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První adventní neděli se ve
Staňkově opět rozsvítil na náměstí
krásný vánoční strom. Za dodržení
platných hygienických nařízení
proběhla krátká oslava začátku
adventu, kterou otevřel přáním
místostarosta pan Jiří Beck
a nový staňkovský farář
Przemyslaw Ciupak. I když se
tentokrát slavnostní rozsvícení
muselo obejít bez tradičního
adventního občerstvení, myslím, že
atmosféra byla skvělá. Umocněný
těžkou dobou získává advent možná
nový rozměr, možná se naopak
po velmi dlouhém čase vrací ke
kořenům.
Krásným symbolem večera potom
byly sněhové vločky, které pocit
blížících se svátků ještě znásobily.
Akce určitě stála za to a moc rád
bych nejen za sebe organizátorům
a vystupujícím ze ZUŠ ze srdce
poděkoval. Svět alespoň na chvíli
vypadal zase v pořádku.
Ferdinand Schenk

fotografie A. Kučerová
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Oslavujeme vánoční svátky, připomínáme si narození dítěte.
Abstraktní, nehmatatelný Bůh přišel na svět před více než
2000 lety. Místo narození, jesle, se zdají nevhodné pro Boha,
a přesto se staly symbolem této události. Evangelista Jan to
básnicky vyjadřuje: A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi.
Nezaleží na tom, zda jsme zbožnými křesťany, nebo
ne, tato vánoční historie v kontextu covidové pandemie nám
ukazuje, že jsme fyzické bytosti, které vyžadují péči a něhu v
průběhu celého života, od narození až ke smrti.
Asi nikdo z nás neví, jak, opět bohužel ve stínu covidu, budou
vypadat letošní Vánoce. Je pravděpodobné, že se i tentokrát
budou lišit od oslav, které pamatujeme z minulosti. Existuje
možnost, že covid na dlouhá léta ovlivní naše životy a vynutí
si změnu tradic, které známe. Místo přemýšlení nad tím, co
jsme ztratili, se spíše soustřeďme na ty, kteří jsou pro nás
důležití, na ty, které máme blízko sebe. Bůh se stal jedním z
nás. Život má smysl a je krásný i včetně všelijakých těžkostí a
útrap.
Nápadů, jak strávit svátky, je hodně. Ve větším nebo menším
rodinném kruhu. Zachumlaní do deky s teplým čajem v ruce
a oblíbenou knihou. Na procházce s termoskou naplněnou
svařákem při obdivování vánoční výzdoby. Nesoustřeďme se
na to, co letos nebude možné opět uskutečnit, zkusme udělat
všechno pro to, aby tento sváteční čas byl výjimečný.
S přáním hezkých a klidných Vánoc
Przemyslaw Ciupak, staňkovský farář

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
Štědrý den:
14 hod. - vánoční mše pro děti
24 hod. - půlnoční mše svatá
Boží hod vánoční a svátek sv. Štěpána - 10 hod.

Vážení spoluobčané,
když jsem psal před rokem přání k právě končícímu roku 2020,
myslel jsem si, že to letošní již bude plné optimistického shrnutí,
jak byl tento rok zase jako ty roky před pandemií plný pohody a
návrat do „normálního“ předcovidového světa. Bohužel, nestalo
se tak. Máme za sebou další rok plný nejrůznějších omezení
a karantén. Rok plný neskutečně namáhavé a vyčerpávající
práce na straně lékařů v nemocnicích, dalšího nemocničního
personálu, ale i ostatních lékařských profesí, obětavosti učitelů
při kombinaci online a klasické výuky při uzavírání jednotlivých
tříd, trpělivosti nás rodičů a de facto nás všech. Všichni jsme se
naučili za tu dobu, co mezi námi covid je, s ním nějak žít. Máme
za sebou rok běhání a ježdění po očkovacích a testovacích
centrech. Snažili jsme se to alespoň trochu všem zjednodušit –
Staňkov jako jedno z prvních měst zajistil firmu pro bezplatné
testování bez registrace, teď se již testuje dokonce dvakrát
týdně, a pokud bude zájem, bude se v něm pokračovat i nadále.
Objednali jsme i očkovací tým pro očkování bez registrace. A
když už jsem zmínil očkování, i tohle nám přinesl právě končící
rok – obrovskou polarizaci společnosti na ty zodpovědné a ty
nezodpovědné, na ty správné a na ty nesprávné, na ty očkované
a na ty, co očkování z nejrůznějších důvodů odmítají. Ale co
je v tomhle ohledu to správné a zodpovědné? Dnešní doba,
doba internetu a nejrůznějších sociálních sítí, nám poskytuje
přehršli názorů od odborníků všech myslitelných oborů, když
to přeženu, tak pomalu od kvantových fyziků po prehistorické
biology, kteří jako jediní vědí, co je ohledně covidu jedině to
správné. A není v silách nás, obyčejných smrtelníků, vyznat
se v těch všech kategorických vyjádřeních, která si mnohdy
naprosto protiřečí, a to i u lidí ze stejných oborů. A o manipulaci
s nejrůznějšími čísly ani nemluvě. Takže, co je správné? Podle
mého názoru zachovat si zdravý rozum a neodsuzovat ty, kteří
se z nějakých důvodů očkovat prozatím nechtějí nechat. Je
to svobodné rozhodnutí každého z nás. Já osobně očkovaný
jsem, v současné době už mám i třetí posilující dávku a klidně
půjdu na čtvrtou, pátou, když to bude nutné a když mi to třeba
jen malinko usnadní život, například při účasti na kulturních
akcích či při návratu z dovolené. Pocházím z generace, kdy se
normálně od dětského věku očkovalo a skoro nikdo se nad tím
nepozastavoval. Nedovedu si ani představit, kdyby se podobné
diskuse vedly například u očkování proti tetanu či proti černému
kašli apod. Z mého pohledu, pokud pojedu na dovolenou do
nějaké daleké ciziny a nechám se dobrovolně naočkovat proti
malárii či žluté zimnici, tak proč bych se nenechal dobrovolně
naočkovat i proti covidu, navíc když spousta z nás podstupovala
každoroční očkování proti chřipce ze stejného důvodu jako
proti covidu – ne aby chřipku nedostali, ale aby měli mírnější
průběh. Z mého vyjádření jasně plyne, že jsem pro očkování,
ale zároveň nechci a nebudu odsuzovat někoho jenom proto,
že má názor opačný. Obecně si myslím, že politici, a nejen na
komunální úrovni, mají lidi spojovat a ne je štvát proti sobě.
Vážení spoluobčané, obyvatelé Staňkova, Krchleb,
Ohučova a Vránova chtěl bych vám v této adventní době
popřát jménem svým i jménem mých spolupracovníků klidné
a spokojené prožití vánočních svátků a do nového roku 2022
hodně zdraví, štěstí, osobní i rodinné pohody a životního
optimismu.
Mgr. Bc. Alexandr Horák, starosta města
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Omezení používání pyrotechniky
Zastupitelstvo města Staňkov schválilo na podnět od občanů na svém
zasedání dne 29. 11. 2021 vyhlášku č. 4/2021, kterou přistoupilo
k regulaci používání pyrotechniky v celém zastavěném území města
Staňkova, včetně místních částí Krchleb, Ohučova a Vránova. Používání
pyrotechniky se s účinností od 22.12. 2021 omezuje podobně jako
v jiných městech na dobu od 31.12. 18:00 hodin do 1. 1. 06.00 hodin, a
navíc pak o pouťových slavnostech v sobotu od 21:00 hodin do 24:00
hodin. V jiných dnech ani časech nelze pyrotechniku, a nejedná se jen o
ohňostroje, používat. Výjimku může na základě včasně podané a řádně
odůvodněné žádosti udělit pouze zastupitelstvo města, a to změnou
této vyhlášky. Nejde již, tak jako v minulosti, povolit výjimku radou
města. Vyhláška bude po nabytí účinnosti zaslána na Obvodní oddělení
Policie ČR v Holýšově, které pak bude řešit její případná porušení.		
			
			
Starosta

Nová zeleň

Umělé kluziště v sokolovně
Pro leden letošního roku jsme, vzhledem k tomu, jak to v posledních
letech se zimou a zejména s ledem vypadá, připravili zejména pro děti,
ale nejen pro ně, dodatečný vánoční dárek. V době od 7. 1. 2022 do
31. 1. 2022 vyroste u staňkovské sokolovny kluziště se syntetickým
ledem od firmy Glice o rozměrech 20 x 10 m, který se chová „skoro“
jako led skutečný. Kluziště s mantinely o výšce 1 m určené pro volné
bruslení bude umístěno u sokolovny na asfaltové ploše, samozřejmostí
bude osvětlení, a to jak samotného kluziště, tak i přilehlého stanu
s lavičkami pro pohodlné přezouvání. Kluziště zpřístupníme tak, aby
jej v dopoledních hodinách mohla využívat zejména základní škola a
odpoledne až do večera i všichni ostatní. Otevírací dobu včas zveřejníme
prostřednictvím internetových stránek města a facebooku. Původně
mělo být kluziště ve Staňkově již v minulém roce, ale bohužel restrikce
a zákazy v souvislosti s covidem nám to loni překazily, takže doufáme,
že si to všichni užijeme alespoň tentokrát. A na závěr jedna podstatná
informace – vstupné se samozřejmě neplatí.
starosta

A to se povedlo….
Získali jsme 100% dotaci ze Státního fondu životního prostředí na výsadbu
nových stromků, kterou jsme využili na osazení 14 okrasných hlohů u
hřbitova, na místo původního stromořadí. Místo bylo holé a tento druh
stromu byl doporučen zahradníky kvůli hezkému květu na jaře a poté i
barevnému plodu až do podzimu.
Další část financí z této dotace jsme využili na dosazení 24 ovocných
Rekonstrukce komunikace
stromků u cyklostezky z Ohučova do Dolní Kamenice, kde jsme navázali
na již vysazené stromky
k nádraží
„holýšovské“ části.
Koncem listopadu začala tolik potřebná rekonstrukce
Zde jsou namíchané
přístupové komunikace ke staňkovskému nádraží. V průběhu stavebních
různé odrůdy ovocných
prací bude v první řadě zbudovaná na místo rozpadlé letité betonové
stromků, takže cyklisté
kanalizace nová dešťová kanalizace, která bude sloužit převážně
i pěší se budou moci
k odvodnění komunikace. Tyto práce již probíhají. Následně se na jaře
občerstvit vyzrálými
příštího roku začne se samotnou rekonstrukcí komunikace a chodníků.
plody.
Celá akce by měla být hotova nejpozději na přelomu září a října roku
Jsme rádi, že nemusíme
2022. Kromě chodníku a komunikace vznikne naproti „šamotce“ i nová
jen kácet, i když je to
zastávka pro autobusy včetně čekárny. Do tohoto místa budou umístěny
někdy nutné, ale také
i dva uzamykatelné cykloboxy. Zmizí odtud náletová zeleň a ošklivý
si naše město můžeme
drátěný plot, u nádraží pak budou parkovací místa. Rekonstrukci provádí
zvelebovat zelení.
firma FinalKom s.r.o. a její celkové náklady činí 7 mil. Kč, přičemž se
Celkem toto osázení
městu podařilo získat bezmála 5 mil. Kč dotaci z Ministerstva pro místní
včetně všech náležitostí
rozvoj. Na závěr letošního roku a začátek roku příštího pak máme ještě
stálo 180 500,- Kč. 		
připraveny dva projekty, se kterými budeme žádat o dotace – jedná se
				
o ulici Baarovu od křižovatky s ulicí Nádražní až na úroveň HZS a ulici
Marie Bozděchová,
Americkou od PC servisu na konec Staňkova. V případě získání dotací by
Odbor MIŽP
se mohlo s rekonstrukcemi zmiňovaných ulic začít ještě v průběhu roku
2022, nejpozději pak v roce 2023.		
starosta
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jednání městské rady a zastupitelstva
Z
projednala
Usnesení z jednání rady města dne 0014993/2/VB mezi městem
Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
Předmětem smlouvy je právo
umístit, provozovat, opravovat
Rada města schvaluje
a udržovat zařízení distribuční
- rozpočtové opatření č. 6.
soustavy na pozemku parc. č. 957/1
Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové části a 470/10 v k. ú. Ohučov. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou
85 997 619,19 Kč a ve výdajové
části 86 838 799,92 Kč. Financování náhradu ve výši 1 210,- Kč vč. DPH,
- smlouvu o budoucí smlouvě o
bude činit + 841 180,73 (změna
zřízení služebnosti Staňkov mezi
stavu krátkodobých prostředků na
městem Staňkov a CETIN a. s.
bank. účtech + 5 475 714,84 Kč
Předmětem smlouvy je právo
splátky úvěrů a půjček
umístit podzemní komunikační
- 6 107 000,- Kč, úvěry a zápůjčka
vedení veřejné komunikační sítě –
1 472 465,89 Kč),
HDPE trubky na pozemcích parc. č.
- smlouvu o zřízení věcného
2088, 102/4, 102/3 a 97/2 v k. ú.
břemene - služebnosti Staňkov, č.
parc. 1528 – kNN, IV-12-0015672/1/ Staňkov - město. Věcné břemeno se
zřizuje za jednorázovou náhradu ve
VB mezi městem Staňkov a ČEZ
Distribuce a. s. Předmětem smlouvy výši 60,50 Kč/ bm vč. DPH,
- smlouvu o budoucí smlouvě o
je právo umístit, provozovat,
zřízení služebnosti Staňkov mezi
opravovat a udržovat zařízení
městem Staňkov a CETIN a. s.
distribuční soustavy na pozemku
Předmětem smlouvy je právo
parc. č. 2499 v k. ú. Staňkov město. Věcné břemeno se zřizuje za umístit podzemní komunikační
vedení veřejné komunikační sítě –
jednorázovou náhradu ve výši
HDPE trubky na pozemcích parc. č.
1 210,- Kč vč. DPH,
792/4, 792/6 a 792/10 v k. ú.
- smlouvu o zřízení věcného
Staňkov - město. Věcné břemeno se
břemene - služebnosti Staňkov,
zřizuje za jednorázovou náhradu ve
č. parc. 733/5 – kNN, IV-12výši 60,50 Kč/bm vč. DPH,
0015638/2/VB/ mezi městem
- nabídku na projekční práce na akci
Staňkov a ČEZ Distribuce a. s.
Dostavba náměstí - bytový dům s
Předmětem smlouvy je právo
provozovnami od MSP, projektová
umístit, provozovat, opravovat
kancelář s. r. o. za celkovou cenu
a udržovat zařízení distribuční
960 740,- Kč vč. DPH. Termín plnění
soustavy na pozemku parc. č.
do 7 měsíců od podepsání smlouvy
1123 v k. ú. Staňkov - ves. Věcné
břemeno se zřizuje za jednorázovou o dílo,
- na doporučení bytové komise
náhradu ve výši 1 210,- Kč vč. DPH,
přidělení bytu č. 4, ul. Plzeňská
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu č.p. 208 ve Staňkově, o velikosti
o umístění stavby Staňkov, Americká 1+3, panu Jaroslavu Rubášovi, trv.
- přeložka kNN, č. IZ-12-0001155/1/ bytem E. Krásnohorské 486 na dobu
3 měsíce, resp. po dobu oprav jeho
VB mezi městem Staňkov a ČEZ
Distribuce a. s. Předmětem smlouvy RD,
- na doporučení bytové komise
je právo umístit, provozovat,
přidělení bytu č. 11, ul. Nádražní
opravovat a udržovat zařízení
čp. 353 ve Staňkově, o velikosti
distribuční soustavy na pozemku
1+3, paní Michaele Smělé, bytem
parc. č. st. 15 v k. ú. Staňkov město. Věcné břemeno se zřizuje za Staňkov, Soukenická 86,
- doplatky na stravování
jednorázovou náhradu ve výši
zaměstnanců příspěvkových
2 420,- Kč vč. DPH,
organizací ZŠ a MŠ z příspěvku
- smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu zřizovatele, v souladu s novelizací
o umístění stavby Staňkov, Nádražní zák. 586/1992 Sb., O daních
z příjmů, zák. 250/2000 Sb.,
26 - přeložka kNN, č. IZ-12000117/1/VB mezi městem Staňkov O rozpočtových pravidlech a
vyhlášky č.114/2002 Sb. O FKSP,
a ČEZ Distribuce a. s. Předmětem
v platném znění,
smlouvy je právo umístit,
- žádost p. Filipa Štengla o pronájem
provozovat, opravovat a udržovat
Lidového domu ve Staňkově za
zařízení distribuční soustavy na
účelem pořádání taneční zábavy
pozemku parc. č. st. 50 a 1045/27
v termínu 30. 10. 2021,
v k. ú. Staňkov - ves.
- žádost p. Miroslavy Šusové o
Věcné břemeno se zřizuje za
bezplatný pronájem Lidového domu
jednorázovou náhradu ve výši
ve Staňkově za účelem pořádání
2 420,- Kč vč. DPH,
Country bálu pro zámek Čečovice
- smlouvu o zřízení věcného
v termínu 26. 11. 2021,
břemene - služebnosti Ohučov,
č. parc. 471/5 - kNN, IV-1220. 10. 2021

DSP/PDPS 300 080,- Kč vč. DPH,
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a MSP, projektová
kancelář s. r. o., nám. Republiky
59 Horšovský Týn. Předmětem
smlouvy je provedení prací a
výkonů spojených s vypracováním
díla a jeho fází, tedy dokumentace
pro územní řízení (DÚR) a
stavební řízení v podrobnosti
bere na vědomí
prováděcí dokumentace (DSP/
- Výroční zprávu ZUŠ za školní rok
PDPS) a dokumentace pro vydání
2020/2021.
společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení (DURSP) pro
Usnesení z jednání rady města dne akci: Dostavba náměstí - bytový
15. 11. 2021
dům s provozovnami za celkovou
cenu 960 740,- Kč vč. DPH,
Rada města schvaluje
- smlouvu o dílo mezi městem
- cenovou nabídku firmy KAMAAS
Staňkov a RENOVUM - stavební
STAV s. r. o. na zpracování žádosti o činnost s. r. o. Předmětem smlouvy
dotaci - rekonstrukce Baarovy ulice je provedení díla spočívající ve
Staňkov - MMR 2022 z dotačního
stavebních pracích na Městském
titulu Podpora obcí s 3001 – 10 000 úřadě ve Staňkově na akci:
obyvateli – DT 117D8220A ze dne
Vybudování bezbariérového
16. 10. 2021 na celkovou částku
přístupu do budovy Městského
16 335,- Kč vč. DPH,
úřadu ve Staňkově - dokončení
- cenovou nabídku AW Projektová
za celkovou cenu 349 189,- Kč
kancelář Ing. Zbyněk Wolf na
vč. DPH,
zhotovení projektové dokumentace - smlouvu o dílo mezi městem
na akci Staňkov, Na Tržišti, stavební Staňkov a Výtahy VOTO s. r. o.
úpravy skladu uhlí na prodejnu
Předmětem smlouvy je dodávka
drogerie a řeznictví. Celková cena
a montáž technologie výtahu na
72 500,- Kč včetně DPH.
stavbě: Vybudování bezbariérového
přístupu do budovy Městského
Usnesení z jednání zastupitelstva
úřadu ve Staňkově - dokončení
dne 29. 11. 2021
za celkovou cenu
982 520,- Kč vč. DPH,
Zastupitelstvo města schvaluje
- smlouvu o poskytnutí účelové
- rozpočtové opatření č. 7
dotace č. 42182021 mezi městem
v rozpočtu města Staňkov na rok
Staňkov a Plzeňským krajem na
2021. Upravený rozpočet po těchto poskytnutí dotace ve výši
změnách bude činit v příjmové části 400 000,- Kč na akci: Vybudování
90 779 616,03 Kč a ve výdajové
bezbariérového přístupu do
části 91 620 796,76. Financování
budovy Městského úřadu Staňkov
bude činit +841 180,73 Kč (změna
– dokončení. Celkové náklady akce
stavu krátkodobých prostředků na
jsou 1 331 709,- Kč,
bank. účtech + 5.475.714,84 Kč
- Obecně závaznou vyhlášku
splátky úvěrů a půjček
(OZV) č.2/2021 obecní systém
– 6 107 000,- Kč, úvěry a zápůjčka odpadového hospodářství,
+ 1 471 465,89 Kč),
- OZV č.3/2021 o místním poplatku
- rozpočtové provizorium města
za obecní systém odpadového
Staňkov na rok 2022,
hospodářství,
- smlouvu o dílo mezi městem
- OZV č.4/2021 k zabezpečení
Staňkov a MSP, projektová
místních záležitostí veřejného
kancelář s. r. o., nám. Republiky
pořádku, kterou se reguluje užívání
59 Horšovský Týn. Předmětem
zábavné pyrotechniky
smlouvy je provedení prací a
(Všechny platné obecně závazné
výkonů spojených s vypracováním
vyhlášky jsou k dispozici na
díla a jeho fází, tedy dokumentace
oficiálních webových stránkách
pro územní řízení (DÚR) a stavební městského úřadu: www.
řízení v podrobnosti prováděcí
mestostankov.cz/urad-2/urednidokumentace (DSP/PDPS) pro
deska, kromě toho jsou po vydání
akci Obytná zóna Krchleby –
vyvěšeny na úřední desce ve
K Zelenému háji za celkovou cenu
vitrinách na městském úřadě.
pro DÚR 263 780,- Kč vč. DPH a pro Pozn.red.),
DSP/PDPS 266 200,- Kč vč. DPH, a
- prodej pozemku parc. č. 1782/10
dále pro akci: Obytná zóna Krchleby o výměře 632 m2 v k. ú. Staňkov – Družstevní za celkovou cenu pro
město, druh pozemku ovocný sad
DÚR 375 100,- Kč vč. DPH a pro
vzniklý oddělením z pozemku parc.
- stížnost na nepříjemný hluk
obyvatel Staňkova - vsi, která je
podána z důvodu provozování
ohňostrojů. Ohňostroje působí
hluk, který ruší obyvatele města,
plaší domácí zvířata. Bude
vydána obecně závazná vyhláška
města,
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č. 1782/4, druh pozemku ovocný
sad v k. ú. Staňkov - město dle GP
909-73/2021 zpracovaný Ing. Janem
Bublou firmě MAGU Bohemia
s. r. o., Plzeňská 117, Staňkov za
cenu 130,- Kč/m2 + DPH 21%,
cena celkem 99 414,- Kč. Náklady
spojené s převodem hradí kupující,
- prodej pozemku parc. č. 2522 o
výměře 1 977 m2 v k. ú. Staňkov
- město, druh pozemku ostatní
plocha Janu Smazalovi, bytem Třída
1. máje 392, Holýšov za cenu 500,Kč/m2, cena celkem 988 500,- Kč.
Náklady spojené s převodem hradí
kupující,
- prodej pozemku parc. č. 3235 o
výměře 1 408 m2, v k. ú. Staňkov
- město, druh pozemku ostatní
plocha panu Miroslavu Heregovi,
bytem Americká 122, Staňkov
za cenu 75,- Kč/m2, cena celkem:
105 600,- Kč. Náklady spojené
s převodem hradí kupující,
- prodej pozemku parc. č. 207/10
o výměře 104 m2 v k. ú. Krchleby,
druh pozemku trvalý travní porost
vzniklý oddělením z pozemku
207/6 v k. ú. Krchleby, druh
pozemku trvalý travní porost dle
GP 325-1144/2021 zpracovaný Ing.
Vlastimilem Žáčkem paní Martině
Procházkové, bytem třída Edvarda
Beneše 1534/62 Hradec Králové
za cenu 105,- Kč/m2, cena celkem
10 920,- Kč. Náklady spojené
s převodem hradí kupující. Zároveň
požaduje město Staňkov zřízení
věcného břemene k pozemku
parc. č. 207/4 z důvodu udržování
městské studny,
- prodej pozemku parc. č. 466 o
výměře 9 426,- m2 v k. ú. Krchleby,
druh pozemku trvalý travní porost
panu Petru Macháčkovi, bytem
Losina 8, za cenu 26,- Kč/m2 + 21%
DPH, cena celkem 296 542,- Kč.
Náklady spojené s převodem hradí
kupující,
- koupi pozemku parc. č. 297/1 o
výměře 201 m2 a parc. č. 297/5
o výměře 29 m2 v k. ú. Staňkov ves, druh pozemku ostatní plocha
od paní Marie Jaklové, bytem E.
Krásnohorské 286, Staňkov za cenu
30,- Kč/m2, cena celkem 6 900,- Kč.
Náklady spojené s převodem hradí
kupující,
- koupi pozemku parc. č. 1671/2,
o výměře 521 m2, druh pozemku
trvalý travní porost, v k. ú. Staňkov
- ves, který vznikl oddělením
z pozemku parc. č. 1671, trvalý
travní porost, v k. ú. Staňkov - ves,
dle GP 874-1078/2020, vyhotovený
Ing. Vlastimilem Žáčkem, od paní
Jany Bártové, bytem PMV 460,
Holýšov, za částku 150,- Kč/m2,
cena celkem 78 150,- Kč. Náklady

spojené s převodem hradí kupující,
- bezúplatný převod pozemků do
majetku města Staňkov z majetku
Plzeňského kraje parc. č. 1055/17
o výměře 29 m2, 1055/18 o výměře
17 m2, 1055/20 o výměře 156 m2,
1055/21 o výměře 108 m2, 1055/22
o výměře 121 m2, 1055/23 o
výměře 161 m2, 1055/24 o výměře
6 m2, 1055/25 o výměře 126 m2,
1055/26 o výměře 1 m2, 1055/27 o
výměře 68 m2, 1055/28 o výměře
10 m2, 1055/29 o výměře 121 m2,
1055/30 o výměře 37 m2, 1055/31 o
výměře 117 m2, 1055/32 o výměře
7 m2, 1055/33 o výměře 116 m2 vše
v k. ú. Staňkov - ves, druh pozemku
ostatní plocha a dále bezúplatný
převod pozemku parc č. 199/1 o
výměře 548 m2, 199/2 o výměře 28
m2, 199/3 o výměře 28 m2, 199/4 o
výměře 48 m2, 199/5 o výměře 265
m2, 199/6 o výměře 531 m2, 267/4
o výměře 133 m2, 507/2 o výměře
40 m2 vše v k. ú. Krchleby, druh
pozemku ostatní plocha,
- bezúplatný převod pozemků
z majetku města Staňkov do
majetku Plzeňského kraje parc. č.
227/23 o výměře 238 m2 a 267/24 o
výměře 45 m2, vše v k. ú. Krchleby,
druh pozemku ostatní plocha a
parc. č. 1055/15 o výměře 21 m2,
1055/16 o výměře 1 m2 a 1055/19 o
výměře 36 m2, vše v k. ú. Staňkov ves, druh pozemku ostatní plocha,
- smlouvu o právu k provedení
stavby nebo opatření na pozemku
vlastníka mezi městem Staňkov a
Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje, p. o. na akci Rekonstrukce
místní komunikace Baarova ul.,
Staňkov. Předmětem smlouvy je
úprava práv a povinností smluvních
stran při realizaci stavby ve vztahu
k pozemkům parc. č. 1065/3,
1065/5 a 1045/1.
- rozdělení příspěvků na sport:
FK Staňkov
140 000,- Kč
Sokol Staňkov
150 000,- Kč
SK Krchleby 1921
20 000,- Kč
HC Staňkov
30 000,- Kč
Oddíl tenisu
10 000,- Kč
Fittness
10 000,- Kč
Volejbal
10 000,- Kč,
neschvaluje
- prodej pozemku parc. č. 466 o
výměře 9 426 m2 v k. ú. Krchleby,
druh pozemku trvalý travní porost
firmě VNP servis s. r. o., Pod Radyní
1780, Plzeň. Firma nereagovala na
výzvu podanou městem Staňkov
datovou zprávou na nabídnutí kupní
ceny za uvedený pozemek,
zrušuje
- usnesení ze dne 30. 3.2021 bod II,
písmeno h (koupě pozemku od paní

Jarmily Harmáčkové),
pověřuje
- radu města ke schválení
a) rozpočtových opatření do 31. 12.
2021 v těchto případech: navýšení
příjmů o případné přijaté dotace
a jejich zapojení do výdajů na
příslušném paragrafu, čímž se zvýší
celkový rozpočet na straně příjmů
i výdajů,
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b) přesunů rozpočtových příjmů a
výdajů mezi jednotlivými paragrafy,
kterými nedojde ke zvýšení
rozdílu celkových příjmů a výdajů,
v případě nenaplnění daňových
příjmů čerpat prostředky ke krytí
výdajů krátkodobým úvěrem
(kontokorentem).
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Testování na covid-19
Přibližně od počátku května tohoto roku se odebírají ve
Staňkově ve spolupráci MěÚ Staňkov a Zubního centra
Nerudovka vzorky na covid-19. Odběry probíhají v zasedací
místnosti v budově městského úřadu, dvěma pracovníkům
plzeňského centra Nerudovka vždy pomáhají dva pracovníci
MěÚ. Testovací tým přijíždí 2x týdně, zpočátku byl zájem
obyvatel nižší, postupně ale vzrůstal. V současné době
se opět zvýšil a koncem listopadu přišlo na odběr vzorků
kolem 130 lidí.
Provádějí se odběry pro PCR metodu i pro antigenní test
v rámci indikovaných i preventivních vyšetření, rovněž se
testují i samoplátci.

Rozbor směsného komunálního
odpadu města Staňkov
Zastoupení skupin komunálního odpadu z letního vzorku

Z grafu je patrné, že 64% odpadu bylo možné dále vytřídit.
Podrobný rozbor komunálního odpadu
ODPAD CELKEM

BYTOVÉ DOMY

RODINNÉ DOMY

*BRKO - biologicky rozložitelný komunální odpad
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Strana 7

Změny v odpadovém hospodářství - část 2

Jak již bylo řečeno v předchozím článku na téma odpady (uveřejněném ve Staňkovsku č. 156), na začátku roku vstoupil v platnost nový zákon o
odpadech. Jedním z hlavních cílů nového zákona o odpadech je minimalizace vzniku odpadu ukládaného na skládky a vyšší míra třídění komunálních
odpadů. Tyto cíle Česká republika přenesla do svého zákona ze závazné legislativy EU.
Nový zákon o odpadech pro dosažení uvedených cílů zavádí několik nových nástrojů, a to především takzvanou míru separace, což je
zjednodušeně poměr vytříděného a skládkovaného odpadu. Pro obce je stanoven první milník míry separace 60 % v roce 2025. Dalším nástrojem je
sleva na skládkovacím poplatku. Cena za odstranění odpadu na skládce se skládá z několika položek, přičemž asi 40 % ceny tvoří skládkovací poplatek.
Nástroj sleva na skládkovacím poplatku ve zkratce znamená, že obce mohou určité množství odpadu ukládat na skládku za stejnou cenu jako doposud
(500 Kč/tuna), ale při překročení zákonem stanovené produkce skládkovaného odpadu v přepočtu na jednoho občana, bude další odpad ukládat na
skládku za výrazně zvýšenou sazbu (využitelný odpad). Sazby pro následující roky jsou uvedeny v následující tabulce.
SAZBA PRO JEDNOTLIVÉ DÍLČÍ ZÁKLADY POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU
Dílčí základ poplatku (Kč/t)

Poplatkové období v roce
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030+

využitelný odpad

800

900

1 000

1 250

1 500

1 600

1 700

1 800

1 850

1 850

zbytkový odpad

500

500

500

500

500

600

600

700

700

800

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

nebezpečný odpad

Zároveň se každý rok snižuje hranice produkce skládkováného odpadu na obyvatele, při které je možné využívat slevu na skládkovacím poplatku
(viz následující tabulka).
MNOŽSTVÍ SKLÁDKOVANÉHO „ZBYTKOVÉHO“ ODPADU NA OBČANA V KILOGRAMECH ZA ROK
Rok

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Produkce na občana

200

190

180

170

160

150

140

130

120

V roce 2020 celková produkce skládkovaných odpadů činila 414 kg v přepočtu na obyvatele města. Pro rok 2021 byla pro čerpání slevy na skládkovacím poplatku zákonem vymezena hranice 200 kg skládkovaného odpadu na jednoho obyvatele. Při zachování produkce odpadu z roku 2020 by tedy
městu teoreticky v roce 2021 stouply náklady na skládkování o 213 156 Kč. V roce 2025 by tyto náklady stouply oproti roku 2020 již o 843 200 Kč.
Z toho je patrné, že město musí tříděním výrazně omezit produkci skládkovaných odpadů, aby nedocházelo v budoucích letech k navýšení nákladů.
Město si klade za cíl na základě výsledků analýzy odpadového hospodářství 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, a tudíž i na výši poplatku
za svoz odpadu od občanů. V současné době ale nelze vzhledem k produkci skládkovaného odpadu vyloučit zdražení poplatku za svoz odpadu od občanů
v následujících letech.
Starosta

TAJEMNÉ ZNAČKY NA NAŠICH SILNICÍCH

V poslední době jsem si všiml podivných čtverečků, které se tu a tam objevují na
našich silnicích. Pokaždé, když jsem je z auta zpozoroval, řekl jsem si, že se zkusím na jejich význam podívat na netu. No, a protože si myslím, že nejsem sám,
koho tato nezvyklá značení upoutala, podělím se s tím, co jsem objevil. Asi nejucelenější informaci jsem našel v Kladenském deníku, odkud si dovoluji citovat:
Záhadu čtverců objasnil ředitel Výzkumného ústavu geodetického, topografického
a kartografického Karel Raděj. Tomu Kladenský deník zaslal fotku symbolů. „Lze
s velkou pravděpodobností konstatovat, že na fotografii je zachycen signalizační
obrazec - takzvaný výchozí bod sloužící potřebám leteckého měřického snímkování, případně potřebám leteckého laserového skenování, nebo byl tento bod
instalován pro potřeby mobilního mapování. V České republice je v současné době
přibližně devět organizací, u kterých lze letecké snímkování a práce mobilního mapování objednat a které obvykle provádí před snímkovým letem, nebo mapovací jízdou, signalizaci výchozích bodů obdobných bodu zobrazenému na vašem
snímku,“ vyjádřil se odborník.
„Jen na území hl. m. Prahy jsou trvale udržovány stovky podobných bodů pro potřeby aktualizace mapových podkladů.
Jedním z dodavatelů ortofot České republiky je například Zeměměřický úřad v Praze-Kobylisích. Signalizované výchozí
body tedy nepovažujme rozhodně za záhadné, neb jsou již dlouho součástí našeho života jako řada dalších činností sloužících k výrobě dat pro projekční práce, mapování a Geografické informační systémy (GIS),“ vysvětlil ředitel Karel Raděj.
Zdroj: https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/zahada-bilych-ctvercu-byla-konecne-vyresena-20151027.html
pro Staňkovsko zkopíroval Ferdinand Schenk
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Darujte přírodě vánoční dárek tím,
že si z ní něco odnesete.
Třeba pytel plný odpadků!
Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody

(ČR, 3. 12. 2021) S blížícím se koncem roku přináší Český svaz ochránců přírody letošní výsledky kampaně
„Ukliďme svět“. Akce se letos zúčastnilo přes 21 000 registrovaných dobrovolníků, kteří po celé České
republice sebrali více než 200 tun odpadu. Do úklidu se zapojilo 213 škol, táborů a dětských oddílů.
Ochránci také oznámili datum hlavního jarního úklidového termínu, který bude příští rok 26. března, a
zároveň přichází s novou velkou výzvou: „Darujte přírodě vánoční dárek tím, že si z ní něco odnesete.
Třeba pytel plný odpadků!“
Blíží se Vánoce a s nimi i touha lidí obdarovat ty, které máme rádi. Ochránci přírody nyní přichází s tipem na
vánoční dárek, který pomůže přírodě i nám všem. Na rozdíl od běžných zvyklostí, tento dárek nepřinesete pod
stromeček, ale naopak ho od něj odnesete!
„Na Vánoce mnoho lidí vyráží mimo město, chtějí se projít v lese a užít si klid po náročném předvánočním
shonu. Proč tedy tuto příležitost nepřetavit v něco opravdu pozitivního. Darujte dárky i přírodě v podobě plného
pytle odpadků, který z ní odnesete!“ říká koordinátorka kampaně Veronika Andrlová a dodává, že neexistuje lepší
příležitost pro projev solidarity s naší přírodou než právě o Vánocích.
Pokud se tato výzva uchytí, plánují ji ochránci přírody opakovat každý rok. Může se tak stát pravidelným
doplňkem hromadných úklidových akcí. Ty letos opět silně zasáhla pandemická situace, kvůli níž měly hromadné
akce nižší účast, než bývalo běžné v minulých letech. Organizátoři akce proto zvolili pro tento rok trochu jinou
taktiku než obvykle. Kromě hlavních termínů vyzývali dobrovolníky i k individuálním úklidům v průběhu celého roku.
„Bylo nám jasné, že situace není dobrá pro hromadné akce. Proto jsme se zaměřili na to, abychom lidi
motivovali k úklidům v průběhu celého roku. Dobrovolníky jsme vyzývali k pravidelným úklidům při každé procházce
do přírody a pořádali pro ně i mnoho soutěží. Rok však ještě neskončil,“ říká Veronika Andrlová a naznačuje, že je
čas při nadělování dárků myslet i na to nejcennější, tedy na naši přírodu.
Více informací naleznete na stránkách www.uklidmesvet.cz.

Kontakt: Veronika Andrlová, tel.: 773 198 015, info@csop.cz
Fotografie k volnému využití si můžete stáhnout zde: www.uschovna.cz/zasilka/SPRFAZP2AKBDILAU-M37

Ukliďme svět v roce 2021 podporují:
Ministerstvo životního prostředí, hlavní město Praha, ALPINE PRO, DPD CZ, DB Schenker.
Partnery akce se můžete stát i Vy! Děkujeme!
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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 a poučné i
dnes. Dnes předkládáme poslední část.
Zdravotnictví V. část
Cholera udeřila silně v roce 1884 v Paříži, z obavy před jejím
šířením došlo i do Staňkova nařízení sestavit zdravotní komisi,
jejímž členem byl mj. obecní lékař. Komise prohlédla obec a vyzvala
k odstranění nalezených závad: hnojůvka nesměla vytékat na ulici,
každý si musel zřídit žumpu, kterou bude prosypávat vápnem. Také
ve všech hostincích se muselo do žlábků, kam se chodilo na stranu,
sypat karbolové vápno. Po skončení trhů se z náměstí odstraňovaly
exkrementy, stejně jako se uklízely před hospodami, kde stávali
koně. Ovocnáři nesměli prodávat nahnilé ovoce, řezníci byli povinni
udržovat v naprosté čistotě místo porážky. Po rozšíření cholery do
Itálie musely hostince hlásit každého, kdo přicházel ze zasažených
oblastí. Obdobně v roce 1892 se cholera objevila ve Varšavě a
opětovně se přijímala hygienická opatření, která se postupně
zpřísňovala. Ve Staňkově MUDr. Raška doporučoval i v soukromých
domech jednou za dva týdny dezinfikovat záchody, v hostincích jednou
týdně. Na veřejná místa se nesměl vynášet popel, ani smetí, ani vylévat
špínu. Každý majitel domu měl nechat vždy ráno do poloviny silnice
pokropit prostranství. Na konci téhož roku se rušilo povinné pětidenní
lékařské pozorování osob, které přišly z Německa, protože tam už
cholera ustoupila.
V roce 1891 se zde opět objevily neštovice, mělo se za to, že zdrojem
nákazy se stala hadrárna ve Staňkově Vsi, a proto okresní hejtman
nařídil, aby hadry byly před přebíráním propařeny párou z parního
kotle teplou 100 °C. V roce 1894 se objevil ve Staňkově Vsi obávaný
tyfus.
Na jaře 1896 bylo povoleno zřízení veřejné lékárny v Městysi
Staňkově, o jejíž povolení na plzeňském lékárnickému grémiu
žádalo dvanáct lékárníků. Koncesi získal Matěj Královec, jenž
lékárnu otevřel v březnu 1898 v domě čp. 72. V roce 1906 se lékárna
přestěhovala do domu čp. 83.
Cholera nezmizela ani na počátku 20. století, takže Staňkov byl
upozorněn na její výskyt v roce 1910 v Uhrách a o rok později v Itálii.
V souvislosti s možným výskytem infekčních nemocí a rovněž proto,
že ve Staňkově Vsi se nacházela železniční stanice, byla
obec požádána, aby zajistila a měla vždy v pohotovosti
jednu místnost pro případ nutné izolace nemocných.
Tato místnost ale již byla vyčleněna v roce 1898 v obecní
pastoušce.
Za první světové války se objevilo množství infekčních
nemocí, jejichž výskyt souvisel s nouzí, přesuny obyvatel,
vojenskými taženími a vším válečným marasmem. Ve
Staňkovech a okolních vesnicích se v roce 1915 objevily
neštovice, došlo proto k zákazu podomního obchodu a
okresní hejtmanství doporučilo očkování dům od domu.
Přesto si nákaza vyžádala i mrtvé. Bylo nařízeno jejich
domy pečlivě vydezinfikovat 5% roztokem lysolu, vybílit
místnosti čerstvým vápnem, slámu ze slamníků spálit.
Každý další případ se musel oznamovat okresnímu úřadu,
zapření se trestalo vězením až osmi dnů nebo pokutou do
100 korun. Kvůli dalšímu šíření nemoci okresní hejtman
dne 16. prosince 1915 zakázal opouštět obec, v případě
neodkladného výjezdu musel mít dotyčný písemné
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povolení od starosty. Zároveň okresní hejtman doporučil, aby lidé
nenavštěvovali bohoslužby, hostince ani veřejné schůze. Na domě čp.
95, který patřil sklárně a v němž bydlel sklářský učeň, jenž na nemoc
zemřel, byl nápis „neštovice“ a bylo zakázáno se stýkat s tamními
obyvateli. Děti z toho domu nesměly navštěvovat školu. Zaměstnance
sklárny očkoval obvodní lékař Raška, jenže neštovice se ukázaly i
u dalších obyvatel Staňkovska. Nápor této nemoci nepolevoval ani
po válce, takže lidé podstupovali očkování. V archivu se dochoval
např. seznam těch, kteří se dobrovolně nechali očkovat proti pravým
neštovicím ve Staňkově Vsi v období od července 1921 do června 1922,
na prvním místě soupisu je uveden farář a dva kaplani, potom učitelé,
starosta, porodní babička, poštmistr, hrobař a podomní obchodníci.
Ani Staňkovsku se nevyhnula španělská chřipka, která je
zaznamenána jako příčina úmrtí i v matriční knize zemřelých. Hlášení
chřipky na mnoha místech přišlo v lednu 1919, tehdy okresní výbor
v Horšovském Týně ústy svého předsedy Tomáše Janovce upozorňoval
na nutná opatření. Třicátá léta zaznamenala na Staňkovsku případy
dětské obrny a břišního tyfu, v roce 1937 se zde vyskytoval ve více
případech záškrt.
Za velkou pomoc nemocným lze označit to, že se v roce 1933 podařilo
sboru dobrovolných hasičů ve Staňkově Vsi za účasti místního spolku
Československého červeného kříže, jemuž předsedal lékař Václav
Eger, zřídit záchrannou stanici, která zakoupila sanitní auto pro
rychlou dopravu zraněných nebo nemocných do nemocnice.
V roce 1938 přerušila svoji činnost poradna pro matky s kojenci,
neboť nebyla k dispozici místnost, kde by mohla být tato služba
provozována. Ještě během léta 1938 měla se svolením okresní školní
rady zapůjčenou místnost v dívčí škole po dobu prázdnin, se začátkem
školního roku ji však musela opustit. Spolku Ochrana matek a dětí
ve Staňkově vedenému učitelkou Annou Egerovou se povedlo sehnat
místnost na městském úřadě. I z ní však byla poradna předsedou
správní komise spojených Staňkovů vypovězena, protože místnost
byla trvale přidělena okresnímu vedení Národního souručenství ve
Staňkově, které „nemohlo svoji činnost přerušovat“. V roce 1940 se
poradna usídlila opět v budově dívčí školy. Ve stejném roce bylo možné
ve Staňkově navštívit i kurz pro nápravu vadné řeči u dětí i dospělých.
Přestože předložený text o zdravotnictví ve Staňkově do druhé světové
války přináší spíše střípky z minulosti, doufám, že alespoň v omezené
míře dokládá rozvoj medicíny a péče o lidské tělo v úzkém regionu.
Radka Kinkorová
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Do nového roku bychom s sebou měli táhnout jen minimum
dluhů z minula. Nám ve Staňkovsku jeden dloužek vzniknul v
minulém čísle, kdy jsme neuveřejnili informaci o zajímavé akci ve
staňkovské mateřské školce. Tímto jej tedy s omluvou mažeme.

DINOSAUŘI VE ŠKOLCE
Týden před začátkem nového
školního roku ožila místní mateřská škola,
a to velice netradičně. Nejen ve vnitřních
prostorech, ale také na zahradě se to
hemžilo samými pravěkými tvory. Konala se
totiž poznávací akce pro děti, které se 1. září
stanou novými školáčky. Při ní měli všichni
účastníci možnost seznámit se s novým
prostředím, personálem a budoucími
kamarády.
U vstupu byl každý jednotlivě
přivítán paní učitelkou a děti se zase na
oplátku představily jménem a zařazením
do „své“ třídy. Důležitost celému vítacímu
ceremoniálu dodala pamětní medaile,
kterou dítě obdrželo. Na památku ještě
dostalo papírového dinosaura - s ukrytým
plánkem školky a zahrady. V něm (společně
s rodiči) našlo pět zahradních a čtyři vnitřní
stanoviště, na kterých bylo třeba splnit
zadaný úkol. I když bylo tématem dovádění
s dinosaury, obsahovala jednotlivá stanoviště
dovednosti, které by dítě mělo při nástupu do
MŠ samostatně zvládnout.
Děti byly plněním úkolů nadšené,
a protože bylo pořadí jejich plnění na

stanovištích libovolné, netvořily se fronty, a vše tak běželo hladce
a plynule. Čas, který na to byl vymezen, utekl jako voda a děti se
mohly (opět i s rodiči) přesunout do třídy Včeliček k poslednímu
bodu programu. Bylo jím představení divadla NÁNA a Myší
pohádka, na kterou se všichni těšili. Pro některé to bylo vůbec první
setkání s divadelním světem. A tak můžeme říct, že poznávací
odpoledne splnilo svoji roli beze zbytku.		
M. Přibylová
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Omluva

Omlouváme se čtenářům Staňkovska za chybně uvedené výsledky voleb
v okrscích Vránov a Ohučov. Tiskařskému šotkovi se povedlo přehodit
jména obcí nad jednotlivými sloupci.
Platné hlasy
název

Ohučov

Vránov

celkem

v%

ANO 2011

554

33,65

50,98

22,66

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

354

21,5

13,72

33,33

PIRÁTI a STAROSTOVÉ

187

11,36

7,84

16,00

Svoboda a př. demokracie (SPD)

182

11,05

7,84

9,33

Česká str. sociálně demokrat.

117

7,1

5,88

4,00

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

71

4,31

7,84

4,00

Komunistická str. Čech a Moravy

67

4,07

1,96

5,33

Trikolora Svobodní Soukromníci

40

2,43

0

0

VOLNÝ blok

21

1,27

0

4,00

Strana zelených

16

0,97

0

0

Kultura

Město do konce roku zrušilo, případně
odložilo plánované akce v LD včetně
vánočního setkání seniorů či pořadu pro děti
z důvodu nárůstu covidových onemocnění,
kdy při mnohatisícových nákazách by
bylo zbytečným hazardem vystavovat
se vzájemnému riziku při větším setkání
v uzavřených prostorech.
Povedlo se alespoň v omezeném režimu
uspořádat rozsvícení vánočního stromu na
náměstí, kdy jsme se mohli setkat pod širým
nebem a zazpívat si koledy…….

polečenská kronika
S
V měsíci prosinci oslavili nebo oslaví významné životní
jubileum tito občané Staňkova
Vacíková Vlasta, Staňkov I		

96 let		

Vaňous Jaroslav, Staňkov I			

80 let

Paul František, Staňkov II			

75 let		

Lorenc Karel, Krchleby 			

75 let

Höllová Marie, Staňkov II			

70 let		

Kupka Ladislav, Staňkov II		

70 let

Šporová Marie, Staňkov I			

70 let		

Fictum Václav, Staňkov II			

70 let

Na fotografiích připomínáme II. prodlouženou tanečních ze dne 13. 11.
2021. Závěrečný ples, který měl být 18. 12. 2021, se z důvodu vládních
opatření přesouvá na březen 2022. Snad pak již účastníci budou moci
dotančit a pozvat i rodiče a známé!
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Sport

Hodně zdraví, štěstí
a vánoční pohody
v této nelehké době
přeje nejen všem čtenářům
Staňkovska redakce.

Po dvou nedokončených sezonách působí fotbalisté
staňkovského áčka opět mezi krajskou elitou a po polovině
přeboru jsou na 13. místě ze 16 účastníků. Týmu se
vydařil hlavně začátek a pak závěrečná třetina podzimu,
kdy nasbíral většinu ze svých 15 bodů. Plný zisk Staňkov
vybojoval doma s Radnicemi a poté v Nepomuku a ve
Stříbře, tedy v konfrontaci s poměrně silnými soupeři.
Penaltová vítězství áčko zaznamenalo ještě ve Zruči
a doma s Rapidem Plzeň. Výchozí pozice mužstva je
mnohem optimističtější než v předchozích dvou sezonách.
Trenéři Kucharič a Kukla věří, že se jejich velmi mladé
mužstvo bude nadále zlepšovat a na jaře se s úspěchem
popere o záchranu v krajském přeboru.
Po letech reprezentuje staňkovský fotbal i B mužstvo, které
pod vedením trenéra Palečka hraje IV. třídu. Jeho cílem
je postup o patro výš, je ale zřejmé, že to nebude vůbec
jednoduchá práce, o čemž se hráči na podzim nejednou
přesvědčili.
V dobré tradici posledních sezon pokračují dorostenci
a žáci, byť v krajských soutěžích hrají pod společnou
hlavičkou Staňkov/Holýšov. Žáci vedou krajskou soutěž,
oba dorostenecké celky hrají krajský přebor. Mladší žáci
jsou v tabulce okresního přeboru s jednou porážkou na 2.
místě. Své soutěže hrají i družstva přípravky.
Fotbalisté společně s fanoušky věří, že tato sezona se bez
komplikací dohraje a že na jejím konci budou mít zástupci
staňkovských barev důvod ke spokojenosti.
Před nedávnem spatřila světlo
světa útlá publikace s názvem
Staňkovské céčko – finále:
2015–2021. Jde o shrnutí
závěrečné fáze existence
fotbalového týmu Staňkov C,
který v létě 2021 oficiálně ukončil
po šestadvaceti letech svou
činnost. Čtenář si zde může
projít poslední sezony, statistiky,
profily osobností a nechybí ani
osobní vzpomínky řady členů
mužstva. Text doplňuje celá řada
fotografií. Knihu lze zakoupit
v prodejně Klenoty – Budín.
Viktor Steinbach
www.stankovskepivo.cz
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