Prázdninové číslo

Červenec 2003

rada dne 9.4.2003
Do rady se dostavil p. Jírovec, poslední ze
zájemců o koupi pozemků č. 1060/3 dle KN a č.
38/1 dle PK, v k.ú. Vránov. Rovněž jeho požádal
p. starosta o sdělení důvodů, proč chce pozemky
koupit. P. Jírovec - chce koupit pozemek hlavně
proto, aby měl průjezd přes tyto pozemky až k
pozemkům u silnice, které by chtěl rovněž koupit.
Požaduje proto koupit alespoň část pozemku,
který naznačil na předloženém snímku, minimální
šíře 4 metry od stodoly p. Heicla.
Bylo schváleno poskytnutí částky ve výši 5.000,Kč Mysliveckému sdružení Radbuza Staňkov na
zakoupení chemického prostředku Roundap pro
ošetření sadu v Ohučově.
Zisk z prodeje dřevní hmoty z městských lesů v r.
2002 činil 1.491.300,- Kč, náklady pak 891.300,Kč. Čistý zisk byl 600.000,- Kč. Rada schválila
v této souvislosti smluvní odměnu p. Žákovi,
správci městských lesů.
Tajemník MěÚ předložil radě k projednání
návrh smlouvy na pronájem objektu klubovny v
Krchlebech oddílu mládeže TOM - Stříbrná rosa
Staňkov s tím, že smlouva bude podepsána až
po předložení zprávy o revizi elektr. instalace.
Pronájem stanoven na 50,- Kč/rok. Rada znění
návrhu smlouvy schválila.
Žádost p. Jaroslava Špora, Staňkov, o snížení
poplatku za likvidaci domovního odpadu pro r.
2003. Žádost rada neschválila.
K opětovné žádosti p. Evy Bártové, Úherce, o
prominutí placení poplatku za likvidaci domovního
odpadu za její osobu a její 2 děti posoudila rada
důvody a skutečnosti v žádosti uvedené a
schválila prominutí placení poplatku.
Dále rada projednala a schválila prominutí
placení poplatku za likvidaci domovního odpadu
- žadatelka p. MUDr. Jitka Průchová, Klatovy.
Důvod prominutí: dům č. 80 v Krchlebech,
sloužící k rekreaci, je v současné době neobýván
- v rekonstrukci.
Žádosti p. Daniely Soumarové, Staňkov, o
rozložení placení poplatku za likvidaci domovního
odpadu bylo vyhověno, rada souhlasí s jeho
zaplacením ve čtvrtletních platbách.
rada dne 23.4.2003
Žádosti 4. oddílu Junáka Staňkov o poskytnutí
nákladního auta pro odvoz podsad a ostatních
tábornických potřeb pro letní skautský tábor tam 6.7.2003 a zpět 20.7.2003 - rada vyhověla.
Zároveň projednala žádost 4. oddílu Junáka
Staňkov o poskytnutí skladovacích prostor pro
uložení materiálu používaného k táboření v
měsíci červenci. Do tohoto termínu nabídne
oddílu Junáka náhradní skladovací prostory.
Rada projednala a schválila znění dohody mezi
městem Staňkov a Petrem Gustem, Staňkov,
na pořádání rockového bálu a akcí, které budou
předem schváleny v radě města, a dále znění
předávacího protokolu mezi správcem Lidového
domu p. Köpplem a pronajímatelem.
Žádost Farní charity Staňkov o bezplatný
pronájem kinosálu dne 21.5.2003 od 19 hodin
za účelem přednášky ing. Pátého o cestě po JAR
rada schválila.
Rada po posouzení žádosti pana Jaroslava
Šobra, Staňkov, rozhodla vrátit mu poplatek za

likvidaci komunálního odpadu za rok 2002 ve
výši 360 Kč.
Žádost p. Jaroslava Leitla, Krchleby, o dočasné
povolení skládky dřeva v Krchlebech u hasičské
zbrojnice na dobu 1 měsíce byla schválena.
Rada města navrhne zastupitelstvu prodej parc.
č. 801/2 část a) , b) dle KN a č. 1060/4 dle KN v
k.ú. Vránov p. Marcele Konopové, bytem Vránov
19. Navrhovaná prodejní cena 45,- Kč/m2
(snížení vzhledem k povaze terénu a věcným
břemenům).
Žádost Soukromé střední odborné školy BEAN,
s.r.o. o prominutí poplatku za pronájem sálu
kulturního domu dne 17.4.2003 v dopoledních
hodinách za účelem konání písemných
maturitních zkoušek byla rovněž vyřízena
kladně.
Rada projednala podněty p. Anny Fichtlové,
Ohučov. Na část odpoví starosta a tajemnik s
tím, že rada konstatovala, že veřejné setkání
rady s občany Ohučova je možné uskutečnit.
Rada bude čekat na podnět Osadního výboru
Ohučov.
Byl projednán a schválen přechod služebních
mobilních telefonů k mobilnímu operátoru Oskar
včetně úhrad pro uživatele tohoto operátora i
úhrad uživatelům jiných mobilních telefonů.
Rada na návrh p. ing. Harmáčkové schválila
sazby za pronájem pozemků města v této výši:
a) 10,- Kč/m2/rok pro podnikatele
b) 2,- Kč/m2/rok v zastavěném území města
c) 1,- Kč/m2/rok mimo zastavěné území města
a v obcích Krchleby, Vránov, Ohučov. Rada
si zároveň vyhradila právo v odůvodněných
případech sazbu změnit.
Rada schválila přidělení bytu č. 3 Na Tržišti v č.p.
340, manželům Koubovým, bytem Osvračín 69.
Se žádostí manželů Ledvinových, Staňkov, Na
Tržišti 340 o přihlášení rodičů Marie a Josefa
Ledvinových, Staňkov, Vytuňská 114, do bytu
žadatelů rada vyslovila souhlas.
rada dne 7. 5. 2003
Rada města delegovala do Rady pro cestovní
ruch regionu Domažlicko - H. Týn za město p.
Františka Köppla.
Na návrh vedoucího MTBS p. Bauera schválila
rada nákup pletiva v částce 6.500,- Kč na nové
oplocení dětského hřiště Na Tržišti.
Rada města schválila smlouvu o nájmu
nebytových prostor v kulturním domě (bufet,
výčep, sklad, prostor u výčepu) mezi městem a
p. Milošem Beckem, Staňkov, Wenigova 369.
Na návrh vedoucího MTBS p. Bauera rada města
schválila odprodej starého fekálního vozu Praga
V3S, SPZ DO 09-71 za cenu šrotu.
Rada města na návrh bytové komise schválila
přidělení bytu č. 8 v domě č. 85, Komenského
ulice, o velikosti 1+1, p. Anně Stahlové, Staňkov,
Americká 351 a rovněž schválila přidělení bytu
v Nádražní ul. č. 16 p. Luďku Felixovi, Staňkov,
Jankovského 168.
K dopisu p. Dr. Jany
Jandové, Plzeň,
Komenského 7 rada trvá na placení poplatku
za odvoz a zneškodňování domovního odpadu
za r. 2002.
Žádosti manž. Jasanských, Krchleby 1 o
uskladněním stav. materiálu a nákladního
automobilu AVIA na pozemku města rada
vyhověla, nejdéle do 31.12.2003.
Rada města schválila organizaci přátelského
setkání se zástupci obce Staňkov, okr. Jindřichův
Hradec, dne 17.5.2003 u příležitosti hasičské
soutěže o pohár Města Staňkova
zastupitelstvo města dne 19. května 2003
Po úvodních formalitách seznámil starosta
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přítomné s jednáními městské rady za období
od posledního zastupitelstva. Poté přišly na řadu
body k projednávání - členové zastupitelstva k
nim dostali v dostatečném předstihu podklady:
1) Projednání návrhu zadání změny č. 4
Územního plánu SÚ Staňkov. Úvodní slovo
přednesla vedoucí stavebního úřadu p.
Vostracká. Uvedla, že změna se týká vymezení
nových ploch pro výstavbu rodinných domů
na bývalých pozemcích církve v prostoru
pod hřbitovem, stabilizace části trasy silnice
II/185 Nádražní ul.,stabilizace trasy hlavních
kanalizačních sběračů v prostoru ulic Nábřežní,
Nádražní, B. Němcové a U Radbuzy. Jednotlivé
části změn následně konkretizovala. Poté
starosta otevřel rozpravu, v níž Jan Jiřík
obhajoval ve věci odkanalizování Nádražní
ulice v současnosti platnou variantu. Technické
zdůvodnění změny předložil p. Baxa, p. starosta
a p. ing. Zimák. Poté byla změna č. 4 ÚP SÚ
města Staňkova schválena.
2) Projednání Obecně závazné vyhlášky města
č.42/2003 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj. Návrh vyhlášky obdrželi
všichni zastupitelé předem. Jednání uvedla p.
Braunová z městského úřadu. Na dotaz p. Kubici
sdělila, že ve Staňkově je jich v souč. době devět
a seznámila přítomné s částkou, která byla do
městského rozpočtu odvedena za 1. pololetí
3) Investiční technik MěÚ p. Baxa seznámil s
návrhem na rozdělení půjček občanům z Fondu
rozvoje bydlení města pro rok 2003. Předložený
návrh byl schválen.
4) Projednání návrhu na přijetí hypotečního
úvěru na výstavbu 22 b.j. v ulici U Pošty. Úvodní
slovo: V. Žáček, tajemník MěÚ. Seznámil
s výsledky výběru nejvhodnějších nabídek
bankovních domů. Konstatoval, že jich bylo
osloveno 6. Seznámil s nejvýhodnější nabídkou,
kterou podala Českomoravská hypoteční banka,
a.s. Jako zástava je radou navržena rozestavěná
budova 22 b.j. včetně pozemků č. 83/1 a 83/2, v
k.ú. Staňkov-město. Zároveň navrhl ke schválení
i Dodatek č. 1 Smlouvy o sdružení ze dne
3.7.2002, uzavřené mezi městem a Stavebním
a nájemním družstvem Staňkov - U Pošty. Návrh
byl bez rozpravy schválen.
5) Tajemník MěÚ předložil návrh na přijetí úvěru
na financování výstavby akce „Kanalizace a
ČOV Staňkov“. Konstatoval, že byly osloveny
3 bankovní domy, nejlepší nabídku podala
Komerční banka, a.s. Dále je radou navrženo k
zajištění tohoto úvěru zřízení zástavního práva
k nemovitosti č. 85 na parc. č. 290, k.ú. Staňkov
- ves. Ani k tomuto bodu se nekonala rozprava a
přijetí úvěru bylo schváleno.
6) Dále tajemník MěÚ navrhl zastupitelstvu
schválit přijetí následujících dotací:
a) 11.000.000,- Kč na ZŠ Staňkov - rekonstrukce
I. etapa
b) 1.242.000,- Kč na vodovod Staňkov
c) 1.181.000,- Kč na přivaděč pitné vody z HTP
obce Staňkov do obce Krchleby s napojením
obce Hlohová. Přijetí dotací bylo zastupitelstvem
schváleno.
7) Prodeje a směny pozemků v majetku města:
a) prodej parcely č. 801/2, část a + b dle KN a
parc. č. 1060/4 dle KN, k.ú. Vránov, p. Marcele
Konopové, Vránov 19. Úvodní slovo p. starosta.
Uvedl, že rada města na několika svých
jednáních řešila problém ohledně pozemku
města ve Vránově - bývalý lom a příjezdové
obecní cesty, kdy o tento pozemek v různých
fázích minimálně od roku 1997 projevili zájem
různí zájemci a to paní Konopová a její rodiče,
pan Jírovec a ZEAS, a.s. Puclice. Pro případný
prodej rada stanovila, že pozemek bude prodán
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pouze jako celek. Na tomto pozemku se nachází
transformátor, dále přes tento pozemek vede
jediná přístupová cesta ke třem pozemkům, které
se nacházejí nad lomem, dále by bylo možno po
odstranění plotu dostávat se přes tento pozemek
do areálu ZEAS, a.s. Puclice. Po prohlídce místa
rada navrhla prodat pozemek paní Konopové.
V zákonné lhůtě o zakoupení projevili zájem
další dva zájemci, a to pan Jírovec a ZEAS,
a.s. Puclice. Na jednání rady byli pozváni
všichni tři zájemci a radou byly vyslechnuty
argumenty, proč tento pozemek chtějí zakoupit.
Po vyslechnutí důvodů a následném vyžádání
stanoviska ZEAS, a.s. Puclice, které prohlásilo,
že v žádném případě neumožní ani jednomu ze
žadatelů přístup přes svůj pozemek na případné
další pozemky, rada navrhuje zastupitelstvu
prodat tento pozemek paní Marcele Konopové
při zachování věcných břemen, a to pro
Západočeskou energetiku, ZEAS a.s. Puclice
a v případě neodkoupení pozemků nad lomem
i pro majitele těchto pozemků, kdy tito musí mít
zaručen přístup na svůj pozemek kdykoli, když
o to požádají. Z důvodů těchto věcných břemen
je pak radou navrhována snížená cena za tento
pozemek a to z 55,- Kč na 45,- Kč.
Rozprava k tomuto bodu byla velmi rozsáhlá, o
čemž svědčí 21 diskusních příspěvků, povoleno
bylo vyjadřovat se i nečlenům zastupitelstva:
Starosta seznámil s dopisem p. Kukly a p.
Jírovce, padly návrhy pozemek neprodávat ale
dlouhodobě pronajmout. Dalších připomínek a
návrhů do rozpravy nebylo, proto nechal starosta
hlasovat nejprve o protinávrhu p. Jiříka - pozemky
neprodávat nikomu, ale dlouhodobě pronajmout.
Nakonec zastupitelstvo schválilo původní návrh.
b) Návrh prodeje parc. č. 728/26 dle KN, k.ú.
Staňkov-ves manželům Strouskovým, Horšovský
Týn, Nádražní 65 - také tento prodej byl
schválen
c) prodej parc. č. 306/2 dle KN, k.ú. Staňkov
- město manželům Dufkovým, Staňkov, Vodní
3. Pro prodej pozemku bylo všech 15 členů
zastupitelstva.
d) návrh směny pozemků mezi městem Staňkov
a p. ing. Ladislavem Blackým, parc. č. 1045/17
x parc. č. 1210 dle KN, obě v k.ú. Staňkov-ves.
Směna byla schválena.
e) Směna pozemků mezi městem a manž.
Stachovými, Holýšov, PMV 480, parc. č. 345/
25 a 345/26 a 348/7 dle KN za parc. č. 350/1
+ doplatek, vše v k.ú. Staňkov-ves. Směna
pozemků byla schválena.
f) Směna pozemků mezi městem a p. Martinem
Nechutným, Čermná 78 a p. Josefem Nechutným,
Stod, Domažlická 701. Pozemky v k.ú. Krchleby
- parc. č. 38/48 dle PK, parc. č. 39 dle PK za
zbytek parc. č. 38/24 dle PK a parc. č. 213 dle PK
+ finanční vyrovnání rozdílu ve výměře. Směna
byla schválena.
8) Prodej obecního bytu v domě č. 334 Na Tržišti
paní Anně Hesové, bytem tamtéž. Starosta.
konstatoval, že se jedná o jeden z dosud
neprodaných městských bytů v tomto domě, kde
je již ustanoveno Společenství vlastníků. Prodej
je navržen za cenu 2.235,35 Kč, tj. za cenu,
která byla již stanovena dříve při prodeji bytů v
tomto domě dle zásad prodeje bytů. Pro prodej
hlasovalo všech 15 zastupitelů
9) Navržení prodejní ceny pro další jednání
ve věci prodeje dalších byt. jednotek v lokalitě
sídliště Na Tržišti. Rada navrhla prodejní cenu
srovnatelnou s cenou při prodeji bytů v domech
č. 333 a 334. Doporučená cena radou pro další
jednání je pro nájemníky cca 1.700,- Kč/m2, pro
ostatní cca 2.500,- Kč/m2. K tomuto bodu byla
rovněž vedena rozsáhlejší diskuse, po níž byla
navržená cena schválena.
10) Zastupitelstvo schválilo pověření p. starosty
k zastupování města na valných hromadách
společenství s majetkovou účastí města pro
současné volební období.
11) Schválení kandidáta za město do
představenstva a.s. CHVAK. P. starosta uvedl,
že rada města doporučuje zastupitelstvu schválit
jako kandidáta dosavadního člena představenstva
p. ing. Františka Pátého. Jmenování ing. Pátého
zastupitelstvo schválilo.
12) Starosta dále přednesl návrh rady města, aby
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k nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za
výkon funkce člena zastupitelstva byly odměny
pro zastupitele města ponechány ve výši, která
byla stanovena usnesením zastupitelstva města
dne 11.12.2002. Návrh byl schválen.
13) Starosta následně předložil ke konzultaci
návrh na realizaci chodníků ve městě, na něž je
v rozpočtu vyčleněno 500.000,- Kč. Uvedl, že v
radě bylo navrženo následující pořadí:
1) Americká ulice - od náměstí k ÚKZÚZ
2) Puclická ulice
3) Dělnická ulice
Zvláštní postavení mají práce v Nádražní ulici
vzhledem k celkové rekonstrukci.
14) Diskuse: ing. Pátý - podal informace z
jednání představenstva CHVAK ohledně převodu
bývalého pivovarského vodovodu na město - o
způsobu bude jednáno na příštím představenstvu
po dojednání některých majetkoprávních věcí.
Ing. Harmáčková - pozemky pod uvažovanými
domy k prodeji jsou vlastnictví státu - je nutno je
převést předem na město.
Ing. Zimák - prodej uskutečnit co nejdříve.
Starosta informoval o obchvatu.
V diskusi ke zdravotnímu středisku: dotaz na
lékařky, členky zastupitelstva, zda nejednají o
pronájmu s někým jiným.
- MUDr. Cihlářová - ne
- MUDr. Černá - obrátil se na ni p. MUDr. Krátký,
jednatel firmy Klatovské zdraví s.r.o. - žádné
konkrétní jednání však neproběhlo. P. starosta
- seznámil s dopisem p. MUDr. Krátkého,
Klatovské zdraví s.r.o., konstatoval, že návrh
nevyřeší případné problémy v budoucnu.
- p. Kubica - podporuje výstavbu nového
střediska
- MUDr. Cihlářová - v současné době je ve věci
vztahů nájemníků s firmou ALFA poměrný klid
- p. starosta - podal informaci o jednáních ve věci
zajišťování dotace na městskou polikliniku
- dotace na 3. bytový dům - rozhodnutí bylo
napadeno p. Šustrem, Plzeňská ulice 140, je
pokračováno ve správním řízení
- p. Jiřík - byla vyškrtnuta položka na úpravu
kostela, přesto tam byla úprava provedena
- p. starosta - udělala se rekonstrukce vchodu,
stála cca 23 tis. Kč. V rámci pravomocí to bude
předloženo do rozpočtových změn
- p. Jiřík - dotaz ke způsobu přidělování příspěvku
tělovýchově - v případě Krchleb rozhodla pouze
rada.
- p. Šobr - zdá se mu, že příspěvek není veliký,
ale že odpovídá poměru, zastupitelstvo bude
opět rozdělovat, příspěvek pro TJ Sokol Krchleby
poskytla v rámci své pravomoci ve finančním
rozhodování rada města, neboť TJ nutně
potřebovala na rekonstrukci střechy kabin. Nikdo
další se do diskuse nepřihlásil, proto ji starosta
ukončil.
rada dne 4. 6. 2003
Rada projednala dopis SBD Domažlice se
žádostí o pomoc při řešení připomínek ze schůze
samosprávy. Dopis byl postoupen se žádostí
o stanovisko p. ing. Harmáčkové a p. Baxovi.
Starosta předložil radě k projednání návrh
smlouvy č. 07440211, uzavřené mezi SFŽP
ČR a Městem Staňkov, o poskytnutí podpory
na akci „Kanalizace a ČOV Staňkov“ včetně
návrhu na přijetí dotace na výše uvedenou
stavbu ve výši 24.964.800,- Kč a úročené půjčky
ve výši 8.321.600,- Kč. Rada k návrhům neměla
připomínek a následně návrh výše uvedené
smlouvy a přijetí dotace a úročení půjčky na
stavbu „Kanalizace a ČOV Staňkov“ schválila.
Do funkcí zástupců vedoucích odborů MěÚ rada
schválila následující pracovníky MěÚ:
1) p. Václava Brožovského zástupcem vedoucího
Městského technického a bytového střediska,
2) p. Naděždu Valešovou zástupkyní vedoucího
odboru výstavby, vodního hospodářství a
dopravy
3) p. Olgu Braunovou zástupkyní vedoucího
odboru sociálních věcí
4) p. Václava Baxu zástupcem vedoucího odboru
majetku, investic a ŽP
Rada projednala žádost MUDr. Zimmermanna,
hejtmana Plzeňského kraje o podporu a
poskytnutí informací, týkajících se města do
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připravované publikace o Plzeňském kraji a
schválila účast obce v projektu s tím, že bude
žádat prostor o velikosti 1/2 stránky publikace
a zároveň schválila finanční příspěvek obce v
částce 17.080,- Kč.
rada dne 18. 6.2003
Rada projednala návrh zásad pro uvažovaný
prodej
městských
bytů.
Nájemníci
z
uvažovaných domů pro prodej budou pozváni
na schůzku s městskou radou, právníkem JUDr.
Krásnickým a MTBS na den 2. 7.2003 v 18.00
hodin do místního kina.
Starosta seznámil se žádostí ČZS o zapůjčení
zasedací místnosti MěÚ pro konání pouťové
výstavy květin ve dnech 26. a 27.7.2003 a sálu
kulturního domu pro tradiční výstavu květin
ve dnech 9. a 10. 8.2003. Dále žádají Město
Staňkov o převzetí záštity nad touto výstavou.
Rada schválila zapůjčení zasedací místnosti i
sálu kulturního domu dle požadovaných termínů
s tím, že nad výstavou ve dnech 9. - 10.8.2003
převezme záštitu. Pronájem prostor schválen
bezplatný.
Starosta navrhl zakoupit pro město program pro
PC „DOTACE“. Pokud se objedná do 30. 6.2003
získá obec slevu 7.000,- Kč a za nákup zaplatí
jen 7.500,- Kč. Program nabízí firmu DIREKTA
GROUP s.r.o. . Rada nákup schválila.
Starosta informoval o jednání s p. JUDr.
Peleščákovou, právní zástupkyní p.Melvinové,
žijící v USA ve věci návrhů na koupi jejího
majetkového podílu v bývalé cihelně. Seznámil
s dopisem, který chce právní zástupkyni zaslat.
Rada s obsahem dopisu vyslovila souhlas.
Starosta seznámil s finančním vyhodnocením
vystoupení Vladimíra Hrona v kulturním domě
i s nástinem dalších uvažovaných akcí. - viz
informace na poslední straně.
Rada města projednala žádost manželů
Drudíkových, Staňkov, Jiráskova 408 o vyjádření
k možnosti převodu části parc.č. 367/14, v k.ú.
Staňkov-ves, která je v majetku Pozemkového
fondu ČR, na žadatele. Rada následně vyslovila
souhlas s převodem částí výše uvedené parcely
dle přiloženého plánku. Rada nesouhlasí s
převodem, který se týká části přístupové cesty
na okolní pozemky.
Byla projednána žádost manželů Bauerových,
Staňkov, Jankovského 357 a manželů
Doležalových, Staňkov, Jankovského 319 o
koupi části parcely č.1764/3 dle PK za účelem
výstavby RD. Bylo dohodnuto, že město zadá
vyhotovení geom. plánu parcely v majetku
města. P. Bauer zajistí vyjádření ředitelství
SOŠ BEAN s.r.o. ohledně následného uložení
inženýrských sítí do stavební parc. č.143, vše v
k.ú. Staňkov-město.
Rada projednala žádost manželů Farkašových,
Krchleby 127 o odkoupení části pozemku
parc.č. 132 dle PK, v k.ú. Krchleby. Budou
osloveni vlastníci sousedních nemovitostí s tím,
že rada navrhuje zarovnat v předmětné lokalitě
hranice soukromých pozemků. Jako výchozí
body pro zarovnání stanovila hranici ohrazení
pozemku manželů Farkašových a na druhé
straně roh zahrady p. Libuše Hrabačkové, bytem
Krchleby 46.
P. Braunová, pracovnice MěÚ předložila radě
města návrh smlouvy o likvidaci směsného
komunálního odpadu, skla a plastů mezi městem
a právnickými osobami nebo fyzickými osobami
oprávněnými k podnikání, při jejichž činnostech
vznikají odpady. Rada města následně návrh
smlouvy schválila s tím, že v platnost vstoupí
k 1.7.2003. Tímto datem se zároveň ruší
používaná
Dohoda o využívání systému
nakládání s komunálním odpadem na území
města Staňkova uzavřená s právnickými, nebo
fyzickými osobami oprávněnými k podnikání, při
jejichž činnostech vznikají odpady.
Rada projednala žádost manželů Leitlových,
Krchleby 73, ve které nabízí městu odkoupení
19m2 z parc.č. 132/15 k.ú. Krchleby. Rada s
koupí vyslovila souhlas, bude předloženo k
projednání zastupitelstvu města.
V. Žáček, J. Steinbach
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Anonym:
Jistě, kdo jde ulicí Dělnická a přichází na roh Nerudova ulice si všiml, že podél domu pro chodník
by byl přiléhavý název podle hudební skladby „Po zarostlém chodníčku“. Nevím komu by se dávala
náhrada na bolestném, jestli městu nebo majiteli domu pro neudržování chodníku, kdyby se stal úraz.
Staňkovský šotek

Pozn. redakce: Nebývá zvykem a není slušné uveřejňovat anonymy, toto však je tak normální příspěvek, že jej
uveřejňujeme s tím, že nám není jasné, proč se pisatel nepodepsal. Tady se není zač stydět nebo se něčeho obávat
(což může být důvod k psaní anonymů). Naopak, takové poznatky by bylo dobře ve Staňkovsku uveřejňovat. Snad lze
odpovědět na dotaz pisatele, že za stav chodníku před nemovitostí (náledí, sníh apod.) zodpovídá vlastník nemovitosti,
ten by také měl náhradu případnému poškozenému poskytnout. Protože se jedná o anonym, nezasahovali jsme do textu a
uveřejňujeme ho v originální podobě včetně všech gramatických chyb.
(J. Steinbach)

S C E LOV ÁNÍ POZEMKŮ

18.června se uskutečnilo pracovní zasedání členů
zastupitelstva. Na ně se dostavili dva pracovníci
Pozemkového úřadu v Domažlicích, ředitel ing. Pergl
a ing. Brachniak. Ti seznámili zastupitele s akcí, která
v současné době probíhá a ještě dlouhodobě bude
probíhat v našem okrese. Jedná se o pozemkové úpravy
v katastrech jednotlivých obcí. O tyto úpravy musí projevit
zájem zastupitelstva obcí a vlastníci minimálně 50% půdy v
katastru, kde se pro tyto účely ustanoví tzv. sbor zástupců
z řad vlastníků pozemků. Ten je pak partnerem pro jednání
s Pozemkovým úřadem. Účelem těchto pozemkových úprav
je mimo jiné zjednodušení katastru tím, že se pokud možno
scelují pozemky jednotlivých vlastníků. Zastupitelům byla
jako příklad demonstrována mapa katastru Hlohovčice před
a po úpravách. I pro tuto obci byla typická tzv. „řemenovitá
držba“, kdy postupným děděním a dělením původních
pozemků vznikaly úzké dlouhé pozemky, které na mapě

skutečně vypadají jako tenké řemínky položené vedle sebe. I
v katastru Staňkova je možno vidět takovéto parcely a je jich
většina. Ke scelování těchto pozemků jednotlivých vlastníků
do co nejmenšího počtu parcel při této úpravě dochází po
projednání se sborem zástupců, s jednotlivými vlastníky a
hledá se co nejoptimálnější řešení. V obcích, kde tato akce
již proběhla, panuje obecně spokojenost. Pozemky se scelují
při zachování co nejmenších procentuálních rozdílů nahoru
nebo dolů v ceně, výměře i vzdálenosti od sídla. Toto lze
uskutečnit v obcích, které mají územní plán. Katastry, kde
k takovému scelování dochází, by měly na sebe územně
navazovat, proto přichází do úvahy ze Staňkova nejprve část
Staňkov – ves a údajně v příštím roce by se mělo začít se
scelováním ve Vránově.
Občany ještě budeme o této akci informovat podrobněji,
rovněž o setkání s pracovníky Pozemkového úřadu.
J. Steinbach

VÝLET FARNÍ CHARITY PRO KOLEDNÍKY
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY
V úterý 24. června uspořádala Farní charita výlet do Plzně pro děti, které koledovaly při lednové Tříkrálové sbírce.
Navštívili jsme nejprve expozici Západočeského muzea a pak se přesunuli do bazénu v Plzni na Slovanech, což byl jistě vrchol naší
akce a hlavní lákadlo pro její účastníky. Při atrakcích jako koryto divoké řeky, dlouhý tobogán nebo vířivé proudy uběhly vymezené
dvě hodiny velmi rychle.
Naší další zastávkou bylo plzeňské salesiánské středisko mládeže s nabídkou mnoha zájmových činností. Děti si mohly zahrát
ping-pong, kulečník, stolní fotbal, hokejbal nebo vyzkoušet horolezeckou stěnu.
Po krátké zastávce v Carrefouru,, která byla pro mnohé účastníky nezbytná, jsme pak mohli vyrazit zpět do Staňkova.
Soudíce podle ohlasu dětí jsme cíl letošního výletu vybrali dobře. Byl především odměnou a uznáním pro koledníky Tříkrálové
sbírky, z níž se financují humanitární projekty Charity. Vážíme si nasazení mládeže z farnosti, základní školy i skautů, bez něhož by
každoroční Tříkrálovou sbírku nebylo možno uskutečnit.
Ludmila Petrašovská
Pokud jste náhodou 20. června přijeli natankovat na čerpací stanici u Vránova, přihnala se k vám
KAPKA2003 kupa staňkovských
skautů. Umyli okno vašeho auta a nabídli zapečetěnou pokladničku k přispění na boj

proti leukémii.
Náš oddíl se poprvé zúčastnil humanitární akce s názvem Kapka pořádané Junákem ve spolupráci
s Nadací pro transplantace kostní dřeně. Probíhala na zhruba 150 čerpacích stanicích v naší zemi. Jejím
smyslem je samozřejmě na prvním místě pomoci těm, pro něž Nadace vznikla – lidem postiženým
leukémií. Sleduje však také výchovné cíle Junáka, mezi něž patří i vést děti ve skautském oddíle k solidaritě
s ostatními, ke schopnosti nasadit se a obětovat svůj volný čas a úsilí pro dobrou věc.
A mohu jen potvrdit, že vůbec nebylo lehké stepovat několik hodin u stojanu pumpy a nedočkavě
vyhlížet přijíždějící auta. Dopoledne nám navíc počasí příliš nepřálo, spustil se déšť, a tak mytí mokrých
skel bylo skutečně jen symbolické. Odpoledne se pak skauti v umývání aut střídali ve dvouhodinových
intervalech. Počasí se vylepšilo, což se projevilo i na náporu řidičů, které jsme chvílemi jen těžko stíhali
obsluhovat.
V šest večer, kdy jsme benzínku opouštěli, bylo již naše úsilí naštěstí znát i na tíži pokladničky. Na
konto Nadace pro transplantace kostní dřeně jsme odeslali 4 104, 40 Kč.
Pavel Petrašovský - Boyda
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Týden dětské radosti ve staňkovské školce

To, že mají naše děti obrovské štěstí na hodné paní učitelky v mateřské školce, vědí všichni rodiče malých ratolestí. Je až k neuvěření, kolik skvělých nápadů a
akcí se zde každoročně realizuje, a to vůbec nemluvím o vlastním čase, který jsou paní
učitelky ochotny dětem obětovat mimo rámec školky. Vždyť příprava jakékoliv akce se
neuskutečňuje jen v rámci jejich pracovní doby.
Mezi takové „tradiční“ úspěšné akce patří Čarodějnický slet, který se koná poslední dubnový den. Stejně tak tomu bylo i letos, a proto do školky přilétly všechny děti
a paní učitelky na košťatech a v čarodějnických kostýmech. I Staňkováci mohli malé
čarodějnice a čaroděje vidět přímo na školkové zahradě, kde všichni skládali čarodějnické zkoušky, nebo při procházce městem.
K nejlepším dnům ve školce bezesporu patří první červnové dny, kdy ve
školce probíhá Týden dětské radosti. Letos byl tento týden ještě prodloužený, takže
dárky k Mezinárodnímu dni dětí pro naše nejmenší nebraly konce. Vedle autobusového výletu do Chudenic a na Bolfánek či návštěvy jezdeckého oddílu v Kaničkách měl
u dětí úspěch i pěší výlet na zmrzlinový pohár do Vránova. Samozřejmě i kreslení na
asfalt či dopoledne plné soutěží na školkové zahradě zpestřené přítomností některých
pohádkových bytostí udělaly dětem obrovskou radost.
Jedním z nejkrásnějších dárků byl výlet historickým vlakem „hurvínkem“, který
byl ze staňkovského nádraží vypraven speciálně pro školku. Velkým překvapením bylo
sehrané přepadení vlaku vílami a čarodějem.
Je samozřejmě řada akcí, o kterých jsem se nezmínila, ale snad se mi podařilo přiblížit alespoň malý zlomek toho, co dětem přináší ve školce radost. A bez znalosti
toho, co pro děti dělají učitelky v ostatních školkách v regionu, jsem ráda, že své děti
mohu svěřovat do péče právě sem, protože pochybuji, že jinde by pro ně mohlo být
uděláno víc.
Slávka Schenková

K srdečnému loučení patří slza v oku

Loučení je smutné, když ztrácíme někoho milého, drahého,
ale když je předpoklad, že něco krásného začne, není tak smutné.
V naší staňkovské školce několik posledních dnů probíhaly
velké přípravy na loučení s dětmi, které mateřskou školu opustí.
Samotné děti se na této přípravě velmi podílely a velký kus práce
odvedli i rodiče.
Na začátku bylo vytvoření tabla z dobových fofografií předškoláčků, které nechal ochotně vystavit ve výloze na náměstí p.
Mrázek. Dalším krokem byla návštěva v ZŠ s aktovkou na zádech.
Děti pokládaly za velmi důležité pochlubení se aktovkou jako jasným
odznakem školáka. Seznámení s kamarády a učitelkami ve škole
bylo pro děti příjemné a radostné.
Následovalo pasování na školáky na městském úřadě. Ale
od začátku:
Děti se ráno sešly ve třídách a bylo hned jasné, kdo je kdo. Berušky
zářily červenou barvou, kterou zdobily černé puntíky a na hlavě se
kmitala tykadla. Včelky svítily žlutě a zdobila je krásná křídla. Zpěv
se ozýval z každého koutu školy. Loučení začalo sešlostí ve třídě u
Žabiček, kde krásný koncert písní, nastřádaných za celý rok, vykouzlil slzu nejen v očích učitelek, ale i dětí. Závěrečná píseň, která věrně
vystihla přítomný srdečný stav, složená učitelkami L. Horákovou a M.
Štibranou, rozechvěla nejedno srdíčko.
Loučení nezapomnělo ani na kuchařky a uklízečky, které
jsou naší pravou rukou, tetami, které k naší mateřské školce patří tak
jako dítě k mámě. A pak už jsme se odebrali na městský úřad. Slavnostní prostředí, malí „čumílkové“ (Žabky a Motýlkové) a několik maminek vytvářeli příjemnou kulisu. Srdečnou řečí s pohádkovým motivem a povzbuzením na cestě k dospělosti, v tom duchu promluvili
k dětem místostarosta p. Látal a řed. Němcová. Každý ze školáčků
byl ozdoben pasovací šerpou a obdržel dárek v podobě pohádkové
knihy a krásného osobního kalendáře, který na titulní straně zdobila
dobová fotografie dítěte se znamením zvěrokruhu. Celý kalendář
výtvarně zpracoval a vyrobil pan F. Schenk. Stejně jako v prostorách
mateřské školy, tak i na městském úřadě se rozléhal zpěv dětských hlásků a cvakot fotoaparátů. U východu z úřadu vytvořily špalír malé děti
a za transparentem „Mateřská škola se loučí“, učitelka Jelínková sypala na děti pasované na školáky lístky z růží pro štěstí. Na konci růžové
cesty obdržely děti ještě diplom o ukončení docházky do MŠ. A pak již následovala okružní cesta slavnostního průvodu náměstím a zpět na
školní zahradu, kde byla vyhlášena soutěž „Hledám kytičku pro závěrečný věneček“. Po splnění úkolů čekal na absolventy nanukový pohár
s deštníčkem.
Byl to konec jednoho dne, ale tou opravdovou poslední tečkou byl pátek, kdy květiny a nesmělá slova z úst dětí často doplňovaly
maminky, které těžko skrývaly dojetí. Radost z toho, že se můžeme podílet na vytváření dětských osobností, a shledání zdařilého výsledku
je krásná a dojemná, zvláště když je oboustranná.
Bouchání „rychlých špuntů“ a srdečné přiťuknutí opravdujiž vše zakončilo.
Ten den jsem školu opouštěla v pozdních hodinách. Při projížděním náměstím mě potěšil pohled na růžové lístky na chodníku.
Jako němými svědky velké slavnosti pro ty nejdražší, které často máme „pod křídly“ tři až čtyři roky, si s nimi pohrával něžně vítr.
Snad hledal to „růžově štěstí“.
M. Němcová
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Konečně nastal čas toužebně očekávaných prázdnin. Škola skončila. Žáci se rozjedou k babičkám, na chaty, do táborů a budou si
užívat léta. Učitelé pak zasloužené dovolené. Ale než tento čas nastal, museli jsme společně zvládnout nepřeberně akcí.
V jarních měsících se naši žáci zúčastnili okresních kol olympiád z Čj, Nj, biologie, fotbalových turnajů, atletických soutěží a
recitační soutěže. Zde jsme zaznamenali nebývalý úspěch, neboť Tereza Motyčková z 6. třídy vyhrála krajské kolo a postoupila do kola
celorepublikového.
Velice zdařilé a zajímavé pro žáky bylo vypravování o životě Indiánů, malování na hedvábí, výlety ve volném čase 7. roč. do Zpč.
galerie v Plzni či ukázka dravců.
Nejnáročnějším měsícem byl opět červen. Školní besídka 16. 6. v Lid. domě se setkala s obrovským zájmem diváků. Děkujeme.
Počasí přálo i všem třídám na školních výletech. Žáci 1. stupně si opět změřili své síly ve sportovních hrách s žáky ZŠ Zámecký park
v Horšovském Týně a přivezli si vítězství ve vybíjené 3. a 4. tříd. Deváťáci se rozlučili se ZŠ zdařilým divadelním představením, které s nimi
připravila J. Glaserová, zároveň představitelka hlavní role. Bylo to skvělé a příjemné odpoledne.
Během těchto akcí bylo ještě nutné přestěhovat vše z budovy 1. stupně v Trnkově ulici do ul. Komenského, neboť i tady finišuje
přístavba. A 1. září zahájíme školní rok 2003-2004 již v novém komplexu všichni společně 1. i 2. stupeň.
Vše bychom sami jako škola nezvládli. Děkujeme touto cestou technickým službám města a za vstřícnost p. Bauerovi, ing. Pátému
a jeho zaměstnancům za pomoc při stěhování, škole BEAN, jakožto i našim žákům, zvláště těm nejstarším.
Za ZŠ ZŘŠ H. Kozová
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Soukromá střední odborná škola BEAN s. r. o. Staňkov zahájila výchovně vzdělávací proces 1. září 1995 a byla založena pražskou s. r. o. BEAN. Nejprve se zde vyučoval pouze čtyřletý studijní obor Obchodní akademie, později i studiní obor Podnikání v technických
povoláních a Podnikání v oborech obchodu a služeb jako denní a dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů.
Postupně se existence soukromé střední školy ve Staňkově, jako jediné soukromé střední odborné školy na Domažlicku, dostávala ve známost a budovala si své postavení.
Ve školním roce 2002/2003 studovalo na naší škole 230 studentů a maturitní zkoušku v červnu 2003 úspěšně složilo 52 studentů.
Výchovně vzdělávací proces zajišťoval sedmnáctičlenný pedagogický sbor.
Soukromá střední odborná škola rovněž zajišťuje rekvalifikační kurzy ve spolupráci s Úřadem práce Domažlice v rámci činnosti
Rekvalifiakačního střediska BEAN s.r.o. Praha pracoviště Staňkov.
Od 1. září 2003 zahájí škola výchovně vzdělávací proces již ve vlastní budově a to v Trnkově ulici čp. 196, což považujeme za
největší úspěch existence školy. V záměru zřizovatelů je vybavit 12 učeben a provést technické úpravy tak, aby se škola mohla zařadit mezi
nadstandartně vybavené střední školy. Staňkovská veřejnost se bude moci o tom přesvědčit v rámci pořádaných Dnů otevřených dveří.
Závěrem bych chtěla vyjádřit svůj osobní názor, jakožto rodilá občanka Staňkova. Myslím si, že existence střední školy, ve které
studuje 300 studentů, je přínosem a prestižní záložitostí pro naše město.
Ing. Marie Bastlová, řed. SSOŠ BEAN

D

en dětí ve Staňkově
Díky velikému ohlasu na loňskou poměrně povedenou akci jsme letos chtěli navázat akcí novou a založit tak ve Staňkově tradici velkých dětských oslav. Ne vždy se však povede dát dohromady dostatečný počet
ochotných a schopných lidí, kteří mají zrovínka ve stejný termín dost volného času. Ačkoliv jsme letos měli
přislíbenou daleko větší podporu radnice i sponzorů, prostě jsme se nesešli. Nekonání se této akce mne zdaleka
nemrzí kvůli reptajícím rodičům, kterým nic nedlužím, ale kvůli jejich dětem, které si té pozornosti více zaslouží vždycky, a kvůli slíbeným sponzorským penězům, které jsme těm dětem zprostředkovaně nemohli předat.
Jsem proto moc rád, že současné vedení radnice nejen peníze „nezabavilo“, ale že na menší hromádku přihodilo
hromádku větší a tu předá dětem prostřednictvím předvánoční akce. Já osobně doufám, že se napřesrok kvůli
staňkovským dětem přece jen sejdeme a třeba toho vymyslíme a uspořádáme víc, než jsme zvládli letos...
Ferdinand Schenk
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Obec
Staňkov I.
Staňkov II.
Krchleby
Ohučov
Vránov
Celkem

Účast v %
57,08
60,70
78,82
77,63
62,04
61,08

ANO v %
75,35
76,51
73,42
71,19
73,44
75,34

NE v %
24,65
23,49
26,58
28,81
26,56
24,66

V informacích ze zasedání městské rady jsme uvedli odkaz na plánované kulturní akce v Lidovém
domě. Kromě našich ochotníků, kteří jistě něco chystají a určitě nás budou včas informovat, je připraveno následující:
3.10. - Jakub Smolík a Lukáš Vaculík
Na listopad je v jednání vystoupení Hany Zagorové a Petra Rezka.
Pro děti, které musely oželet „Dětský den“, před Vánoci - 17.12 přijede Dáda Patrasová se svým
programem
Ve spolupráci s Holýšovem se uvažuje i o konání jedné dechovkové „D - parády“.

SETKÁNÍ U KAPLIČKY

Zveme širokou veřejnost na další pouť ke kapličce Panny Marie Lourdské, která se uskuteční v neděli
6.7. od 14. hodin.
Tématem letošního setkání je historie města.
PROGRAM:
1. Soubor CAVALLA ( hudba renesance a baroka )
ZUŠ Stříbro
2. Loutková pohádka
J. Čapek - O princezně Solimánské
3. Skupina historického šermu Kargen Staňkov
4. Slovo k tématu
5. Staňkovský chrámový sbor
6. Chodská vlna
dudácký bigbít

Fotbalové
soutěže
skončily,
momentálně je letní přestávka, v níž
by kluby měly načerpat nové síly do
podzimních bojů.
Staňkovské A mužstvo skončilo
v konečné tabulce krajského
přeboru na 10. místě. Oproti první
polovině sezony si pohoršilo, i
díky tomu, že na svém domácím
hřišti ztrácelo body víc, než by
bylo záhodno. Nejlepším střelcem
mužstva se stal Daniel Hujsa, který
dal 11 gólů. Tím posledním rozhodl
závěrečný zápas proti Horní Bříze
a kdo tu branku viděl, potvrdí, že

patřila k nejkrásnějším v posledních
letech. U áčka se rozhodl skončit
s trenérskou prací Milan Herman,
kdo ho nahradí, se v době uzávěrky
Staňkovska ještě nevědělo.
Béčko
ve
své
mimořádně
nepovedené sezoně skončilo na 12.
místě okresního přeboru. U rezervy
byla citelně znát absence trenéra,
když týmu v závěru vypomáhal
kouč žáků Jaroslav Herian, hned to
bylo o něčem jiném. Céčko dopadlo
ve IV. třídě podobně, na 11. místě.
Dorostenecký tým se celou sezonu
pohyboval v horní polovině tabulky
krajské soutěže, až nepovedený
závěr ho seslal o několik pater
níž. Žáci si celkem bez problémů
ohlídali záchranu v krajské soutěži,
v příští sezoně bude hrát prakticky
nový tým, neboť sedm hráčů

odchází do vyšší věkové kategorie.
Celek mladších žáků zvládl jaro
velice dobře, prohrál jen jednou
a skončil na 3. místě v okresním
přeboru. Minižáci skončili v okrese
na 5. místě.
Prodám garáž ve Staňkově,
ul. Václavská (u cihelny)
Tel. 602471345
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