TOTO VYDÁNÍ STAĕKOVSKA SPONZORUJE

firma Hrbáþek s.r.o.

Klenþí pod ýerchovem, stavebniny, mezinárodní kamionová doprava
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ýíslo 42

Babydolský kopec dennČ pĜivítá desítky dČtí

NČco o zimČ
Za mých klukovských let jsem spolu s kamarády každiþkou zimu sjezdili kdejaký kopec – a že je tČch krušnohorských kopcĤ kolem
Chomutova požehnanČ. To se tenkrát vytáhly boby (ještČ orosené z pĜedchozího dne) z koþárkárny, písklo se na protČjší bytovku a
vyráželo se na závody. Nechci pĤsobit dojmem pamČtnického rýpala, který na všechno tvrdí, že to tenkrát bylo o moc lepší, ale Ĝíkejte
si co chcete, snČhu tedy tehdy víc bylo. KaždoroþnČ jsme pĜed paneláky zametali kluzištČ a rovnali snČhové mantinely a stejnČ
každoroþnČ jsme stavČli snČhové hrady a poĜádali koulovaþky proti klukovskému osazenstvu protČjšího baráku. A ty boby jsme
s sebou tahali všude – aĢ už jako vozítko, nebo jako štít, þi hrablo. A domĤ jsme se vraceli zásadnČ až za tmy, nebo když už jsme byli
hodnČ zmáþení. A aþkoli pro nás náš domovník nemČl vždy to správné pochopení, bylo to fajn.
PĜedstavte si ale, že léta jdou a já sleduji, že z naší klukovské generace pomalu rostou domovníci. Kritické pĜipomínky ke
snČhové nadílce slyším na každém rohu. Majitelé aut si stČžují, majitelé chodníkĤ si stČžují, majitelé kluzkých podrážek jakbysmet.
Už aby prý ta letošní zima skonþila!
Víte, já mám také auto a chodník pĜed barákem. Ale mám také dva malé kluky, a máte vidČt ty ohýnky v jejich oþích, když
napadne první sníh. Staþí jim opravdu malý poprašek, spíš taková první poĜádná jinovatka a už hoblují na tČch svých bobech zmrzlou
trávu na svahu na zahradČ. A já jim ten jejich pĜístup závidím a zároveĖ moc pĜeji. A je mi líto, že už ty zimy nejsou, co bývaly. Jen
aby jim ten sníh alespoĖ letos dost dlouho vydržel. VČĜte mi, že kvĤli tČm plamínkĤm v jejich oþích si to þelní sklo na autČ vyþistím
docela rád…
Ferdinand Schenk

StaĖkovsko

Vybráno ze zasedání
mČstské rady a zastupitelstva
Rada mČsta 4.12.2002
Rada projednala text znČní nabídky k odprodeji
zbývajících bytĤ ve vlastnictví mČsta v domech
þ. 333 a 334 Na Tržišti, StaĖkov. ZámČr prodeje
bude zveĜejnČn. Ing. Zimák seznámil
þleny rady s návrhem Ĝešení protipovodĖových
a protierozních
opatĜení v prostoru mezi
ulicí U ýermenského lesíka a Baarovou.
Provede firma VETOP s.r.o. Do rady se
dostavily lékaĜky p. MUDr. ýerná, MUDr.
CihláĜová, MUDr. Štrbíková, MUDr. Kubátová a
MUDr. Benešová k projednání otázky výstavby
nového zdravotního stĜediska
Rada mČsta projednala a schválila Jednací Ĝád
rady mČsta.
Dále byly provedeny nezbytné administrativní
úkony rady:
Rada mČsta v souladu s § 102, odst. 2, písm. f)
a g) a j) zák. þ. 128/2000 Sb., v platném znČní,
I. zĜizuje 1. odbor sociálních vČcí
2. odbor majetku, investic a životního
prostĜedí
II. odvolává k 31.12.2002 p. Jaroslava Kubicu
z funkce vedoucího odboru výstavby, VLHZ,
dopravy a ŽP z dĤvodu jeho odchodu do jiného
zamČstnání
III. jmenuje k 1.1.2003
1. p. Marcelu Vostrackou vedoucí
odboru výstavby, vodního hospodáĜství a dopravy
2. p. MUDr. Dagmar Raunerovou
vedoucí odboru sociálních vČcí
3. p. ing. Jaroslavu Harmáþkovou
vedoucí odboru majetku, investic a
životního prostĜedí
IV. stanoví celkový poþet zamČstnancĤ–úĜedníkĤ v mČstském úĜadu vþetnČ MTBS na 17
Starosta seznámil radu se skuteþností, že se
vyskytuje Ĝada výhrad k práci MTBS. Po diskusi
bylo navrženo vypsání výbČrového Ĝízení na
funkci vedoucího MTBS.
Rada vyslovila souhlas s prodejem parc. þ. 38/1
dle PK a þásti parc. þ. 1060/3 dle KN, v k.ú.
Vránov p. Marcele Konopové, Vránov þ.19 za
pĜedpokladu, že parc. 38/1 bude
prodána
jako celek a zároveĖ žadatelka odkoupí i
pozemky parc. þ. 364, 369 a 370, vše dle PK,
od ostatních majitelĤ. Rada vyslovila souhlas se
zakoupením faxu pro MČÚ.
Placení poplatku za zneškodĖování odpadu
projedná s obyvateli Bílého Mlýna p. starosta,
zástupce starosty a tajemník.
Rada schválila žádost MŠ o prominutí poplatku
za pronájem sálu kult. domu a poplatku ze
vstupného pĜi poĜádání dČtského maškarního
karnevalu dne 11.1.2003.
Rada mČsta schválila sazebník webové
prezentace podnikatelĤ, umístČné na oficiálních
stránkách
mČsta
StaĖkova,
vyhotovený
správcem webových stránek mČsta
p. Miloslavem Khasem. Rada
rovnČž
schválila
poskytnutí finanþního daru pro þleny výborĤ,
komisí a obþany, kteĜí jsou svou prací
nápomocni mČstu, dále pak pro þleny
ochotnického divadelního souboru a loutkového
souboru.
Starosta seznámil þleny rady se složením
povodĖové komise, kterou jmenoval v souladu s
§ 106 zák. þ. 128/2000 Sb., o obcích:
pĜedseda - Bc. Alexandr Horák
místopĜedseda - JiĜí Látal
tajemník - Václav Žáþek
þlenové - ing. František Pátý, Václav Brožovský,
Mgr. Jaroslav Šobr, ing. JindĜich Huber,
Jan Kumpán, Václav Baxa, Roman DvoĜák.
Na návrh starosty rada zĜídila v souladu s §
102, odst. 2, pís. h) zák. þ. 128/2000 Sb.,
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následující komise vþetnČ jmenování jejich
pĜedsedĤ:
a) komisi bytovou: p. Marta Cinková, MUDr.
Marta CihláĜová, Mgr. Marie Roubalová, ing.
Milan Hanuš, Anna Švábová, Václav Steinbach,
Václav Keck, Václav Brožovský, Marie
Fictumová. PĜedseda komise: Marta Cinková
b) komisi pro obþanské záležitosti: Mgr.
Marie Roubalová, Anna BozdČchová, Marie
Fictumová, Marta Kastlová, Anna Glaserová,
Mgr. Marie Gruberová. PĜedseda komise:
Anna Glaserová
c) komisi pro sociálnČ-právní ochranu dČtí:
ve složení:
Mgr. Ivana Hettlerová, Mgr.
Hana Kozová, Marie NČmcová, Mgr. Marie
Ledvinová, Anna Glaserová, Radek Suchý
PĜedseda komise: Mgr. Hana Kozová.
Tajemnicí komise je MUDr. Dagmar Raunerová.
K dopisu firmy SYVAM-REAL, spol. s r.o., Stod:
Rada mČsta nemá zájem o koupi objektu bývalé
pošty þ. 235 v k.ú. StaĖkov-mČsto za
nabídnutou cenu.
Rada po projednání nemá námitek k žádosti p.
Pavla Dufka, StaĖkov, Vodní 3 o prodej
pozemku v majetku mČsta oddČleného do þ.
306/2, v k.ú. StaĖkov o výmČĜe 11 m2.
Zastupitelstvo 11. prosince 2002
Starosta bc. Alexandr Horák zahájil první
zasedání novČ zvoleného zastupitelstva po
volbách. Po schválení programu došlo k ovČĜení
zápisu
z volebního
zastupitelstva
dne
13.11.2002. Zastupitelé a pĜítomní obþané pak
vyslechli zprávy z jednání rady dne 20.11. a
4.12.2002, kterou pĜednesl starosta.(Jsou
v minulém i tomto þísle StaĖkovska)
KromČ zpráv z rady se ještČ zmínil o složení
slibu nové þlenky zastupitelstva p. Konopové,
která nastoupila za odstoupivší
p. Mgr.
Taubrovou, o veĜejném osvČtlení v Americké a
Zahradní ulici, pĜidČlení bytu v DPS p.
Vacíkové, StaĖkov, Wenigova 101 právu
užívání státního znaku ýR, osazení znaþky
k viaduktu, Ĝešení pĜi zaplavování nemovitosti p.
Topinky, StaĖkov, Trnkova 69, osazení
obrubníkĤ u komunikace v Plovární ulici, složení
komise pro projednávání pĜestupkĤ, možnosti
zavedení nové autobusové linky, zabezpeþení
inventarizace
majetku.
Dále
zastupitelé
vyslechli informace o protipovodĖových a
protierozních opatĜeních v ul. U ýermenského
lesíka, o jednání s lékaĜkami ve vČci zdrav.
stĜediska, o schválení jednacího Ĝádu rady a o
jednání ve vČci obchvatu mČsta.
Místostarosta p. Látal navrhl zastupitelstvu
jména þlenĤ finanþního. výboru v tomto
složení:
MVDr. Josef Steinbach, ing. František Pátý,
Marcela
Konopová,
Božena
Malíková,
Jaroslava PĜíbrská, Pavla Willová, Jaroslava
Marcela HĤlová s
Baierová, zapisovatelka :
tím, že za pĜedsedu je navrhován þlen
zastupitelstva ing. Pátý
a složení kontrolního výboru ve složení:
MUDr. Marcela ýerná, Jan JiĜík, Vladimír
Koneþný, Jaroslav Kubica, Ilona Cibulková,
Anna Hesová, Jitka Kunešová zapisovatelka:
Anna Dostálíková s tím, že za pĜedsedu je
navrhován þlen zastupitelstva Jan JiĜík.
Zastupitelé obČ komise v navrhovaném složení
zvolili.
V dalším bodČ jednání p. starosta po
pĜedchozím projednání v radČ mČsta navrhl k
projednání výši pravomoci v rozhodování
veškerých finanþních úkonĤ, týkajících se
rozpoþtu, to zn. pĜevádČní pĜesunĤ finanþních
þástek mezi jednotlivými kapitolami a dále
rozhodování o financování mimorozpoþtových
výdajĤ. ýástky navržené þleny rady (viz minulé
StaĖkovsko) zastupitelé neschválili. Schváleno
bylo:
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do 25.000,- Kþ vyhrazeno starostovi
od 25.000,- Kþ-100.000,- Kþ vyhrazeno
mČstské radČ
nad 100.000,- Kþ vyhrazeno zastupitelstvu
mČsta.
Návrh rozpoþtových zmČn v rozpoþtu mČsta
pĜedložil tajemník MČÚ p. Václav Žáþek.
Materiál obdrželi všichni zastupitelé písemnČ,
rozprava se nekonala. Po schválení zmČn bude
rozpoþet mČsta jako vyrovnaný þinit v pĜíjmové i
výdajové þásti 84.461.300 Kþ.
Tajemník MČÚ seznámil dále s návrhem
rozpoþtového provizoria mČsta, které by mČlo
být schváleno do doby projednání a schválení
rozpoþtu mČsta. RovnČž tento materiál obdrželi
zastupitelé písemnČ a schválili jej.
Jednací Ĝád zastupitelstva, v nČmž došlo
k malým zmČnám tak, aby odpovídal znČní
novely zákona o obcích, byl schválen. Protože
se mČstská knihovna stává organizaþní složkou
obce, byla schválena novela ZĜizovací listiny
MČstské knihovny StaĖkov a p. Gillová byla
jmenována knihovnicí MČstské knihovny
StaĖkov.
Tajemník V. Žáþek pĜednesl úvodní slovo k
návrhu mandátní smlouvy na provádČní
inženýrské þinnosti
u akce „PĜístavba a
rekonstrukce ZŠ StaĖkov-II. etapa“. K návrhu
probČhla diskuse, ve které byly zmČnČny
nČkteré formulace a smlouva byla pak
schválena. Následným bodem jednání bylo
projednání návrhu smlouvy o finanþním
pĜíspČvku na realizaci výstavby "vodního díla pĜivadČþe pitné vody ze StaĖkova (HTP) do
obce Krchleby a obce Hlohová", která by mČla
být uzavĜena mezi mČstem StaĖkov, jako
investorem akce, a obcí Hlohová. I k tomuto
bodu se vedla pomČrnČ rozsáhlá rozprava a po
nČkolika zmČnách byla smlouva poskytnutí
pĜíspČvku schválena.
Dále byl pĜedložen k projednání návrh smlouvy
o budoucí kupní smlouvČ mezi mČstem StaĖkov
a CHVAK, a.s. v Domažlicích na právo uzavĜít
po 10 letech kupní smlouvu na vodní dílo pĜivadČþ pitné vody ze StaĖkova do obce
Krchleby. Návrh pĜedložil p. starosta, písemné
znČní obdrželi všichni zastupitelé pĜedem.
V diskusi pĜednesli zastupitelé pozmČĖovací
návrhy k této smlouvČ a poté ji schválili.
P. tajemník následnČ pĜedložil zastupitelstvu
návrh na pĜijetí úvČru ve výši 2.800.000,- Kþ na
výstavbu vodovodních ĜadĤ ve StaĖkovČ od
Komerþní banky s tím, že jako zástavu k
zajištČní úvČru navrhuje mČsto budovu þ. 216
(souþasnou ZUŠ) se stavební parcelou þ. 244, v
k.ú. StaĖkov-mČsto. Konstatoval, že pĜijetí
úvČru je již obsaženo ve schváleném rozpoþtu.
Zastupitelstvo tento návrh schválilo. Dalším
bodem bylo schválení odmČn pro neuvolnČné
zastupitele: Místostarosta 8900,- Kþ,
ýlenové rady 1300,- Kþ,
ýlenové zastupitelstva 440,- Kþ
Posledním bodem jednání zastupitelstva byla
diskuse, kde zaznČla kritika na CHVAK pro
špatnou péþi o majetek mČsta, chodnících,
zpĤsobu zajištČní dotací na výstavbu zdrav.
stĜediska, o prodeji bytĤ, nákladech na
skládkování odpadĤ, zpĤsobech jejich vyvážení
v letním období aj.
Rada 18.12.2002
Starosta pĜedložil návrh veĜejnoprávní smlouvy
uzavĜené mezi MČstem StaĖkov a obcemi v
jeho správním obvodu na vykonávání
pĜenesené pĤsobnosti ve vČci projednávání
pĜestupkĤ.
Rada schválila jednu žádost o prominutí placení
poplatkĤ za odpady – dlouhodobý pobyt
v zahraniþí, další dvČ žádosti zdejších obþanĤ
neschválila. Schválila vyplacení odmČn pro

StaĖkovsko
Ĝeditele ZUŠ J. Pluháþka a Ĝeditelku MŠ M.
NČmcovou.
Do rady se dostavili p. Ladislav Doležal a p.
Marcela Pavlíková k projednání úpravy smlouvy
o dílo, dle které zajišĢují rozvoz a donášku
obČdĤ pro dĤchodce
Do rady se opČtnČ dostavily lékaĜky ze
zdravotního stĜediska ve vČci výstavby nového
zdravotního zaĜízení a podílu lékaĜek na jeho
financování. Úvodem p. starosta seznámil s
návrhem kalkulace finanþní úþasti lékaĜek
formou pĜedplaceného pČtiletého pronájmu.
V diskusi padly tyto pĜipomínky: p. MUDr.
CihláĜová ve smlouvČ navrhuje ošetĜit:
- jak postupovat v pĜípadČ dĜíve ukonþeného
nájmu
- zpĤsob odpisĤ
- fin. pĜíspČvek zaplatit až v dobČ realizace
stavby
- nezvyšovat po dobu pĜedplacení nájemné
P. MUDr. Kubátová mČla pĜipomínku k výpoþtu
spoleþných prostor
P. starosta
pĜipomínky uznal a sdČlil, že
projedná
se
zastupitelstvem
garanci
nezmČnČné výše nájmu tomu, kdo bude mít
pĜedplaceno. Tajemník lékaĜky seznámil s tím,
že mČsto zadá vypracování projektové
dokumentace. ZávČrem starosta navrhl, aby
lékaĜky pĜedložily do 15. ledna své stanovisko
k návrhu a poté bude svolána další pĜípadná
schĤzka.
Rada 15.1.2003
Starosta informoval o prĤbČhu dalšího postupu
ve vČci výstavby nového zdravotního stĜediska
za období od minulého jednání rady.
Konstatoval,
že
je
zadána
projektová
dokumentace, na 23.1.2003 je svolán výbČr
staveništČ. Informoval o pĜedplacení pronájmu,
o jednání na KÚ ohlednČ poskytnutí dotace.
Starosta podal informaci o jednání ve vČci
možnosti výstavby dalšího obytného domu o 22
bytech v ulici U Pošty. Vzato bez pĜipomínek na
vČdomí.
I na této radČ byly pĜedmČtem jednání žádosti o
prominutí poplatkĤ za odvoz odpadĤ.
Do rady se dostavil p. Kubát, zástupce oddílu
stolního tenisu TJ Sokol, se žádostí o finanþní
pĜíspČvek na zakoupení 2 ks stolĤ na stolní
tenis. Dále požádal o pomoc pĜi zajištČní prostor
pro uskladnČní podsad pro stany. Záležitost se
bude Ĝešit v rámci rozpoþtu - pĜíspČvku na
rozvoj tČlovýchovy a sportu.
Rada projednala spoleþnou žádost ZUŠ
StaĖkov a ěímskokatolické farnosti StaĖkov o
finanþní pĜíspČvek na koncert PČveckého
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sdružení ýerchovan, koncert by se mČl
uskuteþnit na jaĜe v rámci oslav 770. výroþí
založení mČsta StaĖkov. Rada rozhodla, že se
bude podílet na pokrytí rozdílu nákladĤ do max.
výše 10.000,- Kþ.
Žádosti p. Jitky Pluháþkové
o bezplatné
poskytnutí prostor místního kina a sálu
loutkového divadla na uskuteþnČní okresního
kola
v
recitaci
dČtí
bylo
vyhovČno..
PravdČpodobný termín 11.3.2003. Paní Jitka
Pluháþkové dále zažádala o prominutí nájmu za
pronájem sálu Lidového domu a ze vstupného
pĜi poĜádání Muzikantského plesu dne
28.2.2003. Rada schválila prominutí poplatku za
pronájem sálu, neschválila prominutí poplatku
ze vstupného. Prominutí poplatku za pronájem
sálu je podmínČn pĜedložením vyúþtování
vþetnČ seznamu zakoupených vČcí pro ZUŠ z
výtČžku plesu. Vyúþtování vþetnČ seznamu
bude pĜedloženo do 30.4.2003.
Rada projednala žádost p. Petra Gusta o
pronájem sálu kulturního domu dne 25.4.2003
od 20 do 02 hod. za úþelem poĜádání
rockového bálu. Rada schválila pronájem za
pĜedpokladu, že budou
pĜedem písemnČ
smluvnČ
stanoveny
konkrétní
podmínky
pronájmu. Rada uložila zároveĖ p. starostovi
zajištČní kontroly pĜed zahájením, v prĤbČhu a
po ukonþení akce.
Rada mČsta navrhla pojmenování vznikající
ulice v Krchlebech názvem U Lesa.
Bude to
projednáno na veĜejném setkání s obþany
Krchleb, které se uskuteþní ve vČci plynofikace
Krchleb a následnČ pĜedloženo k projednání do
pĜíštího zastupitelstva.
Starosta a tajemník informovali þleny rady o
pĜipravované plynofikaci Krchleb.
Rada mČsta na návrh Ĝeditelky ZŠ schválila po
diskusi následující sazby za pronájem
tČlocviþny ZŠ, platné od 1.1.2003, v této výši:
I. - velký sál 100,- Kþ za každou zapoþatou
hodinu
- malý sál 50,- Kþ
"
Tyto sazby platí pro obþany a organizace mČsta
StaĖkova a k nČmu patĜících obcí.
II. - velký sál 200,- Kþ za každou zapoþatou
hodinu
- malý sál 100,- Kþ
"
Tyto sazby platí pro mimostaĖkovské obþany.
III. - promíjí poplatek za pronájem sálĤ pro
žákovské staĖkovské (a k nim patĜící) kolektivy
a hasiþský záchranný sbor.
Rada 30.1.2003
Rada mČsta projednala a schválila platové
výmČry ĜeditelĤm školských zaĜízení.Byly dále
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zamítnuty dvČ žádosti o prominutí poplatku za
zneškodĖování odpadu. V dalším jednání se
projednala žádost p. Václava Špringera,
StaĖkov, PlzeĖská 28 o odkoupení parcely þ.
131/4 o výmČĜe 44 m2 v k.ú. StaĖkov - ves. K
prodeji nemá námitek. Po splnČní náležitostí
daných zák. o obcích bude pĜedloženo k
projednání zastupitelstvu mČsta. K žádosti p. M.
KubáĖové, Holýšov o odkoupení þásti parc. þ.
176/1, v k.ú. Krchleby, na které je postaven
objekt bývalého vepĜína v majeku Agro, a.s.,
StaĖkov, rada doporuþuje pozemek prodat
fyzické þi právnické osobČ, která pĜedem
odkoupí výše uvedený objekt. Rada projednala
žádost MČÚ Horšovský Týn, odboru ŽP o
vyjádĜení ke zrušení bývalého pivovarského
vodovodu vþetnČ zdroje (o zrušení požádal
CHVAK, a.s., Domažlice), se zrušením
nesouhlasí. MČsto bude jednat s CHVAK, a.s.,
Domažlice o bezplatném pĜevodu.
Rada mČsta projednala žádost p. ZdeĖky
Hellerové, StaĖkov, Na tržišti 333 o zrušení
pĜedkupního práva mČsta na byt z dĤvodu, že
byt chce pĜevést na sl. Barboru Novou, bytem
tamtéž. Rada mČsta zrušení pĜedkupního práva
z dĤvodu výše uvedeného pĜevodu schválila.
Rada vzala na vČdomí kalkulaci vodného a
stoþného
na
r.
2003,
pĜedloženou
provozovatelem CHVAK, a.s., Domažlice s tím,
že se v této vČci bude s vedením a.s. dále
jednat.
Rada mČsta schválila žádost oddílu kopané TJ
CHKZ StaĖkov o prominutí placení poplatkĤ za
pronájem sálu a ze vstupného pĜi poĜádání
silvestrovské taneþní zábavy z dĤvodu, že akce
byla pro TJ ztrátová. Dále rada schválila úpravu
nájemného dle uzavĜené nájemní smlouvy ze
dne 22.8.2001 na pronájem nebytových prostor
v KD Soukromé stĜední škole BEAN, s.r.o., o
výši inflace s platností od 1.9.2002. Výše
nájemného po úpravČ þiní 12.564,- Kþ/mČsíc.
ýlenové rady se zabývali situací v kulturním
domČ
ve
StaĖkovČ
a
konstatovali
nespokojenost se stavem úklidu v prostorách
kulturního zaĜízení vþetnČ okolí a vyslovili
nespokojenost s prací správce zaĜízení. Rada
ukládá správci zjednání nápravy a vČtší
iniciativu pĜi Ĝešení vzniklých problémĤ a pĜi
poĜádání kulturních akcí. Rada mČsta
projednala a schválila úpravu smlouvy o dílo,
mezi mČstem StaĖkov na stranČ jedné a p.
Ladislavem
Doležalem
a
p.
Marcelou
Pavlíkovou ve vČci rozvozu a roznášky obČdĤ
pro dĤchodce v obvodu mČsta StaĖkov .

V. Žáþek, J. Steinbach

Volby 2002 a co dál
Vážení spoluobþané,
dovolte,abych podČkoval všem,kteĜí mi dali v listopadových volbách svĤj hlas a tím mČ poslali do zastupitelstva mČsta, velmi si této dĤvČry vážím.
DČkuji i všem,kteĜí volili jiné kandidáty, ale pĜišli k volbám, a dali tak najevo svoji vĤli – z patnácti obhájilo mandát sedm zastupitelĤ, novČ zvoleno bylo
osm.
Také složení rady mČsta se radikálnČ zmČnilo. Pro mČ osobnČ je zklamáním, že v nejužším vedení mČsta chybí, podle mého názoru, nejzkušenČjší a
nejvýraznČjší osobnost – ing. František Pátý. Jeho vyšachování pĜi volbČ rady považuji za unáhlený a nedomyšlený krok.
Jaké dĤležité akce nás þekají? Dostavba nového pavilonu Základní školy, výstavba nového zdravotnického stĜediska, rekonstrukce kanalizace a
þistiþky odpadních vod, výstavba nových bytových jednotek u pošty, pĜíprava stavebních parcel pro individuální výstavbu, vodovodní pĜivadČþ do
Krchleb, pokraþování výstavby vodovodních ĜadĤ a plynofikace ve StaĖkovČ. Vzhledem k financování uvedených akcí je zĜejmé, že bude tĜeba, aby si
mČsto vzalo úvČr. ZároveĖ je nutné šetĜit, aby výše úvČru byla úmČrná možnostem jeho splácení.
Protože StaĖkov v dĤsledku reformy státní správy ztratil þást spravovaného území a þást pravomocí byla svČĜena povČĜené obci ( Horšovský Týn ) ,
pĜedpokládal bych, že se sníží nebo se alespoĖ nebude zvyšovat poþet zamČstnancĤ MČÚ. Došlo ale k nárĤstu o jednoho pracovníka a tím samozĜejmČ
také k nárĤstu finanþních prostĜedkĤ na chod úĜadu. Jsem zastáncem toho, abychom hledali možnost, aby nejpozdČji na konci volebního období byl
poþet pracovníkĤ MČÚ o jednoho až dva nižší.
Jsem pĜesvČdþen, že ve vČtšinČ zámČrĤ nejsou rozdíly mezi zástupci rĤzných uskupení. V nČkterých vČcech ale urþitČ budou názory rĤzné a právČ
v rĤznosti názorĤ a diskusi vidím možnost, jak nacházet co nejlepší Ĝešení pro obþany i pro obce. Dovolím si touto cestou vyzvat nejen zastupitele, ale i
ostatní obþany, aby se aktivnČ úþastnili Ĝízení obce. PĜijćte se svými návrhy, námČty, nápady a pĜipomínkami na zasedání zastupitelstva, požadujte
odpovČdi na své dotazy, zajímejte se o to, jak je hospodaĜeno s finanþními prostĜedky obce. Já osobnČ jsem pĜipraven a ochoten jednat s každým,
komu není lhostejné dČní v obci a má zájem na jejím rozvoji.

Jaroslav Šobr

StaĖkovsko

Únor 2003
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VýbČrové Ĝízení na vedoucího MTBS
VýbČrová komise složená z þlenĤ rady mČsta vybrala ve výbČrovém Ĝízení na vedoucího MČstského technického a bytového stĜediska
z 9 kandidátĤ pana Pavla Bauera ze StaĖkova. Dosavadní vedoucí pan Josef Fišer nastoupí na místo investiþního technika.

Rekonstrukce þistírny odpadních vod a výstavba páteĜních kanalizaþních ĜadĤ

Koncem minulého roku probČhlo výbČrové Ĝízení na výstavbu páteĜních
kanalizaþních ĜadĤ a rekonstrukci þistírny odpadních vod ve StaĖkovČ,
kdy hodnota celé akce, která bude probíhat cca 26 mČsícĤ, je 41,7 mil. Kþ.
VítČzem se stala firma Stavmonta s.r.o. PlzeĖ. Celá tato akce by mČla zaþít
v dubnu letošního roku výstavbou nových páteĜních kanalizaþních ĜadĤ.
Pro letošní rok je stavba rozdČlena do nČkolika etap. V dobČ od dubna do
konce þervence bude probíhat výstavba kanalizace v ulicích Václavská,
Soukenická,Vodní, U Radbuzy a U Kostela a tato etapa bude uzavĜena do
staĖkovské pouti. Poté bude pokraþovat asi nejsložitČjší etapa, a to
Nádražní ulice, kde se v druhé polovinČ srpna / po chodských slavnostech
a výstavČ kvČtin v LD/ bude stĜetávat výstavba kanalizace s rekonstrukcí
povrchu, kterou bude provádČt investor SÚS Domažlice. Souþástí této
rekonstrukce bude celková uzavírka této silnice, a to pro osobní i nákladní
dopravu. Pro osobní dopravu by se mČlo jednat asi o 14 dní, než bude
provedena úprava povrchu /spojená samozĜejmČ i s rekonstrukcí sítí v režii
mČsta/ ve smČru od mostu pĜes Ĝeku Radbuzu ke kostelu tak, aby osobní
vozidla mohla v další etapČ jezdit ulicí B. NČmcové a dále buć
Mathauserovou ulicí þi ulicí Wenigovou. Pro ostatní dopravu bude
Nádražní ulice uzavĜena pĜibližnČ dva mČsíce. Objezdové trasy povedou,
tak jako již v minulosti, pĜes Dolní Kamenici a Holýšov. K této alternativČ
mČsto pĜistoupilo z toho dĤvodu, že zapĤjþení pontonového mostu je
velice nákladné. V dobČ uzavírky mostu dojde snad koneþnČ i na sražení
soklĤ mostu z obou stran pĜi vjezdech na most tak, abychom si již
nemuseli tak þasto mČnit pneumatiky. V praxi by þinnost v této ulici mČla
vypadat tak, že od mostu smČrem nahoru Nádražní ulicí bude postupovat
dodavatel pro SÚS Domažlice, který bude pokládat koberec a ve
spolupráci s mČstem rekonstruovat þi budovat inženýrské sítČ, a od
železáĜství Alfa by se mČla napojit na již položenou kanalizaci z první
etapy v ulici U Kostela Stavmonta a pokraþovat smČrem k viaduktu.
SouþasnČ by mČlo docházet k napojování a pĜepojování kanalizaþních
pĜípojek a výstavbČ vodovodních a plynových pĜípojek, neboĢ po položení
asfaltového koberce nebude možno do tohoto po urþitou dobu zasahovat.

Každý z obþanĤ v úsecích dotþených výstavbou si musí uvČdomit, že
v souþasné dobČ bude mít jedineþnou možnost doplnit si ve
spolupráci s mČstem chybČjící inženýrské sítČ. Toto se týká zejména
Nádražní ulice /z dĤvodu nového koberce/, v ostatních se toto týká
pouze kanalizace, kde mČsto nabízí obþanĤm v tČchto lokalitách
zdarma vypracování projektu na pĜipojení domovní kanalizace a
zafinancování tzv. veĜejné þásti kanalizaþní pĜípojky. Na obþanech
samých je pak zaplatit si pĜepojení stávajícího septiku do veĜejné
kanalizace. V tČchto pĜípadech by se nemČlo jednat o velké náklady
pro obþany a v pĜepoþtu, kdy dnes stejnČ platí stoþné i pĜes to, že si
musí nechat vyvážet septik, by mČl být koneþný efekt pro obþany
lepší. Bližší informace k tomu podá vedoucí odboru majetku, investic
a životního prostĜedí paní Ing. Harmáþková.
Poslední etapou kanalizace by pak mČla být výstavba, jež bude
probíhat od polovina Ĝíjna pĜes zimní období roku 2003-2004 v
ulicích Baarova, Husova a Rašínova. V roce 2004 by pak mČla zaþít
samotná rekonstrukce þistírny odpadních vod.
Akce je finanþnČ nároþná na rozpoþet mČsta. MČsto získalo na tuto
stavbu 60 % dotace z fondu životního prostĜedí a 20% dlouhodobý
úvČr rovnČž z tohoto fondu. Navíc mČsto musí pĜímo zaplatit na tuto
akci zbývajících 20 %, což þiní v prĤbČhu celé výstavby více než 8
milionĤ korun.
ZávČrem bych Vás chtČl v souvislosti s touto výstavbou a zejména s
uzavírkou Nádražní ulice a dalších nutných omezení požádat a
poprosit o co nejvČtší shovívavost a trpČlivost v pĜípadČ, když nČco
nepĤjde pĜesnČ podle shora nastínČného harmonogramu, když dojde k
nČjakému zpoždČní þi pĜesunutí urþitých etap do jiného þasového
horizontu. Na druhou stranu bych Vás chtČl ujistit, že se všichni
budeme snažit, aby práce probíhaly co možná nejrychleji a tyto
nepĜíjemnosti byly co nejmenší a trvaly co nejkratší dobu.
A.Horák ,starosta

PĜehled nápadu trestné þinnosti za rok 2002 v obvodu MČst. úĜadu StaĖkov:
V roce 2002 bylo zaĜazeno na Obvodním oddČlení PýR Holýšov celkem 16 policistĤ, což je
systemizovaný stav. Z tohoto poþtu byli dva policisté zaĜazeni na policejní stanici ve StaĖkovČ.
Co se týþe nápadu tr. þinnosti Ĝadí se OO PýR Holýšov na druhé místo v okrese Domažlice za OO
PýR Domažlice. Nápad trestných þinĤ se vzhledem k novele trestního zákona znaþnČ snížil, ale
naopak vzrostl poþet pĜestupkĤ šetĜených policisty OO PýR Holýšov tak, že se v podstatČ celkový
nápad nezmČnil.
Trestné þiny:
V roce 2002 bylo v rámci celého Obvodního oddČlení Holýšov šetĜeno celkem 228 podezĜení ze spáchání tr. þinĤ.
ProvČĜením oznámení bylo zjištČno, že došlo ke spáchání celkem 229 trestných þinĤ a z tohoto množství bylo 128
trestných þinĤ objasnČno, celková objasnČnost tedy za rok 2002 þinila 55,9 %.
Z výše uvedeného množství bylo na katastru mČsta StaĖkov spácháno celkem 38 trestných þinĤ a z toho jich bylo
objasnČno 20, což þiní objasnČnost 52,62 %. CelkovČ se nápad tr. þinĤ na území StaĖkova podílel na celkovém nápadu
OO PýR 16,59 %. Z celkového množství spáchaných tr. þinĤ na území StaĖkova bylo celkem spácháno 26 majetkových
trestných þinĤ a z toho bylo 14 krádeží vloupáním. Dále 5 násilných trestných þinĤ a sedm ostatních tr. þinĤ (zanedbání
povinné výživy apod.).
PĜestupky:
V roce 2002 bylo zaevidováno v obvodu OO PCR Holýšov celkem 366 oznámení o podezĜení ze spáchání pĜestupku. Z
tohoto poþtu bylo prokázáno spáchání 117 pĜestupkĤ v obvodu obce StaĖkov. ObjasnČno bylo celkem 58 pĜestupkĤ, což
je 49,57% objasnČnosti. Z tohoto množství bylo 68 majetkových pĜestupkĤ, 27 pĜestupkĤ proti veĜejnému poĜádku, 8 x byl
zjištČn alkohol u Ĝidiþe a 14 ostatních pĜestupkĤ.
KromČ výše uvedených pĜestupkĤ byly policisty OO ýR Holýšov uloženy blokové pokuty za dopravní pĜestupky v celkové
hodnotČ 51.700,- K.þ. Dále policisté OO PýR Holýšov za rok 2002 zpracovali celkem 1465 þísel jednacích.
por. JiĜí Horák
Vedoucí oddČlení

StaĖkovsko
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POPELNÉ

_

Pro informaci obþanĤ mČsta uvádím krátkou zprávu o
odpadech. Za rok 2002 bylo na skládku Lazce vyvezeno 1.119 tun
odpadu. Oproti roku 2001 došlo k nárĤstu o 155 tun. PĜi
rozpoþítání nákladĤ na každého obþana mČsta vychází þástka 430,Kþ roþnČ na osobu. Tato cena je souþtem nákladĤ jak za vývoz
klasických popelnic, tak kontejnerĤ, tak i za likvidaci dalších
nebezpeþných odpadĤ. Zde je vidČt, že mČsto nechce v žádném
pĜípadČ na svozu odpadĤ vydČlávat, a je rozhodnuto minimálnČ pro
letošní rok dotovat rozdíl skuteþných nákladĤ a cenu za „popelné“,
kterou vybírá od lidí. RovnČž tak bylo radou zkušebnČ pro letošní
rok rozhodnuto vyvážet popelnice každý týden i pĜes léto. V
dnešní dobČ mnoho domácností topí plynem, popelnice jsou v zimČ
poloprázdné a v létČ dochází po 14 dnech vinou rychle se kazících
odpadĤ v popelnicích k nesnesitelnému zápachu v okolí. Dalším
dĤvodem je i snaha lépe zpĜístupnit tuto službu také chalupáĜĤm,
kteĜí vČtšinou jezdí na chalupy pĜes letní období. RovnČž tak se
budeme snažit v období pĜed staĖkovskou poutí provést vývoz tak,
aby na pouĢ byly popelnice prázdné. Dále mají obþané StaĖkova a
pĜilehlých obcí možnost v prĤbČhu celého roku po domluvČ s
panem Kotvou využívat kontejneru, který je trvale umístČn v
prostoru sbČrny v MathauserovČ ulici. Otevírací doba je stĜeda
12.00 - 16.00 hodin a sobota 08.00 - 12.00 hodin. RovnČž tak
budou tĜikrát roþnČ opČtovnČ v dobČ pĜed Velikonocemi, pĜed
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poutí a na podzim pĜistaveny kontejnery na sídlištČ do ohrady
MTBS a v již zmiĖované sbČrnČ. 3x pak budou kontejnery
pĜistaveny i v Krchlebech, VránovČ a OhuþovČ.
MČsto bude dĤslednČ trvat na placení „popelného“ dle
platné vyhlášky þ. 40/2001, kdy každý obþan s trvalým
pobytem ve StaĖkovČ a pĜilehlých obcích platí roþní poplatek
ve výši 360,- Kþ za osobu , za rekreaþní objekt pak 360,- Kþ.
Podnikatelé pak platí roþnČ na základČ smlouvy s mČstem
1.500,- Kþ za jednu popelnici. Dokud bude v platnosti
stávající vyhláška, která je odrazem zákona o odpadech, je
tĜeba ji dodržovat. Jsme si vČdomi, že toto není ideální systém,
já sám bych se velice rád vrátil ke „známkám“, ale bohužel
jsou mezi námi i tací, i když jich je minimum, kteĜí než aby
zaplatili 15-20,- Kþ za jeden vývoz, naloží odpad do auta a
odvezou jej do lesa nebo jej hodí do nejbližšího pĜíkopu.
VzpomeĖte si, jak vypadalo okolí StaĖkova za dob „známek“
a jak vypadá teć. Ten rozdíl je více než znatelný. A to je
hlavní dĤvod, proþ bylo zavedeno plošné placení, neboĢ
prvotní úvaha byla jasná a kalkuluje s lidskou povahou. Když
za nČco musím platit, tak to musím využít a nevyplatí se mi
vozit odpad nČkam jinam. Je to vČc urþitČ k zamyšlení, ale je
to tak.
Alexandr Horák, starosta

Kam si nyní pĤjdeme vyĜizovat osobní dokumenty?
Záležitost

Kde

Obþanský prĤkaz

MČÚ StaĖkov – 1. poschodí

Cestovní pas

MČÚ StaĖkov – 1. poschodí

Rodný, oddací, nebo úmrtní
list

MČÚ StaĖkov – 1. poschodí

Živnostenský list

MČÚ Horšovský Týn

-

RybáĜský lístek

MČÚ StaĖkov

-

Zbrojní prĤkaz

Policie Oě Domažlice

-

Lovecký lístek

Policie Oě Domažlice

-

ěidiþský prĤkaz

MČÚ Horšovský Týn

MČÚ Domažlice (býv. OÚ)

Mezinárodní Ĝidiþský prĤkaz

MČÚ Horšovský Týn

MČÚ Domažlice (býv. OÚ)

Technický prĤkaz
k motorovému vozidlu

MČÚ Horšovský Týn

MČÚ Domažlice (býv. OÚ)

Sociální dávky
Stavební povolení, ohlášení
drobné stavby, územní
rozhodnutí, kolaudaþní
rozhodnutí, povolení
k odstranČní stavby,
povolení zmČny v užívání,
pĜidČlení þísla popisného

Možnost požádat také…
MČÚ Horšovský Týn
MČÚ Domažlice (býv. OÚ)
MČÚ Horšovský Týn
MČÚ Domažlice (býv. OÚ)
Matriþní doklady se vydávají podle místa
matriþní události

MČÚ StaĖkov, MČÚ Horšovský Týn – Domažlice (býv. OÚ)
SSP – MČÚ Domažlice ( býv. OÚ)
MČÚ Horšovský Týn ( Jelení 69)
ÚP – zĤstává v Domažlicích

MČÚ StaĖkov, pĜízemí

VyjádĜení ke stavbám
Vodohosp. povolení k ýOV a septiku –
MČÚ H.T. – referát ŽP*
VyjádĜení ke stavbám 2. a 3. tĜídy sil.
MČÚ H.T. – referát dopravy*
* zatím sídlí v býv. OÚ Domažlice

StaĖkovsko

Únor 2003

strana 6

Je zĜejmé, že vzhled našeho mČsta by mohl být v mnoha ohledech lepší. To
se týká mnoha lokalit a v úvahu pĜicházely dvČ možnosti – námČstí a prostor
u kostela. JistČ se mnou budete souhlasit, že obČ tato místa to potĜebují. Já sám jsem byl zastáncem rekonstrukce námČstí T.G.Masaryka, ovšem
finanþní nároþnost této akce je v souþasné dobČ neúnosná, proto bylo rozhodnuto o zpracování projektu rekonstrukce prostoru u kostela. KaždoroþnČ
jsou v rozpoþtu mČsta vyþlenČny urþité nepĜíliš vysoké þástky, za nČž jsou vvpracovávány studie úprav vzhledu mČsta. S touto studií, která se týká
okolí kostela vþetnČ parþíku na druhé stranČ ulice a byla zadána již v záĜí minulého roku, vás nyní seznamujeme.
Dalším dĤvodem toho, proþ jsme se rozhodli pro tuto lokalitu, je i fakt, že v prĤbČhu letošního roku bude kompletnČ rekonstruovaná Nádražní ulice,
kde bude položen nový koberec a snad bude zhotoven i chodník od mostu k obuvi a od mostu k železáĜství. Tím tato þást mČsta dostane úplnČ nový
vzhled. UrþitČ není dĤvodem to, že zde bydlí i starosta, protože já bych skuteþnČ radČji vidČl zrekonstruované námČstí bez písku na plážový volejbal,
ale na toto si budeme muset ještČ nČjaký þas bohužel poþkat. Celá rekonstrukce parku je rozdČlena do dvou etap, kdy první, která bude Ĝešit vchod do
kostela, stranu u Nádražní ulice a parþík u parkovištČ pĜed prodejnou ZKD by mČla být (samozĜejmČ v pĜípadČ schválení investice zastupitelstvem)
realizována do staĖkovské pouti a to tak, aby nedošlo pĜi následné rekonstrukci Nádražní ulice k znehodnocení. Druhá etapa by mČla probČhnout
v závislosti na finanþních prostĜedcích buć do konce letošního roku, nebo na jaĜe roku pĜíštího. Výsledkem by mČlo být dĤstojné místo pro
odpoþinek vybavené laviþkami, osvČtlením, odpadkovými koši, novou a stávající zelení. Místo, které bude vyhovovat požadavkĤm obþanĤ, ale i
církvi. Projekt byl konzultován s bývalým faráĜem p Müllerem, s farní radou i pĜedstaviteli KDU-ýSL a byl pĜijat pĜíznivČ. PĜi financování tohoto
projektu i projektu rekonstrukce námČstí zvažujeme možnost zapojení právnických i fyzických osob formou finanþních darĤ mČstu. DárcĤm by jako
podČkování
byly
zhotoveny
informaþní štítky, které by pak byly
umístČny na viditelném místČ
v rekonstruovaných parcích. Toto je
ve stadiu pĜíprav a zjišĢování
právních podmínek. O zahájení budou
obþané vþas informováni.
Alexandr Horák
starosta

Pozn. redakce: TuþnČ vyznaþená na plánku
je oblast I. etapy, k tomu v ještČ malý
parþík na druhé stranČ ulice. V plánku jsou
þísly oznaþeny jednotlivé druhy dĜevin.
NejzásadnČjší zmČna je v této etapČ v
prostoru pĜed vstupem do kostela, kde nyní
není již díky vzrostlým tĤjím prostor pro
dĤstojné uspoĜádání pohĜebního obĜadu
(stížnosti

pohĜební

služby,

pohĜební

automobil zajíždí na trávník, kondoluje se
u zdi na trávČ apod.), bude zde Ĝešen i
bezbariérový pĜístup do kostela. RovnČž
živý plot z dĜišĢálu, pámelníku a ptaþího
zobu by mČl být nahrazen nízkým živým
plotem z kultivarĤ mochnovce kĜovitého,
doplnČného javory atd.
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Vážení þtenáĜi, vážení obþané,
dovolte mi, abych využil listu StaĖkovsko a struþnČ se Vám pĜedstavil.
Jmenuji se Pavel Vodiþka. Pocházím z mČsta Vejprty v okrese Chomutov v Krušných Horách. Po studiu a
promoci na KTF UK v Praze jsem byl r. 1994 vysvČcen na jáhna a o rok pozdČji na knČze pro diecézi plzeĖskou.
Nejprve jsem pĤsobil v Plzni u katedrály sv. BartolomČje, poté v Klatovech, od r. 1996 již samostatnČ ve
Vejprtech, pČt let na to opČt v Plzni u katedrály. Od 15. ledna 2003 jsem byl ustanoven administrátorem pro
farnosti StaĖkov, Bukovec, Merklín a Osvraþín.
Mé poslání vyplývá z povahy vČci. Jsem katolický knČz. KnČz je prostĜedník mezi Bohem a lidmi, aby lidem
zprostĜedkoval božské a Bohu lidské záležitosti. ZjednodušenČ Ĝeþeno nabízím duchovní služby. Komplexní servis
mohu poskytnout katolickým vČĜícím, ale nejsem tu jen pro nČ. Jsem ochoten spolupracovat se všemi lidmi dobré
vĤle. VČĜím, že takových není málo.
A jak dlouho ve StaĖkovČ budu? Dokud nebudu pĜeložen nebo nezemĜu, podle toho, co nastane dĜíve. U obojího
shodnČ platí: neznáme dne ani hodiny.
Pavel Vodiþka

Poþet obyvatel k 31.12.2002 byl 3007.
Z toho: Krchleby 240 obyvatel
Vránov 127
Ohuþov 88
V porovnání s koncem roku 2001 ubylo 38 obþanĤ.
V roce 2002 se dožilo 70 let
30 obþanĤ
75 let
28 “
80 let
19
85 let
3
90let
3
91 let
3
92 let
5
93 let
1
94 let
1

K trvalému pobytu se
pĜihlásilo
65 obþanĤ
Odhlásilo se 87
Narodilo se
26
ZemĜelo
42
6 manželských párĤ
oslavilo 50 let spoleþného
života – zlatou svatbu,
jeden manželský pár
oslavil 60 let spoleþného
života – diamantovou
svatbu. V našem
matriþním obvodu bylo
v loĖském roce uzavĜeno
13 svateb.

Odborníci, které tĜeba neznáte!
Pana Miroslava Macána ze StaĖkova zná vČtšina našich spoluobþanĤ. Ne všichni ale vČdí,
že pan Macán je vynikajícím znalcem, chovatelem a soutČžním posuzovatelem harckých kanárĤ.
Proto je tĜeba pĜekvapila televizní reportáž ze soutČže, které se s vynikajícím úspČchem úþastnil i
pan Macán.
Bylo to v polovinČ prosince minulého roku, kdy nás pan Macán seznámil s výsledky svého
chovu kanárĤ. Využil pĜíležitosti soutČže v jejich zpČvu a pĜedvedl svá þtyĜþlenná soutČžní
družstva, která získala Ĝadu ocenČní. Vyvracel tím tak všeobecnČ rozšiĜovaný názor, že chovatelství
kanárĤ, jako nevýdČleþná zájmová þinnost, ustupuje ekonomickým tlakĤm souþasnosti.
Dokladem byla i pČkná úþast mladých lidí na informaþní besedČ na MČstském úĜadČ, kde
se probírala snadnost, nenároþnost a radost z výsledkĤ chovu harckých kanárĤ.
Jsme rádi, že mezi našimi spoluobþany jsou i takoví, jako je pan Macán. DČkujeme mu za
návod k využití volného þasu a za velmi dobrou propagaci našeho mČsta.

Zveme všechny pĜátele dobré hudby a zábavy do Krchleb k hostinci U JanoušĤ.

Zde bude 1. bĜezna 2003 ve 13.00 hod. zahájen tradiþní

.
TČšíme se na vás.
PoĜadatelé
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TČšíme se do vlastní budovy ...
Když 1. záĜí 1995 s.r.o. BEAN Praha zahájila výchovnČ
vzdČlávací
proces
vyuþování þtyĜletého studijního oboru
Obchodní akademie s 20 studenty, málokdo ze staĖkovských
obþanĤ vČĜil v úspČch a rozvoj této stĜední školy. A pĜece se
zámČr spoleþnosti podaĜil.V dnešní dobČ má mČsto StaĖkov
Soukromou stĜední odbornou školu BEAN s.r.o. StaĖkov s vlastní
právní subjektivitou.
Nyní na této škole studuje 230 studentĤ v nČkolika
studijních oborech, a to v denním i dálkovém studiu. Tímto
poþtem studentĤ se Ĝadíme mezi stĜední školy prĤmČrné
velikosti. Pro absolventy základní školy nabízíme þtyĜleté studium
na Obchodní akademii zamČĜené na cestovní ruch a na
Obchodní akademii zamČĜené na elektronickou kanceláĜ a
marketingovou komunikaci. Pro absolventy tĜíletých uþebních
oborĤ zajišĢujeme nástavbové studium: Podnikání v oborech
obchodu a služeb a Podnikání v technických povoláních. Tento
výchovnČ vzdČlávací proces je urþen pro podnikatele- fyzické
osoby, pro budoucí živnostníky. O tyto obory je velký zájem.
NejvČtší rozmach zaznamenalo dálkové studium oboru
Podnikání...., které je tĜíleté a vyuþování probíhá o sobotách.
Soukromá stĜední odborná škola BEAN s.r.o. rovnČž zajišĢuje
rekvalifikaþní kurzy pro dospČlé ve spolupráci s ÚĜadem práce Domažlice. Rekvalifikaþní stĜedisko StaĖkov zajišĢuje výuku celé Ĝady
uþebních oborĤ : kuchaĜka, servírka, þíšník, prodavaþ/ka technickoadministrativní pracovník, truhláĜ, mechanik elektrických zaĜízení.
Proces vyuþování zajišĢuje devatenáctiþlenný pedagogický sbor, z nČhož tĜi þlenové zároveĖ vyuþují na zdejší ZŠ. Jsme rádi,
že se podaĜil zámČr mČsta StaĖkova a spoleþnosti BEAN Praha týkající se odkupu budovy souþasné Základní školy v TrnkovČ ulici.
Snad 1.9. 2003 zahájíme vyuþování zde, ve vlastní budovČ. V souþasné dobČ již zajišĢujeme vybavení školy, kde podle návrhu budou
kromČ 8 kmenových uþeben 2 uþebny informaþní techniky, uþebna podnikové a elektronické komunikace, dvČ uþebny výuky cizích
jazykĤ, posluchárna pĜednáškového typu a další. Chceme dosáhnout skuteþnČ optimálního vybavení školy, aby byla zajištČna
nadstandardní výuka.
ýlánek bude uveĜejnČn v dobČ, kdy se rodiþe a žáci 9. tĜíd rozhodují, jaké zvolit budoucí povolání. Myslíme si, že právČ
existence stĜední školy v našem mČstČ je obrovskou šancí pro žáky ze StaĖkova a okolí, neboĢ odbornost a úroveĖ vyuþování probíhá,
podle hodnocení ýeské školní inspekce, na nadstandardní úrovni a pro studenta se naskýtá možnost využít více þasu na pĜípravu na
vyuþování i na mimoškolní zájmy.
Rádi bychom podČkovali Ĝeditelství základní školy za propĤjþení 4 uþeben v základní škole, díky kterým vlastnČ bylo zajištČno
vyuþování ve školním roce 2002/2003.
Na zahájení školního roku 2003/2004 se celý pedagogický sbor a studenti již tČší a staĖkovská veĜejnost je již nyní zvána na
prohlídku školy v rámci ,, dnĤ otevĜených dveĜí´´.
ing. Marie Bastlová - Ĝeditelka

Zprávy ze Základní školy ve StaĖkovČ

Jak ten þas letí. Zaþalo nám již 2. pololetí školního roku. A co vše zvládli naši žáci v pĜedešlých mČsících kromČ vyuþování?
Jako loni, tak i letos jsme se zapojili do okresního kola ve florbale, do lehkoatletické ligy, olympiády v þeském i nČmeckém jazyce. V
rámci školy si žáci sami zorganizovali fotbalový turnaj v sálové kopané, pĜehazované a sportovnČ taneþní soutČž.
Žáci II. stupnČ si pĜivezli velmi pČkný zážitek z plzeĖského divadla J.K.Tyla z opery Hubiþka a zvláštČ pak z baletu ýertoviny. Velký
úspČch mČl i spoleþný koncert profesionálního sboru JiĜiþky z PlznČ a pČveckého sboru žákĤ II. stupnČ pod vedením paní uþitelky
Augustinové, jakož i vystoupení paní uþitelky Budínové z I. stupnČ pĜi rozsvČcování vánoþního stromku na námČstí.
Již tradiþní vánoþní koncert v Lidovém domČ a zvláštČ pak v kostele, se setkal opČt s obrovským zájmem rodiþĤ. Zde pak mohli
pĜítomní zhlédnout i nejlepší výrobky žákĤ 1.-5. tĜíd na téma-vánoþní symbol. SpoleþnČ jsme se pak rozlouþili s panem faráĜem
V.Müllerem,který byl tČmto akcím velice naklonČn. ýástkou 1 500 Kþ pĜispČli žáci loĖského 9. roþníku pro Diakonii Radost na
pĜedvánoþním koncertČ.
V lednu si pak naši žáci v soutČži Solasido vyzkoušeli své pČvecké schopnosti. Ti nejlepší, kteĜí prošli konkurzem, se pak zúþastnili
natáþení CD a veĜejné soutČže v Lidovém domČ. VítČzkami se staly: v 1. kategorii Žaneta Vostracká z 5. tĜídy a v kategorii 2. Dáša
Kohoutová ze 6. tĜídy.
Ve stĜedu 29.1. jsme ve škole v TrnkovČ ulici pĜivítali u zápisu 40 budoucích prvĖáþkĤ.
Od 17. února þekají žáky zasloužené prázdniny. AĢ si je užijí na snČhu a ledu a nastávající mČsíce zvládnou v co nejlepší pohodČ.
H.Kozová

Zápis do MateĜské školy ve StaĖkovČ

Blíží se bĜezen, mČsíc, ve kterém se uskuteþní zápis dČtí do mateĜské školy. Datum jsme stanovili na 12.3.2003 od 9,00 do 17,00
hodin v budovČ mateĜské školy.
Zveme všechny rodiþe s dČtmi od 2,5 do 6 let. Zápis se týká i dČtí, které chtČjí využívat možnost navštČvovat mateĜskou školu 5 dní v
mČsíci. Co potĜebujete s sebou?
Obþanský prĤkaz jednoho z rodiþĤ, rodný list dítČte a samozĜejmČ pohodu, která je pĜedpokladem pĜíjemného prožitku, na který
navážeme pĜi nástupu dítČte do mateĜské školy. ýeká na vás pĜíjemné prostĜedí, milé uvítání a pĜekvapení pro oþi, jazýþek i srdíþko.
ěeditelka školy M. NČmcová vám odpoví na vaše dotazy, zažene obavy a nejistoty.
SrdeþnČ vás zveme a tČšíme se na vás. Neodejdete s prázdnou.
NČmcová Marie, Ĝeditelka MŠ

MateĜská školka ve StaĖkovČ zve širokou veĜejnost na DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ, který se uskuteþní 10. a 11. bĜezna od
8,00 do 16,00 hodin. Paní uþitelky rády pĜivítají rodiþe þi prarodiþe dČtí i ostatní zájemce. DČti se svým nejbližším velice rády
pochlubí nejen svými výtvory, které zdobí každiþké místo ve školce, ale i školkou samotnou.
PĜijćte se podívat, jak si tu žijeme!
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Pozvánka na koncert

Touto cestou bych chtČla pozvat všechny milovníky
vážné hudby a obþany StaĖkova na koncert pČveckého
smíšeného sboru ýERCHOVAN, který se uskuteþní 29.
bĜezna od 17.00 hodin v kostele sv. Jakuba ve StaĖkovČ.
Tímto koncertem zahajují poĜadatelé-ěímskokatolická
církev, ZUŠ a mČsto StaĖkov – oslavy 770. výroþí založení
našeho mČsta. VýtČžek bude vČnován mČstu.
Iva ZahoĜová

Maškarní bál ve StaĖkovČ
Jako každoroþnČ, tak i letos MateĜská školka ve StaĖkovČ uspoĜádala v Lidovém domČ dČtský
maškarní karneval. Jako každoroþnČ, tak i letos se akce povedla na výbornou. Malé mažoretky
z Klatov se svým velice pČkným vystoupením už mohly jenom korunovat celkovČ tradiþnČ velmi
dobĜe pĜipravenou akci. PĜíslib spousty krásných (a mnohdy opravdu hodnotných) cen a
zábavných soutČží i letos naplnily sál Lidového domu do posledního místeþka. Tady se, myslím,
opravdu potvrdilo, že školkový maškarní bál je už léta opravdovou perlou dČtské spoleþenské
sezóny. Takže – pokud se budete chtít i pĜíští leden s dČtmi dobĜe pobavit, mohu již dnes
doporuþit, abyste si rezervovali jednu sobotu právČ na tuto akci. UrþitČ se tam spolu setkáme.

MċSTSKÁ
KNIHOVNA
V
ROCE 2002
Fond knihovny tvoĜil 23 450 knih, v
loĖském roce byl doplnČn o 351
nových.K dispozici je také 22 titulĤ
þasopisĤ.
Knihovnu pravidelnČ navštČvovalo 314 þtenáĜĤ / 230 dospČlých
a 84 dČtí /. VypĤjþili si 13 887 knih a 5 320 þasopisĤ.PĜevažuje
zájem o knihy zábavné /11 620 /, opomíjené nejsou ani nauþné /
7 787 /.

Roþní registraþní poplatek pro dospČlé þiní 50,-Kþ, pro dČti a
mládež 20,-Kþ.Knihy se pĤjþují na jeden mČsíc, za prodlení se
platí 20,30 a 50 Kþ.O prodloužení na delší období je nutno
požádat knihovnici.
Obþané mohou využívat poþítaþ s pĜipojením na Internet.Za
každých 15 minut se platí 10,-Kþ, þernobílý tisk je za 5,-Kþ,
barevný za 15,-Kþ.
PĤjþovní doba : pondČlí 9 - 12 13 - 16 h
stĜeda
13 - 17 h
þtvrtek
13 - 16 h
pátek
9 - 12
13 - 16 h

BĜezen mČsíc Internetu
Internet všem dČtem - za poloviþní poplatky, tzn.1/2 hodiny za 10,-Kþ
DČti - þtenáĜi knihovny - 1/2 hodiny zdarma

Krchleby 2003

V Krchlebech pod hlaviþkou tamnČjšího Sokola poĜádali dČtský
maškarní karneval, který má v krchlebské tČlocviþnČ také svoji tradici.
Kdo si myslí, že s bálem v Lidovém domČ se to nedá srovnat, ten se
hluboce mýlí. Zde dokonce platí pravidlo, že ménČ mĤže mnohdy
znamenat více. Menší prostory zde vytváĜí témČĜ rodinnou atmosféru,
a tak se tu þasto „odvážou“ i jinak

škrobení otcové a „zaválí“ si

rokenrol tĜeba s partou pČtiletých špuntĤ. A dČtem, tČm je podle mne
úplnČ jedno, kde ten bonbón dostanou. HlavnČ, že si mĤžou
zadovádČt…

DČkujeme organizátorkám maškarního karnevalu v Krchlebech za
nádhernČ prožité odpoledne.

Pohled na loutkovou a divadelní scénu
Loutkové divadlo pĜipravuje pro naše nejmenší diváky pohádku Princezna Solimánská od Josefa
ýapka. Premiéra je plánována na mČsíc bĜezen.
PĜíležitostné divadlo pod vedením Jitky Pluháþkové pĜipravuje na konec dubna a zaþátek kvČtna hru
Járy Cimrmana Záskok
Divadelní soubor Tyl pro vás pĜipravuje komedii o tĜech dČjstvích Otcové se rodí ve skĜíních,
kterou napsal Giulio Scarnicci a Renzo Tarabusi. PĜedstavení sehrají 30.5 a 31.5 a 6.6 a 7.6.2003
Sláva Krstev

StaĖkovsko

Únor 2003
KaždoroþnČ
na
koneþné
autobusu
v Krchlebech rostou po
snČhu
vesmČs
nadživotní (a vesmČs
erotické) sochy jako
houby po dešti. PĜejme
regionálnímu
umČlci
mnoho
výtvarnického
materiálu a elánu i
v pĜíštích letech a tĜeba
i chuĢ vytvoĜit pro nás
nČjakou
hodnotu
trvalejšího charakteru.
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5. MUZIKANTSKÝ PLES
v duchu šedesátých let – zamČĜeno na 1. máj
Bohatá tombola, soutČž v prvomájovém projevu a další

V dobČ od 10. do 20. každého mČsíce budou probíhat
v prodejnČ KARTEX Karbanovi výprodeje konfekþního
zboží.

Slevy až 70%.

Letecký bál
Vrcholem taneþního a spoleþenského roku je bezesporu plesová
sezóna. Ve StaĖkovČ je zaþátkem každého roku dost bálĤ na to, aby si
mohl vybrat prakticky každý, kdo se chce tímto zpĤsobem pobavit.
Kdo se chce pobavit ještČ o nČco víc, tomu bych doporuþil v této
široké nabídce plesĤ sáhnout po plesu leteckém. Je to proti ostatním
akcím tohoto druhu akce maškarní, a i když letos nebylo v hodinu
zahájení po maskách ani památky, do hodiny desáté masky ovládly
dobrou polovinu taneþního parketu. Tedy masky - parket ovládly
hlavnČ skvČlé únorové mouchy, které se stĜídavČ po parketu honily
s pavoukem a deratizátorkou, a stĜídavČ si po témže parketu posílaly
obludné polyuretanové lejno. Také získaly zaslouženČ první místo
v soutČži masek a jenom proto, že byly kvĤli svým kostýmĤm
bČžným fotografickým aparátem prakticky nevyfotografovatelné,
zveĜejĖujeme zištnČ masky, které se umístily na místČ druhém (kdo
by tápal – jsou to tuþĖáci). Na místČ tĜetím se umístila banda þertĤ a
„vyfoukla“ všem ostatním tu prakticky nejhodnotnČjší cenu – vČnec
vuĜtĤ. Dort se sní hned, láhev dobrého vínka se vypije ještČ dĜív, ale
utopenec je utopenec…
P.S. Pro ty, kdo by se chystali na pĜíští roþník – pĜijćte v masce, bude
vČtší legrace!
V lednu probČhla za aktivní úþasti Základní školy ve StaĖkovČ v Lidovém domČ zajímavá akce typu
televizního poĜadu DOREMI. Klatovská agentura pĜipravila profesionální aparaturu a samotní úþinkující
byli vybráni z Ĝad žákĤ základní školy. Zúþastnil jsem se odpoledního pĜedstavení a musím Ĝíci, že jsem
byl velice pĜekvapen dispozicemi zvláštČ nČkterých StaĖkováþkĤ. MĤj kolega – muzikant – potvrdil, že
nČkteré interpretace byly témČĜ na profesionální úrovni. Jsem rád, že jsem tam byl a že se nyní mohu
na nČkteré naše dČti podívat i z takového úhlu. Všem zúþastnČným zpČváþkĤm držím palce a pĜeji jim,
aby to jejich cédéþko, které všem úþinkujícím agentura pohotovČ zhotovila, nebylo jejich posledním.
Ferdinand Schenk

SPORT
V souþasné dobČ vrcholí zimní pĜíprava
našich fotbalistĤ, které od bĜezna þekají
boje v krajském pĜeboru. Jako obvykle
hraje staĖkovské A mužstvo sérii
pĜípravných zápasĤ, v prvním zdolalo
Merklín 4:1, pak remizovalo s dorostem
Viktorie PlzeĖ 0:0. V sobotu 15. února
dopoledne odehráli fotbalisté StaĖkova
výborný zápas proti Vejprnicím, pĜednímu
celku divize. Brankami Hujsy, Janky a
Trhlíka vyhráli 3:0. VČĜme, že podobnou
radost nám budou dČlat i mistrovské
sezonČ. jedinou posilou áþka je Miloš
DuchoĖ z Blížejova.
Ve futsalové divizi bojuje Ajax StaĖkov.
Po nepĜíliš podaĜené þásti v závČru roku
2002 se od ledna zlepšili a zaþali
vyhrávat, v tabulce se posunuli nahoru.

DaĜilo se jim zejména v utkáních v
Domažlicích, kde mj. porazili tým, který
divizi suverénnČ vede - Rangers Chodov
4:3.
O mistrovské body hrají i stolní tenisté, A
mužstvo v krajském pĜeboru poznalo po
dlouhé dobČ chuĢ vítČzství, když vyhrálo
dva zápasy se soupeĜi ze Sušice. Je tedy
možné, že se jim soutČž ještČ podaĜí
udržet.
Lední hokejisté StaĖkova postoupili v
Chodské lize do play-off a urþitČ mají
šanci na dobré umístČní.
ObČ šachová mužstva jsou již v druhé
polovinČ svých soutČží – v regionálním
pĜeboru bojuje A-mužstvo o þelné pĜíþky.
V posledních þtyĜech kolech dvakrát
vyhrálo – s ýerveným PoĜíþím 6,5:1,5 a s
Dvorcem 4,5:3,5, prohrálo se Sokolem
PostĜekov 2,5:5,5 a 16. února nešĢastnČ

podlehlo v Klatovech 3,5:4,5. B-tým se
naopak pohybuje v závČru tabulky
okresního pĜeboru, i když drtivé porážky
ze zaþátku soutČže jsou již minulostí a
mladí hráþi – M. Kuþera, J. Vacík a T.
Chlíbec získávají nejen zkušenosti, ale i
první body v soutČži.
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