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Číslo 120

15. srpna místní
organizace
Českého
rybářského
svazu, z. s. Staňkov
uspořádala druhé
Posezení nejen
pro rybáře.
Počasí nám přálo,
akci si užili
dospělí i děti.

Z pouti

Kompostéry budou na podzim

Další žádostí o dotaci, kde město bylo
úspěšné, je projekt „Nákup kompostérů pro
občany města Staňkov“ opět z Evropské unie
a Operačního programu Životního prostředí
s celkovými maximálními předpokládanými
uznatelnými náklady ve výši 2 250 600,Kč, které však po výběrovém řízení budou
pravděpodobně nižší. Rovněž na tento projekt
jsme obdrželi 85 % dotaci ze zdrojů Evropské
unie a 5 % tentokrát ze Státního fondu
životního prostředí. I zde proběhlo v srpnu
výběrové řízení na dodavatele a nyní probíhá
odvolací lhůta. Pokud se v této lhůtě nikdo
neodvolá, bude s vybraným dodavatelem
uzavřena smlouva, a do konce října by mělo
být všech 510 kompostérů předáno na základě
smlouvy všem zájemcům, kteří o kompostér
projevili v předchozí anketě zájem.
starosta

foto R. Suchý

Strana 2

Srpen 2015

Z jednání městské rady a zastupitelstva
Usnesení z jednání rady
města dne 13. 5. 2015
Rada města schvaluje
- na žádost bytové komise
přidělení bytové jednotky
v Nádražní ul., č.p.16,
byt č. 10 o velikosti 2+1
pro pana Petra Brichcína,
trvale bytem Staňkov I.
- rozpočtové opatření č. 2
– rozpočtové změny
v rozpočtu města na r.
2015. Upravený rozpočet
po těchto změnách bude
činit v příjmové části
53 794 462,28 Kč
a ve výdajové části
51 551 048,28 Kč.
Financování bude činit
-2 243 414,- Kč,
- žádost p. Luboše Jakla,
Staňkov II o fin. příspěvek
ve výši 5 000,- Kč na koupi
motorové sekačky a na
osazení laviček kolem
cest pro turisty, údržbu
veřejného prostranství
kolem kaple panny Marie
Lurdské na Mastníku,
úklid odpadků kolem
řeky Radbuzy a další
dobrovolnou a prospěšnou
činnost pro město,
- žádost FK Staňkov
o úhradu poplatků pro
OSA za užití hudebních
děl k tanci – živá hudba
při akci: 6. 12 .2014
Mikulášská – ODYSSEA
31. 12. 2014 silvestrovská
zábava – TELEFON.
Při obou akcích bylo město
Staňkov spolupořadatel.
- žádost TJ Sokol
Krchleby a SDH Krchleby
o spolupořadatelství
hudebně – kulturní
akce dne 27. 6. 2015
v Krchlebech, na které
vystoupí mimo jiné
Petr Kolář s kapelou
PRECEDENS. Součástí
programu bude benefiční
fotbalové utkání osobností,
jehož výtěžek bude
věnován na charitativní
účely. Město poskytne na
akci fin. příspěvek do výše
40 000,- Kč,
- cenovou nabídku na
Studii využitelnosti kotelny
na sídlišti Na Tržišti.
Nabídku předložil pan Ing.
Vojtěch Kaas, PROGRES
ATELIER, Praha 7.
Nabídková cena činí
48 000 Kč včetně DPH,
- nabídku na zpracování
dokumentace na Obytnou
zónu Ohučov:
1. Dokumentaci pro územní

rozhodnutí 248 050,- Kč
včetně DPH
2. Studii - Dům klidného
stáří 72 600,- Kč včetně
DPH
3. Dokumentaci pro územní
rozhodnutí – zemní val
26 000,-Kč bez DPH
Po uzavření smlouvy bude
městem Staňkov uhrazeno
15 % z celkové smluvní
ceny,
- žádost SDH Ohučov
o uzavření smlouvy na
poskytnutí fin. příspěvku ve
výši 3 000,- Kč na pořádání
zájezdu do ZOO Praha
v rámci dětského dne
v Ohučově,

smlouvy o výpůjčce
nemovitých věcí č.4/2014,
pozemky pod hasičskou
zbrojnicí ve Staňkově,
ze dne 26. 5. 2014,
podepsané mezi Českou
republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve
věcech majetkových a
městem Staňkov,

neschvaluje
- žádost Stodské
nemocnice, a.s. o finanční
dar města na nákup
porodních lůžek z důvodu
napjatosti městského
rozpočtu,
- žádost skupiny Mafra
o podávání inzerce do
týdeníku 5plus2,

souhlasí
- se žádost Františka
Tomana, Krchleby,
Kamenická 132 se zřízením
věcného břemene na p.č.
129/1 v Krchlebech ve
prospěch oprávněného
(RWE Gasnet,s.r.o.),

vypisuje
výběrové řízení na nového
nájemce pohostinství U
Janoušů v Krchlebech.

bere na vědomí
návrh financování nově
tvořené obytné zóny
Ohučov,

- na žádost firmy ProjektEL
s.r.o., Masarykova 436,
339 01 Klatovy souhlasí
s dělením pozemku parc.
č.321/1 KNv kú.Krchleby
u Staňkova za účelem odkupu pozemku pod nově
postavenou kioskovou trafostanicí VN/NN v lokalitě
nových stavebních parcel v
Krchlebech nad č.p.122,

neschvaluje
žádost Okresní organizace
ČSCH o finanční příspěvek
na 29. regionální výstavu
drobného zvířectva a
2. regionální výstavu
mladých chovatelů
Plzeňského a
Karlovarského
kraje pořádanou
v Horšovském Týně
z důvodu napjatosti
městského rozpočtu.
Usnesení z jednání rady
města dne 10. 6. 2015
Rada města schvaluje
- účetní závěrky
příspěvkových organizací
města za rok 2015,
- rozpočtové opatření č. 3
– rozpočtové změny
v rozpočtu města na r.
2015,
- žádosti FK Staňkovmužstvo „C“ o fin.
příspěvek na vydání
pamětní knihy ve výši
10 000,- Kč,
- žádost Českého svazu
ochránců památek o
bezplatné zapůjčení podia,
lavic a stolů na 28. 30. 8. 2015 na 7. ročník
folk - country festivalu
pro zámek Čečovice
a bezplatné zapůjčení
sálu Lidového domu ve
Staňkově pro konání
Country bálu v sobotu
16. 1. 2016,
- umístění sídla
Mysliveckého sdružení
Radbuza Staňkov na
adrese Vránov č.p.5,
- Dodatek č.1, změnu

schvaluje
- nabídku na inženýrskou
činnost od firmy PROVOD
na zpracování grafické
části PRVK, následnou
aktualizaci textové části
karet, zpracování tabulky
nákladů (XI pro vodovod,
XII pro kanalizaci) a podání
žádosti o změnu Plánu
rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKUK) krajskému
úřadu pro Plzeňský kraj pro
městské části Staňkova.
Cena bez DPH stanovena
ve výši 15 000,- Kč,
- žádost skautského oddílu
Staňkov o odvoz táborového materiálu ze skladu
ve Staňkově na tábořiště
u Přetínského lesa u Chudenic a po skončení tábora
zpět do Staňkova,
- finanční dar ve
výši 20 000,- Kč na
částečné pokrytí nákladů
čtyřčlenného týmu fitness
clubu Tomáše Tauera
a Karla Rady na cestu
na Mistrovství světa
v klasickém trojboji,
konaném ve Finsku,
- Smlouvu o spolupráci
s Plzeňským krajem při
tvorbě, aktualizaci a správě
Digitální technické mapy,
Digitální mapy veřejné
správy Plzeňského kraje,

Usnesení z jednání rady
města dne 24. 6. 2015
Rada města schvaluje
- na žádost komise bytové:
1. přidělení bytové
jednotky č. 7 v domě č.p.
85 v Komenského ulici ve
Staňkově o velikosti 1+1
pro pana Kamila Rejchrta,
bytem Staňkov I,
2. výměnu bytu č. 8,
1. patro v DPS v ulici
Žižkova, za byt č. 4
v přízemí paní Janě
Hrdličkové,
3. přidělení bytové jednotky
č. 8, 1. patro v DPS,
ulice Žižkova panu Karlu
Drátovníkovi, bytem
Čermná,
schvaluje
- Dodatek č. 1 ke smlouvě
o podmínkách zřízení a
budoucí smlouvě o právu
věcného břemene
č. 7736/26-686/33200/2012
ze dne 21. 9. 2012
v rámci akce: „Staňkov
odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a
odkanalizování města
Staňkov – III. etapa odkanalizování města
Staňkov“,
- Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi Správou
železniční dopravní
cesty, s.o., jako budoucím
povinným ze služebnosti
a městem Staňkov, jako
budoucím oprávněným za
služebnosti, jako investora
stavby akce: „ Staňkov
odkanalizování obcí na
ČOV Staňkov a
odkanalizování města
Staňkov – III. etapaodkanalizování města
Staňkov“.
Úhrada za zřízení věcného
břemena je ve výši
12 495,00 Kč bez DPH,
- žádost MŠ ve Staňkově

o výjimku z počtu dětí na
školní rok 2015/2016.
Počty dětí v MŠ budou:
1. třída – 20 dětí ( jedna
učitelka ve třídě)
2. třída – 28 dětí /+4/
3. třída – 28 dětí /+4/
4. třída – 28 dětí /+4/
5. třída – 28 dětí /+4/
celkem:
132 dětí
Kapacita MŠ je 138 dětí,
- příkazní smlouvu mezi
„DOMOZA projekt s.r.o.“,
IČ 281 45 089 a městem
Staňkov, týkající se
činností při akci „Zahrada
při MŠ ve Staňkově
v přírodním stylu“.
Odměna za zajištění
monitoringu projektu je ve
výši 25 000,- Kč bez DPH.
Odměna za zajištění a
odeslání dokumentace,
příloh a podkladů je ve
výši 15 000,- Kč bez DPH.
Odměna za zajištění a
odeslání příloh a podkladů
pro ZVA je ve výši 10 000,Kč bez DPH,
- příkazní smlouvu na
administraci při výběrovém
řízení na akci: Vybavení
kompostárny, mezi
MAZEPPA s.r.o., IČ
271870039 a městem
Staňkov č. 62-ZPR-15.
Odměna za administraci
veřejné zakázky bude činit
12 500,- Kč bez DPH,
- příkazní smlouvu na
administraci při výběrovém
řízení na akci: Nákup
kompostérů pro občany
města Staňkov, mezi
MAZEPPA s.r.o., Plzeň, IČ
271870039, zastoupenou
Ing. Michalem Cviklem jednatelem firmy a městem
Staňkov č. 66-ZPR-15.
Odměna za administraci
veřejné zakázky bude činit
12 500,- Kč bez DPH,
- „Dodatek č.1
k veřejnoprávní smlouvě
o zabezpečení provedení
zápisu údajů do
Informačního systému
územní identifikace,
adres a nemovitostí“, pro
obce Čermná, Močerady,
Hlohová, Puclice a
Osvračín,
- objednávku na
„Zpracování dokumentace
pro provedení stavby Zahrada při mateřské škole
ve Staňkově v přírodním
stylu – stavební práce oplocení a pískoviště“ za
dohodnutou cenu
14 000,- Kč bez DPH,
zpracuje Ing. Arch. Jan
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Rampich, Argó s.r.o., Únice
24, Strakonice,
- členy komise pro
otevírání obálek a členy
hodnotící komise na akci
„Zahrada mateřské školy
ve Staňkově v přírodním
stylu“,
- členy komise pro
otevírání obálek a členy
hodnotící komise na akci:
Vybavení kompostárny
města Staňkov a na akci:
„ Nákup kompostérů pro
občany města Staňkov“,
bere na vědomí
Prováděcí směrnici pro
stanovení úplaty v MŠ
Staňkov ve školním roce
2015/2016.
Usnesení č. 4 z jednání
zastupitelstva města
konaného dne 24. června
2015
Zastupitelstvo města
schvaluje
- celoroční hospodaření a
závěrečný účet města za
rok 2014 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání
hospodaření pro územní
samosprávný celek město
Staňkov za období od 1.
1. do 31. 12. 2014, vydané
auditorskou společností
ADU.CZ s.r.o., na základě
provedeného přezkoumání
hospodaření v říjnu 2014 a
červnu 2015 se závěrem:
s výhradou nedostatků,
- účetní závěrku města
Staňkov za r. 2014,
- změny v rozpočtu města
na r. 2015, rozpočtové
opatření č. 4 s tím, že
upravený rozpočet po
těchto změnách bude činit
v příjmové části
56 156 032,28 Kč a ve
výdajové části
54 333 113,28 Kč. Financování bude činit
-1 822 919,- Kč (změna
stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
+ 2 633 171,- Kč splátky
úvěrů a půjček
- 4 825 000,- Kč ,
úvěr + 368 910,- Kč),
- dle § 6. odst. 5, písm. b)
zákona č. 183/2006 Sb. a
v souladu s § 47, odst. 5
zákona č.183/2006 (Stavební zákon) v platném
znění, zadání územního
plánu města Staňkov,
- studii rekonstrukce
Náměstí T.G.Masaryka,
- smlouvu o poskytnutí
účelové finanční dotace ve
výši 97 440,- Kč, určené na
zajištění dopravní obsluž-

nosti území Plzeňského
kraje v roce 2015. Příjemcem dotace je Plzeňský
kraj, Škroupova 18, 306 13
Plzeň,
- přijetí úvěru od Erste
Bank a.s. a smlouvu o
úvěru č.1111500058, ze
dne 22. 4. 2015, na nákup
sekačky na trávu zn. KUBOTA GZD 15 HD pro FK
Staňkov. Limit úvěru je
368 910,- Kč,
- smlouvu o dílo mezi městem Staňkov a SMP CZ,
a.s. Pobřežní 667/78, 186
00 Praha, IČ 27195147,
DIČ CZ27195147, ze dne
24. 4. 2015 a realizaci
projektu Zlepšení dopravní
dostupnosti a bezpečnosti
„Staňkov – místní komunikace k Bílému mlýnu“
a jeho financování, jen
v případě obdržení dotace
z ROP Jihozápad. Vysoutěžená cena díla je
6 412 434,17 Kč včetně
DPH,
- realizaci projektu Zahrada při Mateřské škole ve
Staňkově v přírodním stylu
a jeho financováním za
podpory z Operačního programu životního prostředí,
- realizaci projektu na nákup kompostérů pro občany města Staňkov a s jeho
financováním za podpory
ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu životního
prostředí,
- realizaci projektu Vybavení kompostárny města
Staňkov s jeho financováním za podpory SFŽP ČR
v rámci Operačního programu životního prostředí,
- smlouvu s Plzeňským
krajem o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje“ č.P35/15 na realizaci
projektu Rekonstrukce objektu staré radnice –
výměna oken. Cena díla je
380 388,- Kč včetně DPH.
Město Staňkov obdrželo od
Plzeňského kraje účelovou
dotaci ve výši 150 000,-Kč
na výše uvedenou akci,
- smlouvu s Plzeňským
krajem o poskytnutí účelové dotace z programu „Stabilizace a obnovy venkova
Plzeňského kraje 2015“ č.
P 35/15 na realizaci projektu „Výstavba chodníků
v Krchlebech – II. etapa“.
Cena díla je 538 730,- Kč
včetně DPH. Město Staňkov obdrželo od Plzeňského kraje účelovou dotaci ve
výši 290 000,- Kč,

- bezúplatný převod pozemků p.č. 57/11 o výměře
49 m2, p.č. 197/1 o výměře
65 m2, p.č. 267/14 o výměře 252m2, p.č. 267/16
o výměře 256 m2, všechny
v k.ú. Krchleby, ve vlastnictví města, nacházející
se pod stavbou dokončené
opravy silnice III/18323-průtahu v obci Krchleby,
do vlastnictví Plzeňského
kraje,
- bezúplatný převod stavby
„Polní cesta HPC1 včetně
doprovodné zeleně v k.ú.
Krchleby u Staňkova“ ve
vlastnictví České republiky – Státního pozemkového úřadu, Husinecká
1024/11a,130 00 Praha
3 do vlastnictví města
Staňkova. Celková účetní
investiční hodnota stavby
ke dni předání činí:
3 277 685,- Kč,
- žádost o bezúplatný převod a následně smlouvu
o bezúplatném převodu
pozemkové parcely č.947/1
o výměře 4770 m2 a 957/1
o výměře 1119 m2 obě
v k.ú. Ohučov, vedené
v KN jako ostatní plocha,
ostatní komunikace, ve
vlastnictví České republiky
do vlastnictví města
Staňkova,
- smlouvu o bezúplatném
převodu pozemků z majetku České republiky - Úřadu
pro zastupování státu ve
věcech majetkových na
město Staňkov, parc.č.38/1
ostatní plocha-ostatní komunikace o výměře
400 m2, pozemku parc.
č.1202/1 ostatní plocha
- ostatní komunikace o
výměře 126 m2, oba v k.ú.
Staňkov-ves a pozemku
parc.č.470/10 ostatní plocha - jiná plocha o výměře
90 m2 v k.ú. Ohučov,
- koupi pozemku parc.
č.62/4 v k.ú. Staňkov-město o výměře 394 m2, zastavěná plocha - nádvoří od
ANVE Centrum s.r.o., Na
Tržišti 335, 345 61 Staňkov
za novou smluvní cenu
150 000,-Kč. Náklady
spojené s převodem hradí
kupující, předchozí usnesení zastupitelstva k tomuto bodu se ruší,
- kupní cenu za výkup pozemků v plánované obytné
zóně v Ohučově, dle studie
projednané zastupitelstvem
města dne 29. 12. 2014,
od Jana Holoubka, bytem
Klenčí pod Čerchovem.
Celková výměra nabízených pozemků je

27 123 m2, cena za 1m2
je 212,- Kč. Cena celkem
5 750 076,- Kč.
- dle historických mapových podkladů název ulice
mezi ulicí Trnkova a Babími
doly „Za Zahrádkami“,
pověřuje
starostu města Mgr.
Bc. Alexandra Horáka,
místostarostu města Mgr.
Jaroslava Šobra, členy
rady města Mgr. Ivanu
Hettlerovou, Zdeňka
Strouska, Jiřího Beka,
předsedu fin. výboru
Ing. Františka Pátého,
v případě souladu se
stanovami Ing. Josefa
Holečka, vedoucího
odboru MIŽP a Ing. Luboše
Holečka, tajemníka MěÚ,
zastupováním města
na valných hromadách
a dalších jednáních
společností s majetkovou
účastí města,
ukládá
tajemníkovi MěÚ Ing.
Luboši Holečkovi přijmout
opatření k nápravě zjištěných nedostatků v termínu
do 31. 7. 2015 se závěrečným účtem města za
rok 2014 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání
hospodaření pro územní
samosprávný celek město
Staňkov za období od 1.
1. do 31. 12. 2014, vydané
auditorskou společností
ADU.CZ s.r.o., na základě
provedeného přezkoumání
hospodaření v říjnu 2014 a
červnu 2015 se závěrem:
s výhradou nedostatků.
Usnesení z jednání rady
města dne 22. 7. 2015
Rada města jmenuje
Jiřího Beka za člena
školské rady dle
zákona č. 561/2004
Sb.,(školský zákon), § 132,
odst.6.,v platném znění,
schvaluje
- žádost ZUŠ Staňkov o:
a) změnu ve zřizovací
listině ZUŠ Staňkov.
Povolují se doplňkové
činnosti navazující na
hlavní účel příspěvkové
organizace – výtvarné,
hudební a literárnědramatické kurzy pro děti a
dospělé,
b) fin. příspěvek na nákup
koberce do Lidového domu
– učebna bicích nástrojů,
ve výši 10 000,- Kč,
c) fin. příspěvek na nákup
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elektronické bicí soupravy
ve výši 20 000,- Kč,
- zpracování realizační
projektové dokumentace
na výsadbu aleje podél
stezky mezi Staňkovem
a obcí Vránov. Projekt
zpracuje RNDr. Ing.
Miroslav Hájek, Geo Vision
s.r.o., Pracoviště Plzeň.
Navržená cena díla je
18 500,- bez DPH,
- obsazení hostince v
Krchlebech U Janoušů.
Provozování hostince se
všemi dalšími
náležitostmi převezme od
1. 8. 2015 pan Bronislav
Klučka, bytem Staňkov,
část Krchleby,
- vypracování projektové
dokumentace na
prodloužení stl. plynovodu
v Plovární ulici. Cena
projektu je 30 000,- Kč,
nedoporučuje
zastupitelstvu města
Staňkov ke schválení
prodej části pozemku
č.133/5, ostatní plocha,
ostatní komunikace, k.ú.
Krchleby panu Josefu
Záhořovi, ani paní Zdeňce
Výrutové ( oba Krchleby)
- pozemek zůstává nadále
jeko veřejné prostranství,
stanovuje
pro pouťové slavnosti ve
dnech 24. 7. až 27. 7.
2015 harmonogram pro
ukončení hudebních a
pouťových atrakcí:
pátek - 24. 7. 2015 a
sobota 25. 7. 2015 veškeré veřejné hudební
produkce a pouťové
atrakce budou ukončeny
nejdéle do 02:00 hodiny
následujícího dne,
neděle - 26. 7.015 veškeré veřejné hudební
produkce a pouťové
atrakce budou ukončeny
nejdéle do 23:00 hodiny
téhož dne.
Usnesení z jednání rady
města dne 5. 8. 2015
Rada města rozhodla
- o výběru nejvhodnější
nabídky v podlimitní
veřejné zakázce „Vybavení
kompostárny města
Staňkov“, kterou je nabídka
uchazeče NEWIA s.r.o.,
Americká 404, 345 61
Staňkov, IČ: 29119201.
Tento uchazeč splnil
všechny požadavky
stanovené zákonem a
zadavatelem a nabídl
nejnižší cenu ze všech
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hodnocených uchazečů
996 900,- Kč (cena bez
DPH),
- o výběru nejvhodnější
nabídky v podlimitní
veřejné zakázce „Nákup
kompostérů pro občany
města Staňkov“, kterou je
nabídka uchazeče Agro
Trnava s.r.o., Trnava
224, 674 01 Třebíč, IČ:
29200083. Tento uchazeč
splnil všechny požadavky
stanovené zákonem a
zadavatelem a nabídl
nejnižší cenu ze všech
hodnocených uchazečů
1 683 000,- Kč (cena bez
DPH),
- vylučuje uchazeče
Agrowest a,s, Božkovská
397/15, 326 00 Plzeň,
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IČ :27961958, uchazeče
Elkoplast cz,s.r.o.,
Štefánikova 2664, 760
01 Zlín IČ :25347942
z další účasti na podlimitní
veřejné zakázce „Nákup
kompostérů pro občany
města Staňkov“, uchazeče
Agro-partner s.r.o.,
Květnová 506, 392 01
Soběslav-Soběslav
II,IČ:42406994 z další
účasti na podlimitní
veřejné zakázce „Vybavení
kompostárny města
Staňkov“.
Odůvodnění: nabídky
nesplňují požadavky
zadavatele uvedené
v Zadávacích podmínkách.
- O výběru nejvhodnější
nabídky v podlimitní

MĚSTO STAŇKOV
VÝZVA OBČANŮM

Vzhledem k dlouhotrvajícím
vysokým teplotám ovzduší a
dlouhodobému suchu vyzývá
občany Staňkovska k maximálnímu
šetření s vodou z veřejného
vodovodu, zároveň žádá všechny
zahrádkáře o nepoužívání
veřejného vodovodu pro zalévání
zahrádek a zakazuje plnění
zahradních a domovních bazénů
z veřejného vodovodního řadu.
V této době nestačí zásobování
pitnou vodou z důvodu enormních
spotřeb obyvatel na plnění bazénů
a zalévání zahrad.

veřejné zakázce „Zahrada
při MŠ ve Staňkově
v přírodním stylu“, kterou
je nabídka uchazeče První
chráněná dílna s.r.o.,
Raisova 769/9,400 03 Ústí
nad Labem, IČ: 286 85 521
pro dílčí plnění A) Dodávka
herních a ekovýchovných
prvků (1 918 337,- Kč bez
DPH) a pro dílčí plnění C)
Arboristické a zahradnické
práce (934 081,20 Kč bez
DPH).
Pro dílčí plnění B) Terénní
úpravy a stavební práce
rada města vybírá jako
nejvhodnější nabídku
uchazeče Šumavské
zahrady s.r.o., Pod
Vodárnou 407,340 21
Janovice nad Úhlavou, IČ :

V měsíci srpnu oslaví nebo oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova:
Chmelířová Anna, Staňkov II
Herianová Květa, Staňkov II
Smazal Josef, Staňkov I		
Leitlová Božena, Krchleby		

85 let
75 let
70 let
70 let

Dne 19.6.2015 byli v obřadní síni MěÚ přivítáni tito noví občánkové města
Staňkov:
Rosalie Kučerová		
Václav Šefčík		
Matyáš Gůra		
Tibor Viola		
Karolína Hofmanová

schvaluje
přidělení bytové jednotky
č.2 v domě č.p. 353
v Nádražní ulici ve
Staňkově o velikosti 1+1
paní Václavě Felixové,
Staňkov II.

V souvislosti s výstavbou obchvatu
Města Staňkov je zapotřebí přeložit několik set metrů vodovodních
řadů, které se nacházejí v trase obchvatu. S tím budou souviset další
omezující opatření v užívání vody,
může dokonce dojít ke krátkodobým výpadkům v dodávkách pitné
vody nebo k většímu zakalení pitné
vody z důvodu manipulace s potrubím přivaděčů.
O termínu zahájení přepojování vodovodních přivaděčů budou občané
města informováni městským rozhlasem a na stránkách města Staňkov, adr.: www.mestostankov.cz.
		
Tajemník MěÚ Staňkov

Společenská kronika
Straková Věra, Staňkov I 90 let
Fanfule Václav, Staňkov II 85 let
Koza Zdeněk, Vránov
75 let
Denková Marie, Staňkov I 70 let
Ganzwohlová Jindřiška, 70 let
Staňkov I
Blahopřejeme všem jubilantům.

291 12 958 (1 529 917,-Kč
bez DPH),
- vylučuje uchazeče JVV
Ginkgo s.r.o.Vyhlídková
1418/17, 312 00 Plzeň,
IČ: 252 19 456 z další
účasti na podlimitní veřejné
zakázce „Zahrada při MŠ
ve Staňkově v přírodním
stylu“, a to pro dílčí
plnění C) Arboristické a
zahradnické práce
Odůvodnění: Uchazeč
nedoložil Seznam
subdodavatelů,

Jaroslav Jan Suchánek
Tereza Tomanová
Anna Mia Grmanová
Eva Boubelová

Ke slavnostní atmosféře přispěly děti z MŠ, kterým tímto děkujeme.

MTBS dostane
nový traktor

Kromě úspěšné žádosti o
kompostéry město uspělo
i s dalším projektem ze
stejného evropského
zdroje, a to s projektem
Vybavení kompostárny
města Staňkov.
Společným jmenovatelem
obou projektů je
snaha města snížit
produkci likvidovaných
biologicky rozložitelných
odpadů a zejména
zlepšit jejich celkovou
využitelnost. Za stejných
podmínek, tedy za 90%
dotaci z maximálních
předpokládaných
uznatelných nákladů ve
výši 1 270 500,- Kč město
pořídí traktor s čelním
nakladačem, který by
měl z počátku sloužit
na mini kompostárně
u hřbitova a následně
pak na uvažované
nové kompostárně
za letištěm směrem
na Čečovice. Traktor
nebude ale využíván
jen pro kompostárnu.
Po nezbytném
dovybavení potřebným
příslušenstvím počítáme
s jeho využíváním při
zimní údržbě místních
komunikací a v letních
měsících pak na
vysekávání příkopů a
sekání svažitých ploch u
místních komunikací a
chodníků.
		starosta

24.7.2015 ve věku nedožitých 91 let zemřel
Břetislav Vaverka, velmi známý staňkovský
občan – pro své postoje
a dosavadní činnost se
stal v roce 1990 po listopadové změně režimu
prvním starostou Staňkova a funkci vykonával
až do prvních svobodných voleb.
28. července zemřel
MVDr. Jaroslav
Přibyslavský, který
celý svůj profesní život
působil ve Staňkově
jako veterinární lékař,
mnoho chovatelů ze
Staňkova i okolí mu
vděčí za záchranu svých
svěřenců. Byl také
dlouholetým předsedou
rybářského spolku a
významným myslivcem.
Bylo mu necelých 74 let.
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Chybí vám pracovní zkušenosti?
Přihlaste se na stáž

Vzít osud do vlastních rukou při hledání zaměstnání se rozhodly už
desítky lidí z Plzeňského kraje. Pomohl jim v tom projekt Stáže ve
firmách–vzdělávání praxí 2. Absolventům bez praxe, dlouhodobě
nezaměstnaným nebo třeba maminkám na či po rodičovské
dovolené nabídl možnost zvýšit svoji kvalifikaci, a tím i své šance
na pracovním trhu. Na pracovních stážích ve firmách a neziskových
organizacích mohli nabírat potřebné praktické zkušenosti a
kontakty ve svém oboru, znovu najít ztracené sebevědomí a třeba
i nové přátele. Projekt se již chýlí ke svému konci, díky němu se ale
v České republice podařilo nastartovat systém stáží, který poběží
samostatně i po jeho skončení. Zaměstnavatelé tedy mohou i nadále
vypisovat stáže na vhodné pozice ve svých firmách prostřednictvím
Národního katalogu stáží. Výhodné je to pro obě strany – firmy
si tímto způsobem mohou bez rizika a s minimálními vstupními
náklady vyzkoušet potenciálního nového zaměstnance. Pokud
se stážista osvědčí, mohou mu po skončení stáže nabídnout další
spolupráci. Získají tak spolehlivého a loajálního pracovníka, kterého
si vyškolí přesně podle svých potřeb.
Práce za stolem v kanceláři, v řemeslné firmě nebo třeba v
salonu krásy – fantazii se meze nekladou. Zájemci o stáže i jejich
poskytovatelé se mohou setkat díky webovým stránkám
www.narodnikatalogstazi.cz, v nabídce jsou stovky pracovních
pozic napříč obory. Pokud uchazeči svou vysněnou práci nenajdou,
mohou zkusit oslovit přímo firmu, ve které by chtěli pracovat.
Takto se o možnosti vypsání stáže dozvěděla i paní Jana Páleníková,
která provozuje masérské studio v Plzni. Ačkoli přiznává, že prvotní
motivací byl finanční příspěvek, který se v rámci projektu Stáže
ve firmách vyplácel, nakonec pro ni byla přínosem i samotná
spolupráce se stážistou. „Do projektu jsem šla s tím, že předám
stážistovi své dvacetileté zkušenosti,“ říká paní Jana. Stáž podle ní
probíhala k oboustranné spokojenosti. „Stážista se hodně naučil,
spokojeni byli i zákazníci a objednávali se na další masáže,“ dodává.
Možnost nakouknout do každodenního chodu firmy a osvojit
si praktické dovednosti oceňuje slečna Pavla Horáková, která
absolvovala stáž na pozici referentka obchodu. Jako mladá
absolventka bez praxe měla problém své první zaměstnání získat.
Díky stáži teď má čím zaujmout budoucí zaměstnavatele. „Měla
jsem za úkol připravovat podklady pro výběrová řízení, komunikovat
s jinými odděleními firmy, případně kontaktovat dodavatele,
aby zaslal cenovou nabídku,“ popisuje, co vše její práce na stáži
obnášela. „Zjistila jsem, jak taková firma vlastně funguje, naučila
jsem se pracovat v týmu a také velmi dobře zacházet s časem. Stáž
mi pomohla získat zkušenosti, a i když byla neplacená, doporučila
bych ji dalším zájemcům,“ vyjmenovává přínosy slečna Pavla. Věří,
že nyní se jí bude práce shánět snáze.
Účast na stáži si pochvaluje i pan Josef Eret, jenž se po 31 letech
náhle ocitl bez zaměstnání. Nastoupil u plzeňské bezpečnostní firmy
jako ostraha objektu. „Chtěl jsem se opět zapojit do pracovního
procesu, chtěl jsem opět být mezi lidmi, kteří mají stejný nebo
podobný cíl,“ vysvětluje, proč se rozhodl přihlásit se na stáž.
„Myslím, že stáž splnila moje očekávání. Člověk nikdy neví, kdy se
mu předcházející znalosti a zkušenosti budou hodit,“ dodává pan
Josef, jenž se nakonec rozhodl pro rekvalifikační kurz a chce se stát
školitelem finanční gramotnosti. Pokud ani vás už nebaví sedět
doma a čekat, až se na vás usměje štěstí, chcete-li vyplnit bílá místa
ve svém profesním životopise a dostat se „mezi lidi“, neváhejte a
přihlaste se také.
A jak to tedy celé probíhá? Stačí se zaregistrovat na stránkách
www.narodnikatalogstazi.cz. Poskytovatelé zde vypíší takzvanou
kartu stáže, tj. pracovní pozici, na níž chtějí stáž nabídnout. Firmy
by měly mít k dispozici mentora, tedy zaměstnance na dané pozici
dostatečně zkušeného, aby mohl stážistu celou dobu provázet a
dohlížet na něj. Uchazeči z těchto karet vybírají podle svého oboru a
místa, kam chtějí na stáž dojíždět. Zaměstnavatelé si potom vybírají
z přihlášených zájemců toho nejvhodnějšího. Stáž může probíhat
měsíc, ale třeba i půl roku, vše záleží na tom, jak se obě strany
dohodnou. Jeli zaměstnavatel se stážistou spokojen, může mu
nabídnout stálé zaměstnání. Zkušenosti z předchozích stážových
projektů potvrzují, že tímto způsobem našlo pracovní uplatnění až
40 % stážistů. Ani pokud se na další spolupráci nedohodnou, stážista
nemusí zoufat – odnese si cenné zkušenosti, které mu pomohou při
dalším hledání zaměstnání.
Projekt Stáže ve firmách – vzdělávání praxí 2 i webovou databázi
Národní katalog stáží realizuje Fond dalšího vzdělávání, příspěvková
organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. „Mít možnost
zvyšovat svou kvalifikaci a tím i zvyšovat možnost uplatnění na trhu
práce je velmi důležité. A právě stáže ve firmách mohou řadě lidem
pomoci bojovat proti jejich znevýhodnění na trhu práce,“ dodává
k projektu ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.
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Výstavba obchvatu Staňkova

Stavba obchvatu Staňkova je v plném proudu a veškeré práce na výstavbě pokračují dle harmonogramu. Všechny zainteresované složky, tj. investor, technický dozor investora, prováděcí firma a všichni subdodavatelé prací na stavbě, včetně zástupců města,
se pravidelně scházejí na kontrolních dnech a krátkých provozních poradách, na kterých se
operativně řeší veškeré problémy. Dle harmonogramu prací není stavba ve skluzu, čemuž
dopomohly i povětrnostní
podmínky letošního léta.
V současné době se provádí
pilotáže na mostních objektech, dokončují se skrývky
ornice, a to nejdůležitější – připravují se přeložky
vodovodů pro AGRO a.s.,
drůbežárnu a především
pro město Staňkov. To se zatím jeví jako velice náročná
akce, která bude vyžadovat
maximální nasazení několika
skupin pracovníků zároveň
na několika místech tak, aby
nedošlo k odstávce zásobování obyvatel pitnou vodou. Dále se připravují přeložky vedení
vysokého a nízkého napětí. Během provádění všech prací se na komunikacích v okolí města
pohybuje velké množství těžké techniky, proto tímto žádáme řidiče všech vozidel užívajících
silnici směr Puclice a Čečovice, aby zachovávali maximální opatrnost při průjezdu okolím
stavby, a zároveň všechny občany, aby omezili pohyb v okolí stavby a po stavbě, kde hrozí
nebezpečí vážných úrazů. 			
snímek nahoře stavba od benzínky

letecký snímek ze začátku stavby

vrtání pilotů

úpravy terénu pro most u Stříbrnice

stavba směr k
Laškovu od I26

KOUPÍM !!!! KOUPÍM !!!
KOUPÍM !!! KOUPÍM !!!

VŠE K HISTORII STAŇKOVA: STARÉ POHLEDNICE,
FOTOGRAFIE (UDÁLOSTI, DOMY, OSOBY),
PLAKÁTY, REKLAMY, DOKUMENTY, NOVINY
(STAŇKOVSKO), ČASOPISY, PIVOVARSKÉ
CEDULE, SKLENICE, AKCIE, PODTÁCKY,
STARÉ LÁHVE S NÁPISY, KORUNKOVÉ
UZÁVĚRY, JÍZDENKY ZE STAŇKOVSKÉHO
NÁDRAŽÍ, ODZNAKY, LEGITIMACE, KNIHY
A JAKÉKOLIV DALŠÍ VĚCI O STAŇKOVU.
OLDŘICH KORTUS
Telefon: 777 891 373 Email: o.kortus@post.cz

PŘIVÝDĚLEK

ZADÁME
DOMÁCÍ
PRÁCI
JEDNO BALENÍ 400,- Kč

Tel.: 777 628 447
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Zahrada při Mateřské škole ve Staňkově v přírodním stylu
Na zcela novou školní zahradu se mohou od sklonku podzimu těšit děti z naší mateřské školy. Město Staňkov bylo
úspěšné se svojí žádostí o dotaci z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Životního prostředí, na projekt Zahrada
při Mateřské škole ve Staňkově v přírodním stylu. Tento projekt s celkovými maximálními předpokládanými náklady ve výši
5 648 763,- Kč by měl být realizován nejpozději
NÁVRH OPATŘENÍ - SCHÉMA NOVÉ ZAHRADY
do konce října letošního roku. Zahrada dostane
zcela novou tvář – budou odstraněny staré
nevyhovující herní prvky, nevyhovující zeleň
56
a ze tří stran staré oplocení. Místo toho bude
61
zbudován nový dřevěný plot, vysázena nová
16
zeleň a hlavně přibude mnoho herních a
naučných prvků – namátkou dvě multifunkční
58
60
herní sestavy, vrbová teepee, hmatová stezka,
64
65
67
68
kamenný labyrint, pítka pro ptáky, hmyzí hotel,
71
72
tunel s pozorovatelnou brouků, na léto pak
54
57
59
mlžná stěna s brouzdalištěm a mnoho dalších.
74
62
Z výše uvedené částky je 5 373 487,77
80
63
Kč uznatelnými náklady, na které obdržíme
79
52
82
81
dotaci ve výši 85 % ze zdrojů Evropské unie
51
83
a 5 % ze státního rozpočtu, tedy celkem může
84
dotace činit 4 836 137,- Kč. Při výběrových
49
10
řízeních, která proběhla na začátku srpna,
50
se potvrdil předpoklad a došlo ke snížení
47
15
48
87
celkových i uznatelných nákladů. Důležité však
9
45
pro město je, že na toto snížení nemá vliv
celková procentuální výše dotace, město tedy
obdrží po odečtení neuznatelných nákladů,
44
42
20
43
41 40
což jsou náklady na údržbu zahrady po dobu
39
5 let, 90 % z vysoutěžených částek. Výběrová
17
15
řízení proběhla na stavební práce, herní prvky a
37
8
36
zahradnické práce a v současné době probíhají
35
34
15
31
lhůty pro případná odvolání proti rozhodnutí
29
22
12
7
26
14
o vybraných zhotovitelích. Pokud všechno
21
proběhne bez problémů, budou koncem srpna
13
5
4
podepsány příslušné smlouvy a bezprostředně
1
poté začne realizace, která, vzhledem k tomu,
že na ni samotnou jsou cca 2 měsíce a projekt
16
je rozdělen na tři sice samostatné, ale na sebe
LEGENDA
navazující části, nebude vůbec jednoduchá.
V souvislosti s tímto bych chtěl požádat rodiče
dětí z mateřské školy o nezbytnou dávku
tolerance při nejrůznějších nejnutnějších
omezeních, která se vyskytnou při rekonstrukci
zahrady. Odměnou pro jejich děti pak bude
nádherná zahrada plná zábavy a poučení.
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nové pískoviště
s palisádami

Aesculus x carnea 'Briotii'
Jírovec pleťový 'Briotii'
3 ks

Carpinus betulus
Habr obecný
1 živý
ks plot

přírodní kmeny na přelézání

Quercus robur 'Fastigiata'
Dub letní 'Fastigiata'
3 ks
tunel s pozorovatelnou brouků
nová kamenná dlažba
- součást hmatové stezky

vrbové TeePee

Fagus sylvatica 'Atropunicea'
Buk lesní 'Atropunicea'
1 ks
multifunkční herní
sestava

kamenný labyrint

dřevěná lávka

8163

vyvýšené záhony
na zeleninu atd.

živý plot

Trampolína

trvalky, trávy a cibuloviny-22,74 sq m

dřevěná zvonkohra

vrbové TeePee
s tunelem

Prunus cerasifera 'Hollywood'
Slivoň myrobalán 'Hollywood'
1 ks

trvalky, trávy a cibuloviny-18,59 sq m

velké kameny

Malus x 'Professor Sprenger'
Jabloň 'Professor Sprenger'
1 ks

kompost

Acer platanoides
Javor mléč
2 ks

brouzdaliště
vodní stoly
mlhovadlo

trávník

Quercus robur 'Fastigiata'
Dub letní 'Fastigiata'
3 ks

trvalky a trávy-6,65 sq m

pítko pro ptáky

ohniště s lavičkami

keře pro ptáky a motýly-15,17 sq m

Ovocný strom
Ovocný strom
3 ks

dřevěná tabule

dřevěný domeček na hraní 2x

dřevěný altán s tabulí

604

lezecí pyramida

koš na košíkovou

2083

půdopokryvné keře - vřesoviště-39,56 sq m

37

kamenné šlapáky v trávníku

trvalky, trávy a cibuloviny-58,64 sq m

látková stínidla - 4x

nové dřevěné posezení - 2x
stůl okolo slunečníku,
lavičky na zídce okolo pískoviště

816/2

cibuloviny v trávníku-12,37 sq m

vyšší stínomilné keře-42,95 sq m

trvalky, trávy a cibuloviny-27,47 sq m

Prunus serrulata 'Amanogawa'
Višeň pilovitá 'Amanogawa'
1 ks

2023/2

půdopokryvné keře-180,83 sq m

trvalky, trávy a cibuloviny-4,82 sq m

359

multifunkční herní sestava

trvalky, trávy a cibuloviny-21,98 sq m

820/2

10-Pámelník Doorenbosův 'Magic Berry'

293

Dub červený-Quercus rubra - 1 ks

S

Pustoryl věncový-Philadelphus coronarius - 3 ks

KN hranice a číslo
pozemku

381

54

perspektivní
stávající stromy

navrhované stromy

s uvedením druhu a počtu

Šeřík obecný-Syringa vulgaris - 2 ks

nové herní a ekovýchovné
prvky a mobiliář
navrhované keře

navrhované
trvalkové záhony

nový/obnovený trávník

Tyršova 359, Horažďovice, 341 01

Kultura

5. 9.
12. 9.
12. 9.
19. 9.

Historický den – sokolovna
Hasičská soutěž			
Taneční kurz – I. lekce
Rocková taneční zábava - Alkehol,
De Bill heads
24. 9. Doubravanka - koncert
26 .9. Rocková taneční zábava - Škwor
10. 10. Smyčka Radbuzy
10. 10. I. prodloužená tanečního kurzu
15. 0. Veselá trojka - koncert
17. 10. Rocková taneční zábava - Katr,
Medy Gang
1. 11. Dance show 4. ročník
6. 11. II. prodloužená tanečního kurzu
7. 11. Rocková taneční zábava –
Lucie revival a Olympic revival

I přes dlouhotrvající vedro a sucho dokázali staňkovští zahrádkáři
uspořádat svoji jubilejní 40. výstavu květin opět na vynikající úrovni.
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S.A.P. bigbít ve Staňkově

Ve Staňkově se narodilo mnoho hudebníků, samozřejmě všech možných žánrů, a
to od vážné hudby přes jazz, pop, až po hard rock. Při poslechu některých kapel o letošní
Staňkovské pouti mne kromě jiných zaujala kapela S.A.P., tedy ryze staňkovská kapela, a
tak jsem si dal po pouti sraz u pivka s jejími členy a nezávazné povídání přináší čtenářům
stručný pohled na dlouhou historii této dnes mladé kapely, která vlastně vznikla před dlouhými roky v červnu 1986 ve složení Miroslav Brožovský - bicí, Martin Tomášek - kytara,
Martin Šobr - basa a Petr Beneš – kytara. Tehdy vlastně všichni školou povinní se scházeli na
zkouškách v době prázdnin. Po několika sólových vystoupeních se začala sestava kapely měnit. Pro pamětníky mohu připomenout, že S.A.P. používali při svých vystoupeních světelné
efekty, bengálské ohně, mlhy a v té době měli svůj vlastní autobus RTO i svou aparaturu
pod vedením Jardy Varvařovského.
Velká část skladeb pochází z vlastní tvorby, i když pro oživení zábav a pro širší
okruh fanoušků hrají i pár převzatých věcí, a to s vlastními nebo převzatými texty. Začátky
kapely S.A.P. dosahují do doby, kdy bigbít byl hlavním vyžitím na zábavách a na zábavy
chodily stovky mladých lidí, neboť v dobách socialismu byly „bigbíty“ jediným kulturním
vyžitím pro tehdejší mládež a zároveň i trochou vzdoru proti tehdejšímu, big beatu nepřejícímu, režimu. S.A.P. hrávali občas jako předkapela několika dalších známých kapel - Telefon,
Vizír, Moped, J. T. Special. Jak roky míjely, obsazení se měnilo, hudební styl kapely se měnil,
až se opět ustálil na současném bigbítu, který kapela hrála před mnoha lety. Na jména
všech členů kapely není zde dost místa, protože se jich v S.A.P. vystřídalo na desítky. Po
několikanásobné obměně se seskupení ustálilo od července roku 2000, kdy poslední článek
kapely doplnila zpěvačka Adriana Christovová. V dubnu téhož roku nastupuje i basák Martin Škarda. O rok dříve začala působit v S.A.P. klávesačka Petra Stahlová, za jejíhož působení doprovázel rytmiku Luboš Oulík. S ním do kapely nastoupil
také kytarista a zpěvák Petr Vlček. Nejdéle v kapele působil bubeník Martin Hrubý, který po mnoho roků vydržel tíhu věčného zkoušení v dílně posledního
člena a zakladatele S.A.P. Petra Beneše. Časté střídání členů kapely nepůsobilo na posluchače dobře a na kvalitě hudby se to rovněž projevilo. Chuť a píle
nynějších členů snad prolomí ledy krátkodobého úpadku, neboť nynější kvalita hudby je na velice dobré úrovni.
Současná doba bigbítu všeobecně nepřeje, takže S.A.P. není jediná kapela, která čeká na větší návštěvnost posluchačů. Za dřívější působnosti
S.A.P. mohli fandové kapelu slyšet i v rádiích, přečíst si o nich v novinách a různých hudebních časopisech. Kapela natočila i několik svých skladeb nejen
na MC, ale i na CD. Orientují se na bigbítový styl zábav. Postupem času se jejich hráčské schopnosti a pohled na muziku rozšířily, což určitě posluchači
ocení. S.A.P. se nepovažují za profesionály, při svých vystoupeních chtějí spolupracovat s publikem a dělat dobrou muziku, která chytí. Proto ještě jednou
připomenu: Po desetileté přestávce se dala opět dohromady staňkovská bigbítová kapela S.A.P.
      
Díky podpoře fanoušků hrál S.A.P. od října roku 2012 ve složení: Petr Beneš (Beny), Martin Hrubý (Buby), kterého před necelými dvěma roky
nahradil a myslím, že úspěšně, benjamínek kapely Honza Mergl, Petr Vlček (Vlk) a Martin Škarda (Mates).
Do vzpomínek se zatím víc nevešlo. Proto, aby bylo na co vzpomínat i za pár roků, stojí určitě za to poslechnout si staňkovskou kapelu S.A.P., která má
ambice prosadit se i za hranicemi okresu, možná i dál. Jejich současná tvorba a nasazení je vynikající a doufám, že k CD “Krevní skupina” a MC “HYN SAP
HUKÁŽE”, které mimochodem i s dalšími fanouškovskými proprietami lze zakoupit na jejich vystoupeních, brzo přibude další CD. Přeji hudebníkům Z formace S.A.P. hodně dobré muziky, spoustu dobrých “bigbítů”, samozřejmě alespoň tolik návštěvníků, aby zaplnili sály, a zároveň zvu všechny “bigbíťáky”,
přijďte na S.A.P. - jsou nej!   A co víc? Jen to, že  S.A.P. zve své příznivce dne 4. 9. 2015 do Hlohové na další dobrý bigbít!  	
Luboš Holeček

Zprávy ze základní školy

Nový školní rok
Je tu další školní rok, ve kterém nás čeká nejen spousta práce, ale jak doufáme i mnoho příjemných akcí a zážitků. Na
konci minulého školního roku a během prázdnin se nám podařilo včas zareagovat na dvě výzvy MŠMT. Díky jedné z nich
jsme získali pro naši školu finanční příspěvek ve výši téměř milion korun. Část použijeme na vybavení třídních knihovniček
a více než 700 tisíc korun bude využito na zájezd žáků 2. stupně do Anglie. V současné době právě probíhá výběrové řízení
na realizaci tohoto poznávacího  jazykového pobytu. Doufáme, že projekt pomůže zlepšit jazykové znalosti našich žáků a
zároveň umožní navštívit Londýn všem žákům, kteří mají o výuku anglického jazyka zájem.
Druhá výzva se týkala vybavení školních dílen. Pokud uspějeme s naší žádostí, budou moci žáci využívat nově vybavenou
školní dílnu na pracovní činnosti.
Největší akcí, do níž se naše škola od tohoto školního roku zapojí, je projekt Pomáháme školám k úspěchu, do kterého jsme
byli po výběrovém řízení přizváni jako jediná škola v Plzeňském kraji. První část finančních prostředků máme již na účtu
školy a chceme ji využít především na rozvoj čtenářských a matematických dovedností žáků. Velmi si ceníme, že jsou na
naší škole učitelé, kteří jsou ochotni vzdělávat se i o prázdninách a využili nabídky letních škol. Na jedné z nich se během
intenzivního týdenního kurzu důkladně seznámili s metodami výuky matematiky podle profesora Hejného. Tuto inovativní
metodu, která má přispět k lepšímu pochopení matematiky a logickému
uvažování žáků, by chtělo do svých hodin od září zavádět šest učitelů na
naší škole. I sem bude směřovat finanční podpora projektu, protože je
potřeba zakoupit nové učebnice a pomůcky do výuky.
O prázdninách se nám také podařilo provést celkovou rekonstrukci
kabeláže a kompletní rozvod vnitřní sítě a internetu do všech tříd včetně
volně dostupného bezdrátového internetového připojení, což je další krok
v modernizaci  naší školy. Na tuto rekonstrukci nám poskytl finance nad
rámec rozpočtu školy náš zřizovatel – město Staňkov. Jsme moc rádi, že
mezi školou a městem panují nadstandardně dobré vztahy, protože bez
podpory města bychom řadu školních akcí nemohli vůbec uskutečnit.
< naši pedagogové s profesorem Hejným		
vedení školy
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Tenisový klub soutěž družstev
Květnové a červnové
víkendy na staňkovských
kurtech patří každoročně
okresní tenisové soutěži
družstev zvané Davis
Cup. Letos se soutěže
účastnily tři staňkovské
týmy. Staňkov «A»
ve II. třídě nastoupil k
sedmi utkáním, s bilancí
3 výhry (Poběžovice
B, Holýšov B, H. Týn
B) a 4 prohry (Klenčí
A, Kdyně A, Klenčí B,
Domažlice), čímž bez
problémů uhájil svoji
příslušnost ve II. třídě i na
příští rok. Ve dvouhrách
byl nejúspěšnější Petr
Cenefels - 5 výher, dále
Martin Šleis - 4 výhry a
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Josef Vavrica - 3 výhry.
Zdeněk Nový a Vojtěch
Němec si vítězství
tentokrát nepřipsali. Ve
čtyřhrách se Staňkovu „A“
skoro vůbec nedařilo až
na 1 výhru - Jiří Varta a
Josef Vavrica.
Další dva staňkovské
týmy se účastnily IV.
třídy. Staňkov «B» si v 6
utkáních připsal 3 výhry
(Klenčí D, Poběžovice C,
tým Skrytá hrozba) a 3
prohry (Díly, Domažlice
C, Jiskra Domažlice).
Nejužitečnějším hráčem
se stal Jan Vacík, který
nasbíral 4 výhry ve
dvouhrách a zároveň
si připsal 4 výhry ve
čtyřhrách. Dále Karel
Mandík - 4 výhry, po
jedné výhře ve dvouhrách

mají na kontě Miroslav
Rada, Milan Zídek,
Jitka Beránková a Milan
Štengl. Ve čtyřhrách byl
Staňkov „B“ ve složení
Jan Vacík a Milan Zídek
100 % úspěšný - 4 výhry,
na kontě tohoto týmu je
pouze 1 prohra (v jiném
složení).
Třetí staňkovský tým
«D» měl bilanci v
6 utkáních 2 výhry
(Klenčí D, Poběžovice
C) a 4 prohry (Jiskra
Domažlice, Holýšov D,
Mrákov, Domažlice A).
Nejužitečnějším hráčem
byl Radek Topinka - 5
výher ve dvouhrách a
3 výhry ve čtyřhrách.
Dále Petra Pitipáčová 3 výhry ve dvouhrách,
Luboš Liška a Radek

Klukan - 2 výhry. Ve
čtyřhrách měl tento
tým 50 % úspěšnost,
Radek Topinka s
Petrou Pitipáčovou - 2
výhry, Radek Topinka
s Lubošem Liškou - 1
výhra.
Tenisový klub má v
letošní sezóně dále
naplánován 3. ročník
tenisového turnaje

žen - Lady Cup a v září
je naplánován přebor
staňkovského tenisového
klubu. Více na klubovém
webu www.mestostankov.
cz v sekci sport - tenis.
Foto: Vedoucí tenisového
klubu Jan Vacík při
soutěžním utkání
Za tenisový klub Staňkov
Ing. Vojtěch Němec

Sport

Den otevřeného letiště
70. výročí založení Aeroklubu Staňkov oslavili jeho členové,
hosté i diváci vydařeným a hojně navštíveným Dnem
otevřeného letiště ve dnech 22. a 23. srpna. Atrakcí byly
tandemové seskoky, kdy spolu se zkušeným parašutistou
seskočili i zájemci o tento nevšední zážitek.

CÉČKO

V letošním roce si fotbalisté týmu Staňkov C připomněli
20 let od založení. Hlavní oslavou bylo setkání současných
a bývalých členů mužstva, které se uskutečnilo ve druhé
polovině června na staňkovském hřišti. V přátelském
fotbalovém zápase se tak na trávníku znovu objevili i někteří
hráči, kteří dres a kopačky neoblékli celou řadu let.
U příležitosti kulatého výročí také vyšla vzpomínková kniha
s názvem Céčko – staňkovský fotbalový originál. Publikace
mapuje celý příběh tohoto neobvyklého týmu, který začal
v roce 1995 a jehož hlavním smyslem existence bylo (a je)
hrát fotbal především pro radost. Na 150 stranách jsou také
profily více než čtyř desítek členů týmu, podrobné statistiky
a velké množství fotografií. Případní zájemci o tuto knihu se
mohou obrátit na J. Mazoura (tel. č. 724 082 992).
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