Květen / červen 2020
Číslo 150

STÁVKOVÁ POHOTOVOST STAROSTŮ
Vláda ČR hodlá vzít obcím více než 20 mld. Kč. Tyto prostředky
budou chybět i naší obci na důležité investice a rozvoj.
Ohroženy jsou tyto naše připravované investice a záměry:
- dobudování kanalizace a opravy komunikací
- výstavby dalších chodníků, dětská hřiště
- opravy nemovitostí v majetku města
Přitom vláda mohla zvolit jiný způsob, jak nebrat dnes tolik
potřebné finance obcím. Jako starosta obce jsem se rozhodl
podpořit protestní stávkovou pohotovost starostů, protože v této
nelehké době je důležité zachovat finanční prostředky obcím,
aby mohly investovat a znovu rozhýbat regionální ekonomiku,
pomoct živnostníkům a místním firmám. Obce i kraje v naší
zemi plní důležitou úlohu zadavatelů veřejných zakázek, proto
v minulých dnech vyvěšovaly na protest proti těmto krokům
vlády černé vlajky. Bohužel dopady na obce se mají ještě dalšími
návrhy zákonů prohloubit a je důležité, aby se obce již ozvaly
zásadně proti takovým návrhům.
Dne 4. června 2020

Mgr. Bc. Alexandr Horák,
starosta
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města dne
29. 1. 2020

Rada města schvaluje
- Příkazní smlouvy mezi městem
Staňkov a Domoza projekt s. r. o. na
zpracování žádostí o dotaci na akce:
1. „Zahrada v přírodním stylu
při ZŠ Staňkov“. Celková cena za
zpracování žádosti je 25 000,- Kč
bez DPH,		
2. „Demolice objektu rodinného
domu č. p. 26, Staňkov II“. Celková
cena za zpracování žádosti je
25 000,- Kč bez DPH,
3. „Demolice objektu rodinného
domu č. p. 107, Staňkov I“. Celková
cena za zpracování žádosti je
25 000,- Kč bez DPH,
- žádost „Rané péče Kuk, z. ú.,
Tomanova 2645/5, 301 00 Plzeň“
o poskytnutí fin. příspěvku ve výši
10 000,- Kč na pokrytí části nákladů
spojených s provozem organizace
a poskytováním služeb rané péče
jedné rodině vychovávající dítě
s postižením žijícím ve Staňkově,
- připojení se k mezinárodní
kampani Vlajka pro Tibet vyvěšením
vlajky 10. 3. 2020,
- žádost SDH Ohučov o finanční
příspěvek ve výši 3 000,- Kč na
pořádání tradičního dětského
karnevalu dne 15. 2. 2020,
- žádosti SDH Ohučov o poskytnutí
fin. příspěvku ve výši 17 000,- Kč na
pořádání tradičního sousedského
posezení v Ohučově, které se bude
konat 30. 5. 2020,
- na doporučení odboru Správy
budov nezvyšovat odměny za
správu domů, dle bodu V. odst 1
Smlouvy o obstarání správy domů
č.p.333, č.p. 339, č.p.340, č.p. 341,
č.p.342, č.p. 336, č.p.335, č.p. 334
Na Tržišti ve Staňkově o výši inflace
za rok 2019,
- na doporučení odboru Správy
budov nezvyšovat nájemné o výši
inflace za rok 2019 za pronájem
lékařských ordinací v budově
Zdravotního střediska ve Staňkově,
Nádražní 19, pro období od 1. 5.
2020 do 30. 4. 2021,
Usnesení z jednání rady města dne
12. 2. 2020
Rada města schvaluje
- žádost AVZO TSČ ČR AMK Staňkov
p.s.o finanční příspěvek na Cestu
do neznáma ve výši 5 000,- Kč
konanou dne 20. 6. 2020,
- žádost Římskokatolické farnosti
Staňkov o fin. příspěvek na činnost
Charity Staňkov ve výši 50 000,- Kč.
Bude projednáno zastupitelstvem
města při projednávání rozpočtu

města na rok 2020,
- žádost Římskokatolické farnosti
Staňkov o fin. příspěvek na
poskytnutí dotace z rozpočtu města
na opravu kostela sv. Jakuba ve
Staňkově ve výši 100 000,- Kč. Bude
projednáno zastupitelstvem města
při projednávání rozpočtu města na
rok 2020,
- vytvoření ceníkové položky „Podíl
na obnově ČOV“ v rámci účtování
za převzetí odpadu z jímky, septiku
nebo čištění kanalizace. Cena ve
výši 120 Kč/m3 převzatého odpadu,
- na žádost ředitelky MŠ účetní
závěrku za rok 2019 a schvaluje
převedení hospodářského výsledku
ve výši 135 588,83 Kč do rezervního
fondu.

2. prodej pozemku parc. č. 1406,
v k. ú. Vránov o celkové výměře 33
m2 panu Ladislavu Roubalovi, bytem
Vránov 4, Staňkov, za částku 105,Kč/m2 (3 465,- Kč). Náklady spojené
s převodem pozemku hradí kupující,
3. prodej pozemku parc. č. 374
o celkové výměře 3 839 m2 druh
pozemku ovocný sad panu Františku
Tomanovi, bytem Krchleby 132,
Staňkov. Cena stanovena dle
znaleckého posudku č. 1959106/2019, vypracovaného p.
Václavem Hradeckým, znalcem
v oboru ekonomika, odvětví Ceny
a odhady, se specializací pro
odhady nemovitostí, Jiráskova 578,
34562 Holýšov, ve výši 33 560,- Kč.
Náklady spojené s převodem hradí
kupující.
Usnesení č. 9 z jednání
- Podání žádostí:
zastupitelstva města Staňkov
1. podání žádosti o dotaci
konaného dne 12. 2. 2020
z Ministerstva pro místní rozvoj
z dotačního titulu MMR – Demolice
Zastupitelstvo města schvaluje
budov v sociálně vyloučených
- Vzory smluv dle výběrového řízení lokalitách. Město Staňkov podá
pro efektivní veřejnou správu na
žádost o dotaci na demolici
dílčí plnění:
rodinného domu č. p. 107 včetně
1. Smlouvu o poskytování služeb
přilehlé kolny na pozemku par. č. st.
na projekt Strategické a koncepční
129., ulice 28. října v k. ú. Staňkovdokumenty, dílčí plnění – č.2
město,
Vytvoření Generelu veřejného
2. podání žádosti o dotaci
osvětlení ve Staňkově mezi městem z Ministerstva pro místní rozvoj
Staňkov a Geo Data s. r. o. Cena díla z dotačního titulu MMR – Demolice
je 227 843,- Kč vč. DPH,
budov v sociálně vyloučených
2. Smlouvu o poskytování služeb
lokalitách. Město Staňkov podá
na projekt Strategické a koncepční
žádost o dotaci na demolici
dokumenty, dílčí plnění – č. 7
rodinného domu č. p. 26 na
Aktualizace plánu zimní sněhové
pozemku par. č. st. 50., ulice
údržby mezi městem Staňkov a Geo Nádražní v k. ú. Staňkov-ves,
Data s. r. o. Cena díla je 88 693,- Kč 3. podání žádosti o dotaci od
vč. DPH,
Plzeňského kraje z dotačního titulu
3. Smlouvu o poskytování služeb
PSOV PK 2020 – projekty obcí.
na projekt Strategické a koncepční
Město Staňkov podá žádost o dotaci
dokumenty, dílčí plnění – č. 4
na dokončení stavebních úprav č.
Rozvojový plán mobility, mezi
p. 72 v Krchlebech – oprava fasády
městem Staňkov a Ing. Lenkou
a terasy,
Mackovou. Cena díla je 193 600,- Kč 4. podání žádosti o dotaci
vč. DPH,
ze Státního fondu životního
- Smlouvu o bezúplatném převodu
prostředí na akci Zahrada ZŠ
vlastnického práva k nemovitým
Staňkov v přírodním stylu,
věcem č. j. UZSVM/PDO/245/2020- 5. podání žádosti o dotaci na
PDOM z majetku České republiky,
rekonstrukci tří antukových kurtů
Úřadu pro zastupování státu
– Staňkov,
ve věcech majetkových: v k. ú.
6. podání žádosti o dotaci na
Krchleby, parc. č. 176/22, o výměře rekonstrukci chodníků v Americké
202 m2 a 176/24, o výměře 41 m2 a ulici ve Staňkově,
parc. č. 227/23, o výměře 30 m2,
7. podání žádosti o dotaci na další
- Prodej pozemků:
úsek cyklotrasy CT3 z Ohučova
1. prodej pozemku parc.č. 5/3, v k.
k Dolní Kamenici,navazující na
ú. Staňkov-město o celkové výměře Holýšov,
17 m2, který vznikl oddělením části
- projekt následného využití
pozemku dle GP 857-1279/2019
revitalizovaného území po demolici
vyhotoveným Ing. Vlastimilem
objektu č. p. 107 v ulici 28. října,
Žáčkem panu Petru Škardovi, bytem - projekt následného využití
28. října 61, Staňkov, za částku 105,- revitalizovaného území po demolici
Kč/m2 (1 785,- Kč). Náklady spojené objektu č. p. 26 v Nádražní ulici.
s převodem pozemku hradí kupující, - prodej pozemku parc.č. 197/5

o výměře 59 m2 vlastníkovi
sousedních pozemků panu
Stanislavu Macánovi bytem Čermná
2, za částku 105,- Kč/m2, cena
celkem 6 195,- Kč, náklady spojené
s převodem pozemků hradí kupující,
ruší
- Usnesení zastupitelstva č. 4, ze
dne 24. 4. 2019, článek II, písmeno
n), bod 1,
- Usnesení zastupitelstva č. 7, ze
dne 20. 11 .2019, článek II, písmeno
q), bod 3,
neschvaluje
- prodej spoluvlastnického podílu
pozemkové parcely p.č.3194 v k.ú
Staňkov-město, velikost podílu
1579/3168, paní Monice Hronové,
Pod Makovým Vrchem 541 Holýšov,
zastoupené advokátem Mgr. Ing.
Janem Lerchem, Bedřicha Smetany
2 Plzeň, z důvodu uložení veřejně
prospěšné stavby v uvedeném
pozemku – zásobovací a výtlačný
řad městského vodovodu pro město
Staňkov.
Usnesení z jednání rady města dne
11. 3. 2020
Rada města schvaluje
- žádost firmy Westmusic s.r.o. na
umístění hypercube banneru,za
účelem propagace festivalů na
náměstí T. G. Masaryka, a to v době
od 13. 4. 2020 do 16. 8. 2020
- žádost Diakonie ČCE – středisko
Západní Čechy o příspěvek na
úhradu nákladů souvisejících
s poskytováním sociální služby
v Denním stacionáři Plamínek pro
osoby s postižením. Využívá jeden
občan Staňkova. Bude poskytnut
dar ve výši 5 000,- Kč,
- na doporučení bytové komise
žádost o přidělení bytu pro
Jaroslavu Šantorovou, trvale bydlící
v Krchlebech, Kamenická 107, byt č.
2, U Pošty č. p. 390 o velikosti 1+1,
- cenovou nabídku firmy SPEDOS
ADS a.s. na zhotovení a montáž
posuvných dveří do objektu MěÚ.
Cena díla je 138 143,28 Kč včetně
DPH,
- cenovou nabídku na vyhotovení
projektové dokumentace
skutečného provedení stavby č.p.10
v Ohučově od firmy MSP, projektová
kancelář s.r.o. za celkovou částku
35 090,- Kč včetně DPH,
- smlouvu o zřízení věcného
břemena – služebnosti č. 8058/26834/33210/2020 mezi ŘSD ČR
a městem Staňkov. Předmětem
smlouvy je uložení inženýrské sítě
– STL plynovodu a plynovodních
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přípojek v rámci akce: Plynofikace
obce Staňkov – Ohučov.
Jednorázová náhrada činí 14 678,24
Kč včetně DPH,
- smlouvu o omezení užívání
nemovitosti ve správě SÚS PK
mezi městem Staňkov a SÚS PK.
Předmětem smlouvy je stanovení
podmínek při provádění prací
v komunikaci III/0263, na pozemku
1493 v k. ú. Vránov – provádění
prací na odkanalizování tří RD v obci
Vránov.
Předpokládaná výše náhrady činí
17 908,- Kč včetně DPH,
- žádost o schválení sponzorských
darů pro Mateřskou školu ve
Staňkově ve výši 4 000,- Kč a
to od:
Milana Hilperta (Pivnice U Šimků)
1 000,- Kč - Maškarní karneval,
Lékárny U Matky Boží 1 000,- Kč Maškarní karneval,
firmy PETBEK 1 000,- Kč pro MŠ,
firmy RENOVUM ( Rostislav
Holoubek) 1 000,- Kč pro MŠ,
- žádost Svazu postižených
civilizačními chorobami v ČR, ZO
Koloveč o příspěvek na činnost
ZO. V ZO jsou členy občané města
Staňkov. Navržený příspěvek ve výši
5 000,- Kč,
- na návrh ředitelky MŠ odpuštění
školného pro 2 děti umístěné v MŠ
z důvodu tíživé finanční situace

otce, který má obě děti ve vlastní
péči. Jedná se o 860,- Kč za měsíc
březen 2020,
- vydání Nařízení rady města
Staňkov č.1/2020 „O uzavření
Mateřské školy ve Staňkově“.
Nařízení se vydává v souvislosti
s vývojem epidemie COVID-19
způsobené koronavirem
SARS-Cov-2. Rada nařizuje dočasné
uzavření MŠ od 16. 3. 2020 až do
odvolání,
- fin. příspěvek na ušití kostýmů pro
ochotnické divadlo Staňkov ve výši
5 000,-Kč.
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy
uzavřené mezi městem Horšovský
Týn a městem Staňkov. Tato
veřejnoprávní smlouva se týká
výkonu agendy městské policie,
bere na vědomí
- informace MUDr. Františka
Kožíška, CSc.- vedoucího Národního
referenčního centra pro pitnou
vodu k otázce přenosu nového
koronaviru (SARS-CoV-2) pitnou
vodou,
- oznámení ředitelky MŠ ve
Staňkově o konání zápisu dětí do
MŠ, který se bude konat dne 5. 5.
2020.

Strana 3

Usnesení z jednání rady města dne
29. 4. 2020

Usnesení z jednání rady města dne
13. 5. 2020

Rada města neschvaluje
- žádosti Nguyen Thanh Tung
o vytvoření venkovního místa
k posezení proti baru Monika ve
Staňkově vsi – parkoviště u fary.
Vzhledem k tomu, že se jedná o
místo mezi provozovnou a místem
k podávání nápojů, které dělí místní
komunikace, je zřízení z hlediska
bezpečnosti nevhodné,
- žádost Správy železnic s.o. o
zrušení železničního přejezdu na
polní cestě z Vránova kolem mohyly
k lesu. Jedná se o jediný přístup
vlastníků pozemků za železniční tratí
Staňkov - Horšovský Týn,

Rada města schvaluje
- Příkazní smlouvu mezi DOMOZA
projekt s. r. o.a městem Staňkov.
Předmětem smlouvy je zrealizování
výběrového řízení k projektu
Zahrada při ZŠ v přírodním stylu.
Celková cena je ve výši 25 000,- bez
DPH,
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-0007635/SOBS
VB/2. Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene v k. ú. Staňkovves na parc. č. 1055/4,
1051, 1055/6, 362/4, 1055/5,
1106/2 a 1106/5 za jednorázovou
úhradu ve výši 8 300,- Kč bez
DPH,
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene – služebnosti č. IZ-120000282/1/VB/ „Staňkov,
Nádražní 80 – přeložka NN“.
Předmětem smlouvy je zřízení
věcného břemene v k. ú.
Staňkov-ves na parc. č. 1089/4 za
jednorázovou úhradu ve výši 4 800,Kč bez DPH,
- na návrh bytové komise přidělení
bytové jednotky č. 3, ul. Nádražní 2,
Staňkov, panu Michalu Teplanovi,
bytem Nádražní 2, Staňkov,
- přidělení bytové jednotky č. 2,
ul. Nádražní 95, Staňkov, panu
Františku Pokorovi, bytem Nádražní
95, Staňkov,
- přidělení bytové jednotky č. 1, ul.
Nádražní 16, Staňkov, paní Aleně
Harmáčkové, bytem
Mathauserova 34, Staňkov,
- žádost Soni Petrášové, ředitelky
Linky bezpečí z.s. o fin. příspěvek
ve výši 5 000,- Kč na provoz krizové
linky,

schvaluje
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění
stavby ve Staňkově, č. parc. 733/5
– kNN, č. IV-12-0015638/2/VB
mezi ČEZ Distribuce a. s. a městem
Staňkov. Předmětem smlouvy je
zřízení věcného břemene na parc. č.
1123 v k. ú. Staňkov – ves,
- na dobu šesti měsíců, vzhledem
k současné situaci pandemie
nemoci Covid-19, prominutí
nájemného pro provozovny:
Restaurace Krchleby a Kadeřnictví
Mikulková,
bere na vědomí
- přijetí dotace od SFŽP naprojekt
Zahrada ZŠ v přírodním stylu ve výši
499 965,75 Kč. Celkové náklady jsou
ve výši 1 361 377,20 Kč,
- informace o průběhu nákazy
koronavirem v okrese Domažlice.
Informace podal starosta města,
- rada města projednala současnou
epidemiologickou situaci ohledně
šíření nákazy koronavirem a
vzhledem ke specifické situaci
v okrese Domažlice,
ruší
veškeré doprovodné kulturní akce
související se svatojakubskou poutí
v roce 2020 včetně pouťových
atrakcí, na kterých se podílí
město Staňkov. Smluvně zajištěný
program se přesouvá na rok 2021.
Ostatní subjekty mohou plánované
akce uskutečnit v rozsahu a s
omezeními, které budou v době
konání svatojakubské pouti
platná. V případě příznivého
epidemiologického vývoje se bude
rada města spolupořádáním či
spolufinancováním akcí menšího
rozsahu a pouťovými atrakcemi dále
zabývat.

neschvaluje
- pořádání tradičního májového
posezení v obci Ohučov, které se
mělo konat 30. 5. 2020,
důvodem je současná krize kvůli
onemocnění Covid-19. Rada
zároveň doporučila přesunout
termín konání na pozdější dobu,
- po jednání s projektanty a CHVaK
Domažlice
doporučuje
prodloužení městského
vodovodu v ulici Baarova směrem
k Čermenskému lesíku,
doporučuje
- zastupitelstvu města schválení
návrhu rozpočtu města Staňkov na
rok 2020 .
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Rozpočet 2020

Zastupitelstvo města schválilo dne 27. května na svém zasedání,
které se kvůli epidemiologickým opatřením uskutečnilo mimořádně
v Lidovém domě, rozpočet na rok 2020. Už samotné sestavování rozpočtu
bylo velice obtížné, protože koronavirová krize v celém světě bude mít
nepochybně dopad i na finanční prostředky našeho města. Z tohoto důvodu
se v rozpočtu neobjevily některé položky, se kterými se původně počítalo.
Některé byly přesunuty na rok příští – například zahrada v přírodním stylu u
základní školy, na kterou jsme získali dotaci ve výši bezmála 500 000,- Kč,
ale celkové náklady přesahují 1,3 mil. Kč, dětské hřiště ve Vránově nebo
dokončení bezbariérového vchodu na městský úřad. Některé byly rozděleny
na rok letošní a rok příští – koupě rodinného domu přímo naproti škole za
1,6 mil. Kč, kdy letos bychom majiteli měli zaplatit polovinu a příští rok
zbytek, nebo například podíl města na rekonstrukci Vytůňské ulice od ulice
Rašínovy až na konec Staňkova u hřbitova v celkové výši 4,3 mil. Kč a
letos by město mělo platit cca 2,1 mil. Kč. Celková rekonstrukce v hodnotě
bezmála 15 mil. Kč, kterou ve spolupráci s městem bude realizovat
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, by měla být zahájena na konci 3.
čtvrtletí letošního roku. Některé investiční akce pak musely být z rozpočtu
odstraněny úplně. Rozpočet byl nakonec schválen na stránce příjmové
i výdajové ve výši 86 257 503,- Kč. Největší investiční akcí pro letošní
rok stále zůstává budování kanalizace, které si vzhledem ke své finanční
náročnosti vyžádalo i podstatné zdražení vodného a stočného pro letošní
Příjmy

v tis.Kč

Daň z příjmu fyz.osob ze závislé čin.

13 700

Daň z příjmu fyz.osob- podnikatelé

250

Daň z příjmu fyz.osob- kap.výnosy
Daň z příjmu práv.osob
Daň z příjmu práv.osob - město
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci kom.odpadu

1 150
10 500
301
26 000
10
1 700

Poplatek ze psů

85

Poplatek za užívání veř.prostr.

15

Daň z hazardních her

300

Zrušený odvod z VHP

5

Dílčí daň z technických her
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem

4 700
500
2 100
61 317

rok, které se dostalo přes 100,- Kč. Bohužel se stejnými problémy se
potýkala i ostatní města a i tam muselo k nárůstu ceny za vodné a stočné
při budování kanalizace nebo po jejím dobudování dojít. Celkové náklady
na tuto etapu kanalizace jsou přes 110 mil. Kč bez DPH, dotace činí pouze
63,75 %, zbývajících 40 mil. Kč musíme uhradit z našeho rozpočtu. Menší
část se musí hradit ihned společně s dotací, na podstatnou část máme půjčku
od Státního fondu životního prostředí, kterou budeme muset začít od roku
2022 splácet. V rozpočtu se objevují některé akce, jejichž realizace proběhla
již v roce loňském, ale vyúčtování je až v roce letošním. Zejména to jsou
dva úseky cyklostezek, a to dokončení cyklostezky do Vránova za necelé 2
mil. Kč s dotací od Plzeňského kraje ve výši 80 % a oprava polní cesty mezi
Vránovem a Křenovy za 6,3 mil. Kč s dotací Plzeňského kraje ve výši 90 %.
O zbývajících 10 % se poměrově podělíme s obcí Křenovy. V letošním roce
by pak měla být opravena polní cesta mezi Ohučovem a Dolní Kamenicí,
která umožní po dokončení propojení Staňkova a Holýšova. Oprava polní
cesty proběhne ve spolupráci s Holýšovem a mimo jiné v nejvyšším místě
na hranici katastrálních území by mělo vzniknout posezení s vyhlídkou do
krajiny. Celkové náklady na náš úsek by měly činit něco málo přes 5 mil. Kč
a od Plzeňského kraje jsme obdrželi opět dotaci ve výši 80 %, tedy 4,1 mil.
Kč. Mimo opravy zmiňované polní cesty, kde jsou v současné době hotové
hrubé terénní úpravy, dojde k vybudování nového úseku přes louku od lávky
v Ohučově a samozřejmě bude opravena a hlavně rozšířena i stávající lávka
přes řeku.
Nebytové hospodářství

345

Pohřebnictví

370

Pronájem inž.sítí

498

Sběr a svoz komunálního odpadu

250

Sběr a svoz tříděného odpadu

300

Pečovatelská služba

200

Krizová opatření

32

Činnost místní správy

36

Finanční operace(úroky)

30

6 291

Prodej pozemků a nemovitostí

4 200

Kapitálové příjmy celkem

4 200

Neinv.dotace ze SR- st.správa

3 165

Neinv.dotace ze SR (MZ, UP,MPSV)
Neinv.dotace od KÚPK(peč. služba)

Zemědělství

400

Převod z hosp.činnosti

Lesnictví

511

Převody k rozpočtovým účtům

Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Mateřská škola
Zákl.umělecká škola
Kino
Knihovna
Kultura

0
2 333

1

Nedaňové příjmy celkem

Neinv.dotace od obcí
Splátky půjček ze soc.fondu

83

Příjmy TS

Inv. dotace (kanal., stará radnice)

130
6
600
1 750
680
9 730

Dotace celkem

16 061

Rozpočet příjmů celkem

87 869

Přebytek hospodaření min.let

14 470

0
0
30
15
184

Přijatá zápůjčka SFŽP

248

Staňkovsko-sponzorství,inzerce

5

Splátky úvěrů

Sportovní zařízení

8

Financování celkem

-1 611

Příjmy + financování

86 258

Zdravotnictví

410

Bytové hospodářství

250

-16 329
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V letošním roce také dojde ke splacení víceúčelového hřiště pod
Lidovým domem (1,68 mil. Kč) a nové lávky přes řeku Radbuzu (1,57 mil.
Kč). V rozpočtu se podařilo zachovat i příspěvek ve výši 400 000,- Kč na
podporu tělovýchovy a sportu. Jeho zkrácení či zrušení by mělo pro některé
subjekty jako například Sokol Staňkov bez nadsázky likvidační následky.
V havarijním stavu je střecha mateřské školy, která si vyžádá náklady na
opravu ve výši cca 2,5 mil. Kč. Střecha je stará pomalu 40 let z pískované
lepenky a je už za hranicí životnosti. V rozpočtu na letošní rok je částka 1,7
mil. Kč, ale spíš zůstane v rozpočtu jen jako rezerva a pokusíme se ještě rok
dva s rekonstrukcí počkat, pokud tedy nezačne do školky nějak masivně
zatékat. Nejen střecha školky, ale i některé komunikace jsou v havarijním
stavu a bohužel kromě nějakých výsprav takové zůstanou ještě minimálně
letošní rok.
Město zažádalo o několik dotací, zejména jde o dotace na bourání
starých nepoužívaných objektů – uhelné sklady, domy v Nádražní ulici
– částečné zbourání čp. 26,27 – měl by zůstat zachován bývalý obchod

železářství a byty nad ním, zbourání čp. 107 „u Šatrů“– naproti Fitstaru.
Akce budou do rozpočtu zařazovány až poté, co obdržíme dotaci a
v případě, že na kofinancování ze strany města budou peníze. Věřím, že
nakonec zvítězí zdravý rozum a vláda nepřipustí, aby omezující opatření
a pokrácení finančních prostředků dopadlo na města tak tvrdě, jak to teď
vypadá. Nejsem ekonom, ale přijde mi nesmyslné, když někdo uvažuje o
schodku státního rozpočtu ve výši 300 až 500 miliard korun nezahrnout do
něj 20 miliard, které potřebují města a obce, aby mohla fungovat, investovat
a pomáhat nastartovat ekonomiku. Vždyť my jsme byli společně s vámi v té
první linii a museli jsme si v době, kdy vláda slibovala roušku pro každého
občana ČR, kterou jsem já do současné doby mimochodem ještě neobdržel,
navzájem pomáhat – šít roušky, objíždět galanterie, shánět látky a pomalu
podpultovou dezinfekci. Tohle by si měla vláda uvědomit a nenechat nás
zase na holičkách tak, jak se v minulosti již několikrát stalo.
starosta
Majetkové podíly

Výdaje v tis. Kč

inv.akce

celkem

Lesnictví

98

Silnice

2 407

Lávka (splátky HABAU)

1 587

Ostatní komunikace

11 831

796

Veřejné osvětlení

1 070

Hřbitov

80

Výstavba inž.sítí

600

Plynofikace Ohučova

8 978

Územní plánování

Chodníky

2 252

Výdaje MTBS

480

PD Trnkova ul. Podíl. SUS

121

800

1 535

Nákup domu č.p. 274/II

7 440

Sběr a svoz komunálního odpadu

5 049
3 410

Základní škola
Příspěvek na provoz

4 000
4000

69

Sběr a svoz tříděného odpadu

800

Zneškodňování ost.odpadů

10

Veřejná zeleň

500

Pečovatelská služba

2 934

Nákup automobilu

Zahrada ZŠ v přírod.stylu- podíl města

0

Základní umělecká škola
Příspěvek na provoz

5 572

Vrata - sběrný dvůr

Mateřská škola
1 710

1 166
300

Odvádění a čištění odp.vod

Oprava střechy

15 502
150

Letiště - splátka Primagře

Pitná voda

1 700

100

Výkup pozemků a nemovitostí
116

Příspěvek na provoz

600

Plynofikace škola Ohučov

Silniční doprava - obslužnost

Kanalizace

0

Nebytové hospodářství

Cyklostezky
PD cyklostezka Ohučov-Holýšov

90
90

412

Ochrana obyv.- krizové stavy

8

Krizová opatření

97

Požární ochrana

783

Kino

220

Příspěvky

Knihovna

632

SDH Staňkov

25

SDH Krchleby

25

Kultura
Informační kiosek
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1 466
100

SDH Ohučov

25

Obnova kultur..památek (st.radnice)

441

SDH Vránov

25

Charita (příspěvek faře),oprava kostela

150

Bezpečnost a veřejný pořádek

Místní rozhlas

10

Rozšíření kamer.systému

Zpravodaj Staňkovsko

70

Zastupitelstvo obce

2 126

Činnost SPOZ

115

Místní správa

14 727

2 182

Bezbariérový přístup

828

TZ budovy MěÚ (dveře)

145

Sportovní zařízení
Viceúč.hřiště pod LD(VYSSPA)

1 680

120
80

Tělovýchova (příspěvky)

400

Bankovní poplatky a úroky z úvěrů

112

Dětská hřiště

50

Pojištění majetku

170

Zdravotnictví

481

Odvod do soc.fondu

680

Pomoc zdrav.postiženým

0

Ostatní fin.operace (daně)

706

Bytové hospodářství

453

Finanční vypořádání

2

TZ bytů

304

Rozpočet výdajů celkem

23 935

86 258
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Společenská kronika

KNIHOVNA - STARÁ RADNICE
PROVOZNÍ DOBA V OMEZENÉM REŽIMU
PONDĚLÍ OD 13. 00 DO 17.00
STŘEDA OD 13.00 DO 16.00

Vážení čtenáři,
od pondělí 4. 5. 2020 se Městská knihovna ve Staňkově otevřela
v omezeném režimu. V souladu se zvýšenými hygienickými
opatřeními je nutné dodržovat bezpečnostní nařízení (před
vstupem do knihovny je nutné mít nasazenou roušku, dodržovat
bezpečnou vzdálenost).
Zaměříme se na výpůjční služby z omezeného výběru knižního
fondu. Nebude umožněn volný pohyb po knihovně.
Nebude možné využívat internet, čítárnu, prezenční výpůjčky.
Pobyt v knihovně se omezuje na nezbytně nutnou dobu vrácení a půjčení knih (max. 5 ks).
Využijte možnosti rezervace knih pomocí on-line katalogu,
e-mailem, telefonicky.
Počet osob v knihovně je omezen na 3 osoby.
Pro veřejnost bude uzavřen výtah.
Lhůty na vypůjčené knihy před 1. březnem 2020 byly automaticky
prodlouženy do 31. 5. 2020.

V měsíci květnu oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Stöhrová Anna, Staňkov I			
94 let
Jirotková Marie, Staňkov I			
93 let
Rothová Květoslava, Staňkov I		
92 let		
Bufková Blanka, Staňkov II			
80 let
Bozděchová Anna, Staňkov II		
80 let		
Havel Vojtěch, Staňkov I			
80 let
Stahl František, Krchleby			
80 let		
Jakl Karel, Staňkov II			
75 let
Doležal Ladislav, Krchleby			
70 let		
Herian Václav, Staňkov I			
70 let
Konopík Josef, Krchleby 			
70 let		
Černý Jiří, Krchleby			
70 let
Volfová Jana, Staňkov II			
70 let		
Valečková Zdenka, Staňkov I 		
70 let
Cihlářová Marie, Staňkov I			
70 let		
V měsíci červnu oslavili nebo oslaví významné životní jubileum
tito občané Staňkova
Kopecká Jindřiška, Staňkov I		
90 let		
Maxa Zdeněk, Staňkov I			
90 let
Mařík Josef, Staňkov I			
75 let		
Škampová Blažena, Staňkov I 		
75 let
Fictumová Marie, Krchleby			
75 let		
Zahořová Marie, Krchleby 			
75 let
Andrlová Miloslava, Staňkov II		
70 let		
Mezera Jiří, Staňkov I			
70 let
Hrubý Jan, Staňkov II			
70 let		
Topinková Věra, Staňkov I			
70 let
Ondrášová Alexandra, Staňkov I		
70 let		
Látalová Marcela, Staňkov II		
70 let
Denk František, Staňkov I			
70 let
Všem jubilantům gratulujeme.

Dne 6. června 2020
proběhla první svatba
v nové obřadní síni v
budově zrekonstruované
Staré radnice. Své ano si
chvilku před 13. hodinou
řekli Kateřina Štenglová a
Libor Peteřík.
Přejeme jim hodně
štěstí na společné cestě
životem.
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Z archivu
Varhany ve farním kostele sv. Jakuba Většího ve Staňkově

Legionáři ve
Staňkově
Ještě jednou se obracíme na naše
spoluobčany s prosbou o spolupráci
na připravovaném sepsání
příběhu staňkovských legionářů.
Pokud máte jakékoli památky,
fotografie, vzpomínky, vyznamenání, informujte, prosím, redakci
Staňkovska www.stankovsko.cz,
na e-mail steinbachova.vera@seznam.cz, nebo na
tel.: 720 263 707. S vaším přispěním bude minulost naší
obce bohatší o dosud nepopsané období. Všechny předměty,
dokumenty budou vráceny majitelům, pro plánovanou publikaci
bude stačit uvedené památky pouze ofotografovat nebo
oskenovat.					
redakce
Modlit se nebudu.
Odezva na můj článek o kácení zdravých stromů u kostela byla
neadekvátní, ale dozvěděla jsem se, jak jsem hloupá a ničemu
nerozumím a mám se modlit. Jsem původním povoláním zemědělec
a věřte, trochu tomu rozumím. I když nejsem arboretista, poznám
zdravý a nemocný strom, nebo strom, který stačí ošetřit. Mám
mlčet. Ale to samé nám říkali soudruzi za minulého režimu. Mnozí
z nich se dnes chodí modlit do kostela. Já se modlit nebudu. Za co? Za
odpuštění? Nikoho jsem neoloupila, ani nezabila, daně platím. Také jsem
ortodoxní ateista! Řídím se vlastním úsudkem a zdravým rozumem. Snad
všichni, i ti, co mě odsuzují, viděli v televizi vystoupení ministra životního
prostředí, který hodnotil bezútěšný stav vodního a lesního hospodářství.
Nemůžeme se spoléhat pouze na to, co dělá pro záchranu našeho
životního prostředí stát.
Musíme začít ozdravení životního prostředí již ve svém okolí, to
snad každý chápe. Jen někdo dělá vše opačně - ze své moci a snaží se
všechny přesvědčit, že je to tak správně.
Marie Wochová
PS: Stavět cyklostezky je chvályhodné, pokud nevedou přes stezky, kudy
chodí zvěř. A lesy to nezachrání.
Tak teda ještě jednou
Kdo nechce vidět, nevidí, kdo nechce slyšet, neslyší, ale kdo chce
urážet, uráží. Ani vlastně nevím, co k článku paní Wochové napsat. Pan
farář napsal svůj názor, já jsem se snažil vysvětlit pozici města a důvody,
které nás k tomu kroku vedly. A myslel jsem si, asi bláhově, že je to tím
vyřízené. Ale je vidět, že nebylo a není. Ještě je třeba použít přirovnání
k minulému režimu a k tomu, co říkali za minulého režimu „soudruzi“,
a pourážet ty slušné lidi, kteří přestože byli členy KSČ, neztratili nic ze
svého morálního kreditu ani před revolucí a ani po ní. A to, že někteří
z nich chodí do kostela? To je, podle mého názoru, ubohý argument nebo
spíš ubohé konstatování. Také jsem ateista a nestydím se za to. V žádném
případě mi to ale nedává právo, a ani bych se k tomu nesnížil, kádrovat
věřící na ty, kteří byli členy KSČ, a z toho důvodu asi nemohou být ti
„praví“ věřící, a na ty ostatní. To je přece věcí každého člověka a jeho
hodnot. A opětovné zdůraznění, že děláme všechno opačně, ze své moci
a ve snaze všechny přesvědčit, že je to tak správné, taky není argument
zakládající se na pravdě, ale jak jsem psal již v úvodu – kdo nechce vidět,
nevidí, kdo nechce slyšet, neslyší, a kdo…
P.S. Ona ta zvěř chodí skoro všude. Stezka nestezka, silnice nesilnice,
železnice neželeznice. Tak snad jedině je všechny zrušit.
starosta

Už Arnošt z Pardubic označil varhany za nástroj lahodného
zvuku a chtěl, aby ostatní hlučné hudební nástroje byly z kostelních
kůrů odstraněny. Varhany pak přes staletí prošly vývojem, který měnil
jejich vizuální podobu i povahu zvukovou.
Farář Vladimír Müller, který sloužil ve Staňkově od června
1994, získal do staňkovského farního kostela sv. Jakuba Většího
varhany z tehdy nevyužívaného kostela na Plzeňsku. Ty předchozí
varhany byly do kostela pořízeny za faráře Maxmiliána Pittermana,
který působil ve Staňkově vsi od roku 1892 a ke konci století organizoval
poměrně rozsáhlé opravy kostela. V září 1898 byl malován vnitřek
kostela, mj. staňkovským rodákem Hynkem Amerlingem, na což byly
uspořádány sbírky. Sešlo se poměrně příznivé množství finančních
příspěvků, takže se vynořila rovněž myšlenka na zakoupení nových
varhan pro farní kostel. K opatření dalších finančních prostředků
byly uspořádány dva koncerty pro nové varhany: jeden organizovala
řemeslnicko-živnostenská beseda ve Staňkově vsi a druhý ochotníci
společně s kaplanem Antonínem Miláčkem, výborným pianistou,
katechetou a pozdějším městským vikářem a děkanem v Klatovech.
Sbírky na varhany se uskutečnily prostřednictvím starostů i v ostatních
do Staňkova vsi příslušných farních osadách.
Největší obnos daroval na pořízení hudebního nástroje
patron kostela hrabě Karel Trauttmansdorff, a to 200 zlatých.
V soupisu darujících nechyběly ani sestry Leitlovy, neteře kněze
Petra Hagenauera a staňkovské mecenášky, známé především jako
donátorky staňkovského sirotčince. Z jimi darovaných peněz byla
rovněž vystavěna kaple Panny Marie Lourdské na vrchu Mastníku,
německy zvaném Schmalzberg. Při svěcení této kaple dne 14. května
1898 navrhl kaplan František Hruška, aby i tento vrch byl nadále
nazýván jako Mariánský.
Ale vraťme se k varhanám. Jejich stavbou byla pověřena
známá varhanářská firma Antonín Mölzer z Kutné Hory, která o tři
roky později usilovala rovněž o získání zakázky na nové varhany pro
arciděkanský kostel Narození Panny Marie v Domažlicích a jejíž
neprovedené návrhy varhan pro domažlický kostel jsou dodnes uloženy
ve Státním okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně.
Antonín Mölzer navrhl pro staňkovský kostel pneumatický systém
se sedmi rejstříky v manuálu, dvěma v pedálu a se třemi spojkami.
Podmínkou bylo, že ze starých varhan budou přeneseny dva rejstříky
do varhan nových. Staré varhany posloužily naposledy 23. března 1899
při pohřbu jedné ze staňkovských farnic a nové, pořízené nákladem
865 zlatých, se prvně představily při slavnostním Aleluja na bílou
sobotu dne 1. dubna 1899.
Staňkovští varhaníci však s novými varhanami mívali časté
starosti, varhany téměř každý rok po nějakou dobu nefungovaly a
v roce 1911, kdy panovalo poměrně horké léto, vypověděly službu na tři
měsíce. K opravě byla povolána firma A. Mölzer, platbu fara uhradila
z odkazu Josefa Trnky, poštovního úředníka, jenž zemřel dne 1. ledna
1911. Další nutnou opravu varhan provedl varhanář Matěj Wunsch ze
Sušice ve dnech 14. - 25. října 1931. Ani po této opravě však varhany
nehrály dobře, údajně jim vadilo deštivé počasí nebo velké množství
návštěvníků bohoslužeb, a proto byly znovu opravovány v letech 1934
a 1935 varhanářem Gustavem Weissem z Grafenriedu. Následovala
patrně oprava v roce 1947. Po dobu, kdy bohoslužby neoplývaly
hojnou účastí věřících, varhany značně sešly. Za faráře Vladislava
Zborovského byly staré varhany amatérsky opravovány a nakonec bylo
na jejich místo v roce 1977 přivezeno harmonium z fary v Dolní Bělé.
Radka Kinkorová
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Škola v době pandemie
Školní rok se pomalu chýlí ke konci, ale v úplně jiných podmínkách
než kdokoli z nás čekal. Zpráva, že bude škola od 11. března
uzavřena, překvapila učitele, rodiče i žáky. Ty posledně jmenované
zpočátku určitě příjemně, vždyť se jim najednou otevírala možnost
odpočinout si od školy a užít si nečekaných prázdnin. Že to nebudou
prázdniny, ale i učení, zjistily děti záhy, když jim učitelé začali zadávat
úkoly na dálku. Nikdo tehdy ale nečekal, že se odloučení dětí od
školy, učitelů i kamarádů protáhne na tak dlouho.
Brzy jsme zjistili, že je potřeba zadávání úkolů zefektivnit a udělat
je přehlednější, proto jsme vytvořili na webových stránkách školy
tabulky pro jednotlivé třídy, kam pravidelně učitelé úkoly vkládají.
Žáci od pátého ročníku výš už umí díky hodinám informatiky pracovat
v prostředí Google Classroom, proto mají úkoly zadané přímo tam.
Učitelé zde mohou úlohy opravovat, vkládat komentáře, dávat dětem
zpětnou vazbu. Velká část učitelů se pustila i do on-line výuky přes
Google meet. Díky tomu mohou být s žáky v užším kontaktu, látku jim
lépe vysvětlit, popovídat si s dětmi.
Na tento způsob výuky nebyli učitelé připraveni, přesto si většina
z nich s novou situací poradila velmi dobře a snaží se děti i přes
těžké podmínky naučit maximum. Bez spolupráce s rodiči by to
ovšem možné nebylo. Velice si ceníme úsilí, které rodiče vynakládají,
aby nepříznivý dopad této situace na děti byl co nejmenší. Víme, že
někteří rodiče mají těžké podmínky pro domácí výuku, a přesto věnují
učení svých dětí spoustu času a práce. Mrzí nás ale, že některé děti,
které podmínky pro domácí výuku mají, nepracují tak, jak by měly, a
někteří jejich rodiče s námi nespolupracují a nereagují ani na zprávy
od učitelů s prosbou o dohled nad výukou dětí.
Od 11. května mají možnost žáci 9. ročníku, kteří se připravují na
přijímací zkoušky, docházet do školy na pravidelnou výuku českého
jazyka a matematiky. Využili jí téměř všichni žáci, kteří budou přijímací
zkoušky dělat.
Od 25. května docházejí do školy dobrovolně i žáci 1. stupně.
Přihlásilo se celkem 48 žáků, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin. Učí
se každý den čtyři vyučovací hodiny, ve škole mohou dle potřeby
rodičů zůstávat i odpoledne.
Od 8. června se na jeden den v týdnu mohou vrátit i žáci druhého
stupně. Jak se bude situace vyvíjet dál, zatím nevíme.
Je nám jasné, že ani žáci, kterým se rodiče maximálně věnují,
nemohou zvládnout učivo 2. pololetí v takovém rozsahu, jako kdyby
chodili do školy. Všichni učitelé s tím počítají a jsou připraveni na
začátku nového školního roku s dětmi důležitou látku zopakovat
a pomoci jim s návratem do školy. Věřme tedy, že vše společně
zvládneme ve zdraví a na podzim se se všemi dětmi shledáme
v příznivější době. Moc už se na naše žáky těšíme.
Jitka Suchá

Dění ve staňkovské škole mapovala ve své reportáži i Česká televize,
odtud jsou použity ilustrační fotografie.
Dnes to vidím jinak   
Nikdy bych nevěřil, že někdy budu rád chodit do školy a že se mi
bude dokonce po škole stýskat. A je to tady, zavřeli nám školu kvůli
koronavirové pandemii. Z počátku jsem se těšil a myslel si, že si to doma
budu užívat.
   A ejhle, žádné prázdniny se nekonají. Já se musím učit. A co víc, musím
se učit sám. Sám si do hlavy dostat různé poučky, novou látku, a dokonce
vypracovávat různé úkoly. Nikdy jsem si totiž neuvědomil, že sedět
ve škole je vlastně výhoda. Učitelé nám látku vysvětlí, uvedou konkrétní
příklady a my jen sedíme a  posloucháme. Pak mně stačí si to doma jen
zopakovat a to je vše.
Další, co mně doopravdy moc chybí, je kontakt s mými spolužáky. Jen tak
si s někým popovídat je v téhle situaci nemožné, bohužel ani online to
není ono. Vzpomínám na to, jak jsme s kluky o přestávce probírali, co je
nového ve světě Minecraftu a jaká hra teď frčí. Teď nic. Žádný kontakt
s nikým.
Musím upřímně říci, že raději bych chodil do školy, online výuka mě
vůbec nebaví. Doufám, že uvolňování bude rychlejší a že i nás brzy pustí
do školy. Už teď se těším!
Matěj Leitl, 7. A
Jak prožívám současnou situaci aneb Co mi přináší a co mi bere karanténní
období?   
Momentálně všichni, nejen v České republice, ale na celém světě, žijeme
v nelehké době. Začala platit nová pravidla. Myslím si, že každé rodiny na
světě, více či méně, se dotkla tahle situace. Každodenní chod domácnosti,
zvyky, povinnosti i záliby se všem narušily. Dotklo se to i mé rodiny, ale
mně to vlastně nevadí, naopak.
   Mamka zůstala doma na OČR s mladší sestrou a taťka pracoval na home
office. Dennodenně jsme byli od rána do večera spolu celá rodina doma.
Bylo to super. Spojovali jsme příjemné s užitečným. Se sestrou jsme
plánovaly a vymýšlely naše nejoblíbenější jídla a dezerty. Pod dohledem
mamky se je i samy pokoušely uvařit. Obohatilo nás to o spoustu
zkušeností a posunuly jsme se na vyšší level kuchaře. Moc nás to bavilo,
až na to nádobí, kterého nikdy nebylo málo. Počasí nám přálo, a tak
se nám nevyhnula ani práce na zahradě.   
Mělo to i stinné stránky. Nechtěná karanténa nás rozdělila s nejbližšími
kamarády a spolužáky. Trvá to už dlouho a stýská se mi po kolektivu,
chybí mi společný smích. Školu zvládám z domova pomocí Googlu, ale
přesto bych raději slyšela výklad učitele. Vidím v tom úsporu času a je mi
to příjemnější a srozumitelnější a přiznám se, že i pohodlnější. No ne?
Ztratil se mi ranní rituál. Snídaně, hygiena, převléknout pyžamo, to vše
jsem nechávala na dopolední hodiny. Když se nad tím vlastně zamyslím,
přikládala bych to spíše ke kladům než k záporům.   
Celá situace s koronavirem je vážná. Těším se, až to všechno skončí
a až se vrátím do lavic. Všechno v životě má rub i líc. Buďme pozitivní
a doufejme v lepší zítřky.
Adéla Ursová, 8. A
Jak se mění můj pohled na volné dny spojené s karanténními opatřeními   
Všichni se teď nacházíme v nelehké situaci. Dospělé trápí práce. Můžou
mít strach, že je rizikové do ní chodit, nebo naopak je trápí to, že jsou bez
práce. Studenty, školáky, maturanty trápí však jiná věc. Je to škola. Nikdo
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neví, jak to bude dál a jak to nakonec všechno dopadne.   
Když jsem ve škole slyšela oznámení, že se školy zavírají, měla jsem
smíšené pocity. Byla jsem ráda, že nebudu muset brzo vstávat, a celkově
jsem se těšila na odpočinek. Neměla jsem nějaké obavy, že už se do školy
nevrátíme, protože jsem si myslela, že se za velmi krátký čas vrátíme
do lavic. Brala jsem to jako prázdniny. Taky jsem si myslela, že budeme
všichni normálně žít. Nepočítala jsem s tím, že budeme mít omezený
pohyb venku a budeme muset respektovat další opatření. Když tohle
všechno nastalo, říkala jsem si, že bude všechno za chvíli opět tak, jak má
být. Zkrátka jsem vůbec tuhle situaci nebrala vážně.   
Už je to doba, co jsme nebyli ve škole. Vůbec si nejsem jistá, jak to bude
dál. Každý říká něco jiného. Abych řekla pravdu, už mě to doma nebaví.
Ráda bych se vrátila do školy. Díky těmto “prázdninám” mám přehozenou
svou rutinu. Co se týče úkolů, je to velmi těžké. Přece jen jste doma
a nikdo si nedokáže sednout k počítači a dělat celý den úkoly. Mě to doma
vždy láká dělat něco jiného. Zároveň je těžké se to učit sama. Každý nemá
doma někoho, kdo by mu vysvětlil například novou látku. Je to všechno
velmi obtížné.   
Tiše doufám, že se vše vrátí do normálu. Vím, že nejsem jediná, koho
tohle trápí, a tak mi pomáhá to, že nejsem sama. Věřím, že tuhle nemoc
zvládneme. Určitě každý se snaží přispět něčím, co dělá. Když tak
nad tím zpětně přemýšlím, tak jsem byla nadšená, ale teď to vidím jinak.
Už se těším, až to bude všechno zkrátka normální.
Ester Obluková, 8. A
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otevřít oči. V tu ránu mám ségru v posteli. Tak tedy: „Dobré ráno.“ Dnes mi
volal kamarád, jestli nepojedeme na kole do Vránova. Hned jsem souhlasil.
Odpoledne jsem si nafoukl kolo, vzal roušku, helmu a vyrazil. Projížďka byla
super. Večer mi mamka upekla pizzu a pustil jsem si svůj oblíbený film.
Úterý 14. 4. - Mamka dnes svolala rodinnou poradu. Na dovolenou se letos
nejede. To mě teda fakt mrzí. Měla to být moje první dovolená letadlem.
Odpoledne volám tetě na Slovensko, snad budu moci alespoň k ní.
Matěj Šagát, 7. A

Deník z doby koronavirové krize
24. 4. 2020 - Dnes vláda povolila shromažďování skupiny do deseti lidí. Dále
výjezdy za hranice. Jsem rád, že už mám všechny úkoly udělané a mohu
využít nové situace a sejít se s kamarády. Půjdeme hledat společně květiny
do herbáře. Večer jsem se zúčastnil šampionátu v Call of Duty, ale byla to
hrůza, všichni tam podváděli, tak jsem toho nechal a raději si čtu.
26. 4. 2020 - Téměř celý den jsem hrál na PC. Musím říci, že počet lidí v
CoD, kteří podvádějí, se rapidně zmenšil, tak jsem si alespoň pořádně
zahrál. Dokonce jsem několikrát dal Play of the game, což znamená, že v
tom zápase jsem za krátkou dobu získal největší počet bodů.
27. 4. 2020 - Tento den jsem si musel opět udělat školu a pak jsem zavolal
Jindrovi, jestli nechce jít ven. On souhlasil, a tak jsme ještě s Patrikem
vyrazili. Opět jsme sbírali květiny do herbáře. Nakonec jsme si to užili a dost
se u toho pobavili, i když sbírání kytiček není největší zábava.
28. 4. 2020 - Dnes jsem se dozvěděl, že zítra musím k lékaři, což je celkem
trapas, protože jsem domluvený na videochat z angličtiny. Pak jsem si udělal
zbytek úkolů ze školy, takže ve čtvrtek musím už jen napsat a odevzdat sloh
z českého jazyka na téma Deník z doby koronavirové krize. Tak mě zajímá,
co vymyslim.
29. 4. 2020 - Ve středu jsme jeli k doktoru, ale nikdy jsem si neuvědomil, jak
daleko jsou České Budějovice. Cesta trvala asi půl dne, než jsme tam vůbec
dojeli. Pak jsme absolvovali kontrolu, prošli se krátce po městě a zase jsme
jeli zpět. Vážně nechápu, že ten Kovid přišel až z Wuchanu, z takové dálky,
jen aby nám tak otrávil život.
30. 4. 2020 - Ve čtvrtek ráno jsem si udělal křepelčí vajíčka k snídani,
protože nám je tátův kamarád dal. Když jsem kousnul do prvního, ucítil jsem
příšernou pachuť, jako když kousnete do zkažené ryby. Ihned jsem pochopil,
že to vajíčko muselo být zkažené, a tak jsem ho vyplivl, ale ta pachuť se mě
držela dále i po několika vypláchnutí úst. Taky už mám většinu úkolů do
školy hotových, takže mi zbývá jen napsat sloh. Tak jdu na to.
Marian Kudela, 7. A
Pátek 10. 4. - Dnes bylo probuzení hrůza. Sestra Lucka, která má dva roky,
vtrhla ke mně do pokoje s písní: „Já mám koně, vraný koně, Maty, vylez!“
No co mi zbylo než vyskočit z postele. Mamka hned spustila: „Co úkoly? Máš
všechno?“ Samozřejmě, že nemám. Odpoledne si užívám u počítače. Večer
jsem si ještě udělal nějaké úkoly, aby byl doma klid.
Sobota 11. 4. - Pro mě je koronakrize prostě ztráta času a doba neustálých
výčitek, jestli jsem udělal vše, co jsem udělat měl. Pondělí nebo neděle, je
to vlastně úplně jedno. Každý den je stejný. Vlastně jedna dobrá zpráva je,
že k obědu je řízek. Hurá!
Neděle 12. 4. - Mamka se mě stále snaží nutit, abych se věnoval učení.
Jenomže mně to doma samotnému moc nejde. Zrovna dnes mi to vůbec
nemyslí. Jak já se těším na prázdniny! Odpoledne beru ségru na procházku,
ale ta mě vůbec neposlouchá. Po půl hodině to vzdávám a jdeme domů.
Pondělí 13. 4. - „Já mám koně, vraný koně!“ První, co slyším, a bojím se

Distanční výuka v obraze

Ano, nevypadá to špatně, kvízy, videa, osobní kontakt s
učitelem byť přes monitor počítače. I kvůli nejednotným
pokynům z ministerstva a tím pádem i slabé motivaci a
rozdílné zodpovědnosti žáků se bohužel někdy k hodině
nesešla ani třetina žáků. O to víc si učitelé cení práce těch,
kteří k učení v této době přistoupili zodpovědně.
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Kultura
Kultura v LD – na co se můžeme těšit,
pokud „mimořádná opatření dovolí“,
v podzimních měsících
22.10.

Hledání ztraceného rájedivadelní představení, hrají Zdeněk
Podhůrský a Ivana Jirešová

24.11.

Fešáci – koncert country kapely,
plný známých písní a skvělé zábavy

Další akce včetně promítání kina budou
doplňovány od měsíce září.
Taneční kurz 2020

Letošní kurz tance a společenské výchovy bude pořádán městem
Staňkov a výuku bude zabezpečovat (již tradičně) Taneční škola
DANCE Stod pod vedením manželů Cíchových.
Zahájení kurzu proběhne 12. 9. 2020 od 18.00 hodin v sále
Lidového domu ve Staňkově.
Nultá hodina tanečního kurzu se v letošním roce v měsíci červnu
z důvodu karantény ruší.
Zájemci se mohou přihlašovat v podatelně MěÚ do konce srpna,
info na tel. 379 492 411.

Studio Yvetta

Iveta Keřtová Americká 192, Staňkov 345 61,
tel : 605 406 364
Pracovní doba dle objednávek.

Studio rozšiřuje své služby o
- přístrojovou pedikúru  
- orthonyxii - rovnání zarostlého nehtu za použití 		
fixačních rovnátek, tamponádu nehtů, tejpování nehtů.
- hloubkové abraze - zbroušení ztluštělých nehtů.

-----------------------------------------------------------------Dále nabízím klasickou pedikúru, nehtovou modeláž, manikúru,
solarium, odborné poradenství, prodej zdravotních ponožek,
prodej dárkových poukazů a kosmetiky na nohy Phodopharm.
S přátelským pozdravem

Iveta Keřtová
Studio Yvetta
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Před 75 lety
Každoroční oslavy
osvobození Československa
i samotného Staňkova se
letos ze známých důvodů
nemohly konat, a proto také
na naše náměstí nemohla
přijet kolona vojenských
vozidel z výzbroje
americké armády. Ta bývají
předmětem obdivu malých i
velkých.
Jako připomínku slavných
květnových dnů před 75 lety
přinášíme fotografii příjezdu
amerických vojáků na
rozcestí „U Budínů“. Vítaly je
po celé jejich cestě stovky
nadšených obyvatel.
J.S.

Jak se o nás psalo:

„Polední list“ z února před koncem války svým čtenářům vychválil Staňkov opravdu svérázným způsobem,
že jsme neodolali a článek přetiskujeme dnešním staňkovákům…
DOBŘÍ STAŇKOVANÉ
Staňkov si oblíbilo mnoho význačných mužů. Je tu krásně, mile, dobří lidé a poctiví pracovníci. Ředitel školy
Svoboda je dobrým malířem a propagátorem kraje. Sta
obrazů tu vytvořil přední malíř Vlad. Augustin, profesor
a kulturní pracovník. Železničář pensista Em. Kubla tu
ohromnou pílí vytvořil vzorné krajinské museum. Městský důchodní B. Mastný jest vzorným chovatelem angorských králíků, jejichž vlnu sám spřádá a jeho manželka
zpracovává. Holič Znamenáček stříhá 40 let staňkovské
sirotky zdarma.
Polední list 3. 2. 1945

8. 6. 2020 se vrátily v omezeném režimu po koronavirové pauze konečně i děti druhého stupně do školy.
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Horšovskotýnský region má aktualizovaný katalog
sociálních a souvisejících služeb
Na konci roku 2019 byl dokončen dvouletý projekt komunitního plánování rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku, jehož cílem bylo naplánovat rozvoj sociálních a
souvisejících služeb v regionu na následující období. Tímto
projektem však komunitní plánování sociálních služeb na
Horšovskotýnsku nekončí, pokračuje realizací jednotlivých
aktivit uvedených v Komunitním střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na Horšovskotýnsku na období 20202024.
Projekt realizovalo Centrum pro komunitní práci západní
Čechy v partnerství s městem Horšovský Týn. Prostřednictvím setkávání aktérů v pracovních skupinách byly prezentovány sociální služby působící v regionu a projednány nejvíce problémové oblasti, které byly identifikovány v úvodu
projektu. Pozornost tak byla věnována například dostupnosti pečovatelské služby v regionu, volnočasovým aktivitám neorganizované mládeže, zaměstnávání dlouhodobě a
obtížně zaměstnatelných občanů, bariérám v obcích nebo

Sport

informovanosti či spolupráci subjektů v sociální oblasti.
Mapována byla také problematika bydlení v regionu a
problematika života seniorů se sníženou soběstačností.
Kromě již zmíněného aktualizovaného komunitního plánu byl také pro region vytvořen a všem obcím distribuován katalog sociálních a souvisejících služeb, a to
v elektronické i tištěné podobě (k dispozici na Odboru
sociálních věcí MěÚ Horšovský Týn), byl vydán a distribuován leták o působnosti pečovatelské služby v regionu
s informacemi o možnostech využití příspěvku na péči a
v neposlední řadě byl vytvořen samostatný webový portál o sociálních službách, který je dostupný na webové
adrese www.socialnisluzby.horsovskytyn.cz. Zde najdou
občané a instituce veškeré výstupy z komunitního plánování sociálních služeb včetně plánovaných aktivit do
budoucna, dále např. již zmiňovaný elektronický katalog
sociálních a souvisejících služeb s informacemi o jejich
působnosti a kontakty na ně, a to také v překladu do
českého znakového jazyka a především návody na řešení nepříznivých životních situací.

Vážení občané,
v současné době město Staňkov zpracovává strategický dokument Koncepce sportu a tělovýchovy, který se týká rozvoje podmínek
jak pro organizovaný sport, tak pro
neorganizované aktivity obyvatel
Staňkova. Chtěli bychom Vás v
této souvislosti vyzvat k vyplnění
krátkého dotazníku, který je určen
dospělým osobám. Žáci a studenti vyplňují jiný dotazník. Součástí
šetření je zjišťování míry sportovní participace, oblíbenosti jednotlivých sportů či vaší spokojenosti s
podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity v našem městě.
Zároveň máte možnost vyjádřit se
k současnému stavu podpory sportu. Výsledky šetření budou mít vliv
na budoucí směřování veřejné podpory sportu, rozvoj sportovní infrastruktury či realizaci sportovních
programů a akcí pro veřejnost. Dotazník, prosím, vyplňte i v případě,
že se o sport nezajímáte nebo se
sportu již aktivně nevěnujete.
Dotazník můžete vyplňovat od 1. 6. do 20. 6. a naleznete jej na následující www adrese: lokalsport.cz/stankov

Tenisový trénink žáků pod vedením trenérů Jana Vacíka a Vojtěcha Němce
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