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Nová lávka v Ohučově

21. dubna pracovníci firmy FINAL KOM pomocí jeřábu usadili novou
osmnáctimetrovou lávku přes Radbuzu v Ohučově. Lávka je součástí nové
cyklostezky mezi Ohučovem a Dolní Kamenicí, a propojí tak Staňkov s
Holýšovem. Dokončení cyklostezky, která je dlouhá necelé 2 km včetně
položení asfaltového povrchu, je naplánováno na první polovinu května.
V průběhu dvou let, kdy by měly být dokončeny další dílčí úseky mezi Křenovami
a Horšovským Týnem, by pak měla být trasa mezi Holýšovem a H. Týnem
propojena, a cyklisté by tak nemuseli jezdit po velmi frekventované silnici
I/26 Plzeň - Domažlice. Náklady na celý úsek činí 9,5 milionu Kč. Staňkov získal
na svůj podíl ve výši 5,9 mil. Kč dotaci od Plzeňského kraje ve výši 4,1 mil. Kč.
						
starosta

Polovina žáků prvního stupně základní školy se vrátila do školních lavic 12.
dubna. 3. května byl návrat umožněn i starším žákům. Třídy se však musí
po týdnu střídat v prezenční a distanční výuce. S otevíráním škol je spojena
i řada opatření. Žáci musí nosit roušky a každý týden se podrobit testování
neinvazivními antigenními testy.

Zeleň v sokolovně

Jak jste si možná stihli všimnout, v sokolovně se kácelo.
Z důvodu bezpečnosti bylo nutné vykácet několik stromů v areálu
sokolovny. Dle odborného posudku zpracovaného dendrologem Ing.
Janem Spěváčkem byly koruny výrazně ovlivněny hustou výsadbou.
Z tohoto důvodu byly postiženy zejména stromy vnitřní – prostřední
řady stromů. Tyto stromy měly zcela vyhnilé hlavní úžlabí podkmenů, na kmeni tvarovou malformaci virového původu (tzv. „rakovina
dřeva“). Stromy byly tedy silně poškození jedinci v kritickém stavu
provozní bezpečnosti a s narušenou stabilitou.
Odstraněním těchto stromů nebyla narušena celková kontura zeleně a zdravotní a prostorový profit ponechaných mohutnějších a perspektivnějších dřevin bude významný.
U všech ostatních ponechaných dřevin se provedl zdravotní a bezpečnostní řez v celém objemu korun, odstranily se četné suché a
odumírající větve.
Bohužel je občas nutné některé dřeviny pokácet, ale snažíme se i o
výsadbu nové zeleně. Momentálně usilujeme o dotaci na výsadbu
prostoru naproti hřbitovu a úpravu pozemku u hřbitovní zdi, dále pak
o vysazení ovocných stromků podél cyklostezky v Ohučově.
				
Marie Bozděchová, odbor MIŽP
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města dne
17. 2. 2021

Rada města schvaluje
- účetní závěrky příspěvkových
organizací města ZŠ, MŠ a ZUŠ za
rok 2020:
1) schvaluje převedení
hospodářského výsledku ve výši
26 045,20 Kč do rezervního fondu.
2) a) Finanční vypořádání mezi
městem Staňkov a Základní
uměleckou školou Staňkov za
rok 2020 a schvaluje převedení
hospodářského výsledku ve výši
30 376,55 Kč do rezervního fondu.
b) převod zůstatku z dotace
Šablony II k 31. 12. 2019 ve výši
250 336,- Kč do rezervního fondu.
3) Finanční vypořádání mezi
městem Staňkov a Základní školou
Staňkov za rok 2020 a ukládá
Základní škole Staňkov odvod
hospodářského výsledku ve výši
1 395 646,49 Kč na účet města
Staňkov. Finanční prostředky
převedené na město Staňkov budou
použity na technické zhodnocení
budovy ZŠ,
- Příkazní smlouvu firmy DOMOZA
projekt s. r. o. Předmětem smlouvy
je zpracování žádosti
o dotaci v rámci programu Národní
sportovní agentury na akci:
Rekonstrukce městského
stadionu Staňkov. Cena za
zpracování žádosti je 25 000,- Kč
bez DPH a v případě přislíbení
dotace 1 % z přiznané dotace, min.
40 000,- Kč bez DPH,
- výběr dodavatele na veřejnou
zakázku Revitalizace brownfieldu
uhelné sklady Staňkov –
odstranění staveb ( brownfield =
pozemky s chátrající zástavbou,
pozemky se starou zátěží – pozn.
redakce). Nejvýhodnější byla
nabídka dodavatele RENOVUM
– stavební činnost s. r. o.
s nabídkovou cenou
2 694 160,50 Kč bez DPH,
- oznámení výběrového řízení
(výzvu k podání nabídek a zadávací
dokumentaci) na akci:
Revitalizace brownfieldu uhelné
sklady Staňkov – revitalizace území.
Jedná se o zakázku malého rozsahu
na služby zadávané dle směrnice
pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu města Staňkov.
Maximální hodnota veřejné zakázky
je 2 000 000,- Kč bez DPH,
- komisi pro otevírání obálek a
hodnotící komisi na veřejnou
zakázku malého rozsahu
Revitalizace brownfieldu uhelné

sklady Staňkov – revitalizace území
- rozpočet Ing. Jana Spěváčka dendrologické a arboristické služby
na provedení arboristického zásahu
– ošetření dřevin a rizikové kácení
dřevin v areálu sokolovny ve
Staňkově. Celková cena je
79 573,- Kč bez DPH. Rada
doporučila projednat možnost
kácení rizikových stromů členy JSDH
v rámci výcviku,
- žádost ředitelky ZŠ Mgr. Jitky
Suché o přijetí daru od Farní charity
pro sociálně slabé žáky z Tříkrálové
sbírky ve výši 10 000,- Kč a daru na
2. pololetí školního roku 2020/2021
od společnosti Women for Women
na úhradu obědů pro děti ze
sociálně slabých rodin ve výši
5 180,- Kč,
- žádost ředitelky ZŠ Mgr. Jitky
Suché o přijetí daru od společnosti
Pomáháme školám k úspěchu pro
rozvoj čtenářské gramotnosti a
pisatelství ve výši 154 400,- Kč,
- žádost o hostování Rudolfa
Lagrona a Ladislava Strohschneidera
s pouťovými atrakcemi na
Svatojakubské pouti ve Staňkově
v roce 2021. Podmínkou je
povolení pořádání pouti vzhledem
k epidemiologické situaci v ČR,

bez DPH,
- nabídku firmy Vodohospodářský
rozvoj a výstavba, a. s. na
zpracování investičních záměrů
na akci Revitalizace Laškova
v hodnotě 89 600,- Kč bez DPH a
na akci Povodňový park Radbuza
v hodnotě 80 000,- Kč bez DPH.

Usnesení z jednání rady města dne
3. 3. 2021

doporučuje
- ke schválení zastupitelstvu města
Staňkov návrh rozpočtu města
Staňkov na rok 2021 a návrh
střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2022-2024.

Usnesení z jednání rady města dne
17. 3. 2021

Rada města schvaluje
- nákup respirátorů pro občany
města Staňkov starší 70 let (5 kusů
na osobu poskytnuto zdarma),
- nájemní cenu za pronájem
prodejní plochy v č. p. 26,
Staňkov II. Cena stanovena dle ceny
v místě obvyklé, tj. 450,- Kč/m2/ rok
+ spotřebované energie,
- Smlouvu o zřízení věcného
břemene - služebnosti č. IV-120014941/VB/001 mezi městem
Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
Předmětem smlouvy je právo
umístit, provozovat, opravovat a
udržovat zařízení distribuční
soustavy na pozemku parc. č. 321/1
a 332 v k. ú. Krchleby.
Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázovou náhradu ve výši
1 000,- Kč bez DPH,
bere na vědomí
- Smlouvu o zřízení věcného
- dopis biskupa plzeňské diecéze
břemene - služebnosti č. IV-12Mons. Tomáše Holuba k situaci ve
0015159/VB/001 mezi městem
staňkovské farnosti,
Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
Předmětem smlouvy je právo
neschvaluje
umístit, provozovat, opravovat
- žádost paní Libuše Novotné
a udržovat zařízení distribuční
o poplatek za uložení věcného
soustavy na pozemku parc. č.
břemene kanalizace přes její
1764/3 v k. ú. Staňkov-město.
pozemek ve výši 25 000,- Kč
Věcné břemeno se zřizuje za
jednorázově a každým dalším rokem jednorázovou náhradu ve výši
dalších 25 000,- Kč.
2 000,- Kč bez DPH,

Rada města schvaluje
- seznam firem k oslovení na akci
Revitalizace brownfieldu uhelné
sklady Staňkov - revitalizace. Firmy
k oslovení jsou: FO Martin Kolář,
Čachrov, FO Radoslav Bunk, Klatovy
a Šumavské zahrady s. r. o., Janovice
nad Úhlavou,
- výběr dodavatele na veřejnou
zakázku Revitalizace brownfieldu
uhelné sklady Staňkov –
Workoutové hřiště (workout =
posilování, cvičení, trénink – pozn.
redakce). Nejvýhodnější nabídkou
se stala nabídka dodavatele
WORKOUT CLUB PARKS s. r. o.
s nabídkovou cenou 596 915,25 Kč

Usnesení z jednání zastupitelstva
města dne 30. 3. 2021
Zastupitelstvo města schvaluje
- Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace mezi městem Staňkov a
Plzeňským krajem. Předmětem
smlouvy je poskytnutí účelové
finanční dotace určené na zajištění
dopravní obslužnosti území
Plzeňského kraje v roce 2021 ve výši
116 165,- Kč,

- rozpočet města Staňkov na
rok 2021. Rozpočet bude činit
v příjmové části 77 431 016,- Kč a
ve výdajové části 76 355 016,- Kč.
Financování bude činit
-1 076 000,- Kč,
- střednědobý výhled rozpočtu
města na roky 2022 - 2024,
- strategické dokumenty města
Staňkov v rámci dotace Efektivní
veřejné správy, a to: Strategický
plán rozvoje města Staňkov, Generel
veřejného osvětlení, Generel
zeleně, Rozvojový program mobility
Staňkov – bezbariérovost veřejných
staveb, Pasport dopravního
značení a autobusových zastávek a
Koncepce sportu a tělovýchovy,
- koupi pozemku parc. č. 1671/2,
o výměře 521 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, v k. ú. Staňkovves, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 1671, trvalý
travní porost, v k. ú. Staňkovves, dle GP 874-1078/2020,
vyhotoveného Ing. Vlastimilem
Žáčkem, od paní Jany Harmáčkové,
bytem PMV 460, Holýšov, za částku
150,- Kč/m2, cena celkem
78 150,- Kč. Náklady spojené
s převodem hradí kupující,
- bezúplatný převod pozemku
parc. č. 2005/18 v k. ú. Staňkov
-město, o výměře 80 m2 od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových z důvodu, že se jedná
o pozemek, na němž je umístěno
těleso místní komunikace,
- darovací smlouvu č. DAR 21/2133120/Vt mezi městem Staňkov
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Předmětem smlouvy jsou pozemky
parc. č. 2010/14 o výměře 1375 m2
a parc. č. 2048/29 o výměře 211 m2
v k. ú. Staňkov-město,
- darovací smlouvu č. 3446/21 –
33210/ÚK- 26H/Bo mezi městem
Staňkov a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR. Předmětem smlouvy
je stavba původní silnice č. I/26,
vyřazená ze silniční sítě silnic I. tříd,
rozhodnutím ministerstva dopravy,
umístěná na pozemcích parc. č.
2010/14 o výměře 1375 m2, parc. č.
2048/23 o výměře 871 m2, parc. č.
2048/16 o výměře 1726 m2 a parc.
č. 2048/29 o výměře 211 m2 v k. ú.
Staňkov-město,
- darování pozemku mezi FK
Staňkov o. s. a městem Staňkov.
Do vlastnictví města Staňkov se
bezplatně převádí vlastnické právo
k parcele č. st. 3355/2 o výměře
9695 m2 v k. ú. Staňkov-město, druh
pozemku ostatní plocha, způsob
využití sportoviště a rekreační
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plocha, zapsáno na LV 2039,
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a WOURKOUT CLUB PARKS
s. r. o. Předmětem smlouvy je
revitalizace brownfieldu (brownfield
= pozemky s chátrající zástavbou,
pozemky se starou zátěží – pozn.
redakce) uhelné sklady Staňkov
– wourkoutové hřiště (workout =
posilování, cvičení, trénink – pozn.
redakce) za konečnou cenu
596 915,25 Kč bez DPH.
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a RENOVUM – stavební
činnost s. r. o. Předmětem smlouvy
je revitalizace brownfieldu sklady
Staňkov – odstranění staveb za
konečnou cenu 2 694 160,50 Kč bez
DPH.
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a firmou Šumavské zahrady
s.r.o. Předmětem smlouvy je
revitalizace brownfieldu uhelné

2021

Strana 3

sklady Staňkov – revitalizace za
konečnou cenu 1 998 850,- Kč bez
DPH,
- kupní smlouvu č. PZ-211194-0001
mezi městem Staňkov a firmou
AGROWEST a. s. Předmětem
smlouvy je traktor žací Kubota
GZD 15 HD za cenu 380 000,- Kč
bez DPH. Financování proběhne ve
splátkách po dobu 60 měsíců,
podporuje
- výstavbu nové služby – Chráněné
bydlení v Meclově.
bere na vědomí
- přehled splátek a zůstatků úvěrů
v letech 2020 – 2031.

L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

Odbor turistiky TJ Sokol
Staňkov
si Vás dovoluje pozvat

dne 29. 5. 2021
na 39. ročník

STAŇKOVSKÉHO
NEZMARA

se startem od 7.00 do 12.00 hodin
ve staňkovské sokolovně
 Trasy 10, 15, 25 a 30 km pro pěší
 Trasy 10, 30, 50, 70 a 100 km pro cyklisty
 Možnost plnění oblastních turistických odznaků
Horšovskotýnsko a Radbuza
Občerstvení zajištěno, na Vaši účast se těší pořadatelé.
Další informace na adrese:
Jiří Navrátil, PMV 542, 345 62 HOLÝŠOV, tel. 723 237 675;
e-mail: navratil.rene@seznam.cz

Vážení rodiče.
Tak jako každý rok přijímá ZUŠ Staňkov nové žáky na
základě elektronické přihlášky, kterou najdete na
www.zus-stankov.cz, v Oblíbených odkazech – vlevo dole,
e- přijímací talentové zkoušky.
Informace pro zájemce:
Děti, kterým bude k 1. 9. 2021 5 let, mohou navštěvovat
Dětskou uměleckou dílnu, kde projdou za školní rok
všemi třemi obory – hudebním, literárně-dramatickým i
výtvarným.
PŘIJÍMAJÍ SE NA ZÁKLADĚ PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ
PŘIHLÁŠKY DO KONCE KVĚTNA.
Žáci, kterým bude k 1. 9. 2021 6 let (a starší), mají
možnost navštěvovat I. stupeň ZUŠ v oboru hudebním,
literárně-dramatickém a výtvarném.
Mohou si vybrat jeden či více oborů.
PŘIJÍMAJÍ SE NA ZÁKLADĚ PODÁNÍ ELEKTRONICKÉ
PŘIHLÁŠKY DO KONCE KVĚTNA A PO INDIVIDUÁLNÍ
TELEFONICKÉ DOMLUVĚ PROBĚHNE V NÁVAZNOSTI NA
MOMENTÁLNÍ OPATŘENÍ PŘIJÍMACÍ TALENTOVÁ ZKOUŠKA.
Základní informace najdete na našich výše uvedených
webových stránkách.
Těšíme se na naši společnou spolupráci.
Vyučující ZUŠ Staňkov
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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 II. část
Lékaři
V archiváliích dochovaných z činnosti obce po roce 1850 se
setkáváme s nemocí nazvanou varioloid, což měla být lehká
nákaza neštovicemi. Upozornění na tuto nemoc vyskytující se ve
Staňkově Vsi, Horní i Dolní Kamenici, Hlohové a Puclicích přišlo
purkmistrovi ve Staňkově Městysi v polovině února 1852 současně
s vyhlášením, které zakazovalo dětem navštěvovat tyto obce. Brzy na
to okres vyzval téhož purkmistra, aby obec konečně přijala ranhojiče,
protože nejbližší působili v Horšovském Týně a ve Stodě. Město
Staňkov souhlasilo s tím, že přijme zdravotníka, ale žádalo, aby na
jeho vyplácení přispívaly i okolní přifařené obce.		
V roce 1859 bylo okresní hejtmanství rozděleno na tři zdravotní
okrsky. Víme, že očkování v té době zde prováděl MUDr. Bandhauer
z Horšovského Týna, jenž údajně pomýšlel na to usadit se ve Staňkově
a otevřít zde i lékárnu. Výdaje na lékaře kryly příspěvky jednotlivých
obcí a představení těchto obcí mohli kontrolovat jeho činnost. O
pět let později, v listopadu 1864 proběhla na purkmistrovském
úřadě ve Staňkově Městysi volba nového obecního lékaře. O místo
se ucházeli 36letý Adolf Schranka, 58letý František Chaloupek a
50letý František Bullenan, všichni vystudovaní lékaři. Ve volbě uspěl
první z uvedených, kterému pak předal starosta městečka František
Kreysa dekret. Nově vybraný lékař působil v „sanitním rajónu“, jenž
zahrnoval 22 obcí na Staňkovsku, které si mezi sebou rozpočetly
náklady, jak už bylo shora uvedeno. Další volba
lékaře pro určený zdravotní obvod se konala
v neděli 17. září 1865 a účastnili se jí představení
obcí spadajících do onoho obvodu. Vypsaný
konkurz doplňovaly informace o lékařských
požitkách, které představoval roční plat 350
zlatých a bezplatný pronájem bytu. Do konkurzu
se přihlásilo sedm lékařů, kteří pocházeli
téměř z celých Čech. Zvolen byl Karel Kavalír
ze Sázavy, dosud působící jako sekundární
lékař ve všeobecné nemocnici v Praze. Karel
Kavalír (1835–1897) byl nejmladším synem
Františka a Antonie Kavalírových, zakladatelů
sklárny v Sázavě nad Sázavou. V roce 1862 byl
promován na doktora lékařství a v roce 1865
sloužil ve Staňkově. Odtud odešel již roku 1866,
poté co ke dni 12. říjnu 1866 podal výpověď, aby
se stal primářem nemocnice v Příbrami a později
vrchním okresním lékařem v Písku a předsedou
Spolku českých lékařů okresu píseckého.
V Písku i zemřel.			
Roku 1866 se konalo ve Staňkově další výběrové
řízení na lékaře, ze kterého úspěšně vyšel Rupert
Treybal, vojenský lékař v Debrecínu. Ten však

nemohl místo přijmout, protože se mu nepodařilo dosáhnout propuštění
ze „svazku vojenství“. Náhradníkem se stal Václav Hořejší z Miličína,
Staňkovskými označovaný jako horlivý vlastenec, který se lékařského
místa ujal 22. ledna 1867. V době, kdy bylo místo lékaře staňkovského
zdravotního obvodu neobsazené, zažádala obec Osvračín o to, aby
mohla být přičleněna k lékařskému obvodu v Horšovském Týně. Svoji
žádost odůvodnila nepřítomností lékaře a rovněž tím, že v obci se u
jednoho obyvatele vyskytlo nebezpečné onemocnění, které musí řešit
horšovskotýnský lékař. Staňkov Městys se cítil žádostí o propuštění
ze zdravotnického obvodu nemile překvapen, mimo jiné totiž obec
Osvračín přispívala na lékaře ze všech obcí nejvyšší roční částkou,
a to 50 zlatými. Nakonec Osvračín zůstal ve zdejším zdravotním
obvodu, neboť již v listopadu 1867 se její představený, starosta
Osvračína Josef Johánek, podepsal spolu s ostatními starosty lokalit
náležejících ke staňkovskému zdravotnímu obvodu pod prohlášení
nespokojenosti s dosavadním lékařem Václavem Hořejším. Ten byl
odvolán a na jeho místo dosazen, tentokrát bez výběrového řízení, Jiří
Skornička (či Škornička, někdy uváděný z Domažlic, jindy ze Lštění).
Dalším v řadě obecních lékařů se stal F. Holtschek, který prošel
konkurzem i konkurzem opakovaným po letech, protože s jeho prací
byla vyslovována všeobecná spokojenost. V březnu 1874 se na místě
praktického lékaře ve Staňkově objevuje František Raška. V době,
kdy on provozoval na Staňkovsku lékařskou praxi, činila odměna
praktickému lékaři 80 zlatých za čtvrtletí a k tomu byl k dispozici byt,
který se nacházel v hořejším patře sýpky. Na lékaře i nadále přispívaly
obce, jejichž obyvatelé využívali lékařských služeb. Ovšemže se někdy
stávalo, že musela přijít z okresního hejtmanství upomínka, aby byl
doplacen tento příspěvek. V Honezovicích, které také náležely do
staňkovského zdravotního obvodu, dokonce došlo ke sporu dvou po
sobě činných starostů o placení těchto příspěvků na obvodního lékaře
za obec. Spor musel řešit c. k. okresní soud v Horšovském Týně.
Radka Kinkorová
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Velikonoční strom

Společenská kronika

V měsíci březnu oslavili  významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Smetanová Miloslava, Staňkov I		
Valkounová Jaroslava, Staňkov I		
Vondryska Karel, Staňkov I		
Vebr Bohumil, Staňkov I			
Oppolzerová Anna, Staňkov I		
Felix Jiří, Staňkov I			
Volenová Marie, Staňkov I			
Slámová Marie, Staňkov I			
Leitlová Anna, Staňkov II			

2021

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

Od pátku 26. března letošního roku jsme pro žáky naší základní školy i pro širokou veřejnost připravili akci, kterou jsme nazvali
Velikonoční strom. Každý zájemce si mohl doma vytvořit a vyzdobit
velikonoční vajíčko, které mohl následně umístit na vrbové větvičky
přichystané před budovou Staré radnice a před naší základní školou.
Zájem žáků a jejich rodičů byl
vskutku nevídaný, již druhý den
se začala objevovat první vajíčka
na improvizovaných velikonočních stromech a do velikonočních svátků byly větvičky zaplněné nad naše očekávání.
Tato akce nás i rodiče ujistila, že
i v této nelehké době dokážeme
dodržovat velikonoční tradice, ctít
svátky jara a vytvářet činnost, jež
by nás, i přes nemožnost osobního setkání, spojovala. Na obou
velikonočních stromech jsme nashromáždili skvělých 96 kraslic a

V měsíci dubnu oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Pelánek Jiří, Staňkov I			
Deckerová Marie, Staňkov II		
Vraštilová Jana, Staňkov II			
Novák Jan, Staňkov I			
Látal Jiří, Staňkov II			
Fišer František, Krchleby			
Janský Miroslav, Staňkov II		
Brožovská Marie, Staňkov I		
Gruberová Marie, Staňkov I		
Karbanová Věnceslava, Staňkov I		
Cihlářová Marta, Staňkov II		
Fait Jan, Krchleby			
Ledvina Václav, Staňkov II			
Lochner Ladislav, Staňkov II		

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

Kultura

Situace v naší zemi negativně ovlivnila i veškeré kulturní akce, nyní cítíme
již malé rozvolňování, a pokud tomu tak bude, v podzimních měsících by
měly v Lidovém domě proběhnout již nasmlouvané akce - koncert Fešáků,
zábavná show Václava Kopty, divadelní představení, rockové zábavy, divadlo Loudadlo pro děti …….
Taneční kurz 2020 se z důvodu nouzového stavu po třech lekcích a první
prodloužené zrušil.
Nabízíme možnost přihlášeným účastníkům kurz dokončit v novém kurzu
2021, který by měl začít první lekcí 18. 9. 2021 pod vedením manželů
Cíchových z taneční školy Dance Stod.
V případě, že se rozhodnete loňský 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.
Do nového kurzu mají možnost se zájemci přihlašovat od měsíce června
2021 v podatelně MěÚ Staňkov.
Těšíme se na setkání na tanečním parketu LD Staňkov.
Město Staňkov a Taneční škola Dance Stod

ozdobných vajíček, které nejen
potvrdily naši soudržnost, ale
rovněž dokázaly dočasně zvelebit prostředí v našem městě.
Podle zájmu široké veřejnosti se lze domnívat, že z
akce, která vznikla s ohledem na
aktuální možnosti realizace kreativní činnosti, se do budoucna
stane tradice, která jednou do
roka zpříjemní občanům města
procházky po městě i atmosféru
svátků, které značí příchod jara a
pozitivní nálady.
Všem, kteří se do této akce zapojili, patří za celý tým školní družiny
velké poděkování. 				 Pavlína Černá
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Čas se nedá zastavit
Občané Staňkova přivítali, když v Americké ulici začala
demolice objektů čp. 54/55 a starých uhelných skladů,
které v posledních desetiletích hyzdily vzhled města při
jeho průjezdu. Nezbývalo jiné řešení, fasáda domů z
ulice byla sice donedávna v přijatelném stavu, ovšem
budovy ve dvoře měly propadlé střechy a polorozbořené zdi.
Při pohledu na hromady cihel a suti je vhodné si připomenout, že s touto demolicí odchází kus staňkovské historie. Žil tu podnikatelský rod Kreysů, jehož příslušníci
se během tří generací vypracovali ze skromných počátků ve významný rodinný podnik, v němž postupem času
našlo obživu více než 500 místních i lidí z okolí.
Jako první přišel do Staňkova z Horní Kamenice v roce
1795 Josef Kreysa. Základy budoucí prosperující firmy
položil jeho syn František, který v roce 1834 zřídil
kupeckou živnost a ten také zakoupil dům čp. 54, zboural jej a postavil
nový dům s krámem. Své podnikatelské aktivity rozšířil zřízením cihelny.
Po něm se rodinného majetku ujal jeho syn Josef, který rozšířil podnikání
o dopravu a pojišťovnictví. Slibně se rozvíjející kariéru zkomplikoval krach
na vídeňské burze. V roce 1878 byla firma zrušena a převedena na manželku Adolfínu. Byl to nadále on, kdo úspěšným strategickým vedením a
nezměrnou pílí rodinnou firmu udržel. Rozšířil a zmodernizoval cihelnu a
začal se zajímat o dolování uhlí.
Josef Kreysa vylepšil rodinné bydlení, v roce 1863 zbořil stará stavení čp.
54 a 55 a postavil nový objekt, jehož součástí byl i dům čp. 96 s krámem. Jeho podobu přibližuje popis z této doby. „Dlouhá budova podél
silnice se širokým průjezdem do dvora. Vedle průjezdu krám, za ním 5
velkých pokojů, za každým pokojem tzv. alkovna (se skříní na šatstvo a
umyvadlem). Alkovny oddělovaly od pokojů prostornou kuchyň s velikým
stolem a lavicemi, u kterého jídávalo služebnictvo, za ní malá kuchyň,
tam se vařilo pro dobytek, pralo a vykonávaly se špinavé práce. Na druhé
straně průjezdu byl úplně oddělený výměnek. Na dvoře byly čtyři velké
stáje, stodola pro kočáry, místnost na přípravu řezanky pro dobytek, přes
kterou se vcházelo na zahradu.
Josef Kreysa ve svém dlouhém životě, zemřel 28. září 1913 v 72 letech,
zažil úspěchy i pády, ale rodinnou firmu předal ve stabilizovaném stavu již
v roce 1911 svému synovi Františkovi.
Nejvýraznější osobnost rodinného podnikání František Kreysa zvolil novou strategii – zbavil se obchodu i pojišťovnictví a soustředil se na provoz
cihelny, v níž modernizací zvýšil objem výroby, nově se pustil do dolování
uhlí a po zakoupení bývalé sklárny začal ve Staňkově vyrábět šamotové a
dinasové zboží.
Podle vlastních slov věnoval František Kreysa pozornost hlavně svým

závodům, až pak mělo přijít zvelebení a modernizace bydlení. V roce
1942 nechal vypracovat plán na přístavbu domu a jeho zvýšení a součástí
přestavby měly být i koupelny a splachovací záchody. K realizaci těchto
plánů ale nikdy nedošlo.
Po překonání těžkostí ve válečné době plánoval František Kreysa předat
rodinnou firmu svým dětem, Františkovi a Marii. Vývoj po Únoru však
změnil jeho plány. Kamenouhelné doly byly znárodněny již v roce 1945,
cihelna a „šamotka“ v roce 1948. V září 1948 opustil František Kreysa s
manželkou Marií Staňkov a emigroval do Spojených států amerických za
svými dětmi Marií, která se ve Americe provdala, a Františkem, který tam
po studiích na tamějších univerzitách započal úspěšnou vědeckou kariéru. Na nemovitosti v dnešní Americké ulici byla zavedena národní správa,
byly tu kanceláře, byty, obchod…
V rámci restitucí v 90. letech se o majetek
zajímala Františkova dcera Marie Melvinová-Kreysová. Měla různé plány a představy, jak by tu mohla podnikat. Ze všeho
pak sešlo a v roce 2002 darovala Marie
svůj majetek synu Paulovi. Protože ani on
ve Staňkově nic nepodnikl, nemovitosti
nezadržitelně chátraly. V nepoužitelném
stavu je odkoupilo v roce 2016 město s
tím, že je bude nutné zlikvidovat.
To je jen stručně nastíněna historie rodiny
úspěšných podnikatelů, které si už pamatují jen nejstarší Staňkováci. V 50. letech
a dalších desetiletích do roku 1989 se o
nich jako o „vykořisťovatelích“ mlčelo.
Malým zadostiučiněním pro významné
staňkovské občany by mohlo být označení
plánovaného volnočasového prostoru
jejich jménem.
Věra Steinbachová
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Jsou pro ně na webu připraveny s přihlédnutím k věkovým
a individuálním zvláštnostem. Samozřejmě nás vždy potěší
zpětná vazba, která nám ukáže to, jak a s čím si děti poradily, a na základě toho připravujeme motivační výuku pro
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
další týden.
ŠKOLY NA ŠKOLNÍ
ROK 2021/2022
Protože se naše MŠ stala kmotrou klokana v ZOO Plzeň,
připravili jsme pro děti Velikonoční putování s klokanem.
Vážení rodiče,
Hra se nesla v duchu oblíbené dětské hry známé jako
vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou v následujících měsících platit mimořádná
opatření, bude letošní zápis do mateřské školy, stejně jako v loňském roce, probíhat bez
„stopovačka“ a byla zaměřena na poznávání našeho měspřítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců.
ta a jeho nejbližšího okolí. Bylo vytvořeno 21 stanovišť s
Pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy využijte
různými úkoly. Začátek hry byl samozřejmě u naší školky,
ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS, který bude přístupný od 19. 4. 2021 do 14. 5. 2021.
kde si každý vyzvedl v kapse klokana (maskota) průvodní
https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/stankov
list, do kterého zapisoval jejich plnění. Ve výsledku se tento
Po registraci je třeba:
list proměnil ve velikonoční kraslici, a protože bylo plnění
- vytisknout si žádost, vyplnit, podepsat oběma zákonnými zástupci a nechat potvrdit u
pediatra
úkolů v libovolném
- pořídit kopii rodného listu dítěte
pořadí, každá kraslice byla v závěru
Potřebné dokumenty je nutno doručit do naší MŠ jedním z následujících způsobů
v termínu od 2. 5. do 16. 5. 2021:
jedinečným origi- do datové schránky školy: 9n6kznk
nálem. Trasu bylo
- e-mailem – dokumenty podepsané elektronickým podpisem (bez něj by dokumenty
možné absolvovat i
nebyly platné!!!) na adresu m.s.stankov@seznam.cz
- poštou
po částech během
- vhodit v zalepené obálce označené „ZÁPIS 2021“ do schránky umístěné u vstupních
několika dní a jako
vrátek do MŠ
nápověda sloužila
Pokud někdo nemůže elektronický předzápis využít, je možné si vyzvednout přihlášku
přímo v mateřské škole po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 739 570 444.
mapa s ORIENPo doručení žádosti společně s kopií rodného listu Vám bude vygenerováno registrační
TAČNÍM umístěním
číslo, které obdržíte e-mailem či sms
úkolů. A právě zde
NEZAPOMEŇTE UVÉST TELEFONNÍ ČÍSLO A E-MAIL!!!
se zapotili dokonce
Koncem května (termín bude upřesněn), bude zveřejněn na webových stránkách a na
úřední desce MŠ (u vstupních vrátek) pod registračními čísly seznam přijatých dětí.
i někteří rodiče,
kteří se mylně
VELIKONOČNÍ PUTOVÁNÍ S KLOKANEM
domnívali, že je
V minulém čísle Staňkovska jsme vás informovali o tom,
mapa nasměruje úplně přesně a splnění úkolu bude velice
jak jsme v naší MŠ prožívali „zavřené“ období před Vánojednoduché. Protože však byla tato hra určena nejen dětem
cemi. Protože se tato doba s malými přestávkami protáhla
předškolního věku, ale i jejich starším sourozencům a doaž do dnešních dní, pokračujeme v aktivitách pro děti dál.
konce rodičům, nechtěli jsme plnění úkolů příliš ulehčovat.
Předškoláci jsou pravidelně v týdenních intervalech vyučoVětšina účastníků se úkolů zhostila na výbornou a po jejich
vání distanční formou, protože právě pro ně je výuka v
dokončení vrátila svou kraslici klokanovi do kapsy. Ten je
tomto věku ze zákona povinná. Formou hry se tak seza to odměnil velice netradičním způsobem. Poslal dětem
znamují s úkoly, vědomostmi a zkušenostmi potřebnými
přímo do poštovní schránky velikonoční pozdrav. A věřte
před vstupem do
nebo ne, že pro některé děti to byl první opravdový dopis
základní školy. Div jejich životě, a tak není divu, že z něj byly nadšené. Nás
stanční výuka jim
zase potěšilo mnoho děkovných mailů a také fotografií z
nabízí náměty na
tohoto putování.
pracovní, výtvarné, Jedna věc nás však hodně zamrzela. Našli se totiž i tací,
hudební, literární
kteří materiály na jednotlivých stanovištích úmyslně
a tělovýchovné
znehodnotili, nebo dokonce odnesli domů jako netradiční
činnosti, které je
suvenýr, a bylo jim úplně jedno, že tak znehodnotili práci
nejen obohatí,
druhých. Tím také znemožnili dalším, aby se mohli zúčastrozesmějí a zabaví, nit. Bylo na nás, abychom vytvořili další várku úkolů pro
ale které zároveň
neúplná stanoviště a znova s ní prošli celou trasu a zlomylposlouží k utužení
nost druhých napravili. I tak jsme během celého konání
vzájemných rodin- této akce museli jednotlivá stanoviště často kontrolovat.
ných vztahů.
Prosíme proto všechny „nenechavce“, aby si příště uvědoSamozřejmě neza- mili, že v této náročné době je toho hodně málo, co smípomínáme ani na
me… tak proč ještě kazit radost ostatním...a zvláště těm
mladší děti, které
nejmenším.
mohou plnit ob					
M. Přibylová
dobné úkoly také.
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Na přelomu března a dubna probíhala ve Staňkově
Skřítkovská stezka, na které děti doprovázel skřítek
Herbert a jeho pomocníci. Byla zde připravena
stanoviště s úkoly, při kterých si žáci procvičili tělo i
mysl. Hlavní myšlenkou celé události bylo vytáhnout
děti ven od počítačů a motivovat je k pohybové
činnosti. Přestože byla akce určena primárně pro

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ STAŇKOV NA ŠKOLNÍ ROK
2021/2022 PROBĚHNE 1. – 31. 5 2021
Přihlášky, formulář pro vyzvednutí dítěte - Zplnomocnění vyzvednutí
dítěte ze ŠD a vzor vyplněné přihlášky budou k dispozici na stránkách
ŠD – formuláře nebo u p. vychovatelek.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku se zplnomocněním vyzvednutí
dítěte ze ŠD lze doručit poštou na adresu školy – Komenského 196,
345 61 Staňkov, vhodit do schránky školy nebo odevzdat
vychovatelce školní družiny. Po obdržení přihlášky Vám bude
písemně doručen identifikační kód, dle kterého zjistíte přijetí a
umístění Vašeho dítěte do oddělení školní družiny. Seznam přijatých
žáků bude zveřejněn 1. 9. 2021 u vstupu do ZŠ a na webových
stránkách ŠD. V tento den bude možné doplnit docházku žáka do ŠD,
čas upřesníme.
Pravidelný provoz školní družiny bude od čtvrtka 2. 9. 2021.
Případné dotazy zasílejte prostřednictvím emailu
kocandrlova@zsstankov.cz, kde si lze také domluvit osobní schůzku.
S pozdravem vychovatelky ŠD

prvostupňové žáky, zájem projevili i ti starší. Celkem se zúčastnilo
přes sto dětí. Všichni účastníci si mohli ve vestibulu školy ZŠ
Staňkov vyzvednout odměnu v podobě sladkosti – protože
každý sportovec potřebuje doplnit energii, diplomu a originálního
žetonu. Stezka měla pozitivní ohlasy a doufáme, že se brzy bude
podobná akce opakovat. 		
K. Horáčková
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