Srpen / září 2016
Číslo 126

Svatojakubská pouť
29. 7. – 1. 8. 2016

Staňkovská pouť a řada akcí s ní spojených utrpěly po
část neděle nepříznivým počasím, v sobotu však počasí
přálo a pouťové atrakce i vystoupení hudebních skupin
byly dobře navštíveny, zejména Petra Černocká potěšila
početné obecenstvo před restaurací Na Mlýnské.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Jednání zastupitelstva města
ze dne 23. 5. 2016

zastupitelstvo města
bere na vědomí
- Rozpočtové opatření č. 1 - změny
v rozpočtu města na rok 2016 s tím,
že upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové části
56 668 088,- Kč
a ve výdajové části
53 121 869,80 Kč.
Financování bude činit
- 3 546 218,20 Kč
(změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech,
+ 69 071,80 Kč
splátky úvěrů a půjček,
- 5 315 290,- Kč,
úvěr
+1 700 000,- Kč),
volí
- za přísedícího Okresního soudu
pana Mgr. Bc. Alexandra Horáka,
bytem Nádražní, Staňkov,
schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2 - Změny v
rozpočtu města na rok 2016 - s tím,
že upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit
v příjmové části
57 402 205,19 Kč
a ve výdajové části
53 715 271,31 Kč.
Financování bude činit
- 3 686 933,88 Kč
(změna stavu krátkodobých
prostředků na bank. účtech
-71 643,88 Kč,
splátky úvěrů a půjček
- 5 315 290,- Kč
úvěr
+1 700 000,- Kč),
- Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2016, Požární řád města,
- Smlouvu o dílo č. 6/2016 na akci
„Staňkov – sportovní povrch“ mezi
městem Staňkov jako objednatelem
a společností SWIETELSKY
stavební s.r.o. jako zhotovitelem.
Cena díla je 457 260,- Kč bez DPH,
- Smlouvu o dílo č. 2016/004 na
akci „Staňkov – hřiště pod ZŠ
Staňkov“ mezi městem Staňkov
jako objednatelem a společností
FINAL KOM s.r.o., Kocourov 36,
339 01 Mochtín, IČ 02877155, DIČ
CZ 02877155 jako zhotovitelem.
Cena díla je 391 600,68 Kč bez
DPH,
- Smlouvu o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací č. PN
2016 0007 mezi vlastníkem sítě el.
komunikací Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,

130 00 Praha 3 - Žižkov a městem
Staňkov s tím, že výše uvedená akce
je podmíněna realizací stavby lávky
přes řeku Radbuzu. Výše nákladů,
které je povinen nést stavebník město Staňkov, je ke dni uzavření
této smlouvy 264 117,- Kč bez
DPH,
- Smlouvu o dílo č.2016/39
na administraci a závěrečné
vyhodnocení akce za 430 000,- Kč,
cena bez DPH, cena s DPH je
520 300,- Kč mezi společností
PROVOD - Inženýrská společnost,
s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 25023829 a
městem Staňkov. Jedná se o akci
„Staňkovsko - odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova – III. etapa, IV. etapa –
odkanalizování Vránova“,
- Smlouvu o dílo č,2016/40 na
dokumentaci pro provedení stavby,
VŘ dle přílohy za 1 225 000,- Kč
bez DPH, cena s DPH je
1 482 250,- Kč, mezi společností
PROVOD - Inženýrská spllečnost,
s. r. o., V Podhájí 226/28, 400 01
Ústí nad Labem, IČ: 25023829 a
městem Staňkov. Jedná se o akci
„Staňkovsko - odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova – III. etapa, IV. etapa –
odkanalizování Vránova“,
- bezúplatný převod pozemků
Plzeňskému kraji v k.ú. Krchleby.
Jedná se o tyto nově vzniklé
pozemky: p.č.132/36,ostatní plocha
o výměře 63 m2 a p.č. 296/2 ostatní
plocha o výměře 75 m2,
- koupi pozemků od paní Jitky
Liškové, parc. č. 2263/2 o výměře
104 m2, dle GP 777-1034/2014,
vyhotoveného spol. Geodézie
Jihozápad, s.r.o., v k. ú. Staňkov
- město, ostatní plocha, ostatní
komunikace za dohodnutou cenu
20,- Kč/m2. Cena celkem činí
2 080,- Kč. Náklady spojené
s převodem nemovitostí a GP uhradí
kupující,
- koupi pozemků od paní Hany
Toupalové, parc.č. 2266/2 o
výměře 127 m2, dle GP 7771034/2014, vyhotoveného spol.
Geodézie Jihozápad, s.r.o., v k.ú.
Staňkov - město, ostatní plocha,
ostatní komunikace za dohodnutou
cenu 20,- Kč/m2. Cena celkem
činí 2 540,- Kč. Náklady spojené
s převodem nemovitostí a GP uhradí
kupující,
- prodej pozemku p.č.348/13
v k.ú.Staňkov - ves o výměře
105 m2, ost. plocha, ost.
komunikace z majetku města,
panu Karlu Cibulkovi, Jiráskova
433 Staňkov za 105,- Kč /m2, cena

celkem činí 11 025,- Kč. Náklady
spojené s převodem nemovitostí a
GP uhradí kupující,
- prodej pozemku p.č. st. 231 v k.ú.
Krchleby o výměře 2 m2 paní
Pavlíně Brumovské, Jiráskova 22,
Krchleby, 345 61 Staňkov za
85,- Kč/m2. Cena celkem činí
170,- Kč. Náklady spojené
s převodem nemovitostí uhradí
kupující,
- bezúplatný převod pozemku pod
místní komunikací, č. ZE č. 1040/1
PK od ÚZSVM na město Staňkov,
- Smlouvu o dílo č. 001/2016
na zpracování dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení
na stavbu sběrného dvora mezi
městem Staňkov a zhotovitelem
dokumentace Ing. Jiřím Preslem,
Štěnovické Náměstí 30, 32 09
Štěnovice. Cena díla je198 000,- Kč
bez DPH.
Usnesení z jednání rady města
dne 25. 5. 2016
Rada města schvaluje
- Dodatek č. 2 smlouvy o výpůjčce
nemovitých věcí č.4/2014, ze dne
26. 5. 2014 mezi ČR – ÚZSVM
a městem Staňkov. Předmětem
výpůjčky jsou pozemky pod stavbou
hasičské zbrojnice ve Staňkově vsi,
- žádost pana Tomáše Kozy, bytem
Soukenická, Staňkov o stavbu na
pozemku města Staňkov, a to o
zřízení bezbariérového přístupu
do rekonstruované budovy č.
p. 209/I, rada města souhlasí se
stavbou bezbariérového přístupu dle
předložené dokumentace,
- žádost Diakonie ČCE, středisko
Západní Čechy, Prokopova 25,
Plzeň o příspěvek ve výši
5 000,- Kč ve prospěch Anny
Baxové, Staňkov I, která využívá
sociální službu Plamínek pro osoby
s postižením v Merklíně,
- žádost Aleny Soldánové, Staňkov
II o zapůjčení a pronájem přísálí
Lidového Domu za účelem rodinné
oslavy dne 9. 9. 2016,
- žádost ředitelky MŠ Marie
Němcové o výjimku z počtu dětí
na školní rok 2016/2017, a to
následovně:
I. třída – 20 dětí (učitelka a ředitelka
na třídě)
II. třída – 28 dětí (+4)
III. třída – 28 dětí (+4)
IV. třída – 28 dětí (+4)
V. třída - 28 dětí (+4)
Kapacita MŠ Staňkov je 138 dětí,
- žádost SOŠ a Gymnázia BEAN
s.r.o., Trnkova 125, Staňkov o
bezplatný pronájem sálu LD za

účelem konání maturitního plesu
čtvrtého ročníku dne 3. 12. 2016,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytové jednotky 1+1
v ulici Nádražní, ve Staňkově,
panu Vladimíru Milému, trvale
bytem Nádražní, Staňkov, jedná se o
výměnu bytu,
- účetní závěrky příspěvkových
organizací města za rok 2015,
- objednávku technické pomoci
RRA (regionální rozvojová
agentura) při přípravě podkladů
pro podání žádosti pro projekt
„Modernizace sběrného dvora
odpadů města Staňkov.“ Cena bude
činit 24 200,- Kč včetně DPH,
- žádost Markéty Vozabule
Karbanové o povolení zřízení
vjezdu na pozemek p. č. 1500
a 1501 v k.ú. Vránov se zřízením
vjezdu na uvedené pozemky s tím,
že stavebník zpevní příjezdovou
komunikaci na pozemku p. č.
1501 v celé šíři komunikace, a to
minimálně v délce nového sjezdu,
včetně finální asfaltové úpravy, a to
na vlastní náklady, za předpokladu
že nebudou narušeny odtokové
poměry dešťových vod,
neschvaluje
- spolupráci při vydání knihy
ANTHROPOID – Pravdivý příběh,
- žádost pana Zbyňka Haise
a Václavy Haisové, bytem
Mathauserova, Staňkov, o
odkoupení části pozemku o výměře
cca 40 m2, pozemek p. č. 1045/3,
Staňkov II. Prodej byl již dříve
zamítnut i na zasedání zastupitelstva
města.
Usnesení z jednání rady města
dne 8. 6. 2016
Rada města ruší
- výběrové řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem: „Víceúčelové hřiště
Staňkov“,
schvaluje
- nové zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce
s názvem: „Víceúčelové
hřiště Staňkov“, zadávací
dokumentaci a odesláním výzvy
k podání nabídek pověřila
společnost Websport Consulting
service s.r.o.
- komisi pro otevírání obálek,
posouzení náležitostí nabídek a
vyhodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Víceúčelové hřiště
Staňkov“,
- příkazní smlouvu mezi městem
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Staňkov jako příkazcem a
společností Websport Consulting
service s.r.o. jako příkazníkem, kde
předmětem smlouvy je provedení
a zajištění zadavatelské činnosti ve
veřejné zakázce malého rozsahu
pod názvem „Víceúčelové hřiště
Staňkov“. Dohodnutá cena díla je
20 000,- Kč + DPH,
- příkazní smlouvu mezi městem
Staňkov jako příkazcem a
společností DOMOZA projekt
s.r.o. jako příkazníkem. Předmětem
smlouvy je zrealizování zadávacího
řízení a zajištění monitoringu
projektu „Oprava hřbitovní zdi ve
městě Staňkov“. Dohodnutá cena
díla je 38 000,- Kč + DPH,
- žádost Základní školy ve Staňkově
o navýšení kapacity školní družiny
ZŠ Staňkov z 90 žáků na 120 žáků,
a to ke dni 1. 9. 2016,
- žádost Základní školy ve Staňkově
o navýšení kapacity školní jídelny
ZŠ Staňkov z 350 uvařených obědů
na 450 obědů, a to ke dni 1. 9. 2016,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytové jednotky v ulici
Nádražní č.p. 16, Staňkov II, byt č.
5 o velikosti 1+2, panu Jaroslavu
Šubertovi, trvale bytem Staňkov,
U Pošty,
- audit bezpečnosti pozemních
komunikací pro návrh projektové
dokumentace pro stavbu
cyklostezky podél silnice I/26
Staňkov – Ohučov a podél silnice
III/18323 Staňkov- Krchleby.
Zpracovatelem auditu je EDIP s.r.o.,
Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň. IČ
25462482, DIČ CZ25462482. Cena
plnění zakázky je 30 000,- Kč bez
DPH,
- žádost Miroslava Výborného,
Nová Ves 38, o umístění stánku
Mobilní občerstvení, výčep piva
pivovaru KONRÁD Rohozec
v době pouti ve Staňkově,
- žádost pana Luďka Štíbra, Žižkova
ul., Staňkov I - Smlouvu o zřízení
věcného břemene plynovodní
přípojky k RD v pozemku ve
vlastnictví města Staňkov, p. č.
1745/1 v k. ú. Staňkov - město za
úplatu 100,- Kč,
- žádost oddílu Fitness Staňkov z.s.
o poskytnutí příspěvku panu Karlu
Radovi ve výši 20 000,- Kč na účast
na mistrovství světa v klasickém
trojboji, které se bude konat 19. 26. 6. v americkém městě Killeen.
Příspěvek bude uhrazen oproti
vyúčtování ze strany příjemce,
- objednávku na výrobu a vysílání
tipů pro volný čas, Okénko měst
a obcí, otevření hřiště pod ZŠ, u
televize ZAK ve výši 25 000,- Kč a
21 500,- Kč,
neschvaluje
- z důvodu napjatosti rozpočtu

města žádost představenstva
Stodské nemocnice a.s. o
poskytnutí fin. příspěvku na nákup
narkotizačního přístroje,
- žádost Oblastního střediska
Diakonie Broumov, Vršovická
64, Praha 10 o uspořádání
mimořádného sběru použitého
šatstva a potřeb do domácnosti.
Důvodem je rozmístění kontejnerů
Charity a dalších kontejnerů na
použité šatstvo. Volný výskyt
pytlů mimo kontejnery láká
nepřizpůsobivé občany a lidi bez
domova k rabování uložených
pytlů a následnému znehodnocení
obsahu pytlů a znečištění veřejných
prostranství.
Usnesení z jednání rady města
dne 22. 6. 2016
Rada města bere na vědomí
- příslib Komerční banky, a.s., na
poskytnutí dlouhodobého úvěru až
do výše 40 000 000,- Kč
na financování projektu
„Staňkovsko - odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova - III. etapa, IV. etapa odkanalizování Vránova“. Město by
využilo možnost spolufinancování
akce v rámci Výzvy č.7/2015
Národního programu Životní
prostředí,

Vodoinstalace - Topení, Ruská ,
Holýšov, IČ 67084117, na stavební
práce na objektu sokolovny
v Krchlebech, cena 1 136 488,- Kč
včetně DPH,
- pronájem pozemku parc. č.
378/15, o výměře 991 m2, ost.
plocha, v k.ú. Staňkov-ves, dle GP
798 – 1057/2016, vyhotoveného
spol. Geodézie jihozápad, s.r.o., p.
Lukáši Gillovi. Smlouvu vypracuje
odb. MIŽP, nájemné dle platného
ceníku,
stanovuje
- časový harmonogram ukončení
hudebních produkcí a činnost
pouťových atrakcí při pouťových
slavnostech ve Staňkově takto:
v pátek 29. 7. 2016 – nejpozději do
02:00 hodin dne 30. 7. 2016,
v sobotu 30. 7. 2016 - nejpozději do
02:00 hodin dne 31. 7. 2016,
v neděli 31. 7. 2016 - nejpozději do
23:00 hodin dne 31. 7. 2016.
Jednání zastupitelstva města ze
dne 29. 6. 2016

Zastupitelstvo města schvaluje
- Rozpočtové opatření č.3, změny
v rozpočtu města na rok 2016.
Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové části
63 018 851,19 Kč
a ve výdajové části
schvaluje
61 592 281,31 Kč.
- žádost Základní školy ve Staňkově Financování bude činit
o příspěvek na zapůjčení skákacího - 1 426 569,88 Kč
hradu na akci konanou 24. 6. 2016
(změna stavu krátkodobých
na zahradě ZŠ, nazvanou
prostředků na bank. účtech
Rozloučení se školou. Příspěvek
2 188 720,12 Kč,
bude poskytnut ve výši max.
splátky úvěrů a půjček
3 000,- Kč oproti řádnému účetnímu - 5 315 290,- Kč,
dokladu,
úvěr
- přijetí finanční dotace z rozpočtu
+1 700 000,- Kč),
Plzeňského kraje do rozpočtu města
Staňkov ve výši 300 000,- Kč
- celoroční hospodaření a
z dotačního programu „Příspěvek
závěrečný účet města za rok
kraje na pořízení nového
2015 včetně Zprávy o výsledku
dopravního automobilu pro
přezkoumání hospodaření pro
JSDHO“,
územní samosprávný celek město
- žádost manželů Holinkových
Staňkov za období od 1. 1. do
o povolení vjezdu přes pozemek
31. 12. 2015, vydané auditorskou
města, p. č. 1045/10 a jeho zpevnění společností ADU. CZ s.r.o., na
a provedení v zámkové dlažbě.
základě provedeného přezkoumání
Další jednání ohledně zřízení vjezdu hospodaření v říjnu 2015 a červnu
bude projednávat odbor MIŽP,
2016 se závěrem: s výhradou
- Prováděcí směrnici pro stanovení nedostatků,
úplaty v MŠ Staňkov ve školním
- účetní závěrku města Staňkov za
roce 2016 – 2017,
r. 2015,
- žádost ZUŠ, výtvarného oboru
- podmínky pro poskytnutí dotace
o zakoupení 12 kusů stolních
z rozpočtu města Staňkov,
malířských stojanů,
- vzorovou Veřejnoprávní smlouvu
- opravu podlahy tělocvičny ZŠ
o poskytnutí dotace z rozpočtu
ve Staňkově (v základu epoxidová
města Staňkov,
pryskyřice, vrchní nátěr 2x PU,
- Smlouvu o dílo na akci:
náklady 115.012,92 Kč, firma
„Víceúčelové hřiště Staňkov“,
Vlastislav Jakeš, 582 61 Česká
uzavřenou mezi městem Staňkov a
Bělá),
VYSSPA Sports Technology s.r.o.,
- smlouvu s firmou Malý,
se sídlem: Cvokařská 10, 30 100
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Plzeň, DIČ: CZ87967638. Cena
díla je smluvně stanovena na částku
4 850 704,21,- Kč,
DPH 21% 1 018 647,88,- Kč,
cena celkem 5 869 352,09,- Kč,
- Veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí účelové dotace
č.33882016. Předmětem smlouvy
je poskytnutí finanční dotace ve
výši 4 000 000,- Kč z rozpočtu
Plzeňského kraje, určené na
částečné pokrytí nákladů na
výstavbu nové lávky přes řeku
Radbuzu ve Staňkově.
- Smlouvu o provedení stavby na
akci : „Lávka přes řeku Radbuzu“,
uzavřenou mezi městem Staňkov
a firmou Habau CZ s.r.o.,
Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České
Budějovice, DIČ CZ26068338,
zastoupenou jednatelem firmy
Dipl. Ing. Eckhartem Aschauerem
a prokuristou firmy Ing. Michalem
Tichovským. Cena díla je dle
smlovy stanovena na částku
9 254 665,67 Kč bez DPH a DPH
21% činí 1 943 479,79 Kč. Cena
celkem 11 198 145,46 Kč,
- časový a finanční harmonogram
akce: Staňkovsko – odkanalizování
obcí na ČOV Staňkov a
odkanalizování Staňkova – III.
etapa, IV. etapa – odkanalizování
Vránova,
- podání žádosti o půjčku v rámci
Výzvy č.7/2015 Národního
programu Životní prostředí
o spolufinancování projektu
„Staňkovsko – odkanalizování obcí
na ČOV Staňkov a dokanalizování
Staňkova – III.etapa, IV.etapa
– odkanalizování Vránova“.
Předpokládaná výše úvěrového
limitu by činila 34 712 284,- Kč.
V případě poskytnutí půjčky SFŽP
bude zajištění realizováno zástavou
nemovitostí nebo bankovní zárukou,
úroková míra pro veřejnoprávní
subjekty je 1 %,
- odmítnutí dotace na akci „ Oprava
hřbitovní zdi ve městě Staňkov“
z důvodu finanční a zejména časové
náročnosti,
- bezúplatný převod objektu
bývalé vodárny p.č. st. 1533 v k.ú.
Staňkov – město od Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci
546/56, Nusle, 14000 Praha na
město Staňkov,
- Smlouvu o právu k provedení
stavby nebo opatření na pozemku
vlastníka – jedná se o parc.č.
1055/7 a 1285 v k.ú. Staňkov –
ves v majetku města, kterých se
dotýká stavba „III/1851 a III/1852
Staňkov – Horní Kamenice – Dolní
Kamenice”, jejímž investorem je
Správa a údržba silnic Plzeňského
kraje, p.o.
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Usnesení z jednání rady města
dne 20. 7. 2016
Rada města schvaluje
- na doporučení bytové komise
přidělení bytové jednotky v DPS,
Žižkova 237, byt č. 4 o velikosti
1+1, paní Jaroslavě Volínové, trvale
bytem Staňkov II,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytové jednotky v ulici
Nádražní č.p. 353, byt č. 9 o
velikosti 1+1, paní Ludmile
Šlajerové, trvale bytem Staňkov I,
- na doporučení bytové komise
přidělení bytové jednotky U Pošty
392., byt č. 8 o velikosti 1+2, paní
Jitce Šimůnkové, trvale bytem

Staňkov I,
- nabídku Ing. Josefa Hlavničky
na provádění technického dozoru
investora a koordinátora bezpečnosti
práce na akci „Stavba lávky přes
řeku Radbuzu“. Cena za provedení
díla je 199 650,- Kč včetně DPH,
- provádění autorského dozoru na
stavbu lávky přes řeku Radbuzu.
Dozor bude provádět V-NOC,
Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec.
Cena je stanovena dle nabídky
605,- Kč/1 hod. včetně DPH,
- žádost ředitelky MŠ o rozšíření
služeb z balíčku Mini na balíček
Standard domény „skolkastankov.cz“
Cena za poskytnutí služeb je 249,Kč za jeden měsíc, cena za rok je

Nová lávka přes řeku Radbuzu

		
O nutnosti vybudovat novou lávku přes řeku
Radbuzu spojující Vodní ulici s ulicí U Radbuzy,
která nahradí stávající, již nevyhovující, bezmála
60 let starou lávku, uvažuje město již několik let.
Nový most či lávka se nestaví ve městě každý den
či rok, a proto jsem rád, že zastupitelstvo města
schválilo na svém červnovém zasedání smlouvu o
dílo s firmou Habau CZ s.r.o., která umožní lávku
za přibližně 11 mil. Kč vybudovat. Při zachování
stávajícího, mobilními zábranami odděleného
průchodu pro chodce a cyklisty, umožní v případě
nutnosti i obousměrný (jedním pruhem semafory
řízený) provoz pro místní osobní automobilovou
dopravu do 3,5 t. To zejména v případě uzavření
silničního mostu přes řeku Radbuzu z důvodu
havárie či opravy. Most přes Radbuzu je jedinou
spojnicí mezi Staňkovem městem a Staňkovem vsí
a takto se umožní obyvatelům města dostat se bez
nutnosti použít oficiální objízdné trasy přes Holýšov
či Horšovský Týn nebo nevyhovující komunikaci
přes Bílý mlýn do druhé části Staňkova. Nejedná
se jen o rodiče, kteří povezou děti do školky či do
školy, ale i o spojení se
zdravotním střediskem,
městským úřadem, ale
třeba i Lidovým domem.
Jinak bude lávka sloužit
výhradně pro chodce
a cyklisty a používání
lávky
pro
průjezd
osobní
automobilové
dopravy bude zakázáno
a znemožněno osazením
uzamykatelných zábran.
V
souvislosti
s
cca
pětiměsíční rekonstrukcí
silničního mostu přes
řeku Radbuzu, která je
naplánována
Správou
a
údržbou
silnic
Plzeňského kraje na rok
2017, se městu podařilo
na novou lávku získat
z rozpočtu Plzeňského
kraje nezanedbatelnou
dotaci ve výši 4 mil. Kč.
Chtěl bych poděkovat

2988,- Kč,
- umístění předvolebního
banneru strany ODS na náměstí
T.G.Masaryka. Rozměr banneru
bude 1,2x1,2 m x 2,5 m, termín
umístění bude 23. 9. 2016 – 7. 10.
2016,
- v rámci předvolební kampaně
ČSSD jízdu veteránů dne 16. 9.
2016 v době 13.00-14.00 hodin na
náměstí ve Staňkově,.
- žádost paní Hany Polankové,
Wenigova ul., o pronájem přísálí
Lidového domu dne 27. 8. 2016 za
účelem pořádání rodinné oslavy,
- smlouvu č. 39982016 s Plzeňským
krajem o poskytnutí účelové dotace
určené na vybudování sportoviště u

základní školy, dotace se poskytuje
jako investiční ve výši
400 000,- Kč,
- leasingovou smlouvu na koupi
služebního vozidla Škoda Octavia,
- leasingovou smlouvu na koupi
služebního vozidla Škoda Yeti,
doporučuje
- zastupitelstvu města Staňkov
schválit prodej části pozemku
p.č.1678 RNDr. Petru Stauberovi,
U Čermenského lesíka 440.
Pozemek navazuje na pozemky
žadatele, doporučená cena za
1 m2 je 105,- Kč. Náklady spojené
s prodejem pozemku uhradí žadatel.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

vedení Plzeňského kraje, které nám vyšlo vstříc
a pochopilo komplikovanou a složitou dopravní
obslužnost ve městě při uzavření mostu a finančně
podpořilo výstavbu lávky. Výstavba bude zahájena
dne 5. září předáním staveniště prováděcí firmě.
Na poslední chvíli se nám podařilo vymyslet
způsob, díky kterému, pokud bude realizovatelný
po technické stránce, zůstane průchod přes lávku
zachován s minimálními omezeními prakticky po
celou dobu výstavby, samozřejmě za předpokladu
normálního průtoku vody v řece. Lávka se za
pomoci jeřábu přesune proti proudu řeky o několik
metrů blíže k mostu přes řeku Radbuzu, kde bude
položena přímo na břeh řeky na panely a přístup k
ní bude upraven štěrkodrtí a napojen na stávající
komunikace pro pěší. Doba realizace by neměla
přesáhnout 6 měsíců, naopak předpokládáme, že
v případě příznivého počasí bude lávka dokončena
ještě v letošním roce.
Děkuji obyvatelům města za pochopení a
shovívavost za vzniklé komplikace v souvislosti s
budováním nové lávky.
					
Starosta
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Výstavba obchvatu pokračuje,

pokračuje a chýlí se ke konci. Zprovoznění obchvatu města se z technických důvodů prozatím přesouvá z 1. října pravděpodobně na konec
letošního roku. Následující fotografie jsou ze dne 8. srpna 2016 (red.)

Směr Ohučov						

Směr Vránov

Směr letiště						

Směr letiště

Směr Puclice

Oprava hřbitovní zdi se
odkládá
Někdy musí zastupitelé města učinit i rozhodnutí, které by nejraději nedělali. Typickým příkladem bylo odmítnutí dotace ve výši 700.000,- Kč
na opravu hřbitovní zdi, kterou se nám podařilo získat z ministerstva zemědělství. Důvodů pro toto rozhodnutí bylo hned několik.
Největším problémem byla doba realizace – rozhodnutí o poskytnutí
dotace město obdrželo 23. června a oprava zdi měla být provedena a stavební práce vyfakturovány nejpozději do 10. září letošního
roku. Celá oprava měla stát bezmála 2 mil. Kč a bylo nutné provést
poptávkové řízení na zhotovitele. Žádná z oslovených firem nebyla schopná, kvůli probíhající stavební sezóně a již nasmlouvaným
zakázkám, městu garantovat dokončení opravy ve stanoveném termínu. Rovněž tak nebylo možné využít k tomuto účelu ani MTBS,

neboť jeho pracovníci finišují na budování sportoviště pod školou a
začínají práce na budování klubovny se sociálním zázemím pro tenisový oddíl a sociálního zázemí pro Stříbrnou rosu a Fittnes club.
Neméně podstatným důvodem je i důvod finanční. V současné době,
kdy se dokončuje hřiště pod školou, začne se budovat nová lávka
přes řeku Radbuzu a na jaře příštího roku i dlouho slibované víceúčelové hřiště pod Lidovým domem, není ve finančních možnostech
města investovat dalších 1,3 mil. Kč do opravy hřbitovní zdi. A to ještě
máme podané žádosti o dotaci na cyklostezky Staňkov – Ohučov
a Staňkov - Krchleby, u kterých musíme mít připravené, v případě
akceptování žádostí a získání dotace, rovněž prostředky na finanční
spoluúčast města. Je dobře, že se nám podařilo v jarních měsících z
vlastních prostředků vyasfaltovat cestičky na urnovém háji. O dotaci
jsme připraveni žádat opětovně a věříme tomu, že podmínky při příští
výzvě budou, alespoň co se termínu realizace akce týká, pro město
příznivější.
Starosta
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Víceúčelové hřiště pod Lidovým domem

Červnové zastupitelstvo města schválilo smlouvu o dílo na výstavbu několik let již odkládaného víceúčelové hřiště s firmou Vysspa Sports technology, která podala ve výběrovém řízení nejnižší nabídku. Hřiště vznikne pod Lidovým domem, mělo by stát necelých 6 mil. Kč a
bude zcela hrazeno z rozpočtu města Staňkov. S výstavbou se začne v březnu příštího roku
a dokončení je plánováno na srpen téhož roku tak, aby hřiště mohlo být dětmi ze základní
školy a samozřejmě i širokou veřejností bezprostředně po jeho dokončení plně využíváno.
Hřiště bude oplocené o rozměrech 44 m x 24 m a umožní využití pro hraní malé kopané,
házené, nohejbalu, volejbalu, streetballu a tenisu. Součástí je i zázemí s terasou, klubovnou, skladem a dvěma šatnami s nezbytným sociálním zařízením – umývárnou se sprchami
a WC. Provozně bude hřiště spadat pod MTBS a správce Lidového domu. Bezplatné užívání
město umožní nejen dětem ze základní školy v rámci výuky, ale i mateřské škole a střední
soukromé škole a gymnáziu Bean. U ostatních subjektů, ať již organizovaných nebo neorganizovaných, se budeme snažit nastavit ceny za pronájem tak, aby jejich výše byla pro
tyto subjekty únosná.
Starosta

Společenská kronika

V měsíci červenci oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Holečková Zdeňka, Staňkov I 93 let
Bártová Jana, Staňkov I
75 let
Tomanová Marie, Staňkov II 75 let
Plasová Inge, Staňkov II
75 let
Kastlová Anna, Staňkov I
70 let
Špringerová Marie, Krchleby 70 let
Hrdina Ota, Staňkov I
70 let
Zámostná Marie, Staňkov II
70 let
		

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

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

V měsíci srpnu oslavili a oslaví významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Straková Věra, Staňkov I		
91 let		
Slavíková Alena, Staňkov I		
90 let
Kettnerová Irena, Staňkov II		
85 let		
Koláček Karel, Krchleby		
75 let
Ježková Anna, Staňkov II		
75 let		
Štíbrová Ludmila, Staňkov I		
75 let
Řeháček Milan, Staňkov I		
70 let		
Schejbal Karel, Staňkov I		
70 let
Honková Jana, Staňkov I		
70 let		
				
Blahopřejeme všem jubilantům.

Zdeněk Duffek v oficiálním seznamu
tuzemských rekordů!

(Za použití nejrůznějších webových stránek rádi zveřejňujeme i v našem
zpravodaji)
Přes 13 tisíc hodin ve vzduchu. Pilot malých letadel je českým rekordmanem
Dvaasedmdesátiletý pilot Zdeněk Duffek ze Staňkova se dostal do České
knihy rekordů. Od roku 1960 absolvoval nejvíc oficiálně evidovaných vzletů
na různých typech motorových, bezmotorových a ultralehkých strojů.
Do expozice pelhřimovského Muzea
rekordů a kuriozit při té příležitosti
předal svůj první pilotní deník.
Pro certifikát, který potvrzuje zápis
do tuzemské knihy rekordů, si Zdeněk Duffek v pondělí ráno doletěl
z domovského letiště ve Staňkově.
Dokument mu zástupci pelhřimovské Agentury Dobrý den předali
před půl desátou dopoledne na letišti v Jihlavě-Henčově.
„Let sem byl perfektní, celkem jednoduchý. Podmínky bezvadné,“ říkal po
přistání Duffek. Trasu na Vysočinu vedoucí třeba přes Zelenou Horu u Nepomuku nebo okolo zámku Blatná, Tábora a Obrataně znal zpaměti. Za svou
kariéru totiž létal třeba i na revize s letadly do Bratislavy a v Jihlavě si dával
mezipřistání na tankování.
Od roku 1960 do 29. června 2016 uskutečnil 115 817 vzletů a nalétal bez
jedné minuty 13 359 hodin. A tato čísla dál vylepšuje - nejen letem do Jihlavy a zpět. „Za dalších dvacet nebo pětadvacet roků ty vaše statistiky opravíme,“ usmíval se Josef Vaněk z Agentury Dobrý den.
Zdeněk Duffek má létání rád od mládí. I teď v důchodu se mu věnuje. „Jestli
budu lítat dál? To je otázka zdraví,“ řekl novinářům na Henčově. Ke svým
úctyhodným statistikám se dostal i proto, že pětatřicet let létal v práškovacím letadle. Za svou dosavadní kariéru měl jedno nouzové přistání - se
‚čmelákem‘.
„Praskl mi tehdy reduktor,“ vysvětlil pilot. „Motor letadla ztichl, vrtule se

zastavila a roztočila se obráceně. Vy
však sednete s letadlem jako s plachťákem. Ale musíte hodně rychle.
Když je stroj plný, tak jde dolů hned,“
dodal.
Zatímco dlouhé roky práškoval pole,
létal obchodně či dělal instruktora,
tak práce pilota velkých dopravních
letadel ho prý nelákala. „Letiště
Staňkov mám pět kilometrů od baráku. Byla a je to tam činnost za ideálních podmínek - jak pracovních, tak i
zázemím,“ poznamenal. Možnosti přejít k dopravním letounům přitom měl.
„V 80. letech dost lidí od nás šlo k dopravě,“ potvrdil Duffek.
S létáním začal ve svých patnácti letech, jinak je vyučený elektrikář - slaboproudař.
Zápis do České knihy rekordů mu věnovali jeho kamarádi a kolegové z letiště
Staňkov. Šlo o dárek k 72. narozeninám, které měl Zdeněk Duffek
7. července.			
Jaroslav Paclík
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Trochu ohleduplnosti a myslet na bezpečí našich dětí
V posledním období Staňkov zasáhla móda, která se týká způsobu venčení
našich psích miláčků. I přesto, že vyhláška ohledně pohybu psů na veřejném
prostranství hovoří jasným způsobem, tedy volný pohyb psů na veřejném
prostranství a v obydlených zónách zakazuje, tak se stalo velkým hitem
venčení psů tzv. „na volno“, t.j. bez vodítek, a v některých případech i bez
obojků, tedy bez registračních známek. Jsou to velice nepříjemné situace,
když se během cesty městem setkáváme s volně pobíhajícími pejsky, jak
to bývá zvykem v Rumunsku, které je tím vyhlášené. Anebo se setkáváme
se psy, které jejich majitelé venčí stylem, že není zřejmé, kdo koho vlastně
venčí, tedy kdo koho poslouchá. Je pak zcela těžké uvěřit tvrzení majitele
pejska: „Nebojte, ten nic nedělá!”, když je zřejmé, že pes je absolutně
neovladatelný a jenom zřídka reaguje na povely. Nejhorší situace nastává,
když se míjí dva psi, z toho jeden je venčen na vodítku, ale ten druhý má
volné pole působnosti a může si dělat co chce. A u dětí, zejména těch
malých, hrozí ohrožení, či napadení volně se pohybujícím psem v tom
největším možném rozsahu. Jednak mají děti a psi k sobě výškově daleko
blíž, tedy k vzájemnému očnímu kontaktu, než s dospělým člověkem, ale
také se nezřídka stává, že malé dítě, které vyjadřuje svoji radost nad volně
pobíhajícím pejskem tím, že se směje, tedy jsou mu při smíchu vidět zuby,
bývá napadeno nejčastěji. Pro psa znamenají totiž vyceněné zuby signál k
útoku. Riziko ohrožení se zvyšuje i v těchto letních dnech, jelikož na psy
stejně tak jako na člověka nepříznivě působí dlouhodobé vysoké okolní
teploty. Ty mohou ovlivnit naše jednání a chování a to samé platí i pro psy. V
těchto horkých a dusných letních dnech se mohou projevovat podrážděně,
nervozně a neposlušně. Buďme k sobě trochu ohleduplní anebo mysleme
alespoň na bezpečí našich dětí. Potom, až se stane nějaké neštěstí, které
by mohlo zanechat trvalé následky v oblasti obličeje, už bude na cokoliv
pozdě!
Ivo Panuš

Kultura

Na popud a zásluhou Městského
úřadu vyšla publikace historičky, archivářky a současné kronikářky města Staňkov PhDr. Věry Steinbachové

„KREYSA život a doba staňkovského podnikatelského rodu“.

Přetiskujeme část prologu publikace:
Každý region, každá obec si připomíná rodáky, kteří svou činností zanechali výrazné stopy v její historii nebo svým významem vešli do širokého
povědomí za její hranice. Předkládaná publikace chce připomenout staňkovskou podnikatelskou rodinu Kreysů, která bezesporu ovlivnila život Staňkovských i lidí v blízkém i širším okolí.
Budeme sledovat tři generace jedné rodiny, která ze skromných začátků
svou pílí, pracovitostí a houževnatostí vytvořila rodinný podnik, v němž postupem času našlo obživu více než 500 lidí. Ještě dnes je ve Staňkově i okolí
dost těch, kteří si pamatují, že jejich rodiče nebo prarodiče pracovali v některém z Kreysových závodů rodinné firmy.
Cesta k vybudování rozsáhlého podniku nebyla jednoduchá, úspěšná období se střídala s obtížnými, podnik byl na pokraji úplného krachu, nezdolnou
vůlí se však majitelům podařilo vždy najít východisko a pokračovat v rodinném díle.
Poslední rána, která znamenala konec rodinného snažení, přišla po roce
1945, kdy byly nejdříve znárodněny Kreysovy kamenouhelné doly, a v roce
1948 i zbývající podniky. Rodina se odstěhovala do Spojených států amerických a v nastoleném režimu
československé republiky nebylo vhodné připomínat podnikatelské úspěchy kapitalistů. Stejný postoj zaujímala i následná
socialistická republika.
Po dlouhých letech došlo na
podzim roku 1989 ke změně režimu a otevřel se opět prostor
pro soukromé podnikání. Právě
proto je vhodné připomenout si
úspěšné podnikatele minulosti
a připomenout si i to, že výsledky jejich činnosti byly podmíněny poctivou prací a vysokými
mravními zásadami.
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Oslava 32. výročí založení
staňkovské mateřské školy

Věřte tomu nebo ne, v srpnu bylo naší mateřské škole 32 let.
Někomu se může zdát, že je to doba nepříliš dlouhá, někomu
naopak, že je to už úctyhodný věk. Máte pravdu, protože
čas je relativní stejně jako pohled na to, jestli takové výročí
oslavovat. My, zaměstnanci školy, jsme se dohodli, že ano. V
tomto rozhodování nám pomohly i „školkové“ děti, které se
na oslavách vždy rády podílí.
Jestli si někdo myslí, že jsme se sešli, zavzpomínali a
bylo odbyto, je na omylu. Už dlouho předtím jsme se radili,
kombinovali a přemýšleli, jak a co zařídit, aby byli všichni
pozvaní spokojeni. Chtěli jsme dosáhnout toho, aby se každý u nás tento den cítil spokojeně a prožil u nás příjemné
odpoledne. Celkem složitý se jevil hned první úkol. Pozvat
všechny, kteří kdy měli s naší mateřskou školou co dělat. Seznam bývalých zaměstnanců a významných osob byl pěkně
dlouhý, a tak jsme museli nejen řádně zalovit v paměti, ale
využít i alba, kroniky, abychom na nikoho nezapomněli. Hosté byli osloveni pozvánkami, na jejichž výrobě se podílely i
děti.
Oslava byla naplánována na čtvrtek 2. 6. 2016, a to
hned ve dvou variantách. Pro mokrou a suchou verzi. Počasí nám ten den přálo, a tak jsme mohli zvolit tu suchou
variantu, která byla přece jen příjemnější, protože se mohla
odehrát na naší nové školní zahradě. Začátek byl stanoven
na 13.00 hodin. Hosté však přicházeli již dříve, aby si mohli
prostory školky prohlédnout s časovým předstihem. I když
prohlídka probíhala za běžného provozu, je třeba poděkovat
nejen dětem za jejich milé přijetí, ale i hostům za toleranci.
Nejen za to dostal každý malý dárek na uvítanou.
Něco málo po jedné hodině začala oficiální část v
nejnovější třídě u Vrabečků, která se pro tento den proměnila v jakousi divadelní scénu vyzdobenou kulisami pro kulturní vystoupení. Pod vedením svých učitelek si děti připravily
pěvecké vystoupení na téma „Řemesla“ a taneční na téma
„Na vesnické tancovačce“. Dětem to v kostýmech vesnické
chasy moc slušelo a závěrečný potlesk pro ně byl zaslouženou odměnou. Projev ředitelky školy M. Němcové všechny
provedl minulostí školy a také jejími osobními postřehy a zážitky. Pak už byli přítomní pozváni na prohlídku nové školní
zahrady, o kterou byl mimořádný zájem. Pro tuto příležitost
byla na zahradě za pomoci technických služeb města vytvořena různá odpočinková zákoutí, která poskytovala možnost
prohlédnout si školní alba a kroniky, občerstvit se nebo jen
tak přátelsky posedět a pohovořit si o létech minulých i současných. Sváteční atmosféra byla podmalována příjemnou
hudbou, která umocňovala sváteční náladu tohoto čtvrtečního odpoledne.
Chtěli bychom poděkovat osloveným hostům, kteří
naše pozvání přijali. Namátkou uvádím zástupce zřizovatele
v čele se starostou A. Horákem, představitele obce, zástupce
KÚPK, pracovníky ZŠ, ZUŠ, DD, knihovny, pedagogické pracovníky z okolních a spřátelených MŠ, bývalé zaměstnance
naší MŠ, dětskou lékařku M. Kubátovou a další.
Odměnou pro současné zaměstnance byla hudební
tečka na závěr v podobě koncertu na přání, při kterém si
zaměstnanci společně zazpívali.
A teď už zbývá jen vysvětlit, proč jsme oslavu uspořádali letos a ne před dvěma roky ke kulatému výročí? Termín jsme posunuli záměrně, abychom se mohli pochlubit
dokončenou školní zahradou, která v širokém okolí nemá
konkurenci. To ocenili i hosté a děkovali za příjemně strávené odpoledne plné zážitků.		
M. Přibylová
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Na letišti ve Staňkově se chystá velká auto
show s bohatým programem pro celou rodinu
Staňkovské letiště v září ožije velkou akcí určenou nejen pro
motoristy, ale i pro celou rodinu. V sobotu 24. září od 13
hodin se uskuteční 2. ročník Auto moto show. Louka u letištního hangáru bude plná automobilových novinek, trenažérů
a dalších atrakcí.
„Navazujeme na loňský první úspěšný ročník, který nás překvapil obrovskou návštěvností. Také letos chceme návštěvníkům představit novinky na automobilovém trhu a další modely několika značek. Připravujeme ještě větší doprovodný
program. Chybět nebudou kaskadérské show, jízdy zručnosti, předváděcí jízdy, automobilové trenažéry a také soutěže
o zapůjčení vozů, “ upřesnila Martina Šmuclerová, ředitelka
společnosti Autocentrum Jan Šmucler. Program doplní velká
dětská zóna, hasičská vystoupení a také letecký program. K
vidění budou modely letadel, letiště bude nabízet vyhlídkové
lety po okolí. Během odpoledne předvede několikrát svoji
show plnou triků, smyků a akrobacie motokaskadér Bohuslav Chmelař.
Účast přislíbil i mistr Evropy v cestovních vozech Petr Fulín,
který do Staňkova přiveze svůj závodní speciál. V jednání
jsou další zvučná jména.
Každý z účastníků akce bude mít šanci vyhrát zajímavé ceny,
účastníci předváděcích jízd budou ve hře o zapůjčení vozů
na víkend.
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Veletrvhního ruchu
cesto ského kraje
Plzen

Vstupné na Auto moto show bude opět zdarma, občerstvení budou nabízet desítky stánků přímo v areálu. Parkování
bude zajištěno rovněž na letišti.
Akci pořádá Autocentrum Jan Šmucler ve spolupráci s letištěm Staňkov a městem Staňkov.

Pozvánka na koncert S.A.P. ve Staňkově

Ve stejné době jako dnes jsem minulý rok psal o staňkovské kapele S.A.P.,
zmínil jsem se o tom, že tato kapela hraje s mírnými přestávkami velice
dlouho a dnes už téměř nikdo nepamatuje množství hudebníků, kteří se
v kapele za ta léta hraní vystřídali. Od roku 2013 hraje kapela ve složení:
Petr Beneš (Beny) - jediný ze zakládajících členů kapely, Honza Mergl (Cipís),
Petr Vlček (Vlk) a Martin Škarda (Mates). Pro připomenutí všem, kteří jsou
příznivci dobrého bigbítu, se naskýtá v letošním roce příležitost poslechnout si S.A.P. v různorodém složení hudebníků, neboť 3. 9. 2016 vystoupí
v Lidovém domě ve Staňkově k příležitosti 30
let od založení s některými svými bývalými členy. Těšit se můžete na Luboše Oulíka, Martina
Hrubého, Milana Khase, Adrianu Christovovou
a další bývalé členy S.A.P. Jako host vystoupí
Hudba Sauna a Medy Gang. Určitě se mohou
všichni návštěvníci těšit na dobrou zábavu, kterou již 30 roků přináší S.A.P. do Staňkova. 30 let
působení jedné kapely není málo a je zázrak,
když kapela staňkovského formátu vydrží hrát
takovou dobu, proto se všichni dostavte 3. 9.
do „Liďáku“ ve Staňkově a hlavně nezapomeňte doma dobrou náladu.
L. Holeček
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Přijďte se bavit s dětmi na ITEP 2016!
Odpočívat lze ve wellness i aktivně. Cyklistika, pěší turistika, objevování
krás přírody, poznávání historie při návštěvách turistických cílů, hradů a
zámků. Kdo by se na to vše netěšil s příchodem turistické sezóny a ještě
lépe s příchodem léta. Ovšem s koncem léta nemusí nutně skončit cesty za
zábavou ani samotné chvíle rozptýlení. Přijďte načerpat informace z oblasti
dějin, zeměpisu, nechte se inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky,
tipů na výlety. Zastavte se pro novou brožuru „Bavte se s dětmi v Plzeňském
kraji“ s více než 100 turistickými cíli v regionu. Program bude připraven jak
pro ty nejmenší, tak i pro starší žáky základních škol a studenty středních
škol, kteří navštíví veletrh v rámci výuky. Přijďte si hrát, soutěžit a trhnout
rekordy nejen ve skládání kelímků, ve vědomostních a paměťových turnajích,
kdo dřív vymydlí mejdlíčko, kdo sní v nejkratším čase šneka ITEPáka, těšte se
na kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, usaďte se u divadelního představení
pana Šrédla, žasněte pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu,
nahlédněte do přírody v expozici Národního parku Šumava, do Chodska,
Muzea Loutek, Zoo Plzeň, pokoušejte přírodní zákony s Techmánií, těšte se
na protagonisty ze seriálu Policie Modrava, slavné osobnosti fotbalového
klubu FC Viktroria Plzeň a čeká vás mnohem více. Přijďte na ITEP 2016!
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Ze vzpomínek na zašlé časy Staňkova
V nedávné době vyšla krásná kniha, která dokumentuje historii pro
Staňkov velmi významného rodu Kreysů. Při té příležitosti jsem si
uvědomil, že poslední průmyslová část, kterou rod Kreysů zanechal
Staňkovu, tedy bývalá šamotka u nádraží ve Staňkově, je opět na
prodej a její historie je o krůček dál k dalšímu záznamu a kdo ví, možná i k úplnému zániku. Proto jsem se rozhodl čtenářům Staňkovska
poskytnout trochu z historie dávné i nedávné o tomto závodu.
V roce 1945 přešel veškerý majetek Kreysů pod tzv. Národní správu, později je majiteli vrácen a po znárodnění závodu v roce 1948
se stává František Kreysa poradcem nového vedení závodu. Závod je součástí Západočeských keramických závodů Horní Bříza.
Vedením závodu je pověřen ing. Komrska, stranickým předsedou
ZO KSČ je V. Komanec (truhlář) a předsedou ZV ROH J. Steinbach
(topič). V závodě je funkční vlastní jednotka Lidových milicí. Od
1. 1. 1950 je závod přičleněn k Chlumčanským keramickým závodům,
se sídlem v Chlumčanech a ředitelem závodu je jmenován Václav
Blumentritt. V roce 1954 dochází k další přestavbě závodu a nosným
programem se stává výroba kyselinovzdorné kameniny, cca 7300 tun
ročně. Vlivem rostoucí mechanizace se snižuje počet zaměstnanců.
V letech 1958 až 1961 začal závod navíc vyrábět prefabrikované,
antukové, komínové bloky – zpracovává se odpad z dnes již úplně
zaniklé cihelny. V roce 1961 byla zkušebně v elektrické peci vyrobena mozaika, cca 5000 m2, ale z prostorových a technických důvodů
se ve výrobě nepokračovalo a pec byla na počátku devadesátých
let zcela zlikvidována, aniž by vyrobila další metry mozaiky. V roce
1962 je do funkce ředitele jmenován Ladislav Kumpa. V této době se
pořádají velké veřejné slavnosti ke Dni stavbařů pod hrází rybníka
Víšek, k tanci a poslechu hraje kapela pana Fictuma. Zaměstnává
se jen kolem 90 zaměstnanců. V roce 1969 se začíná vyrábět, v té
době žádaná a strategická surovina, Kaselská hněď. K její výrobě
se používal tzv. „kapucín“, tj. méně hodnotné zvětralé hnědé uhlí.
80% výroby Kaselské hnědi jde na export do Rakouska, Jugoslávie,
NSR a Itálie. Jako doplňková výroba je zahájena výroba nástřikových
fasádních drtí.
V roce 1973 je dokončena výstavba nové haly na výrobu glazované
mozaiky, vypalování se provádí v moderní tunelové peci vytápěné
svítiplynem. V roce 1977 je jmenován do funkce ředitele závodu Petr
Šefčík z Osvračína a po roce 1978 opět Václav Blumentritt. Od roku
1982 dochází ke změně technologie výroby a na místo mozaiky se
začíná s výrobou glazovaných fasádních pásků, jejichž výroba je
ukončena až na podzim v roce 1992. Od roku 1982, kdy odešel do
důchodu Václav Blumentritt, je jmenován do funkce ředitele Bohumil
Vaska z Bukové, kterého vystřídal v roce 1992 jako poslední ředitel závodu pan Zdeněk Hruška, který přišel z CHKZ z Chlumčan. V
roce 1993 v červnu je započato s výrobou režných slinutých dlaždic
na nové lince, která nahradila zastaralou výrobu glazovaných pásků.
Technologie je dodána firmou SITI z Itálie. Ve stejném roce v září je
zahájena výroba leštěných dlaždic v novém provozu.
V roce 1999 se stává vlastníkem CHKZ a.s. Chlumčany firma Lasselsberger z Rakouska, dochází k reorganizaci a.s, tím ke zrušení statutu závodu Staňkov. Ze závodu Staňkov se stává provoz závodu Dlaždice II v Chlumčanech, odchází do důchodu ředitel Zdeněk Hruška a
na jeho místo nastupuje Jaroslav Pěnička, syn generálního ředitele
CHKZ. Po jeho odchodu až do ukončení výroby a zastavení všech
provozů podnik vede Zdeněk Herajt z Dolní Kamenice. V roce 2006
dochází k úplnému uzavření výroby v bývalé šamotce a k propuštění
všech zaměstnanců, z nichž části bylo umožněno dojíždět do provozů v Chlumčanech, tím je úplně a zřejmě navždy uzavřena etapa výroby cihlářského a keramického průmyslu ve Staňkově. Zůstanou jen
dobové fotografie a mnoho výrobků, které se staly součástí staňkovských domů. Kdysi moderní výroba cihlářského, dinasového a dlaždicového zboží zůstane jen součástí kronik a vzpomínek. Zavřením
poslední průmyslové výroby přišlo o práci na 80 zaměstnanců, když v
době největšího rozmachu měla šamotka na 160 zaměstnanců.
Luboš Holeček

Rybářské posezení
20. 8. 2016

Předposlední prázdninové sobotní odpoledne přilákalo
do areálu Malého mlýna více než stovku návštěvníků a
příznivců Petrova cechu. Odpolední a večerní posezení, které
zorganizovala místní rybářská organizace, opět zpříjemnila
hudební produkcí Holýšovská trojka. Pánové hráli výborně
a nejeden pár vytáhli na zelený parket. Navíc - pivo bylo
skvělé, tombola bohatá, rybí řízečky dozlatova vypečené...
Co víc si na sklonku léta přát?
F. Schenk

TJ Sokol Staňkov, odbor turistiky srdečně zve
v sobotu 8. října 2016 na 38. ročník akce
SMYČKA RADBUZY.
Start - sokolovna Staňkov 7 - 12 hodin.
Startovné 10 a 15 Kč.
Tradiční občerstvení na trasách i v cíli zajištěno.
Informace tel.: 723 237 675
Chovatelé ptactva pořádají

BURZU EXOTŮ VE STAŇKOVĚ
Prodej krmiv, doplňků a výkup ptactva
Každou třetí neděli v sokolovně
od 8:00 – 10:00 hodin
18. 9., 16. 10., 20. 11., 18. 12.

Tel.: 604 183 488, 775 067 057
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Zahrádkáři po
jedenačtyřicáté

Kultura

Již 41. ročník tradiční výstavy
staňkovských zahrádkářů přilákal
opět značné množství místních i
přespolních zájemců. Výstavě dominovaly jiřiny a mečíky. Doprovázely je opět bonsaje, květinová
aranžmá, výtvarné práce, prodej
výpěstků i drobných výrobků.
Soutěžilo se o nejhezčí mečík
výstavy a v tombole bylo velké
množství cen.

27. - 28. srpna

Letecký víkend na letišti ve Staňkově

4. září 		

Historický den v areálu sokolovny Staňkov

3. září 		

Rocková taneční zábava - S.A.P. v LD

10. září

14. ročník soutěže v požárním útoku o pohár 		

		

města Staňkova, fotbalové hřiště Staňkov

10. září

Taneční kurz - zahájení v LD

23. září 		

Veselá trojka, koncert v LD

24. září 		

Soutěž mladých hasičů, fotbalové hřiště Staňkov

24. září		

Rocková taneční zábava - Harlej

24. září		

2. ročník Auto moto show-letiště Staňkov

8. října 		

Taneční kurz - I. prodloužená v LD

15. října

Rocková taneční zábava v LD

22. října

Rocková taneční zábava v LD

27. října

Libkovanka, koncert v LD

29. října

Taneční kurz - II. prodloužená v LD

5. - 6. listopadu Festival deskových her v LD

Dobré zboží se chválí
samo - asi tak by se daly

shrnout pocity, které ve
mně zanechala výstava výtvarných prací staňkovské
ZUŠ. Jako každoročně byla
v sokolovně k vidění hitparáda výtvarných technik a
nápaditosti, která se jinde
prostě nevidí. Mezinárodní dětská
výtvarná soutěž Lidice letos Andree
Chvalové (9 let), Ladislavovi Kaufnerovi (11 let) udělila za jejich práce čestné uznání. Osobně vyslovuji
uznání a upřímný obdiv Jaroslavě
Kaufnerové za kreativitu a velký kus
odvedené práce.
Ferdinand Schenk

11. listopadu

Marcel Zmožek & Mára, koncert v LD

13. listopadu

5. ročník Dance show

19. listopadu

Rocková taneční zábava v LD

26. listopadu

Rocková taneční zábava

29. listopadu

Hanka Křížková a Tomáš Savka, koncert v LD
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Sport

Evropské stříbro pro Fitness Staňkov

Letošní mistrovství Evropy v silovém trojboji masters se
konalo začátkem července 2016 v trojbojaři oblíbeném
Parkhotelu v Plzni na Borech. Jedním z českých účastníků
byl také staňkovský Karel Rada, jenž reprezentoval Českou
republiku v kategorii do 105 kg mužů nad 40 let. Ačkoli
Karlovi po mistrovství světa v Texasu zbývaly na přípravu
pouhé 3 týdny, úspěšně vybojoval stříbrnou medaili.
Karlovi k titulu vicemistra Evropy dopomohl celkový výkon
785 kg. Ten nestačil jen na suverénní představení Baka Suneho z Dánska. Karel zvedl 300 kg ve dřepu, v tlaku na lavici vytlačil 210 kg, aby pak závod završil 275 kg v mrtvém
tahu. Ve všech disciplínách díky tomu získal ještě tři dílčí
bronzové medaile. Po náročné sezoně ho čeká zasloužené
soutěžní volno, které využije k regeneraci zmoženého těla.
Fitness Staňkov v této sezoně bude reprezentovat ještě Jan
More, který se v srpnu vydá do Polska, aby se zúčastnil
mistrovství Evropy v silovém trojboji juniorů.
Příští sezona se rozjíždí soutěžemi družstev již v září 2016.
Všichni staňkovští trojbojaři se na ni budou moci připravovat v nových prostorách rozšířené posilovny, jejíž přístavba
je v plném proudu.
Josef Šitera
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Staňkovští trojbojaři na
mistrovství světa v USA

Letošní mistrovství světa v silovém trojboji hostilo koncem
června 2016 město Killeen ve Spojených státech. Českou republiku na něm reprezentovali hned dva trojbojaři z Fitness
Staňkov. Karel Rada st. se kvalifikoval z pozice letošního pětinásobného národního mistra v kategorii Masters I (nad 40
let) do 105 kg. V dorostenecké kategorii pak nastoupil jeho
syn Karel, držitel dorosteneckého národního rekordu ve dřepu s činkou. Oba závodníci se dokázali vyburcovat k novým
osobním maximům a v tvrdé mezinárodní konkurenci obstáli.
První na pořadu šampionátu byla kategorie Masters do 105
kg. Karel Rada st. nastoupil
do soutěže o půlnoci středoevropského času v úterý
21. června. V dřepu s činkou
zvládl druhým pokusem 265
kg, avšak poranil si při něm
stehenní sval. V tlaku na lavici zapsal 165 kg. V mrtvém
tahu pak třetím pokusem
zvládl 275 kg. Karel celkovým součtem 705 kg zlepšil
svůj absolutní výkon, což mu
stačilo k 7. místu.
Karla Radu ml. čekal mezinárodní debut ve středu, a to v
kategorii dorostu do 83 kg.
Karel byl nejmladším účastníkem celého mistrovství a
ve svých 15 letech soutěžil s o tři roky staršími soupeři.
V soutěži zvládl všech devět pokusů. Nejprve ve dřepu s
činkou zlepšil třetím pokusem vlastní český dorostenecký
rekord na 210 kg. Následně si v obou dalších disciplínách
vylepšil vlastní osobní maxima. V tlaku na lavici zvedl 112,5
kg a v mrtvém tahu zvládl 220 kg. Karel obsadil díky součtu
542,5 kg celkové 5. místo a
stal se navíc novým českým
dorosteneckým
rekordmanem v trojboji.
Oba závodníci i Fitness Staňkov by chtěli poděkovat městu Staňkov za finanční podporu poskytnutou na tuto
soutěž.
Sezona mezinárodních mistrovství pro staňkovské powerliftery ještě pokračuje.
Ve dnech 12. - 16. července se v Plzni koná Mistrovství Evropy Masters. Jakožto mistr republiky na něm
samozřejmě nebude chybět
ani Karel Rada senior. Jan
More se naopak chystá na
evropský šampionát dorostu a juniorů, který přivítá na
přelomu srpna a září město
Szczyrk v sousedním Polsku.
Josef Šitera
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DVACET LET AJAXU STAŇKOV
Před dvaceti lety, v létě 1996, došlo k založení prvního futsalového klubu
v našem městě. Vznikl FC Ajax Staňkov, který v dalších letech poměrně
výrazně promluvil do dění v rámci tohoto sportu na okresní i krajské úrovni.
Výročí si připomínáme v době, kdy se další účast Ajaxu v organizovaných
soutěžích ocitá ve velké nejistotě. Nicméně dvacetiletí je jistě milníkem,
který stojí za připomenutí.
Vůbec poprvé se Ajax Staňkov představil na veřejnosti v lednu 1997 na halovém turnaji ve staňkovské sokolovně – a podařilo se mu získat trofej pro
vítěze. V červenci toho roku se pak zúčastnil dalšího turnaje v Novém Kramolíně, kde postoupil do čtvrtfinále. A v září pak tým konečně vstoupil do
oficiální soutěže, II. okresní ligy. V premiéře 27. září 1997 porazil na hřišti v
Čermné soupeře z Draženova 4:1. V Čermné měl Ajax v prvních letech své
domácí prostředí, protože ve Staňkově vhodné hřiště na futsal neboli malý
fotbal nebylo (a není vlastně do dnešních dnů).
Hráči Ajaxu vstoupili do bojů o body s ambicí něčeho dosáhnout. Tento cíl
se jim podařilo naplnit bezezbytku. V premiérové sezoně utrpěli jen dvě
porážky, II. okresní ligu vyhráli a postoupili. Ve vyšší soutěži to pak bylo
ještě lepší, Ajax se dokázal na zápasy ze všech účastníků soustředit nejlépe
a suverénně, s devítibodovým náskokem, ovládl tabulku I. ligy. Nejlepším
střelcem celé soutěže byl Petr Mlnařík, v týmu dále hráli například Josef
Egr, Marek Vaňous, Jiří Šimka, Jiří Wirt, Jaroslav Hadrava, brankář Vladimír Bočan a samozřejmě tři „otcové zakladatelé“ Viktor Steinbach, Karel
Žáček a Jindřich Hrach.
V době, kdy bylo zřejmé, že Ajax míří za titulem okresního přeborníka, si
vedení klubu zjišťovalo, jestli připadá v úvahu účast na vyšší úrovni. Po
zvážení všech aspektů, zejména finančních, Staňkovští přijali nabídku hrát
západočeskou divizi, která již byla klasickým v hale hraným futsalem. Ajax
se stal historicky prvním klubem z domažlického okresu, který do bojů v
divizi kdy zasáhl. Premiérovým utkáním v této soutěži byl duel s Bee Stingem Plzeň 31. října. Zápas skončil 3:3 a hrálo se v plzeňské hale na Bolevci.
V první divizní sezoně 1999/2000 nastupoval Ajax z větší části v sestavě,
která postup vybojovala. Sázel na velkou bojovnost a podařilo se mu v konkurenci 14 týmů vyválčit 9. příčku. Bylo ale jasné, že bude třeba tým posílit,
protože konkurence byla velmi kvalitní. A tak se v dalších letech v sestavě objevovali další hráči s kořeny ve Staňkově (Hynek Řeháček, Ladislav
Jánský, Pavel Gust, Roman Král, Přemysl Šefčík a další), tým ale posílilo i mnoho hráčů z bližšího či širšího okolí. V první fázi to byla zejména
bratrská trojice Kmetíků, Miroslav Vachtl, bratři Holarové, brankář Tomáš
Půrok. Ve druhé divizní sezoně skončil Ajax pátý, pak se nějaký čas potýkal
s jistou nevyrovnaností výkonů, ale v letech 2004 a 2005 mužstvo dosáhlo

svého vrcholu. Dvakrát za sebou obsadilo druhou příčku za týmy, které postupovaly do II. celostátní ligy. Mužstvo předvádělo pozoruhodný herní systém založený na hesle „nevadí, že dostaneš čtyři góly, hlavně když jich dáš
pět“. Jinými slovy, Ajax byl velmi ofenzivně založený celek a měl ve svém
středu unikátního střelce Aleše Kmetíka, který se několikrát stal nejlepším
střelcem celé divize a celkově během své kariéry vstřelil ve staňkovském
dresu 422 gólů! Dalším ofenzivním esem té doby byl Miroslav Vachtl, který
také jednou získal korunu pro krále divizních střelců.
Ovšem nic netrvá věčně, tým nezvládl generační výměnu a po několika horších sezonách už v ročníku 2009/10 divizi nedokázal udržet. Před potvrzením účasti v krajském přeboru se uskutečnila hráčská schůze a povedlo se
zangažovat několik nových hráčů zejména ze sousedního Holýšova. Díky
infúzi této čerstvé krve Ajax hned na první pokus „kraj“ vyhrál a divizi vykopal zpět. V týmu tehdy hráli brankáři Martin Steinbach a Tomáš Konvalinka, dále Martin Lukáš, Miroslav Manowetz, Michal Fillinger, Tomáš
Bozděch, Jan Procházka, Jan Makovský, Petr Dostálík, Miroslav Vachtl,
Roman Šimka, Michal Šimandl, Jan Hulina, Patrik Gabriel, občas zaskočil
někdo z B mužstva.
Návrat do divize se povedl, Ajax obsadil 5. místo, když se téměř celou sezonu pohyboval na 2. příčce. Další rok to již bylo horší, až příliš chyběl hlavní
tahoun Manowetz, který přestoupil do prvoligového Indossu Plzeň. Také
účast na utkáních byla horší, tréninky prakticky přestaly existovat. O sezonu později Ajax dobrovolně přešel do krajského přeboru, v němž skončil
uprostřed tabulky, ale personální problémy (špatná docházka na zápasy) se
prohloubily. A tak ročník 2013/14 byl poslední, kdy tým startoval v halové
sezoně.
V posledních letech ale zažilo nebývalý vzestup B mužstvo Ajaxu. Nastupovali za něj mnozí starší hráči, kteří pamatovali začátky v divizi, ale i futsalisté nové generace (Patrik Juráš, Jindřich Budín, Petr Vachtl, Ondřej Bauer,
David Kalčík, Radek Morkes, Miroslav Kaufner, Jan Paul ml. a st., Lukáš
Muchna, Martin Gust, Michal Zedník, Petr Vachtl, Tomáš Kasl a další). Béčko, které nastupovalo k domácím zápasům na hřišti ve Velkém Malahově,
získalo tři okresní tituly (2009, 2011, 2013), čtyřikrát bylo druhé. Síň slávy,
kterou si může každý prohlédnout v pivnici v sokolovně, tedy opravdu znatelně obohatilo.
Zatím poslední sezonu 2015/16 odehrál Ajax Staňkov v okresním přeboru
a skončil čtvrtý. Do umístění se promítla stále těžší personální krize, hráčů,
kteří mají čas a jsou ochotni hrát týden co týden futsal, je čím dál méně.
A tak nyní, v létě 2016, není vůbec jisté, jestli tým bude v novém ročníku
aktivně pokračovat.
Ať už rozhodnutí týkající se budoucnosti bude jakékoli, nic nezmění na skutečnosti, že za 20 let činnosti se Ajax Staňkov zařadil mezi nejúspěšnější
sportovní subjekty ve městě. Tento fakt je neoddiskutovatelný a za to, že
něco takového můžeme konstatovat,
patří poděkování všem, kteří se na
budování dobrého jména klubu podíleli – hráčům, fanouškům i všem
podporovatelům, kteří za dvě desítky let nějakým způsobem Ajaxu
Staňkov pomohli.
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