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„Pro nýrskou fir-
mu  Dobler Metall-
bau, která staví v
Irsku v Dablinu,
vyrábíme dřevěné
fasádní obklady ze
sibiřského mo-
dřínu bez povr-
chové úpravy. Si-
biřský modřín má
jedinečnou vlast-
nost – nehnije.
Roste pomalu, le-
tokruhy jsou velice
husté, dřevo je tvr-
dé a obsahuje
hodně pryskyřice.
Po nějakém čase
jen přírodně ze-
šedne, uzavře se a vydrží,“ ře-
kl nám majitel firmy Dřevo
Plus v Mileticích u Janovic
Václav Mixan. Zakázka fasád-
ních obkladů je jednou z těch
důležitých, kterou truhlářská
firma zajiš�uje.
„Truhlařina je mým koníčkem.
Na počátku 90. let jsem pracoval
u soukromníků a praxe mě za-
vála až do stavebně - truhlářské
výroby. Asi jako většina lidí, kte-
ří mají své řemeslo rádi, jsem se
rozhodl, že také začnu v truhla-
řině podnikat.  Praktické zkuše-
nosti jsem měl, teorii získal na
střední nábytkářské škole, tak
proč to nezkusit. Psal se rok
1997, když jsme s jedním kama-
rádem začali v Nýrsku a po ně-
jakém čase se přestěhovali do

Janovic. V pronajatých prosto-
rách není dostatečná možnost
se rozvíjet a investovat podle
svých představ. Proto jsem se
rozhodl postavit truhlárnu i suši-
čku dříví v Mileticích a vybavit ji
moderními stroji,“ vzpomíná na
své začátky Václav Mixan. 
Firma Dřevo Plus vyrábí dřevě-
ná eurookna, interiérové dveře,
nábytek z masivu i lamina, ku-
chyňské linky, stoly, židle, kom-
pletně vybavuje penziony a ho-
tely. Například veškeré vnitřní
zařízení včetně  pokojů Penzio-
nu Böhmerwald v Železné Ru-
dě, Penzionu St.  Leonhardt v
Chudeníně nebo Hotelu Koller-
hof na Hamrech  je podepsáno
firmou Dřevo Plus. Renomé si
truhlářská firma získala při re-

konstrukci a opravě historických
památek.
„Pro Měš�anskou besedu v
Plzni jsme vyráběli vstupní a
vchodové dveře, které musely
odpovídat těm původním. Navíc
při opravě této historické budovy
objevili stavbaři zazděné origi-
nální staré dveře i řezby.  Pod-
mínka památkářů byla jednoz-
načná. Vše musí vypadat pů-
vodně a navíc zachovalé řezby
se musí zasadit do replik dveří.
Představy památkářů jsme spl-
nili do puntíku. Nakonec každý si
může při vstupu do Měš�anské
besedy v Plzni prohlédnout naši
práci,“ doporučuje Václav Mi-
xan.
Repliky původních oken do-
dává firma pro hrad Hauenštejn
(Horní hrad) u Ostrova nad Ohří,

v Klatovech
na náměstí
se podílela
na opravě
jednoho z
nejstarších
historických
domů, pro
ministerský
objekt Na
Karlově u
H a r t m a n i c
vyráběla pů-
vodní okna a
dveře, opra-
vovala Tur-
nerovu chatu
na Vydře.
„Jsme firma,
která musí
umět vše – od

replik historických dveří, oken, až
po dnešní moderní truhlářské
výrobky. Kromě točivých schodů
vyrábíme vše. V truhlárně pracu-
je 8 skutečně vynikajících odbor-
níků, kteří svému řemeslu rozu-
mí. Chci jim i tímto poděkovat,
protože oni mají největší zásluhu
na tom, že ve velmi tvrdé konku-
renci si vedeme dobře. Nesmírně
si vážím jejich odbornosti i přístu-
pu k firmě. Vždy� jsme si novou
truhlárnu v Mileticích postavili
téměř sami,“ zdůrazňuje majitel
firmy.
Nejdůležitější v truhlařině je mít
dobře a správně vysušené dře-
vo. Každý výrobek ze dřeva, kte-
rý se umístí do nového prostředí
si vyrovná vlhkost.
„Naší velkou předností je, že

máme vlastní sušárnu. V ní si při-
pravíme řezivo takové vlhkosti,
jaká má být v nově budovaném
nebo opravovaném objektu. Su-
šíme dřevo podle toho, do jakého
prostředí má přijít. Například sibi-
řský modřín na fasádní obklady
do Irska sušíme na 16%,        ��

Fasádu ze sibiřského modřínu voda 
ani mráz nezničí

Vnější obklady na stavbě v irském Dablinu, které vyrobila firma
Dřevo Plus v Mileticích u Janovic nad Úhlavou.

Kuchyňská linka z masivu vyrobená podle přání zákaz-
níka.

„Od drobných truhlářských věcí až po opra-
vu historických budov - to vše jsme schop-
ni udělat,“ říká majitel fy Václav Mixan.

Replika historických dveří v
Měš�anské besedě v Plzni.

Firma Dřevo Plus v Mileticích je na českém trhu již 10 let.
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�� protože u mo-
ře je velká relativ-
ní vlhkost. Snad
jednu radu pro ty,
kteří  si staví ro-
dinný dům. My jim
doporučujeme,
aby stavbu ne-
chali řádně vy-
schnout a potom jí
dali konečný ka-
bát v podobě
omítky. Syrová
stavba, která se
uzavře omítkou,
má za následek,
že dřevěná euro-
okna natáhnou
vlhkost stavby a vzniknou problé-
my. Majitelé domů pak mají je-
diné vysvětlení – truhlářská firma

vyrobila okna z mokrého materi-
álu. Chyba ovšem není na naší
straně, což mnozí nedovedou

pochopit.“
Majitel firmy Dřevo
Plus Václav Mixan
vám rád poradí a
věřte, že taková rada
od člověka, který
dřevu rozumí, stojí
za to. Ne nadarmo
se říká, dobrá rada
nad zlato. Kromě sa-
motné rady vám jeho
firma vyrobí jakýkoli
výrobek z masivu ne-
bo lamina.          (še)

Stůl a židle z masivu v elegantním provedení
od firmy Dřevo Plus.

Dřevěné fasádní obklady ze sibiřského
modřínu jsou odolné vůči vnějším nepříz-
nivým podmínkám.

V letošním roce se konaly na naší
škole již deváté maturitní zkoušky a to
ve dnech 21.5. – 1.6.2007. Přistoupilo
k nim 80 studentů čtyř maturitních tříd.
48 studentů dálkového tříletého nástav-
bového studia oboru vzdělávání Podni-
kání a 32 studentů denního dvouletého
nástavbového studia Podnikání a čtyř-
letého studia Ob-
chodní akademie.
Povinně absolvovali
písemnou i ústní
část zkoušky z čes-
kého jazyka a lite-
ratury, ekonomiky,
dále pak mohli volit
mezi účetnictvím
a informační tech-
nologií a také mezi cizím jazykem a ma-
tematikou a praktickou zkoušku z od-
borných předmětů.

Všichni se zhostili úkolu se ctí, byli
dobře připraveni, 11 studentů prospělo
s vyznamenáním, z toho 3 dokonce se
samými výbornými.

Pouze třem studentům se nepodařilo
složit maturitní zkoušku  napoprvé, dva
studenti denního studia neuspěli z ma-
tematiky a jeden student dálkového stu-
dia  z českého jazyka a literatury.

Doplní si vědomosti samostudiem
s možností využití konzultací ve škole
a ke zkoušce přistoupí v září 2007.

Dne 2. června 2007 si všichni úspěšní
absolventi převzali svá maturitní vysvě-
dčení na slavnostním předávání v sále
Lidového domu ve Staňkově Vysvědčení
jim předal majitel a zřizovatel školy RNDr.
Karel Schuh, spolu se starostou města
Bc. Alexandrem Horákem a ředitelkou
školy Ing. Marií Bastlovou. Slavnostní 

atmosféru pod-
trhlo vystoupení
těch nejmladších
žáků Základní
školy Staňkov
a hudebního sou-
boru Umělecké
školy Staňkov.

Spokojení ab-
solventi se odne-

sli nejen maturitní vysvědčení, ale i kvě-
tinu a ti nejlepší upomínkový dárek.

Jak maturitní zkoušky, tak i slav-
nostní předávání proběhlo bez pro-
blémů, v klidné a přátelské atmosféře
a spolu s letošními absolventy již složilo
maturitní zkoušku 482 studentů, což je
jistě úctyhodné číslo.

Za vzornou přípravu studentů k vy-
konání maturitní zkoušky patří poděko-
vání celému pedagogickému sboru 
školy, což vyjádřili nejen absolventi, ale
i majitel školy RNDr. Karel  Schuh.

Mgr. Romana Šeterlová
zástupkyně řed. školy

Maturitní zkoušky na SSOŠ 
a Gymnáziu Bean s. r. o. Staňkov


