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Požár v AGRO Staňkov
V sobotu 18. srpna byl z celého Staňkova vidět střídavě bílý a tmavý kouř
ze směru, kde se nachází AGRO Staňkov. Siréna vzápětí ohlašovala ničivý
požár velkokapacitního seníku v objektu tohoto zemědělského podniku.
Podle zápisu v tzv. Dílčí zprávě o zásahu, kterou zpracoval velitel staňkovské
jednotky PO Jan Šleis, byl v 15.11 hod. vyhlášen požární poplach. V seníku
vypukl požár uskladněného sena a při jeho náročné likvidaci dorazilo do
Staňkova k zásahu celkem 19 jednotek.
HZS: Staňkov, Domažlice, Klatovy, Plzeň Krajské ředitelství, Plzeň Košutka,
Plzeň Slovany. Jednotky SDH: Staňkov, Holýšov, Horšovský Týn, Stod,
Koloveč, Hlohová, Blížejov, Puclice, Chudenice, Merklín, Miřkov, Křenovy,
Osvračín.
O náročnosti celé akce svědčí mimo jiné i to, že tři vozidla SDH
Staňkov se na základnu mohla vrátit až po 30 hodinách, při tomto zásahu
jen jednotka SDH Staňkov spotřebovala 31 lahví do dýchacích přístrojů.
Hasiči museli používat k osvětlení uvnitř seníku elektrocentrálu. Součástí
zásahu bylo i vyvážení obsahu seníku ven na volné prostranství. Tento
vyvezený materiál bylo pak třeba ještě opakovaně dohašovat, takže celá
komplikovaná akce hasičů, ať již profesionálních nebo dobrovolných,
skončila až 26. srpna.
Pro samotný podnik AGRO Staňkov spočívá mimo jiné ztráta
zejména v tom, že byly zničeny zásoby krmiva, a to právě v roce, kdy počasí
způsobilo výrazně nižší sklizeň sena a dalších krmných plodin.
Josef Steinbach
Foto: SDH Staňkov, SDH Holýšov, SDH Koloveč, Radek Suchý

… A dále o naší kanalizaci

Domažlická, Zahradní a Plovární.

práce v ulicích Puclické a Na Tržišti, se začalo pracovat

je nutné mít vyřešené napojení z vlastního pozemku do

Po suchém a horkém létě, kdy se dokončily výkopové
na nové kanalizaci v ulici Mathauserově.

V ulicích Riegrově, Puclické, Jiráskově, Nerudově, Dělnické od Riegrovy k Nerudově ulici se budou opravovat
povrchy komunikací, proto je zde nutné se co nejdříve
napojit na novou kanalizaci.
V ulici Komenského je již kompletní oprava hotova.
Momentálně je možné se napojit na novou kanalizaci
v ulicích: Tylova, část Jiráskovy, Pod Mastníkem, Vyšehradská, Krátká, Smetanova, Nad Tratí, Americká,

Opětovně připomínáme, že pro připojení nemovitosti
veřejné kanalizace, a to buď projektem na základě objednávkového listu, který lze vyzvednout na MěÚ, nebo
stáhnout na internetových stránkách města, případně je
možné si nechat projekt vypracovat samostatně. Připojení všech nemovitostí je povinností ze zákona, pokud je to
technicky proveditelné.
Děkujeme všem občanům za shovívavost a pochopení při
budování v našem městě.

Marie Bozděchová, odbor MIŽP
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Usnesení z jednání rady města dne
9. 5. 2018
Rada města schvaluje
- žádost ZŠ Staňkov o zajištění a
proplacení nákladů na autobusovou
dopravu do Merklína na sportovní
den – integrace na hřišti pro
žáky třetích tříd ZŠ, cca 55 žáků +
doprovod, na den 4. 6. 2018 v 9
hodin.
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o umístění stavby č. IV-12-0013004/
VB3, uzavřenou mezi městem
Staňkov a ČEZ Distribuce a.s.,
zastoupené firmou OMEXOM GA
Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8 Plzeň
-Bolevec. Na základě vlastní smlouvy
o zřízení věcného břemene bude
vyplacena jednorázová náhrada ve
výši 1 100,- Kč,
- Smlouvu o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene - pozemek
KN p. č. 121/90 v k. ú. Staňkov - ves
„Staňkov –
dešťová kanalizace“
uzavřenou mezi Správou železniční
dopravní cesty, státní organizací,
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
(zastoupenou Ing. Karlem Týrem,
ředitelem Oblastního ředitelství
Plzeň) jako budoucím povinným a
městem Staňkov jako budoucím
oprávněným. Věcné břemeno je
zřizováno za jednorázovou úhradu ve
výši 12 900,- Kč bez DPH.

Usnesení z jednání rady města dne
23. 5. 2018
Rada města doporučuje
- zastupitelstvu projednat a schválit
koupi objektů firmy RENOVUM
s.r.o., které se nabízí firmou Reality
Čermák. Jedná se o objekt č. p. 20
v Plzeňské ulici, objekt bez čísla
popisného rovněž v Plzeňské ulici,
dům č. p. 131 v téže ulici a objekt v
Trnkově ulici č. p. 126. Město Staňkov
zvažuje přestavbu části domů na
byty a zbourání další části a vytvoření
parkovacích a oddechových prostorů, Usnesení z jednání zastupitelstva
města dne 30. 5. 2018
schvaluje
Zastupitelstvo města schvaluje
- žádost ZKO Staňkov o poskytnutí - záměr koupit celou společnost
příspěvku ve výši 3 000,- Kč a R+V nemovitosti s.r.o., IČ: 26400952
bezplatné zapůjčení stanu na se sídlem Plzeňská 20, Staňkov,
Krajskou výstavu německých ovčáků zapsanou v obchodním rejstříku
a bonitaci, která se bude konat dne vedeném Krajským soudem v Plzni
9. 6. 2018 na kynologickém cvičišti oddíl C, vložka 17869, přičemž město
na Mastníku,
Staňkov koupí oba základní podíly
- účetní závěrky příspěvkových na společnosti R+V nemovitosti
organizací města, Základní školy s.r.o. od stávajících společníků
Staňkov, Mateřské školy Staňkov a společnosti za celkovou kupní cenu
Základní umělecké školy Staňkov za 8 000 000,- Kč, a současně schvaluje
rok 2017,
záměr změnit společenskou smlouvu
- žádost ředitelky ZŠ Staňkov o společnosti R+V nemovitosti s.r.o. v
udělení souhlasu s přijetím účelově názvu firmy tak, že se změní v článku
určeného finančního daru ve výši I. společenské smlouvy firma na:
1 809,- Kč na úhradu obědů pro Městské nemovitosti s.r.o.,
jednoho sociálně znevýhodněného - návrh smlouvy o převodu podílů,
žáka ZŠ ve Staňkově na školní rok na základě které město Staňkov jako
2017/2018. Dar je určen na období nabyvatel nabude základní podíly
od 1. 3. 2018 do 29. 6. 2018,
č. 1 a č. 2 - každý ve výši 50 % - na
- žádost Mgr. Daniely Strojné o společnosti R+V nemovitosti s.r.o. a
pronájem prostoru městské knihovny pověřuje starostu města Staňkov k
za účelem pořádání příměstského uzavření této smlouvy,
tábora – Letní škola angličtiny, a to v - rezervační smlouvu mezi městem
termínu 20. 8. - 24. 8. 2018,
Staňkov a p. Miroslavem Čermákem,
- na doporučení bytové komise Belgická 810, Holýšov, provozovna
přidělení bytů v majetku města:
Jiráskova třída 576, Holýšov
1) č. 5 v domě č. p. 237 v ulici Žižkova jako zprostředkovatelem a R+V
paní Jaroslavě Volínové, trv. bytem nemovitosti s.r.o., se sídlem Plzeňská
Příčná 236, Staňkov,
20, Staňkov, zastoupené jednateli p.
2) č. 1 v domě č. p. 353 v ulici Nádražní Rostislavem Holoubkem a Václavem
paní Renatě Nešverové, trvale bytem Veselým,
Americká 308, Staňkov,
- podání žádosti o dotaci z
3) č. 1 v domě č. p. 391 v ulici U Pošty Integrovaného regionálního operapaní Anně Rubášové, trvale bytem čního programu - Sociální bydlení na
Žižkova 237, Staňkov,
rekonstrukci obytného domu čp. 131
4) č. 2 v domě č. p. 392 v ulici U Pošty v Plzeňské ulici, demolici tří objektů a
panu Petru Sokolovi, trvale bytem výstavbu dvou nových. Součástí akce
Trnkova 151, Staňkov,
je i rekonstrukce vnitrobloku a úprava
- rozpočtové opatření č. 1 v rozpočtu tzv. předprostoru v Plzeňské ulici,
města na rok 2018,
- nabídku společnosti DOMOZA
- úhradu členského příspěvku ve výši projekt s.r.o. na administraci této
1 500,- Kč pro Sdružení tajemníků akce. Cena 70 000,- Kč bez DPH +
městských a obecních úřadů ČR, z. s, 2 % z přiznané dotace, maximálně
- cenovou nabídku V-CON, s.r.o. na 280 000,- Kč,
vyhotovení studie lávky pro pěší a - podání žádosti o dotaci z Operačního
cyklisty přes řeku Radbuzu nad jezem programu Zaměstnanost - efektivní
za Malým Mlýnem. Součástí studie veřejná správa:
bude návrh opravy podepření lávky 1) Vytvoření strategického plánu
v Ohučově. Nabídková cena celkem rozvoje města Staňkov
činí 90 750,- Kč s DPH,
2) Vytvoření generelu veřejného
- Smlouvu o smlouvě budoucí na osvětlení ve Staňkově
zřízení věcného břemene a dohodu 3) Vytvoření generelu zeleně

4) Vzdělávání a rozvoj úředníků
5) Plán udržitelné mobility města
- nabídku společnosti DOMOZA
projekt s.r.o. na administraci této
akce. Cena 30 000,- Kč bez DPH + 3%
z objemu přiznané dotace, min.
40 000,- Kč bez DPH,
- smlouvu o dílo na akci Údržba a
obnova hřbitovní zdi – město Staňkov
včetně Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi městem Staňkov (objednatel) a
Západočeskou stavební společností
s.r.o., Holýšov (zhotovitel).
Předmětem díla je provést dílo v
rozsahu projektové dokumentace
za nabídkovou cenu 2 103 862,31 Kč
včetně DPH. Předmětem Dodatku č.
1 je změna článku III. Čas plnění,
- smlouvu o poskytnutí účelové
dotace č. 18482018 mezi Plzeňským
krajem
(poskytovatel
dotace)
a městem Staňkov (příjemce).
Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace ve výši
150 000 Kč na projekt Víceúčelové
hřiště Ohučov,
- kupní smlouvu na smykem řízený
nakladač BOBCAT S 530 uzavřenou
mezi městem Staňkov a spol. NEWIA
s.r.o., Americká 404, Staňkov, cena s
DPH 1 409 021,- Kč,
- nabídku Silnice Horšovský Týn a.s.
na opravu místních komunikací po
výstavbě kanalizace a vodovodu v
ceně 1 322 740,- Kč včetně DPH.
Usnesení z jednání rady města dne
13. 6. 2018
Rada města schvaluje
- Smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0013222/
VB2 mezi městem Staňkov (strana
budoucí povinná) a společností
ČEZ Distribuce, a.s. (strana budoucí
oprávněná) zastoupenou společností
OMEXOM GA Energo, s.r.o. se
sídlem Plzeň – Bolevec, Na Střílně
1929/8. Předmětem smlouvy je
zřízení věcného břemene podle
§ 25 odst. 4 energetického zákona právo budoucí oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat
Zařízení distribuční soustavy na
pozemcích ve vlastnictví města
Staňkov: parc. č. 1097/1 a parc.
č. 1098 obě v k. ú. Vránov, provádět
jeho obnovu, výměnu a modernizaci
a povinnost budoucí povinné výkon
těchto práv strpět,
- objednání zajištění technického
dozoru investora (TDI) na akci
Údržba a obnova hřbitovní zdi –
město Staňkov. Zhotovitel Ing. Milan
Vladyka. Dohodnutá cena za výkon
TDI je 20 000,- Kč,
- žádost ČRS, z. s., Staňkov o pořádání
tradičního rybářského posezení
nejen pro rybáře s živou hudbou
na Malém Mlýně od 16.00 hodin
dne 11. 8. 2018 do 2.00 hodin dne
12. 8. 2018 a finanční příspěvek
na tuto akci ve výši 6 000,- Kč.
Město Staňkov bude uvedeno mezi
sponzory akce,
- žádost TENAUR s. r. o. o umístění
odkazu na firmu na webu města
Staňkov do sektoru místní firmy,
- žádost AVZO z. s. Staňkov
(automotoklub) o finanční dar pro

zajištění činnosti spolku ve výši
20 000,- Kč,
- žádost ředitelky ZŠ Staňkov o
zakoupení nové nerezové digestoře
nad myčku nádobí v kuchyni ZŠ, cena
je přibližně 36 500,- Kč,
- žádost Linky bezpečí o fin. příspěvek
ve výši 10 000,- Kč na podporu linky,
- žádost Společenství vlastníků
bytových jednotek č. p. 334, Na
Tržišti, Staňkov o přijetí do správy
MTBS Staňkov,
- žádost Běžeckého klubu Holýšov o
finanční dar 10 000,- Kč na pořádání
5. ročníku akce Kozí stezkou podél
Radbuzy, které se v minulém ročníku
zúčastnilo na 300 běžců, z toho 120
dětí. Část této akce je i na katastrech
Ohučova a Staňkova - města. Zároveň
město přislíbilo technickou pomoc
při pořádání této akce,
- žádost Aeroklubu Staňkov o finanční
příspěvek na tradiční týdenní
soustředění mládeže ve dnech
13. – 18. srpna 2018. Příspěvek
20 000,- Kč bude použit na nákup
materiálu a stavebnic modelů letadel,
garantuje
- jménem města Staňkov kupujícím
pozemků v obytné zóně Ohučov
zasíťování stavebních parcel včetně
HTÚ pro budoucí komunikaci, a to
následovně:
1) Plynovod včetně přípojek dokončeno
2) Vodovod a kanalizace včetně
přípojek - nejpozději do 31. 10. 2018
3) Přívod a rozvod NN - nejpozději
do 30. 6. 2019. Při zahájení výstavby
v dřívějším termínu je možno dle
sdělení ČEZ požádat o provizorní
stavební připojení EE.
4) Hrubé terénní úpravy pro budoucí
komunikaci nejpozději do 31. 12.
2018.
Usnesení z jednání rady města dne
27. 6. 2018
Rada města bere na vědomí
- Směrnici pro stanovení úplaty v
Mateřské škole ve Staňkově,
schvaluje
- výjimku z počtu dětí na školní rok
2018/2019 v počtu 18 dětí, podle
§23, odst. 4 zákona 561/2004 Sb. v
platném znění – školského zákona
a § 2, odst. 2 vyhlášky 14/2005 Sb.
v platném znění O předškolním
vzdělávání, která stanovuje naplnění
třídy v mateřské škole.
I. třída - 22 dětí (učitelka s ředitelkou
na třídě)
II. třída - 28 dětí (+4 )
III. třída - 28 dětí (+4 )
IV. třída - 28 dětí (+4)
V. třída - 28 dětí (+4)
Celkem 134 dětí (+16), kapacita MŠ
je 138 dětí,
- hostování loutkového divadla ve
Staňkově u lávky 17. 7. 2018 od
17.30 h. - na žádost J. Dvořáka,
Hradešín,
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
2018/017 mezi městem Staňkov a
spol. FINALKOM s.r.o., který upravuje
rozsah díla na základě podnětu
investora na akci Staňkov – oprava
komunikace po opravě kanalizace -
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sídliště Na Tržišti,
- přijetí finanční účelové dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu města Staňkov ve výši
22 272,- Kč - příspěvek na věcné
vybavení JSDH Staňkov.
Usnesení z jednání zastupitelstva
města dne 27. 6. 2018
Zastupitelstvo města schvaluje
- rozpočtová opatření v rozpočtu
města Staňkov na rok 2018 č. 2.
Upravený rozpočet po těchto
změnách bude činit v příjmové části
93 192 501,40 Kč a ve výdajové části
110 546 553,28 Kč. Financování bude
činit + 17 354 051,88 Kč (změna stavu
krátkodobých prostředků na bank.
účtech + 9 481 582,- Kč, splátky úvěrů
a půjček – 5 570 600,- Kč, úvěry a
zápůjčka + 13 443 069,88 Kč),
- celoroční hospodaření a závěrečný
účet města za rok 2017 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření
pro územní samosprávný celek
město Staňkov za období od 1. 1.
do 31. 12. 2017 vydané auditorskou
společností ADU.CZ s.r.o. na
základě provedeného přezkoumání
hospodaření v červnu 2018 se
závěrem: bez výhrad a nedostatků,
- účetní závěrku města Staňkov za
r. 2017,
- prodej pozemků v k. ú. Staňkovves p. č. 887/3 o výměře 282
m2, druh pozemku trvalý travní
porost a p. č. 898/4 o výměře 284
m2, druh pozemku ostatní plocha
panu Romanu Soldánovi, bytem
Husova ul. 474 Staňkov, za cenu
20 Kč/m2. Celková cena činí
11 320,- Kč. Náklady spojené s
převodem pozemku hradí kupující,
- dohody vlastníků provozně
souvisejících vodovodů mezi městem
Staňkov a společností ChVaK, a.s.,
jedná se o vodovod v Krchlebech a
vodovod v Ohučově,
- nabídku na projekční práce:
Bytové domy Plzeňská, Staňkov od
zhotovitele MSP, projektová kancelář
s.r.o., nám. Republiky 59, Horšovský
Týn na dokumentaci pro územní
a stavební řízení a dokumentaci
bouracích prací a vyhotovení
soupisu prací. Cena díla je stanovena
dohodou ve výši 949 850,- a Kč a
72 600,- Kč,
- smlouvu o dílo mezi městem
Staňkov a firmou RENOVUM –
stavební činnost s.r.o. na rekonstrukci
staré radnice ve Staňkově –
dokončení zahájené výměny 18 ks
dvojitých oken, osazením vnitřních
oken (průčelí na náměstí a do
Americké ulice). Cena díla celkem je
302 975,- Kč včetně DPH,
- smlouvu s Plzeňským krajem
o poskytnutí účelové dotace na
tuto akci z programu Zachování
a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje, č. P081/18. Dotace
je poskytnuta jako účelová ve výši
150 000,- Kč,
- Smlouvu o dílo mezi firmou
Miroslav Miler, malíř a natěrač,
Gorkého 132, Horšovský Týn a
městem Staňkov. Předmětem díla
Oprava fasády staré školy v Ohučově
je oprava a nátěr fasády obvodových

stěn a klempířských prvků. Cena
díla je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši 374 184,24,- Kč +
DPH,
- smlouvu o dílo č. OFR/1113 mezi
zhotovitelem M Plastová okna,
Na Vinici 1087, Stříbro a městem
Staňkov. Cena díla (škola Ohučov)
celkem je 176 331,- Kč včetně DPH,
- smlouvu o dílo mezi SOVT-RADIO
s.r.o., Budějovická 1320, Vodňany
a městem Staňkov. Jedná se o
měřiče rychlosti v Krchlebech. Cena
díla je oběma smluvními stranami
dohodnuta ve výši 129 566,80 Kč
včetně DPH,
- poskytnutí daru Římskokatolické
farnosti ve Staňkově ve výši
50 000,- Kč na opravu kostela sv.
Jakuba Staršího ve Staňkově,
- poskytnutí daru římskokatolické
církvi na provoz Charity Staňkov ve
výši 50 000,- Kč,
bere na vědomí
- to, že návrh na vydání územního
plánu Staňkov není v rozporu s
politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací
vydanou krajem – Zásadami
územního
rozvoje,
stanovisky
dotčených
orgánů,
stanovisky
Krajského úřadu Plzeňského kraje a
dále, že nebyly uplatněny námitky k
návrhu územního plánu,
- výsledek kontrolního zjištění, dle
ustanovení §88 zákona č.280/2009
Sb., daňový řád v platném znění.
Provedenou
kontrolou
nebylo
zjištěno porušení rozpočtové kázně,
vydává
- opatření obecné povahy – územní
plán Staňkov, které tvoří přílohu
tohoto usnesení,
ukládá
- pořizovateli územního plánu
Staňkov, odboru výstavby Městského
úřadu Staňkov, zajistit následně
činnosti vyplývající ze správního
řádu a stavebního zákona a jeho
prováděcích předpisů.
Usnesení z jednání rady města dne
25. 7. 2018
Rada města se usnesla
na opětovném jednání s příslušnou
instancí ČD na doplnění přejezdu o
závory v ulici Rašínova a dalších,
schvaluje
- harmonogram pouti 2018 – týká se
doby, do které musí být v jednotlivých
dnech ukončeny hudební produkce a
pouťové atrakce,
- Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění Stavby č. IV-120013158/SOBS VB/2, mezi městem
Staňkov (strana budoucí povinná)
a společností ČEZ Distribuce, a.s.
(strana
budoucí
oprávněná),
zastoupená firmou MONTPROJEKT,
a.s. Předmětem smlouvy je zřízení
a vymezení věcného břemene právo budoucí oprávněné umístit,
provozovat, opravovat a udržovat
zařízení distribuční soustavy na
dotčených
nemovitostech
ve

vlastnictví města Staňkov: parc.
č.1209, p.č. 1104/1, p.č. 1193,
p.č.957/1, p.č. 1107/1, p.č. 1107/2,
p.č. 1107/3, p.č. 1107/4, p.č. 1107/5,
p.č. 1107/6, p.č. 1107/7, p.č. 1107/8
a p.č. 1107/9 všechny v k.ú. Ohučov,
provádět jeho obnovu, výměnu a
modernizaci a povinnost budoucí
povinné výkon těchto práv strpět,
- poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města Staňkov na rok 2018 pro
Diakonii ČCE – středisko Západní
Čechy, Prokopova 207/25, 30100
Plzeň ve výši 5 000,- Kč. Příspěvek
bude využit pro jednoho klienta
trvale bydlícího ve Staňkově,
- finanční navýšení akce Oprava
hřbitovní zdi o 75 000,- Kč na
zakoupení kvalitnějších cihel na
výstavbu zdi, oproti původně
navrženému typu cihel,
- Smlouvu č. Z050/18 o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje do rozpočtu města Staňkov ve
výši 30 000,- Kč na částečné pokrytí
neinvestičních nákladů spojených
s organizací projektu Staňkov, boží
muka na pozemku p. č. 1708 v k. ú.
Staňkov-ves - obnova drobné sakrální
stavby,
- Smlouvu č. Z051/18 o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje do rozpočtu města Staňkov ve
výši 30 000,- Kč na částečné pokrytí
neinvestičních nákladů spojených
s organizací projektu Staňkov, boží
muka na pozemku p. č. 300 v k. ú.
Krchleby - obnova drobné sakrální
stavby,
- Smlouvu o poskytnutí účelové
dotace č. 43352018 z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu
města Staňkov ve výši 60 000,- Kč.
Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace určené na
radarové měřiče rychlosti – Krchleby
(2 ks) z dotačního titulu Plzeňský
kraj – bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2018,
- pronájem částí pozemku p. č.
1107/1, orná půda, vlastníkům
sousedních pozemků, vše v k. ú.
Ohučov, ve vlastnictví města Staňkov,
zapsaného na listu vlastnictví č. 1
pro město Staňkov, za účelem zřízení
zahrady, nájemné 100,- Kč za celou
parcelu/rok,
- Smlouvu o zřízení věcného břemene
mezi městem Staňkov, společností
Gas Net s.r.o., Klíšská 940/96, 40001
Ústí nad Labem a Miroslavem a
Danou
Drátovníkovými.
Město
Staňkov jako povinný zřizuje věcné
břemeno služebnosti pro spol. Gas
Net s.r.o. vztahující se k pozemku
340/17 v k. ú. Staňkov-ves, ve kterém
je uloženo plynárenské zařízení.
Jednorázová úplata za zřízení VB je
ve výši 1 000,- Kč – hradí investor, tj.
manželé Drátovníkovi,
- dvě příkazní smlouvy mezi městem
Staňkov (příkazce) a společností
DOMOZA projekt s.r.o. (příkazník).
Předmětem 1. smlouvy je zrealizovat
zadávací řízení týkající se projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/000752
5 s názvem Komunitní centrum stará
radnice Staňkov – stavební práce.
Cena díla je stanovena dohodou ve
výši 30 000,- Kč (bez DPH).
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Předmětem 2. smlouvy je zrealizovat
zadávací řízení týkající se téhož
projektu 0007525 s názvem
Komunitní centrum stará radnice
Staňkov – dodávka vybavení. Cena
díla je stanovena dohodou ve výši
20 000,- Kč (bez DPH),
- příkazní smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi městem Staňkov,
společností GasNet s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem a Rachidem
Johannesem
Arrammachem,
Jiráskova 142, Krchleby. Město
Staňkov jako povinný zřizuje věcné
břemeno služebnosti pro spol.
GasNet s.r.o. vztahující se k pozemku,
p.č. 133/5, 138/1 v k. ú. Krchleby,
ve kterém je uloženo plynárenské
zařízení. Jednorázová úplata za
zřízení VB je ve výši 1 000,- Kč –
hradí investor, tj. Rachid Johannes
Arrammach,
- objednávku na restaurování božích
muk na pozemku p. č. 300 v k. ú.
Krchleby dle nabídky zhotovitele
MgA. Michala Poláka ze dne
4. 1. 2018 za nabídkovou cenu
137 000,- Kč s termínem dokončení
díla do 1. 10. 2018,
- objednávku na restaurování božích
muk na pozemku p. č. 1708 v k. ú.
Staňkov-ves dle nabídky zhotovitele
MgA. Michala Poláka ze dne
3. 1. 2018 za nabídkovou cenu 163
300,- Kč s termínem dokončení díla
do 1. 10. 2018,
neschvaluje
- žádost pana Tomáše Peteříka,
Vránov 55 o pronájem pozemku p. č.
1389 v k. ú. Vránov. Tento pozemek je
již v nájmu ZEAS Puclice,
- žádost týmu pracovníků sociálních
služeb města Holýšov o poskytnutí
daru pro postižené osoby na Den
otevřených dveří v Holýšově, který se
bude konat dne 15. 9. 2018 v ulici Na
Terasách v Holýšově,
bere na vědomí
- na podkladě hodnocení výběrové
komise výsledek výběrového řízení
na akci Rekonstrukce lesní cesty k
Pěticestí v k. ú. Horní Kamenice.
Usnesení z jednání rady města dne
22. 8. 2018
Rada města schvaluje
- rozpočtové opatření č. 3 za r. 2018,
- zhotovení publikace Staňkov – Od
zemské stezky k obchvatu. Provedení:
vazba V2 brožovaná, formát 120 x 200
mm, papír bílý ofset 100g, celkem 50
stran, z toho 14 barevných, náklad
celkem 300 ks výtisků. Celková cena
včetně autorských práv, grafického
zpracování a přípravy vydání k tisku
bude 29 600,- Kč včetně DPH,
doporučuje
- na žádost manželů Pavla a Marcely
Ludvíkových, bytem U Čermenského
lesíka 445, Staňkov zastupitelstvu
města schválit prodej pozemku z
majetku města za účelem zřízení
zahrady. Jedná se o parcelu 1678/3
o výměře 407 m2, travní porost,
oddělené z pozemku 1678/1.
Doporučená cena – 105,-Kč/m2.
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
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Koupě nemovitostí v Trnkově a Plzeňské ulici

V polovině měsíce dubna se na internetových stránkách objevil k prodeji objekt firmy Renovum s.r,o. Staňkov v Plzeňské a Trnkově ulici. Jedná se
v Plzeňské ul. o č.p. 20 – sídlo firmy, stodola – objekt bez č.p., č.p. 131 a v Trnkově ul. o č.p. 126. Cena za předmětné nemovitosti byla stanovena na
částku 8,5 mil. Kč. Objekt je rozsáhlý a bez větších stavebních úprav by bylo možné v něm zřídit 14 bytů pro přechodné ubytování. Některé z nich jsou
i velkometrážní 3+1, zejména v č. p. 131 (rohový dům naproti škole BEAN). Město proto vstoupilo do jednání s firmou Renovum a realitní kanceláří
s tím, že by objekt případně zakoupilo a zrekonstruovalo.
Prodej se podařilo na realitní kanceláři pozastavit do konce května 2018 s tím, že do té doby si město nechá zpracovat zjednodušenou studii případného
využití a zjistí podrobné podmínky pro využití dotace. Následně pak zastupitelstvo dne 30. 5. 2018 schválilo koupi za částku 8 mil. Kč. Objekty nebyly
zakoupeny samostatně, ale jako součástí společnosti R+V nemovitosti s.r.o., která byla ihned přejmenována na Městské nemovitosti s.r.o. V současné
době město pracuje společně s notářem na úpravě společenské smlouvy, aby zaměření společnosti odpovídalo zájmům města. Hlavním důvodem pro
koupi byla obava, že by objekt
mohl být zakoupen a bez velkých
investic předělán na ubytovnu
agenturních zaměstnanců pro nově
stavěnou halu firmy EVOBUS.
Není v silách města zamezit tomu,
aby soukromníci své objekty pro
tyto účely poskytli, ale koupě takto
velkého objektu, kde bez problémů
může v podmínkách ubytovny
bydlet 150 – 200 lidí, by měla
být pro město skoro povinností.
To by mělo podobnému scénáři
zabránit. Dne 18. 9. 2018 byla
podána žádost o dotaci do programu
Sociální bydlení do Integrovaného
regionální operačního programu.
Pokud město uspěje, vznikne zde
21 nových bytových jednotek
pro mladé, osamělé osoby, matky
samoživitelky atd. Určitě objekt
nebude sloužit pro sociálně
nepřizpůsobivé osoby, neplatiče a
podobně. Jak by to mohlo vypadat,
vidíte na obrázku.     Starosta

Poděkování zastupitelům
Za pár dní nás čekají po čtyřech letech opět komunální volby. Znovu
budeme mít možnost vybrat si z kandidátů jednotlivých stran ty,
kteří budou zastupovat naše město po další čtyři roky. Mým přáním
je, aby účast u voleb byla co možná nejvyšší, protože každý z nás by
měl mít zájem spolupodílet se svým hlasem - právem volit - na tom,
jak se bude nadále naše město vyvíjet. Za uplynulé čtyři roky se ve
Staňkově podařilo mnoho věcí, především jsme zprovoznili obchvat
našeho města, díky němuž jsme se osvobodili od většiny tranzitní,
převážně nákladní dopravy. Vznikla nová sportoviště pro děti pod
základní školou, kde převážně školní děti získaly možnost věnovat se
i atletickým disciplínám, a víceúčelové hřiště pod Lidovým domem.
Umělého zavlažování se dočkala hřiště ve Staňkově a v Krchlebech
a tenisové kurty, kde se vystavěla i nová klubovna s nezbytným
zázemím, které vzniklo i na plovárně pro Stříbrnou rosu a Fitness
klub. Vzniklo nové dětské hřiště v Ohučově a ve Staňkově za poštou.
Máme novou lávku přes řeku Radbuzu, podařilo se opravit hasičárnu
v Ohučově, zřídit novou klubovnu pro hasiče ve Vránově a přistavět
hasičárnu v Krchlebech. Postupně se rekonstruuje sokolovna
v Krchlebech, stará radnice ve Staňkově, budova bývalé školy
v Ohučově. Podařilo se vybudovat cyklostezky Staňkov – Ohučov a
Staňkov – Krchleby, a tak bych ještě mohl ve výčtu chvíli pokračovat.
Jsem přesvědčen, že uplynulé čtyři roky patří z hlediska investičních
akcí k těm nejúspěšnějším v novodobé historii našeho města. Za
to patří poděkování všem, kteří se na jednotlivých akcích jakkoli
podíleli. Speciálně bych chtěl poděkovat všem zastupitelům města a
zastupitelstvu jako celku, které po celé čtyři roky pracovalo jako jeden
tým a přispělo k tomu, že se Staňkov, Krchleby, Ohučov a Vránov staly
zase o něco hezčími místy pro život.
Starosta

Společenská kronika

V měsíci září oslavili významné životní jubileum tito občané Staňkova
Ledvinová Marie, Staňkov I			
94 let		
Nový Václav, Staňkov I			
92 let
Herianová Anna, Staňkov I			
92 let		
Kohoutová Anna, Ohučov			
90 let
Fait Josef, Staňkov I			
90 let		
Janka Antonín, Staňkov II			
85 let
Červená Anna, Staňkov I			
80 let		
Mestlová Anna, Staňkov II			
75 let
Špringerová Anna, Staňkov I			
75 let		
Beranová Blanka, Vránov			
70 let
Glaser Jaroslav, Staňkov II			
70 let
V měsíci říjnu oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova
Hellerová Věra, Staňkov I			
97 let		
Čeňková Anna, Staňkov I 			
90 let
Žáková Marie, Staňkov I			
90 let		
Klírová Hana, Staňkov I			
85 let
Vrzal Josef, Staňkov I			
80 let		
Gallas Jiří, Staňkov II			
75 let
Hříbalová Štěpánka, Staňkov II		
75 let		
Karbulová Anna, Staňkov I			
75 let
Poslední Jaroslava, Staňkov I			
70 let
Felix Jaromír, Staňkov I			
70 let		
Weinfurt Vladislav, Staňkov I			
70 let
Fremr Vilém, Staňkov I			
70 let		
Šantorová Jaroslava, Krchleby		
70 let
Jiřík Josef, Staňkov I.			
70 let
Blahopřejeme všem jubilantům.
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Firma PETBEK s.r.o. hledá do provozovny ve Staňkově nové kolegy na pozici:

Frézař CNC • Soustružník • Obsluha drátořezu

Požadujeme:
•
•

základní znalost technických výkresů
zájem o obor a spolehlivost
praxe v oboru výhodou

Nabízíme:
•
•
•
•

dobré platové ohodnocení
možnost platového růstu
práci v dobrém kolektivu
příspěvek na dopravu, stravenky a
další bonusy

V případě zájmu volejte: 777 608 019, 777 608 394
e-mail: kovopetbek@seznam.cz

Dne 20. září 2018 tomu
bylo 100 let, kdy se ve
Staňkově narodil Oldřich
Línek, učitel ve Staňkově.
Manželům Václavu a Markétě
Linkovým bydlícím v Trnkově
ulici č. 149 se 20. září 1918
narodil syn Oldřich. Doma
měl již dvě starší sestry,
Janu (později učitelku v
Trhanově, Kvíčovicích, ve
Lhotě, v Kolovči, Osvračíně,
Slavíkovicích a v Zahořanech)
a Ludmilu (později úřednici
na poště Praha 1). Jeho otec sloužil na staňkovském nádraží
jako staniční mistr a později přednosta stanice. Oldřich začal
v září roku 1924 navštěvovat Obecnou školu ve Staňkově.
O dva a půl roku později byl jeho otec přeložen do Milína
u Příbrami a v červenci 1931 se s rodinou odstěhoval do
Hýskova – Staré Huti u Křivoklátu. Necelý měsíc po začátku
2. světové války Oldřich maturoval na Státním koedukačním
ústavu v Hořovicích. Ještě před maturitou nastoupil jako
hospitující kandidát učitelství na Obecnou školu v Hýskově,
kde učil do března 1941.
Na udání byla v roce 1941 v rodině Linků provedena
domovní prohlídka gestapem, 15. září byl Oldřichův otec
vyslýchán gestapem v Kladně. Naštěstí byl hned propuštěn

domů. Tři týdny po této události se zřekl místa starosty
Hýskova a přednosty stanice a vrátil se s rodinou do
Staňkova.
Oldřich začal pracovat jako učitel němčiny na Domažlicku.
V září 1942 nastoupil na školu ve Slavíkovicích, kde učila
i jeho sestra. Ze školy byl 24. 9. 1943 totálně nasazen ve
Škodových závodech v Plzni, odkud se po skončení války
vrátil do Slavíkovic. Krátce působil v Mezholezích, Úsilově,
Puclicích a v České Kubici. Mezitím se stal jeho otec, který
již před válkou zastával místo starosty staňkovského Sokola,
byl členem Muzejního spolku ve Staňkově, Národní jednoty
pošumavské ve Staňkově či jednatelem veřejné knihovny,
prozatímním a od července 1946 řádným předsedou MNV ve
Staňkově. Oldřich se již v květnu 1945 dobrovolně hlásil jako
učitel do pohraničí a byl ustanoven výpomocným a později
řídícím učitelem Národní školy v Holubíně u Mariánských
Lázní. V zimě roku 1950 mu krátce po sobě zemřela první
manželka a otec. Žádosti o návrat k matce do Staňkova jsou
tehdejšími úřady opakovaně zamítány, a to až do roku 1953,
kdy pohrozil odchodem ze školství. Od září 1953 do srpna
1954 učil v Těšovicích a 1. září 1954, den před narozením
dcery, se vrátil do rodného Staňkova, kde učil do roku
1966 na osmileté střední škole a základní devítileté škole.
Učitelskou kariéru ukončil v Plzni.
Ve Staňkově i jinde dosud žijí jeho žáci, kteří na „pana
učitele“ rádi vzpomínají.				
Oldřich Kortus
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Zachránit jej dokážeme, ale zvládneme kostel sv.
Jakuba si i ochránit?

V roce 2015 jsme si kladli otázku, zda vůbec dokážeme náš kostel zachránit. Tato obava vyvstala
před vlastní opravou a rekonstrukcí. Ta byla rozvržena na pět etap. V současné době se již píše
rok 2018 a jsme ve 4. etapě, která právě vrcholí a během několika dnů bude uzavřena. Je zcela
nezpochybnitelné, že se udělal obrovský kus práce, a je i vidět, že se s kostelem něco děje, v
tom dobrém slova smyslu. Je to práce většiny nás všech, obyvatel Staňkova. Všem, kteří se
podíleli na opravě a rekonstrukci kostela sv. Jakuba finančně i jiným způsobem, patří obrovské
poděkování. Dovést opravu kostela až do současného stádia nebylo vůbec jednoduché,
zejména náročné bylo zajišťování finančních prostředků. Ty poskytovali jednak občané formou
sbírek, ale i firmy, podnikatelé a samotné město Staňkov. Neméně náročné bylo i vyřizování
veškerých administrativních záležitostí, formalit a povolení, ale i jednání s neoblomnými
a neústupnými památkáři a s celou řadou dodavatelských firem. Už teď je zřejmé, že naše
obava z roku 2015 se nevyplní a kostel sv. Jakuba se nám podaří zachránit. Vždyť je to jedna z
dominant města Staňkov a není podstatné, zda je ten či onen věřící nebo ateista. Je to kulturní
památka nás všech, která ke Staňkovu neodmyslitelně patří, a můžeme se s ní i pochlubit.
Co ale bude dál? Zvládneme do budoucna si náš kostel i ochránit? Je zbytečné
připomínat, že v nedávno minulých dobách se okolí kostela stalo velice oblíbeným útočištěm
jistých skupin místního obyvatelstva, které přilehlou travnatou plochu zejména během slunných
dnů okupují, táboří na ní a pořádají alkoholové dýchánky, zatímco jejich potomci využívají zdi
kostela k míčovým hrám … kdo dokopne balón co nejvýše na zeď, nebo se výtvarně realizují
na ploše kostelních zdí. Mohl bych být zcela určitě konkrétnější, co je myšleno pojmem „jisté
skupiny místního obyvatelstva“, ale cílem tohoto článku není provádět defektaci a selektování
staňkovských obyvatel, což by vedlo k vyvolání emocí a nálad typu diskriminace, rasismus
apod. Nakonec většina z nás minimálně jednou denně cestu okolo kostela absolvuje, a že
nic neříkáme, neznamená, že jsme slepí. Racionálnější v tomto případě bude připomenout,
že všichni, bez rozdílu, jsme Homo sapiens, v překladu člověk moudrý - rozumný. A tak je
zcela nemyslitelné, aby se dotyčný jedinec odkolébal
z trávníku k rohu kostela, vytáhnul z kalhot svoje
nádobíčko a ulevil si. Jen těžko si dovedeme vůbec představit, že by si toto kdokoliv dovolil třeba v Praze u chrámu
sv. Víta či v Kutné Hoře u chrámu sv. Barbory nebo že by v Hradci Králové očůrával cihlové zdi chrámu sv. Ducha a
nebo na plzeňském náměstí v rohu katedrály sv. Bartoloměje by seděla na bobku “dáma“ se staženými kalhotkami.
Jsou to úplně stejné příměry jako s místním kostelem sv. Jakuba, kdy se jedná o naprostou nechutnost budící
veřejné pohoršení a je vyjádřením zneuctění kulturního a historického dědictví našich předků. O nic lepší to není s
pořádkem a úklidem po ukončení pikniku, kdy účastníci sice odcházejí, ale odpadky po nich zůstávají. A to, že nově
opravený a rekonstruovaný kostel, zejména potom jeho fasáda, bude na tyto nekulturní kreatury působit jako
rudý hadr na býka, je zcela bez debat. Je jenom otázka času, kdy se do toho
pustí a kdy se do čerstvé fasády, ještě vonící novotou, zakousnou. Jak je to
dávno, co byla vybudovaná nová lávka? Jak je to dávno, kdy byl opraven
most? Na lávce je možné již zaregistrovat první sprejerské pokusy a pod
mostem je již prakticky počmárané, co se počmárat dalo. Navíc podmostní
prostor je ideálním místem ke shlukování mládeže za účelem konzumace
například návykových látek a s tím spojené provozování dalších pro ně
příjemných činností na veřejnosti. Škoda, že si to tam pletou se sběrným
dvorem. Je doslova úsměvné, jakým způsobem je využitá kamera, která
je umístněna a namířena z bezprostřední blízkosti, maximálně 10 metrů,
přímo na lavičku (směrem od lávky pod most), kdy nepřetržitě snímá
igelitky plné nejrůznějšího brajglu, které jsou rozvěšeny na lavičce nebo rozkopány v její blízkosti … další sběrný
dvůr? Nestálo by za pokus přehodnotit rozmístění kamerového systému a jednu z kamer věnovat k monitorování
močících staňkovských obyvatel na kostel sv. Jakuba? Držet se rčení „nehas, co tě nepálí“ není zrovna nejvhodnější,
i když … po osobní zkušenosti, kdy jsem se snažil vysvětlit konkrétním aktérům, že močení po zdech kulturních a
historických památek není správné, jsem si pěkně naběhnul. Okamžitě nastala situace, že nejlepší obrana je útok,
a tak jsem vyslechl od pána, který si právě zapínal poklopec: … „tak nám sem máš dát tojku“ (měl na mysli mobilní
WC od firmy TOI)!
autor článku a fotografií Ivo Panuš

Bude ve Staňkově záchranka?

Zdravotničtí záchranáři uvažují o nové výjezdové základně ve Staňkově
Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje (ZZS PK) vyjednává se zástupci města
Staňkova na Domažlicku o možnosti zřízení nové výjezdové základny. Staňkov leží totiž
prakticky uprostřed na spojnici mezi Stodem a Domažlicemi, kde zdravotničtí záchranáři již sídlí. Z těchto míst je také Staňkovsko záchrannou službou dosud obsluhováno. Z
nejbližšího Stodu záchranáři stíhají dojet do patnácti minut, ovšem za předpokladu, že
zdejší výjezdové skupiny RV a RZP nejsou na jiném výjezdu. Obsluhují totiž nejen stodskou
oblast, ale také část Nýřanska a Merklínska.
„Počet výjezdů každoročně roste o 5-10 % a naším cílem je nejen plnit zákonné časové limity (20 min.), ale být zkrátka u pacienta co nejdříve. Každá minuta nečinnosti totiž u pacienta se zástavou základních životních funkcí snižuje pravděpodobnost
jeho přežití o 10 – 15 %. V posledních letech jsme pokryli bílá místa na mapě, když jsme
otevřeli nové základny na Modravě, v Boru a z důvodu lepších dojezdových časů také
v Plzni na Doubravce. Ze Staňkova bychom komfortně obsloužili oblast od Holýšova po
Horšovský Týn,“ vypočítává ředitel ZZS PK Pavel Hrdlička. Záchranáři do zmíněné oblasti
podle informací ze zdravotnického operačního střediska vyjíždějí cca 900x za rok.
Na rušné mezinárodní silnici E 26 dochází často k závažným dopravním neho-

dám. Máme zde také dva rodinné domy (třetí se připravuje) v majetku Plzeňského kraje s
chráněným bydlením pro dospělé osoby s postižením. I jim chceme zajistit v případě potřeby co nejrychlejší a nejlepší péči. Plánujeme také stavbu obytného domu pro seniory v
lokalitě u Ohučova.
Vedení města Staňkova má o zřízení záchranky ve „svém“ městě zájem. Nejsme ale jediní, a tak je třeba, abychom nabídli pro záchranáře vhodný objekt pro jejich
činnost. Proto jsme vytipovali objekt Státní veterinární správy v Jankovského ulici č. 15
a zahájili jednání o jeho převodu (nebo odkoupení) ze státu na město. Tento objekt má
vhodnou polohu s přímým výjezdem na komunikaci a následně na obchvat.
Proběhla jednání vedení města – starosty Alexandra Horáka a místostarosty
Jaroslava Šobra s vedením ZZS Plzeňského kraje – ředitelem Dr. Pavlem Hrdličkou, náměstkem ředitele pro ekonomiku a provoz Ing. Vlastimilem Stehlíkem a vedoucím odboru
zdravotnictví KÚ Plzeňského kraje Mgr. Janem Karáskem.
Konečné slovo, zda plány ohledně zřízení nového výjezdového stanoviště
zdravotnické záchranné služby dostanou zelenou, bude mít zřizovatel ZZS PK, tedy Plzeňský kraj.
Za poskytnuté informace děkuji p. Vítězslavu Sladkému, manažeru vnějších
vztahů a PR Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje.
Jaroslav Šobr, místostarosta města
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Před padesáti lety…
Kromě stého výročí vzniku Československé republiky připadlo na letošní
rok i 50. výročí přepadení naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy v roce
1968 v čele s armádou Sovětského svazu. V kronice Staňkova z této doby
jsme našli tyto zápisy:
…Lidé nemohli pochopit, že zásah provádí vojsko, spřátelených zemí,
země, která nás v květnu 1945 osvobozovala od německé okupace. 21.
srpna dopoledne projely kolony cizích vojsk naším městem směrem
k Domažlicím, v dalších dnech projíždějí další kolony hlavně tankových
jednotek. Na domech i na vozovkách objevují se hesla a nápisy, vyzývající
cizí vojska k opuštění naší republiky. Jinak naše občanstvo zachovalo
v těchto otřesných dnech naprostou ukázněnost a klid. Po celé republice
konají se spontánní protestní schůze jak veřejné tak na závodech proti
porušování naší suverenity. Ve Staňkově konala se 28. 8. Veřejná schůze
v Lidovém domě, které se zúčastnilo přes 700 osob. Občanstvo se
jednomyslně postavilo za nynější vedení státu a za plné respektování
suverenity naší republiky. Velká účast občanstva byla i na veřejné schůzi
v Krchlebech. Zásah způsobil našemu hospodářství nedozírné škody, které
zvýšily již tak tíživou hospodářskou situaci…
Tato pasáž na straně 83 v kronice Staňkova z roku 1968 je po straně
textu zatržena s poznámkou „oprava viz str. 85“. A na straně 85 je pod
dokončeným rokem 1968 naprosto jinou rukou, než tehdejšího kronikáře
Václava Krause, dopsáno toto (doslovně opsáno včetně chyb):
„Hesla a nápisy byly prováděny malou skupinou osob, která
byla dezorientována. Ostatní občané toto přecházeli bez povšimnutí a
odsuzovali to.
Veřejné schůze se konaly na základě prohlášení ÚV KSČ neboť
občané byli nesprávně informováni o skutečném stavu. Dle součastné
situace se proto tento záznam opravuje. Občané města se od tohoto jednání
distancují.
Viz usnesení rady Měst. N. V. ze dne 17. IV. 1970“
…Padesátileté výročí ČSR bylo ve Staňkově vzpomenuto
důstojným způsobem. Byly položeny věnce k památníkům I. a II. odboje a
v parku na rozcestí Horš. Týn – Domažlice byl zasazen Strom republiky.
Večer byla v Lidovém domě oficielní oslava, na které k občanstvu promluvil
vedoucí tajemník OV KSČ. Bylo konstatováno, že celoobecní závazek
města Staňkova k 50. výročí vzniku samostatného československého státu
činí 49 864 hodin. Na závěr oslavy byly uděleny slavnostní plakety 34
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účastníkům I. a II. odboje a veřejným pracovníkům.
Z popudu občanstva na veřejné schůzi bude ulice SČSP (Svazu
československo-sovětského přátelství – pozn. pro později narozené, kteří už
tuto instituci nepamatují), směřující z náměstí 1. máje na Horšovský Týn,
přejmenována na ulici Svobody (dnešní Americká)…
(Kronika Staňkova je
v digitalizované podobě dostupná
na webové adrese:
www. portafontium.eu, kde je návod
jak dále postupovat.)
Strom republiky je dnes
padesátiletý, řada staňkovských
občanů, zvláště těch mladších,
možná o něm ani neví. Kámen,
na němž je napsáno STROM
REPUBLIKY, 50 LET ČSSR je
daleko od chodníku a je téměř
nečitelný. Strom samotný se ztrácí
za reklamami.
Josef Steinbach
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Z archivu
Rok 1918 ve Staňkově – 5. část
Když tedy 28. října dorazila do Staňkova informace o ustavení
samostatného československého státu, vyhlašoval tuto zprávu a
veřejně předčítal prohlášení republiky v ulicích Staňkova tajemník
obce Václav Roučka. Domy se vzápětí vyzdobily prapory a večer se
obyvatelstvo radostně sešlo a uspořádalo lampionový průvod. Na
náměstí ke Staňkovským promluvil krátce pan učitel Tomáš Raděj
a Josef Žák. Zprávu o vyhlášení nového státu prozatím neobdržela
četnická stanice, a proto se také četnický strážmistr Eduard Svatoň
obával, zda se představení obce v čele se starostou Karlem Grubrem
neunáhlili a nezvěstovali občanům nepravdivou informaci.
Ihned nazítří se uskutečnila slavnostní schůze obecního
zastupitelstva v zasedací síni radnice. Po jejím zahájení sdělil
starosta obce, že obdržel úřední relaci o ustavení samostatného
československého státu a vyzval přítomné, aby nově ustavenému
Československu provolali slávu. To všichni s radostí udělali,
několikrát. Důležitost nového státoprávního zřízení všem ve svém
projevu vysvětloval Tomáš Janovec, rolník z Malonic a zemský a říšský
poslanec. Debata o nastalých změnách a o nutnosti zachovat klid a
bezpečnost a zajistit plynulý přechod k novému uspořádání vyústila
v jednomyslné usnesení zvolit Okresní národní výbor se sídlem ve
Staňkově. Jeho prvořadým úkolem mělo být udržení pořádku a
převzetí ochrany národnostně smíšených obcí horšovskotýnského
okresu. Vzápětí byla provedena volba prozatímního okresního
národního výboru, při níž byli zvoleni zástupci politických stran
(agrární, sociálně demokratické a socialistické): Tomáš Janovec,
předseda, Karel Gruber, místopředseda, Václav Roučka, jednatel,
dále členové Tomáš Raděj, Vojtěch Vacek, Václav Kohout, Josef Žák,
Václav Šizling a Václav Výrut. Takto zvolený výbor si předsevzal
chránit zájmy nového československého státu do doby, kdy bude
zvolen řádný výbor. Protože se předsedou stal Tomáš Janovec, jenž
nepocházel ze Staňkova, bylo současně ustaveno, aby jej v této funkci
zastupoval starosta Karel Gruber.
Také 29. října uspořádali Staňkovští průvod městem, lidé přišli
ve slavnostní náladě, oblečeni v krojích. Pohnuti zpívali národní
písně. Za velkého nadšení byly odstraňovány německé nápisy a
strhávány cedule se štíty s rakouským orlem. Po odstraňování symbolů
habsburské monarchie došlo 1. listopadu na personální změny na
četnické stanici ve Staňkově a v Osvračíně, které nařídil okresní
národní výbor. Ve Staňkově byl sesazen z místa vrchního strážmistra
Eduard Svatoň, který zde působil od roku 1908. Za něj měl prozatímně
vést četnickou stanici student lékařství Ladislav Volicer. Po měsíci
jej pak vystřídal A. Kožíšek. Kronikář zaznamenal, že na četnické
stanici byla při převratu nalezena také kniha zápisů obsahující
soupis politicky nespolehlivých osob, které bývaly povolávány na
četnickou stanici a vyšetřovány pro údajné protirakouské smýšlení.
Autor kroniky neopomněl též poznamenat, že se kniha ztratila.
Navečer 6. listopadu byla uspořádána velká demonstrace proti c. k.
četnictvu, které na rozkaz generála četnictva z Prahy mělo zůstat v
činné službě, přestože staňkovský okresní národní výbor již provedl
změny v obsazení četnické stanice. Přesto o den později museli
stávající rakouští četníci opustit Staňkov, odjeli kočárem do Klatov,
kde sídlilo četnické oddělení. Nahradilo je šest četníků, kteří přijeli
večerním vlakem z Plzně, aby obnovili klid a pořádek. Po prošetření
zdejší situace však druhý den opět odjeli.
Oslavy české samostatnosti zatím pokračovaly i v dalších
dnech. Slavnostní shromáždění na náměstí bylo sezváno také na
3. listopadu, vystoupili na něm opět Tomáš Janovec a následovali
jej řečníci z Plzně. Téhož dne sloužil na náměstí u sv. Jana velkou
slavnostní polní mši jako poděkování za dosažení samostatnosti
zdejší farář Max Piterman. Poté následoval průvod městem, jehož
se účastnily veškeré spolky a organizace, provázeli jej slavnostně
vyšňoření sedláci na koních a také vyzdobené povozy z okolních
vesnic - z Vránova, Hlohové a z Puclic. V průvodu hrály dvě kapely a
pochodovali v něm i horníci z Čermné, Poděvous a Hlohovčic. Podívat
se přijeli i Francouzi z holýšovské sklárny. Po ukončení průvodu na
náměstí ještě jednou promluvil poslanec Tomáš Janovec a učitel
Tomáš Raděj. Byl oslavován Masaryk a vzdávána pocta všem, kteří se
zasloužili o nový stát, především legionářům, s úctou se vzpomínalo
rovněž na všechny padlé ve válce. 		
Radka Kinkorová

KULTURNÍ AKCE
11. 10.
Krajanka Václava Hlaváčka 		
		 - 100 let české dechovky
17. 10.
Halina Pawlovská – Chuť do
života – zábavná talk show
18. 10.
Pocta Harrymu Potterovi
pořádá ZUŠ v Lidovém domě
19. 10.
Prodloužená tanečního 			
		
kurzu s živou hudbou
20. 10.
TELEFON
– rocková taneční zábava
25. 10.
Andrea Tögel Kalivodová a 		
		 Moravské klavírní trio
– koncert ke 100. výročí republiky kostel sv. Jakuba
28. 10. - 3. 11. Výstava 100 let republiky
5. 11.
Výstava ZUŠ – k výročí republiky
6. 11.
Koncert ZUŠ – k výročí republiky
10. - 11. 11. Deskové hry
15. 11.
Veselá 6 - pošumavská lidová
		
kapela
25. 11.
Dance show
30. 11.
Závěrečný ples tanečního kurzu
6. 12.
ATLAS - koncert dech. hudby
10. 12.
Vánoční úsměvy Zdeňka Trošky

Krajanka Václava Hlaváčka
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Zážitkový den ve Staňkově

Na začátku školního roku 6. 9. 2018 se uskutečnila na zahradě u ZŠ Staňkov
akce zaměřená na zvýšení bezpečnosti a prevenci úrazů žáků v silničním
provozu. Plzeňský kraj je partnerem projektu a po projednání v radě města
jsme se rozhodli pro pořádání akce ve Staňkově. Celkem se programu během dopoledne zúčastnilo 400 žáků 1. stupně ze staňkovské a holýšovské
základní školy.
Název akce: Zážitkový vzdělávací program pro zvýšení bezpečnosti a ochrany života a zdraví dětí v silničním provozu.
Partneři: Plzeňský kraj + město Staňkov (společné financování akce).
Realizující agentura: Universal ITG Company - jednatel David Laštovka, produkční Dan Vali.
Pro žáky z druhých, třetích a čtvrtých ročníků byla připravena dle časového
harmonogramu celkem čtyři stanoviště:
1. Dopravní mobilní hřiště, které děti absolvovaly na čtyřkolkách a autíčkách.
2. Simulátor nárazu - velmi názorně demonstruje význam používání bezpečnostních pásů v automobilu.
3. Hasiči - jak reagovat na kritické situace.
4. Dopravní abeceda - správné návyky chodce.
O zhodnocení jsem požádal paní učitelku Mgr. Terezu Vicianovou ze ZŠ Holýšov.
Dne 6. 9. 2018 se žáci 2. a 4. ročníků ZŠ Holýšov zúčastnili Zážitkového dne
ve Staňkově. Celý výukový program byl zaměřený na dopravní výchovu. U ZŠ
Staňkov byla postavena čtyři stanoviště. Žáky uchvátilo hned to první, což
bylo mobilní dopravní hřiště. Kdyby k tomu paní učitelky svolily, děti by se
byly o čtyřkolky a autíčka popraly. Ale nebylo to jen tak! Nejprve se každý
musel seznámit s technikou řízení čtyřkolky (autíčka). Poté se děti dozvěděly,
že jako řidiči musí jezdit vpravo. Při jízdě musely dodržovat dopravní značky,
jejichž význam jim vysvětlil pan instruktor. Došlo i na pokuty ve formě razítek, zejména za přehlédnutí značky STOP. Dalším stanovištěm byl simulátor
nárazu, kde se žáci připoutaní v sedačkách řítili dolů po rampě rychlostí 30
km/h. Strach v očích některých byl obrovský, ale všichni jízdu a následný
náraz přežili bez újmy. To už někteří pokukovali po dalším stanovišti, na kterém nás přivítali hasiči. Dětem vysvětlili pomocí obrázků a fotografií, jak se

mají chovat a na která telefonní čísla mají volat v různých krizových situacích. Poté si někteří mohli sami vyzkoušet, jak danou situaci řešit. Vytočili
správné telefonní číslo a museli dodržet „pravidlo tří“ – nahlásit, co se stalo,
kde se to stalo a kdo volá. Znalosti si poté všichni prověřili při vyplňování
pracovního listu. Ten si následně společně zkontrolovali. A to už žáky čekal
poslední úkol – dopravní abeceda. S paní lektorkou si zahráli na řidiče a
chodce a vysvětlili si, jak mají přecházet silnici. Jelikož to všem pěkně šlo,
sklidili potlesk spolužáků, učitelek i paní lektorky. Jako bonus pak každý dostal sladkou odměnu. Do školy se třídy vrátily se spoustou krásných zážitků
a s novými užitečnými informacemi. Školní den zakončily jednohlasně větou:
„Zítra jedeme znovu!“.
Nezbývá, než si přát, aby si děti pravidla bezpečného chování v silničním
provozu nejen pamatovaly, ale také je dodržovaly. Totéž platí i pro nás, dospělé účastníky silničního provozu.
Jaroslav Šobr, místostarosta města
Foto Lucie Gellanová, Jitka Suchá

Loutková
scéna
Staňkov
přibírá do svých řad
zájemce o vodění
loutek a
čtení textu pro novou
loutkovou sezónu,
info na

tel. 725875025.
Skautský tábor 2018

Stejně jako každý rok i letos proběhl další úspěšný skautský tábor. Tentokrát
se děti vydaly po stopách indiánů, kteří jim odhalili nejen svá tajemství, ale
i bohatství. Dva týdny jsme strávili s dětmi uprostřed přírody bez nároku
na finanční odměnu. Děláme to pro děti, jejich radost a smích ve tváři a
pro jejich oči zářící štěstím. To je pro nás vedoucí vždy ta největší odměna
k nezaplacení. Pocit, že si to všichni užíváme. Všichni jsme si odnesli velkou
spoustu nezapomenutelných zážitků a vzpomínek.
Čtrnáct dní uteklo jako voda. Všichni jsme se vrátili ve zdraví domů a už
teď se těšíme na další skautský rok a tábor. Chceš do nového školního roku
vstoupit s námi? Chceš poznat nové kamarády, chceš se naučit a vyzkoušet
nové věci? Tak přijď mezi nás do budovy naproti škole. Pokud jsi kluk, přijď
ve čtvrtek od 17:00 do 19:00. Pokud jsi holka v 1.-5. třídě, přijď v pátek v
16:00. A pokud jsi starší, přijď v pátek v 17:30. Těšíme se na tebe!
Na závěr bychom rádi poděkovali městu Staňkov a Městskému technickému
a bytovému středisku za jejich podporu. Věříme v další spolupráci.
Košťátko - Jana Macanová
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA STAŇKOV

Zprávy ze základní školy

Na začátku září jsme zahájili nový školní rok s počtem 465 žáků, kteří
navštěvují celkem 19 tříd. I v letošním školním roce nabízejí učitelé celou řadu zájmových kroužků. Z jazykových kroužků je pro prvňáčky a
druháčky připravena angličtina pro nejmenší. Starší žáci si mohou anglický jazyk procvičit na kroužku English Conversation Club. Na žádost
rodičů bude nově otevřen kroužek německého jazyka určený žákům
čtvrtého a pátého ročníku a zklamaní nemusí být ani zájemci o kroužek
ruského jazyka, který je určen žákům osmého a devátého ročníku.
Odpoledne plné pohybu nabízí pohybový kroužek pro dívky a také další kroužek zaměřený na pohybové hry, který je rozdělen pro mladší a
starší žáky. Jako každý rok zajišťuje naše škola logopedickou péči. Žáci
mohou chodit na sborový zpěv, relaxační kroužek, keramiku, kroužek
pracovně výtvarný, robotiku, vaření či navštěvovat technický kroužek
ZF. I letos otevíráme kroužek Škola pod lupou, ve kterém se žáci učí,
jak psát školní časopis, který i vydávají.
Stejně jako v minulých letech bude i v tomto školním roce probíhat
matematický seminář a seminář z českého jazyka. Tyto semináře jsou
určeny žákům devátých tříd a jsou zaměřené na přípravu na přijímací
zkoušky na střední školy.
A co nás v nejbližší době čeká? Na počátku října odjíždí téměř třicet
žáků z druhého stupně na poznávací a jazykový zájezd do Anglie.
Na 16. října připravujeme celoškolní projekt s názvem Významné události naší stoleté historie. V tento den je v odpoledních hodinách vítána
ve škole i veřejnost – přijďte si prohlédnout školu i to, co děti u příležitosti vzniku naší republiky vytvořily. Podrobnosti se dozvíte na webu
školy i na plakátech, které děti před akcí vyvěsí.
Upozorňujeme rodiče také na vyhlášení ředitelského volna pro žáky
dne 31. října z důvodu celodenní vzdělávací akce pro pedagogy.
Na závěr bychom chtěli ocenit dlouhodobě pozitivní přístup zřizovatele
města Staňkov při řešení potřeb školy a poděkovat za úpravu prostor
před vchodem do školní budovy.

Základní umělecká škola Staňkov (dále
jen ZUŠ) má za sebou již 26 let své existence.
Do června 2017 bylo možné přijmout 290
žáků, od září 2017 se kapacita školy zvýšila na 320 žáků. K 13. 9. 2018 navštěvuje naši ZUŠ 313 žáků: 154 v hudebním,
95 ve výtvarném a 61 v literárně-dramatickém oboru.
Nabízíme výuku ve třech oborech hlavní činnosti: v hudebním,
výtvarném a literárně-dramatickém. Žáci jsou přijímáni na základě úspěšně vykonané talentové zkoušky v měsíci červnu, popř. dodatečné přijímací
zkoušce na začátku září. Přijímáme děti od pěti let věku do přípravného studia – Dětská umělecká dílna, kde si během roku vyzkouší pracovat ve všech
třech oborech.
V doplňkové činnosti nabízíme: Hudební hrátky pro rodiče a děti
od 3-5 let a Literárně-dramatický seminář pro dospělé. Na tyto aktivity je
možné se přihlásit během celého školního roku. Veškerá výuka probíhá od
září do června daného školního roku.
To, že naše škola sídlí v podkroví ZŠ a spolupracujeme se ZŠ ohledně rozvrhu výuky, družiny a ostatních volnočasových aktivit, považujeme
především za pozitivní pro žáky a jejich zákonné zástupce. Vždy se snažíme,
abychom tu byli „my pro žáky“ a ne žáci pro nás.
Letošní školní rok zahájili žáci výtvarného oboru v nově vybavené
učebně, která byla upravena za finanční podpory zřizovatele. Doufejme, že
příští rok budeme moci také tímto způsobem poděkovat městu za úpravu
klimatických podmínek v učebnách ZUŠ.
Připravujeme s našimi žáky koncert a výstavu k výročí republiky
5. – 6. 11. a budeme se rádi podílet na kulturním vystoupení při vysazování
lípy u kina 28. 10. 2018.
Vzhledem k tomu, že máme možnost pracovat se žáky individuálně, skupinově i kolektivně, vážíme si jejich výborných umístění na soutěžích,
častého vystupování na veřejných akcích apod., snažíme se především připravovat budoucí generaci naší společnosti v oblasti empatie k druhým, k
sociálnímu cítění, správné komunikaci s okolím, týmové spolupráci, vyjádření svého názoru, hledání smyslu věcí, které dělají, a k dosažení stanovených
cílů poctivou a pravidelnou přípravou.		
Kolektiv ZUŠ Staňkov

Jitka Suchá a Lenka Jedličková

I letos probíhá v LD taneční kurz pod vedením manželů Cíchových.

Od pátku do neděle 10. - 12. 8. proběhla v Lidovém domě další, v pořadí již
43. výstava květin, pořádaná staňkovskými zahrádkáři. Není nutné
jako každý rok v našem zpravodaji uvádět, jak byla pěkná. Letos však
vzhledem k velikému vedru a suchu bylo nanejvýš obdivuhodné, jaké
nádherné květiny byly na výstavě k vidění. Byly to především mečíky a
jiřiny Jaroslava Beneše z Doubravy u Nýřan, Marie Chvalové ze Ptenína,
Josefa Krále z Litoměřic a zejména Františka Faye ze Staňkova. František Fay
vystavoval i na jednodenní zahrádkářské výstavě v Holýšově dne 15. září a
jeho expozice jednoznačné dominovala celé výstavě. Josef Steinbach
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SDH Lvíčata Staňkov
Vůně vody, smotané hasičské hadice, hlas stříkačky a hlavně
především dobrá nálada - tohle vše se dá poznat ve staňkovském
kroužku mladých dobrovolných hasičů - Lvíčata Staňkov. Děti
a mladiství se schází už 11. rok, každý pátek od 16:30 hod. na
staňkovské hasičárně u lávky, kde společně trénují, učí se topografické
značky, vázání uzlů, připojování hadic, běh přes překážky, základy
první pomoci aj. V létě tráví čas venku a v zimě v klubovně nebo v
tělocvičně. Učí se, že spolupráce v týmu je velmi cenná zkušenost při
nástupu do života a že každý článek v družstvu je důležitý, utužují si
svoji fyzickou zdatnost a nalézají nové kamarády. Kroužek je velmi
příjemným místem i pro rodiče dětí, kteří jezdí se svými ratolestmi  
na jejich závody a s hrdostí je doprovázejí i s vedoucími kroužku Michaelou Indrholcovou, Pavlem a Dušanem Inderholcovými, díky
nimž děti získávají nové zkušenosti a stále se vylepšují ve svých
výkonech. Vedoucí jim dávají nejen dobrý výcvik v požárním útoku a
hasičských dispiplínách, ale zároveň s nimi tráví čas i mimo tréninky,
např. při stanování za hasičárnou, pečení vánočky o Vánocích,
posezení u májky aj.  
Dne 9. 9. 2018 jsme se zúčastnili dne  dětských hasičských
závodů ve Staňkově, kde právě děti ze Staňkova učinkovaly spolu
s dětskými družstvy
Členové MH Staňkov by rádi oslovili nové členy, kteří by
posílili jejich řady, protože je škoda, že o tomto sportu je široká
veřejnost a občané města málo informována. Dejte vašim dětem
šanci, aby se naučily něco nového, získaly nové poznatky a přivezly
si z hasičských závodů ocenění třeba i v podobě medaile. Vždyť
přeci úsměv a rozzářené dětské oči a smích na rtech je pro rodiče to
nejdůležitější.
Rodiče a děti, přijďte tedy za námi na „Staňkovskou hasičárnu“,
získáte tak nové zkušenosti, poznáte díky závodům, které navštívíte,
nová místa, nové lidi a jistě i kamarády...
Těšíme se na vás
Mladí hasiči Lvíčata Staňkov, Jitka Frantová

O pohár města Staňkova
V sobotu 8. 9. 2018 se konal 16. ročník hasičské soutěže O
pohár města Staňkova, která byl uspořádána ve spolupráci
s městem Staňkov. Soutěž proběhla ve dvou částech, denní
a noční. Denní soutěže se zúčastnilo devět družstev mužů
a pět družstev žen. První místo si odvezli muži z Krchleb a
ženy ze Srbic.
Noční soutěže se zúčastnila čtyři smíšená družstva.
První místo získalo družstvo z Křenov a odvezlo si jako
cenu divočáka. Ceny věnoval Městký úřad Staňkov a
divočáka Honební společnost č. 2.
V přestávce mezi prvními a druhými útoky proběhla
ukázka útoků Lvíčat. Mezi denní a noční soutěží zahrála
kapela Telefon.
Zuzana Zezulková
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Sport

Město Staňkov podporuje
sport a mládež

Dne 4. 8. 2018 proběhla v prostoru na plovárně u
posilovny Fitness Staňkov  malá oslava. Zástupci města
Staňkov zde slavnostně předali do užívání nové sociální
zařízení, které budou moci využívat jak členové Fitness
Staňkov, tak i mládež Turistického oddílu mládeže
Stříbrná rosa.
Po celá desetiletí totiž členové obou oddílů
neměli vyhovující WC a o možnosti se alespoň umýt ani
nemluvě. K dispozici byly  pouze v dnešní době zcela
nevhodné suché toalety v havarijním stavu. Vybudování
vlastních WC bylo nad možnosti jak sportovců, tak i
mládeže. Město Staňkov tedy vyšlo oběma oddílům
vstříc a na pozemku těsně sousedícím s objektem
posilovny Fitness Staňkov vybudovalo nové sociální
zařízení.

Slavnostní posezení, které členové Fitness Staňkov
připravili, se vydařilo a nové sociální zařízení již slouží
ke spokojenosti sportovců, kteří mají v případě potřeby
kam „si odskočit“ nebo si alespoň po tréninku omýt
ruce.
Děkujeme.
Vladimír Vacík, Fitness Staňkov, z.s.

Slavnostní otevření tenisové klubovny

Staňkovští tenisté a příznivci klubu se letos dočkali otevření nového tenisového zázemí. Od vybudování současných tenisových dvorců v šedesátých letech minulého století se jedná o první zásadní investici, kterou
si po více než 50 letech existence tenisové kurty jistě zasloužily. První tenisové hřiště bylo ve Staňkově postaveno v roce 1931 a od tohoto roku
se datuje vznik Tenisového klubu. Je to jeden z mála sportů ve Staňkově,
který přežil do současnosti a provozuje se trvale již 87 let.
Slavnostní otevření tenisové klubovny proběhlo v sobotu 1. září
2018. V rámci programu se uskutečnil tradiční turnaj tenisového klubu.
Ve dvouhrách se utkalo celkem 10 tenistů. Hrálo se ve dvou skupinách.
První dva hráči z každé skupiny se utkali ve finále, hráči na druhých pozicích si zahráli semifinále. Vítězem se stal Petr Cenefels, druhý byl Jiří
Varta a třetí Zdeněk Nový. Po finálovém zápase následovala čtyřhra zástupců města Staňkov. V této čtyřhře se utkali starosta Alexandr Horák
se Zdeňkem Strouskem proti Pavlu Bauerovi s Karlem Mandíkem, který
byl do čtyřhry doplněn. Hrálo se na dva sety a s předvedeným tenisovým
výkonem mohli být spokojeni všichni zástupci města.
Následovalo slavnostní přestřižení pásky u vstupu do nové tenisové klubovny. Při tomto slavnostním momentu měli projev starosta Alexandr Horák a místostarosta Jaroslav Šobr, kteří připomněli svoji podporu
sportu a zmínili, co vše se v poslední době ve Staňkově pro sportovce a
sportující mládež vybudovalo. Poté si vzal slovo vedoucí tenisového klubu
Jan Vacík, který poděkoval panu starostovi a místostarostovi za uskuteč-

nění tohoto sportovního projektu pro současnou i budoucí staňkovskou
generaci. Jan Vacík dále zdůraznil, že všichni členové tenisového klubu
jsou velmi rádi za vznik nového zázemí, z praktického hlediska především
za možnost využití sociálního zařízení, které na kurtech citelně chybělo (hlavně při soutěžních utkáních, při pořádání turnajů a při trénincích
dětí). V neposlední řadě vedoucí tenisového klubu poděkoval za aktivní
přístup při samotné výstavbě vedoucímu MTBS Pavlu Bauerovi a starostovi Alexandru Horákovi. Jan Vacík
na závěr řekl, že další fází obnovy
Vychází každé dva měsíce. Vydává město
kurtů bude rekonstrukce oplocení
Staňkov, nám. TGM 35, 345 61 Staňkov.
tenisového areálu. Večer proběhlo
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