. Počasí
přálo, jen vítr zkoušel, co vydržíme. My
jsme vydrželi, ale jeden stan, určený pro
vystoupení dětí, větru podlehl. I přesto
jsme s pomocí techniků, pana Kecka a
Malíka, vystoupení dětí celé mateřské
školy na školní zahradě zvládli.
Publikum se sešlo ve velkém počtu.
Lákadlem bylo nejen vystoupení dětí
v doprovodu varhan (paní Horáková),
harmoniky (paní Nová) i dětských
muzikantů, ale i jarní trh s výrobky
učitelek a rodičů. Vhod přišlo i
občerstvení v podobě perníčků, bábovek,
bochánků, beránků, velikonoční nádivky,
čaje a punče na zahřátí, na kterém se
podílely naše kuchařky, maminky a
babičky dětí, zaujala i tombola, která
skrývala voňavé uzené maso.
Některé výrobky, které se neprodaly, si
mohli rodiče vybrat v průběhu týdne ve
třídě U Berušek. Podle ohlasu soudíme,
že Jarní slavnost se vydařila. Bez šikovných rukou zaměstnankyň
mateřské školy, maminek a babiček, tatínků a dědečků, bychom to
nezvládli. Dík tedy patří hlavně všem zúčastněným.
MŠ Staňkov

Voskem zdobené kraslice z rukou žáků deváté třídy

Blížící se Velikonoce si připomněli i žáci základní školy. Také jejich
velikonoční trh se setkal s velikým ohlasem. Výrobky, na kterých se
děti podílely, samy ochotně nabízely k prodeji. Tak si mohl každý
koupit velikonoční dekoraci, která určitě přispěje k jarní výzdobě
bytu. Výrobky byly totiž opravdu překrásné.
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.

Velikonoční výstavu v ZŠ Staňkov zahájili druháčci písničkou „Bylo
sedm kuřátek“.

Staňkovsko
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Zaujal mne článek pana Ferdinanda Schenka a jeho názor o cyklistech. Dovolím si
vyjádřit též svůj názor k tomuto článku.
Ještě před 40 a více léty, co pamatuji, bylo jízdní kolo velmi běžně používaným
dopravním prostředkem, nejen v obcích, ale i na silnicích, dnes považovaných za I. třídy,
neboť nejen mnozí dělníci, ale i žactvo je používali k jízdám z okolních vsí do Staňkova,
k jízdě do zaměstnání k dříve velmi užívané železnici a žactvo do školy.
Leckterá ta kola měla zastaralé a nefunkční vybavení a pamatovala první republiku,
neboť pořídit si kolo nové bylo mnohdy obtížné, neb jich nebylo nazbyt a též vzhledem
k platům nebyla koupě kola nijak lacinou záležitostí. Sportovní kolo zn. Favorit za 1200-, 1400,- Kčs znamenalo pro mnohé měsíční plat.
U železniční stanice stály dva kryté kolostavy a škola ve Staňkově-vsi měla
dřevěný pro přespolní žactvo. Mnozí si ještě odkládali své bycikly na soukromých pozemcích,
například z obce Vránov u pana Šindeláře. Já sám jsem v té době, jako chlapec a učeň,
používal kolo po obci běžně, při všech nákupech a pojížďkách více než chůzi.
Po roce 1989 nastalo v Čechách automobilové šílenství. Kdekdo zatoužil po
„čtyřkolové železné krávě“ a nastal velký zájem o dovoz starých ojetých aut z ciziny. Můj
otec byl velkým nadšencem pro automobily a o ty u nás v rodině pohříchu nebyla nouze,
ač jich v té době bylo poskrovnu, a otec se pro svou vášeň k nim neváhal dřít u nákladního
automobilu, když mu byla odebrána živnost.
Dnes je obojího dosti, moderních aut i kol. Zbývá jen jediné a podstatné, a to je
cenová dostupnost jednoho i druhého pro určité skupiny lidí i dnes. Cyklisté, ba i pěší jsou na
okraji, při používání pozemních komunikací jako by nepatřili také k jejich uživatelům.
Mladý řidič za ranní tmy s autem bez SPZ, bez světel, ale se zapnutým vnitřním
osvětlením jede z části po chodníku i silnici po nádražní ulici, auta parkovala na místě pro
chodce a chůze po krajnici za čarou v obci se stává dobrodružstvím. Mnohý řidič neváhá
zastavit svého miláčka a domnělé hříšníky, zvláště jedou-li na kole, či nedej můj bože, táhnou
vozík, či tlačí káru, náležitě a sprostě sepsout.
To platí, bohužel, i pro řidiče z povolání, řidiče autobusů a těžkých kamionů, aby
si mohli ulevit a sebe samé odreagovat v jejich bezpochyby náročné práci. Nijak jim zřejmě
nevadí, že blokují svými monstry plynulost dopravy.
Ještě, že nechává obec zřizovat nové nad úroveň terénu stavěné chodníky a
přechody pro pěší. Jinak by se těm, kdož nevlastní automobil, nenabízela jiná možnost, než
létat vzduchem.

Čtenáři
nám píší...

Jiří Vavřička

Hokejisté Staňkova mají stříbrné medaile
Hokejisté Staňkova se po základní části Chodské ligy v ledním hokeji umístili na druhé
příčce. Ve čtvrtfinále play off porazil Staňkov Domažlice ve dvou zápasech po výhrách
3:2 a 4:1. V semifinále play off porazil Staňkov Chodskou Lhotu ve dvou zápasech po
výhrách 4:2 a 5:1. Finále se hrálo 31. března 2007 od 12:15 hodin na zimním stadionu
v Sušici. Pro staňkovské fanoušky byl
připraven autobus na náměstí. Staňkov
se nejprve ujal vedení 1:0 po střele
Petra Hoffmana, poté Díly vyrovnaly
v přesilovce na 1:1. Ve druhé třetině
se Staňkov ujal vedení 2:1 po trefě
Tomáše Škardy. 34 sekund před koncem
třetí třetiny se podařilo Dílům šťastně
vyrovnat na 2:2. Poté následovaly
samostatné nájezdy, ve kterých měly
větší štěstí Díly v poměru 2:1. Staňkov
tedy uzavřel sezónu druhým místem.
Příští sezónu už se všichni těšíme na
nový zimní stadion v Domažlicích.
Ing. Vojtěch Němec ml.

Vychází každé dva měsíce.Vydává město Staňkov,
Nám.TGM 35, 345 61 Staňkov. Řídí redakční rada:
Vedoucí - Josef Steinbach, zástupce - Ferda Schenk,
Slávka Schenková, Marie Gillová. 800 ks výtisků
ZDARMA. Zveřejněné články nemusí být shodné
s názorem redakce. Reg.č. 340 1000 389

