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Chátrající nemovitosti ve Staňkově
V průběhu předchozích let zakoupilo město Staňkov několik chátrajících nemovitostí a v letošním a příštím roce by alespoň některé z
nich mohly projít výraznou proměnou. Staré uhelné sklady by již z
jara letošního roku měly být zbourány a na jejich místě vznikne workoutové hřiště společně s parkovou úpravou. Na tuto investiční akci
tzv. „brownfield“ získalo město dotaci ve výši 70 %, celkové náklady
se budou pohybovat kolem 6,5 mil. Kč. I po této úpravě zůstane tento
prostor v rezervě pro případného developera pro stavbu nějakého
supermarketu.
Proměnou by měly projít i objekty naproti střední škole Bean na rohu
ulic Plzeňská a Trnkova, a to dům čp. 20, kde v současné době sídlí
pohřební služba, dominantní rohový dům čp. 131 a dům v Trnkově
ul. čp.126. V letošním roce se bude žádat o dotaci na jejich přebudování na bytové domy. Pokud se podaří dotaci získat, měl by se
zrekonstruovat rohový dům čp. 131, kde by mělo být 12 bytů. Na
místě domu čp. 20, by měl vyrůst dům nový s 9 byty a dům čp. 126 by
měl být zbourán a místo využito společně s dvorem jako parkoviště a
zázemí pro nájemníky. Náklady by se měly pohybovat kolem 25 – 30
mil. Kč a jejich větší část by měla být pokryta dotací.
V roce 2019 město vyhrálo vleklý soudní spor o 1/3 vybydlených nemovitostí čp. 26 a 27 v Nádražní ulici /bývalé železářství/, když se již
několik let předtím stalo vlastníkem 2/3 těchto nemovitostí. Po dlouhé

Ceník místních poplatků na rok
2021
Poplatky za svoz komunálního odpadu 600,- Kč za osobu na rok
č. účtu 19-520321/0100 vs 1340 + číslo popisné
do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení
Poplatek za psa
Staňkov I, Staňkov II
• V rodinném domku nebo trvale na zahradě
osoba starší 65 let 			
• V nájemním domě 			
osoba starší 65 let 			
• Za každého dalšího psa téhož držitele
v rodinném domku nebo trvale na zahradě
osoba starší 65 let 			
• Za každého dalšího psa v nájemním domě
osoba starší 65 let 			

250,- Kč
100,- Kč
400,- Kč
100,- Kč
625,- Kč
150,- Kč
600,- Kč
150,- Kč

Krchleby, Ohučov, Vránov
• V rodinnném domku nebo trvale na zahradě 150,- Kč
osoba starší 65 let			
100,- Kč
• V nájemním domě 			
400,- Kč
osoba starší 65 let 			
100,- Kč
• Za každého dalšího psa téhož držitele
v rodinném domku nebo trvale na zahradě 375,- Kč
osoba starší 65 let 			
150,- Kč
• Za každého dalšího psa v nájemním domě 600,- Kč
osoba starší 65 let 			
150,- Kč
č. účtu 19 – 520321/0100 vs 1341 + číslo popisné
do poznámky uveďte vaše jméno a příjmení

úvaze bylo rozhodnuto, že dojde pouze k částečné demolici, a to
bytového domu čp. 27, a na jeho místě vzniknou parkovací místa.
Na tuto demolici je rovněž požádáno o dotaci z tzv. „brownfieldů“. V
prodejně, která se nachází v domě čp. 26, v současné době již finišují
opravy a od zhruba poloviny března v ní bude mít paní Michaela Kastlová prodejnu květin a zahradnických potřeb. Přilehlý sklad v přízemí
od konce minulého roku využívá zámečnická firma pana Jindřicha
Hracha. Následně budou zrekonstruovány i samotné 3 byty, na které
se budeme opět snažit získat dotaci. V letošním roce dojde společně
s novými výlohami a vchodem do obchodu pouze k výměně oken
směrem ke kostelu a dům dostane z této strany i novou fasádu, aby
již nehyzdil tuto část města.
V neposlední řadě by ještě mělo dojít v ulici 28. října před mostem
přes řeku Radbuzu ke zbourání domu po levé straně (tzv. „u Šatrů“).
Dům stojí naproti prodejně sportovních potřeb a byl zakoupen v exekuci. V tomto místě v současné době chybí chodník a chodci musejí
přejít na druhou stranu. Po jeho zbourání zde bude chodník rozšířen
a bude provedena parková úprava tohoto prostranství. I zde je požádáno o dotaci na jeho zbourání.
Věříme, že se nám v letošním a příštím roce podaří některé z těchto
plánů uskutečnit a že alespoň část nevzhledných ruin zmizí z našeho
města.
starosta
V neděli 7. března přijela do Staňkova mobilní Covid laboratoř Domažlické
nemocnice a nabízela zdarma občanům testy na COVID 19.
Zhruba 150 občanů se nechalo otestovat v zasedací místnosti MÚ.
Z odebraných vzorků bylo 8 pozitivních.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města dne
30. 11. 2020
Rada města schvaluje
na doporučení bytové komise
- přidělení bytu č. 5 v ul. Žižkova
č. p. 237 ve Staňkově, velikost 1+0
paní Daniele Hříbalové, trv. bytem
Staňkov, Americká 172,
- přidělení bytu č. 2 v ul. Žižkova
č. p. 237 ve Staňkově, velikost 1+0
paní Marii Váchalové, trv. bytem
Božkovy 7, Milavče,
- příkazní smlouvu mezi městem
Staňkov a firmou DOMOZA projekt
s. r. o. Předmětem smlouvy je
zrealizování zadávacího řízení,
výběrového řízení a zajištění
monitoringu projektu na akci
Revitalizace brownfieldu uhelné
sklady Staňkov. Celková cena za
zpracování veškeré administrace je
90 000,- Kč bez DPH,
nedoporučuje
- ke schválení zastupitelstvu města
žádost o odkoupení pozemku parc.
č. 218/2 o výměře 58 m2, druh
pozemku orná půda a parc. č. 217
o výměře 302 m2, druh pozemku
ostatní plocha v k. ú. Staňkov-ves
pana Tomáše Pěchoučka, bytem
Americká 395, 345 62 Holýšov.
Je možný pronájem.
Usnesení z jednání rady města dne
16. 12. 2020

Rada města schvaluje
- Smlouvu o výpůjčce nemovitých
věcí mezi městem Staňkov a Českou
republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech
majetkových. Předmětem smlouvy
je přenechání k bezplatnému
užívání pozemků č. st. 555/1 se
stavbou č. p. 412, č. st. 763 se
stavbou č. p. 412, č. st. 764 se
stavbou č. p. 412, parc. č. 125/3,
parc. č. 125/4 a parc. č. 1832 vše
v k. ú. Staňkov-ves.
Smlouva o výpůjčce se sjednává
na dobu od 1. 1. 2021 do dne
předcházejícímu dni právních
účinků vkladu smlouvy, kterou
převedou nemovité věci do
vlastnictví vypůjčitele, nejdéle
však do 31. 12. 2025,
- nabídku č. 57/2020 od SUDOP
Project Plzeň a. s., Plachého 35,
Plzeň na vypracování projektové
dokumentace na stavbu:
„Rekonstrukce místní komunikace
Baarova ul., Staňkov“.
Předmětem zakázky je zpracování
projektové dokumentace ve dvou
stupních:
1. Společné DÚR + DSP a
2. samostatná PDPS.
Celková cena včetně DPH je
474 901,- Kč,

- příkazní smlouvu mezi městem
Staňkov a DOMOZA projekt s. r. o.
na akci vybudování sportovní haly
ve Staňkově. Předmětem smlouvy je
zpracování žádosti o dotaci v rámci
programu Národní sportovní
agentury za činnosti týkající se
zpracování žádosti o dotaci, cena je
42 350,- Kč vč. DPH,
- prominout podnikatelským
subjektům, které provozují svoji
činnost v prostorech v majetku
města Staňkov, nájemné za dobu
uzavření jejich provozoven v roce
2020 z důvodu nařízení vlády
ČR. Nájemné bude prominuto
na základě žádosti jednotlivých
podnikatelských subjektů
s uvedením doby uzavření jejich
provozoven. Již zaplacené nájemné
za dobu uzavření provozoven bude
použito k úhradě nájemného pro
rok 2021,
- plán zimní údržby města,
bere na vědomí
- stížnosti obyvatel obce Krchleby
na provoz pivnice (hospody),
- poděkování za spolupráci a
příspěvek na Linku bezpečí,

a schvaluje po dohodě s vedením
SK 1921 Krchleby a po projednání
situace s radou města ukončit p.
Bauerovi nájemní vztah dohodou,
a to k 10. 1. 2021. Dne 10. 1. 2021
bude pivnice připravena k předání
zástupcům města Staňkov.
Usnesení z jednání rady města dne
20. 1. 2021
Rada města schvaluje
- oznámení výběrového řízení
(výzvu k podání nabídek a zadávací
dokumentaci) na akci:
Revitalizace brownfieldu uhelné
sklady Staňkov – odstranění staveb.
Jedná se o zakázku malého rozsahu
na stavební práce. Předpokládaná
hodnota zakázky je 2 938 355,99 Kč
bez DPH.
Usnesení z jednání rady města dne
3. 2. 2021

Rada města schvaluje
na návrh bytové komise
- přidělení bytu č. 4, Americká č.
p. 174 o velikosti 1+1 paní Haně
Černé, trvale Ohučov 10,
- přidělení bytu č. 3, Americká č.
rada města po projednání
p. 132 o velikosti 1+1 panu Jiřímu
a) schvaluje
Černému, trvale Ohučov 10,
stočné na rok 2021 ve výši
- na žádost ředitelky ZUŠ
69,16 Kč/m3 včetně DPH
zapůjčení pianina Scholze z jeviště
b) bere na vědomí
Lidového domu ve Staňkově žačce
vodné na rok 2021 ve výši
klávesového oddělení pro zajištění
40,84 Kč/m3 včetně DPH.
odborné výuky hry na klavír,
- přijetí nadačního příspěvku ve
Usnesení z jednání rady města dne výši 219 000,- Kč ZUŠ Staňkov od
6. 1. 2021
Nadace Komárek Family
Foundation. Většinový podíl cca
Rada města schvaluje
213 000,- Kč darovala nadaci pro
- Smlouvu o zřízení věcného
ZUŠ Staňkov firma AUTOCONT a. s.,
břemene - služebnosti č. IV-12- připojení se k mezinárodní
0011878/VB/01 mezi městem
kampani Vlajka pro Tibet. Dne
Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
10. 3. 2021 bude vyvěšena na
Předmětem smlouvy je právo
budově MěÚ ve Staňkově tibetská
umístit, provozovat, opravovat
vlajka,
a udržovat zařízení distribuční
- žádost ČZS ZO Staňkov o
soustavy na pozemku parc. č. 348/7 bezúplatné zapůjčení sálu Lidového
v k. ú. Staňkov-ves.
domu na uspořádání tradiční
Věcné břemeno se zřizuje za
výstavy květin, a to v termínech
jednorázovou náhradu ve výši
24. - 25. 4. 2021 a 13. - 15. 8. 2021,
1000,- Kč bez DPH,
- nezvyšovat nájemné v budově
- upravený rozpočet - po
zdravotního střediska, Nádražní 19
změnách bude činit v příjmové
ve Staňkově,
části 106 298 819,97 Kč a ve
- nezvyšovat odměny za správu
výdajové části 104 782 276,52
bytů dle bodu V. odst. 1 smlouvy o
Kč. Financování bude činit
obstarání správy domů
-1 516 543,45 Kč (změna stavu
č. p. 333, 339, 340, 341, 342, 336,
krátkodobých prostředků na bank.
335, 334 a správu bytů v obci
účtech + 10 785 352,25 Kč, splátky Puclice – 10 bytových jednotek,
úvěrů a půjček – 16 329 000,- Kč,
- ceník placených služeb a poplatků
úvěry a zápůjčka + 4 027 104,30 Kč). městské knihovny od 1. 1. 2021.
- projednala za účasti pozvaných
Zároveň odsouhlasila z důvodu
hostů, p. Bauera – nájemce
dlouhodobě uzavřené knihovny
pivnice Krchleby, p. Havlové –
v roce 2020 zrušení platby ročního
spolupracovnice nájemce, p. Rotha členského poplatku stávajícím
– zástupce org. SK 1921 Krchleby,
členům na rok 2021,
chod pivnice, která je v majetku
- odpis vyřazené literatury. Při
města Staňkov,
vyřazování bylo postupováno dle

knihovního zákona. Seznam
vyřazených knih je k nahlédnutí
v městské knihovně,
- Knihovní řád městské knihovny
platný od 1. 1. 2021 a roční výkaz o
knihovně za rok 2020,
- oznámení výběrového řízení
(výzvu k podání nabídek a zadávací
dokumentaci) na akci:
Revitalizace brownfieldu uhelné
sklady Staňkov – workoutové hřiště.
Jedná se o zakázku malého rozsahu.
Předpokládaná hodnota zakázky je
597 792,10 Kč bez DPH,
- nabídku firmy JSF stavební s. r. o.
na provádění mostních prohlídek
dle ceníku platného pro rok 2021,
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-120014625/VB/002 mezi městem
Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
Předmětem smlouvy je právo
umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc. č. st. 38
a pozemku parc č. 1045/12
v k. ú. Staňkov-ves. Věcné břemeno
se zřizuje za jednorázovou náhradu
ve výši 1 000,- Kč bez DPH,
- Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby
č. IE-12-008036/SOBS VB/2
„Vránov, DO, č. p. 45-KNN“ mezi
městem Staňkov a ČEZ Distribuce
a. s. Předmětem smlouvy je právo
umístit, provozovat, opravovat
a udržovat zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc č. 1576
v k. ú. Vránov k č. p. 45.
Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši
1 900,- Kč bez DPH,
- nabídku ARCH consulting s. r. o. se
sídlem Praha 10, Sluštická 873/6,
Praha. Nabídka se týká služby
zpracování analýzy odpadového
hospodářství a návrhových opatření
pro město Staňkov. Dohodnutá
cena je 96 200,- Kč bez DPH,
bere na vědomí
- možnosti konání, resp. dokončení
tanečního kurzu započatého v roce
2020. Účastníci kurzu, pokud budou
chtít, mohou kurz z roku 2020
dokončit v novém kurzu, který
začne v září 2021. Nebudou nic
platit ani doplácet. Budou se moci
zúčastnit kurzu od 1. prodloužené
nebo si celý kurz zopakovat od
počátku. Pokud se účastníci kurzu
rozhodnou v započatém kurzu
nepokračovat, bude jim vrácena
poměrná část kurzovného ve výši
530,- Kč.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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Naše pravidelná přispěvatelka zajímavých článků z historie Staňkova,
vedoucí Státního okresníh archivu Domažlice se sídlem v Horšovském
Týně Mgr. Radka Kinkorová nám zaslala rozsáhlý příspěvek o
zdravotnictví ve Staňkově v minulých dvou stoletích. Budeme jej
otiskovat v příštích číslech na pokračování, mnohé skutečnosti
z historie jsou aktuální a poučné i dnes.

Zdravotnictví 1. část
Očkování před druhou světovou válkou
Snad se budete, milí čtenáři, usmívat nad tou frází, ale faktem je,
že očkování bylo zaváděno už za Marie Terezie, a sice proti černým
neboli pravým neštovicím. Ve Staňkově se poprvé konalo 14. května
1796. Z první poloviny 19. století se pro panství Horšovský Týn, kam
náležela obec Staňkov Ves, nacházejí očkovací výkazy v archivním
fondu Velkostatek Horšovský Týn, uloženém v Klášteře u Nepomuka.
O očkování ve Staňkově máme písemné zprávy uložené ve Státním
okresním archivu Domažlice se sídlem v Horšovském Týně v archivním
fondu Archiv města Staňkov. Nejstarší písemnost k této záležitosti
pochází z roku 1851 a představuje rozpis poplatků, kterými se
staňkovští občané podíleli na zaplacení cestovních nákladů očkujícího
lékaře. Obdobný doklad představuje podání z roku 1853, jež nařizuje
městečku, že má participovat na výlohách za diety očkujícího lékaře
Friedla za rok 1852. Tehdy se očkování dětí proti pravým neštovicím
provedlo 2. června odpoledne a očkovány byly děti z 22 domů. Další
očkování následovalo po roce, a sice 30. května 1853 v 9 hodin
dopoledne. Stodský okresní očkující lékař oznámil čísla popisná domů,
ve kterých bydlely děti, jichž se očkování týkalo. O rok později došlo na
staňkovský purkmistrovský úřad sdělení lékaře, že v úterý 23. května
1854 v 8 hodin dopoledne přijede očkovat. Zde už byly děti uvedeny
nejen podle čísel popisných, ale jmenovitě s upozorněním, že se mají v
určený čas „pünktlich“ dostavit. V roce 1859 nařídilo horšovskotýnské
okresní hejtmanství purkmistrovi, aby byl očkování osobně přítomen a
pomohl lékaři svojí autoritou.
V souvislosti s výstavbou železnice se častokrát poukazovalo na
zhoršenou bezpečnostní situaci v dotčených obcích. Ve Staňkově
se v roce 1861, kdy se dokončovala česká západní dráha, setkáváme
s oznámením, že se mezi dělníky na stavbě drážního tělesa objevily
neštovice, a proto bylo nařízeno očkování dětí těchto dělníků bydlících
ve Staňkově, Ohučově a obou Kamenicích. Očkování prováděl dr.
Bandhauer. Seznamy dětí očkovaných proti pravým neštovicím se
v archivu vyskytují pak již víceméně soustavně. Že i tehdy se našli
rodiče, kteří se obávali nechat své děti očkovat, dosvědčuje dopis
z okresního hejtmanství z 16. května 1871, který nařizuje purkmistrovi
informovat Staňkovské o povinnosti očkování absolvovat. Tehdejší
očkující lékař Hamperl poukázal na to, že kupec Kreysa, hostinský
Kosina, zámečnický mistr Ullrich, obuvník Trnka a Dr.Md. Škornička
navzdory dvojímu napomenutí nechtěli své děti
k očkování přinést. Stejná stížnost, v níž se i opakují
jména některých rodičů, se dochovala i z roku 1874.
A opětovně i sdělení starostovi z roku 1881, že přímo
starosta je zodpovědný za průběh očkování a za to, že
se všichni dostaví a že sám musí osobně dohlížet na
splnění povinnosti podle očkovacího řádu z roku 1836
a rovněž, že má lékaře v každém ohledu podporovat.
Ani v dalších letech nemohl být očkující lékař spokojen,
protože se často stalo, že své roční děti rodiče na injekci
zkrátka nepřivedli. Již guberniální nařízení z 12. září
1821, kterým bylo očkování v Čechách zavedeno,
informovalo, že na očkování mají být pozváni též
místní duchovní a učitelé. Taktéž zmiňovalo, že
majitelé továren, správa průmyslových podniků a
velkostatkáři, kteří zaměstnávají větší počet dělníků,
a rovněž přednostové nemocenských pokladen měli
dohlížet, aby se neočkovaní členové dělnických rodin
dali očkovat. Také se mělo usilovat o to, aby členové
rodin, z nichž někdo pracuje

v dopravě, poštovních službách, hotelích nebo zájezdních hostincích,
ale i porodní babičky a podomní obchodníci podstoupili očkování.
O procesu očkování byly sepsány a zveřejňovány informace, aby rodiče
očkovaných dětí („očkovanců“) věděli, jak si počínat před a po aplikaci
očkovací látky. Předpis informoval např. o tom, že k očkování neměly
chodit děti nemocné, měly být umyté a čistě oblečené, i po očkování
mělo být dítě každodenně umyto. Strava měla být podávána jako dosud,
s dítětem se smělo po očkování chodit ven jen za příznivého počasí,
rodiče je neměli vystavovat slunečnímu žáru. Očkované místo na těle
se udržovalo v čistotě, děti si jej nesměly škrábat. Po čtyřech dnech se
u dětí zpravidla objevovaly okolo místa porušení kůže malé puchýřky a
dětem bylo možné zjistit zvýšenou tělesnou teplotu. Všichni očkovanci
obdrželi vyplněný formulář očkovacího vysvědčení.
Očkování se naštěstí nepřerušilo ani v době první světové války, obdobně
jako dříve, okresní hejtman i nyní žádal, aby obec poskytla očkujícímu
lékaři pomoc, minimálně k zabezpečení nutné administrativy.
Na začátku 30. let 20. století se utvořil při ministerstvu veřejného
zdravotnictví a tělesné výchovy poradní sbor pro provádění dobrovolného
očkování proti záškrtu. Jeho cílem bylo dosáhnout toho, aby nejméně
polovina dětí ve věku mezi jedním a dvěma roky podstoupila očkování.
Na rozdíl od povinného očkování proti neštovicím bylo další očkování
zatím dobrovolné. Povinné očkování proti neštovicím zavedlo v nové
Československé republice nařízení č. 298/1920 Sb. z. a n. ze dne
20. dubna 1920, které ustanovilo očkovat v jarních měsících děti ve
věku jednoho roku a dále přeočkovat vždy sedmileté a čtrnáctileté. Na
organizaci očkování školních dětí pak spolupracovaly školy, které měly
povinnost zasílat seznamy dětí na okresní úřad. Školám se přitom nelíbil
ani drobný výpadek ve vyučování: např. ředitel obecné a měšťanské
chlapecké školy v Horšovském Týně žádal, aby jeho žáci, kteří bydlí na
ve staňkovském zdravotním obvodu, byli raději očkováni v Horšovském
Týně, a tudíž aby chyběli všichni žáci současně. Ve Staňkově děti
z chudých rodin očkování neplatily, ale očkovací látku hradila obec a
aplikaci si lékař neúčtoval. Očkování proti záškrtu dětí nemajetných
rodičů a jeho úhradu vždy projednávala obvykle chudinská a sociální
komise Staňkova.
V roce 1939 se ve zdravotním obvodě Staňkova vyskytoval záškrt, spála
a černý kašel. Zdejší Česká obvodní péče o mládež si proto vzala za úkol
provést očkování i proti těmto nemocím u všech dětí ve věku dvou až
čtrnácti let. Očkování hradili rodiče, nemajetným opět obec.
Očkování prováděli většinou obvodní lékaři staňkovského zdravotního
obvodu.
Radka Kinkorová
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Společenská kronika

V měsíci lednu oslavili  významné životní
jubileum tito občané Staňkova

V měsíci únoru oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova

Záhořová Marie, Krchleby		
Cvačka Antonín, Staňkov I		
Stahlová Anna, Krchleby		
Tauberová Marie, Staňkov I
Mazourová Anna, Staňkov I
Mlynářík Josef, Staňkov I		
Forst Václav, Staňkov II		
Vaverka Jiří, Staňkov II		
Podpěra Václav, Vránov		
Soumarová Blanka, Krchleby

Binderová Věra, Staňkov II		
Srbová Věra, Staňkov II		
Janková Stanislava, Staňkov II
Paul Jan, Staňkov II		
Rottová Květuše, Staňkov II
Sikora Oldřich, Krchleby		
Kučerová Anna, Staňkov I		
Andrle Josef, Krchleby		
Šifner Josef, Staňkov II		
Večeřová Jana, Staňkov I		

80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let

Kultura

Situace v naší zemi negativně ovlivnila i kurz tance a společenské výchovy
– taneční 2020. Z důvodu nouzového stavu se kurz, který začal v září roku
2020, po třech lekcích a první prodloužené ruší.
Nabízíme možnost přihlášeným účastníkům kurz dokončit v novém kurzu,
který bude začínat v září 2021 pod vedením manželů Cíchových z taneční
školy Dance Stod. Nebude nutné nic platit, do kurzu se bude možné připojit
po I. prodloužené nebo si lekce zopakovat od začátku.
Pokud se rozhodnete podzimní kurz již nenavštěvovat, bude vám vrácena
poměrná část kurzovného /530,-Kč/, kterou jste nevyčerpali, na vámi
uvedené č. účtu.
Vaše rozhodnutí oznamte na e-mailovou adresu
kastlova@mestostankov.cz do konce června 2021.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání na tanečním parketu LD
Staňkov.			
M. Kastlová a Taneční škola Dance Stod
Společenský, kulturní i sportovní život ve Staňkově a nejen v něm
je již celý rok jen s malou přestávkou prakticky na nule. Výmluvným
svědkem tohoto stavu jsou plakátovací plochy ve městě. Za
normálních okolností soutěží jednotliví pořadatelé a inzerenti o
každý kousek místa pro své plakáty. Dnes jsou tam jen potrhané
zbytky z několika málo akcí v loňském roce. Jakýkoli komentář je tu
zbytečný.

Tímto bychom chtěli velice poděkovat panu Václavu
Kaděrovi z Holýšova a jeho firmě za dar v podobě
výroby hliníkové bedny potřebné pro dovybavení
našeho zásahového vozu JSDH Staňkov. Velice si
toho vážíme a ještě jednou moc děkujeme.

94 let
91 let
85 let
85 let
80 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let
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Z městské matriky 2020
Ve Staňkově, včetně Krchleb,
Ohučova a Vránova, se
narodilo 31 a zemřelo 39 občanů. Matrikou MěÚ Staňkov bylo
oddáno 8 manželských párů.
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Dětský domov v roce 2020

v roce 2020 byl celý chod dětského domova ovlivněn pandemií koronaviru.
Na přelomu března a dubna onemocněly 4 vychovatelky a 3 děti. Žili jsme v
přísné karanténě a díky tomu se pandemie v domově nerozšířila. Od března
jsme s dětmi (až na pár týdnů během roku) na distanční výuce, což klade
velké nároky na výchovné pracovníky a je to i méně příjemné pro děti.
Najednou si uvědomují, jak je pro ně škola důležitá a jak jim chybí sociální
kontakty.
Museli jsme doplňovat vybavení domova výpočetní technikou, hlavně
notebooky a tablety pro výuku dětí.
Pokračovali jsme v další modernizaci vnitřního vybavení domova novým
nábytkem, kuchyně byla vybavena nerezovými skříněmi, v podkrovních
místnostech byla zavedena klimatizace a máme nová pojezdová vrata. V
celém domově bylo instalováno nové úsporné osvětlení.
V prvním patře byla kompletně rekonstruována sociální
zařízení. Zřizovatel Plzeňský kraj nám poskytl finanční
prostředky na nákup nového sedmimístného automobilu.
Jsme rádi, že se nám v létě podařilo zorganizovat pro děti
společný týdenní pobyt na Sycheráku. Jiné pobytové akce
se vzhledem k epidemiologické situaci nemohly konat.
Realizujeme podle počasí jednodenní akce - vyjížďky na
kole, pěší túry do přírody, v zimě sáňkování a bobování.
Dětský domov má kapacitu 38 míst, máme stále naplněno.
Pod dětský domov spadají také dvě zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, Robinson Klenčí pod Čerchovem a Stod.
Zde se mohou starat celkem o 37 dětí. Kapacita je také
téměř zaplněná.
Jana Koubová

Je předjaří
Budete se mi možná divit, ale přesně tohle období, kdy už je sníh
vidět pouze na horách a ještě nikde skoro nic zeleného nepučí, je
právě toto období úplně nejhorší , které znám. Ne, že by mně vadilo
sílící sluníčko nebo že by mě rozčilovala představa brzy rozkvetlých
zahrádek, deprimuje mě něco jiného. Předjarní „květy“. Tyto květy
rozkvétají prakticky v okamžiku, kdy sleze sníh. Ten nám milosrdně
přikryl celé městečko tak, že se chvíli zdálo, že je krásné, upravené,
a dokonce se odvážím použít slovo malebné.
S odchodem sněhu každoročně iluze končí. Všude rozkvetou
odpadky, které dosud nebyly vidět, a taková procházka od sokolovny
k mostu (jen příklad, kvete to všude) je prakticky procházkou
smetištěm. Mezi vykvetlými odpadky se povalují ještě napůl zmrzlá
hovna (To je ten správný název! Myslím, že nikdo z nás to neoznačí
jinak, když do toho šlápne.), původně ohleduplnými pejskaři skoplá
pod sníh vedle cesty, a protože pravděpodobně příklady táhnou,
dokonce se den ode dne množí. H... i odpadky.
Fakt nevím, co s tím. Už jsem si i do kapsy vzal tašku, že to sem
tam posbírám, ale mezi ty šrapnely se mi opravdu nechce. Ano,
nejjednodušší by bylo ukázat prstem na to, že by to mělo město
uklidit. Ale mám pocit, že nikdo z těch, kteří to nakonec uklidit
přijdou, to tam nebude házet zpátky. A že to dlouho uklizené
nevydrží. Tedy pokud se nechytneme za nos sami - jo, to je ale
opravdu naivní představa!
Nezbyde než tohle předjaří jako každé předchozí nějak se zavřenýma
očima překlepat a těšit se na opravdové jaro. Nová zeleň to svinstvo
zase pěkně ukryje a do podzimu třeba bude naše městečko krásné,
upravené, možná až malebné.
Ferdinand Schenk
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MŠ Staňkov
Je zima 2021 a všechno je jinak než vloni touto dobou. Poloprázdné
město bez lidí, postávajících hloučků vesele se bavících známých či přátel,
bez spěchu a životní energie, která byla dřív vidět na každém z nás. Ano,
žijeme dál, ale to cosi, co nás teď stále obklopuje, změnilo naše životy
téměř ve všem. Přehodnotili jsme svůj postoj k životu a hlavně ke zdraví.
Covidová doba prostoupila všemi oblastmi dění a slovo zdraví je teď
nejčastěji používaným slovem vůbec. Doléhá to na nás všechny, ale i tak se
snažíme žít co možná nejpodobněji tomu, co bylo dřív.
Je pravda, že i školní rok 2020/2021 je poznamenaný tím, že jsme
se v mateřské škole museli „uzavřít“ před světem, a to z důvodu zrušení
veškerých venkovních akcí. To však neznamená, že jsme složili ruce do klína
a jen tiše přečkáváme, až bude lépe.
Ohlédneme-li se zpět např. do prosince, musíme konstatovat, že
byl tento měsíc pro nás velmi akční a na nějaké stýskání nebyl vůbec čas.
4. 12. 2020 k nám zavítal Mikuláš, čert i anděl (tentokrát z vlastních
řad) a potěšil děti sladkým překvapením. Děti ho na oplátku překvapily
širokým repertoárem tematicky laděných básniček, písní i tanečků. Na
stejné téma sehrály děti ze třídy Berušek Mikulášskou pohádku pro provozní
zaměstnance školy. Ti byli potěšeni, že ani na ně se v předvánočním shonu
nezapomnělo, a vytvořili dětem soustředěné obecenstvo, a to společně
s kamarády ze Včeliček.
Děti ze třídy Motýlků a Žabiček si v prostorách třídy vytvořily
improvizované kino, ve kterém zhlédly pohádku s vánočním motivem. A
došlo i na tolik oblíbený popcorn.
Děti z Vrabečků zase nastudovaly příběh O narození Ježíška.
Už od začátku měsíce se třídy postupně měnily pomocí vánoční
výzdoby v něco výjimečného, což pomáhalo navodit tu správnou sváteční
atmosféru. V jednotlivých třídách se zadělávaly, vykrajovaly, pekly a zdobily
perníčky. Každý mohl popustit uzdu své fantazii a nazdobit si cukroví podle
svého.
Také při výrobě přáníček a dopisů pro Ježíška se mohlo realizovat
každé dítě. Ani při výrobě dárečků pro rodiče se děti nenudily. Namátkou
uvádím nazdobené papírové vánoční stromky, něžné andělíčky, lucerny
s Betlémským světlem nebo třeba ozdoby na stromek s fotografiemi dětí…
Zkrátka každá třída měla to svoje.
Ve středu 16. 12. jsme prožili Štědrý den. Nechyběla slavnostní
tabule, nazdobený stromeček, koledy a samozřejmě ani sváteční oběd.
Nejvíce dětské oči rozzářily dárky pod stromečkem. A nejen to. Všichni si
s chutí vyzkoušeli, jaké je to házet střevícem, odlévat ze zahřátého vosku a
také hledat hvězdičku ve vánočním jablíčku.
Z důvodu současné situace nebylo možné v MŠ přivítat rodiče a
uspořádat pro ně tradiční vánoční zpívání na školní zahradě. Proto jsme se
společně s dětmi dohodli a připravili nejen pro rodiče videa z jednotlivých
tříd, která měli možnost zhlédnout na webových stránkách. A jako bonus
jsme k vystoupení dětí přidali průřez dění z celého prosince. A to byl zase
nejlepší dárek pro rodiče, protože si tam každý mohl najít tu svou ratolest
a potěšit se s ní.
Zpracovala M. Přibylová

Centrum JANA
Domažlice
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Kdo jsme a co děláme?
Jsme nízkoprahová sociální služba
pro osoby pracující v prostituci a
uživatele návykových látek. Klientům nabízíme bezplatně materiál
sloužící k minimalizaci zdravotních
rizik. V oblasti prostituce to jsou
mj. kondomy a u konzumentů návykových látek měníme infekční
injekční materiál za čistý. Na veřejných prostranstvích sbíráme odhozený použitý infekční materiál,
čímž zamezujeme šíření závažných
chorob (např. HIV, žloutenky typu
C a syfilis). Klienty testujeme na
krví a pohlavně přenosné nemoci.
Svojí činností se snažíme klienty
učit, jak minimalizovat rizika, kterým jsou vystaveni. Tím, že podpoříme zdraví jednotlivce, ovlivníme i
zdraví veřejné.
Našli jste pohozenou stříkačku?
- Najdete-li pohozenou použitou
injekční jehlu nebo stříkačku,
NEDOTÝKEJTE SE JÍ!
- NÁLEZ OZNAMTE na městskou policii, Policii ČR nebo na terénní
program Centra JANA, jež zabezpečí jeho bezpečnou likvidaci.
- S použitou injekční jehlou a stříkačkou se manipuluje pouze pomocí
vhodného nástroje, např. pinzety nebo kleští. Poté se ukládají do
pevného obalu s uzávěrem – tlustostěnný kontejner, který je možno
v případě nouze nahradit např. PET lahví.
- Použité injekční jehly a stříkačky se likvidují jako nebezpečný infekční
odpad a neměly by se dostat na volně přístupná prostranství. NEPATŘÍ
DO POPELNICE!!!
- Při poranění hrozí přenos infekčních chorob, např. viru HIV způsobujícího
nemoc AIDS, či hepatitidy C.
- Poučte děti, že nesmí objevené použité stříkačky brát do ruky, ale aby
takovýto nález oznámily někomu staršímu nebo dospělému, který se
postará o odklizení (viz výše).
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ZUŠ STAŇKOV A PROJEKT PIANA DO ŠKOL
Vážení čtenáři,
rádi bychom vás touto cestou
seznámili s projektem Piano
do škol. Rodinná nadace Karla
Komárka v září 2010 zakoupila za
5,3 milionů korun 8 pianin a 3 křídla
odmítnutých čínským klientem po
návštěvě předsedy českého senátu
na Taiwanu. Nástroje se nadace
rozhodla věnovat českým zuškám.
Ze 152 žádostí obdržených v rámci
grantové výzvy odborná komise
vybrala 56 žadatelů (mezi nimi i
naši ZUŠ), u kterých vyhodnotila
jasnou potřebnost získat nové
piano. Naše volba k přihlášení
byla pochopitelná. Vždyť při
každodenním používání a vytížení by se piana měla měnit nejpozději
po 7 letech. Našim školním pianům je v průměru 49 roků.
Jedenáct zušek obdrželo piana ihned po videokonferenci na konci
listopadu. Dalším pěti ZUŠ darovala pianina firma PETROF. Ostatní
ZUŠ, včetně té naší, se staly součástí projektu Piana do škol. Díky
tomuto projektu probíhá veřejná sbírka na nová pianina. Každá
škola má svůj medailonek na těchto webových stránkách https://
pianadoskol.cz/, kde mohou dárci věnovat finanční částku buď všem
školám, kdy se tato částka rozpočítá mezi všechny školy v projektu,
či konkrétní škole. Transparentnost projektu je zaručena možností
zhlédnout průběh dotování i částku, kterou dárci škole již věnovali.
Na jedno nové pianino je třeba získat částku 219 000 korun.
Nadace vytvořila pro podporu škol tzv. desatero, které má pomoci
k oslovení nových partnerů a donátorů.
Dnešní doba není nakloněna sponzoringu, ale přesto si dovolujeme
těchto deset bodů představit:
1. zaslat fotografii reprezentující ZUŠ Staňkov na webových
stránkách Piana do škol
2. zaslat nadaci krátké video nahrávek našich malých klavíristů
3. umístit odkaz www.pianadoskol.cz na naše webové stránky
4. oslovit firmy v okolí, zda nám nevěnují finanční dar
5. zeptat se zřizovatele, zda se zapojí a podpoří ve sbírce naši školu
6. uspořádat benefiční koncert
7. předvánoční virtuální koncert (zasílali jsme v červnu odkazy
nahrávek zákonným zástupcům)
8. vytvářet si komunitu kolem školy, aktivní občany, které by sbírka
oslovila
9. informovat pravidelně okolí o stavu sbírky
10. sdílet informace o veřejné sbírce na sociálních sítích

Děkujeme za dlouholetou podporu všem našim příznivcům a
doufáme, že vás brzy budeme moci pozvat na koncert, divadelní
představení či výstavu.
A jak to bylo dál?
Pokud si myslíme, že nás nemůže nic překvapit, věřte, že se plní
přání i staňkovské zušce.
22. 1. 2021 zazvonil telefon a na druhé straně sluchátka se ozval hlas
jednatele Nadace Karla Komárka, pana Luboše Veselého. Gratuloval
naší ZUŠ, že si nás vybral sponzor projektu Piana do škol – firma
Autocont s. r. o. – a daroval nám zbytek částky na nové pianino.
Darovaná částka činila cca 213 000 korun. Koho zajímá, proč si
vybral právě nás, zveme jej srdečně na zahajovací koncert do naší
ZUŠ Staňkov, protože tajemství se neprozrazuje jen tak na potkání.
V době, kdy čtete tyto řádky, již pravděpodobně máme schválený
dar naším zřizovatelem, městem Staňkov, kontaktovala nás firma
PETROF z Hradce Králové, abychom společně vybrali nejvhodnější
nástroj do sálku ZUŠ, plánujeme termín pro zahajovací koncert a
čekáme, až se uvolní krizová opatření, abychom tento dar ZUŠ
Staňkov představili žákům i veřejnosti.
Přejeme vám, abyste také alespoň jednou mohli zažít pocit splněného
nečekaného přání, např. i společně s námi.
S pozdravem a na viděnou ZUŠ Staňkov

Nedali jsme si novoroční předsevzetí, neobcházíme firmy a nežádáme
v této době o dar na kvalitní nástroj pro potřeby našich klavíristů, ale
využíváme všech možností, jak zkvalitnit výuku v naší zušce.

Veselé Velikonoce
přeje všem čtenářům Staňkovska redakce.
Mrzí nás, že letos vítáme poprvé Velikonoce v našem časopise bez příspěvku
staňkovské farnosti.
Přijměte tedy alespoň od redakce upřímné přání zdraví a pohody.
Ať nám svátky příchodu jara přinesou lepší časy.
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