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FARMÁŘSKÉ
TRHY

Po mnoha desítkách let budou ve Staňkově pravidelné
páteční trhy, ubezpečují staňkovské i mimostaňkovské
občany organizátoři i zástupci města. Ty první, nyní
farmářské, se na náměstí TGM uskutečnily 2. října
za značného zájmu obyvatel města. Úspěch sklidily
uzeniny a masné výrobky z Čech i ze Slovenska,
stejně tak sýry, pečivo, medovina, bylinky, koření,
marmelády, ovoce, zelenina a brambory, sladkosti i
potřeby pro domácnost a košíkářské zboží. Pro mnohé
návštěvníky byla vrcholem výborná dršťková polévka,
pro jiné zase stejně výborná káva z pojízdné kavárny.
Farmářské trhy se budou konat na staňkovském
náměstí pravidelně každý pátek od 9.00 do 16.00
hodin.
Pořadatelé chystají na 13. listopad vepřové hody a
soutěž o největší bramboru ze Staňkova. 20. 11. pak
budou vánoční trhy, a když vše klapne, uslyšíme Pepu
Vágnera i jeho otce nebo Kamila Emanuela Gotta – to
bude ještě upřesněno.
Do prodeje se mohou zapojit i místní prodejci, což
občané jistě uvítají. Městské zastupitelstvo se rozhodlo
zakoupit pro tento účel 10 prodejních stánků, které
bude zájemcům pronajímat.
První farmářské trhy zpestřila svým vystoupením
i malá dechovka Stavovanka a jako překvapení
vystoupily děti Základní umělecké školy se svým
programem.
Josef Steinbach

foto R. Suchý
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady
města dne 19. 8. 2015

19. 3. 2016 - FK Staňkov
26. 3 .2016 - p. Štengl
- rozpočtové opatření č.
Rada města doporučuje
6 - rozpočtové změny
- zastupitelstvu města ke
v rozpočtu města na r. 2015,
schválení výkup budov
- smlouvu o dílo mezi
a pozemků dle nabídky
městem Staňkov a Ing.
společnosti Týnské
arch. Janem Rampichem na
nemovitosti s.r.o. v celkové výkon autorského dozoru
ceně 1 700 000,- Kč,
na realizaci akce „Zahrada
(Pozn.: detailní seznam
při MŠ v přírodním stylu“
vykupovaných nemovitostí
dle schválené dokumentace,
je uveden v usnesení
dílčí plnění „B“, terénní
městského zastupitelstva)
úpravy a stavební práce.
Cena za dílo je 13 800,- Kč
schvaluje
bez DPH,
- rozpočtové opatření č. 5
- smlouvu o dílo č. 10/2015
– rozpočtové změny
mezi městem Staňkov a
v rozpočtu města na r. 2015, Mgr. Vladimírem Ledvinou
- příspěvek na dopravu
na výkon autorského dozoru
na tematický autobusový
na realizaci akce „Zahrada
zájezd pro členy ZO SPCCH při MŠ v přírodním stylu“
do výše 5000,- Kč,
dle schválené dokumentace.
- na žádost Diakonie ČCE,
Cena za dílo je 27 510,- Kč
středisko západní Čechy,
bez DPH,
Prokopova 207/25, Plzeň
- žádost p. Michala Tankaa
příspěvek z rozpočtu
o pronájem předsálí
města ve výši 4000,- Kč ve
Lidového domu ve Staňkově
prospěch občanky města
za účelem konání rodinné
Staňkov Anny Baxové,
oslavy,
která využívá sociální
- příspěvek na plavecký
službu centra denních
výcvik žáků ZŠ ve výši
služeb „Plamínek pro osoby 350,- Kč na jednoho
s postižením Merklín“,
zúčastněného žáka 2. a
- na doporučení bytové
3. ročníku pro šk. rok
komise
2015/2016.
a) přidělení bytové jednotky
č. 5, v domě č. p. 390 v ulici Usnesení č. 5 z jednání
U Pošty ve Staňkově, o
zastupitelstva města
velikosti 1+2, panu Karlu
konaného dne 26. 8 2015
Schejbalovi, U Pošty 390,
b) přidělení bytové jednotky Zastupitelstvo města
č. 11 v domě č. p. 390
schvaluje
v ulici U Pošty ve Staňkově, - Smlouvu o dílo dílčí plo velikosti 1+2 paní Pavlíně nění A) Dodávka herních a
Černé, bytem Merklín ekovýchovných prvků mezi
Lhota 35.
městem Staňkov a společností První chráněná dílna
Usnesení z jednání rady
s.r.o., Raisova 769/9,
města dne 2. 9. 2015
400 03 Ústí nad Labem,
IČ:286 85 521. Předmětem
Rada města schvaluje
plnění této smlouvy
- termíny tanečních
je dodávka herních a
zábav v Lidovém domě
ekovýchovných prvků
a veřejných hudebních
v rozsahu dle projektové
produkcí do konce roku
dokumentace a oceněného
2015 a na 1. čtvrtletí 2016:
položkového rozpočtu
9. 9. 2015 - FK Staňkov
v Příloze č.1 dle nabídky
26. 9. 2015 - p. Štengl
zhotovitele ve veřejné
17. 10. 2015 - FK Staňkov
zakázce „Zahrada při MŠ
7. 11. 2015 - p. Štengl
ve Staňkově v přírodním
21. 11. 2015 - p. Štengl
stylu“. Vysoutěžená cena je
5. 12. 2015 - p. Oulík
1 918 337,- Kč (cena bez
31. 12. 2015 - město
DPH), cena včetně DPH je
Staňkov + FK Staňkov
2 321 187,77 Kč,
20. 2. 2016 - p. Gust
- Smlouvu o dílo dílčí

plnění B) Terénní úpravy a
stavební práce mezi městem
Staňkov a společností
Šumavské zahrady s.r.o.,
Pod Vodárnou 407, 340 21
Janovice nad Úhlavou, IČ:
291 12 958. Předmětem
plnění této smlouvy je
provedení terénních
úprav a stavebních prací
v rozsahu dle projektové
dokumentace a oceněného
položkového rozpočtu
v Příloze č.1 dle nabídky
zhotovitele ve veřejné
zakázce „Zahrada při MŠ
ve Staňkově v přírodním
stylu“. Vysoutěžená cena
je 1 529 917,- Kč (cena bez
DPH), cena včetně DPH je
1 851 200,- Kč,
- Smlouvu o dílo dílčí
plnění C) Arboristické
a zahradnické práce
mezi městem Staňkov a
společností První chráněná
dílna s.r.o., Raisova
769/9,400 03 Ústí nad
Labem, IČ :286 85 521.
Předmětem plnění této
smlouvy je provedení
arboristických a
zahradnických prací
v rozsahu dle projektové
dokumentace a oceněného
položkového rozpočtu
v Příloze č.1 dle nabídky
zhotovitele ve veřejné
zakázce „Zahrada při MŠ
ve Staňkově v přírodním
stylu“. Vysoutěžená cena
je 934 081,20 Kč (cena bez
DPH), cena včetně DPH je
1 130 238,25 Kč.
- Kupní smlouvu mezi

městem Staňkov a
společností Agro Trnava
s.r.o., Trnava 224,
674 01 Třebíč, IČ:
29200083. Předmětem
plnění této smlouvy
je dodání 510 kusů
kompostérů o objemu
1000 litrů dle nabídky
prodávajícího ve veřejné
zakázce „Nákup kompostérů
pro občany města Staňkov“.
Vysoutěžená cena je
1 683 000,- Kč (cena bez
DPH), cena včetně DPH je
2 036 430,-Kč,
- Kupní smlouvu číslo:
172/2015 mezi městem
Staňkov a společností
NEWIA s.r.o., Americká
404, 345 61 Staňkov,
IČ: 29119201. Předmětem
plnění této smlouvy je
dodání traktoru a čelního
nakladače s lopatou dle
nabídky prodávajícího ve
veřejné zakázce „Vybavení
kompostárny města
Staňkov“. Vysoutěžená cena
je 996 900,- Kč (cena bez
DPH), cena včetně DPH je
1 206 249,- Kč,
- Koupi nemovitostí
zapsaných na LV 1752 pro
k.ú. Staňkov-město dle
nabídky společnosti Týnské
nemovitosti s.r.o.:
a) pozemek p.č. st.15,
zastavěná plocha a nádvoří,
výměra 1765 m2, jehož
součástí je stavba č.p.57,
b) pozemek p.č. st.17/1,
zastavěná plocha a nádvoří,
výměra 794 m2, jehož
součástí je stavba č.p.54,

c) pozemek p.č. st.17/2,
zastavěná plocha a nádvoří,
výměra 1570 m2, jehož
součástí je stavba bez č.p.,
d) pozemek p.č. 11/1 ostatní
plocha, výměra 1087 m2,
e) pozemek p.č. 11/2 ostatní
plocha, výměra 65 m2,
f) pozemek p.č. 11/3 ostatní
plocha, výměra 442 m2,
g) pozemek p.č. 11/4 ostatní
plocha, výměra 83 m2,
h) pozemek p.č. 14 zahrada,
výměra 730 m2,
i) podíly v rozsahu
300/5280 (nyní 4x 75/5280)
na nemovitostech zapsaných
na LV: 1694, 1695, 1708,
1934, 1935, 1936, 1938,
2074, 2082,
j) podíly v rozsahu 329/5280
(nyní 4x329/21120) na
nemovitostech zapsaných na
LV: 2075, 2084,
k) podíly v rozsahu
300/5280 (nyní 4x 75/5280)
na nemovitostech v k. ú.
Staňkov-ves zapsaných na
LV: 1696, 1850,
- přijetí úvěru od Komerční
banky ve výši 1 700 000 Kč.

Koupím

jakoukoli tahací
harmoniku
- heligonku,
chromatiku či
akordeon.
Jsem z Plzně.
Tel .: 723 126 011.
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Výstavba obchvatu pokračuje

V minulém čísle jsme přinesli první snímky z výstavby obchvatu Staňkova, v tomto čísle
pokračujeme a chtěli bychom v každém dalším čísle přinášet záběry ze stejných míst až do ukončení všech prací. (red).

Směr Ohučov						

Směr letiště

Směr Puclice						

Směr Puclice

Směr letiště							

Směr Vránov

K

10. 10.
10. 10.
15. 10.
17. 10.
1. 11.
6. 11.
7. 11.
10. 11.
12. 11.

ultura

Smyčka Radbuzy
I. prodloužená tanečního kurzu
Veselá trojka - koncert
Rocková taneční zábava - Katr, Medy Gang
Dance show 4. ročník
II. prodloužená tanečního kurzu
Rocková taneční zábava - Lucie rev. a Olympic revival
Ivo Šmoldas CO SE JINDE NEDOZVÍTE
Chodovarka - koncert

14. - 15. 11. Deskové hry
21. 11. Rocková taneční zábava – Dymytry, Komunál
28. 11. Vánoční trhy
29. 11. Rozsvěcení vánočního stromečku
4. 12. Jižani - vánoční koncert
5. 12. Rocková taneční zábava - Vizír
12. 12. Závěrečný ples tanečního kurzu
31. 12. Rockový silvestr v LD
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Rok 1935 ve Staňkově

Staňkov Městys měl v této době 1675 obyvatel a Staňkov Ves 2147 obyvatel. Celkem by tedy tvořily nejpočetnější obec
v tehdejším horšovskotýnském okrese, které by jistě slušel titul města. Tak alespoň uvažovali mnozí ze staňkovských patriotů a
neutuchali ve snaze toho dosáhnout. Sloučený Staňkov by navíc disponoval vším, co město dělá městem – školami, trhy, železnicí a
důležitým silničním průtahem. Městys obýval sice nižší počet obyvatel, zato jeho jmění bylo o trochu vyšší než majetek Staňkova Vsi.
Podrobný rozpočet všech aktiv a pasiv obou zatím ještě nesloučených obcí byl předložen na „první konferenci delegátů obou obecních
zastupitelstev“, která se konala v zasedací síni radnice ve Staňkově Vsi 22. ledna 1935. Jednání pokračovala v únoru podrobným
rozborem majetku obou obcí. Oboustranně výhodné spojení obcí bylo již skutečně připravováno a brzy se mělo podařit.
Rok 1935 byl rokem, kdy prezident republiky T. G. Masaryk slavil 85. narozeniny, rokem, kdy tento první prezident abdikoval
ze zdravotních důvodů na svoji funkci (14. prosince), a konečně rokem, kdy byl druhým prezidentem zvolen Edvard Beneš. Dosavadní
ministr zahraničí nebyl pro nikoho neznámou osobou, tím méně pro Staňkováky, kteří v únoru 1935 uspořádali výstavu dokumentů
a fotografií ze života E. Beneše, snímky představovaly též jeho rodinu a jeho rodiště – obec Kožlany. Také 85. narozeniny TGM se ve
Staňkově důstojně slavily. V předvečer těchto narozenin se na návrších v okolí obou Staňkovů zapalovaly oslavné ohně. 7. března,
přímo v den narozenin, se konal ve večerních hodinách průvod všech staňkovských korporací, kterému přihlíželo velké množství
diváků. A konečně o dva dny později uspořádala okresní osvětová komise ve staňkovském Lidovém domě slavnostní akademii, jejímž
vyvrcholením byl živý obraz „Hold československého národa panu prezidentu republiky“. Dovršením všech oslavných aktů bylo
udělení čestného občanství Staňkova Městyse T. G. Masarykovi v mimořádné schůzi obecního zastupitelstva.
Prezidentovy narozeniny nebyly jedinou oslavou pro Staňkovské. Již 12. února oslavil 50. narozeniny slavný staňkovský
rodák, známý malíř a ilustrátor Josef Wenig. Narodil se ve Staňkově Vsi jako syn řídícího učitele Josefa Weniga. Vystudoval
uměleckoprůmyslovou školu v Praze a ještě jako žák této školy ilustroval knihu „Pohádky“ svého staršího
bratra Adolfa“. Kromě činnosti ilustrátorské se věnoval především divadelní scénografii.
Z kulturních počinů tohoto roku je třeba připomenout otevření Muzea Staňkovska v neděli 21.
dubna 1935, kterým se završilo dlouholeté úsilí členů muzejního kroužku. První myšlenka staňkovského
muzea pravděpodobně vzešla od bývalého obecního tajemníka Josefa Žáka. Obětavého správce muzeum
našlo v Emanuelu Kublovi, vrchním oficiálovi československých státních drah v. v. Ten se stal po zesnulém
J. Žákovi v roce 1935 rovněž staňkovským kronikářem. Spravoval také městský archiv. Jeho kronikářské
dílo dosáhlo úctyhodných rozměrů, ve svých zápisech podnikal četné exkurzy do dějin obou Staňkovů
a jejich okolí a poznamenal nejen události lokálního charakteru, ale vypisoval a glosoval záležitosti
celostátního, někdy i celosvětového významu. Nejpodrobnější v tomto ohledu jsou díly kroniky z období
druhé světové války. V současnosti jsou tyto kroniky uložené ve Státním okresním archivu Domažlice se
sídlem v Horšovském Týně a lze je studovat rovněž na webovém rozhraní www. portafontium.cz.
Emanuel Kubla
		
Radka Kinkorová

V ZF Staňkov se slavilo 100. výročí založení firmy

V sobotu 12. září byl v ZF Staňkov Den otevřených dveří. U příležitosti stého založení firmy
ZF navštívilo podnik v Ohučově velké množství návštěvníků ze Staňkova i okolí, kteří byli
mile překvapeni přijetím. Všem zájemcům bylo umožněno seznámit se s výrobním programem
podniku, nechyběl odborný výklad a i pohoštění návštěvníků bylo výborné. Pro děti byly
připravené atrakce a velký zájem budilo malování na obličej dětí, u kterého byla stále fronta.
Návštěvníci obdivovali pořádek i organizaci provozu a zaujala je i řada fakt o podniku, které
poskytovali příjemní a ochotní průvodci - například, že v roce 2008, kdy provoz zahajoval, bylo
zde zaměstnáno 12 lidí, z toho šest v kancelářích, dnes zde pracuje ve dvou halách již 180 lidí.
Plocha montážních hal zaujímá 130 000 m2. Obdivuhodné je, že například při denní produkci
600 ks převodovek jsou pouze čtyři reklamace za čtvrtletí.
Podnik se stále rozrůstá, zlepšuje a chvályhodné je, že v něm pracuje řada pracovníků ze
Staňkova, bohužel kvalifikovaní inženýři jsou výhradně z Plzně. ZF Staňkov si postupně
vychovává i vlastní učně a potěšitelná je i podpora staňkovského hokeje.
J. Steinbach
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GOADA a město Staňkov vás zvou na

10. ročník festivalu deskových her

Goliáš a David
Staňkov 14.-15. 11. 2015
deskové hry pro každého
turnaje
volné hraní
reálná
úniková hra
divadlo
pro děti
prodej her
nedělní koutek her
v angličtině

Lidový dům Staňkov | vstupné dobrovolné
sobota 9:30 - 19:00 | neděle 9:30 - 14:00

Společenská kronika

V měsíci září a říjnu oslavili a oslaví významné životní jubileum tito občané Staňkova:
Hellerová Věra, Staňkov I		
Ledvinová Marie, Staňkov I
Votrubec Jaroslav, Staňkov I
Paroubková Marta, Staňkov I
Schuster Josef, Staňkov I		
Záhoříková Marie, Staňkov II
Šimůnková Danuše, Staňkov I
Žáková Danuška, Staňkov I
Müller Josef, Staňkov I		

94 let
91 let		
85 let
85 let		
85 let
85 let		
80 let
80 let		
80 let

Stenglová Libuše, Staňkov I
Pavlíková Antonie, Ohučov		
Turek Jiří, Staňkov I		
Steinbachová Věra, Staňkov I
Stoklasová Marie, Staňkov I

Blahopřejeme všem jubilantům.

75 let		
75 let
70 let		
70 let
70 let
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Historický den

nová kulturní tradice Staňkova?

Na počátku nového školního roku, snad aby dětem zpříjemnila rozloučení s prázdninami, uspořádala skupina historického šermu Kargen Staňkov již druhý ročník
historického dne.
Prezentoval převážně období našeho středověku.
Na scéně se vystřídalo
několik skupin historického šermu včetně domácího Kargenu. Účinkující
předvedli své umění šermu, divadla, synchronizovaného bubnování a
sestav s prapory. Došlo
i na oblíbeného klauna.
Celý program byl doplněn středověkou hudbou
a nechyběly ani dětské
soutěže, prodejní stánky s
občerstvením, medovinou
či „středověkými“ šperky.
Počasí, zpočátku přívětivé, se postupně měnilo v
lezavou zimu a kulminace
zhruba stovky návštěvníků se ke konci akce
smrskla na dvě až tři desítky těch nejotužilejších.
Doufejme, že v příštích
letech bude počasí přívě-

V sobotu 12. září se konal 13. ročník hasičské
soutěže „O pohár města Staňkova“. Zúčastnilo se
osm soutěžních družstev mužů a dvě družstva žen.
První místo v denní soutěži obsadilo družstvo „A“
z Krchleb, v ženské kategorii družstvo z Hradce u
Stoda. Tato soutěž je již čtvrtým rokem rozšířena
o noční soutěž se stříkačkami „PS 8“. Závodilo
sedm družstev mužů a jedno družstvo žen. Cenu za
první místo – divočáka si odvezli muži z Ohučova,
ženskou soutěž vyhrálo rovněž družstvo z Ohučova.
Oběma soutěžemi diváky slovem provázel Jan
Mařík, pauzu mezi denními a nočními útoky
zpestřila skupina Telefon.
Z. Zezulková

tivější a podaří se vytvořit
novou kulturní tradici ve
Staňkově.
Závěrem je třeba poděkovat městu Staňkov za propůjčení stanu a zaplacení
veškerých nutných nákladů potřebných pro realizaci této kulturní akce.
S požehnáním
SHŠ Kargen Staňkov
Zdeněk Strousek

Sport

Turnaj tenisového klubu

Každoročně se v průběhu září pořádá na staňkovských
kurtech Turnaj o přeborníka tenisového klubu. První
zářijovou sobotu se o titul utkalo celkem 8 tenistů. Hráči
byli nejprve rozděleni do dvou skupin, ve kterých se utkali
systémem každý s každým. Pořadí první skupiny: 1. P.
Cenefels, 2. J. Vavrica, 3. K. Malík, 4. V. Němec. Pořadí
druhé skupiny: 1. J. Vacík, 2. M. Rada, 3. L. Štěpán, 4. M.
Štengl. O třetí místo: J. Vavrica - M. Rada 6:2. Finále: Petr
Cenefels - Jan Vacík 6:2. Petr Cenefels nenašel přemožitele
a stal se tak již několikanásobným vítězem tohoto turnaje.
Od začátku září opět probíhají na staňkovských kurtech
tréninky žáků. Trénink dětí pod vedením vedoucího klubu
Jana Vacíka je každé úterý od 16:00 do 18:00 hodin.
Trénink žáků pod vedením Vojtěcha Němce a Petra
Cenefelse je každou středu od 16:30 do 18:00 h. Více na
klubovém webu www.mestostankov.cz v sekci sport - tenis.

Foto (zleva): V. Němec, M. Rada, J. Vavrica, P. Cenefels, K.
Malík, M. Štengl, J. Vacík, L. Štěpán.
ing. Vojtěch Němec
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