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Leden / únor 2019

Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města
dne 7. 11. 2018

schvaluje
- novou organizační strukturu
Městského úřadu Staňkov
s účinností od 1. 12. 2018,

centrum Stará radnice Staňkov,

- žádost SDH Staňkov o provedení
opravy a seřízení soutěžní stříkačky.
doporučuje
Dílo provede pan Jaroslav Kramer,
- na žádost Správy a údržby
Strýčkovice. Cena opravy bude
Rada města stanovuje
silnic Plzeňského kraje schválit
součástí rozpočtu SDH Staňkov na
- nosit závěsný odznak se
odvolává
bezúplatný převod pozemků, které
rok 2019,
státním znakem při významných
- k 30. 11. 2018 z funkce vedoucího vznikly v souvislosti s dokončením - Smlouvu o zřízení věcného
příležitostech a občanských
odboru Městské technické a bytové akce „Most ev.č. 185-001 Staňkov“, břemene – služebnosti, stavba:
obřadech pro členy rady města,
středisko Pavla Bauera,
č. 2000/15,2,16,1045/1,45, do
Krchleby, p. 321/2 a 3 – kNN, IVmajetku Plzeňského kraje,
12-0010518/1/VB mezi městem
zřizuje
jmenuje
Staňkov (dále jen povinná) a ČEZ
- dle § 102 odst. 2 písm. h) zák.
- s účinností od 1. 12. 2018 do
vyhovuje
Distribuce a. s. zastoupena firmou
128/2000 Sb., v platném znění:
funkce vedoucího odboru Technické - podané petici občanů se žádostí
STEMONT JS s. r. o (dále jen
Bytovou komisi:
služby města Staňkov Pavla Bauera, o prořezání zeleně Na Tržišti a
oprávněná). Předmětem smlouvy
předseda: Václav Baxa
pověřuje odbor MIŽP vydáním
je zřízení věcného břemene,
členové: Ing. Milan Hanuš
pověřuje
rozhodnutí o kácení stromů
kterým je právo oprávněné umístit,
Marie Fictumová
- starostu města vedením odboru
rostoucích mimo les.
provozovat, opravovat a udržet
Jindřich Budín
sociálních věcí,
zařízení distribuční soustavy na
Luboš Cibulka
Usnesení z jednání rady města
dotčené nemovitosti, provádět jeho
Zapisovatelka: Lenka Kučerová,
vyhlašuje
dne
28.
11.
2018
obnovu, výměnu a modernizaci, a
Komisi pro občanské záležitosti:
- výběrové řízení na funkci
povinnost povinné výkon těchto
předseda: Bc. Hana Dokulilová
vedoucího odboru správy budov
Rada města schvaluje
práv strpět. Zařízení distribuční
členové: Anna Bozděchová
města Staňkov,
- žádost ředitelky základní
soustavy je na pozemku parc. č.
Renata Řezníčková
školy
o
přijetí
finančního
daru
321/1 KN, o výměře 5547 m2, orná
Marta Kastlová
schvaluje
ve výši 2 938,- Kč od WOMEN
půda, v k. ú. Krchleby,
Lenka Kučerová
- Smlouvu o budoucí smlouvě o
FOR WOMEN, o. p. s, v rámci
- Smlouvu o výpůjčce nemovitých
Marcela Hůlová
zřízení
věcného
břemene
a
dohodu
charitativního
projektu
obědy
pro
věcí
mezi Českou republikou Kamila Sušická
o umístění stavby Vránov, D,
děti. Finanční dar bude použit
úřadu pro zastupování státu ve
zapisovatelka: Marta Kastlová,
1509/2 – kNN č. IP-12-0005563/1/ pro jednoho žáka ve školním roce
věcech majetkových (dále jen
VB
mezi
městem
Staňkov
(strana
2018/2019,
a
to
v
období
od
1.
1.
půjčitel) a městem Staňkov (dále
bere na vědomí
budoucí
povinná)
a
společností
2019
do
30.
6.
2019,
jen vypůjčitel). Předmětem smlouvy
- složení zvláštních orgánů obce,
ČEZ Distribuce, a.s. (strana budoucí - žádost ředitelky základní školy
je přenechání nemovitých věcí
v souladu s ust. § 106 zák. č.
oprávněná),
o zakoupení hrnčířského kruhu
k bezplatnému užívání vypůjčiteli.
128/2000 Sb., v platném znění:
Smlouvu
o
budoucí
smlouvě
v
ceně
cca
20
000,Kč.
Kruh
bude
Jde o pozemky tvořící se stavbami
Povodňová komise:
zakoupen z rozpočtu školy a tento
nezapsanými na LV jeden funkční
předseda: Mgr. Bc. Alexandr Horák o zřízení věcného břemene,
uzavíranou mezi městem Staňkov
bude o příslušnou částku navýšen,
celek a slouží pro potřebu Sboru
místopředseda: Jiří Bek
(oprávněný)
a
Českými
drahami,
žádost
Ondřeje
Bauera
o
finanční
dobrovolných hasičů Staňkov. Jedná
tajemník: Ing. Luboš Holeček
a.s.,
IČ
70994226
(povinný)
č.
TSpříspěvek
na
nákup
cen
na
pořádání
se o pozemky a stavby: 125/3,
členové: Pavel Bauer
VB 2018/0230 PLZ, pozemek č.
tradičního, již 8. Memoriálu Jana
125/4, 1832, 555/1, 763, 764 v k. ú.
Petr Kučera
121/48
v
k.
ú.
Staňkov-ves,
žkm
„Brusky“
Paula,
malá
kopaná,
ve
Staňkov-ves,
Rostislav Holoubek ml.
149,180
až
149,190
na
uložení
výši
1
000,Kč
konaného
dne
- Smlouvu o budoucí smlouvě o
Bc.Tomáš Tauer
vodovodního
řadu,
15.
12.
2018
v
sokolovně,
zřízení věcného břemene Vránov,
Jan Šleis
- žádost „Staňkovských mládenců“
- na doporučení bytové komise
769/1 – kNN č. IV
zapisovatelky: Marta Kastlová
o bezplatný pronájem Lidového
přidělení bytu v Žižkově ulici č. p.
12-0012737/ VB/1 mezi městem
Lenka Kučerová,
domu za účelem pořádání tradičního 237, byt č. 3, o velikosti 1+0, paní
Staňkov (strana budoucí povinná) a
Přestupková komise:
Mládeneckého plesu 2. 2 . 2019,
Danušce Žákové, bytem Staňkov,
společností ČEZ Distribuce, a. s.
předsedkyně: Mgr. Julie Filipová
- žádost M. Šůsové, Plzeň o
Plzeňská ul. ,
(strana budoucí oprávněná).
členové: Martin Horák
bezplatný pronájem Lidového domu - žádost MO Spolku zdravotně
Předmětem smlouvy je zřízení
Ing. Luboš Holeček
ve Staňkově na pořádání Country
hendikepovaných Plzeňského
věcného břemene podle § 25 odst.
Jindřich Budín
bálu pro Čečovice dne 12. 1. 2019,
kraje o bezúplatný pronájem
4 energetického zákona - právo
Bc. Tomáš Tauer
- žádost ZF Staňkov o pronájem
sálu Lidového domu na pořádání
budoucí oprávněné umístit,
Marta Kastlová
Lidového domu za účelem pořádání Vánoční besídky dne 4. 12. 2018 od provozovat, opravovat a udržovat
Michaela Kabourková
vánočního večírku ve dnech
14.00 do 18.00 hodin a o bezúplatný zařízení distribuční soustavy na
zapisovatelky: Marta Kastlová
6. - 7. 12. 2019,
pronájem sálu Lidového domu na
pozemcích ve vlastnictví
Michaela Kabourková,
- na doporučení bytové komise
pořádání výroční členské schůze
města Staňkov: parc. č. 1097/1,
přidělení bytu č. 3, U Pošty č.
spolku dne 5. 2. 2019 od 14.00 do
1098, 1488 ostatní plocha v k. ú.
souhlasí
p. 392, Staňkov, paní Libuši
18.00 hodin,
Vránov, provádět jeho obnovu,
- s účastí předsedů kontrolního a
Nacházelové, trvale bytem Stod,
- bezúplatný pronájem sálu
výměnu a modernizaci a povinnost
finančního výboru na jednáních rady
Lidového domu na pořádání
budoucí povinné výkon těchto práv
města s hlasem poradním,
ustanovuje
deskových her v termínu
strpět,
- hodnotící komisi ve složení :
8. - 10. 11. 2019,
- stanovení rozsahu a způsobu
jmenuje
Ing. Hajšman PhD., Bc. Radka
- žádosti MO ČRS Staňkov o
poskytované služby na svoz
- na základě výběrového řízení,
Koulová, Ing. Josef Holeček,
finanční příspěvek ve výši
komunálního odpadu společností
s účinností od 1. 1. 2019, do funkce
Ing. Martin Rybář, Bc. Tomáš
20 000,- Kč na podporu činnosti
Západočeské komunální služby,
vedoucího Odboru majetku, investic
Tauer, Bc. Hana Dokulilová, Marie
práce s mládeží - pořádání
Marius Pedersen Group, ZKS a.s.,
a životního prostředí Bc. Tomáše
Bozděchová, Michaela
rybářského kroužku, dětských
Koterovská 522, Plzeň,
Tauera,
Kabourková na akci Komunitní
rybářských závodů a dalších,
- umístění kanceláře pohřební
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služby Všetečka & syn s.r.o. od
1. 12. 2018 v ul. Plzeňská, č. p. 20,
- smlouvu s firmou RENOVUM
Staňkov na zahájení rekonstrukce
budovy MěÚ, budování
bezbariérového vstupu. Na
financování bude poskytnuta
dotace z Plzeňského kraje ve výši
300 000,- Kč. Financování města
135 219,- Kč vč. DPH,
- žádost ČSCH, z.s., zpěvní kanáři,
základní organizace Plzeň o
povolení pořádání soutěže zpěvných
kanárů v zasedací místnosti MěÚ
Staňkov dne 15. 12. 2018,
doporučuje
- na žádost vedoucích mladých
hasičů SDH Staňkov schválit
dohodu s vedením SDH o
poskytnutí klíčů od hlavního
vchodu hasičské zbrojnice za
účelem přístupu do klubovny SDH
v případě nepříznivého počasí.
Zároveň stanovuje podmínku
dodržování pořádku v objektu
hasičské zbrojnice a po návštěvě
zbrojnice patřičného úklidu a
dodržení pořádku,
- zastupitelstvu města, vzhledem
k výši nákladů, zvýšit poplatek za
svoz komunálního odpadu na rok
2019 ve výši 600,- Kč na osobu dle
vyhlášky o místních poplatcích za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu,
- zastupitelstvu města ke schválení
návrh na rozdělení fin. příspěvků
na podporu sportovních klubů ve
městě,
jmenuje
- na podkladě výběrového řízení p.
Petra Kučeru na pozici vedoucího
odboru Správa budov města
Staňkov.
Usnesení z jednání rady města
dne 10. 12. 2018
Rada města schvaluje
- žádost Filipa Štengla o pronájem
Lidového domu za účelem pořádání
tanečních zábav v termínech
23. 2. 2019 a 20. 4. 2019,
- žádost ředitelky Dětského domova
Staňkov PaedDr. Jany Koubové o
bezplatný pronájem Lidového domu
a kina za účelem pořádání akce
Nejmilejší koncert 2019. Termín
pořádání akce je 4. 4. 2019 od 8.00
hodin do přibližně 15.00 hodin,
- žádost TJ Sokol Staňkov o
zapůjčení sálu Lidového domu za
účelem pořádání taneční zábavy
s kapelou EXTRA BAND revival,
a to pouze za nepříznivého počasí,
dne 10. 5. 2019 od 18.00 h. do

2.00 h. 11. 5. 2019,
- žádost Fitness Staňkov z. s.,
zastoupené p. Šiterou o bezplatný
pronájem sálu Lidového domu za
účelem pořádání Mistrovství Čech
dorostenců a juniorů v klasickém
silovém trojboji v termínu 7. 9.
2019,
- žádost žáků 8. A třídy ZŠ Staňkov
o umístění informačních tabulek
s QR kódy na významné budovy
města. Jedná se o projekt v rámci
spolupráce se studenty ZČU,
Staňkov Smart City,
- nabídku projekčních prací
firmy MOTT MACDONALD
na vypracování projektové
dokumentace na akci Chodníky
Ohučov. Nabídková cena je
385 000,- Kč,
doporučuje
- zastupitelstvu města schválit návrh
OZV č.1/2018, kterou se mění OZV
č.3/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů,
bere na vědomí
- poděkování městu Staňkov za
podporu Linky bezpečí, z.s,
- usnesení Ústavního soudu ČR o
ústavní stížnosti na spoluvlastnický
duplicitní podíl nemovitostí
zapsaných na LV 1212, vedených u
k. ú. pro Plzeňský kraj.
Usnesení z jednání rady města
dne 27. 12. 2018
Rada města schvaluje
- žádost ředitelky MŠ o navýšení
rozpočtu o 52 044,- Kč na zakrytí
pískoviště a o 25 602,- Kč na
zastínění pískoviště. Obojí je nutné
pro splnění hygienických norem,
- prominutí poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
obyvatelům Ohučova, kteří si v roce
2018 závazně objednali přípojku
plynu do jejich domácnosti.
Důvodem je nerealizace plynofikace
v roce 2018 a s tím spojené
problémy pro objednavatele
přípojek. Osvobození se týká celé
domácnosti,
- žádost ředitelky ZŠ o příspěvek
na plavecký výcvik žáků 2. ročníku
školy ve výši 536,- Kč na jednoho
žáka. Výcviku se zúčastnilo 41
žáků, částka příspěvku činí
21 976,- Kč.

Usnesení č. 2 z jednání
zastupitelstva města Staňkov
konaného dne 27. 12. 2018
Zastupitelstvo města bere na
vědomí
- rezignaci p. Petra Kučery na
mandát zastupitele z důvodu
neslučitelnosti funkcí,
- doplnění členů zastupitelstva o
p. Martina Koriťáka jako prvního
náhradníka za odstupujícího p.
Petra Kučeru,
- složení slibu p. Martina Koriťáka
a Bc. Kamily Coufalové (důvodem
je změna příjmení),
- rozhodnutí o zrušení výběru
nejvhodnější nabídky ze dne
10. 12. 2018 z důvodu odstoupení
vítězného uchazeče ACG-Real
s.r.o.,
schvaluje
- složení finančního výboru –
doplnění o členy: Bohumíra Černá,
Gabriela Špitová, Martin Horák,
Marian Kudela, Zuzana Zezulková,
Ing. Petr Fejtek,
- složení kontrolního výboru –
doplnění o členy: Bc. Kamila
Coufalová, Václav Černý,
- rozpočtová opatření č. 5
v rozpočtu města Staňkov v roce
2018. Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové
části 124 110 622,06 Kč a ve
výdajové části 146 869 170,74
Kč. Financování bude činit +
22 758 548,68 Kč (změna stavu
krátkodobých prostředků na bank.
účtech + 9 247 277,34 Kč splátky
úvěrů a půjček– 12 890 495,- Kč
úvěry a zápůjčka
+ 26 401 766,34 Kč),
- pravidla rozpočtového provizoria
na rok 2019
- Smlouvu o právu provedení
stavby – úprava křižovatky v obci
Ohučov, pozemková parcela č.
951/12, ostatní plocha, silnice,
mezi Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM) jako vlastníkem
pozemku a městem Staňkov jako
investorem,
- Smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a BIS a. s., stavební práce
„Komunitní centrum stará radnice
Staňkov“. Cena 11 397 686,22 Kč
bez DPH, DPH 2 393 514,- Kč,
cena celkem 13 791 200,- Kč,
- Smlouvu příkazní, č. 102ASKPB-18, s INGEM a.s na výkon
činnosti koordinátora bezpečnosti
práce na akci Komunitní centrum
stará radnice Staňkov. Nabídková
cena 99 750,- Kč bez DPH,
- Smlouvu příkazní, č. 101ASTDI-18, s INGEM a.s. na výkon
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činnosti technického dozoru
investora na akci Komunitní
centrum stará radnice Staňkov.
Nabídková cena 255 000,- Kč bez
DPH,
- Smlouvu o úvěru, uzavřenou mezi
KB a městem Staňkov, registrační č.
smlouvy 99022174850, výše úvěru
9 500 000,- Kč. Úvěr bude využit na
předfinancování dotace na projekt
Komunitní centrum stará radnice
Staňkov,
- Smlouvu o úvěru, uzavřenou mezi
KB a městem Staňkov, registrační
č. smlouvy 99022174999, výše
úvěru 6 500 000,- Kč. Úvěr bude
využit na spolufinancování projektu
Komunitní centrum stará radnice
Staňkov,
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č.2018/015 uzavřený mezi
FINALKOM s.r.o. a městem
Staňkov, oprava obrubníků podél
silnice III/1853 ve Staňkově,
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č. 2018/100 uzavřený mezi
FINALKOM s.r.o. a městem
Staňkov, oprava komunikace po
opravě kanalizace - sídliště Na
Tržišti,
- bezúplatný převod pozemků p. č.
2000/15 – 54 m2, 2000/2 – 792 m2,
2000/16 – 120 m2, k. ú. Staňkov
- město a p. č. 1045/1 – 2479 m2,
1045/45 80 m2, oba v k. ú. Staňkov
- ves, do majetku Plzeňského kraje
po dokončení a celkovém zaměření
akce vedené pod názvem Most ev.
č.185-001 Staňkov,
- prodej pozemku p. č. 321/11 o
výměře 427 m2 v k. ú. Krchleby,
odděleného z pozemkové parcely
č 321/1 geometrickým plánem
č. 300-1216/2018, p. Karlu
Konopíkovi, B. Smetany 88,
Krchleby. Cena za 1 m2 je 80,- Kč,
cena celkem je 34 160,- Kč, náklady
spojené s převodem pozemku hradí
kupující,
- prodej pozemku p.č. 1107/4, orná
půda v k ú. Ohučov o výměře
830 m2 p. Václavu Brožovi, bytem
Trnkova 255, cena 650,- Kč/m2,
cena celkem 539 500,- Kč, náklady
spojené s převodem pozemku hradí
kupující,
- rozdělení příspěvků na sportovní
činnost za rok 2018 takto:
FK Staňkov
125 000,- Kč
Sokol Staňkov
100 000,- Kč
Sokol Krchleby
35 000,- Kč
HC Staňkov
20 000,- Kč
Oddíl tenisu
15 000,- Kč
Fitness		
5 000,- Kč
Volejbal		
10 000,- Kč
- obecně závaznou vyhlášku
O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
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odstraňování komunálních odpadů
č.1/2018,
- kupní smlouvu o prodeji nového
motorového vozidla IVECO Daily
70C15 s nástavbou CTS, uzavřenou
mezi AUTO HELUS s.r.o. a
městem Staňkov. Kupní cena je
1 314 400,- Kč bez DPH,
1 590 424,- s DPH,
- Smlouvu o úvěru s Erste Leasing,
a.s. na financování koupě vozu
IVECO Daily 70C15. Výše úvěru
1 117 240,- Kč,
- Smlouvu o pojištění vozidla
IVECO Daily 70C15 u České
pojišťovny a. s. dle nabídky cenové
kalkulace, roční pojištění 29 328,- Kč,
spoluúčast 1%, min. 1 000,- Kč.

Usnesení z jednání rady města
dne 16. 1. 2019
Rada města bere na vědomí
- petici rodičů žáků ZŠ určenou
k projednání školské radě,
schvaluje
- připojení města Staňkov
k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet. Tibetská vlajka bude
vyvěšena 10. 3. 2019,
- žádost ZO ČZS z.s. o bezplatné
zapůjčení sálu Lidového domu
ve Staňkově za účelem pořádání
tradiční výstavy jarních cibulovin
ve dnech 27. – 28. 5. 2019 a
44. letní výstavy květin ve dnech

Chtěli bychom touto cestou poděkovat paní Martě
Kastlové za velmi pěkný podvečer pro seniory, který
se konal 18. 12. 2018 v Lidovém domě ve Staňkově.
Ještě jednou díky,
manželé Škampovi

Začněte svou kariéru v ZF Staňkov
Kdo jsme my?
ZF Staňkov je součástí nadnárodního koncernu ZF Group, který patří mezi největší dodavatele v oblasti automobilového průmyslu na světě. Jeho centrála
sídlí v Německu, své zastoupení má však téměř po celém světě. Závod
ve Staňkově se zabývá montáží náprav a pohonných jednotek pro stavební,
zemědělské stroje a vysokozdvižné vozíky pro celosvětově známé značky
především John Deere, Volvo, Terex, Caterpillar, Toyota, Hyster-Yale a další.

Vážení studenti,

chcete si zajistit perspektivní budoucnost?
Získejte zaměstnání v naší firmě ZF Staňkov.

Nabízíme:
• zaměstnání ve stabilní společnosti, práce v moderním prostředí
• perspektivu osobního a odborného růstu v rámci celého koncernu
• zajímavé finanční ohodnocení, pravidelné navyšování platů, roční bonusy
• flexibilní časové konto
• firemní jazykové kurzy
• příspěvek na dopravu podle vzdálenosti (500 – 1500,- Kč)
• dovolená nad rámec zákoníku práce
• příspěvek na penzijní připojištění 4.800,- Kč ročně
• finanční bonusy k životním a pracovním jubileím
• dotované závodní stravování
• firemní posilovna zdarma
• firemní kulturní akce

Místo pracoviště: ZF Staňkov s. r. o. , Ohučov 25, 345 61 Staňkov
Typ pracovního vztahu: práce na plný úvazek, pracovní smlouva

Kontakt:

Alena Firbachová

+420 379 410 855

alena.firbachova@zf.com

9. – 11. 8. 2019,
- Smlouvu o nájmu plynárenského
zařízení č. smlouvy
9418003387/2018/4000220854,
uzavřené na základě smlouvy
o podmínkách uzavření
budoucí smlouvy číslo
9416000488/4000208066 ze dne
12. 4. 2017 mezi pronajímatelem
městem Staňkov, Alexandrem
Horákem, starostou města a
GAssNet, s.r.o., Klíšská 940/96,
Klíše, 400 01 Ústí na Labem,
zastoupeným na základě plné moci
GridServices, s.r.o., Plynárenská
499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno,
- žádosti o hostování na tradiční
pouti ve Staňkově pro žadatele

LTZ – lunaparky Rudolfa Lagrona,
Břetislavova 96, Domažlice a
Zdeňky Strohschneiderové, Podélná
156/20, 326 00 Plzeň,
- žádosti SDH Ohučov o poskytnutí
fin. příspěvku na správu a údržbu
technického vybavení, provozní
náklady SDH ve výši 40 000,- Kč
a na nákup materiálu na přístavbu
venkovní pergoly a posezení pro
členy SDH a obyvatele Ohučova ve
výši 55 000,- Kč,
- žádost MO Spolku zdravotně
hendikepovaných Plzeňského kraje,
Staňkov o poskytnutí finančního
daru ve výši 10 000,- Kč.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

Kácení stromů Na Tržišti
Na břehu potoka Laškov v oblasti sídliště Na Tržišti v posledních dnech
probíhá a zřejmě bude ještě probíhat kácení vzrostlých stromů. Dochází
k němu na základě petice, kterou podepsalo padesát občanů vesměs
bydlících na tomto sídlišti. Ti v petici žádají prořezání vzrostlých topolů
podél potoka Laškova a za malým parkovištěm za domem č. 340. Rovněž
žádají zvážení průřezu stromů kolem dětského hřiště.
K sepsání petice určitě přispěla nedávná vichřice Fabienne, která ve
Staňkově, ale i na mnoha jiných místech způsobila značné škody. Kromě
jiného jí padlo za oběť několik lip na náměstí a právě na parkovišti vedle
domu č. 340 jeden vichřicí poražený strom poničil osobní automobil.
Obavám o majetek, zdraví a možná i životy se tedy nelze divit.
Petici projednala na svém jednání rada města Staňkova, vyslovila s ní
souhlas a Odbor životního prostředí vydal tzv. Rozhodnutí o kácení stromů
mimo les.
Josef Steinbach
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Poplatky 2019 dle místních
vyhlášek

PODĚKOVÁNÍ MĚSTU
STAŇKOV A VŠEM
JEHO OBČANŮM
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Vážení občané a představitelé města
Staňkova,
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
rád bych touto cestou vyjádřil svůj
- dle vyhlášky 1/2018: 600,- Kč/trvalý pobyt či
dík za to, že můžeme provozovat
rekreační objekt.
naši rodinnou firmu Všetečka & syn
s.r.o. právě ve Staňkově, neboť zde
Větší množství odpadů, než je kapacita vašich nádob
se začínaly psát dějiny naší firmy.
- kontaktujte MěÚ - technické služby města nebo
Můj otec - Richard Všetečka – ve
odpady odvezte do sběrného dvora /otevírací doba
Staňkově působil několik desetiletí
středa a pátek 13.00 - 17.00 h., sobota 8.00 - 13.00 h.
a vždy se snažil pomoci pozůstalým
Poplatek za psy ve Staňkově				
v nejtěžší lidské chvíli tak, jak nejlépe
		
250,- Kč u domu
dovedl. I jemu patří mé poděkování,
		
400,- Kč v byt. domu
neboť mi ukázal cestu, po které
Důchodci - 100,- Kč
jsem se vydal i já, abych mohl být
důstojným nástupcem po ukončení jeho pracovní kariéry. Koncem minulého
roku ten okamžik nastal. Obrátil jsem se tedy na vedení města Staňkova,
Poplatek za psy v Krchlebech, Ohučově a Vránově		
abychom našli vhodné prostory pro naši kancelář, neboť Staňkov vždy byl
		
150,- Kč
naší srdeční záležitostí. S vedením města jsme rychle našli společnou řeč.
Důchodci - 100,- Kč
Provozuji pohřební službu již řadu let a jsem skutečně mile překvapen, jak
přátelský a vstřícný přístup k nám vedení města má. Jednání probíhala a
Poplatky za pronájem hrobového místa a služeb na
probíhají na mimořádně profesionální úrovni, čehož si nesmírně vážím.I
hřbitově je nutné zaplatit na základě smlouvy do
díky tomu jsme mohli před několika týdny otevřít kancelář naší pohřební
konce června letošního roku.
služby Všetečka & syn s.r.o. v nových prostorách.
Najdete nás na adrese Plzeňská 20, Staňkov (bývalé sídlo firmy Renovum).
Platit je možné hotově nebo platební kartou
Provozní doba: pondělí – pátek 8:00 - 16:00 hod, (mimo pracovní dobu je
možné se domluvit na telefonním čísle: 607 600 126).
v pokladně MěÚ ve dnech pondělí - pátek nebo
Naše poslání: pokračovat v rodinné tradici pohřební služby pana Richarda
převodem na účet 19-520321/0100.
Všetečky důstojně a obětavě tak, jak jste zvyklí. Jsme odhodláni i nadále
v.s. odpad - 1340+č.p.,
poskytovat služby na vysoké úrovni, neustále se vzdělávat, sledovat a
v.s. za psy - 1341+č.p.,
zavádět nové trendy v pohřebnictví. To, co v pohřebnictví je standardní a
v.s. za hroby uveden na smlouvě
dobré udržovat a to, co si zaslouží zvýšit úroveň, zlepšit.
Už jako malý kluk jsem otci pomáhal, bedlivě jej sledoval a učil se, neboť
jsem si přál jednou pokračovat ve službě lidem. Jsem šťastný a hrdý, že
mohu toto poslání vykonávat.
polečenská kronika
Jsme si všichni v naší firmě vědomi, že občané, kteří naši službu potřebují,
prožívají bolest a žal, které provází loučení se se svými blízkými. A zcela
V měsíci lednu oslavili významné životní jubileum tito občané
logicky žádná slova ani čin nedokážou zmírnit tyto pocity, ale co my můžeme
Staňkova
udělat a děláme, je s úctou a porozuměním podat pomocnou ruku a vyřídit
Štenglová Ilse, Staňkov I			
95let		
veškeré náležitostí pro důstojné rozloučení se s blízkou osobou.
Hrabačková Libuše, Krchleby		
75 let
V naší kanceláři zajišťujeme kompletní služby, tzn. nejen tisk parte na
Sodoma Stanislav, Staňkov I			
75 let		
počkání, což už je dlouhodobý standard, ale také:
Machtová Irena, Staňkov I			
75 let
vlastní výrobu věnců a kytic
Herianová Jana, Staňkov II			
75 let		
tisk stuh na nejmodernějších termotiskárnách
Svobodová Helena, Staňkov I 		
75 let
výrobu fotokeramiky
Roth Karel, Staňkov I			
75 let		
prodej náhrobního zboží
Bláhová Brigitte, Staňkov I			
75let
vyřízení úmrtního listu
Jiříková Hana, Staňkov I			
70 let		
odhlášení důchodu
Duffek Jaroslav, Staňkov I			
70 let
zajištění hudby, řečníka, faráře, …
Zíka Pavel, Staňkov II			
70 let		
Tzn. kompletní servis v pohřebnictví.
David Všetečka
Leitlová Anna, Krchleby			
70let
Veselá Anna, Staňkov I			
70 let 		

S

V měsíci únoru oslavili nebo oslaví významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Binderová Věra, Staňkov II			
92 let		
Šperlová Vlasta, Staňkov II			
85 let
Oppolzer Václav, Staňkov I			
80 let		
Zahoř Karel, Krchleby			
75 let
Kohoutová Milada, Staňkov I			
75 let		
Škardová Anna, Staňkov II			
70 let
							
Blahopřejeme všem jubilantům.
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2019

Tříkrálová sbírka ve Staňkově a přilehlém okolí je již tradicí a konala se
ve dvou etapách. Nejdříve to byla důkladná organizační příprava celé
dobročinné akce. Vlastní sbírka proběhla od 4. do 7. ledna 2019 s mottem:
… dělej dobro a dobro se ti vrátí ... Návštěva podnikatelů, firem, obchodů
a institucí proběhla v pracovních dnech, tedy v pátek a v pondělí, za osobní
účasti pana faráře Wojciecha Pelowského. Stěžejním dnem pro koledníky,
od časného rána po celý den, byla sobota 5. 1., a to pro celý Staňkov a
přilehlé okolí. V neděli v odpoledních hodinách sbírka pokračovala, kdy
byla dokonce kompletně sestavena skupina i z dospělých koledníků. Vlastní
vyhodnocení, rozpečetění kasiček a počítání bylo provedeno v úterý 15. 1.
za přítomnosti místostarosty Staňkova, pana Jiřího Beka.
Celkový výtěžek letošní Tříkrálové sbírky činí 107 265,- Kč.
Poděkování patří všem organizátorům a účastníkům, zejména všem
šikovným dětem. Zvláštní uznání si zasluhují i dospělí koledníci ze Staňkova
a Osvračína. V neposlední řadě děkujeme všem štědrým dárcům, kteří
finančně přispěli v rámci celé charitativní akce.
Ivo Panuš

Staňkov

27 656 Kč

Staňkov podnikatelé

10 484Kč

Osvračín

9 725 Kč

Hlohová

7 467 Kč

Poděvousy

5 912 Kč

Srbice

5 640 Kč

Strýčkovice, Háje

5 110 Kč

Krchleby

4 434 Kč

Puclice

4 300 Kč

Horní Kamenice

4 056 Kč

Hlohovčice

3 811 Kč

Čermná

3 735 Kč

Mimov

3 266 Kč

Ohůčov

3 041 Kč

Těšovice

2 677 Kč

Vránov

2 622 Kč

Doubrava, Malý Malahov

2 155 Kč

Močerady, Nové Dvory

1 174 Kč

Celkem

107 265 Kč

Děkujeme všem koledníkům, vedoucím a těm, kteří skupinky přijali s
otevřeným srdcem. Charita ČR garantuje, že se vykoledované peníze
dostanou k potřebným lidem.

Koledníci na Staňkovsku už mají svou těžkou službu úspěšně za
sebou. Celkem bylo 28 kasiček. Vybíralo se ve Staňkově a v 16 vesnicích v
okolí. Děkujeme všem koledníkům z řad dospělých i dětí za jejich neutuchající nadšení a předávanou radost. Děkujeme také všem, kteří je přijali s otevřeným srdcem. Já osobně děkuji za trpělivost s neohrabanou organizací.
Dělala jsem to letos poprvé a zvládla to jen díky cenným radám a vydatné
pomoci paní Ludmily Petrašovské a mnoha dalších pomocníků.
Často se lidé ptají, kam konkrétně vykoledované peníze půjdou.
Charita ČR na to má jednoduchý klíč. Větší část (65 %) se vrací pořádající
Charitě, tedy do Staňkova. Ta si letos určila, že z toho 40 % zůstane Terénní
krizové službě Charity v Plzni která poskytuje pomoc a podporu lidem v
náročných životních situacích a psychosociální pomoc osobám zasaženým
individuálním nebo hromadným neštěstím - vyhoření, povodně apod. Těch
zbývajících 35 % se dělí takto: 20 % je určeno pro projekty celorepublikové
a diecézní Charity (domovy pro seniory, chráněné dílny atd.), 10 % na projekty v zahraničí (humanitární katastrofy, udržení zdrojů potravy a vzdělání)
a 5 % tvoří režie sbírky. Vás ale určitě nejvíc zajímá, co budeme dělat s tou
částkou, která se nám vrátí. Mělo by to být něco přes 40 tisíc Kč. Diecézní
Charita již připravuje darovací smlouvu Základní škole Staňkov na část těchto peněz. Budou se z nich hradit potřeby konkrétních dětí ze sociálně slabých rodin. Zbývající část finančních prostředků bude určena pro ty, kteří to
potřebují, ale nejsou přímo navázáni na staňkovskou školu. Tady je prostor
pro všechny, jimž není osud konkrétních potřebných lidí lhostejný, ať už z
řad samospráv obcí a měst, v nichž sbírka probíhala, ze sociálního odboru
nebo z řad občanů samotných. Obracejte se s návrhy na paní Ludmilu Petrašovskou nebo na autorku tohoto článku.
Jana Vacíková

Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR. Lze na ni přispět celoročně, a to
dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo přímo na účet 66008822/0800 u České spořitelny.
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Z archivu
Jak šel život v nové republice – rok 1919
Nadšení z nové republiky přetrvávalo i v novém roce, jen jej narušoval
nedostatek potravin a vůbec téměř všeho. Následky dlouhého
válečného konfliktu nebylo možné zahladit ze dne na den, a proto i
nadále probíhaly různé rekvizice, často za vojenské asistence. Hned
v lednu se rekvírovalo obilí a také tuk tam, kde se v domácnosti
zabíjelo prase. Pokud zabité dobytče vážilo do 60 kg, muselo se
odevzdat 2 kg sádla, pokud vážilo do 100 kg, odvádělo se 3,5 kg sádla
atd. Rodiny, které neměly maso z vlastní zabijačky, dostávaly lístky
na hovězí maso (25 dkg na dvě osoby) a 10 dkg sádla na rodinu.
Ostatně lístkový systém, tedy tzv. vázané hospodářství, fungoval ještě
do poloviny roku 1921 a zpočátku byly příděly opravdu velmi nízké.
Ceny zboží se držely stále vysoko, také proto novoroční trh ve Staňkově
neoplýval ani prodávajícími, ani kupujícími. Navíc kdosi rozhlásil, že
vypukne drancování obchodů, protože obchodníci nesnižují ceny. Aby
nedošlo k nepokojům, vyslal okresní úřad do Staňkova deset vojínů
z posádky z Horšovského Týna, kteří měli dohlédnout na dodržení
klidu a pořádku. Ještě během ledna byl pořízen soupis zboží, které se
nacházelo v obchodech, zejména prádla a látek, obojího se lidem za
války příliš nedostávalo.
K zabezpečení lidí bez práce navracevších se z války byl ustaven
demobilizační výbor. Na obecní úřad se měly odevzdat všechny zbraně,
které se dosud nacházely po domácnostech.
Ale přeci již bylo lépe a lidé začali navštěvovat plesy, zábavy a divadla,
a to i přes vysoké vstupné a drahé pivo, jak zmiňuje kronikář.
V tomto roce odešel ze Staňkova lékař František Raška, jenž
zde působil již od roku 1874, odstěhoval se do Katovic u Strakonic,
ve Staňkově jej vystřídal František Eger, syn staňkovského rodáka a
lékaře v Bělé nad Radbuzou Václava Egera a Julie, rozené Trnkové.
Lékařskou praxi si otevřel ve vlastním domě čp. 194. Téhož roku
již v únoru se ze Staňkova do Domažlic odstěhoval také farář Max
Pitrman, jenž ve Staňkově sloužil od roku 1892. Novým farářem se
stal dosavadní zdejší kaplan Josef Král. Ve Staňkově Vsi byla téhož
roku zřízena měšťanská škola chlapecká s koedukací.
Kromě problémů se zásobováním musela nová republika
vyřešit otázku inflace a nestability rakouské koruny a rozhodla se
zavést vlastní měnu. K tomu československá vláda přistoupila 26.
února 1919, ten den uzavřela hranice a začala výměna bankovek. Ty
samozřejmě ještě nebyly k dispozici, takže se přikročilo ke kolkování
bankovek. Ve Staňkově nejprve proběhlo kolkování válečných půjček
28. února ve škole a ve dnech 3. až 9. března probíhalo kolkování
peněz ve spořitelně na radnici. K okolkování bylo předloženo asi 3
miliony korun (nejvíce prý z Čermné, Poděvous a Krchleb), polovina
bankovek se lidem vrátila, druhá polovina byla uložena na nucenou
půjčku úročenou jedním procentem.
Dne 15. června 1919 se také konaly první volby do obecních
zastupitelstev v samostatném státě. Novým starostou ve Staňkově
Městysi se stal Josef Benda a ve Vsi Ferdinand Šmídhamer, oba za
sociálně demokratickou stranu.
Na oslavu samostatnosti a nedávno nabyté svobody byla 13.
dubna před školní budovou ve Staňkově Vsi vysazena Lípa svobody.
Velkolepě se rovněž slavil 1. máj, kdy se na náměstí sešlo údajně pět
tisíc lidí. Samozřejmě nebylo možné vynechat oslavu prvního výročí
trvání samostatného československého státu, byť jak zaznamenaly
staré kroniky, 28. října 1919 napadlo poměrně hodně sněhu, a zima
tedy začala velmi brzy.
Radka Kinkorová

Stará Radnice

Druhý lednový týden začala
rekonstrukce
staré
radnice,
dominanty našeho náměstí. Namísto
vítěze výběrového řízení firmy ACG Real s. r. o Praha nastoupila druhá
firma v pořadí firma BIS a.s. Plzeň,
jejíž cena je 11 397 686,- Kč bez DPH,
tedy o cca 300 000,- Kč bez DPH
vyšší. Vítězná firma poté, co doplnila
chybějící podklady k výběrovému
řízení, náhle odstoupila od podpisu
smlouvy a vlastní realizace. Z tohoto
důvodu město muselo urychleně
vstoupit do jednání z firmou BIS
a.s. Plzeň, která v lednu převzala
staveniště a začala s rekonstrukcí.
Starosta
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KULTURNÍ AKCE
14. 2. 18.00

Duo ARAMIS – koncert

27. 2. 19.00

Sejdeme se 			

			

s Cibulkou - zábavný 		

			

pořad

9. 3.

Dětský maškarní 		

14.00

			

karneval

15. 3. 19.00

Natěrač - divadelní 		

			

představení

23. 3. 20.00

Rocková taneční 		

			

zábava

27. 3. 18.00

Koncert ZUŠ

28. 3. 18.00

Sadovanka - koncert

13. 4. 20.00

Rocková taneční 		

			

zábava

20. 4. 20.00

Rocková taneční 		

			

zábava

27. - 28. 4.

Jarní výstava cibulovin

DUO ARAMIS
14. 2. 2019 od 18 hodin
v Lidovém domě ve Staňkově
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Populární televizní a rozhlasový moderátor, publicista,
bavič Aleš CIBULKA a jeho hosté vystoupí v zábavném
pořadu

SEJDEME SE S CIBULKOU

27. 2. 2019 od 19 hodin v Lidovém domě ve Staňkově.
Aleš Cibulka je průvodcem
rozhlasového Toboganu,
moderoval pořady Dobré
jitro s Českým rozhlasem,
Host do domu. Z televizní
obrazovky ho určitě znáte
z pořadů Kolo plné hvězd,
Vše nejlepší, Stopy života,
Barrandovský
Silvestr,
Můžu dál či Sejdeme se na
Cibulce.
Pořad je postaven nejen
na výkonu oblíbeného
moderátora, ale zárukou
úspěchu je i výběr hostů, a
to herečky a spisovatelky
Ivanky Deváté a herečky
Ivany Andrlové. Na diváky
čekají mnohá překvapení.

Leden / únor 2019
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PRODÁVÁTE NEMOVITOST?
= prodej, koupě, dražby, exekuce, výkupy =
= odhad tržní ceny nemovitosti k dědickému řízení =
= pojištění majetku, životní pojištění, penzijní připojištění =
Renáta Tomášková
606 622 951, ravokastom@gmail.com
Realitní agentura TomSoLa Group s.r.o.

Zdeněk Troška ve Staňkově
Bláznivá komedie o tom, jak neúspěšný herec, živící se momentálně
jako malíř pokojů, získá nečekaně svou životní roli.
Lidový dům Staňkov, 15. března 2019 v 19.00 hodin.

MŠ Staňkov Vás zve na

Vstup
Dospělý 50 Kč

Děti 20 Kč
Masky zdarma

.

Skvělé vystoupení písničkářky Simony Klímové a režiséra
Zdeňka Trošky jsme mohli zhlédnout 10. prosince
v Lidovém domě ve Staňkově. Příjemný předvánoční večer
plný humoru byl zakončený autogramiádou a prodejem CD
a knih.
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Firma PETBEK s.r.o. hledá do provozovny ve Staňkově nové kolegy na pozice:

Frézař CNC • Soustružník • Obsluha drátořezu
Požadujeme:
•
•
•

základní znalost technických výkresů
praxi v oboru výhodou
zájem o obor a spolehlivost

Nabízíme:
•
•
•
•

dobré platové ohodnocení
možnost platového růstu
práci v dobrém kolektivu
příspěvek na dopravu, stravenky a
další bonusy

V případě zájmu volejte : 777 608 019, 777 608 394
e-mail: kovopetbek@seznam.cz

Sport

Hokejisté jsou za polovinou sezóny
V prostřední skupině Krajské soutěže mužů Plzeňského kraje mají staňkovští
hokejisté odehráno 14 utkání z celkových 24. Staňkov v těchto utkáních
pouze dvakrát vyhrál a dvanáctkrát prohrál s gólovým skórem 40:93. Ve
všech třech prosincových zápasech Staňkov prohrál. Se Zbirohem 3:7, s
Domažlicemi 1:10 a s Chotěšovem 2:11. V prvním utkání roku 2019 Staňkov
vyhrál nad Kralovicemi 6:5. V druhém lednovém duelu Staňkov prohrál s
lídrem soutěže Baníkem Líně 0:7 a ve třetím utkání prohrál Staňkov 3:5
se Sokolem Losiná. Staňkovský hokejový klub zatím prožívá nejméně
povedenou sezónu ze svých novodobých devatenácti let. V nejbližších
utkáních čekají hokejisty HC Omega Trans Plzeň, HC Meteor Třemošná
a Sokol Radobyčice. Nejproduktivnějími hráči jsou: Tomáš Krippner 14,
Petr Hoffman, Jiří Látal a Tomáš Nový všichni 12, Tomáš Přibyl se 7 body.
Nejlepšími obránci jsou Marek Přibyl a Miroslav Vísner. Brankář Jan
Brožovský má průměr 6,6 branek
na zápas. Nejvylučovanější hráči
TABULKA - KSM Plzeňského kraje - skupina B  
jsou Jiří Látal 73 min., Tomáš Přibyl
a Petr Hoffman s 22 minutami.
Pořadí Klub
Utkání V
R
P Skóre Body
Hokejový klub letos nastupuje ve
1. TJ Baník Líně
12
11
1
0 74:35 23
složení: brankář - Jan Brožovský,
2. TJ Město Zbiroh
14
11
1
2 107:48 23
útočníci - Petr Hoffman, Jiří Látal,
3. SKP Rapid Plzeň
13
9
0
4 70:43 18
Tomáš Nový, Tomáš Přibyl, Martin
4. Spartak Sedlec
13
8
1
4 74:78 17
Kapitán, Karel Tomášek, Tomáš
5. HC Žízeň Chotěšov
13
8
0
5 76:60 16
Krippner, Pavel Blacký, Josef
6. Sokol Losiná
11
8
0
3 63:39 16
Falout, Petr Němec, obránci - Marek
7. Meteor Třemošná
13
7
0
6 46:49 14
Přibyl, Vojtěch Němec, Miroslav
8. Sokol Radobyčice
14
6
1
7 56:50 13
Vísner, Ladislav Kabourek, Libor
9. HC Domažlice
13
4
1
8 53:54 9
Peteřík.
10. HC Kralovice 1944
15
3
0
12 50:87 6
Více na www.hcstankov.cz .
11. HC Strašice
13
2
2
9 40:84 6
V. Němec
12. Omega Trans Plzeň
12
2
1
9 58:87 5
13. HC Tempo Staňkov
14
2
0
13 40:93 4
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