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Číslo 144

24. a 25. května 2019 se konaly volby do Evropského parlamentu. V ČR se voleb zúčastnilo
40 politických stran, uskupení a hnutí, jejichž kandidátní listiny byly pro celou republiku
shodné. Výsledky voleb podle počtu získaných mandátů dopadly takto:
ANO:		
6
SPD:
		
2
ODS:		
4
KDU-ČSL:		
2
Piráti:		
3
KSČM:			
1
STAN+TOP: 		
3
Uvádíme srovnání výsledků v České republice a ve Staňkově
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O pár dní dříve než v minulých letech, 3. května
odpoledne, dorazili do Staňkova členové Klubu 3.
armády Plzeň, aby na náměstí představili občanům
města svá vzorně opečovávaná vozidla, která se
zúčastnila osvobozování našeho kraje před 74 lety.
V dobových uniformách US Army byli opět středem
pozornosti dětí a dospělých.

Výrobky z keramických kurzů pro děti i dospělé na základní škole vznikly pod vedením paní učitelky
Čtveráčkové.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

umístěním v rámci
akce: Veřejná infrastruktura
obytné zóny Ohučov – vodovod a
kanalizace bude dotčeno
Rada města schvaluje
- smlouvu o smlouvě budoucí mezi koryto výše jmenovaného toku,
- směnu pronájmu pozemku
městem Staňkov a GasNet s.r.o.
v Plzeňské ulici mezi Lubomírem
zastoupené GridServices, s.r.o.
a Věrou Kastenovými a Lukášem
Smlouva o napojení, o spolupráci
Veverkou,
a součinnosti při realizaci
- smlouvu o nájmu prostor
plynárenského zařízení a smlouva
sloužících k podnikání mezi městem
budoucí o nájmu plynárenského
Staňkov a Českou spořitelnou
zařízení,
a. s. Předmětem smlouvy je
- žádost SDH Krchleby o bezplatné
pronájem v budově náměstí T. G.
zapůjčení Lidového domu za
Masaryka 35 za účelem umístění
účelem pořádání slavnostního
večera k ukončení závodní hasičské bankomatu ČS,
- přepracování dokumentace
sezóny a vyhlášení cen seriálu
k akci „Staňkov, místní komunikace
soutěží SDH O pohár Hořiny dne
k Bílému Mlýnu“ z důvodu žádosti
19. 10. 2019,
o dotaci, kde je potřebné stavební
- žádost ředitelky Dětského
povolení,
domova ve Staňkově PaedDr. Jany
Koubové o bezplatný pronájem sálu - záměr na zpracování PD na
akci III/19346 Staňkov – Trnkova
Lidového domu ve Staňkově dne
ulice – rekonstrukce. Výstavba
14. 9. 2019 od 11 hodin za účelem
chodníků + souvztažné objekty –
setkání ke stému výročí založení
bude investovat město Staňkov,
DD,
dokumentace pro územní řízení,
- finanční příspěvek ve výši
stavební povolení, provedení stavby
5 000,- Kč pro Diakonii ČCEstředisko Západní Čechy, Prokopova – podíl města bude činit cca
207/25 Plzeň. Služby Domov Radost 121 000,- Kč,
- dokončení opravy Komenského
pro osoby s postižením využívá
ulice, od ulice Riegerovy k zóně RD,
jeden občan Staňkova,
- kupní smlouvu mezi ČEZ Distribuce
- žádost SK Krchleby 1921, z.s.
a. s. a městem Staňkov. Předmětem
o zaplacení hudební produkce
v sobotu 1. 6. a neděli 2. 6. 2019 – smlouvy je prodej 1 ks betonového
sloupu v k. ú. Ohučov na parc. č.
Krchlebská pouť, ve výši cca
951/12. Sloup je nutno zachovat
17 000,- Kč,
pro udržení telefonního vedení,
- smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu a tím k udržení připojení občanů
Ohučova. Cena sloupu je
o umístění stavby Staňkov, č. parc.
1752/3 – kNN č. IV-12-0014153/1/ 1 000,- Kč bez DPH,
- rezervační dohodu na zakoupení
VB mezi městem Staňkov a ČEZ
RD č.p. 107 ve Staňkově I a
Distribuce a. s. Předmětem
doporučuje zastupitelstvu města
smlouvy je zřízení věcného
zakoupení nemovitost za částku
břemene, jejímž obsahem bude
1 100 000,- Kč od Inter Cora Reality
právo budoucí oprávněné umístit,
s.r.o. Rezervační poplatek bude
provozovat, opravovat a udržovat
uhrazen do 4. 4. 2019 ve výši
zařízení distribuční soustavy parc.
100 000,- Kč na účet Insolvenčního
č.69/4, dotčená plocha 3,72 m2,
správce. RD bude určen k demolici,
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti č. 171/2019-SML tím dojde k rozšíření nevyhovujících
chodníků v ulici 28. října a k vyšší
mezi městem Staňkov a Povodím
bezpečnosti chodců,
Vltavy, státní podnik. Předmětem
smlouvy je právo hospodařit
doporučuje
s majetkem ČR, mj. i s pozemkem
- zastupitelstvu města ke schválení:
parc. č. 3387 o celkové výměře
2
- prodej části pozemku parc. č.
28 080 m v k. ú. Staňkov - město.
2517 v k. ú. Staňkov-město majiteli
Pozemek je korytem významného
sousedního pozemku panu Michalu
vodního toku Radbuza. Město
Strolenému, bytem U Světovaru 31,
Staňkov je investorem i budoucím
Plzeň o velikosti 77 m2 (případně
vlastníkem stavby výústního
150 m2), z důvodu zamezení vzniku
objektu dešťové kanalizace, jehož
Usnesení z jednání rady města dne
3. 4. 2019

černé skládky,
ukládá
- MTS rozmístění většího počtu
odpadkových košů, zejména pak
v prostoru od mostu k sokolovně a
na cyklostezce Staňkov Krchleby a
Staňkov Vránov,
požaduje
- předložit vyúčtování, resp. využití
peněz z Tříkrálové sbírky za rok
2017 a 2018,
neschvaluje
- žádost Stodské nemocnice, a.s,
Hradecká 600, Stod o poskytnutí
finančního příspěvku formou daru
na nákup zdravotnického zařízení,
bere na vědomí
- uzavření MŠ v době letních
prázdnin, a to od 5. 8. 2019 do
30. 8. 2019. MŠ bude opět
v provozu od 2. 9. 2019,
- pořádání dětského dne ve
Staňkově v objektu sokolovny dne
2. 6. 2019.
Usnesení z jednání rady města dne
15. 4. 2019
Rada města schvaluje
- společné zpracování znaleckého
posudku s dvoutřetinovými
vlastníky na nemovitosti č.p. 30 a
31 ve Staňkově-město pro jejich
případný prodej,
- smlouvu s Plzeňským krajem
o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském krajiv roce 2019“. Výše
dotace je 320 000,- Kč a předmětná
dotace je určena na „Vypracování
projektové dokumentace
k cyklotrase Ohučov“. Dotace se
poskytuje jako investiční,
- smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi
městem Staňkov (strana povinná)
a Mlýnem Ohučov s. r. o.(strana
oprávněná) pro případ realizace
umístění elektrického kabelového
vedení „Přeložka NN Mlýn Ohučov“.
Stavba bude umístěna na poz.
p.č.9/19 v k.ú. Ohučov,
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti mezi Mlýnem
Ohučov s. r. o.(budoucí
oprávněný), ŘSD ČR (budoucí

obtížený) a městem Staňkov
(budoucí stavebník).
Stavebník bude realizovat stavební
objekt Přeložka NN Mlýn Ohučov
vyvolaný stavbou Úprava křižovatky
Ohučov,
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení služebnosti mezi městem
Staňkov (budoucí oprávněný) a ŘSD
ČR (budoucí obtížený). Pro účely
této smlouvy se rozumí uložením
podzemního vedení veřejného
osvětlení na pozemcích p.č. 951/1
a 951/13 v k.ú. Ohučov a souvisí se
stavbou Úprava křižovatky Ohučov,
- smlouvu o zajištění přeložky
elektrického zařízení a úhradě
nákladů s ní souvisejících mezi
městem Staňkov (stavebník) a
vlastníkem elektrického zařízení
Mlýn Ohučov s. r. o.,
- smlouvu o poskytování služeb
č.385130-CZT-003, zakázka
„Chodníky Ohučov“ mezi městem
Staňkov a Mott MacDonald CZ spol.
s r.o. na vyhotovení projektové
dokumentace pro územní
rozhodnutí, stavební řízení, zadávací
dokumentace, inženýrské činnosti,
autorského dozoru,
- žádost Městské knihovny na
odepsání knih dle dodaného
seznamu. Jedná se o knihy
zastaralé, duplicitní, poškozené,
ztracené. Při vyřazování bylo
postupováno dle knihovnického
zákona ve smyslu § 17 zákona
č. 257/2001 Sb. O knihovnách a
podmínkách provozování veřejných
knihovnických a informačních
služeb,
doporučuje
- projednání žádosti o opětovné
zavedení autobusové linky č.
40018010 Krchleby - Staňkov
s příslušným správcem autobusové
dopravy,
- zastupitelstvu města ke schválení
po projednání návrhu příjmové
a výdajové části rozpočtu
zastupitelstvu města Staňkov návrh
rozpočtu na rok 2019.
Usnesení č. 4 z jednání
zastupitelstva města Staňkov
konaného dne 24. 4. 2019
Zastupitelstvo města schvaluje
- dodatek č.1 k Dohodě mezi
městem Staňkov a CHVaK a.s.
Domažlice na předplacení
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nájemného. Předplacené nájemné
se navyšuje o částku 25 410 000,- Kč,
a bude tedy činit celkem
43 560 000,- Kč vč. DPH.
Předplacení nájemného je na dobu
do 31. 12. 2030, tedy na dobu 12
let, rozpočet na rok 2019, návrh
rozpočtu schválen o doplněnou
položku - nákup auta za
300 000,- Kč (dofinancováno z
přebytků minulých let). Rozpočet
bude činit v příjmové části
111 870 500,- Kč a ve výdajové části
125 426 893,-. Financování bude
činit -13 556 393,- Kč,
- smlouvu o poskytnutí dotace
Plzeňskému kraji na zajištění
dopravní obslužnosti ve výši
116 830,- Kč,
- smlouvu s Plzeňským krajem
na poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci programu Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy
v Plzeňském kraji v roce 2019 ve
výši 320 000,- Kč,
- dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
zhotovení díla Komunitní centrum
stará radnice Staňkov – stavební
práce. Předmětem dodatku je
ocenění méně a víceprací, navýšení
ceny je o 969 250,58 Kč bez DPH,
- smlouvu o dílo č. 2019/018 mezi
městem Staňkov a FINALKOM s. r. o.
Předmětem plnění je zhotovení
části stavebního díla Staňkov –
zhotovení asfaltových chodníků
na sídlišti Na Tržišti. Cena celkem
893 503,93 Kč vč. DPH,
- kupní smlouvu na RD č. p. 107
ve Staňkově - městě uzavřenou
mezi Mgr. Radkou Šimkovou,
insolvenčním správcem dlužníka
Rostislava Křivky, a městem Staňkov
za dohodnutou cenu 1 100 000,- Kč,
- kupní smlouvu č. 24/2019/Vt,
mezi městem Staňkov a ŘSD ČR.
Předmětem smlouvy jsou pozemky
v k. ú. Staňkov - město, zastavěné
stavbou I/26 Staňkov, přeložka, p. č.
2732 o výměře 8 m2, p.č 3431/17 o
výměře 1 m2, p.č.3431/21 o výměře
9 m2 za cenu stanovenou znaleckým
posudkem ve výši 2 009,- Kč
- kupní smlouvu č. 23/2019/
Vt mezi městem Staňkov a ŘSD
ČR. Předmětem smlouvy je podíl
300/5280 k pozemku v k. ú. Staňkov
- město, zastavěný stavbou I/26
Staňkov, přeložka, p. č. 2104/310 o
výměře 495 m2 za cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši
3 140,- Kč,
- kupní smlouvu č. 22/2019/
Vt mezi AUTO Tomáš K, s. r. o.

(prodávající), městem Staňkov
(oprávněný z věcného práva
zpětné koupě) a ŘSD ČR (kupující).
Předmětem smlouvy jsou pozemky
v k. ú. Staňkov-město, zastavěné
stavbou „I/26 Staňkov, přeložka“,
p. č. 3431/15 o výměře 40m2, p.
č.3431/16 o výměře 35m2. Město
Staňkov prohlašuje, že zrušuje
právo zpětné koupě k předmětu
smlouvy,
1 - prodej pozemku parc.č. 197/5
o výměře 59 m2 vlastníkovi
sousedních pozemků paní Haně
Macánové a panu Stanislavu
Macánovi bytem Čermná 2 za
částku 105,- Kč/m2, cena celkem
6 195,- Kč, náklady spojené
s převodem pozemků hradí kupující,
2 - prodej pozemku parc. č. 2101
v k. ú. Staňkov - město o výměře
64 m2 vlastníkovi sousedních
pozemků panu Radku Bastlovi,
bytem Jankovského 129, Staňkov,
za částku 105,- Kč/m2 cena celkem
6 720,- Kč,
3 - prodej pozemku parc. č. 1768/1
v k. ú. Staňkov-město o výměře 107
m2 vlastníkovi sousedních pozemků
Mgr. Bc. Jitce Boříkové, bytem
Jankovského 129, Staňkov, za částku
105,- Kč/m2 cena celkem
11 235,- Kč,
4 - prodej části pozemku parc.
č. 1678/1 v k. ú. Staňkov - ves
o výměře 311 m2 vlastníkovi
sousedních pozemků Marii
Vejvodové, bytem U Čermenského
lesíka 453, Staňkov, za částku
105,- Kč/m2 cena celkem
32 655,- Kč,
5 - prodej části pozemku parc.
č. 1678/1 v k. ú. Staňkov - ves
o výměře 406 m2 vlastníkovi
sousedních pozemků Václavu
Haisovi, bytem U Čermenského
lesíka 444, Staňkov, za částku
105,- Kč/m2 cena celkem
42 630,- Kč.
Náklady spojené s převodem
pozemků uvedených v bodech 1 – 5
hradí kupující,
- darování podílu 30/5280 pozemků
parc. č. dle přílohy z celkové výměry
270 827 m2 od pana Jiřího Vogla,
bytem Pivovarská 19, Horšovský
Týn,
- koupi osobního automobilu Škoda
AC Combi za cenu 300 000,- Kč,
- smlouvu O právu provedení stavby
mezi městem Staňkov a ŘSD ČR.
Smlouva se týká stavby č. 2214 I/26
Ohučov, most ev. č. 26-031,
- smlouvu O právu provedení stavby
mezi městem Staňkov a ŘSD ČR.

Smlouva se týká stavby Úprava
křižovatky Ohučov,
- nájemní smlouvu mezi městem
Staňkov (nájemce) a ŘSD ČR
(pronajímatel) na parc. p. č. 951/1
a 951/13, ostatní plocha, silnice
v k. ú. Ohučov. Část pozemků o
celkové výměře 45m2 bude dotčena
dočasným záborem v souvislosti
s úpravou křižovatky Ohučov.
Nájemné bude činit dle Cenového
věstníku MF č. 14/2018
22,- Kč/1m2/rok, tj. za 45 m2
990,- Kč/rok,
- nájemní smlouvu mezi městem
Staňkov (nájemce) a ŘSD ČR
(pronajímatel) na parc. p. č. 951/6
ostatní plocha, silnice v k. ú.
Ohučov. Nájemné bude činit dle
Cenového věstníku MF č. 14/2018
3,-Kč/1m2/rok, celkem 66,- Kč/rok,
souhlasí
- se zřízením zástavního práva pro
Terezu Coufalovou, bytem Ohučov
7, a Jakuba Šislinga, bytem Pod
Makových vrchem 542, Holýšov
pro potřeby hypotečního úvěru u
Komerční banky a.s. k pozemku
1107/5 v k. ú. Ohučov s tím, že na
tomto pozemku je zřízena výhrada
zpětné koupě pro město Staňkov
z důvodu obavy prodeje třetí osobě
před započetím výstavby rodinného
domu. Výhrada zpětné koupě bude
zrušena na žádost Terezy Coufalové
a Jakuba Šislinga po předložení
pravomocného stavebního povolení
a zahájení výstavby rodinného
domu.
Usnesení z jednání rady města dne
22. 5. 2019
Rada města schvaluje
- po projednání žádosti
nespokojených občanů místní části
Staňkova - Krchleby opětovné
zavedení autobusové linky č.
40018010, pravděpodobný čas
odjezdu autobusu ze Staňkova
v 12.50 hodin. Úprava bude
provedena v nejbližším termínu
změny jízdních řádů,
- příspěvek pro Chráněnou dílnu
zřízenou městem Horšovský
Týn ve výši 15 000,- Kč. Jsou zde
zaměstnáni tři občané Staňkova,
- žádost ZKO Staňkov o fin.
příspěvek 3 000,- Kč na akci Oblastní
speciální výstava německých ovčáků
a bonitaci, která se bude konat 8. a
9. 6. 2019 na cvičišti kynologického
klubu na Mastníku a bezplatné
zapůjčení stanů,
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- žádost ředitelky ZŠ o zajištění
autobusové přepravy ze Staňkova
do Merklína a zpět pro dvě třídy
žáků ZŠ na akci Integrace na hřišti,
kterou pořádá ZŠ speciální, Diakonie
ČCE Merklín dne 3. 6. 2019,
- smlouvu o nájmu pro umístění
bankomatu ČSOB na adrese
Nádražní č.p. 2 ve Staňkově - vsi
za úplatu 1 000,- Kč měsíčně
od počátku nájmu a paušální
částku 650,- Kč měsíčně + DPH
za elektrickou energii od počátku
nájmu,
- smlouvu o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny
0,4 kV (NN) číslo: 19 SOP 01
4121520681 mezi ČEZ Distribuce a.
s. a městem Staňkov, jde o odběrné
místo v Jankovského ulici pro zřízení
přečerpávací stanice pro kanalizaci,
- smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu IV-12-0014625 mezi
městem Staňkov a ČEZ Distribuce
a. s. Předmětem smlouvy je zřízení
a vymezení věcného břemene
- osobní služebnosti – zřízení
služebnosti a provozování zařízení
distribuční soustavy na parc. č.
1045/12 v k. ú. Staňkov - ves,
- rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky na veřejnou zakázku
Komunitní centrum stará radnice
Staňkov – vybavení. Proběhlo
hodnocení nabídek firmou Domoza
projekt, kdy na základě hodnotícího
kritéria byla vybrána firma A. D.
Creative s. r. o. s cenou
1 179 897,16 Kč bez DPH,
- smlouvu o dodávce vody č.
11937100-0-2019 mezi městem
Staňkov a CHVaK a. s., kdy
předmětem smlouvy je úprava
vztahů, práv a povinností mezi
dodavatelem a odběratelem
při dodávce vody připojené
nemovitosti – hřbitov,
- smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi městem Staňkov,
GasNet s. r. o. a Vladislavem
Honkem. Předmětem smlouvy
je zřízení věcného břemene na
pozemku parc. č. 1104/1 v
k. ú. Ohučov, vlastníkem je město
Staňkov. Ve služebném pozemku je
uloženo plynárenské zařízení.
neschvaluje
žádost Airbank o umístění banneru
na stránkách města
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Práce na rekonstrukci staré radnice na náměstí pokračují – toto jsou snímky z 31. května 2019

AVZO AMK Staňkov
ve spolupráci s městem Staňkov vás zve na

50.

cílovou cestu do neznáma

Start 15. 6. 2019 v 7 hodin u lávky ve Staňkově
Ubytování zajištěno v chatách nebo srubech, můžete využít
vlastní stan. Spacáky s sebou.
Každá posádka musí přivézt minimálně 2 polena o rozměrech
50 x 10 cm. Současně přineste drobnou cenu v hodnotě
cca 60 Kč, kterou předáte pořadateli na startu.
Startovné činí 50 Kč pro posádky AMK, pro ostatní 100 Kč
Srdečně zvou pořadatelé

Vandalismus nezná mezí

Před nedávnem technické služby města Staňkov opravovaly vyvrácené dopravní značky u přejezdu v Rašínově ulici. Nebylo to poprvé, co
si neznámí vandalové, zřejmě ještě posíleni alkoholem, vybíjeli svoje síly na
dopravním značení. 2. června během noci opět zařádili. 1. června byla pouťová zábava v obci Krchleby, a tedy nejspíš staňkovští siláci po cestě domů
zlikvidovali čtyři dopravní značky na cyklostezce, ulomili stromky kolem cyklostezky, poškodili nedávno opravenou dopravní značku před přejezdem v
Rašínově ulici. Obecně to vypovídá i o kultuře prostředí. Dopravní značení
se považuje za obecně prospěšné zařízení a poškozování může být považováno za přestupek, ale i za trestný čin, přičemž charakter poškození dopravního značení a jeho rozsah lze za trestný čin považovat. Jeho pachatel či
pachatelé mohou za přestupek vyfasovat pokutu až
300 000,- Kč, za prokázaný trestný čin až 3 roky. Vandalové se mohou na
svoje ohodnocení docela těšit. Snad se to již nebude opakovat.
Luboš Holeček
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Z archívu

Terénní krizová služba, Intervenční
centrum Plzeňského kraje

Četnická stanice ve Staňkově (I. část)

Od 24. května 2019 je v Muzeu Chodska k vidění výstava
Jménem zákona!, na níž s muzeem intenzivně spolupracoval a jíž vlastně
inicioval Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně,
neboť zde byly nedávno zpracovávány archivní fondy četnických stanic
a stanic SNB. Nechť Vám jako pozvánka k návštěvě výstavy poslouží
stručná informace o historii četnické stanici ve Staňkově.
Četnictvo čili žandarmerie bylo podle vzoru lombardského
četnictva rozšířeno na území celé habsburského soustátí v roce 1850.
Nejprve se příslušníci četnictva stali součástí armády, jíž byli do roku
1876. Ještě v době po vzniku republiky, ač četnictvo náleželo pod
ministerstvo vnitra, probíhala jednání, která měla určit, v čí gesci tato
pořádková složka bude. V roce 1850 se na Domažlicku utvořila první
četnická působiště v Horšovském Týně, Kdyni, Hostouni a Klenčí pod
Čerchovem. Staňkov přirozeně náležel do obvodu horšovskotýnské
četnické stanice. Nejnižší organizační jednotku tvořily stanice.
Příslušníci nového sboru se rekrutovali zpravidla z vojenských
vysloužilců, o nichž se předpokládalo, že dosavadní zkušenosti zúročí
ku prospěchu četnictva.
Ve Staňkově Městysi byla pro obce na Staňkovsku zřízena jako
expozitura četnická stanice o třech mužích v roce 1872. Nejprve sídlila
v prvním patře radnice čp. 1, později v domě čp. 27 Václava Vebra, čp.
72 Františka Pavlíka a v domě čp. 35 Julia Trnky. Prvním velitelem
staňkovské četnické stanice se stal Jan Čechura. Posloupnost velitelů
stanice od jejího zřízení až do roku 1952 je zaznamenána ve staňkovské
obecní kronice.
V roce 1912 byla stanice posílena o jednoho muže, takže nově
zde sloužili čtyři četníci – velitel Eduard Svatoň, strážmistři Josef
Dědina, J. Klesl aj. Skála. Těm přijížděli na pomoc v případě potřeby
nebo při pořádání akcí se zvýšenou pravděpodobností výtržností (např.
na Husovy oslavy) četníci z Horšovského Týna.
Po vzniku československého státu nařídil okresní národní
výbor 1. listopadu 1918 na staňkovské četnické stanici personální
změny. Z místa vrchního strážmistra byl sesazen od roku 1908 zde
působící Eduard Svatoň (a odvelen do Českých Budějovic) a četnickou
stanici prozatímně vedl medik Ladislav Volicer. Po demonstraci konané
6. listopadu proti c. k. četnictvu opustili stávající rakouští četníci
Staňkov a odjeli kočárem do Klatov, kde sídlilo četnické oddělení.
Nahradilo je šest četníků z Plzně, kteří však po zjištění klidné situace
druhý den opět odjeli. V roce 1919 sloužilo na zdejší stanici pět četníků.
Staňkovsko bylo nadřízenými orgány vyhodnoceno jako klidná oblast.
Naopak za rizikové označily okolí Černovic, zejména důl Charllota, jenž
zaměstnával větší množství dělníků. Vzhledem k tomu, že důlní provoz
se nacházel v obvodu semněvické stanice, navýšil se počet četníků na ní
sloužících o tři muže.
Už v prosinci 1918 se stal velitelem staňkovské četnické stanice
Amadeus Kožíšek, jenž zde působil do roku 1920, kdy jej ve funkci
velitele vystřídal Josef Dědina. Dědinovi byli podřízeni strážmistři
Bohumil Šotola, Jaroslav Němec, Josef Ruffer, Josef Šindelář a Jan
Šváb. 					
Radka Kinkorová

Společenská kronika

V měsíci květnu oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Radová Marie, Staňkov I		
95 let		
Stöhrová Anna, Staňkov I		
93 let
Jirotková Marie, Staňkov I		
92 let		
Pluháčková Jaromíra, Staňkov II
92 let
Rothová Květoslava, Staňkov I		
91 let		
Bohmanová Marie, Staňkov I
85 let
Herianová Marta, Staňkov I		
85 let		
Říhová Anna, Staňkov I
80 let
Hanzlíková Růžena, Staňkov I		
75 let
Denk Josef, Staňkov I
75 let
Marcelová Věra, Staňkov II		
75 let		
Wegschmied Václav, Staňkov II
70 let

Na území Plzeňského kraje působí tým pracovníků, který
zajišťuje dvě služby, jež jsou terénní, bezplatné a dostupné
nonstop pro osoby, které se nacházejí v krizové životní
situaci.
Jedná se o Terénní krizovou službu, jejímž posláním je
poskytování krizové pomoci, která zahrnuje okamžitou
psychickou podporu zaměřenou na problém, který krizi vyvolal.
Pracovníci této služby pomáhají lidem, jejichž život byl zasažen
náhlým neštěstím. Může se jednat o náhlou osobní krizi (ztráta
blízkého, partnerská a rodinná krize, sebevražedné myšlenky,
ztráta smyslu života aj.) či mimořádnou událost (požáry, živelné
pohromy, dopravní nehody aj.). Činnost Terénní krizové služby
umožňuje lidem aktivovat vlastní síly a zdroje okolí. Dále
poskytuje informace o tom, jak v situaci postupovat, aby dopady
krizové životní události byly co nejmírnější.
Terénní krizová služba je napojena na Integrovaný záchranný
systém Plzeňského kraje.
Objednat se do této služby můžete prostřednictvím
NONSTOP telefonního čísla: 777 167 004
Intervenční centrum Plzeňského kraje zajišťuje stejný tým
krizových interventů. Pomáhá osobám ohroženým domácím
násilím, jejich příbuzným a známým a dalším, kteří potřebují
pomoci s řešením této těžké životní situace.
Služba je poskytována ambulantní formou na adrese:
Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň, každý pracovní den v otevíracích
hodinách 9 - 12 h a 13 - 15 h nebo v Komunitním centru Horšovský
Týn na adrese: Boženy Němcové 35, 346 01 Horšovský Týn, vždy
první středu v měsíci v otvíracích hodinách 9 - 12 h a terénní
formou v provozních hodinách PO - PÁ 8 - 12 h a 12,30 - 16 h.
Pro objednání volejte v době provozních hodin Intervenčního
centra na telefonní číslo: 777 167 004.
Zřizovatelem těchto služeb je Diecézní charita Plzeň, služby sídlí
v Cukrovarské ulici 16 (pod zimním stadionem) v Plzni.
Pro více informací o službách jsou k dispozici webové stránky:
www.dchp.cz

Bautzová Jana, Staňkov I		
Kovařík Karel, Staňkov I
Dokulilová Helena, Staňkov II		

70 let		
70 let
70 let

V měsíci červnu oslavili nebo oslaví významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Roučka Václav, Staňkov I		
80 let		
Míka Václav, Staňkov II		
80 let
Řeháčková Anna, Staňkov I		
70 let		
Muchnová Marie, Staňkov II
70 let
Kovář Miloš, Staňkov II		
70 let
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Zápis do školní družiny při ZŠ Staňkov

2019/2020 proběhne:
20. 6. (Čt)
7.35 - 11.00 a 14.45 - 17.00
21. 6. (Pá)
7.35 - 7.55 a 14.45 - 16.00
V dopoledních hodinách bude zápis probíhat ve
2. oddělení ŠD, v odpoledních hodinách
v 1. oddělení ŠD.
Přihlášky budou k dispozici ve ŠD nebo na stránkách
školy.
Seznam přijatých žáků do ŠD bude zveřejněn 30. 8.
2019 u vstupu do ZŠ.
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Zápis do 1. tříd a přijímací zkoušky
V dubnu proběhl v ZŠ Staňkov slavnostní zápis do prvních
tříd pro školní rok 2019/2020. K zápisu přišlo se svými rodiči
54 dětí. Celkem jich v září do školních lavic zasedne 45, a
to 27 chlapců a 18 děvčat. Pro devět dětí požádali zákonní
zástupci o odklad školní docházky.
Duben byl významným měsícem i pro žáky devátého
ročníku. Ti skládali přijímací zkoušky na střední školy. A byli
velmi úspěšní. Všichni se na střední školu dostali, většina
z nich na oba obory, které si do přihlášky zapsali. Velice nás
potěšilo, že se téměř všichni žáci dostali na školu, kterou
si do přihlášky zapsali jako první volbu. Z výsledků našich
deváťáků jsme měli vekou radost a přejeme jim hodně
úspěchů v budoucím studiu.
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Den s Policií ČR

Dne 14. května nás navštívila Policie České republiky.
Policisté nám přijeli ukázat vycvičené psy a také policejní techniku.
Žáci naší školy se programu zúčastnili v několika skupinách. Byla
pro nás připravena tři stanoviště. Nejdříve jsme zhlédli ukázku
výcviku policejních psů. Viděli jsme, jak psi dokážou zastavit
zloděje. Následně policista schoval na hřiště lahvičku s benzínem
a pes ji našel. Také dokázal najít schovaného zloděje. Poté nás
policista zavedl k policejnímu autu, které jsme si mohli prohlédnout
zevnitř. Vedle auta stály i dvě motorky, na které jsme si mohli sednout.
Pak jsme se přemístili k vozu kriminalistů. Nejdříve nám policista řekl
něco o tomto vozidle, jeho vybavení a poté následovala prohlídka
interiéru vozidla. Myslíme si, že to byl velmi poučný den.
Jára Höll, Adam Zvoneček, 7. B

Ohlédnutí za školním
rokem ZUŠ

Školní rok 2018/19 se pomalu chýlí ke
konci, a tudíž nezbývá než se ohlédnout
a bilancovat. V září čítala naše ZUŠ
313 žáků. V hudebním oboru 155,
ve výtvarném oboru 96 a v literárně-dramatickém 62 žáků. Do hudebních
kurzů nastoupilo 7 párů rodičů s dětmi. V pěveckém oddělení se během roku
vystřídaly dvě vyučující. Není to ideální stav, ale některé věci neovlivníte, tak
se je snažíte vyřešit co nejlépe.
Naším cílem bylo a je otevřít dveře umění a zapojit žáky
do kulturního života. Proto měli žáci možnost navštívit v rámci výuky
představení DJKT v Plzni, Rudolfinum v Praze, výstavy v Plzni a v Chodském
muzeu v Domažlicích.
K prohloubení tradic a identity k Čechám jsme se tradičně zapojili
do státních akcí např. Koncertem k výročí republiky, Česko zpívá koledy,
happeningem Pamatuj, Nocí literatury, Nocí kostelů a ZUŠ OPEN. Žáci se zde
aktivně podíleli na přípravě a vlastním průběhu akcí.
Tři žáci úspěšně složili přijímací talentovou zkoušku na umělecké
školy ve výtvarném oboru. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším
studiu!!!
V letošním školním roce absolvuje 29 žáků I. stupně (minimálně 7
let v ZUŠ) formou absolventských koncertů hudebního oboru, absolventského
vystoupení literárně - dramatického oboru a výstavy výtvarného oboru.
Akce v měsíci květnu a červnu:
16. 5. 2019
17.00
Koncert v Kolovči Koloveč
20. 5. 2019
17.30
Recitační večírek kino Staňkov
24. 5. 2019
18.15
Noc kostelů
kostel Staňkov
31. 5. 2019
16.00
ZUŠ OPEN
hájek pod tratí Staňkov
5. 6. 2019		
18.00
Koncert ZUŠ
LD Staňkov
13. 6. 2019
15.30
Talentové zkoušky do ZUŠ
ZUŠ Staňkov
Bližší informace o přijímacích talentových zkouškách na www.zus-stankov.cz.
Do dalšího školního roku jak žákům, rodičům, tak i zaměstnancům ZUŠ
Staňkov přejeme hodně energie, chuti pracovat a mnoho inspirativních
nápadů pro další práci.				
Iva Zahořová

je celostátní happening
základních
uměleckých
škol ve veřejném prostoru
a je projektem Nadačního

fondu Magdaleny Kožené.
Do této akce, již 3. ročníku, se v rámci celé republiky
zapojilo 420 základních uměleckých škol. Ve dnech
31. 5. a 1. 6. se školy prezentovaly ve veřejných
prostorech nejrůznějšími aktivitami. Ve Staňkově v
hájku pod tratí se v pátek 31. 5. sešli rodiče, děti
i řada dalších občanů a mohli ve velmi pěkném
přírodním areálu sledovat sochařské pokusy i hudební
vystoupení žáků ZUŠ.
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Postřehy z textů žáků ZUŠ Staňkov
z projektového dne mimo školu:
„Dne 25. 4. 2019 jsme se my, žáci ZUŠ Staňkov, zúčastnili
výletu s cílem navštívit koncert v Rudolfinu……“
„Sraz byl v pátek v 15. hodin na staňkovském náměstí a
návrat téhož dne před půlnocí….“
„Autobus nás dovezl na nábřeží, kousek od Národního
divadla. Protože bylo hezké počasí, rozdělili jsme se do
skupin a cestou k Rudolfinu jsme šli pěšky a přitom jsme
zpracovávali otázky z pracovního listu, týkající se Národního
divadla, Rudolfina, České filharmonie a Pražského jara…“
„V Rudolfinu jsem se ocitla poprvé a prostředí mne uchvátilo
bohatou výzdobou…“
„Před začátkem koncertu jsme prošli zákulisím. Po kterém
nás provedl violista České filharmonie pan Milan Vavřínek….“
„První část koncertu provázeli Marek Eben s dirigentem
České filharmonie Petrem Altrichterem. Pan dirigent nám
zábavnou formou přiblížil, jak vypadá zkouška orchestru
a přitom spolu s panem Ebenem poukazovali na různé
zajímavosti ohledně hraných skladeb. Ty jsme si v druhé
polovině koncertu už „na ostro“ vyslechli…“
….“Koncert byl úžasný. Budeme mít doma o čem vyprávět….“
….“Úžasné, chceme si to zopakovat…“
Autoři textů: Bohdanka a Eliška Vokounovy, Jindřich Jirásko,
Vlastimil Žáček, autoři fotografií: Anna Kučerová, Adam
Drudík
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KULTURNÍ AKCE
13. - 15. 6. výstava výtvarného oboru ZUŠ
		 v LD
18. 6.
0. hodina tanečního kurzu v kině
9. - 11. 8. Zahrádkářská výstava v LD
17. 8.
Rybářské posezení s hudbou
		
na Malém mlýně
31. 8. - 1. 9. Den otevřeného letiště – 		
		
vyhlídkové lety
7. 9.		
Mistrovství ČR v sil. trojboji 		
		
juniorů v LD
14. 9.
Zahájení tanečního kurzu v LD
14. 9.
Hasičská soutěž o pohár města
		
Staňkov - městský stadion

Noc literatury

Dne 9. 5. 2019 jsme se opět po roce sešli ve staňkovském
kině, kde se konala pod taktovkou ZUŠ Noc literatury.
Jedná se o kulturní událost, při které se v různých městech
na různých tradičních i netradičních místech mohou lidé
seznámit s tvorbou současných evropských spisovatelů.
Ve Staňkově se kromě kina četlo také v knihovně. V kině nás
čekali tři zkušení a osvědčení interpreti. Jitka Pluháčková
nás seznámila s italskou tvorbou spisovatelky Donatelly Di
Pietrantonio úryvkem z knihy Navrátilka. Poté nám Kateřina
Krásná přečetla úryvek z knihy Expedice, kterou napsala
švédská autorka Bea Uusma, a následně nás Tomáš Fejtek
seznámil s romskou literaturou, a to s povídkou Zaříkávač
Poker z knihy Ještě jedno, Lído! od české autorky Ilony
Ferkové. Nakonec jsme měli možnost vyslechnout část
z knihy To nejlepší, co máme od belgické spisovatelky
Griet Op de Beeckové, na jejímž čtení se podíleli všichni tři
interpreti. A jelikož jsme byli pozorní posluchači, byl pro
nás Tomášem Fejtkem přichystán ještě bonusový příspěvek
v podobě povídky Dárek z lásky od O. Henryho. I přes
tradičně malou účast jsme si užili pěkný večer zakončený
malým pohoštěním. A můžeme se těšit na setkání zase za
rok.
					
Dáša Krásná

S předstihem pozvánka na Svatojakubskou
pouť 26. - 29. 7. 2019
Prostranství před Mlýnskou - Zahrají kapely
a skupiny Starý psi, Aleš Brichta s kapelou,
Jakub Smolík s kapelou, Adam Mišík
s kapelou, Extra Band revival a dechovky
Horalka, Jihočeská Veselka, VEGA...
Rockování ve staňkovské sokolovně
Aušus, Sifon, Septic People, Harlet…….
Sobota, neděle - výstava drobného
zvířectva v chovatelském obj. v Plzeňské
ulici
sobota - fotbalové utkání na hřišti
městského stadionu
pondělí - tradiční pouťové dozvuky
v sokolovně
Program a čas akcí bude upřesněn a
doplňován na www.mestostankov.cz

Fotbalové a herecké osobnosti přijedou letos
opět do Krchleb

Ivan Trojan, který slaví v tomto roce v červnu padesát pět let, pozval na
oslavu svých narozenin do šKrchleb opět řadu známých osobností, a to
nejen z řad bývalých internacionálů a slavných herců.
V rámci fotbalového zápasu se můžeme také těšit i na některá překvapení,
které Krchlebští přichystali pro Ivana Trojana k jeho narozeninám. Popřát
přijede také mnoho známých osobností, které můžete vidět jak na hřišti,
tak i v řadách diváků. Účast již
přislíbili například vítěz ligy mistrů
Vladimír Šmicer nebo bývalý český
reprezentant Jan Koller.
Soupiska týmu REAL TOP PRAHA
se ovšem stále dolaďuje, o
kompletním složení mužstva vás
budeme průběžně informovat.
Sledujte www.krchleby.cz
Výtěžek ze vstupného bude
věnován na dobročinné účely.
Slavnostní výkop je v sobotu 29.
června v 16:00 hodin.
Ivan Trojan jako kapitán týmu
Po skončení utkání si určitě budete
REAL TOP PRAHA a bývalý mezimoci s hráči popovídat nebo se s
národní fotbalový rozhodčí Pavlín
nimi vyfotografovat. Luboš Liška
Jirků
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Letos se oslavy pálení čarodějnic na Mastníku opravdu
povedly a po letech vyšlo i
pěkné počasí. Díky organizátorům, díky SDH Staňkov,
díky skupině historického
šermu Kargen.. A za rok se
tam snad sejdeme zase.

Májka 2019

MDD
2019

Již tradičně byla nejvděčnější
atrakcí na oslavách dětského
dne,pořádaných městem
Staňkov hasičská pěna - a
že koupeli v ní počasí letos
opravdu přálo! Děti z ní měly
ohromnou radost, jak je
patrné z fotografií, ale ještě
větší radost měli ve finále
jejich rodiče... Za povedenou
akci nezbývá, než poděkovat
nejen městu, ale především
organizátorům z řad skautů,
Stříbrné rosy a SDH Staňkov.
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VII. krajská výstava psů všech plemen mimo německých ovčáků
spojená s krajskou klubovou výstavou Klubu chovatelů teriérů se tradičně
konala 8. 5. 2019 na letišti ve Staňkově. Výstavu pořádá Boxerklub České
republiky územní pobočka Staňkov. Výstavy se zúčastnilo 529 psů všech
plemen z mnoha míst České republiky. Počasí všem vystavovatelům velmi
přálo. Pro vystavovatele bylo zajištěno mnoho pěkných cen a občerstvení.
Vystavovatelé se svými pejsky soutěžili v různých soutěžích, například:
nejlepší pár psů, nejlepší štěně, nejlepší dorost, nejlepší veterán. Pro mladé
vystavovatele byla připravena soutěž Junior Handling rozdělená do dvou
věkových kategorií. Krajskou výstavu vyhrál pes plemene welsh terier
jménem Orrion Star od Guvernéra majitele pana Belopotockého.
Velice děkujeme městu Staňkov a Plzeňskému kraji za možnost pořádání
výstavy. Dále také děkujeme Aeroklubu Staňkov v čele s panem Oulíkem za
pomoc a možnost pořádání výstavy na letišti. Poděkování také patří všem
sponzorům výstavy. Doufám, že příští rok (8. 5. 2020) se opět sejdeme.
Markéta Vozabule Karbanová

Fotbalisté Staňkova jako
nováček I. A třídy ke
všeobecnému překvapení
hrají o postup! Po
vydařeném podzimu
přišlo výsledkově ještě
povedenější jaro. V době
uzávěrky tohoto čísla byla
tabulka nesmírně vyrovnaná
a vše nasvědčovalo tomu,
že rozhodovat se bude až
v posledních kolech. V těch
Staňkovští budou hrát
v Třebnicích s Meclovem a
poté doma se Sušicí.
Fanoušky našeho klubu
fotbalisté potěšili mj.
v derby se sousedním
Holýšovem, v němž zvítězili
před více než 400 diváky
3:1. Utkání hrané 6. května
zahajovali starostové
Staňkova i Holýšova –
Alexandr Horák a Libor
Schröpfer.

Ve čtvrtek 23. května se po roce
na fotbalovém hřišti ve Staňkově
znovu představili hokejisté HC
Plzeň jako fotbalový tým. Po
zajímavém průběhu jim domácí –
kteří nastoupili v sestavě s několika
hosty – oplatili loňskou porážku,
když po poločase 2:2 zvítězili 4:2.
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