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Uzavírka mostu přes řeku Radbuzu

Poté, co jsme si v neděli 19. září mohli opět po čase vyzkoušet, jak se jezdí
autem přes lávku přes řeku Radbuzu ve Vodní ulici, čeká nás ve dnech 25.
- 30. září uzavírka mostu o poznání delší. Důvodem je demolice domu čp.
26 v Nádražní ulici, kvůli které bude v těchto dnech odkloněna veškerá
doprava, včetně dopravy autobusové. Oficiální objízdné trasy vedou přes
Horní Kamenici a Holýšov, nicméně bude jako v předešlých případech
umožněn průjezd pro „místní“ s vozidly do 3,5 t přes zmiňovanou lávku,
kde bude provoz řízen semafory. Pro hasiče a zemědělce bude zprůjezdněn
brod. Z tohoto důvodu bude lávka pro chodce zcela uzavřena a chodci
budou moci využít buď lávku u sokolovny, nebo pravostranný chodník ve
směru od kostela k mostu. Chtěli bychom vzhledem k tomu, že zejména
v prostoru náměstí a kolem kostela dojde ke zvýšenému nárůstu dopravy
a bude zde docházet i ke křížení pěších tras s trasami pro vozidla, požádat
a poprosit všechny účastníky silničního provozu o zvýšenou obezřetnost a
opatrnost a o vzájemnou toleranci. Zároveň bychom chtěli požádat všechny,
aby respektovali veškeré dopravní značení v těchto úsecích, zejména
pak zákazy zastavení a stání, aby nedocházelo k zablokování dopravy.
Děkujeme za pochopení.				
starosta

Vietnamské objekty ve Staňkově

K napsání tohoto článku mě vedou nejrůznější „zaručené
informace“ nebo spíše drby a pomluvy a není jeho cílem v žádném
případě dotknout se výrazného etnika, které ve Staňkově žije,
a to Vietnamců. Důvodem je spíše obrana města před slovními
útoky typu „Všechno jste tady ve městě prodali Vietnamcům“ a
podobně. Není to pravda, ale kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde.
Pokud jsem to dokázal dobře spočítat a na nic jsem
nezapomněl, tak ve Staňkově je, kromě nemovitostí, které slouží
výhradně k bydlení, kam už dneska patří i bývalá prodejna řezníka
u náměstí, celkem 12 vietnamských provozoven. Jedná se o 7
nemovitostí, kde jsou markety a prodejny potravin, a to ve vsi (snad
se mi podaří použít zažité či užívané názvy) – u kostela Horizont,  
na křižovatce na Krchleby pak Vietmak a U Manky, ve městečku
pak Žlutá labuť, na náměstí Lotus (bývalá Dukla) a potraviny Trial

a prodejna na sídlišti. Dále 4 bary či hospody, jedna je ve stejném
objektu s prodejnou ve Žluté labuti, dále Vivat, Monika v bývalé
lékárně a bývalá hospoda Alfa na křižovatce na Krchleby. Ještě
zbývá bývalá výrobna Alfa v Nádražní ulici a pak na náměstí bývalá
televizní služba. Z těchto nemovitostí byla ve výhradním vlastnictví
města pouze bývalá výrobna Alfa v Nádražní ulici, kterou město
zakoupilo v dražbě před cca 13 lety za 1,8 mil. Kč a dokázalo kupní
cenu na nájmu vybrat zpátky a letos tento objekt, aniž by za ta léta
do něj výrazně investovalo, ještě za 8 mil. Kč prodat. Dále byl prodán
menšinový 1/3 podíl na nemovitosti na náměstí (potraviny Trial), nic
víc. Ostatní nemovitosti nejsou a ani nebyly v porevoluční době, pokud
je mi známo, ve vlastnictví města a město s nimi nemá nic společného.
Ještě bych chtěl k tomuto dodat, že většina těchto
nemovitostí, poté co získala nového majitele, byla opravena a získala
nový, i když jiný vzhled.                     		          starosta

Pomníčky po zbouraných domech

Jistě jste si všimli, že po objektech, které město v letošním roce zbouralo,
zůstaly „pomníčky“ v podobě pilířů na elektriku, které brání například k
úpravě chodníku v ulici 28. října po levé straně před mostem. Není to
z důvodu nějaké nostalgie, ani z důvodu, že by město nedokázalo ve
spolupráci s odbornou firmou tyto „pomníčky“ odstranit, ale protože to
zkrátka tak lehce nejde a město nesmí do tohoto zařízení nijak zasahovat.
O zrušení či přeložku odběrného místa se musí požádat ČEZ,
který vyčíslí předpokládanou částku za tento úkon, zašle smlouvu a po
jejím potvrzení ze strany města ČEZ nechá vypracovat projekt a pak má
cca rok, v průběhu kterého dojde k vlastní realizaci. O zrušení či přeložení
přípojek, ať již u zbouraných objektů či u těch, které se budou bourat,
je v současné době požádáno a jsou uzavřeny příslušné smlouvy. Teď
nezbývá nic než jen čekat. Ohledně předpokládaných nákladů se vůbec
nejedná o žádné malé peníze – dům čp. 107 v ulici 28. října po levé straně
před mostem 51 000,- Kč, bývalé uhelné sklady 80 000,- Kč, dům čp. 26
naproti prodejně Zahrádkáře v Nádražní ulici 133 000,- Kč, přeložka kvůli
plánované rekonstrukci domu naproti Beanu v Trnkově ulici 247 000,Kč. Co k těmto částkám ještě napsat? K částkám raději nic. A co vznikne
na místě po zbouraných objektech? V bývalých uhelných skladech
parková úprava se sítí mlatových cestiček, s květinovými a keřovými
záhony s možností odpočinku a relaxace a bude zde i workoutové hřiště,
zemní trampolíny a pingpongové stoly. A po domě čp. 107 jednoduchá
parková úprava, po domě čp. 26 parkoviště.
starosta

Bývalé uhelné sklady v Americké ulici
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jednání městské rady a zastupitelstva
Z
Usnesení z jednání rady města dne Usnesení z jednání rady města dne přezkoumání hospodaření pro
2. 6. 2021

Rada města schvaluje
- žádost Římskokatolické farnosti
ve Staňkově o poskytnutí dotace ve
výši 50 000,- Kč na opravu kostela
ve Staňkově,
- žádost MO ČRS Staňkov, z.s.
o poskytnutí fin. příspěvku na
práci s dětmi ve výši 20 000,- Kč a
bezplatné zapůjčení stanu včetně
setů na pořádání členské schůze
MO na dny 13. - 16. 8. 2021,
- žádost Aeroklubu Staňkov o
příspěvek ve výši 20 000,- Kč na akci
Vosí soustředění – dětský tábor ve
dnech 9. - 14. 8. 2021,
- žádost FK Staňkov o bezúplatné
zapůjčení sálu Lidového domu
ve Staňkově za účelem pořádání
taneční zábavy dne 16. 10. 2021,
- oplocení kynologického cvičiště na
Mastníku,
- příkazní smlouvu mezi městem
Staňkov a DOMOZA Projekt s. r. o.
Předmětem smlouvy je provedení
činností týkajících se akce Demolice
objektu rodinného domu č. p.
26, Staňkov, a to zrealizování
výběrového řízení a zajištění
monitoringu projektu. Celková cena
se sjednává ve výši 40 000,- Kč bez
DPH,
- na žádost Českého kynologického
svazu, Boxer klub ÚP Staňkov
konání krajské výstavy psů dne 5. 9.
2021 na letišti ve Staňkově. Město
Staňkov poskytne pořadatelům
bezúplatně stany, pivní sety a
uhradí poplatek za mobilní sociální
zařízení,
- smlouvu o zřízení služebnosti
inženýrské sítě mezi městem
Staňkov a Českou republikou –
Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Předmětem
smlouvy je zřízení inženýrské
sítě – prodloužení plynovodu
v Plovární ulici na pozemku parc.
č. 2005/30 v k. ú. Staňkov - město.
Služebnost inženýrské sítě se zřizuje
za jednorázovou úplatu 9 294,- Kč a
doplatek ceny za zřízení služebnosti
ve výši 6 294,- Kč,
- hospodaření organizací založených
městem Staňkov
1) Lesy Staňkov s.r.o.,
2) Městské nemovitosti s.r.o.,
- na žádost Diecézní charity Plzeň
fin. příspěvek na činnost Farní
charity Staňkov ve výši 50 000,- Kč.

16. 6. 2021

územní samosprávný celek město
Staňkov za období od 1. 1. do
Rada města schvaluje
31. 12. 2020, vydané auditorskou
- výzvu k podání nabídek a zadávací společností ADU.CZ s.r.o., na
dokumentaci na akci Demolice
základě provedeného přezkoumání
objektu rodinného domu č. p. 26,
hospodaření v červnu 2021 se
Staňkov. Jedná se o zakázku malého závěrem: bez výhrad a nedostatků,
rozsahu. Předpokládaná hodnota
- závěrečný účet a účetní závěrku
zakázky je 3 005 231,43 Kč bez DPH, města Staňkov za r. 2020,
- smlouvu o zřízení věcného
- smlouvu o dílo – dodatek č. 3
uzavřený s firmou Mamelom s.r.o.
břemene - služebnosti Staňkov,
se sídlem Duchcovská 284, Háj u
Za Zahrádkami, E31 – kNN, IVDuchcova. Tento dodatek smlouvy
12-0015119/1/VB mezi městem
o dílo ze dne 28. 3. 2017 nemění
Staňkov a ČEZ Distribuce, a. s.
smlouvu o dílo v žádném bodě,
Předmětem smlouvy je zřízení
vyjma bodu 5.1., kde se upravuje
věcného břemene na pozemku
parc. č. 2499 a parc. č. 2508 v k.
cena díla dle tabulky č.1 (výpočet
ú. Staňkov - město. Služebnost
konečné celkové ceny díla) a č.2
inženýrské sítě se zřizuje za
(seznam změnových listů).
jednorázovou náhradu ve výši
Změnové listy snižují celkovou cenu
díla o 1 076 717 Kč bez DPH na
2 299,- Kč vč. DPH,
- uzavřít smlouvu s firmou Obce
částku 107 918 681,23 Kč bez DPH,
jinak. Firma zajistí výsledky rozboru - rozpočtová opatření č.2 v rozpočtu
města Staňkov na rok 2021.
odpadového hospodářství města
Upravený rozpočet po těchto
a zároveň nabídla další spolupráci
s městem na snížení nákladů
změnách bude činit v příjmové části
za odpady dle nového zákona o
80 126 573,23 Kč a ve výdajové
části 79 874 173,18 Kč. Financování
odpadech.
bude činit - 252 400,05 Kč (změna
Usnesení z jednání rady města dne stavu krátkodobých prostředků na
30. 6. 2021
bank. účtech + 5 287 834,71 Kč,
splátky úvěrů a půjček - 6 107 000,Rada města schvaluje
Kč, úvěry a zápůjčka 566 765,24 Kč),
- změnu pachtovní smlouvy na
- směny, koupě a prodeje pozemků:
pozemky v Plzeňské ulici mezi
1) směnu části pozemku Věry
městem Staňkov a Lukášem
Geigerové, p. č. 289/14 o výměře
Veverkou,
225 m2, druh pozemku ostatní
plocha, plocha v k.ú. Staňkov - ves
- pachtovní smlouvu na pozemky
v Plzeňské ulici mezi městem
s částí z pozemku v majetku města
Staňkov a Blankou Boučkovou,
Staňkov parc. č. 289/15, druh
pozemku ostatní plocha, v k. ú.
- nájemní smlouvu mezi městem
Staňkov - ves o stejné výměře,
Staňkov a tenisovým oddílem SK
2) prodej pozemku parc. č. 1418/5,
Staňkov na prostory pro
o výměře 541 m2, parc. č. 2398, o
sportovní činnost tenisového
výměře 138 m2, parc. č. 2411, o
oddílu,
výměře 144 m2, vše druh pozemku
ostatní plocha, v k. ú. Staňkov jmenuje
- složení Školské rady za zřizovatele město Vlastimilu Janečkovi, za
město Staňkov p. Zdeňka Strouska, dohodnutou cenu celkem 117 007,Kč. Náklady spojené s převodem
p. Jiřího Beka a Mgr. Bc. Alexandra
hradí kupující,
Horáka. Zároveň bere na vědomí
výsledky voleb zástupců do Školské 3) prodej pozemku parc. č. 227/4
v k. ú. Krchleby o výměře 14 687
rady za zákonné zástupce a za
m2, druh pozemku ostatní plocha,
pedagogické pracovníky.
firmě RENOVUM – stavební činnost
Usnesení z jednání zastupitelstva
s. r. o., sídlo Plzeňská 20, Staňkov
města konaného dne 30. 6. 2021
za cenu 26 Kč/m2, cena celkem
381 862,- Kč. Náklady spojené
s převodem hradí kupující.
Zastupitelstvo města schvaluje
Zároveň zastupitelstvo města
- celoroční hospodaření a
schvaluje zřízení věcného břemene
závěrečný účet města za rok
pro průchod a průjezd k parc. č.
2020 včetně Zprávy o výsledku

227/4 po stávající cestě v pozemku
parc. č. 227/16,
4) prodej pozemku parc. č. 1586,
o výměře 29 m2, druh pozemku
zahrada a pozemku parc. č. 1590/2
o výměře 19 m2, druh pozemku
ostatní plocha, který vznikl
oddělením z pozemku parc. č. 1590,
druh pozemku ostatní plocha, Ireně
a Václavu Soldánovým za cenu 20
Kč/m2. Cena celkem 960 Kč. Náklady
spojené s převodem hradí kupující,
- přijetí dotací:
1) přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu města
Staňkov ve výši 40 480,- Kč. Tímto
projektem se doplní vybavení JSDH
o obleky a doplňky důležité při
povodních,
2) přijetí finanční dotace z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj
z programu 11708 – Podpora
revitalizace území na akci: Demolice
objektu rodinného domu č. p. 26,
Staňkov do rozpočtu města Staňkov
ve výši 1 097 096,- Kč,
3) přijetí finanční dotace z rozpočtu
Státního fondu životního prostředí
ČR z výzvy NPŽP 9/2019 – 5.4.A
Výsadba stromů na projekt:
Výsadba stromů ve městě Staňkov
do rozpočtu města Staňkov ve
výši 180 500,- Kč. V rámci tohoto
projektu se vysadí stromy naproti
hřbitovu a zároveň se doplní ovocné
stromy podél cyklostezky z Ohučova
do Dolní Kamenice,
4) přijetí finanční dotace z rozpočtu
Ministerstva pro místní rozvoj
z podprogramu 117D822 Podpora
obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli
z dotačního titulu: 117D8220A
Podpora obnovy místních
komunikací na akci: Staňkov –
Oprava místní komunikace v ul.
Nádražní do rozpočtu města
Staňkov ve výši 5 048 882,- Kč. Jde o
úsek od křižovatky před viaduktem
až k nádraží včetně obnovy dešťové
kanalizace,
5) přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje z dotačního titulu
PSOV PK 2021 – Projekty obcí na
akci: Vybudování dětského hřiště ve
Vránově do rozpočtu města Staňkov
ve výši 300 000,- Kč,
6) přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje z dotačního titulu
Č. 2 Záchrana a obnova staveb
drobné architektury dotvářející
kulturní krajinu 2021 na akci:
Staňkov, boží muka v k. ú. města do
rozpočtu města Staňkov ve výši
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50 000,- Kč. Jedná se o opravu
božích muk mezi Staňkovem a
Ohučovem při sjezdu k cyklostezce,
- Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2021 o místním poplatku
z pobytu
- dar obcím na jižní Moravě
postiženým tornádem ve výši
100 000,- Kč.
Usnesení z jednání rady města dne
14. 7. 2021
Rada města schvaluje
- výběr dodavatele na veřejnou
zakázku Demolice objektu
rodinného domu č. p. 26,
Staňkov. Nejvýhodnější nabídkou
se stala nabídka dodavatele
RENOVUM – stavební činnost s. r. o.
s nabídkovou cenou 2 848 067,47
Kč bez DPH,
- výzvu k podání nabídky a zadávací
dokumentaci zpracovanou firmou
GPL-INVEST s. r. o.na akci: Staňkov
– Oprava místní komunikace v ul.
Nádražní. Předpokládaná cena
zakázky je 5 960 900,- Kč bez DPH,
- bezúplatný pronájem sálu
Lidového domu Fitness Staňkov, z.s.
na pořádání 5. mistrovství
Čech v klasickém (RAW) silovém
trojboji dorostu a juniorů dne
11. 9. 2021 a schvaluje poskytnutí
příspěvku na pořádání akce ve výši
10 000,- Kč,
- pořádání tradiční taneční zábavy
v Ohučově dne 21. 8. 2021, kterou

bude pořádat SDH Ohučov, a
uděluje výjimku z dodržení nočního
klidu do 2.00 hodin dne 22. 8. 2021,
- nájemní smlouvu na pronájem
hostince v Krchlebech p. Martinu
Koubovi, bytem Újezdec 8,
Litomyšl, současně třída 1. máje
100, Holýšov.
- příspěvek ve výši 50 000,- Kč
pro nadaci Pomocné tlapky. Část
příspěvku bude poskytnuta SK 1921
Krchleby z výtěžku dobrovolného
vstupného ze sportovního utkání
a akcí pořádaných v rámci stého
výročí trvání sportu v Krchlebech,
25 000,- Kč poskytne město
Staňkov.

zakázku Staňkov – oprava místní
komunikace v ul. Nádražní.
Nejvýhodnější nabídkou se stala
nabídka dodavatele FINAL KOM s. r.
o. s nabídkovou cenou 7 012 676,Kč vč. DPH,
- dohodu o úhradě dodatečných
nákladů mezi městem Staňkov a
Arriva střední Čechy s. r. o.
Náklady se týkají uzavírky ulice
Nádražní v rámci akce: Demolice
objektu rodinného domu č.
p. 26, Staňkov. Celková cena za
dodatečné náklady je 25 584,- Kč.
Usnesení z jednání zastupitelstva
města konaného dne 25. 8. 2021

Zastupitelstvo města schvaluje
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a SUDOP Project Plzeň
a. s., Plachého 35. Předmětem
Rada města schvaluje
smlouvy je provedení díla
- příspěvek ve výši 10 000,- Kč
spočívající ve vypracování
na činnost spolku zdravotně
postižených civilizačními chorobami projektové dokumentace včetně
provedení inženýrské činnosti za
MO Staňkov,
účelem zajištění a získání vyjádření
- na žádost spolku zdravotně
postižených civilizačními chorobami dotčených orgánů, popř. dalších
potřebných vyjádření a stanovisek,
MO Staňkov bezúplatný pronájem
která jsou nutná k vydání územního
Lidového domu ve Staňkově, a to
1. 12. 2021 od 14.00 hodin do 18.00 rozhodnutí a stavebního povolení
na stavební akci: Rekonstrukce
hodin,
místní komunikace Baarova ul.,
- nabídkovou cenu 25 880,- Kč dle
Staňkov za celkovou cenu
přiložené cenové nabídky Libora
474 901,- Kč vč. DPH,
Janáčka, Horní Kamenice 73, na
- smlouvu o dílo mezi městem
dokončení budovy sociálních
Staňkov a RENOVUM - stavební
zařízení na plovárně ve Staňkově,
činnost s. r. o. Předmětem smlouvy
- výběr dodavatele na veřejnou
Usnesení z jednání rady města dne
12. 8. 2021

Společenská kronika

V měsíci červenci oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova
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je provedení díla spočívající
v demolici starého rodinného
domu č. p. 26 v ul. Nádražní se
dvěma hospodářskými objekty
nacházejícími se na pozemku v k.
ú. Staňkov - ves, parc. č. st. 50 za
celkovou cenu 3 446 161,64 Kč vč.
DPH,
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a FINAL KOM s. r. o.
Předmětem smlouvy je zhotovení
stavby: Staňkov – Oprava místní
komunikace v ul. Nádražní za
celkovou cenu 7 012 676,- Kč vč.
DPH,
- rozpočtová opatření č. 3
v rozpočtu města Staňkov na rok
2021. Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové části
85 315 636,49 Kč a ve výdajové
části 86 156 817,22 Kč. Financování
bude činit + 841 180,73 Kč (změna
stavu krátkodobých prostředků na
bank. účtech + 5 475 714,84 Kč,
splátky úvěrů a půjček - 6 107 000,Kč, úvěry a zápůjčka 1 472 465,89
Kč),
- kupní smlouvu na koupi pozemku
p. č. 2809 o výměře 1856 m2,
druh pozemku ostatní plocha
v k.ú. Staňkov - město od České
republiky – Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, odbor
Odloučené pracoviště Domažlice,
Paroubkova 228, Domažlice za cenu
36 800,- Kč.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

Pavlíková Věra, Staňkov I		
Honková Jana, Staňkov I		
75 let
Mužíková Jana, Staňkov II		
70 let		Cihlář Bohumil, Staňkov II		
Černý Jiří, Staňkov I		
Voves Zdeněk, Staňkov I		
70 let
Bártová Jana, Staňkov I		
80 let		 Žáček Václav, Staňkov I		
70 let		Sušický Zdeněk, Staňkov I		
Tomanová Marie, Staňkov II		
80 let
Geikl Jiří, Staňkov II		
Vachtl Václav, Krchleby 		
70let
Hrdina Ota, Staňkov I		
75 let
Chvátal Václav, Staňkov I		
Zámostná Marie, Staňkov II		
75 let		
Pivoňka Josef, Staňkov II		
Chmel Petr, Staňkov I		
70 let
Weinfurt Václav, Staňkov I		
V měsíci září oslavili nebo oslaví významné
Voglová Vlasta, Staňkov II		
70 let		 životní jubileum tito občané Staňkova
Hrubá Jaroslava, Staňkov II		
70 let
Kucharičová Jaroslava, Staňkov I
70 let
Fait Josef, Staňkov I		
93 let
Votrubec Jaroslav, Staňkov I		
91 let
V měsíci srpnu oslavili významné životní
Paroubková Marta, Staňkov I		
91 let		
jubileum tito občané Staňkova
Schuster Josef, Staňkov I		
91 let
Jaklová Marie, Staňkov I		
90 let		
Taubenhanslová Marie, Staňkov II
92 let		 Nozarová Libuše, Krchleby		
90 let
Chmelířová Anna, Staňkov II		
91 let
Koptík Miroslav, Staňkov II		
85 let		
Kettnerová Irena, Staňkov II		
90 let		 Krajíčková Božena, Staňkov II
85 let
Ježková Anna, Staňkov II		
80 let
Stoklasa Karel, Staňkov I		
80 let		
Štíbrová Ludmila, Staňkov I		
80 let		 Petrašovská Ludmila, Staňkov I
80 let
Řeháček Milan, Staňkov I		
75 let
Štenglová Marie, Staňkov II		
80 let		
Schejbal Karel, Staňkov I		
75 let		 Kapr Václav, Staňkov I		
80 let

75 let		
75 let
75 let		
70 let
70 let		
70 let
70 let		
70 let
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Změny v odpadovém hospodářství

Na začátku roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech a další související zákony, které v mnoha
ohledech přináší do České republiky „revoluci“ v odpadovém hospodářství. Jedním z hlavních cílů
nového zákona o odpadech je předcházení vzniku odpadu, omezování množství ukládaného odpadu
na skládky a vyšší míra třídění komunálních odpadů. Mnoho změn a povinností, které nová legislativa
přináší, bude mít v následujících letech přímý dopad na obce a jejich rozpočty. Proto je nutné se touto
problematikou více zabývat.
Město Staňkov si za účelem posouzení aktuální připravenosti na plnění povinností nového
zákona o odpadech nechala zpracovat analýzu odpadového hospodářství od nezávislé poradenské
společnosti ARCH consulting s.r.o. Mezi hlavní zjištění analýzy patří například nadprůměrná produkce
objemného odpadu a směsného komunálního odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele ve srovnání
s ostatními obcemi ČR, což způsobuje nízkou míru separace komunálních odpadů (poměr vytříděného
a skládkovaného nebo energeticky využitého odpadu). Na odpadové hospodářství zároveň město
muselo doplácet v roce 2020 téměř 45 % výdajů, což tvoří více jak 2 mil. Kč za rok. A to jenom za tuto
položku. Další skoro stejně vysoká částka je pak částka na provoz sběrného dvora. Pakliže neprovedeme
koncepční změnu, bude v důsledku nové legislativy míra doplatku nadále rapidně růst.
Na základě výsledků analýzy bude ve spolupráci se společností ARCH consulting v následujících
měsících vytvořena strategie odpadového hospodářství města, která bude mít za cíl postupnými kroky
změnit a optimalizovat současný systém nakládání s odpady ve městě tak, aby byly splněny všechny
zákonné povinnosti a minimalizovaly se dopady nového zákona na rozpočet města, a tudíž i na výši
poplatku za svoz odpadu od občanů.
Jedním z prvních kroků, který proběhl v úterý 14. září, byl dílčí rozbor směsného komunálního
odpadu, aby se zjistilo, co všechno popelnice obsahují a jak my všichni třídíme svůj odpad. V první fázi
došlo k rozboru nádob od rodinných domů, a to celkem na
10 nádobách o různém objemu. Celkový objem byl 1420
litrů. Celková hmotnost vzorku byla 216 kg. Průměrná
váha jedné nádoby činila 21,6 kg. Již při vážení plných
popelnic bylo víceméně zřejmé, že popelnice obsahují
velké procento odpadu, který do nich nepatří. Z celkového
množství do popelnice patří pouze 126,50 kg, což je 58 %
obsahu nádob. Nepatří sem - papír a lepenka - 7 kg, sklo 11 kg, textil - 7,5 kg, plasty - 22kg, kovy - 2 kg a biologický
materiál - 40 kg. Další dílčí rozbory budou ještě následovat,
abychom získali ucelený přehled, co všechno do klasických
popelnic dáváme a nemělo by tam být.
O všech budoucích změnách v systému sběru
a nakládání s odpady ve městě budou občané včas
informováni, nicméně již dnes je jisté, že bez spolupráce
a většího zájmu o danou problematiku ze strany občanů
nebude možné splnit požadavky, které na nás nová
odpadová legislativa klade.
starosta

Kultura

Kultura v LD
(uskuteční se za příznivých epidemiologických
podmínek)
30.
26.
28.
21.

9. Domažličanka - koncert dechové hudby
10. Zábavná show Václava Kopty
10. Ochotnické divadelní představení - Staňkov
11. Ochotnické divadelní představení – Máj Kdyně

Fešáci – koncert - přeloženo na r. 2022
Taneční kurz pro mládež probíhá od 18. září 2021
v Lidovém domě ve Staňkově pod vedením manželů
Cíchových z taneční školy Dance Stod.
1. prodloužená
9. 10. 2021 od 19.00 hod.
2. prodloužená
13. 11. 2021 od 20.00 hod.
Závěrečný ples
18. 12. 2021 od 20.00 hod.

ODBOR TURISTIKY TJ SOKOL STAŇKOV
srdečně zve
v sobotu 9. října 2021
na 42. ročník turistického pochodu
a cykloturistické akce

SMYČKA RADBUZY

PĚŠÍ:
CYKLO:
START:		
CÍL:		
STARTOVNÉ:
UBYTOVÁNÍ:
INFORMACE:
		

11, 15, 25, 30 a 50 km
10, 30, 50 a 70 km
sokolovna Staňkov 7.00 – 12.00 hod.
sokolovna Staňkov do 17.00 hodin
10 a 15 Kč
ve vlastních spacích pytlích v sokolovně
Jiří Navrátil, PMV 542, 345 62 Holýšov;
tel. 723 237 675;
e-mail: navratil.rene@seznam.cz
Tradiční občerstvení na trasách i v cíli.
Možnost plnění oblastního turistického odznaku
Horšovskotýnsko, jehož záznamník lze zakoupit na startu
pochodu nebo na výše uvedeném kontaktu.
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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. Otiskujeme jej
na pokračování, mnohé skutečnosti z historie jsou aktuální i poučné
i dnes.
Zdravotnictví III. část
Dne 28. května 1890 schválil okresní výbor v Horšovském Týně
opětovně dva zdravotní obvody v rámci horšovskotýnského okresu:
Horšovský Týn a Staňkov. Ke staňkovskému sanitnímu rajónu
náležely obce: Ohučov, Chotiměř, Černovice, Lštění, Vránov,
Horní i Dolní Kamenice, Křenovy, Kvíčovice, Hlohová, Hlohovčice,
Bukovec, Močerady, Nemněnice, Poděvousy, Puclice, Hradišťany,
Všekary, Staňkov Městys a Staňkov Ves, Štichov, Čermná, Osvračín
a Čečovice, včetně osad těchto obcí. Okresní zastupitelstvo jmenovalo
na svém shromáždění (na místo dosavadní volby, kterou prováděli
starostové zúčastněných obcí) dne 3. května 1890 obvodním lékařem
opět Františka Rašku, jenž se sám označoval za distriktního lékaře, a
ustanovilo jeho příjmy na 400 zlatých jako služné a 280 zlatých jako
náhradu cestovních nákladů. Svoji činnost měl nyní lékař vykonávat
podle instrukcí obsažených v zemském zákoníku ze dne 8. února 1889.
Starost o lékaře převzal okres a oba Staňkovy na lékaře přispívaly
do okresní pokladny podle stanovené výše daní. František Raška se
narodil v roce 1849, po absolutoriu lékařské fakulty pracoval jako
osobní asistent u primáře profesora Emanuela Zaufala na oční a
ušní klinice ve vojenské nemocnici v Praze a poté získával praxi na
porodnické klinice profesora Jana Strenga. Doktoru Raškovi se na
začátku roku 1915 přiblížil odchod do penze. Okresní zastupitelstvo
na místo obvodního lékaře dosadilo Gustava Hermanna, kterého
Staňkovští odmítli, protože staňkovský obvod byl jazykově český a
nový lékař byl členem německé sekce lékařské komory a dále kvůli
tomu, že Hermann v témže čase sloužil jako plukovní lékař ve Vídni.
Staňkovští žádali, aby dále mohl sloužit doktor Raška. S tím okresní
výbor v Horšovském Týně nechtěl souhlasit, nicméně František
Raška odešel ze Staňkova až v roce 1919, kdy se odstěhoval do
Katovic u Strakonic. Ve Staňkově jej vystřídal František Eger, syn
staňkovského rodáka a lékaře v Bělé nad Radbuzou Václava Egera
a Julie, rozené Trnkové ze Staňkova. Lékařskou praxi si otevřel ve
vlastním domě čp. 194. U lékařské rodiny Egerů spjaté se Staňkovem
na chvilku zůstaňme. Václav Eger starší (1857–1937) pocházel
ze Staňkova Městyse, byl synem Jana Egera a Barbory, rozené
Pavlíkové. Po absolutoriu klatovského
gymnázia a po promocích na pražské
fakultě v roce 1881 nastoupil po krátké
praxi dráhu lékaře v Bělé nad Radbuzou,
kde působil až do odchodu do penze roku
1924. Oba jeho synové Václav i František
se stali lékaři a působili ve Staňkově, dcera
se provdala za Ing. Pičmana, domažlického
stavitele. František šířil zdravotnickou
osvětu, když v prvních ročnících týdeníku
Staňkovsko publikoval populárně naučné
texty. Vedle svého povolání vykonával
funkci zdravotníka sokolské jednoty. A ke
sportu měla rodina rovněž blízko, neboť
v roce 1933 se ve Staňkově hrály fotbalové
zápasy o putovní pohár dr. Václava
Egera. Václav Eger mladší (nar. 1896)
promoval na lékařské fakultě roku 1914,
do Staňkova přišel v roce 1919 a zapojil se
do společenského života obce. Vykonával
funkci starosty dobrovolných hasičů ve
Staňkově Vsi, předsedal spolku Červeného
kříže, drůbežářskému spolku,
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Lize československých motoristů, skautům – junákům, byl členem
dalších spolků, také zastupitelstva, byl rovněž náměstkem starosty.
Jeho zásluhou byla v obci zřízena stanice první pomoci, které byla
k dispozici stovka členů Červeného kříže. Dne 20. října 1926 byla
poprvé otevřena poradna pro matky a kojence, kterou zaštiťovala
Okresní péče o mládež ve Staňkově. Poradna fungovala v budově
měšťanské školy chlapecké ve Staňkově Vsi a vedl ji další obvodní
lékař Jiří Jírovec, a sice jednou měsíčně, kdy vždy první středu po
15. každého měsíce jednu hodinu dopoledne udílel matkám rady
zdarma. Doktor Jírovec, narozený 1898, před svoji lékařskou praxí ve
zdejším obvodu nabyl po dokončení lékařského vzdělání zkušenosti u
profesora Emericha Maixnera na klinice pro nemoci interní v Praze.
Od 1. února 1928 se usnesením okresní nemocenské
pojišťovny v Plzni stal obvodním lékařem pro Staňkovsko Václav
Eger. V roce 1933 jsou ve Staňkovech doloženi už čtyři lékaři (Jiří
Jírovec, Josef Grotte, Václav Eger a František Eger), kteří si mezi
sebou rozdělili ordinační hodiny, v nichž mj. poskytovali bezplatnou
léčebnou péči nezaměstnaným. Na jaře 1939 odešel na zasloužený
odpočinek Jiří Jírovec, zemřel v Praze na následky úrazu. Místo něj
začal vykonávat službu státního obvodního lékaře s platem 15 000
korun a cestovním paušálem 4 220 korun František Eger. Na starosti
měl obvod s přibližně 13 400 obyvateli převážně české národnosti.
Jeho pokračovatelem na místě státního obvodního a praktického
lékaře se stal Josef Burian, jenž ordinoval ve Staňkově i po druhé
světové válce. Za války působili ve Staňkově i další lékaři: Stanislav
Retyk a Karel Klosse. Téma lékařů jistě není zdaleka vyčerpáno, a to
ani v popisovaném období, vůbec jsme nezmínili další zdravotnické
profese, zejména rozšířené porodní babičky. K těm výše uvedeným
lékařům dodávám ještě jména dalších, kteří ze Staňkova pocházeli.
Jedním z nich byl Jakub Jaklin (1857–1916), chirurg, jenž působil
v Plzni, kde i zemřel. Kromě lékařské praxe se věnoval i psaní
odborných textů do lékařských časopisů. Ve staňkovské pamětní
knize kronikář vzpomíná též na profesora Karla Pavlíka (1849–1914),
jenž byl synem staňkovského rodáka. MUDr. Pavlík proslul jako
gynekolog působící ve Vídni a Praze, věnoval se rovněž vědě. Dalším,
kterého připomínají i webové stránky města, je Ladislav Volicer
(1894–1987), internista, vědecký pracovník v oblasti neuroradiologie,
jenž působil a zemřel v USA. V našich střípkách z archivu jsme se již
s jeho jménem potkali, a sice v roce 1918, kdy po odchodu rakouských
četníků prozatímně vedl ve Staňkově četnickou stanici.
				
Radka Kinkorová
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Letní kemp - Malý princ
I o prázdninách jsme se rozhodli jít do školy, abychom si připomněli učivo,
které se probíralo při distanční výuce, a procvičili si češtinu.
Žáci naší školy se mohli účastnit šesti prázdninových
kempů. Pět z nich bylo určeno pro žáky prvního stupně. Jako
poslední kemp se konal ten náš. Kemp s názvem Malý princ
probíhal od 26. do 30. července a mohl se ho účastnit kdokoli z druhého
stupně. A tak se ve škole sešli budoucí sedmáci, osmáci i deváťáci.
Celý kemp byl zaměřený především na český jazyk a literaturu.
Dopoledne jsme opakovali pravopisné jevy (např. vyjmenovaná slova,
koncovky podstatných a přídavných jmen) a učivo ze skladby (větné
členy, druhy vedlejších vět). Veškeré opakování probíhalo formou her,
takže jsme neměli vůbec pocit, že se něco učíme. Soutěžili jsme často
na školní zahradě v družstvech nebo dvojicích. Kromě vědomostních
soutěží jsme hráli zábavné hry, při kterých jsme se navzájem poznávali
a spolupracovali jsme spolu. Nejvíce jsme se nasmáli při hrách s vodou
nebo stopovačce. Odpoledne byl většinou čas i na krátké čtení či psaní.
V průběhu dne jsme se několikrát mohli těšit na točení
kolem štěstí, při kterém jsme si vždy vytočili nějakou odměnu.
Nejvíce jsme se nasmáli, když někomu padla Bertíkova fazolka.
Každý den jsme měli zajištěnou stravu a pití. Paní kuchařky
nám nejen vařily oběd, ale připravovaly i dopolední a odpolední
svačiny. Nejvíce nás potěšila páteční pizza k odpolední svačině.
Všichni jsme si kemp moc užili.
Terka Polívková, 9. A

Adaptační kurz žáků 6. ročníku

Přechod z prvního na druhý stupeň je každoročně spojován s adaptačním
kurzem, při kterém by se měli noví šesťáci seznámit se svými třídními
učiteli.
Hned druhý školní den nám začal adaptační kurz. Ráno jsme přišli do školy,
a kdo chtěl, převlékl se do indiánského oblečení. Pak jsme si vybrali nějaké
indiánské jméno a vyrazili na hru do lesa. První společnou aktivitou byly
pozdravy, kdy jsme si vyzkoušeli, jak se zdraví lidé různých národů. Cílem
hry Indiánský kmen bylo připravit se během tří ročních období na zimu.
Museli jsme ulovit koně, sehnat jim potravu a postavit přístřešek pro celý
indiánský kmen. Na závěr hry proběhla indiánská hostina, při které jsme si
také nazdobili a rozkrájeli nalezené dorty.
Po obědě jsme hráli hodně her na školní zahradě i v podkroví školy. Užili
jsme si hru bingo, sochy, hádání názvů jídel a filmů … Přišel večer a s ním
nejlepší část dne. Objednali jsme si pizzu. Před spaním v podkroví jsme si
užili ještě hodně zábavy. A pak už nastala noc.
Pátek začínal snídaní ve školní jídelně, ke které jsme dostali rohlíky se
šunkou a sýrem a čaj. Den pokračoval dalšími aktivitami ve třídách.
Uvědomili jsme si, že i celý den strávený se třídou může být super.
S. Kramerová, L. Blacký, B. Egerová, 6. ročník
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TVOŘÍME A UČÍME SE HROU
Začátek školního roku přináší vždy nová očekávání, cíle a přání. Všichni
věříme, že ten letošní rok bude veselejší. A přesto si dovolím tvrdit, že
tvořivost žáků a invence vyučujících byla i při distančním studiu na pravém
místě.
Výtvarný obor se zúčastnil na jaře 2021 28. ročníku soutěže Evropa ve škole.
Do krajského kola byly zaslány práce do tří soutěžních kategorií a ve všech
třech kategoriích výtvarné práce našich žáků postoupily do celostátního
kola. Nejen v krajském, ale i v celostátním kole skupiny obdržely jako jediní
nejvyšší ocenění - cenu poroty.
Šlo o tzv. Galerii portrétů, kdy se žáci nechali inspirovat známými
malířskými díly a vytvořili svoji vlastní fotografickou parafrázi. Všem
žákům a vyučující výtvarného oboru Jaroslavě Kaufnerové děkujeme a
gratulujeme k tomuto úspěchu.
Pro mě osobně je ovšem velkým úspěchem nejen krásné umístění, ale
především to, že díky tvořivosti žáků a invenci vyučující vznikla krásná
učební pomůcka, která umožní našim žákům ZUŠ Staňkov poznávat a
zapamatovat si formou hry pexesa známá malířská díla a jejich autory.

Tereza Pavlíková, Magdaléna se svíčkou (Georges de La Tour)

Vy sami můžete posoudit věrnost některých vybraných děl:
Iva Zahořová za ZUŠ Staňkov

Adéla Ursová, Žena (Robert Campin)

Klára Strousková, Čtenářka (Jean-Honoré Fragonard)

Elen Šobrová, Dívka česající si vlasy (Pierre Auguste Renoir)

Karolína Černá, Dáma s hranostajem (Leonardo da Vinci)
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SK Krchleby oslavil sté výročí

V pátek 2. července v 17.30 hodin přijela na fotbalové hřiště do Krchleb
fotbalová parta z REAL TOP PRAHA v čele s kapitánem „Šarlatánem“
Ivanem Trojanem. Na hřišti i mimo něj mohli diváci potkat řadu známých
osobností, letos především výborných fotbalistů. Celý výtěžek ze
vstupného byl věnován na charitativní účely. Do 50 000 Kč pak dorovnalo
částku město Staňkov. REAL TOP PRAHA ústy Vladimíra Šmicera pak na
místě oznámil, že přidají dalších 30 000,- Kč. Částka, která tentokráte
poputuje k o.p.s Pomocné Tlapky, je 80 000,-Kč.
Před utkáním byla také pokřtěna skvělá publikace - kniha 100 LET
KRCHLEBSKÝCH LEGEND, která mapuje historii nejen sportovního klubu
od roku 1921. Křestu knihy, jejímž autorem je dlouholetý člen sportovního
klubu Josef Liška (a kterou vydal ve spolupráci s firmou Delex SK Krchleby),
se ujal Ivan Trojan, starosta města Staňkov Alexandr Horák a jeden z
nejstarších členů sportovního klubu (dříve TJ Sokol Krchleby) pan František
Stahl.
Vzhledem k množícím se dotazům, kde je možné knihu zakoupit, vám

tímto sdělujeme, že jsou tři
možnosti, jak knihu získat:
1. Pošlete sms nebo zavolejte na
číslo: 723 890 015 - Josef Liška.
Knížku vám dodáme domů nebo se
domluvíme na předání.
2. Knihu je možné zakoupit na
Městském úřadě ve Staňkově.
3. Knihu bude možné zakoupit
v bufetu na fotbalové hřišti
v Krchlebech před každým
mistrovským utkáním.
Cena knihy je 250 Kč.		
		Luboš Liška
5. září 2021
se na staňkovském letišti konala

9. krajská výstava psů.
Na několikátý pokus se ji opravdu
podařilo zrealizovat a opět to byla
povedená akce. Počasí se povedlo,
nálada byla skvělá, co víc si přát?
Snad jen, aby příště opět kvůli pandemii nenastaly nějaké komplikace.
Vítěz výstavy: Deerhound - Goldie
Ellie Irater, majitelka Pertlová Hana
Celkem psů: 775
Vystavovatelů: 639
Po dvou nedohraných
ročnících bojují v sezoně
2021/22 fotbalisté FK
Staňkov v krajském přeboru
(snímek ze srpnového
utkání proti Černicícm). Klub
obnovil B mužstvo, které
působí ve IV. třídě, krajský
přebor hrají starší a mladší
dorostenci, starší žáci jsou
účastníky krajské soutěže.
Staňkovské barvy ještě
reprezentují v okresních
přeborech mladší žáci a dva
celky přípravky.
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