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Číslo 146

100 let

100 let dětského domova ve Staňkově

Dne 14. 9. 2019 se v Lidovém domě ve Staňkově
konaly oslavy stého výročí založení Dětského domova. Oslava byla nejen připomenutím toho, jak
dlouho zde pod různými hlavičkami dětský domov
pomáhá, ale i příležitostí k setkání těch, kteří stěny
našeho dětského domova již opustili. Došlo i na
emoce - koneckonců sto let je sto let.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města - dar základní škole ve výši
dne 10. 7. 2019
675 000,- Kč od Pomáháme
školám k úspěchu o. p. s.,
Rada města projednala
- dar ZŠ od AMOS z. s. ve výši
na žádost 211 občanů města
15 300,- Kč  ze žákovského
Staňkov situaci týkající
plesu,
se pomoci se zamezením
- Smlouvu o společném
nepříjemného zápachu
zadávání zakázky malého
z bioplynové stanice a vyzvala
rozsahu – PD-III/19346
AGRO Staňkov a.s., aby přijalo
Staňkov – Trnkova ul. –
opatření, které zamezí zápachu, rekonstrukce. Smluvní strany:
SÚS Plzeňského kraje a město
stanovuje
Staňkov. Předpokládané finanční
členy komise pro otevírání
podíly účastníků smlouvy na
obálek a výběrovou komisi pro
veřejné zakázce budou
výběr vhodného kandidáta na
předběžně pro SÚS 275 490,zhotovení plynofikace obce
Kč a pro město Staňkov
Ohučov,
121 050,- Kč. Zakázka se týká
zhotovení projektové
schvaluje
dokumentace DÚR, DSP, PDSP,
- Smlouvu o zřízení věcného
zajištění inženýrské činnosti
břemene – služebnosti č. IV-12- související s vydáním
0013222/VB/002 mezi městem
pravomocného územního
Staňkov a ČEZ Distribuce a.
rozhodnutí a stavebního
s. zastoupená OMEXON GA
povolení,
Energo s. r. o. Předmětem
- umístění koncertního křídla
smlouvy je stavba zařízení
ZUŠ do kina e Staňkově,
distribuční soustavy zemního
kabelového vedení NN na parc. - k žádosti pana Emila Hofmana
č. 1097/1 v k. ú. Vránov,
nesouhlasí
- Smlouvu o uzavření budoucí
s vyhrazením parkovacích míst
smlouvy o zřízení věcného
v ulici Americká. Ve Staňkově
břemene – služebnosti a
a jeho místních částech
smlouvu o právu provést stavbu nevyhrazuje parkovací místa pro
č. IV-12-0014941 mezi městem
jednotlivé podnikající subjekty,
Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
vyjma služeb tzv. veřejného
Předmětem smlouvy je zřízení
zájmu (zdravotní středisko,
distribuční soustavy na parc. č.
pošta, atd.). Nedostatek
321/1 a 332 v k. ú. Krchleby ve
parkovacích míst v konkrétním
výši 40 000,- Kč,
místě je nutno řešit parkováním
- Smlouvu o budoucí smlouvě
v blízkém okolí,
o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby
bere na vědomí
č. IE-12-0007613/VB1 mezi
- oznámení ZUŠ Staňkov o
městem Staňkov a ČEZ
navýšení úplaty za vzdělávání
Distribuce a. s. zastoupená
pro rok 2019/2020.
OMEXON GA Energo s. r. o.
Předmětem smlouvy je stavba
Usnesení z jednání rady města
zařízení distribuční soustavy
dne 24. 7. 2019
zemního kabelového vedení NN,
1x rozpojovací skříň v pilíři na
Rada města schvaluje
parc. č. 816/3 v k. ú. Staňkov - Smlouvu o zajištění přeložky
město.
plynárenského zařízení a úhradě
- žádost SDH Ohučov o
nákladů s ní souvisejících.
příspěvek z rozpočtu města na
Předmětem smlouvy je úprava
zaplacení kapely při pořádání
práv a povinností spojených
Májového sousedského
s provedením přeložky
posezení v obci Ohučov ve výši plynárenského zařízení či jeho
11 000,- Kč,
části STL plynovodu DN 80/Ocel
- přijetí daru od Women for
a 2 ks plynovodních přípojek
Women, o. p. s. Základní škole
v k. ú. Staňkov-město. Potřeba
Staňkov ve výši 54 528,- Kč,
přeložky je vyvolána realizací
jako příspěvek na uhrazení
stavby: Bytové domy Staňkov, ul.
stravného ve školní jídelně pro
Plzeňská,
11 žáků ZŠ,
- harmonogram pouti 2019:

pátek 26. 7. 2019 – veškeré
hudební produkce a činnost
pouťových atrakcí budou
ukončeny nejpozději do 1:00
hod. dne 27. 7. 2019,
sobota 27. 7. 2019 - veškeré
hudební produkce a činnost
pouťových atrakcí budou
ukončeny nejpozději do 1:00
hod. dne 28. 7. 2019,
neděle 28. 7. 2019 - veškeré
hudební produkce a činnost
pouťových atrakcí budou
ukončeny nejpozději do 23:00
hodin dne 28. 7. 2019,
- na doporučení výběrové
komise, výběr firmy VEToP spol.
s r.o. na zhotovení akce
Plynofikace města Staňkov –
část Ohučov,
- změnu cen v prodeji palivového
dřeva ovlivněnou poklesem cen
palivového dřeva na trhu.
Původní cena:
měkké dřevo
1PRM 690,- Kč vč. DPH
tvrdé dřevo
1PRM 805,- Kč vč. DPH
nová cena:
měkké dřevo
1PRM 460,- Kč vč. DPH
tvrdé dřevo
1PRM 575,- Kč vč. DPH,
- na žádost spolku Chodsko
žije“fin. příspěvek na vydání
knihy věnované Velké válce, ve
které bude kapitola věnovaná
městu Staňkov, ve výši
20 000,- Kč.
Usnesení z jednání rady města
dne 28. 8. 2019
Rada města schvaluje
- Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace č. 27442019 mezi
městem Staňkov a Plzeňským
krajem. Předmětem smlouvy je
ošetření lípy u Základní školy
Staňkov. Výše dotace činí max.
9 500,- Kč.
- Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu
IV-12-0015159 v ulici Malá,
č. parc. 1768/7. Předmětem
smlouvy je sjednání podmínek
pro uzavření vlastní budoucí
smlouvy ke zřízení a vymezení
věcného břemene – služebnosti
– zřízení umístění a provozování
zařízení distribuční soustavy.
Jednorázová úhrada za zřízení
věcného břemene bude činit

2 420,- Kč včetně DPH,
- cenovou nabídku na služby
firmy Vodohospodářský rozvoj a
výstavba a. s. Předmětem
nabídky je zpracování
monitorovacích zpráv o
udržitelnosti projektu Zpracování
digitálního povodňového plánu
pro město Staňkov, vybudování
varovného a výstražného
systému ochrany před
povodněmi pro město Staňkov.
Zpracování jedné zprávy o
udržitelnosti
je 5 000,- Kč, celkem za celé
období, tj.5 let 25 000,- Kč. Ceny
jsou bez DPH,
- cenovou nabídku firmy
TIOS plus s. r. o. na rozšíření
kamerového systému o dvě
kamery u základní školy včetně
příslušenství. Nabídková cena
činí celkem 121 520,- Kč včetně
DPH,
- pronájem sálu Lidového domu
dne 30. 11. 2019 za účelem
pořádání taneční zábavy
Rockový bál,
- prodejní cenu knihy
Domažlicko z nebe za 350,- Kč/
kus,
- fin. příspěvek na pořádání
3. mistrovství Čech v klasickém
silovém trojboji juniorů  ve výši
10 000,- Kč,
- navýšení ceny za dovybavení
místností ve staré radnici pro A.
D. Creative, s. r. o. ve výši
196 975,90 Kč včetně DPH,
- pronájem sálu Lidového domu
ve Staňkově za účelem pořádání
tanečních zábav ve dnech
16. 11. a 13. 12. 2019,
- žádost SK Krchleby 1921, z.
s. o fin. příspěvek 10 000,- Kč  
na zakoupení jednoho kusu
přenosné fotbalové branky,
- žádost SHŠ Kargen Staňkov o
40 000,- Kč na konání tradičního
Historického dne 14. 9. 2019
v sokolovně,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytu č. 5 v Žižkově ulici,
č.p. 237 paní Hildě Koláčkové,
bytem Krchleby.
Usnesení č. 6 z jednání
zastupitelstva města Staňkov,
konaného dne 28. 8. 2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
kupní smlouvu mezi městem
Staňkov a firmou Primagra, a. s.
Předmětem smlouvy je stavba
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občanského vybavení (provozní
budova), postavená na parcele
p. č. St. 1452 a stavba - výroba
a skladování (čerpací stanice),
postavená na parcele č. St.
1453,
-  k zajištění dosud nezaplacené
dohodnuté ceny, tj. k zajištění
pohledávky prodávajícího ve
výši 1 500 000,- Kč, uzavírají
zástavce a zástavní věřitel
zástavní smlouvu, kterou
zástavce zastavuje nemovitosti
uvedené v čl. 1 této smlouvy,
které jsou zapsány v KN
vedeném v Katastrálním úřadu
pro Plzeňský kraj, Katastrální
pracoviště Domažlice na LV
2080 pro město Staňkov, k. ú.
Staňkov-město, ve prospěch
zástavního věřitele a zástavní
věřitel tyto nemovitosti do
zástavy přijímá,
-  Smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a Renovum – stavební
činnost s. r. o. Předmětem

smlouvy je vybudování
bezbariérového přístupu do
budovy Městského úřadu
Staňkov – II. etapa. Cena díla je
684 067,- Kč bez DPH, DPH činí
143 654,- Kč, cena celkem je
827 721,- Kč,
- Smlouvu o dílo o dodávce
stavby č. 21/08/2019 mezi
městem Staňkov a Vetop s. r. o.
Předmětem smlouvy je výstavba
nového STL plynovodu, STL
plynovodních přípojek dle
zadávacích podmínek investora
v obci Ohučov. Cena díla je
3 428 914,- Kč bez DPH, DPH
činí 720 072,- Kč, cena celkem
je 4 148 986,- Kč,
-  Smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a Karlem Konopíkem.
Předmětem smlouvy je veřejná
zakázka Oprava střechy
Kulturního domu v Ohučově, č.
p. 10, cena díla je 471 200,- Kč
bez DPH, DPH činí 98 952,- Kč,
cena celkem je 570 152,- Kč,

PETICE OBČANŮ MĚSTA

Vzhledem k nesnesitelnému zápachu, který se šíří čas od času
městem, a v některých částech města je tento zápach i několikrát v týdnu,
sepsali jsme dne 25. 6. 2019 petici adresovanou firmě Agro Staňkov a Radě
města Staňkov.
V petici jsme žádali o přijetí opatření zamezující zápachu z bioplynové
stanice. Tuto petici podepsalo v průběhu tří dnů více jak 200 osob z okolí
Václavské ulice, kde je zápach nejintenzivnější, ale podepsali ji i další osoby
z jiných částí města. Petice byla následně předána oběma výše uvedeným
subjektům.
Po určité době na tuto petici reagovala společnost Energo bioplyn
s.r.o., která je dceřinou společností Agra Staňkov, a to konkrétně pan Petr
Weber, provozní ředitel. Nejprve nás navštívil a uvedl, že noví majitelé Agra
Staňkov jsou si vědomi problémů se šířícím se zápachem a chtějí tento
problém řešit. Později, a to dne 23. 8. 2019 nám bylo zasláno písemné
vyjádření, kde byla uvedena opatření, která chce společnost přijmout.
Jednalo se o následující opatření:
1. V měsíci září přijede biolog a bude se optimalizovat vstupní skladba komponentů, jimiž se bioplynová stanice krmí.
2. Zakrytí jímky, kde se míchá a ředí kejda, která se odebírá pro bioplynovou stanici.
3. Oprava záplatované krycí plachty, skrz kterou uniká plyn
4. Na motor se bude instalovat katalyzátor pro splnění limitů emisí.
5. Vylepšení odsíření.
Následně nás pan Weber pozval do areálu Agra Staňkov na
prohlídku bioplynové stanice a okolí. Uvedl, že v současné době je část
bioplynové stanice odstavená, a to konkrétně část, kde se bude měnit
záplatovaná plachta. Ukázal nám i přilehlý nový velkokapacitní kravín, kde
je kejdové hospodářství a k němu přilehlá jímka, kam je kejda z kravína
odváděna. Právě tato jímka, odkud je kejda odváděna do bioplynové
stanice, je zřejmě zdrojem zápachu. Pan Weber nám sdělil, že tato jímka by
měla být zakryta a že firma Agro Staňkov k tomu podnikne příslušné kroky.
Věříme, že tato opatření budou provedena v nejbližším možném
termínu a že firma Agro Staňkov dodrží to, co přislíbila.
V současné době je totiž v některých dnech zápach naprosto nesnesitelný
a ve chvíli, kdy zasáhne určitou část města, nelze v této části ani otevřít
okno. Stejně tak každý, kdo v tuto dobu Staňkov navštíví, pronese jako první
větu: „Co to tu máte za smrad?“
Zdeněk Valečka
Václav Valečka nejmladší

- cenovou nabídku fy Progres
architekti s.r.o. na vypracování
projektové dokumentace na
odstranění stávající tělocvičny
u Základní školy ve Staňkově
a vypracování projektové
dokumentace pro sloučené
územní a stavební řízení
na novou sportovní halu
standardních rozměrů hrací
plochy 44 x 23,5m u Základní
školy ve Staňkově v ceně
1 510 000,- Kč včetně DPH
a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy o dílo,
- rozpočtové opatření v rozpočtu
města Staňkov na rok 2019 č.
2. Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové
části 125 983 923,17 Kč a ve
výdajové části 143 881 255,32
Kč. Financování bude činit
+17 897 332,15 Kč (změna
stavu krátkodobých prostředků
na bank. účtech +3 284 892,41
Kč, splátky úvěrů a půjček
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–6 962 400,- Kč,  úvěry a
zápůjčka  +21 574 839,74 Kč,
bere na vědomí
- pravomocný rozsudek OS
Domažlice č.j. 6 C 194/2017-128
ve věci zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví mezi
městem Staňkov jako žalobcem
a Ing. Janem Klementem jako
žalovaným s tím, že podílové
spoluvlastnictví se zrušuje.
Podíl žalovaného ve výši id.
1/3 na stavební parcele č. 44,
jejíž součástí je rodinný dům
čp. 27 a stavební parcela č. 50,
jejíž součástí je rodinný dům
čp. 26, vše v k. ú. Staňkovves, se přikazuje do výlučného
vlastnictví žalobce, který je
povinen vyplatit žalovanému
na vypořádání podílového
spoluvlastnictví částku 833 333,Kč, a to do 30 dnů od právní
moci tohoto rozsudku.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

Cyklisté i pěší budou moci využít prodlouženou stezku.

Stezka na začátku Vránova od řeky stoupá nahoru. „Stezka jde
až na místní komunikaci,“ řekl na úvod starosta města Alexandr
Horák. V místě už se nachází rodinné domky a projíždějí tudy
automobily. „Prodloužení stávající cyklostezky by mělo být
kolem řeky až k mostu,“ pokračoval dále starosta s tím, že
prodloužení a dokončení cyklostezky do Vránova bude v délce
kolem půl kilometru. S finanční stránkou městu pomůžou i dotace
z Plzeňského kraje, a to v rámci programu Podpora výstavby
cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické
infrastruktury v Plzeňském kraji na rok 2019. „Povedlo se získat
dotaci ve výši 1 636 561 korun,“ dodal starosta Horák. Smlouvu
o poskytnutí dotace schválilo a přijalo zastupitelstvo města a
zahrnulo částku do rozpočtu města. Pro shrnutí a připomenutí byly
už na začátku května roku 2018 otevřeny stezky ve dvou úsecích,
a to mezi Staňkovem a Krchleby o délce 1542 metrů a mezi
Staňkovem a Ohučovem v délce1047 metrů. Náklady na výstavbu
se pohybovaly kolem 6,8 milionu korun, přičemž s financováním
pomohly z 85% Evropské fondy. Zbudováním a otevřením těchto
dvou úseků se tak podařilo dokončit propojení obcí Krchleby,
Ohučov a Vránov se Staňkovem. Do budoucna by se cyklisté
i chodci mohli dočkat ještě další stezky, jelikož je ve hře i myšlenka
možného propojení mezi Vránovem a obcí Křenovy.
Zdroj: Domažlický deník 23.8.2019 Petra Kůtová
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Společenská kronika

V měsíci září oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Herianová Anna, Staňkov I			
Fait Josef, Staňkov I			
Podroužková Marie, Staňkov I		
Vondrysková Marie, Staňkov I 		
Gillová Marie, Staňkov I			
Konečný Vladimír, Staňkov I 		
Swatosch Pavel, Staňkov II			

93 let
91 let
80 let
75 let
70 let
70 let
70 let

V měsíci říjnu oslavili nebo oslaví významné životní jubileum tito
občané Staňkova
Čeňková Anna, Staňkov I			
91 let		
Žáková Marie, Staňkov I 			
91 let
Zahořová Zdeňka, Krchleby		
80 let		
Lišková Jarmila, Krchleby			
75 let
Sokolová Marie, Staňkov I			
75 let		
Šlehoferová Irena, Staňkov II 		
70 let
Nohejlová Marie, Staňkov I		
70 let		
Stach Miroslav, Krchleby			
70 let
Kaas Pavel, Staňkov I			
70 let
Všem oslavencům
srdečně gratulujeme.

Exoti v přírodě
Tyto fotografie papoušků,
kteří létali v zahradách
v Americké ulici 21. a 22.
září, určitě neznamenají, že
globální oteplování dosáhlo
takové úrovně, že se v naší
přírodě usídlili papoušci
z Afriky. Jen přejeme
chovateli, kterému ulétli, aby
se k němu co nejdříve vrátili.
J. S.

Z archívu

Ještě jednou k osudům staňkovského muzea
O myšlence založit ve Staňkově muzeum, o zřízení a otevření muzea,
o muzejním spolku a jeho členech a o osudech muzea po druhé
světové válce a konečně o jeho uzavření se laskavý čtenář může dočíst
v přehledné kapitole publikace Staňkov 775 let, jež vyšla v roce 2008.
V předkládaném textu se zájemce dozví o stavu staňkovského
muzea po jeho obnovení a slavnostním otevření, ke kterému došlo
v neděli 26. října 1947. Zahájení nové etapy městského vlastivědného
muzea ve Staňkově bylo navýsost oficielní. Zúčastnili se jej představitelé
města v čele s předsedou místního národního výboru Václavem
Línkem, členové muzejního spolku s předsedou J. Marešem a správcem
muzea Emanuelem Kublou. Kromě podporovatelů muzea z řad široké
veřejnosti přijel i zástupce Svazu českých muzeí Jindřich Čadík. Ten
představoval významnou osobnost českého muzejnictví, od roku 1923
byl ředitelem Západočeského umělecko-průmyslového muzea v Plzni,
od roku 1932 působil na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
za války byl vězněn nacisty a v roce 1950 se stal obětí zinscenovaného
procesu. Po propuštění z vězení se vrátil k muzejnictví. Právě z jeho
pera pochází zpráva o otevření staňkovského muzea v roce 1947 a o
stavu jeho sbírek.
V červnu 1947 začal Emanuel Kubla se svými spolupracovníky
instalovat muzejní sbírky v jednopatrové budově bývalé německé školy,
kterou věnoval smluvně muzeu na 25 let František Kreysa. V přízemí
byla velká místnost depozitáře, kancelář správce, odborná knihovna,
konzervátorské pracoviště a příslušenství a v prvním poschodí byly tři
prostorné místnosti určené pro vystavování sbírek, archiv a prostorná
chodba sloužící rovněž k výstavním účelům. Sbírky byly setříděny
tak, že se začínalo geologií (zastoupenou především lokálními
horninami), pokračovalo se prehistorií, historií, národopisem, zvlášť
se představovala cechovní řemesla, místní průmyslová výroba,
dále numismatika a medailérství. Význačné osobnosti regionu byly
prezentovány fotografiemi. Vystavována zde byla lidová i městská
bytová kultura 19. století, a to včetně ukázek keramiky, skla, bižuterie a
výšivek.
Drobně předměty byly uloženy ve vitrínách, které muzeu vesměs
daroval ing. Eduard Viktora. Většina předmětů byla již před otevřením
muzea konzervována v konzervátorské dílně, která byla vybavena
kotlem pro vyvařování, chemickými materiály a mikroskopem. Archiv
byl v této době umístěn ve dvou uzavíratelných skříních a provizorně
uspořádán chronologicky, postupně se měl setřídit podle obsahu
archiválií. Byl rozdělen na oddělení církevní, obecního úřadu, cechů
a řemesel. Knihovna obsahovala přes šest tisíc svazků, knihy byly
srovnány na regálech a předpokládala se jejich katalogizace. Veřejnost
je mohla studovat pouze prezenčně, výpůjční služba nefungovala.
Všechny sbírky byly majetkem obce a byly v době znovuotevření
muzea v roce 1947 pojištěny proti krádeži nebo požáru na jeden
milion korun. Obec všechny výdaje spojené se znovuotevřením muzea
dotovala. Jindřich Čadík se přimlouval, aby se staňkovskému muzeu
dostalo podpory i ze strany ministerstva školství. Muzeum bývalo
pro veřejnost pravidelně přístupné vždy v neděli a ve svátek nebo na
požádání. Úklid si dobrovolně vzala na starost vdova bydlící v domku na
pozemku muzea, odměnou jí byl bezplatný pronájem zahrady. O provoz
se staral rovněž bezplatně jeho kustod Emanuel Kubla, jenž vlastivědné
práci věnoval veškerý svůj volný čas. K ruce mu byli členové muzejního
spolku, jichž registroval přes tři sta. Emanuel Kubla provázel muzeum
po celou dobu jeho existence, stál u jeho realizace a s úmrtím Kublovým
pravděpodobně muzeum přestalo fungovat. O ukončení činnosti muzea
a osudu jeho sbírek již vypovídá text ve shora uvedené publikaci.
Radka Kinkorová

Září / říjen 2019

Strana 5

100. výročí založení Dětského domova ve Staňkově 1919 – 2019 (1. část)
(čerpáno z kronik sirotčince a dětského
domova)
Původně byla budova v Mathauserově
ulici č. 117 používána jako obytný dům.
V roce 1917 se rozhodla staňkovská
rodačka Rozálie Leitlová, žijící ve Vídni,
dům věnovat pro účely sirotčince.
Po převedení domu dne 2. září 1918
spolku Serafínské dílo lásky v Českých
Budějovicích byly zahájeny přípravné
práce k otevření sirotčince. Právě
v památný den 28. října 1918 poprvé
zasedal přípravný místní odbor spolku,
když během jednání se k nim dostavil
železniční úředník se zprávou o převratu
a vzniku naší republiky. Práce nadále
pokračovaly a na přelomu srpna a září
1919 byl zahájen provoz sirotčince se
7 chlapci. Do konce roku vzrostl počet dětí na 22. Staraly se o ně
2 řádové sestry – představená M. Rudolfa a hospodyně domu M.
Lucilla. Začátky po válce byly velmi těžké, finančně sirotčinec podpořil
tehdejší Okresní výbor v Horšovském Týně, kníže Trauttmansdorff,
zakladatelka sirotčince a četní dobrodinci z obce a okolí dle svých
možností a to finančně nebo potravinami, šatstvem, prkny na nábytek
apod.
Veřejnost byla s činností sirotčince seznámena divadelními
představeními v listopadu a v prosinci 1919 předvedenými dětmi ze
sirotčince spolu s dětmi z rodin. Velkým podporovatelem zařízení
byl místní pan farář Josef Král. Děti rovněž svou prací přispívaly na
provoz - draly peří, sbíraly a prodávaly lesní plody, hrály divadlo.
Počet dětí se pohyboval okolo třiceti. Postupně se sirotčinec začal
stavebně upravovat. Zavedlo se elektrické osvětlení, byla opravena

střecha, vydlážděn dvorek, zřízena
koupelna a prádelna.
Dne 8. května 1924 byl sirotčinec
slavnostně vysvěcen. V roce 1925 byla
přikoupena další budova na dvorku
sirotčince, která byla z poloviny zbourána
a, vznikla tak zahrada. V roce 1930 byl
sirotčinec přeměněn na chlapeckou
vychovatelnu.           
Zajímavým záznamem v kronice je popis
slavnosti vysvěcení kaple Panny Marie
Lurdské na vrchu Mastníku, která na
základě odkazu sester Anny a Rozálie
Leitlových náležela sirotčinci.
V roce 1934 byl vybudován nový
zděný plot, který je u domova dodnes.
V témže roce byli chlapci přemístěni do
nové vychovatelny v Nepomuku a do
sirotčince byla přijímána pouze děvčata.  Od roku 1936 se v kronice
již neobjevuje název sirotčinec, ale pouze ústav. V roce 1940 se
začala v ústavu vařit polévka pro chudé školní děti. V době 2. světové
války začíná stoupat počet dětí až na 55, včetně kojenců. Nejmladší
byla čtyřtýdenní Iluška z Prahy, která vážila pouhé 2 kg. Pobyt děvčat
končil v jejich čtrnácti letech a musela na příkaz tehdejšího úřadu
práce vypomáhat s hospodářskými pracemi nebo jako pomocnice
v domácnostech.
Po válce bylo 10 dívek přemístěno do Okresního dětského
domova v Horšovském Týně – Nové Vsi, kde učily znovu češtině
140 poněmčených dětí.V letech 1946-1948 proběhly v ústavu velké
stavební úpravy.
Pokračování v příštím čísle.

Rekonstrukce staré staňkovské radnice je ve finále. Fotky
jsou z 25. 9. 2019
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Kultura
24.10. Vl. Hron - koncert známého baviče v LD
26.10. Rocková taneční zábava - Medy Gang
1.11. Odpolední čaje s hudbou nejen pro zahrádkáře
2.11. II. prodloužená tanečního kurzu
4.11. Beseda ZUŠ v kině /židovské a katolické svátky/
7.11. Březovská 10 – koncert
9.-10.11.
Festival deskových her
15.11. Žákovský ples
16.11. Rocková taneční zábava – Walda gang
18.11. Otázky Tondy Procházky - talk show
24.11. Dance show
27.11. Popelka na Cibulce – talk show. Letos v prosinci
uplyne přesně 50 let od premiéry legendární filmové pohádky POPELKA s Evou Hruškovou a Jiřím Štědroněm
v titulních rolích. K tomuto jubileu vznikla zábavná talk
show POPELKA NA CIBULCE, kde zazní příhody z natáčení, písničky z pohádky a samozřejmě je vše okořeněno notnou dávkou humoru.
29.11. Závěrečný ples tanečního kurzu
30.11. Rockový bál
2.12. Veselá trojka – koncert
13.12. Rocková taneční zábava - Traktor
30.11. Tradiční vánoční trhy v dopoledních hodinách u
kostela
1.12. Rozsvěcování vánočního stromu na náměstí

Prázdninové dny přinášejí zajímavé
zážitky, nové poznatky a nečekaná
setkání.

Takovým potkáním bylo pro nás, učitele ZUŠ, 9. 8. 2019 podvečerní
zastavení v kostele sv. Vavřince v Klatovech na vernisáži bývalé absolventky
staňkovské „zušky“ Markéty Jáchimové. Výstavu svých výtvarných prací
symbolicky nazvala Před branami. Hlavním tématem jsou protiklady, život
a smrt, neexistující čas a moment v životě, černá a bílá, současné umění a
baroko… Markétiny malby představují jakousi bránu mezi naším světem a
prázdnotou, která následuje po životě.
Pro návštěvníky spolu s Galerií Klatovy/Klenová přichystala mladá umělkyně zážitek nejen vizuální. Podpořila ho uvolněným tanečním projevem
se stuhou v podání Kateřiny Kuglerové a krátkým koncertním vystoupením
Marie Ladrové, a to zpěvem doprovázeným hrou na těremin.
Ve svých pracích i volbě doprovodných prvků této vernisáže jsou čitelné

Galerie Klatovy / Klenová si Vás a Vaše přátele
dovoluje pozvat na zahájení výstavy

Markéta
Jáchimová
Před branami
Vor den Toren
v pátek 9. 8. 2019 v 18 hodin
v kostele sv. Vavřince v Klatovech
Zahájení Hana Kristová, ředitelka galerie
Úvodní slovo kurátorka výstavy Lucie Šiklová
Živý obraz Kateřina Kuglerová
10. 8.—31. 10. 19

Galerie Klatovy Klenová,
Příspěvková organizace Plzeňského kraje
Kostel sv. Vavřince, Plánická 174, Klatovy
Otevřeno Út–Ne 10–12 a 13–17 hodin
www.gkk.cz

stopy výtvarného, hudebního i literárně- dramatického oboru, kterým se
věnovala v ZUŠ Staňkov. Pro mě osobně byl umocněným zážitkem Markétin
mluvní projev. Přestože už tři roky žije a tvoří ve Švýcarsku a svůj mateřský
jazyk používá jen sporadicky.
Děkujeme Markétě za sváteční chvíle, které jsme tento večer prožili.
Děkujeme organizátorům a přejeme hodně stejně okouzlených návštěvníků.
Výstava potrvá do 31. 10. 2019.
Za ZUŠ Jitka Pluháčková a ti, kteří ji učili.
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Obrázky z tanečních zahájených 14. 9.
Kurz vedou již tradičně učitelé tance
manželé Cíchovi z taneční školy Dance Stod.

Stará sešlost úspěšně koncertovala v LD, písničky country i
folk se moc líbily.
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Drakiáda

V sobotu 28. 9. 2019 se v našem městě konala oblíbená Drakiáda.
Zatímco dřív byla výhradním pořadatelem pouze místní mateřská škola,
nyní se přidalo i samotné město Staňkov, Aeroklub a také ZUŠ. S těmito
pořadateli proběhla Drakiáda již třetím rokem. Změnilo se i místo konání. Z
Mastníku se přesunulo na letiště.
  Již kolem půl druhé se začali na travnatou plochu trousit první
nedočkavci. Ve dvě hodiny vše vypuklo. Každý, kdo měl draka, se snažil,
aby ten jeho vzlétl nejrychleji a také nejvýš. Malí i velcí přestali vnímat své
okolí a měli oči jen pro toho svého „miláčka“. Za chvíli se to nad Staňkovem
hemžilo výtvory různých tvarů i barev. Obzvlášť obdivovány byly ty, na
kterých byla vidět vlastnoruční výroba. V některých rodinách se členové v
pouštění střídali a v jiných byla tato činnost svěřena výhradně dětem. Našli
se však i tací dospělí, kteří draka nepustili z ruky, a to ani po naléhavých
prosbách svého potomka. Zkrátka se to odpoledne zapomnělo na věk i
starosti a kdo mohl, naplno si to užíval.
Děti si na různých stanovištích mohly vyzkoušet svou zručnost, odvahu,
logické myšlení i pohotovost. Soutěžit mohli všichni bez rozdílu věku, a
tak se leckde zapojili i rodiče nebo prarodiče, a to ve snaze pomoci svému
nejbližšímu k dosažení dobrého výsledku. Po absolvování všech soutěží
si děti mohly sestavit svůj vlastní pamětní list, na základě kterého si
vyzvedly sladkou odměnu a pamětní medaili. V mezičase mohly dovádět
na skákacím hradu, povozit se na dětském kolotoči, vyzkoušet malování
na obličej, zhlédnout výcvik dravců, leteckou modelářskou show s
překvapením a také ukázku hasičské techniky. Třešinkou na dortu byla pro
děti jízda v pravém hasičském autě se zapnutými majáky. Nechybělo ani
občerstvení se spoustou lahůdek. Bezvadnou atmosféru svými písničkami
doplňoval DJ Radek Krutina.
V závěru byly hromadně vypuštěny barevné balónky.
  Tohle odpoledne nemělo ani vítěze ani poražené. Odměněni byli všichni a
navíc si domů odnášeli mnoho krásných prožitků.
Děkujeme tímto sponzorovi Servis PC Staňkov a všem dalším, kteří se na
přípravě Drakiády podíleli. Těšíme se na další ročník.
Miroslava Přibylová

44. zahrádkářská výstava

I letos tradičně v době Chodských slavností uspořádali členové
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu 44. letní
výstavu květin. Horké počasí na začátku léta nepřálo tradičním
jiřinám, které nestačily do termínu výstavy plně rozkvést.
V sále Lidového domu bylo přesto k vidění mnoho nádherných
květin, zejména 247 odrůd mečíků a řada bonsají a nově i
citrusů. I nabídka výpěstků a dalších produktů souvisejících se
zahrádkářstvím a přírodou byla bohatá. Členové zahrádkářské
party letos pro nečekané komplikace měli mnohem více práce s
uspořádáním výstavy. Přejme jim do budoucna hodně zdaru!
Josef Steinbach
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Zahájili jsme 25. školní rok...
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Již nyní jsou připraveny další studijní programy - Pedagogika,
Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s. r. o. působí v Stavitelství, Moderní systémy budov.
našem městě od 1. 9. 1995, tudíž 25. školní rok. Škola prošla během
této doby řadou změn, přestěhovala se do vlastní budovy, má nové Garanty za výuku jsou Ing. Václav Petráš, Ph.D., Ing. Hana Staňková,
zřizovatele – majitele školy. Nebylo to vždy jednoduché, ale vždy jsme Ing. Luděk Vejvara Ph.D., vysokoškolští pedagogové Západočeské
se snažili zajistit našim studentů kvalitní výuku a individuální přístup univerzity Plzeň a další vysokoškolští pedagogové. Dále povedou
pedagogů ke studentům. Do jaké míry se nám tento úkol daří plnit výuku pedagogové naší školy, a to Mgr. Jitka Boříková a PhDr. Jarmila
dokazují především velmi dobré výsledky maturitních zkoušek a také Duffková.
to, že naši absolventi převážně úspěšně studují na vysokých školách.
Zvláště studenti Gymnázia dosahují výborných studijních výsledků, a Myslíme si, že je to obrovská příležitost pro zájemce z našeho
regionu, ale také důležitá prezentace naší školy.
to jak během studia, tak i u maturitních zkoušek.
Máme pro naše město i okolí jednu novinku. Naše škola uzavřela
partnerskou dohodu s Vysokou školou v Uherském Hradišti. Jsme
konzultačním střediskem Fakulty veřejnosprávních a ekonomických
studií. Zájem o studium je a v říjnu 2019 zahajujeme výuku.
Konzultace budou probíhat o víkendech. Od příštího roku bychom
chtěli zahájit i formu denního studia.
A o jaké studijní programy jde?

Také samozřejmě nabízíme obory vzdělávání středoškolského studia,
a to jak formu denního studia
Gymnázium, Obchodní akademie, Podnikání, tak i formu dálkového
studia Obchodní akademie, Podnikání, Předškolní a mimoškolní
pedagogika.
Absolventi středoškolského studia naší školy
mohou
pokračovat ve studiu v našem konzultačním středisku.
V nabídce také máme tříletý obor Kominík – denní forma a zkrácené
jednoleté studium tohoto oboru.

Bakalářské studijní programy – Bc.
Nabídka je tedy široká a každý si může vybrat.
Správa a ekonomika
Správa a ekonomika v oblasti realit
Závěrem bych chtěla uvést skutečnost, že výchovněSpráva a ekonomika v oblasti ochrany obyvatelstva
Správa a ekonimika
v oblasti včelařského provozu a vzdělávací činnost naší školy je bohatá a vytváří řadu
příležitostí nejen pro občany našeho města, ale i regionu.
udržitelná správa krajiny
Mgr. Jitka Boříková
zástupkyně
ředitelky školy
Po absolvování bakalářského studia uvedených oborů lze pokračovat
v rámci magisterského studia a získat titul Mgr.

HISTORICKÝ DEN

14. září se v
prostorách u
staňkovské
sokolovny konal
již tradiční
historický den,
který pořádá
každoročně skupina historického
šermu Kargen Staňkov. Vedle
tradičních klání a krásných dam
děti i dospělé nejvíce zaujalo
vystoupení kejklíře a nakonec
naprosto parádní přehlídka
dravých ptáků od sokolníků z
Horšovského Týna.
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Sport

Stanování MH Lvíčata Staňkov 2019

Dne 21. - 23. června 2019 proběhlo za hasičárnou na louce ve Staňkově již
každoroční stanování mladých hasičů, na které se všechny děti velmi těšily
a na které vedoucí a rodiče přichystali plno aktivit ve formě různých her a
také výlet.
Stanování započalo v pátek, děti si zahrály poznávací hru, petangue a hru
„hádání hlášek z pohádek“, upekly si buřtíky, chvíli se povídalo u táboráku a
pak se děti přichystaly ke spánku.
Druhý den se kluci a holky po snídani vydali na výlet do sportovního
centra v Domažlicích, kde zdolali horolezecké stěny, Po návratu z výletu
se naobědvali, odpočinuli si a pak podnikli „stopovačku“ kolem blízkého
okolí s různými úkoly. Během ní sbírali odpadky. K večeru pro ně byla
připravena přednáška cestovatelů Martina a Pavlíny Homanových, kteří
dětem ukazovali fotky z exotických koutů světa a vyprávěli příběhy ze svých
cest. Poté se účastnili soutěže pro vedoucí v jízdě na trakaři se záludnými
otázkami s hasičskou tematikou na konci tratě, kterou připravila mladá
hasička Adéla Tichačková. Bohužel se po večeři trochu pokazilo počasí a
začalo pršet, nálada zúčastněných se však nepokazila a všichni si zahráli hru
„otázky na 5 sekund“ a k tom přikusovali zákusky od maminek.
I při nepřízni počasí po celou noc se děti vyspaly do nedělního rána ve
stanech do růžova a mohly se po snídani ještě věnovat jedné hře, a to
Hádej, kdo jsem.
Děkujeme výjezdové jednotce dobrovolných hasičů Staňkov za půjčení
stanu, díky kterému všichni lépe přečkali deštivé počasí. Poté si děti zabalily
své věci a nakonec obdržely malé dárečky od našich sponzorů (kterým také
děkujeme) za úspěšné absolvování stanování.
Mladí hasiči byli aktivní i během zimních měsíců a snažili se pomáhat i
veřejnosti. Například se zúčastnili dne 23. února 2019 při pomoci úklidu
větví po kácení vzrostlých stromů výjezdové jednotce dobrovolných hasičů
města Staňkov na břehu potoka Laškov v oblasti sídliště Na Tržišti. Děti to i
v mrazivém počasí velmi bavilo a pořídily si krásnou fotku se svými kolegy.
Mladí dobrovolní hasiči Lvíčata Staňkov, Jitka Frantová

Dětské hasičské závody v požárním útoku ve
Staňkově 7. 9. 2019
7. září se na staňkovském fotbalovém hřišti konala soutěž mladých
hasičů. Ačkoli počasí malým závodníkům moc nepřálo, nasazení
a veliká chuť se předvést byla doslova cítit z každého soutěžícího.
Osobně jsem nikdy nic podobného neviděl, Výsledné časy, rychlost
a zručnost, se kterou se děti pustily do požárního útoku, mi naprosto
vyrazily dech. Myslím, že je škoda, že se těchto aktivit neúčastní
větší množství diváků, protože tahle akce si jejich větší pozornost
jistě zasloužila. Pro mě byla soutěž veliké překvapení a myslím,
že nejen za sebe musím napsat, že všem zúčastněným  - ať
pořadatelům nebo soutěžícím - držím palce.
Ferdinand Schenk
Konečné pořadí týmů:
Kategorie mladších žáků:
1. místo Lvíčata Staňkov
2. místo Koloveč
Kategorie starších žáků:
1. místo Čermná
2. místo Koloveč
3. místo Osvračín
4. místo Lvíčata Staňkov
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům, kteří naší akci
podpořili.
Ještě bychom chtěli uvést, že se zúčastňujeme závodů Chodské
ligy, která měla předposlední kolo ve Štítarech 31. 8. 2019 a kde
se družstvo «mladších» umístilo na 2. místě a družstvo starších
na 10. místě. V sobotu 14. 9. 2019 jsme se zúčastnili posledního
kola Chodské ligy v Holýšově, kde starší žáci skončili na 7. místě a
mladší na místě druhém.
Za mladé hasiče Lvíčata Staňkov Jitka Frantová

MH Lvíčata Staňkov oznamují, že od září 2019 plánují otevření
kroužku „hasičské přípravky“ pro předškolní děti. Touto cestou
zveme všechny případné malé uchazeče, aby se dostavili na
hasičárnu u řeky ve Staňkově každý pátek v 16:30 (od září). Při
zájmu nás prosím kontaktujte:
Michaela Peschtová: 720/136 110,
Jitka Frantová 733/656 439

Září / říjen 2019
V sobotu 7. 9. 2019 zažil Staňkov jeden malý unikát. Byla
zde největší koncentrace mladých siláků v rámci celé České
republiky. Fitness Staňkov, z. s. totiž pořádal
3. mistrovství Čech juniorů a dorostu v klasickém
silovém trojboji. Svým významem tato akce přesahovala
nejen rámec města Staňkov, ale i celého Plzeňského kraje.
O významu této akce svědčí skutečnost, že se mistrovství
zúčastnilo téměř 60 závodníků z celé republiky a v průběhu
akce bylo dosaženo 14 nových národních rekordů.
Tři z těchto nových národních rekordů dosáhli členové
Fitness Staňkov, a to Karel Rada ml. (kategorie dorostenci
do 83 kg) výkonem 240,5 kg v dřepu a Jan Široký (kategorie
dorostenci do 53 kg) výkonem 140 kg v dřepu. Jedná se o
rekord v kategorii dorostenců i juniorů.
Fitness Staňkov zastupovalo na tomto mistrovství celkem
5 soutěžících – již zmínění Rada a Široký a dále pak Karel
Petráš v kategorii dorostenců do 83 kg, Tomáš Janda v kategorii dorostenců do 105 kg a Simona Škáchová v kategorii
dorostenek nad 72 kg. A je možno říci, že jejich účast byla
velice úspěšná. Ve svých kategoriích vybojovali dvě první pořadí - Rada a Široký a dvě druhá pořadí - Petráš a Škáchová.
V celkovém pořadí oddílů tak Fitness Staňkov nakonec skončil na krásném druhém místě z celkem 20 sportovních oddílů.
Dosažené výkony jednotlivých členů:
Simona Škáchová (dřep 95 kg, tlak na lavici 50 kg, mrtvý tah 110 kg),
Jan Široký (dřep 140 kg, tlak na lavici 82,5 kg, mrtvý tah 95 kg),
Karel Rada (dřep 240,5 kg, tlak na lavici 135 kg, mrtvý tah 255 kg),
Karel Petráš (dřep 180 kg, tlak na lavici 112,5 kg, mrtvý tah 220 kg),
Tomáš Janda (dřep 162,5 kg, tlak na lavici 90 kg, mrtvý tah 200 kg).
Vladimír Vacík
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Aeroklub - Dny otevřeného letiště

31. srpna a 1. září se konaly Dny otevřeného letiště. Areál zdobila řada
letadel, přiletěly také stroje z letiště v Líních. Parašutisté předváděli skoky
s padákem, skok si mohli vyzkoušet i návštěvníci tzv. tandemovým seskokem. Modeláři ukázali své výrobky, v hangáru byla instalována výstava
fotografií a dalších dokladů o historii klubu. Pojišťovna Alianz instalovala
pro děti nafukovací skluzavku. Pěkné počasí nás provázelo po oba dva dny.

TJ Sokol Staňkov
Vás srdečně zve
v sobotu 12. října 2019 na
41. ročník dálkového pochodu

Smyčka Radbuzy
Memoriál Josefa Friše

Pořadatelé Vás zvou na 5 pěších tras:
10 km: Staňkov – Puclice – Staňkov
15 km: Staňkov – Čečovice – Štíchov – Staňkov
25 km: Staňkov – Bukovec – Všekary – Štíchov – Staňkov
30 km: Staňkov – Bukovec – Hradišťany – Štíchov – Staňkov
50 km: Staňkov – Výtuň – Líšiná – Chotěšov – Hradec – Všekary – Staňkov
Pro cyklisty jsou připraveny cyklotrasy 10, 30, 50, a 70 km.
Prezentace před startem v sokolovně Staňkov od 7 do 12 hodin.
Ubytování je možné ve vlastních spacích pytlích v sokolovně.
Občerstvení na trasách i v cíli, dobrou pohodu a pěkné počasí zajišťují pořadatelé,
kteří se těší na Vaši účast.
Na všech trasách možnost plnění OTO Horšovskotýnsko, jehož záznamník lze
zakoupit za 50,- Kč na startu pochodu nebo na adrese: Jiří Navrátil, PMV 542,
345 62 Holýšov
Pomocí SMS na mobil 723 237 675
e-mailem na adrese: navratil.rene@seznam.cz
Informace tamtéž.

Touto cestou bych chtěla
vyjádřit poděkování
zdravotní sestře Haně
Pěnkavové, staňkovským
pečovatelkám Evě
Krejsové, Janě Malíkové
a Jiřině Balé za výbornou
péči, s jakou se starají
o moji nemocnou sestru
paní Alenu Slavíkovou.
Ještě jednou vřelé díky!
Ivanka Ajdinovičová
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