Leden / únor 2020
Číslo 148

Stará radnice

Přesně na Mikuláše loňského roku se po celkové a náročné rekonstrukci
otevřela opravená Stará radnice. Tímto dnem se završila několikaletá snaha
města o rekonstrukci tohoto objektu.
Rekonstrukce trvala přesně 293 dní a zasloužila se o ni nejvíce plzeňská
firma BIS a.s., která si s problémem, který před ní 17. ledna 2019 stál,
dokázala bravurně poradit, a mohla tak 5. listopadu 2019 stavbu za více
než 15 mil. Kč předat městu. Zpočátku se pracovalo o sobotách i nedělích
až 12 hodin denně, nic nebylo neřešitelné, vzniklé problémy jsme dokázali
bleskově řešit, dokázali jsme se domlouvat úplně na všem a hlavně se o
práci a u práce přemýšlelo a hledala se přijatelná a co nejmíň nákladná
řešení. Cokoliv si město v průběhu realizace vyvzpomnělo, a pokud to
z pohledu prováděcí firmy nebyl nesmysl, a bylo to v jejích silách, všechno
se zrealizovalo, ať už to byla mimo projekt nákladná úprava dvora či
přemístění nějaké zásuvky či vypínače. Rovněž tak firma dokázala městu
poradit při výběru dlažeb, osvětlení a dalších věcí, i když některé nebyly
součástí projektu. Na vybavení interiérů se podílela firma A.D. Creative
Plzeň pana Jarolíma, který má mimochodem ke Staňkovu významný vztah,
neboť jeho dědeček byl předsedou zdejšího národního výboru a on zde trávil
jako dítě prázdniny. V prosklených vitrínách v prvním patře jsou staňkovské
kroje, které vytvořila na základě dobových fotek a dostupných informací
paní Marie Kopecká z Luženiček. Kolorit historické budovy pomohla
dotvořit například ozdobná mříž do prvního patra od uměleckého kovářství
z Kvíčovic pana Jiřího Brože. Z dřívějších rekonstrukčních prací bych chtěl
připomenout firmu Renovum ze Staňkova, která provedla výměnu vnějších
a vnitřních oken, firmu pana Miroslava Milera z Horšovského Týna, ta pro
změnu opravila fasádu a nakonec firmu pana Karla Konopíka z Krchleb,
který zrekonstruoval střechu. Nesmím zapomenout na práci staňkovských
technických služeb a pracovníků městského úřadu v čele s odborem majetku,
investic a životního prostředí a jeho vedoucí.
Celé první patro je určeno městské knihovně, která se po letech
vrací do prostor, kde v minulosti působila. Knihovna má tři oddělení – pro
dospělé, pro děti a naučné literatury. Aula knihovny bude zároveň sloužit
pro nejrůznější přednášky a společenské akce a zároveň v prosklených
vitrínách budou několikrát do roka instalovány tematické výstavky. Je zde
sociální zařízení včetně WC pro vozíčkáře. V přízemí je místnost, kterou
bude využívat naše pečovatelská služba, malá tělocvična, nejen pro seniory,
kuchyňka, kde se mohou najíst i osoby, kterým pečovatelská služba zajišťuje
rozvoz obědů. Dále je zde zázemí pro slavnostní obřady a zejména nová
obřadní místnost. Celý objekt je kromě kuchyňky a zázemí pro slavnostní
obřady bezbariérový. Na výzdobě chodeb a místností se podílel výtvarný
obor naší základní umělecké školy.
Chtěl bych popřát Staré radnici, když se jí podařilo přežít de fakto
svoji klinickou smrt, aby se postupně stala významným kulturním centrem
našeho města, místem pro setkání, místem, kam se budeme všichni rádi
vracet.
starosta

Slavnostní znovuotevření Staré radnice
6. prosince byla slavnostně otevřena Stará radnice a
8. 12. se mohli zájemci v rámci dne otevřených dveří
seznámit s kompletně zařízenými prostorami budovy,
tj. s městskou knihovnou a místnostmi komunitního
centra. Obou akcí se zúčastnilo hodně návštěvníků.
U příležitosti této události město Staňkov vydalo
v nákladu 300 ks publikaci STAŇKOV STARÁ RADNICE
A JEJÍ OBNOVA autorky PhDr. Věry Steinbachové.
Publikace se věnuje celé historii této budovy a popisuje
i dlouhodobé snahy o její obnovu, včetně průběhu
posledních prací na ní.
redakce

Strana 2

Leden / únor 2020

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Usnesení z jednání rady města
dne 20. 11. 2019
Rada města bere na vědomí
- sdělení o uzavření mateřské
školy v době vánočních prázdnin
od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020,
otevřeno bude opět 6. 1. 2020.
schvaluje
- zakoupení elektronického
klavíru do společenské místnosti
Staré radnice, celková cena
22 273,00 Kč,
- Smlouvu o dílo na zhotovení
publikace Staňkov – Stará
radnice a její obnova, celková
cena 27 000,- Kč,
- žádost Milana Brožovského,
Staňkov o pronájem přísálí
Lidového domu ve Staňkově za
účelem rodinné oslavy dne
3. 4. 2020.
Usnesení z jednání
zastupitelstva města dne
20. 11. 2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
- smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje č.
38392019 v rámci programu
„Individuální dotace ODSH
2019“. Dotace ve výši
5 718 215,30 Kč je určena na
projekt Oprava stávající polní
cesty, která bude sloužit jako
dílčí úsek dálkové cyklotrasy
CT3. Zároveň zastupitelstvo
města schvaluje přijetí této
částky do rozpočtu města,
- veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace mezi městem
Staňkov a MAS Český les,
z. s. Předmětem smlouvy je
poskytnutí účelové dotace
ve výši 100 000,- Kč městem
Staňkov na projekt Klikni a
vykroč. Realizací projektu
dojde k osazení dotykového
info kiosku na náměstí T. G. M.
Celkové náklady na info kiosek
500 000,- Kč,
- prodej pozemků parc. č.
1418/2, 1418/3, 1418/17,
1418/10, 1418/11, 1418/13,
1418/14, 1050/2, 133, 134, vše
v k. ú. Staňkov-město o celkové
výměře 6082 m2 panu Vlastimilu
Janečkovi, Soukenická 43,
Staňkov, za částku
242,-Kč/m2 (1 471 844,- Kč).
Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující,
- koupi pozemku parc. č. 1716/3

a 1716/4 v k. ú. Staňkov-ves o
celkové výměře 180 m2 od paní
Vlasty Kitzbergerové, bytem
Chrastavice 97, Domažlice, za
částku 30,- Kč/m2 (5 400,- Kč).
Náklady spojené s převodem
pozemku hradí kupující,
- koupi části pozemku (1/4) z
parc. č. 1798/3 o celkové výměře
969 m2 za částku 30,- Kč/m2
(29 070,-) v k. ú. Staňkov-ves
od paní Jindřišky Bělohlavé,
bytem Husova 173, Přeštice. ¼
= 7 268,- Kč. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí
kupující,
- koupi části pozemku (1/2) parc.
č. 1798/3 o celkové výměře
969 m2 za částku 30,- Kč/m2
(29 070,-) v k. ú. Staňkovves od pana Jana Mandíka,
bytem Štichov 34, Holýšov. ½
= 14 535,- Kč. Náklady spojené
s převodem pozemku hradí
kupující,
- koupi pozemku parc. č. 1809/2
v k. ú. Staňkov-ves o celkové
výměře 551 m2 od paní Anny
Malé, bytem Puškinova 47,
Horšovský Týn za částku 30,Kč/m2 (16 530,- Kč). Náklady
spojené s převodem pozemku
hradí kupující,
- koupi pozemku parc. č. 1710/3
o celkové výměře 372 m2 a
části pozemku (1/4) z parc. č.
1798/3 o celkové výměře 969 m2
za částku 30,- Kč/m2 (29.070,-)
v k. ú. Staňkov-ves od AGRO
Staňkov, Plzeňská 350, což je
11 160,- Kč a ¼ = 7 268,- Kč,
celkem 18 428,- Kč. Náklady
spojené s převodem pozemku
hradí kupující,
- bezúplatný převod pozemků do
majetku Plzeňského kraje:
1) v k. ú. Staňkov-ves, parc. č
1045/33 o výměře 51 m2, 1065/4
o výměře 118 m2, 1065/5 o
výměře 388 m2, 1065/6 o výměře
350 m2, 1065/11 o výměře
153 m2, 1065/9 o výměře 23 m2,
1065/7 o výměře 677 m2, 1083/8
o výměře 28 m2, 1089/12 o
výměře 60 m2, 1089/11 o výměře
17 m2, 1045/38 o výměře
36 m2, 1045/45 o výměře 80 m2,
1055/9 o výměře 96 m2, 1055/7
o výměře 3504 m2, 1285 o
výměře 8856 m2, 1522 o výměře
3661 m2, 1089/2 o výměře 4006
m2, 1089/9 o výměře 4668 m2,
1089/10 o výměře 3125 m2,
1045/1 o výměře 2479 m2,
1083/7 o výměře 116 m2, 1083/6
o výměře 2035 m2, 1083/4 o

výměře 2964 m2, 1083/9 o
výměře 621 m2, 1065/3 o výměře
4205 m2, 1065/12 o výměře
2155 m2, 1079/1 o výměře
381 m2,
2) v k. ú. Staňkov-město 2000/2
o výměře 792 m2, 2010/24 o
výměře 45 m2
3) v k. ú. Vránov, parc. č. 1241/1
o výměře 1468 m2
4) v k. ú. Krchleby 267/10 o
výměře 486 m2, 267/12 o výměře
2160 m2, 267/1 o výměře
832 m2,
- bezúplatný převod pozemků
z majetku:
1) Plzeňského kraje: v k. ú.
Krchleby, parc. č. 267/19, o výměře 733 m2, parc. č. 267/20, o
výměře 86 m2, parc č. 267/21, o
výměře 39 m2, parc. č. 267/22, o
výměře 749 m2 a souhlasí s
přijetím těchto pozemků jako
daru od Plzeňského kraje do
majetku města Staňkov.
2) České republiky, Úřadu pro
zastupování státu ve věcech
majetkových: v k. ú. Krchleby,
parc č. 176/22, o výměře 202 m2
a 176/24, o výměře 41 m2 a souhlasí s přijetím těchto pozemků
jako daru od České republiky,
Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových do majetku
města Staňkov.
- Smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a Silnicemi Horšovský
Týn a. s. Předmětem smlouvy je
Stezka pro pěší a cyklisty
Vránov za celkovou cenu
1 996 500,- Kč vč. DPH,
- Smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a Silnicemi Horšovský
Týn a. s. Předmětem smlouvy je
Vybudování dílčího úseku cyklotrasy CT3 Křenovy – Vránov za
celkovou cenu 6 351 290,- Kč
vč. DPH,
- dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
mezi městem Staňkov a BIS, a.
s. Předmětem smlouvy je komunitní centrum Stará radnice
Staňkov – stavební práce. Tímto
dodatkem se rozšiřuje předmět
plnění o více práce a méně
práce dle změnového listu č. 3,
který je součástí dodatku, cena
díla se ponižuje o 363 592,- Kč
vč. DPH.
- vzory smluv dle výběrového
řízení pro efektivní veřejnou
správu na dílčí plnění:
1) Vytvoření strategického plánu
rozvoje města Staňkov mezi
městem Staňkov a Opus Consulting s. r. o. Cena díla je

248 050,- Kč vč. DPH.
2) Vytvoření Generelu zeleně
mezi městem Staňkov a Atregia
s. r. o. Cena díla je 591 690,- Kč.
3) Vytvoření Rozvojového plánu
mobility mezi městem Staňkov
a Opus consulting s. r. o. Cena
díla je 199 650,- Kč vč. DPH.
4) Vytvoření Pasportu dopravného značení a autobusových
zastávek mezi Městem Staňkov
a Akademii digitální ekonomiky,
s. r. o. Cena díla je 58 900,- Kč
vč. DPH.
5) Vytvoření koncepce sportu a
tělovýchovy mezi městem Staňkov a Mgr. Jakubem Popelkou,
Ph. D. Cena díla je 66 500,- Kč
vč. DPH.
- dodatek kupní smlouvy s č.1
A. D.Creative, s.r.o.,Chválenická
221/13, Plzeň, navýšení kupní
ceny o 69 159,77 Kč,
- rozpočtové opatření v rozpočtu
města Staňkov na rok 2019 č.
3. Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové
části 133 090 464,82 Kč a ve
výdajové části 152 455 992,17
Kč. Financování bude činit +
19 365 527,35 Kč (změna stavu
krátkodobých prostředků na
bank. účtech + 3 556 709,41
Kč, splátky úvěrů a půjček –
6 962 400,- Kč, úvěry a zápůjčka + 22 771 217,94 Kč),
- koupi automobilu pro zajištění
sociálních služeb PEUGEOT
RIFTER ACTIVE 1.2 PureTech
110 MAN6 dle nabídky č. 521
Auto Veleslavín Car, s. r. o. v celkové ceně 411 840.- Kč s DPH,
340 363,64 Kč bez DPH,
- opětovné znovuzvolení pana
Karla Malíka jako přísedícího
Okresního soudu v Domažlicích,
- záměr nabytí sokolovny
Staňkov tak, jak je stanoveno
ve znaleckém posudku č. 84506/2019 ze dne 20. 9. 2019
darovací smlouvou do vlastnictví
města Staňkov,
- Smlouvu o dílo mezi SÚS
Plzeňského kraje, p.o.,
Koterovská 462/162, 32600
Plzeň, DIČ: CZ72053119 a
městem Staňkov na zpracování
dokumentace pro územní
rozhodnutí, dokumentace
pro stavební povolení a
dokumentace pro provádění
stavby Rekonstrukce Trnkova
ulice. Část ceny díla ve výši
10 % bude uhrazena na základě
faktur vystavených do 15 dnů
po řádném ukončení díla a jeho
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předání objednateli, tj. SÚS
Plzeňského kraje, další část
ceny díla ve výši 40 % bude
uhrazena na základě faktury
vystavené do 15 dnů dle čl. 2,
odst. 2.1.2. této smlouvy a jeho
předání objednateli. Celková
cena díla bude 396 540,- Kč bez
DPH, z toho
město Staňkov 121 050,- Kč,
SÚS PK
275 490,- Kč,
- rozdělení příspěvků na podporu
tělovýchovy:
FK Staňkov 		 140 000,- Kč,
Sokol Staňkov 		 115 000,- Kč,
Sokol Krchleby
35 000,- Kč,
HC Staňkov 		 20 000,- Kč,
Oddíl tenisu 		 15 000,- Kč,
Fitness 		
5 000,- Kč,
Volejbal 		 10 000,- Kč,
ZŠ Staňkov 		 60 000,- Kč,

města Staňkov,
- funkční předmětný majetek
bude v souladu s § 6 zákona č.
115/2001 Sb., Zákona o podpoře
sportu, v platném znění trvale
zachován pro využití v oblasti
sportu,
- v darovací smlouvě zřídí ve
prospěch Tělocvičné jednoty
Sokol Staňkov věcné právo
spočívající v zákazu zcizení předmětného majetku či
jeho části ze strany města
Staňkov, a to bez předchozího
písemného souhlasu Tělocvičné
jednoty Staňkov. V případě
nesouhlasu Tělocvičné jednoty
Sokol Staňkov se zcizením,
má Tělocvičná jednota Sokol
Staňkov právo požadovat
navrácení předmětného majetku
či jeho části bezúplatně zpět.
bere na vědomí
Finanční vyrovnání za případné
- znalecký posudek ze dne 20. 9. zhodnocení předmětného
2019 č. 845-06/2019 o stanovení majetku bude řešeno
obvyklé ceny nemovitých věcí:
samostatně. Toto právo bude
pozemku zastavěná plocha a
společně s darovací smlouvu
nádvoří st. p. č. 221 o výměře
zapsáno do katastru nemovitostí,
2 048 m², součástí pozemku je
- město Staňkov bez zbytečného
stavba č. p. 201, pozemku ostat- odkladu po provedení vkladu
ní plocha p. č. 199/1 o výměře
darovací smlouvy do katastru
4 001 m², pozemku ostatní
nemovitostí vypracuje nájemní
plocha p.č. 1999/2 o výměře
smlouvu a pronajme předmětný
1 480 m², pozemku zahrada
majetek zpět Tělocvičné jednotě
p. č. 1999/4 o výměře 393 m²,
Sokol Staňkov za roční nájemné
vše zapsáno na LV č. 1589,
ve výši 1 000,- Kč s tím, že
katastrální území Staňkovnájemní smlouva bude v podměsto, obec Staňkov, okres
statných rysech korespondovat
Domažlice, kraj Plzeňský
s nabídkou ze strany města
– zkráceně označené jako
Staňkov pro Sokol Staňkov ze
Sokolovna Staňkov. Na základě dne 4. 1. 2016,
zjištění uvedených ve znaleckém
posudku a s přihlédnutím ke
garantuje
stavu a k místním podmínkám
- po darování předmětného mapolohy nemovitých věcí byla
jetku městu Staňkov Tělocvičné
znalcem stanovena obvyklá
jednotě Sokol Staňkov využívání
cena předmětného majetku v
předmětných nemovitostí dle
daném místě a čase na
jejích potřeb a v potřebném roz5 900 000,- Kč,
sahu pro její činnost,
prohlašuje, že
- předmětný majetek, zkráceně
označený jako Sokolovna Staňkov, zejména pak budova s č. p.
201, je jednou z dominant města
Staňkov s významnou historickou a kulturní hodnotou, místem pro aktivní odpočinek, pro
sportovní a kulturní vyžití nejen
obyvatel Staňkova. Cílem města
Staňkov je za pomoci dotací,
grantů a vlastních finančních
prostředků postupně zrekonstruovat a zrevitalizovat předmětný
majetek tak, aby mohl nadále
sloužit svému původnímu účelu
včetně možností dalšího využití,
jak pro potřeby Tělocvičné
jednoty Sokol Staňkov, tak i

pověřuje
- starostu města k dalším jednáním s představiteli Tělovýchovné
jednoty Sokol Staňkov, Sokolské
župy šumavské a dalšími orgány
České obce sokolské s tím, že je
oprávněn dle závěrů a výstupů
z jednotlivých jednání s představiteli České obce sokolské
provádět dílčí úpravy a změny
tohoto usnesení, které budou
následně jako změna tohoto
usnesení předloženy zastupitelstvu k projednání a ke schválení,
- radního města Zdeňka Strouska společně se starostou města
k dalším jednáním s představiteli Tělovýchovné jednoty Sokol
Staňkov, Sokolské župy šumav-

ské a dalšími orgány České
obce sokolské.
Usnesení z jednání rady města
dne 18. 12. 2019
Rada města schvaluje
- žádost SSOŠ a Gymnázia
BEAN s. r. o. Staňkov o
prominutí nájmu Lidového domu
ve Staňkově za účelem konání
maturitního plesu školy dne
24. 1. 2020,
- žádost Pavly Řeháčkové o
prominutí nájmu Lidového domu
ve Staňkově za účelem konání
burzy dětského oblečení, hraček
a potřeb pro děti dne 21. 3.
2020. Výtěžek ze vstupného
bude věnován na dobročinné
účely v rámci města Staňkov,
- žádost ředitelky ZŠ Staňkov
o příspěvek na plavecký kurs
pro žáky školy ve školním roce
2019/2020 ve výši 600,- Kč na
jednoho žáka. Celkem pro 179
žáků z devíti tříd, celková částka
119 400,- Kč,
- rámcovou nabídku pro
aktualizaci digitálního
povodňového plánu od firmy
Hydrosoft Veleslavín s. r. o.
Roční aktualizace při smlouvě
na minimálně 4 roky je 25 000,Kč bez DPH na 1 rok,
- nabídku na zpracování
dokumentace pro akci Demolice
objektu č. p. 107 v ulici 28.
října od firmy MSP, projektová
kancelář s. r. o. za cenu
25 000,- Kč bez DPH,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene mezi
městem Staňkov a GasNet
s. r. o. Předmětem smlouvy je
stavba plynárenského zařízení
Bytové domy Staňkov,
ul. Plzeňská – přeložka STL
plynovodu 2 ks plynových
přípojek,
projednala ceny vodného a
stočného na rok 2020
1) bere na vědomí vodné ve výši
41,32 Kč/m3
2) stanovuje stočné ve výši
62,08 Kč/m3.
Usnesení z jednání
zastupitelstva města dne
30. 12. 2019
Zastupitelstvo města
schvaluje
- následující koupě pozemků
v k.ú. Krchleby:
a) parc. č. 502/2 o celkové
výměře 3 m2 od paní Anny Herianové, bytem Břetislavova 209,
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Domažlice, za částku
105,- Kč/m2 (315,- Kč),
b) parc. č. 537 o celkové výměře
94 m2 od Prago-účet, s. r. o.,
K vodojemu 2382/4, Praha 5, za
částku 105,- Kč/m2 (9 870,- Kč),
c) parc. č. 539 o celkové výměře
19 m2 od paní Jiřiny Sikorové,
bytem Sokolovská 779/43, Plzeň
za částku 105,- Kč/m2
(1 995,- Kč),
d) parc. č. 76/6 o celkové výměře 14 m2 od paní Moniky Polívkové, bytem Částkova 1821/14,
Plzeň za částku 105,- Kč/m2
(1 470,- Kč).
Ve všech případech náklady
spojené s převodem pozemku
hradí kupující,
- rozpočtové opatření v rozpočtu
města Staňkov na rok 2019 č.4.
Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové
části 143 629 091,26 Kč a ve
výdajové části 156 122 025,86
Kč. Financování bude činit
+ 12 492 934,60 Kč (změna
stavu krátkodobých prostředků
na bank. účtech – 4 949 994,72
Kč, splátky úvěrů a půjček
– 6 962 400,- Kč, úvěry a
zápůjčka + 24 405 329,32 Kč).
- pravidla rozpočtového provizoria na rok 2020,
- střednědobý výhled rozpočtu
na roky 2020 – 2022,
- Obecně závaznou vyhlášku
O místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů č.1/2019,
neschvaluje
- prodej pozemku parc. č. 378/2
pí. Lence Leitlové.
Usnesení z jednání rady města
dne 15. 1. 2020
Rada města schvaluje
- žádost Miloslava Khase,
učitele ZŠ o fin. příspěvek
ve výši 12 000,- Kč, na
vzdělávací akci EDU Staňkov
spolupořádanou ZŠ ve
Staňkově,
- žádost ZO ČSZ Staňkov
o bezplatný pronájem sálu
Lidového domu za účelem
pořádání tradičních výstav květin
konaných ve dnech 25. - 26. 4.
2020 a 14. - 16. 8. 2020,
- žádost ředitelky MŠ Staňkov
o přijetí sponzorského daru
na maškarní karneval pro
MŠ Staňkov od UNITED
NETWORKS SE ve výši
3 000,- Kč,
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- objednávku 25 ks knihy
Svoboda nebyla zadarmo. Cena
jedné knihy 400,- Kč, celková
cena 10 000,- Kč,
- nabídku na koupi víceletého
kalendáře Z Normandie přes
Ardeny až k nám. Cena jednoho kalendáře 400,- Kč, celková
cena 10 000,- Kč za 25 ks,
- žádost Fitness Staňkov, z.s.
o bezplatný pronájem sálu
Lidového domu na pořádání
4. mistrovství Čech v klasickém
(RAV) silovém trojboji dorostu a
juniorů včetně fin. příspěvku
10 000,- Kč. Soutěž se uskuteční
5. 9. 2020,
- žádost MO SZHPK o
bezplatné zapůjčení sálu
Lidového domu ve Staňkově
na společné posezení členů
organizace Spolku zdravotně
handicapovaných Plzeňského
kraje ve dnech 13. 2. 2020 a
3. 12. 2020, vždy od 14.00

Leden / únor 2020

hodin do 18.00 hodin a fin.
příspěvek 10 000,- Kč na činnost
spolku,
- cenovou nabídku Mgr. Jiřího
Brože na ručně kovanou
jednokřídlovou mříž do objektu
Staré radnice v nabídkové ceně
37 500,- Kč,
- Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby
Ohučov, č. parc. 471/5 – kNN
č. IV-12-0014993/2/VB mezi
městem Staňkov a ČEZ
Distribuce a. s. Předmětem
smlouvy je právo ČEZ
Distribuce a. s. oprávněné
umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční
soustavy na dotčené nemovitosti
za jednorázovou náhradu ve výši
1 000,- Kč bez DPH,
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-120013004/VB/001 mezi městem

Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene na parcele p.
č. 1458/11 a p.č. 1458/21 v k. ú.
Staňkov město za jednorázovou
náhradu ve výši 1 100,- Kč bez
DPH.
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IV-120013158/1 Ohučov, DO 10RD –
TS, kNN mezi městem
Staňkov a ČEZ Distribuce
a. s. Předmětem smlouvy je
zřízení věcného břemene
dle energetického zákona za
jednorázovou náhradu ve výši
8 800,- Kč. bez DPH.
- nabídku na zpracování
dokumentace pro akci Demolice
objektu č. p. 26 v Nádražní ulici
od společnosti MSP, projektová
kancelář s. r. o. Cena celkem je
50 820,- Kč vč. DPH,
- cenovou nabídku firmy
Geodata za celkovou cenu

15 730,- Kč vč. DPH. Jedná
se o rozšíření programu
T-mapy o téma autobusové
zastávky, z důvodu zapracování
pasportu dopravního značení a
autobusových zastávek,
- žádost SDH Krchleby o
neinvestiční dotaci ve výši
50 000,- Kč na rok 2020 na
opravu a údržbu hasičské
stříkačky, zbrojnice, hřiště a
zajištění soutěží SDH,
- žádost Jana Tesáka, managera
skupiny Aušus, o bezplatný
pronájem Lidového domu ve
Staňkově za účelem pořádání
benefičního koncertu skupiny
Aušus konaného dne 10. 4.
2020. Výtěžek z této akce bude
věnován na léčbu následků
nemoci devítileté dívce,
- převzetí hasičské stříkačky od
JSDH Čečovice do vlastnictví
JSDH Staňkov.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

Vyčíslení nákladů na rekonstrukci Staré radnice
Rok
2015
2016
2017
2018
2019

název
celkové náklady
výměna vnitřních oken
   380.388,- Kč
oprava fasády
   361.693,- Kč
oprava střechy
1.554.723,- Kč
výměna venkovních oken
   302.975,- Kč
celková rekonstrukce             18.387.283,- Kč
Stavební práce		
TDI + BEZPO		
Vybavení interiérů
Ostatní		

dotace
   150.000,- Kč
   200.000,- Kč
   600.000,- Kč
   150.000,- Kč
9.500.000,- Kč

15.369.000,- Kč			
438.000,- Kč			
1.680.283,- Kč			
900.000,- Kč			

Shrnutí
Rok				celkové náklady
2015 – 2018
   2.599.779,- Kč
2019
18.387.283,- Kč
		
náklady
Celkem
20.987.062,- Kč

BIS a.s. Plzeň
Ingem a.s. Plzeň
A.D. Creative s.r.o. Plzeň
výběrové řízení, doplňující vybavení (mříže, popisky), projekt apod.

dotace		poskytovatel
1.100.000,- Kč
Plzeňský kraj
9.500.000,- Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP
dotace
10.600.000,- Kč

Nové wellness v penzionu
Zelený Háj
Finská a infra sauna, vířivka, relaxační místnost
Pronájem celého wellness (až 6 osob)
500Kč/hod.
Možnost objednání masáží.
Tel: +420 608 972 234

prováděcí firma
Renovum s.r.o. Staňkov
Miroslav Miler, malíř, natěrač H. Týn
Karel Konopík, tesařské a pokrývačské práce Krchleby
Renovum s.r.o. Staňkov

info@zeleny-haj.cz

město Staňkov
10.387.062,- Kč

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE
STAŇKOV
Od 5. 2. 2020 - MUDr. Pavla Faitová

Ordinační hodiny:
Středa
7:00 – 8:00 hod. náběry krve
		
8:00 – 14:00 hod. lékař
Čtvrtek
7:00 – 8:00 hod. náběry krve
		
8:00 – 12:00 hod. lékař

Telefonické objednání
středa, čtvrtek 7:00 – 14:00 hod.
na čísle 606 823 453
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Tříkrálovou sbírku pořádá Charita
ČR. Lze na ni přispět celoročně, a to
dárcovskou SMS na číslo 87 777 ve
tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV
KOLEDA 30 /60, 90/, DMS KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90, nebo přímo
na účet 66008822/0800 u České
spořitelny.
Koledníci na Staňkovsku však už
mají svou těžkou službu úspěšně
za sebou. Celkem bylo 31 kasiček.
Vybíralo se ve Staňkově a v 22 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. Za koledníky děkuji
především paní Kotačkové (staňkovské Pekařství – Petr
Kotačka) za jejich nakrmení po těžké službě a panu Beckovi (Ovoce a zelenina Beck Staňkov) za dodání přírodních
vitamínů. 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.
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 80 tisíc Kč. Diecézní Charita již připravuje
darovací smlouvu Základní škole Staňkov na část těchto
peněz. Budou se z toho hradit potřeby konkrétních dětí ze
sociálně slabých rodin. Podporujeme studium 12letého bolívijského chlapce. 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, v nichž sbírka probíhala, ze sociálního odboru nebo z řad občanů samotných. Obracejte se s návrhy
na paní Ludmilu Petrašovskou nebo na paní Marii Machovou, ředitelku Farní charity Staňkov.
Jana Vacíková

Společenská kronika

V měsíci lednu oslavili  významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Tesárek Antonín, Staňkov II
70 let
Hilpert Jiří, Staňkov II
70 let
V měsíci únoru oslavili nebo oslaví významné životní jubileum
tito občané Staňkova
Binderová Věra, Staňkov II
93 let
Srbová Věra, Staňkov II
90 let
Harmáček Josef, Staňkov II
80 let
Neubauer Josef, Staňkov II
75 let
Kumpan Jan, Staňkov I
75 let
Hrdinová Bohumila, Staňkov I
75 let
Kastlová Anna, Staňkov II
70 let
Herianová Eva, Staňkov I,
70 let
Lorencová Marie, Krchleby
70 let
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Tříkrálová sbírka na Staňkovsku a
Kolovečsku v lednu roku 2020
Staňkov

32 303 Kč

Staňkov podnikatelé

10 964Kč

Osvračín, Mimov

19 140 Kč

Hlohová

7 439 Kč

Lštění, Malonice

6 348 Kč

Krchleby

6 315 Kč

Poděvousy

5 134 Kč

Čermná

5 040 Kč

Srbice

4 960 Kč

Strýčkovice, Háje

4 478 Kč

Hlohovčice

3 594 Kč

Horní Kamenice

3 384 Kč

Ohučov

3 267 Kč

Puclice

3 181Kč

Vránov

3 163 Kč

Těšovice

3 085 Kč

Koloveč - kostel

2 998 Kč

Doubrava, Malý Malahov

2 891 Kč

Močerady, Nové Dvory

1 260 Kč

CELKEM

128 944 Kč

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

V obřadní síni MěÚ byli koncem roku 2019 slavnostně přivítáni
tito noví občánkové města
Radim Urs
Elen Kaufnerová
Alena Hašková
Eliška Mlezivová
Vanesa Štenglová
Vojtěch Bauer
Zdeněk Beneš
Kateřina Pomahačová
Michael Keřt

Karel Zimmermann
Lukáš Sopr
Matěj Muchna
Daniel Římek
Adéla Šlehoferová
Eliška Valečková
Sebastián Vagner
Šimon Baar
Karolína Wagnerová

Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ
Staňkov, kterým tímto děkujeme.
						
matrika MěÚ
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100. výročí založení Dětského domova ve
Staňkově 1919 – 2019 (2. část)
V roce 1951 byl ústav přejmenován
na dětský domov, řádové sestry byly
vystřídány civilními zaměstnanci.
Zprvu se zaměstnanci neustále
měnili, v náročném zaměstnání
setrvávali jen několik týdnů.
Později se situace ustálila.
V roce 1957 byla kapacita domova
25 dětí, o které se staralo sedm
pracovníků.
V dětském domově se měnilo
neustále věkové složení dětí, nějaký
čas tu byli dokonce pouze chlapci ve věku 10 - 15 let, později se domov
ustálil jako heterogenní pro děti od 3 do 18 let.
V 60. letech minulého století proběhla generální oprava budovy domova.
Postupně se navyšovala kapacita dětského domova až na 30 dětí a počet
zaměstnanců byl maximálně 11.
V domově byly různé zájmové kroužky, národopisný taneční soubor, pořádal
se letní tábor v Mezholezích. Od 80. let minulého století se děti účastnily
také turistických srazů dětí z dětských domovů z celé republiky.
Počátkem 90. let 20. století začaly rozsáhlé stavební úpravy v celém areálu
DD. Bývalá kůlna na koks se přestavěla na novou obytnou budovu, dřevěná
pracovna na klubovnu.
V roce 1994 bylo slavnostně otevřeno v nově zrekonstruované budově
středisko výchovné péče pro děti a mládež. Nabízelo ambulantní a posléze
i pobytovou pomoc a odbornou péči dětem v ohrožení. Toto středisko je
v současné době umístěno v Domažlicích a spadá pod Dětský diagnostický
ústav v Plzni.
Další stavební úpravy probíhaly od roku 2000 do roku 2003 – jedná se o
přístavbu domova, celkovou rekonstrukci místností, výměnu střešní krytiny
a krovu, výměnu oken apod. Tyto stavební práce si vyžádal novéhý zákon č.
109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy a hygienických vyhlášek, kterými
se upravují podmínky ubytování a stravování dětí. Celý interiér domova se
změnil na čtyři rodinné byty ve dvou budovách, kde žijí děti v max. počtu
osm dětí.
Tento rok vnímáme i jako zlom v transformaci dětských domovů na domovy
rodinného typu. Každá rodinná skupina obývá svůj rodinný byt vybavený
vším potřebným. Děti mají pokojíky maximálně třílůžkové, byty mají
obývací prostor, kuchyňku a sociální zařízení. Každá rodinná skupina si žije
svým vlastním životem podobným co nejvíce velké rodině. Oslovení teto,
strejdo je naprosto běžné. Mění se styl výchovné práce, cílem je připravit
děti co nejlépe na život.
V současné době je v dětském domově 31 dětí ve věkovém rozmezí zpravidla
od 3 do 19 let, popř. do 26 let, pokud se připravují na budoucí povolání. Děti
jsou do domova umisťovány pouze na základě soudního rozhodnutí. Děti
navštěvují mateřskou školu, základní školu, odborná učiliště, střední školy a
také vyšší odborné nebo vysoké školy.
V rodinné buňce v Horšovském Týně, kterou jsme otevírali v roce 1996,
je umístěno dalších sedm dětí, které převážně navštěvují Základní školu a
Odbornou školu v Horšovském Týně.
O naše děti se stará 12 pedagogických pracovníků, 11 asistentů pedagoga a
7 provozních zaměstnanců. Zřizovatelem domova je od roku 2001 Plzeňský
kraj.
V našem dětském domově a ve městě mají děti možnost vyžití v různých
zájmových kroužcích, jezdí na různé výlety a na pobyty v táborech. Také
jsme navštívili Řecko, Kypr, Chorvatsko, Itálii, Polsko, Francii a Rakousko
za přispění sponzorů nebo různých nadací. V současné době se děti zapojují
i do různých projektových činností, do kulturní přehlídky dětí z dětských
domovů Nejmilejší koncert, do Sportovních her pro děti z DD a dalších akcí.
Pro starší děti byl určen projekt Šance pro budoucnost, v rámci kterého jsme
získali od města tzv. startovací byt pro děti odcházející z DD zletilostí, a
dále projekt Krok do života 1. Díky těmto projektům se odcházející děti
připravují na odchod do samostatného života.

Součástí dětského domova je od ledna 2008 Zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc Robinson v Klenčí pod Čerchovem a od ledna 2012
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Robinson Stod.
Poskytuje ochranu a pomoc dětem, které se ocitly v tísni. Jedná se o děti bez
péče přiměřené věku, děti, jejichž život, zdravotní stav, přiměřený vývoj či
základní práva jsou vážně ohrožena. Důležité je, že u dětí není nařizována
ústavní výchova. O děti je pečováno jako v rodině. V obou zařízeních o děti
pečuje celkem 30 pracovníků.
A kolika dětem pomohl dětský domov? Od počátku činnosti sirotčince
a posléze dětského domova do dnešního dne je to 1 246 dětí. ZDVOP
Robinson Klenčí pod Čerchovem pečoval o 341 dětí a ZDVOP Robinson
Stod o 216.
Končí listování a pročítání kronik. 100 let je dlouhá doba. Zařízení
prošlo dobami těžkými a radostnými, pevně věřím, že těch radostných je
mnohem více. Co je krásnějšího než návštěvy našich bývalých dětí, které
přijedou navštívit svůj „domov“ a pochlubí se svou vlastní rodinou. A rády
zavzpomínají na svoje dětství a ptají se, kdy se zase všichni sejdeme.
Slova díků za podporu patří našemu zřizovateli Plzeňskému kraji, městu
Staňkov, sponzorům, spolkům, nadacím a všem dobrým lidem, kteří nám
pomáhají naše úsilí a poslání naplňovat.
V závěru patří velké poděkování všem mým současným i bývalým
spolupracovnicím a spolupracovníkům za jejich obětavý přínos pro dětský
domov.
		
PaedDr. Jana Koubová, ředitelka

Poplatky 2020 dle místních
vyhlášek
Poplatek za svoz a likvidaci komunálního
odpadu dle vyhlášky 1/2019:
600,- Kč/trvalý pobyt či rekreační objekt.
Větší množství odpadů, než je kapacita vašich
nádob - kontaktujte MěÚ - technické služby
města nebo odpady odvezte do sběrného
dvora (otevírací doba: středa a pátek 13.0017.00 h, sobota 8.00-13.00h).
ve Staňkově
			

Poplatek za psy
250,- Kč u domu
400,- Kč v byt. domě

v Krchlebech, Ohučově a Vránově 150,- Kč
Důchodci platí ve všech částech obce 100,- Kč.
Poplatky za pronájem hrobového místa
a služeb na hřbitově je nutné zaplatit na
základě smlouvy do konce června letošního
roku.
Platit je možné hotově i platební kartou
v pokladně MěÚ ve dnech pondělí - pátek
nebo převodem na účet.
19-520321/0100 v.s. odpad 1340+č.p.		
			
v.s. za psy 1341+č.p.
v.s. za hroby uveden na smlouvě.
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Pololetní zhodnocení aneb Co jsme
prožili a co nás ještě čeká

V poslední době se snažíme o to, abychom přiblížili veřejnosti náš
běžný život uvnitř školky. Mimo využívání zaběhnutých metod a
forem práce hledáme nové a netradiční způsoby výuky, které jsou
pro děti přístupné a zajímavé. Součástí toho jsou i doplňkové akce
určené buď jen dětem samotným, nebo i rodičům či veřejnosti. Tyto
akce jsou nadstandardem, který našim dětem dopřáváme ve velmi
rozmanité škále.
Dříve než se pustíme do výčtu akcí, které nás do konce
tohoto školního roku ještě čekají, dovolte malé ohlédnutí zpět.
Hned počátkem září jsme se setkali s rodiči na společné
informativní schůzce. Dětem jsme v tomto měsíci dali čas a prostor
na to, aby si zvykly na vše nové, ale již koncem tohoto měsíce jsme se
stali spolupořadateli Drakiády. V první polovině října v MŠ proběhlo
vyšetření zraku odborníkem firmy PRIMA VIZUS, které u dětí odhalilo
nejednu oční vadu. Následovala oblíbená soutěž Podzimníčků, do
které se stejně jako při Drakiádě mohly zapojit celé rodiny. Poté
jsme začali jezdit do solné jeskyně v Malém Malahově, což posílilo
dětskou imunitu. Tyto pobyty jsme realizovali během následujících
tří týdnů. Ještě v říjnu poznali předškoláci chod Letecké záchranné
služby v Líních, a aby to těm mladším nebylo líto, zúčastnili se hned
další den projektového dne s nabídkou vyzkoušení a následného
zakoupení nových hraček a vzdělávacích materiálů. Některé z dětí
měly možnost přivítat do života nové občánky na městském úřadě.
Přínosné bylo také vyšetření řeči plzeňskými logopedkami, na jejichž
závěry teď navazují svou práci obě paní učitelky z naší školy, které
se této problematice věnují.
Začátkem listopadu mělo přijet oblíbené divadlo NÁNA
s Ovčí pohádkou. Toto však bylo přeloženo na pozdější termín
z důvodu nemoci hlavní protagonistky. S mladšími dětmi jsme
navštívili místní loutkové divadlo, které sehrálo pohádku Čaroděj
Černobýl. Předškoláci se nezúčastnili, protože mají během roku jiné
aktivity blízké jejich věku, například měli možnost zhlédnout a aktivně
se zapojit do interaktivní ukázky první pomoci, která se konala
v prostorách MŠ. Podobnou akci přizpůsobenou věku plánujeme
pro ostatní věkové skupiny na druhé pololetí tohoto školního roku.
Proběhlo individuální focení dětí a koncem měsíce jsme v kině zhlédli
filmovou premiéru pohádku Čertí brko.
Na začátku prosince za námi přijelo divadlo DINO
s představením O polepšeném čertovi, které bylo obohaceno
netradiční mikulášskou nadílkou v podání herců jmenovaného
divadla. V polovině měsíce jsme pozvali širokou veřejnost na naši
školní zahradu, kde jsme uspořádali velmi oblíbené vánoční zpívání,
jehož součástí byla i ohnivá show. A také jsme dětem připravili
slavnostní Štědrý den.
V lednu obdrželi všichni rodiče podrobný dotazník, ve
kterém mohli vyjádřit svou spokojenost, popř. nespokojenost a také
dojmy, postřehy a konkrétní připomínky k provozu a fungování MŠ.
Následně proběhl také pro rodiče Den otevřených dveří. Mohli se
seznámit s výchovně-vzdělávacím programem běžného dne a také
se do něj aktivně zapojit. Každá třída nabídla hned dva termíny, aby
nikdo nebyl časově znevýhodněn. O to víc nás zarazilo, že účast
rodičů byla velice nízká.
Teď v únoru zhlédneme několik divadelních představení.
Původně jsme měli v plánu skotačení na sněhu, ale protože nám
v tomto směru počasí moc nepřeje, operativně jsme únor přejmenovali
na měsíc kulturní. Čekají nás hned čtyři divadla. Divadlo NÁNA
sehraje Cirkousíček. Na Sněhovovou královnu v Ledovém království
se chystáme do Horšovského Týna a jako třetí to bude muzikál O
dvanácti měsíčkách v podání studentek střední školy z Horšovského
Týna, které u nás absolvují celoroční praxi. A na závěr přiveze divadlo
Ondřej Námořnickou pohádku. Během února či začátkem března
proběhne vyšetření školní zralosti přímo v MŠ.
7. 3. všechny srdečně zveme do Lidového domu na náš
tradiční maškarní karneval, se kterým se letos přeneseme do pravěku.
V březnu dále oslavíme Měsíc knihy. Opět zapojíme veřejnost,
tentokrát do čtení pohádek před spaním. Také navštívíme místní
knihovnu a předškoláci prožijí v MŠ Noc s Andersenem, jejíž součástí
bude další návštěva loutkového divadla, v nově opraveném bazénu
v Domažlicích absolvují plavecký výcvik se školenými instruktory a
poté pojedou do plzeňského divadla Alfa na představení O pejskovi
a kočičce a pár dní nato k nám přiveze divadlo Letadlo představení
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Průzkumníci v Africe.
V dubnu oslavíme tradiční svátek soutěží Velikonoční
vajíčko, kde se budou moci jednotlivé rodiny prostřednictvím dětí
prezentovat nápaditými dekoracemi. Na školní zahradě strávíme
dopoledne s BESIPEM, navštívíme přenosné planetárium v LD, kde
se následně i vyfotíme. Společně se ZŠ se zúčastníme Listování
s Lukášem Hejlíkem.
V květnu se úplně všichni vydáme na vodní hrad Švihov, kde
pro nás na míru ušijí zábavné dopoledne plné pohádek, zajímavých
činností a netradičních zážitků. Také navštívíme místní dobrovolné
hasiče, kteří pro nás připraví soutěžní dopoledne a zhlédneme ukázku
techniky profesionálních hasičů v akci. V tomto měsíci proběhne
zápis nových dětí do MŠ a s tím spojený Den otevřených dveří pro
veřejnost. Děti navštíví místní kino. Navíc chystáme překvapení u
příležitosti Dne matek.
V červnu společně se základní školou prožijeme sportovní
dopoledne zaměřené na rozvoj tělesné obratnosti dětí na jejich
novém výborně vybaveném školním hřišti a to u příležitosti Dne dětí.
V MŠ proběhne slavnost Pasování předškoláků na školáky a potom
se tito předškoláci podívají do prvních tříd ZŠ. Nezapomeneme ani na
památeční závěrečné fotografování. Příchod léta oslavíme zahradní
slavností spojenou s opékáním vuřtů.
Jsme aktivní i v činnostech s dlouhodobým časovým
horizontem. Sbíráme hliník na podporu života zvířat v plzeňské
ZOO. Už se nám podařilo odevzdat 310 kg. S Fondem SIDUS se
pravidelně zapojujeme do sbírky na pomoc nemocným dětem a také
Cvičíme se zvířátky za podpory České obce sokolské.
Snažíme se zpestřovat život nejen předškolákům, ale i
těm mladším. Stále však musíme mít na zřeteli zvláštnosti daného
věkového období a přihlížet k náročnosti jednotlivých projektů. Je
jasné, že předškolákům se nabízí širší spektrum, ale těm mladším
může být útěchou fakt, že i oni dospějí v předškoláky. Už teď toho
máme hodně za sebou, ale ještě víc nás toho čeká. Těšíme se na
příjemné chvíle a zajímavé zážitky.
Kolektiv MŠ Staňkov

27.

dětský
maškarní
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Vstup
dospělí 50 Kč
děti 20 Kč
masky zdarma
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VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Je možné, že byl pro někoho pátek 13. prosince den
smolný, ale pro děti z místní mateřské školy to bylo spíš
naopak. Už dlouho dopředu byl na tento den naplánován
tradiční vánoční koncert pro děti, rodiče i široké okolí. A
nezůstalo jen u plánů, koncert se opravdu uskutečnil.
Den předem proběhla generální zkouška se všemi
dětmi a dopadla moc dobře. Děti jen litovaly, že je počasí
spíše podzimní než zimní. Všichni společně pak vzpomínali,
kdy naposledy tento každoroční koncert provázel mráz,
sníh nebo obojí dohromady.
Ještě v pátek ráno při příchodu do školky nikoho
nenapadlo, že by nás počasí v tomto směru mohlo
překvapit. Když se však po poledni začaly z nebe snášet
první sněhové vločky, děti ožily a začaly doufat, že bude
mít koncert tu pravou vánoční atmosféru. A stalo se.
Během pár hodin napadl sníh a pokryl celou školní zahradu,
kde se koncert konal. Asi nejen ti malí byli nadšení a
koncertu se nemohli dočkat. Možná právě díky tomu počasí
si velcí uvědomili, že je čas se v tomto předvánočním
shonu zastavit a prožít si alespoň pár chvil v klidu a
v blízkosti svých nejbližších. Účast byla letos opravdu
hojná, a dokonce vícegenerační.
Malí zpěváci se předvedli se zbrusu novým
repertoárem vánočních písní a básní, což diváci ocenili
nejen potleskem, ale i slovy chvály a uznání.
Všichni pak mohli ochutnat tradiční vánoční
speciality a těšit se na zajímavou tombolu, která letos
nabídla možnost vyhrát nejen vánočního kapra nebo
stromeček, ale také nadýchanou vánočku.
Zajímavý byl i poslední bod programu, který si
nenechal nikdo z přítomných ujít. Ohnivá show zaujala
malé i velké bez rozdílu a v naprosté tmě opravdu vynikla.
Děkujeme tímto všem, kteří se na této akci podíleli,
a věříme, že si ji příští rok opět zopakujeme.

					

Miroslava Přibylová
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Ohlédnutí ZUŠ Staňkov

Konec roku ať už kalendářního nebo školního s sebou
přináší bilancování v podobě veřejných vystoupení a
koncertů. V prosinci loňského roku jsme pro rodiče a
širokou veřejnost připravili jak tradiční vánoční koncert
odehraný v místním kině s představením nového křídla, tak
i každoroční zpívání koled, tentokráte jednak ve vstupní
hale nově otevřené staňkovské radnice, jednak na našem
náměstí. S úspěšným kalendářním rokem se naši žáci
rozloučili 20. prosince na vánočním koncertování před
zaplněným domažlickým náměstím. Vážíme si práce našich
učitelů a jejich svěřenců, stejně jako podpory rodičů.
Poděkování patří i naším sponzorům - Chodské pekárně
pana D. Koritáka a Ovoce, zelenina pana M. Beka.
Všem touto cestou děkujeme a do příštích dnů si přejeme
prožít další krásné společné chvíle. 		
ZUŠ Staňkov
Česko zpívá koledy
na Staré radnici - zpívalo se i
na náměstí

Hraní v Domažlicích u
stromečku

Česko zpívá koledy
na Staré radnici

Strana 9

Básnířka a skladatelka Romana
Schuldová slaví životní jubileum
Klavírní pedagožka, hudební skladatelka a básnířka paní
Romana Schuldová ze Staňkova oslavila 8. února 2020
své 55. narozeniny.
Knihovna města Plzně a Středisko západočeských
spisovatelů uspořádaly k poctě umělkyně výstavu
nazvanou „Víra a naděje“. Součástí slavnostního zahájení
výběru z autorčiny básnické tvorby byla 2. ledna 2020
také prezentace již třinácté básnické sbírky „Chtěla jsem
být lunou“.
První plzeňskou kulturní událost letošního roku provázel
značný zájem veřejnosti i médií. Kromě blízkých a přátel
Romany Schuldové byla přítomna i řada vzácných hostů,
včetně ředitelky staňkovské ZUŠ s částí pedagogického
sboru.
Na verše s duchovní tematikou „múzou políbené“
básnířky vyšla z pera renomovaných recenzentů již
řada příznivých posudků. Autorčina poezie vycházející
u vydavatelství ArtKrist je ve sbírkách významných
institucí, a to např. Národní knihovny v Praze, Knihovny
Národního muzea v Praze atd. Nesporný talent členky
Střediska západočeských spisovatelů dokládá i nominace
nakladatelstvím Host na „Nejlepší básnickou sbírku roku
2016“ vč. několika cen.
O všestrannosti „Bohem obdařené“ multioborové
umělkyně svědčí také pět desítek zkomponovaných
klavírních, varhanních či houslových skladeb, symfonií,
oratorií, písňových cyklů či melodramů, provedených
předními
interprety
na
mnoha pódiích.
Kreativita Romany
Schuldové,
která
ve
Staňkově 55 let žije a
pětatřicet let i pedagogicky
působí, však není jediným
kritériem, proč si skromné
a pokorné ženy vážit.
Hodna obdivu je také pro
objem a zejména obsah své
umělecké výpovědi.
Text a foto Eva Hubatová
Publicistka a fotoreportérka,
členka Syndikátu novinářů ČR

Vzhledem k tomu, že akce ZUŠ jsou určeny především
široké veřejnosti, budeme rádi, když nám pomůžete vybrat
příští místo konání celostátní akce Česko zpívá koledy.
Uskutečnila se již na těchto místech: kino, zahrada ZŠ,
radnice a náměstí. Vaše podněty můžete nechávat ve
schránce ZUŠ Staňkov či na podatelně MÚ Staňkov do
konce března. Za vaše názory předem děkujeme.
ZUŠ Staňkov

--------------------------------------------

Česko zpívá koledy 2020, by se mohlo podle
mého názoru konat (místo ve Staňkově):
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Z archívu

Spejbl a Hurvínek ve Staňkově
Spejbl letos slaví 100leté narozeniny, a protože loutkové divadlo
má ve Staňkově dlouholetou tradici, dovolím si obojí připomenout.
Periodikum Staňkovsko ve svých inzercích zachytilo konání
loutkových představení s Kašpárkem pro děti ve 20. letech a později i
návštěvy populárního Skupova divadla feriálních osad. V archivním
fondu Archiv města Staňkov se pak dochovala úřední oznámení těchto
kulturních akcí, jedno je z třicátých let a týkalo se místních poplatků a
druhé z let čtyřicátých, kdy podléhalo schválení cenzury.
První doložená představení loutkového divadla Spejbla a
Hurvínka ve Staňkovech jsou ta, která uspořádal Sportovní klub
Sparta ve dnech 24. a 25. října 1931, a to 24. října ve 14 a 20 hodin ve
Staňkově Vsi v Lidovém domě a 25. října ve 14 a 20 hodin ve Staňkově
Městysi v sokolovně. Podle prohlášení sportovního klubu měly děti ze
Staňkova a okolí vzácnou příležitost zhlédnout představení loutkového
divadla pana profesora Skupy, které bývalo v Plzni tak přeplněno,
že vstupenky pro venkovské děti nezbývaly. A tak většina těchto dětí
zatím neměla možnost vidět divadlo předváděné samotným autorem
a „nedostižným umělcem v loutkářství“. Představení mělo několikrát
reklamu v místních novinách Staňkovsko, neboť pořadatel vynaložil
na představení nemalé finanční prostředky. Přestože pořadatel
apeloval na rodiče, aby umožnili svým dětem zažít Spejbla a Hurvínka,
večerní představení byla určena pro dospělé. Sportovní klub
samozřejmě musel předem ohlásit tuto kulturní akci oběma obecním
úřadům (vsi i městečka) s tím, že rovnou prohlásil, že toto divadlo je
osvobozeno od dávek ze zábavy.
Znovu bylo možné zhlédnout představení Spejbla a Hurvínka
8. září 1941. Tato produkce se odehrála v rámci zájezdu Skupova
loutkového divadla na Domažlicko, kdy 8. září 1941 divadlo hrálo
v Lidovém domě ve Staňkově, 9. září v Lidovém domě v Domažlicích
a 10. září ve Kdyni, vždy v 17 hodin hru pro děti Robinson Hurvínek
a ve 20 pro dospělé Ať žije zítřek. V archivním fondu Archiv města
Staňkov se dochovalo povolení, které v této neblahé době vydával
Vládní policejní úřad v Domažlicích. Představení pak hodnotil tisk:
Toto loutkové divadlo může být vzorem jak kultivovanosti mluveného
slova, tak i mimikou hrajících postaviček (zní to paradoxně, mluvíme-li
o loutkách, tím spíše to ale potvrzuje náš poznatek) všem hercůmochotníkům i z povolání, neboť obě tyto přednosti spolu s dokonalou
souhrou textové předlohy se zvukovými projevy ze zákulisí a bezvadné
technické vybavení celého Skupova souboru staví jej na první místo
v tomto oboru vůbec a na vedoucí místo divadelního umění.
Vztah Skupova divadla ke zdejšímu kraji byl dán především
spoluprací s jednou z osobností významného rodu staňkovských
Wenigů, kterou představoval meclovský Frank Wenig (18981974). Ani on se nevymkl rodinné tradici a stal se učitelem, později
redaktorem v Plzni a Praze a zástupcem šéfredaktora Svobodného
slova. Ale v povědomí široké veřejnosti zůstal především díky své
tvorbě pro děti a pro Spejbla a Hurvínka, jimž psal divadelní hry.
Jedna z nich, Kolotoč o třech schodech, byla zřejmou mnichovskou
alegorií, a proto byla za války zakázána. Skupa sám byl později za
poslech zahraničního rozhlasu zatčen a některé loutky zabavilo
gestapo.
Naštěstí, jak léta ukázala, Spejbl byl vyroben z nezničitelného
materiálu, viďte, diváci…
Radka Kinkorová

Lyžařský kurz na šumavském Slavoji

V neděli 19. ledna začal lyžařský kurz pro sedmé třídy. Poprvé za 14
let se autobusu povedlo zdolat veliký kopec a vyjet až k chatě. Po
příjezdu jsme se ubytovali a namáhavě jsme si povlékli postele. A pak
byla večeře a seznámení s pravidly.
V pondělí jsme byli přiřazeni k deváťákům do skupin. Ti, co neuměli
lyžovat, jezdili na malé pomě a páni instruktoři je to učili. Ten den
se hodně padalo na lyžích, protože nemrzlo, a tak byl sníh hodně
těžký. Konečně večeře. Mohli jsme si vybrat, jestli si k bramborové
kaši dáme kuřecí řízek nebo smažený sýr. Druhý den jsme se s instruktory učili nové dovednosti, např. otáčet se z místa. Ve středu se
lyžovalo jenom dopoledne, protože odpoledne se šlo na procházku
k Černému jezeru. Cestou jsme si užili plno legrace. Večer bylo společné zpívání. To probíhalo tak, že jsme se rozdělili do čtyř skupin
a postupně jsme po skupinách zpívali různé písně. Na čtvrtek byl
naplánovaný slalom mezi tyčemi na čas a večer se vyhlásili vítězové.
Poté byla úžasná diskotéka, kde zněly písně různých žánrů, při kterých se zpívalo i tančilo.
Ani jsme se nenadáli a byl tu pátek. Museli jsme vše uklidit a vystěhovat se z pokojů. Mohli jsme také jít dopoledne na chvíli lyžovat,
ale většina zůstala na chatě, protože jsme byli unaveni. Při odjezdu
jsme takové štěstí neměli, protože autobus zůstal stát pod velikým
kopcem, takže jsme tam museli naše batohy i lyže odnést. Lyžařský
výcvik jsme si velmi užili.
Jindřich Jirásko, Patrik Valečka, 7. A

Nabízíme stavební práce všeho druhu,
výškové práce, kácení rizikových stromů a
výkopové práce za pomoci bagru. V případě
zájmu mě prosím kontaktujte
na tel. čísle 775 678 166 Jiří Kubizňák.

Potřebujete prodat dům, byt nebo pozemek?
Obraťte se na našeho specialistu pro oblast Staňkovska.

Emil Hofman
realitní makléř

+420 725 617 633
ehofman@rscs.cz

Leden / únor 2020

Kultura
Kultura v Lidovém domě a v kině
19. 2. Josef Dvořák- herec, bavič – talk show
22. 2. Rocková taneční zábava
7. 3. Dětský maškarní ples
9. 3. Happening „Pamatuj“
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Až poletí andělé

V předvánočním čase, 14. prosince, jsme mohli zažít příjemný
večer nazvaný Až poletí andělé s Jiřím Langmajerem (housle,
zpěv, recitace), Ivanou Klimentovou (zpěv) a Věrou Müllerovou
(klávesy) z plzeňských divadel. Na programu byly skladby
Johanna Sebastiana Bacha, Georga Friedricha Händela a
Charlese Adamse a poezie různých autorů. Program v kostele
svatého Jakuba navodil atmosféru nadcházejících svátků.

12. 3. Netolička - koncert dech. kapely
14. 3. Rockový bál
18. 3. Ani za milion – divadelní představení
25. 3. Koncert na počest J. A. Komenského
2. 4. Fešáci - koncert

9. 4. Kozlaňáci - koncert dech. skupiny
10. 4. Rocková taneční zábava- Aušus benefiční koncert

18. 4. Rocková taneční zábava
25. - 26.4. Jarní výstava cibulovin

Informace k provozu městské knihovny

Od 11. února se podařilo zajistit za dlouhodobě nemocnou knihovnici paní
Malíkovou částečnou náhradu. Knihovna bude otevřena v pondělí od 13:00
do 17.00 hodin a ve středu od 13:00 do 16:00 hodin a do Staňkova bude
dojíždět bývalá knihovnice z Horšovského Týna paní Baxová. Omlouváme
se všem čtenářům za komplikace, které se objevily zrovna v době po
přemístění knihovny do nových prostor ve Staré Radnici, ale nemoc se
bohužel nevybírá. Přejeme paní Malíkové brzké uzdravení a věříme, že se
provoz knihovny vrátí co nejdříve do normálu.
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Sport

Staňkovští hokejisté v
lednu vyhrávají

V
letošní
jubilejní
20.
sezóně
staňkovského klubu se hokejisté
utkávají se svými soupeři ve třetí
skupině
Krajské
soutěže
mužů
Plzeňského kraje. Hokejový klub má
odehráno 15 utkání z celkových 22.
Bilance Staňkova v těchto utkáních je
šest výher, jedna remíza a osm proher
se skórem 47:56. V prosincových
zápasech Staňkov nejprve remizoval
2:2 s TJ Příkosice, poté vyhrál 4:2
nad HC M. Touškov a dále Staňkov
na domácím ledě prohrál 4:6 s lídrem
soutěže HC KlausTimber. V lednových
zápasech nejprve na plzeňském ledě
Staňkov porazil 3:1 HC Chotíkov a
poté na domácím domažlickém ledě
zvítězil 2:1 nad Sokolem Vejprnice. V
nejbližších utkáních změří hokejisté síly s kluby: HC Stříbro,
HC Kaznějov, Sokol Díly a HC Holýšov. Nejlepším střelcem
Staňkova je Tomáš Přibyl se 14 góly, dále Petr Hoffman s 8
góly a Tomáš Krippner se 7 góly. Nejvíce nahrávek na góly má
Tomáš Nový - 8 asistencí. Nejproduktivnějsím obráncem je

Marek Přibyl s 3 góly a 4 asistencemi. Na brankářském postu
jsou Jan Brožovský a Šimon Altman. Nejvylučovanějším
hráčem je Marek Přibyl s 18 trestnými minutami. O poslední
třetině soutěže vás budeme informovat příště. Více na  www.
hcstankov.cz .
foto: Nejlepší střelec Staňkova Tomáš Přibyl

Nikdy není pozdě

inzerát – „Výzva“ na sportovní straně zpravodaje,
kde autor publikace žádal o poskytnutí či zapůjčení
takovýchto materiálů pro co nejkompletnější
zpracování publikace.
Mapování dějin zdejšího fotbalu nekončí
vydáním této knihy a autor Fotbalové kroniky
připouští, že se někdy v budoucnu může pokusit
o vydání jakéhosi doplňku či dodatku, kde
zaznamená dění od současné doby a zároveň
uveřejní i nově získané dokumenty z historie. Proto
by přivítal, kdyby majitelé byli ochotni své archivní
dokumenty zapůjčit ke kvalitnímu okopírování buď
do redakce Staňkovska, přímo autorovi Viktoru
Steinbachovi, nebo na Městský úřad ve Staňkově.
						
Redakce

V minulém čísle Staňkovska jsme informovali o křtu
knihy Staňkov – Fotbalová kronika. Kniha vzbudila
nebývalý ohlas a vesměs velmi pozitivní hodnocení.
Není divu, staňkovský fotbal je společenským
fenoménem dlouhá desetiletí. Publikace vznikla
po náročném shromažďování dokumentů – článků
v dobovém tisku, vzpomínek bývalých i současných
fotbalistů a jejich rodinných příslušníků, stejně jako
historických fotografií.
Faktem je, že i nyní, po vydání knížky, se
občas některý ze zdejších občanů přihlásí s tím,
že také má doma památky, zejména fotografie,
na historii zdejší kopané. Ve Staňkovsku č. 143
z března – dubna 2019 jsme uveřejnili dosti výrazný

TABULKA - KSM plzeňského kraje - skupina C
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Klub			
Sokol Lipnice		
HC KlausTimber
HC Holýšov		
Jiskra Bezdružice
Sokol Díly		
HC Chotíkov		
HC Staňkov		
TJ Příkosice		
HC Stříbro		
TJ Kaznějov		
Sokol Vejprnice		
HC Město Touškov

Utkání V
15
12
15
9
15
9
15
8
15
8
15
6
15
6
15
5
15
5
15
5
15
3
15
1

R
1
4
3
3
1
2
1
3
3
1
2
2

P
2
2
3
4
6
7
8
7
7
9
10
12

Skóre
78:40
73:38
78:43
73:52
62:49
53:52
47:56
46:57
57:79
54:68
49:78
42:100

Body
25
22
21
19
17
14
13
13
13
11
8
4
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