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Zahrada jako z pohádky
Mateřskou školu ve Staňkově letos navštívil Ježíšek hned dvakrát.
Jednou v obvyklém termínu 24. 12. a jednou u nás byl i s předstihem  již
začátkem prosince. Každého už asi napadne, kam tím mířím. Ano, mám na
mysli naši novou školní zahradu. Ve Staňkově snad není nikdo, kdo by o
tomto velkolepém projektu neslyšel. Vždyť taková zahrada plná zeleně,
dřeva, kamene, vody a rostlinných zákoutí vyvolá mimořádnou pozornost.
První práce na rekonstrukci začaly v polovině září a kdekomu
vyrazily dech. Byly tak zásadní, že se daly nazvat téměř demolicí. Všechno
stávající, avšak nevyhovující bylo rozmontováno, rozebráno, něco dokonce
strženo. Bylo to téměř všechno, co se v té době na zahradě nacházelo.
Náhodným kolemjdoucím či nezasvěceným se musel tajit dech. A nejen
jim. I my ve školce jsme zprvu všechno sledovali s určitými obavami a
nedůvěrou. Za ta léta působení ve školce jsme byli zvyklí na určitý styl,
který občas doznal nějaké změny či úpravy, ale tak radikální proměnu snad
tušil jen architekt. Ještě dlouho po prvním kopnutí do země málokdo věřil,
že z toho někdy bude tak senzační výsledek.
Samotnými pracemi byly nejvíce nadšené děti. Už od samého
rána mohly přímo z oken tříd sledovat práci lidí i strojů. Za dobrodružstvím
jsme nemuseli vyrážet nikam ven mimo školu, zažili jsme ho dost přímo
ve třídách. A neuniklo nám snad nic. Několikrát denně jsme přerušovali
právě prováděnou činnost, abychom mohli sledovat, hodnotit, porovnávat
a prodebatovat to, co se zrovna dělo. Většinou nás svými znalostmi děti
překvapovaly. Co ty toho věděly o stavebních strojích a pracích, o terénních
úpravách a zahradnických činnostech! To byste nevěřili! Uměly pojmenovat
kdejaký stroj, nástroj a zařízení, což bylo nám učitelkám hodně vzdálené
téma. A tak se občas role otočily a učitelky se na chvíli stávaly malými
zvědavými žáčky a dětem se to líbilo. Najednou byly strašně dospělé a
důležité. Vždyť to se jim přece často nestává.
Rekonstrukce zahrady však s sebou nenesla jen samá pozitiva.
O vyvstalých problémech odborného rázu se tu zmiňovat nebudu. Těch
se muselo během celého stavebního procesu vyskytnout nespočet a bylo
na pozvaných odbornících, aby si s nimi poradili. Já chci napsat o těch,
které byly zřejmé z pohledu dětí. Ze začátku (v září), kdy bylo ještě téměř
letní počasí, nemohly pochopit, proč musíme na pobyt venku opustit
zahradu. Každý den jsme všichni museli vysvětlovat, proč tam nemůžeme
být a zahradníkům pomáhat, proč si nemůžeme hrát někde stranou a proč
nemůžeme vyzkoušet již dokončené průlezky, skluzavky apod. Každý den
jsme museli děti nabádat k přísnému dodržování bezpečnostních pravidel
při procházení „staveništěm“, motivovat je k tomu, aby se vyhýbaly
vzniklým loužím, blátivým plochám a nebezpečným místům. A toho prachu
a celodenního hluku jsme si užili také dost. Nicméně 7. 12. 2016 byla
oficiálně přestřižena slavnostní páska a zahrada předána do užívání našim
dětem.
Když se dnes procházíme po naší nové zahradě, říkáme si, že nic
z toho není pravda. Obdivujeme pirátskou loď, dřevěný hrad, domeček z
proutí, prolézadla, síťové průlezky, houpačky, altánky, ohniště, fotbalové
branky, basketbalový koš, velmi moderní pískoviště, hmatovou stezku,
potůček, vodní koryto s dřevěnými mlýnky a také mlhovadlo pro horké letní
dny. Ze všeho máme velkou radost, ale asi nejvíc se těšíme na to, až budou
na jaře do provozu uvedena 4 terária, která jsou součástí pískového kopce.
V nich budeme pozorovat a také chovat různé brouky, mravence, žížaly
apod.
A nemyslete si, že budeme jen pasivními diváky. Máme vytipovaná
vhodná místa, kde se pokusíme pěstovat bylinky pro užitek i květiny pro
potěchu. Jaké další možnosti nám zahrada přinese, nejlépe ukáže čas. Už
teď ale víme jedno: BUDE NÁM TU DOBŘE! A tak děkujeme všem, kteří
se na tomto úctyhodném díle podíleli, a slibujeme jim, že si zahrady budeme
vážit.
Za mateřskou školu zpracovala M. Přibylová
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 2. 12. 2015

Rada města schvaluje
- Smlouvu o umístění a provozování
kontejnerů – projekt „The Tap Tap“,
mezi městem Staňkov a Textil a.s.,
se sídlem Za Mototechnou 1114/17,
155 00 Praha 5 – Stodůlky,
provozovna Dřevařská 1418/17,
680 01 Boskovice, IČ 28101766,
DIČ CZ28101766,
- rozdělení odměn členům komisí,
výborů, JSDH, Sboru pro občanské
záležitosti za r. 2015,
- žádost o prominutí nájemného
za užití Lidového domu ve
Staňkově pro staňkovské mládence,
zastoupené Františkem Dolejšem,
na pořádání Mládeneckého plesu
dne 6. 2. 2016,
- nabídku na inženýrskou činnost na
akci „Staňkovsko - odkanalizování
obcí na ČOV Staňkov a
dokanalizování Staňkova - III. a
IV. etapa“. Předmětem nabídky je
zpracování žádosti firmy PROVOD
o podporu z „Operačního programu
Životního prostředí 2014 - 2020“,  
MŽP-21. výzva, prioritní osa 1,
specifický cíl SC 1.1, kolová výzva.
Celková cena vč. DPH bude ve výši
60 000,- Kč,
- k žádosti Filipa Štengla, Staňkov
186/I
schvaluje termíny tanečních zábav
pořádaných v Lidovém domě ve
Staňkově v r. 2016,
vzala na vědomí jeho nabídku na
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na
konání hasičské soutěže „O pohár  
města Staňkov“ a 10.000,- Kč
Mateřské škole ve Staňkově,
doporučuje
ke schválení zastupitelstvu města
prodej části pozemku 348/7 v k.ú.
Staňkov-ves, panu Karlu
Cibulkovi, bytem Jiráskova 433,
34561 Staňkov. Kupující nechá
vypracovat na vlastní náklady
oddělovací GP, jehož podkladem
bude dokumentace pro stavbu
místní komunikace ulice Pod
Mastníkem, cena 105,- Kč/m2,
vzala na vědomí
- stanovení
výše vodného na rok 2016
37,25 Kč včetně DPH za 1m3 pro
město Staňkov, Krchleby, Ohučov a
Vránov, projednala kalkulaci
výše stočného za rok 2015 a
schvaluje na rok 2016
stočné ve výši
40,- Kč včetně DPH za 1 m3.

Usnesení č. 7 z jednání
zastupitelstva města konaného
dne 2. 12. 2015

Zastupitelstvo města
schvaluje
a) prodej plynárenského zařízení,
středotlaký plynovod, DN
90 o celkové délce 205,25 m
v katastrálním území Staňkovměsto a znění kupní smlouvy č.
9415002617/190821, uzavřené mezi
městem Staňkov a RWE GasNet,
s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17
Ústí nad Labem, IČ 27295567, DIČ
CZ27295567. Kupní cena stanovena
dohodou ve výši 387 117,- Kč bez
DPH, DPH 81 294,57 Kč, celkem
468 411,57 Kč,
b) zřízení věcného břemena
služebnosti, vyhotovení
geometrického plánu ke všem
pozemkům dotčeným plynárenským
zařízením, a to dle smluvních
vzorů kupujícího, vše na náklady
prodávajícího (města Staňkov).
Usnesení z jednání rady města
dne 16. 12. 2015

doporučuje
- ke schválení zastupitelstvu města
prodej části pozemku 340/17 v k.ú.
Staňkov-ves Janě Svejkovské,
Jiráskova 177, 34561 Staňkov.
Kupující nechá vypracovat na
vlastní náklady oddělovací GP, po
doložení GP bude prodej schválen
zastupitelstvem města za cenu
105,- Kč/m2,
- zastupitelstvu města ke schválení
návrh rozpočtu na rok 2016.
Usnesení č. 8 z jednání
zastupitelstva města, konaného
dne 28. 12. 2015
Zastupitelstvo města
bere na vědomí
- rozpočtové opatření č. 8
v rozpočtu města Staňkov pro rok
2015
volí
- za přísedící Okresního soudu v
Domažlicích Zdeňka Strouska,
bytem Staňkov, Baarova 478 a
Karla Malíka, bytem Staňkov, E.
Krásnohorské 513,

schvaluje
- změny v  rozpočtu města na  rok
Rada města schvaluje
2015 - rozpočtové opatření č.9
- žádost o bezúplatné zapůjčení sálu
s tím, že upravený rozpočet
Lidového domu ve Staňkově na
po těchto změnách bude činit
4. - 6. 11. 2016 za účelem pořádání
v příjmové části
Festivalu deskových her,
66 906 917,04 Kč
- žádost Ondřeje Bauera, Staňkov
a ve výdajové části
I o finanční příspěvek ve výši
64 468 794,72 Kč.  Financování
1000,- Kč  na pořádání 5. ročníku
bude činit -2 438 122,32 Kč (změna
Memoriálu Jana Paula – turnaj
stavu krátkodobých prostředků na
v malé kopané, který se uskuteční
bank. účtech + 2 017 967,68 Kč  
19. 12. 2015 od 9.00 hod. ve
splátky úvěrů a půjček staňkovské sokolovně,
4 825 000,- Kč,  
úvěr + 368 910,- Kč),
- žádost ZŠ, SOŠ a Gymnázium
BEAN s.r.o., Trnkova 125, Staňkov - rozpočet na rok 2016, rozpočet
o bezplatný pronájem sálu Lidového bude činit v příjmové části
56 594 120,- Kč a ve výdajové části
domu ve Staňkově, za účelem
52 928 830,- Kč. Financování bude
pořádání maturitního plesu dne
činit -  -3 665 290,-Kč,
19. 2. 2016,
-  Obecně závaznou vyhlášku
- žádost Mileny Stauberové,
č.1/2015 O místním poplatku za
Staňkov II o pronájem nebytových
provoz systému shromažďování,
prostor k podnikání, prodejna
sběru, přepravy, třídění, využívání a
Drogerie, Nádražní ul. č.p.2.
odstraňování komunálních odpadů
Nájemné bude stanoveno dohodou,
a navýšení sazby poplatku z 480,- žádost Jana Vacíka, SK Staňkov,
Kč na osobu a rok na 540,- Kč na
oddíl tenisu o umístění adresy
osobu a rok,
spolku SK Staňkov, oddíl tenisu, do - Obecně závaznou vyhlášku č.
budovy města Staňkov, Plovární ul. 2/2015, Požární řád města,
č.p. 330,
- kupní smlouvu na pozemek
č.IE-12-0003677, „Krchlebyneschvaluje
VN,TS,NN“ mezi ČEZ Distribuce,
- žádost SNN v ČR, centrum
a.s. a městem Staňkov, kterou se
Domažlice o poskytnutí příspěvku
prodává z majetku města stavební
na činnost Poradenského centra
parcela č. st. 239, zastavěná plocha
– bez.čp/če, technické vybavení  
Domažlice z důvodu napjatosti
o výměře 18 m2 v k.ú. Krchleby.
rozpočtu města,

Kupní cena je stanovena na základě
znaleckého posudku ve výši
4 490,- Kč + DPH v zákonné výši,
tj. celkem 5 433,- Kč,
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti č.1335/2015 SML mezi: Povodí Vltavy, státním
podnikem a městem Staňkov.
Město jako budoucí oprávněný je
investorem i vlastníkem stavby
lávky a výústního objektu v rámci
akce „Lávka přes Radbuzu –
Staňkov“. Jedná se o pozemek p.č.
2052/12 v k.ú. Staňkov - město,
- smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci
mezi Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových  a městem Staňkov,
které touto smlouvou nabývá
pozemkové parcely: 1745/1, 2048/2,
2000/6, 2004, 2023/3, 2047/2, 2059,
2062, 2063, 2064, 2065, 2066/2,
2066/1, 2020/2, 2005/25, 2010/6,
2000/2,  to vše v k.ú. Staňkovměsto, druh pozemku - ostatní
plocha, způsob využití - ostatní
komunikace,
- změnu obecní hranice, vyplývající
z provedených komplexních
pozemkových úprav v obci Ohučov,
mezi k.ú. Ohučov a k.ú. Dolní
Kamenice u Staňkova a souhlasí
s touto změnou,
- změnu obecní hranice, vyplývající
z provedených komplexních
pozemkových úprav v obci Ohučov,  
mezi k.ú. Ohučov a k.ú. Kvíčovice a
souhlasí s touto změnou,
- smlouvu o bezúplatném převodu
vlastnického práva k nemovité věci
mezi Českou republikou - Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových  a městem Staňkov,
které touto smlouvou nabývá
pozemkové parcely č. 947/1 a 957/1
obě v k.ú. Ohučov, druh pozemku
- ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace,
- prodej pozemku p.č.1089/13 o
výměře 144 m2,  ost. plocha, ost.
komunikace, k.ú. Staňkov -ves,
z majetku města, panu Michalu
Anderlemu Klostermannova, Stod,
za cenu 105,- Kč/m2, náklady
spojené s převodem pozemku a GP
hradí kupující,
- koupi pozemků parc.č.2263/2
o výměře 104 m2, vlastník Jitka
Lišková, Americká 78, 345 61
Staňkov I, a parc.č. 2266/2 o
výměře 127 m2, vlastník Hana
Toupalová, Pod Makovým vrchem
475, 345 62 Holýšov, oba v k.ú.
Staňkov - město, druh ostatní
plocha, způsob využití ostaní
komunikace za cenu 20,- Kč/
m2, náklady spojené s převodem
pozemků hradí kupující,
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- smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi Českou
republikou - ÚZSVM  a městem
Staňkov. Jedná se o pozemek  
p.č.2005/30 ostatní plocha, ostatní
komunikace v k.ú. Staňkov - město,
tento služebný pozemek bude
dotčen vedením inženýrské sítě
plynovodu náležející ke stavbě
„Prodloužení plynovodu, Plovární
ul., Staňkov“.
Usnesení z jednání rady města
dne 6. 1. 2016
Rada města schvaluje
- sazby za pronájem prostor
Lidového domu ve Staňkově.
Hodinové sazby za pronájem
Lidového domu  platné od
1. února 2016:
1. 5. - 30. 9.
1. 10. - 30.4.
Kompletní přízemí LD
400,- Kč
800,- Kč
Předsálí
50,- Kč
100,- Kč
Přísálí			
100,- Kč
200,- Kč
Sál
			
250,- Kč
500,- Kč
Uvedené sazby jsou bez DPH.
Doba pronájmu je doba od předání
klíčů od LD správcem LD nájemci,
přičemž do této doby se započítává

doba maximálně 4 hodin před
ohlášeným zahájením akce, do
převzetí sálu správcem LD po
základním úklidu ze strany nájemce,
maximálně však 4 hodiny po
ukončení akce. Započítává se každá
započatá hodina. Součástí pronájmu
musí být vždy předsálí.
Začátek a konec pronájmu zapíše
správce LD do předávacího
protokolu a následně předloží
nejpozději první pracovní den
finančnímu oddělení městského
úřadu. Tímto usnesením se zrušuje
usnesení rady města č. 325 ze dne
22. 8. 2001 a usnesení rady města č.
442 ze dne 17. 2. 2002,
- návrh odměn pro členy komisí a
ostatní,
- směnu pronájmu pozemku
v Plzeňské ulici za účelem zřízení
zahrádky mezi panem Milanem
Kozákem a paní Jiřinou Koblihovou
a mezi paní Jiřinou Koblihovou a
panem Lukášem Veverkou,
- žádost ČSZ ZO Staňkov o
bezplatný pronájem LD ve Staňkově
za účelem pořádání výstavy jarních
cibulovin ve dnech 30. 4. 2016 1. 5. 2016 a výstavy květin ve dnech
12. - 14. 8. 2016.
- příspěvek souboru Loutkového
divadla ve Staňkově ve výši
5000,- Kč. Příspěvek bude poskytován po dobu činnosti souboru
z kapitoly rozpočtu Kultura,

Popelné
Zastupitelstvo města schválilo pro rok 2016
zvýšení ceny za odvoz a likvidaci komunálního
odpadu z částky 480,- Kč za osobu/rok na částku
540,- Kč za osobu/rok. Stejná cena pak platí i u
poplatku za tzv. rekreační objekty, tedy objekty,
kde není přihlášena žádná osoba k trvalému
pobytu. Cena 480,- Kč byla stanovena v roce 2009
a od té doby se nijak nezvyšovala i přes to, že
v předchozích letech rostly náklady jak na dopravu,

bere na vědomí
- dopis Oddělení rozpočtu a
financování PK s Rozpisem
příspěvku na výkon státní správy
podle jednotlivých obcí PK. Pro
město Staňkov činí příspěvek
2 613 700,- Kč.
Usnesení z jednání rady města
dne 20. 1. 2016
Rada města schvaluje
- na návrh vedoucího MTBS
v budově zdravotního střediska
nezvyšovat měsíční nájemné o
inflaci za rok 2015 o 0,3% pro
období od května 2016 do dubna
2017.  Nájemné pro uvedené období
bude činit 555,- Kč/m2,
- na návrh vedoucího MTBS
nevalorizovat měsíční poplatky za
správu bytů o inflaci za rok 2015
o 0,3% pro období od března 2016
do dubna 2017. Současná výše
poplatku za správu bytů zůstane pro
výše uvedené období ve výši 167,Kč vč. DPH,
- umístění sídla spolku Sportovního
klubu Krchleby 1921 v budově
města Staňkov,
adresa: Nerudova 72, Krchleby,
345 61 Staňkov,
- umístění sídla Pobočného spolku
dobrovolných hasičů:
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a) Vránov – Vránov, č. p. 5, 345 61
Staňkov,
b) Krchleby - Krchleby, Nerudova
č. p. 72, 345 61 Staňkov,
c) Ohučov - Ohučov, č. p. 10,
345 61 Staňkov,
d) Staňkov - U Radbuzy, č. p. 412,
345 61 Staňkov,
vlastníkem uvedených budov je
město Staňkov,
doporučuje
- zastupitelstvu města Staňkov ke
schválení prodej části pozemku
č. 378/13, o výměře cca 900 m2,
panu Lukáši Gillovi, Soukenická
31, 345 61 Staňkov. Žadatel na
vlastní náklady nechá vyhotovit
oddělovací geometrický plán,
který bude podkladem pro jednání
zastupitelstva města. Cena za
uvedený pozemek je stanovena na
60,- Kč/m2,
- na žádost velitele JSDH Staňkov  
a) vzala na vědomí rezignaci
Jaroslava Šagáta, Na Tržišti,
Staňkov, z osobních důvodů  
na funkci velitele JSDH k  31. 1.
2016,
b) jmenuje do funkce velitele
JSDH pana Jana Šleise, nám. T. G.
Masaryka, Staňkov, od 1. 2. 2016.
L. Holeček, M. Kastlová,
J. Steinbach

Poplatky 2016 dle místních vyhlášek
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu - dle vyhlášky
č. 1/2015 je 540,- Kč/osobu a rok či za rekreační objekt a rok.
Větší množství odpadů než je kapacita vašich nádob - kontaktujte  
MěÚ-MTBS nebo odpady odvezte do sběrného dvora.
Poplatek za psy ve Staňkově   
u domu 250,- Kč 		
           v byt. domě  400,- Kč		
Poplatek za psy v Krchlebech, Ohučově a Vránově
150,- Kč
Důchodci ve všech částech obce
100,- Kč
Poplatky za pronájem hrobového místa a služeb na hřbitově je nutné
zaplatit na základě smlouvy do konce června letošního roku. Platit je
možné hotově v pokladně MěÚ ve dnech pondělí-pátek nebo převodem
na účet 19-520321/0100
v.s. odpad - 1340+č.p., v.s. za psy - 1341+č.p., v.s. za hroby uveden na smlouvě

tak i na likvidaci odpadů. V současné době město
za veškerou likvidaci odpadů, tedy za sběr a svoz
komunálního odpadu včetně bezplatného ukládání
odpadu ve sběrném dvoře a za sběr a svoz tříděného
odpadu, zaplatí cca 5,5 mil. Kč, což by po přepočtu
činilo částku ve výši cca 1.700,- Kč na osobu. Nově
schválená výše tohoto poplatku tvoří tedy jen něco
přes 30 % z celkových nákladů a nepředpokládám,
že by se měl tento procentní podíl nějak výrazně
zvyšovat, protože pokud město chce, aby se
odpady likvidovaly a město bylo čistější, mělo by
nést převážnou část nákladů na jejich likvidaci.

Pouť

Pouť ve Staňkově letos připadá na 31. července, tedy
ač je Jakuba v pondělí 25. července a Anny v úterý 26. července, dojde
po několika letech k rozluce těchto dvou poutí. V Horšovském Týně
bude pouť 24. července a u nás pak o týden později. Nejsem odborník na
kanonické právo či jiné církevní zvyky, ale jak nám před lety pan farář
Vodička vysvětlil, pouť nemůže být nikdy před svatým (ve Staňkově snad
ani nikdy před svatým nebyla) ale musí být podle striktního výkladu až
následující neděli, tedy i když je svatého v pondělí či v úterý, beru to jako
fakt. Město se s tímto výkladem, přestože v dnešní době je pouť především
komerční záležitostí, která nemá z většiny již ten duchovní kontext, a městu
by se případné stanovování jejího termínu ad hoc s ohledem na dvě poutě
vzdálené od sebe 10 km docela hodilo, smířilo a toto akceptovalo. Z tohoto
důvodu byl i termín letošní poutě stanoven podle tohoto pravidla.
						
starosta
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Návrh rozpočtu města Staňkov
na rok 2016

Příjmy
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1340
1341
1343
1345
1351
1355
1361
1511

Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin.
Daň z příjmu fyz. osob- podnikatelé
Daň z příjmu fyz. osob - kap. výnosy
Daň z příjmu práv. osob
Daň z příjmu práv. osob - město
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veř. prostr.
Poplatek z ubyt.kapacity
Odvod loterií a podobných her
Odvod výtěžku z provozování VHP
Správní poplatky
Daň z nemovitostí

2460
1019
1039
2310
2321
3111
3231
3313
3314
3319
3349
3412
3511
3612
3613
3632
3639
3722
3725
4351
6171
6310

Splátky půjček ze soc. fondu
Zemědělství
Lesnictví
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřská škola
Zákl. umělecká škola
Kino
Knihovna
Kultura
Staňkovsko-sponzorství,inzerce
Sportovní zařízení
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Příjmy MTBS
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz tříděného odpadu
Pečovatelská služba
Činnost místní správy
Finanční operace(úroky)

Daňové příjmy celkem

Nedaňové příjmy celkem

3633 Prodej plynovodu
3699 Prodej pozemků

Kapitálové příjmy celkem

4112
4116
4121
4131
4134

Neinv. dotace ze SR- st. spr. a škol.
Neinv. dotace ze SR - peč .služba, ÚP
Neinv. dotace od obcí
Převod z hosp. činnosti
Převody k rozpočtovým účtům

Výdaje

v tis.Kč
8500,00
500,00
850,00
8100,00
0,00
16500,00
0,00
1550,00
80,00
15,00
1,00
110,00
4100,00
590,00
2000,00

42896,00
50,00
230,00
2168,00
192,39
2864,69
0,10
0,10
20,00
23,00
303,00
5,00
2,00
617,00
475,00
380,00
410,00
450,00
270,00
200,00
150,00
24,00
0,50

1036
2212
2219
2221
2310
2321
3111
3113
3231
3313
3314
3319
3322
3326
3330
3341
3349
3399
3412
3419
3421
3511
3612
3613
3631
3632
3635
3639
3699
3722
3725
3726
3745
4351
5212
5512

8834,78

278,00
100,00

378,00

2613,70
0,00
50,00
1451,64
370,00

Dotace celkem

4485,34

Rozpočet příjmů celkem

56594,12

8115 Přebytek hospodaření min. let
8123 Přijaté úvěry
8124 Splátky úvěrů

Financování celkem

-50,00
1700,00
-5 315,29
-3 665,29

Příjmy + financování

52 928,83

5311
6112
6171
6310
6320
6330
6399
6402

v tis. Kč

Lesnictví
Silnice
Ostatní komunikace
Silniční doprava - obslužnost
Pitná voda
Odvádění a čištění odp. vod
Mateřská škola
Základní škola
Základní umělecká škola
Kino
Knihovna
Kultura
Obnova kulturních památek
Obnova míst. památek (kapliček)
Charita
Místní rozhlas
Listovka Staňkovsko
Činnost SPOZ
Sportovní zařízení
Tělovýchova
Dětská hřiště
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní plánování
Výdaje MTBS
Výkup pozemků a nemovitostí
Sběr a svoz komunálního odpadu
Sběr a svoz tříděného odpadu
Zneškodňování ost. odpadu
Veřejná zeleň
Pečovatelská služba
Ochrana obyv. (krizové stavy)
Požární ochrana
SDH Staňkov
508
SDH Krchleby 550
SDH Ohučov
50
SDH Vránov
50
Městská policie
Zastupitelstvo obce
Místní správa
Bankovní poplatky a úroky z úvěrů
Pojištění majetku
Odvod do soc. fondu
Ostatní fin. operace
Finanční vypořádání

Rozpočet výdajů celkem

146,80
1770,00
1000,00
98,28
295,00
1771,61
1450,00
3200,00
30,00
187,00
529,00
1297,40
330,00
20,00
50,00
10,00
100,00
70,00
2730,00
280,00
100,00
671,19
495,05
953,00
1000,00
300,00
380,00
9349,20
3450,00
4870,00
650,00
100,00
300,00
1175,40
110,00
1158,00

15,00
1229,00
10126,40
291,50
170,00
370,00
300,00
0,00

52928,83
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Rozpočet 2016
Zastupitelstvo města dne 28. 12. 2015
schválilo rozpočet na rok 2016. Rozpočet je
koncipovaný jako vyrovnaný, předpokládá příjmy i
výdaje ve výši bezmála 53 mil. Kč. V letošním roce
by mělo být dokončeno hřiště pod základní školou,
které by mělo převážně sloužit pro školní děti.
Rovněž je v rozpočtu vyčleněna částka 1,3 mil.
korun
na
zahájení
výstavby
víceúčelového
hřiště pod Lidovým domem, přičemž na obě tato
hřiště budeme ještě podávat žádosti o dotace.
Rozpočet počítá i s pokračováním výstavby
sociálního zařízení pro Stříbrnou rosu a Fittnes
club na Plovárně, klubovny tenistů na tenisových
kurtech. V Krchlebech by měla začít přístavba
klubovny hasičů a počítá se i s rekonstrukcí
sokolovny v Krchlebech, kde by mělo vzniknout
nové bezbariérové sociální zařízení, mělo by dojít
i k částečné změně dispozic pivnice, zejména
k přesunu výčepního pultu, rozšíření terasy a
dalším drobnějším změnám. V současné době se
zpracovává dokumentace a budeme žádat Plzeňský
kraj o dotaci na tuto rekonstrukci. Ve Vránově se
bude v letošním roce dokončovat klubovna hasičů
v zakoupeném domě. Budeme nadále pokračovat
v budování chodníků a rozšiřování parkovišť,
například u bytovek za poštou. Je zpracována
projektová
dokumentace
na
novou
lávku,
v letošním roce bude probíhat výběrové řízení na
zhotovitele, abychom mohli v případě získání dotace
začít s výstavbou. Jsou připravovány a průběžně
podávány žádosti o dotace, z nichž největší je
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odkanalizování zbytku Staňkova a odkanalizování
Vránova za cca 150 mil. Kč. Tato investiční akce
je plánována na 5 let a v případě získání dotace
a zajištění dofinancování ze strany města by měla
začít po etapách ve druhé polovině roku, i vzhledem
k plánované opravě průtahu silnice I/26 přes
Staňkov. Vzhledem k tomu, že se počítá s dotací
kolem 60 - 65 %, bude se jednat o výrazný, leč
nezbytný zásah do finančního hospodaření města
pro další roky a musíme se na to pečlivě připravit.
Počítá se s podáním žádostí o dotaci na rekonstrukci
sběrného dvora, na cyklostezky v úseku Staňkov –
Krchleby a Staňkov – Ohučov. Budou pokračovat
přípravy nové lokality pro bydlení v Ohučově.
Na staré radnici bude dokončena výměna oken a
měla by se za finanční pomoci Plzeňského kraje
zrekonstruovat fasáda. Žádostí o dotace je a bude
celá řada a v případě úspěchu o nich budeme
velice rádi informovat. V letošním roce dojde
pravděpodobně i k obměně vozového parku na
úřadu, kdy vozidla Škoda Fabia nově zakoupená
v roce 2001 a Škoda Octavia rok výroby 2003,
zakoupená ojetá v roce 2008, budou nahrazena
vozidly novými. Město se bude jako každý rok
podílet na podpoře kulturních i společenských akcí,
rovněž tak bude podporovat, a to nejen finančně,
i sport. V současné době probíhá rekonstrukce
prodejních prostor v nemovitosti čp. 2 v Nádražní
ulici. Sem se v průběhu jara přesune prodejna
přebytků zahrádkářského spolku (do bývalé obuvi)
a prodejna textilu M-móda (do bývalé drogerie).
starosta

Společenská kronika

V měsíci lednu oslavili  významné životní jubileum tito občané Staňkova:
Štenglová Ilse, Staňkov I		
92 let		
Stahlová Anna, Krchleby		
Fanfulová Anna, Staňkov I		
80 let
Peteřík Václav, Krchleby		
Schejbalová Anna, Ohučov		
75 let		
Mazourová Anna, Staňkov I		
Záhořová Marie, Krchleby		
75 let
Mlynářík Josef, Staňkov I		
Cvačka Antonín, Staňkov I		
75 let		
Forst Václav, Staňkov II		
V měsíci únoru oslavili a oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova
Velenovský Karel, Staňkov I		
91 let		
Volfová Marie, Staňkov I		
Janková Stanislava, Staňkov II		
80 let		
Brožovský Jan, Staňkov I		
Paul Jan, Staňkov II			
80 let		
Rottová Květuše, Staňkov II
Sikora Oldřich, Krchleby		
70 let		
Veselá Evženie, Staňkov II		
Kučerová Anna, Staňkov I		
70 let		
Andrle Josef, Krchleby		
Blahopřejeme všem jubilantům.

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

K 31. 12. 2015 měl Staňkov včetně Krchleb, Ohučova a Vránova celkem 3 234 trvale hlášených obyvatel. V r. 2015 se narodilo 26 občánků, zemřelo
30 občanů. Na matrice MěÚ Staňkov bylo oddáno 8 manželských párů.

Poděkování za pomoc opravy střechy kostela sv. Jakuba

Vážení spoluobčané, milí přátelé, drazí farníci, dovolte mi touto cestou, abych z celého svého srdce poděkoval
všem, kterým není lhostejný náš kostel sv. Jakuba ve Staňkově, což je nejvýznamnější historická a kulturní památka
naší obce. Děkuji všem občanům, farníkům, Městskému úřadu Staňkov, Společnosti AGRO Staňkov, firmě PETBEK
Staňkov, DPS – MARKET Holýšov a dalším podnikatelům, živnostníkům a firmám, a to přímo ze Staňkova, ale i z
přilehlého okolí. Vaší dobročinností jste projevili tu skutečnost, že Vám všem, kteří jste přispěli svými finančními
prostředky, záleží na obci, v které všichni společně žijeme.
Děkuji Vám tedy jednak jménem Římskokatolické farnosti ve Staňkově, ale také Vám děkuji i jako farář
Wojciech Pelowski jménem svým. Na základě Vašich finančních darů a přispění bylo možné 1. etapu opravy kostela
zrealizovat ještě na podzim roku 2015, kdy proběhla oprava části střechy v celkové výši 335 390,- Kč. Celkové nákldy
na opravu kostela sv. Jakuba ve Staňkově budou činit kolem 1 500 000,- Kč. Oprava je naplánována a rozdělena do
několika etap, které budou následovat, přičemž druhá etapa opravy části střechy bude probíhat v létě roku 2016.
Chtěl bych Vás všechny touto cestou požádat a poprosit, v rámci Vašich možností a na základě Vaší
dobročinnosti, o jakoukoliv pomoc, dar, příspěvek. Každá pomoc je potřebná a vítaná o to víc, když se jedná o
dobrou věc - opravu nádherné a jedinečné historické památky, na kterou můžeme být všichni občané obce Staňkov
právem pyšní.				
Farář Wojciech Pelowski, Římskokatolická farnost ve Staňkově
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Výstavba obchvatu pokračuje

V minulých číslech jsme přinesli záběry z výstavby obchvatu. Tyto snímky jsou pořízené dne 21. ledna 2016. (red.)

Směr Ohučov

             Směr Vránov

Směr letiště

             Směr letiště

Směr Puclice

             Směr  Puclice

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO ZUŠ STAŇKOV
PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/17

   pro zájemce o přípravné studium hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru v Základní umělecké
škole Staňkov se uskuteční dne 9. 6. 2016. Od 17.00 hodin proběhne přijímací talentová zkouška pro děti, které
k 1. 9. 2016 dosáhnou věku 6 let.
Od 15.30 hodin proběhne přijímací talentová zkouška pro děti, které dosáhnou k 1. 9. 2016 věku 5 let do
Dětské umělecké dílny.
Zájemci o hudební kurzy pro rodiče s dětmi od 3 do 5 let se mohou hlásit průběžně na
E - mail: zus.stankov@seznam.cz
Základní umělecká škola Staňkov, příspěvková organizace
Komenského 196, Staňkov 345 61, tel. 734493380, IČ 69980217
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Tříkrálová sbírka na Staňkovsku v lednu 2016
Již tradičně se vydaly začátkem roku skupiny dětí ze základní školy v doprovodu
dospělých do domácností i k podnikatelům s tříkrálovou koledou. Sbírku
zahájil 5. ledna pan farář Pelowski, který se třemi králi v několika dnech
navštívil podnikatele. V sobotu se pak přidaly další skupiny, sedm se jich
sešlo v Poděvousích a okolí, dvě v Hlohové a okolí, ostatním poskytla zázemí
Základní škola ve Staňkově. Celkem se koledovalo s 27 pokladničkami. Téměř
všude byly děti mile přijaty. Pekárna pana Kotačky připravila koledníkům
zdarma občerstvení, paní Polanková uvařila gulášovou polévku. Celkový výnos
sbírky činil 104 727 Kč, což je o 13 286 Kč více než v loňském roce. Částky
vybrané v jednotlivých místech si můžete prohlédnout v tabulce pod článkem.
Všem, kteří tři krále vlídně přijali a přispěli do pokladniček podle svých
možností, náleží velký dík. Stejně tak velké poděkování patří dětem, které ve
svém volném čase vyšly do ulic s pokladničkami, a také dospělým vedoucím,
kteří je na jejich cestě doprovázeli. Věříme, že si i letos odnesli v srdcích dobrý
pocit z nezištné pomoci druhým.
Za Farní charitu Staňkov Ludmila Petrašovská
Staňkov
21 953 Kč
Staňkov podnikatelé
10 812 Kč
Osvračín + Mimov
8 704 Kč
Ptenín
6 680 Kč
Kamenice + Bean
6 026 Kč
Hlohová
5 951 Kč
Ohučov + ZF + Tenaur
5 371 Kč
Srbice
5 326 Kč
Poděvousy
4 845 Kč
Puclice
4 820 Kč
Čermná
4 504 Kč
Hlohovčice
3 561 Kč
Čečovice, Černovice, Nemněnice, Bukovec
3 513 Kč
Krchleby
3 345 Kč
Těšovice
2 730 Kč
Strýčkovice
2 160 Kč
Vránov
1 924 Kč
Holýšov
1 331 Kč
Močerady
1 171 Kč
Celkem
                                      104 727 Kč

Kultura

Kulturní akce v Lidovém domě
16. 2. Pohádka
Jak Vendelín s čerty vařil
19. 2. Maturitní ples
SSOŠ BEAN s.r.o. Staňkov
27. 2.

Rockový bál

3. 3.
Václav Žákovec
koncert
11. 3.

Žákovský ples

12. 3. Rocková zábava
Horkýže Slíže
19. 3. Rocková zábava
DOA rock + MEDY GANG
26. 3. Rocková zábava
Kabát revival
1. 4.
Klukoviny aneb na co
si vzpomeneme - zábavný
pořad s Vlastimilem
Harapesem a Uršulou Klukovou
8. 4.
Malá muzika
Nauše Pepíka - koncert
16. 4.

Rocková zábava

19. 4. Pohádka
Sůl nad zlato
30. 4. - 1. 5.
Jarní zahrádkářská výstava

Živý Betlém ve Staňkově
Letošní Vánoce jsou minulostí a
za povšimnutí určitě stojí několik
událostí, které je provázely. Ve
Staňkově nám totiž opět vyrostl živý
Betlém, což se pomalu ale jistě stává
tradicí a neodmyslitelně patří ke
koloritu našich staňkovských Vánoc.
V prostoru fary na zahradě vedle
kostela sv. Jakuba se do dřevěného
obydlí nastěhovala celá řada zvířátek.
Dokonce nás poctila svojí návštěvou
i kobylka se svým hříbětem. Vše bylo
vzorně připraveno a o zvířátka bylo i
profesionálně postaráno. Betlém byl
otevřen denně vždy od rána až do
večerních hodin, a to až do 3. ledna
2016. O živý Betlém byl obrovský
zájem.
Denně se tady vystřídalo
velké množství návštěvníků místních
i z blízkého okolí. Sjížděli se i z okolí
vzdálenějšího, jako např. z Plzně,
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Domažlic, Rokycan i z Prahy. Živý
Betlém navštívili i cizinci, a sice
ze Slovenska, Polska, Německa,
a dokonce i z Anglie. Přesná čísla
nejsou známa, ale střízlivým
odhadem se za celou dobu provozu
živého Betléma „protočilo“ více jak
1500 návštěvníků.
Děti dostávaly sladkosti,
drobné dárečky a upomínkové
předměty. A pro dospělé byla ještě
v prostoru kamenného Betléma
připravena ke zhlédnutí výstava
historických fotografií, kronik a
dokumentů týkajících se farnosti ve
Staňkově. O tyto cenné historické
artefakty byl také velký zájem.
Po celou dobu tu vyhrávaly české
koledy, což ještě víc umocňovalo
sváteční vánoční atmosféru.
Organizaci
a
hladký
průběh veškerých svátečních akcí si
vzal na starost pan farář Wojciech
Pelowski, za což mu patří velké

poděkování a obdiv, jelikož s tím měl
hodně práce a starostí. Nesmíme
zapomenout i na ostatní kulturní
akce, o které se postaral, aby Vánoce
ve Staňkově byly Vánocemi v duchu
našich tradic. Zajistil nádhernou
výzdobu kostela sv. Jakuba, v čase
adventním probíhala celá řada
koncertů na vánoční téma, kdy
jeden koncert střídal druhý, přesně
podle připraveného a avizovaného
programu, a dokonce Staňkov
navštívil i Mikuláš...
Také nesmíme zapomenout
poděkovat, i když to nebude
jmenovitě, všem občanům Staňkova
a okolí, kteří se podíleli a pomáhali
s přípravami všech akcí, se stavbou
živého Betléma, s výzdobou kostela,
s organizací, nácvikem a přípravami
všech koncertů, včetně poděkování
i všem majitelům zvířátek, která
trávila Vánoce v živém Betlémě u
nás ve Staňkově.
Ivo Panuš

KOUPÍM !!!!!!    KOUPÍM !!!!!!   
KOUPÍM !!!!!! KOUPÍM !!!!!!
VŠE K HISTORII STAŇKOVA:
STARÉ POHLEDNICE, FOTOGRAFIE
(UDÁLOSTI, DOMY, OSOBY),
PLAKÁTY, REKLAMY, DOKUMENTY,
NOVINY (STAŇKOVSKO), ČASOPISY,
PIVOVARSKÉ CEDULE, SKLENICE,
AKCIE, PODTÁCKY, STARÉ LÁHVE
S NÁPISY, KORUNKOVÉ UZÁVĚRY,
JÍZDENKY ZE STAŇKOVSKÉHO
NÁDRAŽÍ, ODZNAKY, LEGITIMACE,
KNIHY A JAKÉKOLIV DALŠÍ VĚCI O
STAŇKOVU.
OLDŘICH KORTUS
Telefon: 777 891 373  
mail:  o.kortus@post.cz
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FARMÁŘSKÉ TRHY

Naposledy v roce 2015 na staňkovském náměstí
proběhly v pátek 18. prosince farmářské trhy – tentokrát
s přívlastkem „vánoční“. Počasí se opravdu nevydařilo a
hodně návštěvníků odradilo. Přesto se konalo slíbené
vyvrcholení těchto akcí, které měly ambici stát se
ve Staňkově tradicí. Jednalo se o vystoupení Kamila
Emanuela Gotta, jeho dcery Yvetty a bratra Pavla
Vohnouta – „Kyklopa“. I když se posluchačů na náměstí
sešlo poměrně málo, tito zpěváci své vystoupení neodbyli
a těch pár desítek posluchačů nadšeně tleskalo. Zejména
písničky Karla Gotta téměř k nerozeznání podané Kamilem
Emanuelem posluchače potěšily.
Farmářské trhy, které se konaly do této doby každý pátek,
měly návštěvnost nižší, než prodejci očekávali. Proto
budou dle sdělení organizátora počínaje březnem t. r. tyto
trhy s většími přestávkami než doposud.			
					
J. Steinbach

Město Staňkov chce ocenit občany,
kteří dosáhli v roce 2015 významných
úspěchů v nejrůznějších oblastech
v celostátním nebo i mezinárodním
měřítku. Proto vyzývá všechny
sportovní, kulturní i jinak zaměřené
spolky a organizace, stejně tak
školská zařízení, rodiče i ostatní
občany města, aby na toto ocenění
nominovali dětské i dospělé občany
Staňkova a spádových obcí.
Nominace
zasílejte
na
adresu
„podatelna@mestostankov.cz“
do 31. 3. 2016

Sport

Ve čtvrtek 21. ledna v prostorách Základní školy ve Staňkově probíhal zápis
do prvních tříd pro rok 2016/2017. Žáci z devátého ročníku vítali malé
předškoláky a jejich rodiče ve vestibulu školy a provázeli je po škole a po
třídách, ve kterých byla různá stanoviště, kde paní učitelky zjišťovaly, co vše
už předškoláci umí. Doufáme, že se malým předškoláčkům u nás líbilo.
T. Bláhová, 9. A

Hokejisté směřují
k nadstavbě

V minulém čísle Staňkovska
jsme vás seznámili s výsledky
hokejového klubu v úvodních
čtyřech utkáních základní
části Krajské soutěže mužů
Plzeňského kraje. V osmi
dalších odehraných zápasech si
hokejisté vedli následovně. Na
konci listopadu nejprve Staňkov
porazil Kaznějov 6:5 a poté
utržil porážku s Holýšovem 4:8.
V dalších třech prosincových
zápasech Staňkov nejprve
vyhrál nad Zbirohem 5:1, o
týden později následovala výhra
Staňkova nad Bezdružicemi
opět 5:1 a před Vánoci Staňkov
těsně podlehl lídrovi soutěže
týmu HC Klaus Timber 2:3.
Po Novém roce v dohrávce 1.
kola Staňkov zopakoval výhru
nad Bezdružicemi v poměru

kde začnou zápasy o postup do
vyšší skupiny. O dění v další části
krajské soutěže vás seznámíme
příště. Více (tabulka soutěže,
tabulka střelců, fotogalerie) na
klubovém webu www.hcstankov.
cz.

Vojtěch Němec

4:3. V dalších dvou lednových
utkáních Staňkov nejprve
zvítězil na rokycanském ledě
nad Přikosicemi 6:3 a poté
v místním derby Staňkov
prohrál s týmem Dílů 0:7. Před
závěrečnou čtvrtinou základní
části krajské soutěže je tým

Staňkova přesně v polovině
tabulky na pátém místě s šesti
výhrami, jednou remízou, pěti
prohrami a se skórem 41:41. Ve
zbývající čtvrtině základní části
se hokejisté budou snažit o účast
v nadstavbové části soutěže pro prvních pět týmů tabulky,
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