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Škola - investice do budoucí prosperity
Generální dodavatel - firma ELS s.r.o. - se ve své práci vyzná
Firma ELS s.r.o. byla založena roku 1991 jediným
společníkem, ing.Leošem Senjukem. Bez jakékoli zahraniční účasti, v
oboru, ve kterém majitel již předtím léta působil: investorskoinženýrský servis v oblasti přípravy a realizace staveb. Tato činnost,
poslední léta nepříliš stavebníky využívaná, zaručuje totiž dodržení
veškerých předpisů pro složité stavby platných, které často působí na
styčných plochách dvou různých profesí, z nichž ani jedna nemá
přílišný zájem je dodržovat. Také optimalizuje stavbu a její
harmonogram.
Souhra okolností brzy nasměrovala firmu ELS právě do
segmentu staveb převážně dotovaných ze státních zdrojů - málokdo
byl ochoten podrobit se tak komplexním kontrolním mechanismům.
Výsledek? Prakticky u všech staveb dotovaných ze státních zdrojů,
které naše firma řídila, proběhly až dosud všechny kontroly ze
strany MF ČR, NKÚ i příslušných finančních ředitelství u našich
investorů bez závad. Samozřejmou součástí našeho servisu je
zajištění či zpracování předprojektové, resp. projektové přípravy,
organizování a vedení veřejných soutěží, zajišťování komunikace se
všemi orgány státní správy a také veškeré činnosti a komunikace mezi
investorem, zřizovatelem, a resortem, spravujícím příslušný dotační
titul. K tomu patří i zpracování všech materiálů požadovaných MF
ČR podle směrnic pro poskytování a čerpání státních dotací.
Druhou oblastí jsou dodávky a montáže staveb od
rekonstrukcí po výstavbu nových objektů jak pro občanský a bytový
tržní segment, tak i v oblasti průmyslových objektů a inženýrských
činností, opět především do sféry školství a zdravotnictví. Rozumí se
samo sebou, že veškeré stavby byly realizovány často za plného
provozu, v relativně krátkých termínech, vždy však s maximálním
ohledem k provozním potřebám investora.
V.S.
Jednou ze staveb, které v letošním roce jako generální
dodavatel zajišťovala a řídila společnost ELS s.r.o., je škola ve
Staňkově. Záměr celé akce byl rozšíření kapacity školy, a také
rekonstrukce stávajících objektů. Technický stav budov byl
nevyhovující. Poslední součástí celé stavby bylo vybudování
školního hřiště.
Původní budovu (podle nás objekt „A“) čeká kromě
rekonstrukce v budoucích etapách i vestavba nové plynové kotelny,
aby každý z objektů - a ve finále jsou čtyři, A,B,C,D - byl vytápěn
nezávisle na vnějším tepelném zdroji. Mimo jiné umožňuje toto
řešení lepší ekonomiku při využívání energií a také snižuje
zranitelnost v provozu vlivem případných poruch: havárie topení v
jedné z budov si vyžádá jen operativní přesuny v rámci ostatních a
neohrozí celkový chod školy. Jelikož ale rekonstrukce historické
budovy znamená i rekonstrukci starých a výstavbu nových
inženýrských sítí, dala se očekávat v průběhu demoličních prací a
odkrývání stávajícího stavu celá řada překvapení. A protože ze čtyř
objektů jen dva jsou novostavby, čekaly na stavbaře ve skutečnosti
problémy všech rekonstrukcí dvojmo.

Objekt B - rovněž historická budova - znamenal kromě
rekonstrukce i přístavbu a dostavbu, spočívající v rozšíření kapacity
šaten a vybudování řídícího centra školy. K tomu ještě úplně nová
bytová jednotka pro školníka. Nakonec vzhledem ke stavebnímu
stavu druhé z původních budov je „objekt B“ ve skutečnosti také
novostavbou, ovšem budovanou za nesrovnatelně horších podmínek
než kdyby stála „na zelené louce“. Relativně příjemnější je
pochopitelně práce na nových budovách. V projektech dostala
označení D zbrusu nová stavba - pavilon, který pojme kromě
kmenových a speciálních učeben i kabinety, a v suterénu v něm
dostane škola i novou školní jídelnu s kuchyní, včetně kompletního
technického zázemí. A zatímco „objekt C“ je prakticky zanedbatelný
šatnový přístavek k tělocvičně, pod písmenem „E“ se skrývá několik
spojovacích chodeb, krčků, jimiž se škola stává nejen mnohem
„uživatelsky komfortnější“ - dá se přejít suchou nohou z jednoho
objektu do druhého - ale také bezbariérovou stavbou. Dnes jde sice
již o běžný požadavek pro nové stavby, ale jako škola v historické
budově je staňkovská škola mezi pouhými několika bezbariérovými v
kraji.
Je pochopitelné, že teprve venkovním sportovním hřištěm
se dostává škola na skutečně vysoký standard, srovnatelný s
podobnými stavbami v zahraničí.
Při pohledu zvenčí se v o průběhu výstavby mohlo někomu
zdát, že práce na stavbě nepostupovaly vždycky nejrychleji. Opak je
pravdou a je to zřejmé dodáme-li, že státní dotace, které ve
financování tvořily podstatnou část, se opožďovaly někdy o více než
devět měsíců (dotace činí 80% rozpočtu – ale tyto peníze z nebe
nespadly a je za nimi nelehké vyjednávání)! Už na začátku fakt, že
dotační peníze přišly doslova za pět minut dvanáct, zkomplikoval
práci oběma vedoucím (pan Pavel Potužák, zástupce ředitele firmy, a
nejlepší ze stavbyvedoucích, Michal Hodač), kteří za firmu ELS
stavbu dozorovali a koordinovali práce jednotlivých subdodavatelů.
Vzdor tomu objekt „B“, součást stavby podmiňující organizační
změny provozu školy a pokračování dalšího průběhu výstavby a
rekonstrukcí, již slouží, a kotelna běží rovněž, byť zatím - z důvodů
technologických a také pro naplnění zákonných předpisů - v režimu
zkušebního provozu. Stavbu objektu „D“ bylo možno otevřít až po
veškerých demoličních pracích (školka a knihovna), přesto bude
dokončena hrubá stavba v roce 2002 a v roce 2003, v předstihu, bude
uvedena do provozu část obsahující učebny a kabinety. U kuchyně a
jídelny se předpokládá, že budou následovat vzápětí, ovšem jako
všude jsou limitujícím faktorem peníze. Jak známo část prostředků na
výstavbu jde z vlastních zdrojů obce, ale podstatný balík musí dodat
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státní rozpočet. V této souvislosti mi dovolte poznamenat, že za 12 let
činnosti firmy jsem se nesetkal s tak zapáleným, vstřícným
přístupem, který nám projevil Městský úřad v čele se starostou p.
Jiříkem. Důvěra, které se naše firma u něho a jeho týmu těší, ostře
kontrastuje s mnoha případy, se kterými jsme se několikrát setkali,
kdy investor, možná po některých špatných zkušenostech s jinými
firmami, v nás viděl div ne zloděje a překonání této nedůvěry nás pak
stálo mnoho zbytečného úsilí a investora drahocenný čas. Tato
zkušenost z dosavadní spolupráce mne těší o to více, že díky
příbuzenstvu a své manželce, která pochází z nedaleka, mám
k tomuto kraji velmi osobní vztah.

Ze zasedání rady a
zastupitelstva
Rada 31.7.2002 Rada města schválila nákup
70 ks laminovaných leteckých snímků města
formátu 40x30 cm Projednala dále žádost
firmy HANECO, s.r.o., Zruč u Plzně o nákup
300-400 m3 dřevní hmoty z městských lesů a
rozhodla takto: p. Žák osloví i ostatní firmy,
které se zúčastňují výběrových řízení, aby
učinily nabídku. Bylo schváleno snížení ceny
dodané dřevní hmoty firmě Pila u Heiclů - J.
Stengl z důvodů snížené kvality. Žádost p.
Hynkové, Staňkov, Na Tržišti 333 - převod
bytu mezi ní a jejím vnukem Miloslavem
Koubou, bytem tamtéž, za podmínky, že na
obdarovaného se v plném rozsahu převede
předkupní právo pro Město Staňkov, uvedené
ve smlouvě o převodu vlastnictví bytu ze dne
27.12.2001.
Rada schválila levnější prodej starého
stavebního materiálu ze skladu MěÚ
(hurdisky + patky) za 50% současné
maloobchodní ceny s tím, že tato sleva platí
pro
případné
další
prodeje
tohoto
nepotřebného materiálu z venkovního skladu.
Každý další prodej předpokládá předchozí
projednání v radě města.
Starosta podle nových právních předpisů
vyhlásil konkurz na ředitele MŠ s právní
subjektivitou,
neboť
město
je
jejím
zřizovatelem. Zástupcem města do konkurzní
komise byl jmenován ing. Pátý, který byl
zároveň jmenován předsedou komise. Z řad
pracovníků školy rada schválila za členku
konkurzní komise p. Marii Brožovou a
tajemnicí
komise jmenovala p.
Annu
Glaserovou.
Starosta podal informaci o ústní zprávě p.
MUDr. Černé, ve které konstatuje, že lékaři
obdrželi k 31.10.2002 výpověď z nájmu od
majitele objektu zdravotního střediska.
Po
diskusi
bylo
navrženo
rozdělení
finančních prostředků z rozpočtu města na
pomoc tělovýchově. Návrh nebyl jednotný a
je
aritmetickým
průměrem
návrhu
jednotlivých členů rady a bude předložen k
rozhodnutí zastupitelstvu. Rada dále vyslovila
souhlas se stavbou rod. domku na pozemku
parc. č. 205/2, k.ú. Staňkov-město s tím, že
rod. domek lze v daném území povolit pouze
přizemní.
Rada 20. 8. 2002: Na návrh zástupce MTBS
p. Brožovského rada schválila přidělení bytu
v DPS p.Marii Kadlecové, Hlohovčice 46.
Předem byla žádost projednána v komisi
sociální, zdravotní a bytové. Starosta
seznámil se zněním odpovědi p. Miroslavu
Koptíkovi, Staňkov, Jiráskova č. 414 ve věci
odvozu popelnic - umístění nádob. KČT
Sokola Staňkov podal žádost o povolení
vstupu na lesní pozemky
při pořádání
turistického pochodu Smyčka Radbuzy, který
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V každém případě si všichni z firmy ELS, kteří tak či onak
stavbu a do značné míry i její financování zajišťovali a kontrolovali
(mimochodem aby nemusela být pro nedostatek zdrojů stavba
přerušena, zajistila firma ELS s.r.o. částečné překrytí financování
stavby z vlastních zdrojů), po celou dobu uvědomovali, že právě
stavba školy patří vždycky k nejostřeji sledovaným. Nikomu není
jedno, v jakém prostředí stráví jejich děti pět až devět let. Tak se také
chovali - přísnost k subdodavatelům patří ovšem ke standardnímu
vybavení kvalitní inženýrské firmy. A o takovou v našem případě jde.

bude konán 12.10.2002. Žádosti bylo
vyhověno.
Rada rovněž projednala žádost Mirky
Škampové, Staňkov, Vrchlického 147 o
příspěvek na částečnou úhradu zakoupení
invalidního vozíku a schválila poskytnout
příspěvek ve dvou složkách a to:
1) nenávratný příspěvek ve výši 10.000,- Kč
2) návratný příspěvek ve výši 12.000,- Kč ve
formě bezúročné půjčky splatné do 2 let
částkou 500,- Kč měsíčně.
Pan I. Anderle, Staňkov, Plovární 65 a p.J.
Petrásek, Staňkov, Plovární 64 požádali o
pomoc při opravě chodníku v Plovární ulici s
tím, že by se na opravě podíleli materiálově.
Rada konstatovala, že město vítá aktivitu
občanů, ale finanční. prostředky určené k
tomuto účelu v rozpočtu na letošní rok jsou již
rozděleny. Tato akce bude zařazena do
rozpočtu příštího roku za předpokladu
závazku žadatelů, že se budou podílet 50% z
celkových finančních nákladů a že vznikne
ucelená stavba chodníku v ulici.
Rada města schválila poskytnutí mimořádné
odměny pro pracovníky MěÚ p. Kubicu a p.
Baxu za zabezpečovací práce při povodní ve
městě.
Do rady se dostavil p. Komorous, velitel JS
dobrovolných hasičů Staňkov, který seznámil
s prací dobrovolných hasičů v záchranných a
zabezpečovacích akcích při povodni ve
dnech 12.-15.8.2002.
Rada poděkovala dobrovolným hasičům za
obětavost a velmi dobrou práci a rozhodla
poskytnout hasičům z rozpočtu města
odměnu 15.000,- Kč. Hasiči se podle
prohlášení velitele rozhodli odměnu použít na
vybavení zásahové jednotky.
Starosta seznámil s dopisem a žádostí
Aeroklubu Staňkov o pomoc při řešení
problému, který se týká výstavby hnojiště u
areálu letiště (investor Agro, a.s., Staňkov).
Město je většinovým vlastníkem pozemků
letiště. Aeroklub žádá, aby město zvážilo svůj
souhlas s výstavbou tohoto hnojiště.Bude
svoláno jednání na toto téma.
Byla projednána žádost p. Antonína Škampy,
Krchleby 94 o odkoupení pozemků parc. č.
172/3, část a), b) a parc. 176/8, vše v k.ú.
Krchleby. Rada prodej nedoporučuje z
důvodu, že p. Škampovi byl 19.9.2001
vysloven
souhlas
s
pronájmem
za
předpokladu splnění několika podmínek. Ty
nebyly splněny do dnešního dne.
Rada
projednala
žádost
p.
Karla
Hofmeistera, Krchleby 94, o koupi zbývající
části pozemku č. 176/1 k.ú. Krchleby. Prodej
nedoporučuje z důvodu, že na pozemku se
nacházejí stavby jiného vlastníka (Agro
Staňkov a.s.) a v případě ukončení životnosti
těchto staveb by byl pozemek vhodný pro
výstavbu rod. domků. Bude předloženo k
rozhodnutí zastupitelstvu města.

Ing. Leoš Senjuk

Zastupitelstvo města 28. srpna 2002
v zasedací místnosti MěÚ
Přítomno bylo 12 členů zastupitelstva města
(z 15) a 8 občanů.
Jednání zastupitelstva města zahájil a
jeho řízení se ujal starosta Jan Jiřík. Přednesl
zprávu o činnosti rady města za období od
posledního jednání zastupitelstva. Hovořil o
jednáních rady – pro naše čtenáře podáváme
celkem vyčerpávající přehled činnosti rady ve
Staňkovsku.
Tajemník MěÚ V. Žáček seznámil s plněním
rozpočtu města za I. pololetí 2002. Podrobný
položkový rozpis plnění rozpočtu obdrželi
zastupitelé
předem
písemně.
Tajemník
konstatoval, že plnění rozpočtu je uspokojivé
a činí v příjmové i výdajové části 57%.
Seznámil s daňovou výtěžností i příjmovými
položkami dle jednotlivých kapitol. Ve
výdajové části se zabýval plněním větších
investičních akcí rozpočtu i celkovým
procentickým plněním jednotlivých kapitol.
Následně starosta otevřel rozpravu k tomuto
bodu jednání. Do ní se nepřihlásil žádný člen
zastupitelstva,
proto
bylo
přistoupeno
k hlasování a zastupitelstvo plnění rozpočtu
města za I. pololetí schválilo.
Zastupitelstvo schválilo rozdělení finančních
příspěvků tělovýchově podle návrhu městské
rady takto:
TJ CHKZ Staňkov
67.000,- Kč
TJ Sokol Staňkov
56.000,- Kč
TJ Sokol Krchleby
21.000,- Kč
AJAX FUTSAL Staňkov
13.000,- Kč
Vodáci ALBATROS
13.000,- Kč
Starosta seznámil členy zastupitelstva s
návrhem na zadání změny územního plánu
sídelního útvaru Staňkov, v části Staňkov ves. Konstatoval, že změna ÚP v této lokalitě
je nutná hlavně z důvodu vymezení lokality
pro stavbu rod. domků včetně inženýrských
sítí na pozemcích, které město odkoupilo od
církve. Dále uvedl, že o návrh parcelace byl
požádán p. ing. Hájek, projektant. Ten ho již
předložil a je zastupitelům dnes předkládán k
posouzení. V případě, že k němu nebudou
žádné podstatné námitky, bude předložen
jako podklad zpracovateli územního plánu.
Dále navrhuje rada do změny č. 4 zařazení
změny části kanalizace v Nádražní ulici a
vypustit z ÚP stavbu nového mostu a
dopravu řešit komplexně následně při
zpracování celého nového územního plánu
sídelního útvaru města Staňkova, který by
měl být zadán v horizontu 2 let.
Po krátké diskusi zastupitelstvo pověřilo radu
města k zahájení jednání se zpracovatelem
ÚP SÚ města o změně č. 4, která se týká k.ú.
Staňkov - ves.
Prodej pozemků (viz zprávu z rady dne 20.
srpna) dle písemného materiálu nebyl
schválen.
Dalším bodem jednání byl převod investorství
u akce vodovod - přivaděč ze Staňkova do
Krchleb z a.s. CHVAK Domažlice na město
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Staňkov. Úvodní slovo p. ing. Pátý - vysvětlil
důvody nutnosti převodu investorství. Doplnil
p. starosta. Konstatoval, že žádost je
evidována na Ministerstvu zemědělství ČR
jako celek, který řeší zásobování Krchleb,
Čermné i Hlohové. Čermná i Hlohová se
budou
finančně
podílet
sdružením
prostředků. V následné rozpravě m.j. ing.
Pátý konstatoval, že vydatnost I. vrtu v
Krchlebech slábne, II. vrt pak mnohonásobně
přesahuje povolené množství železa. Změna
investorství byla poté schválena.
Dalším bodem jednání bylo zřízení právní
subjektivity ZŠ - zrušení ZŠ jako organizační
složky obce a zřízení ZŠ jako příspěvkové
organizace. Úvodní slovo k tomuto bodu
přednesl
p.
Žáček,
tajemník
MěÚ.
Konstatoval, že zákon č. 284/2002 Sb.,
ukládá v § 24 odst. 4 obci nebo kraji, který je
zřizovatelem školy nebo školského zařízení,
které nemají právní subjektivitu (jsou tedy
zřízeny jako organizační složky obce nebo
kraje), zajistit změnu právní formy v souladu
s § 14 odst. 2 a 7 a § 16 tohoto zákona do
1.1.2003. Právní subjektivita představuje
způsobilost být účastníkem (subjektem)
právních vztahů. Právní subjekt vstupuje do
právních vztahů vlastním jménem a nese za
ně odpovědnost. Konstatoval dále, že to
znamená:
- větší samostatnost při rozhodování o
finančních a rozpočtových záležitostech
- hospodaření s majetkem v rozsahu, který
vymezí zřizovatel ve zřizovací listině
samostatné
rozhodování
v
pracovněprávních záležitostech
- rozvoj doplňkové činnosti a nakládání s
hospodářským výsledkem
- vznik samostatné účetní jednotky.
MŠ a ZUŠ již právní subjektivitu mají, k
1.1.2003 se jedná nyní o právní subjektivitu
ZŠ. Ing. Pátý v rozpravě doplnil, že ředitelka
ZŠ byla už v minulosti otázce zřízení právní
subjektivity nakloněna, zatím nebyla zřízena
hlavně z technických důvodů
(rozsáhlá
rekonstrukce ZŠ).
Zastupitelstvo se usneslo, že zřizuje k
1.1.2003 ZŠ Staňkov jako příspěvkovou
organizaci.
Na
závěr
zasedání
zastupitelstva se
diskutovalo především o sazbách za odvoz a
zneškodňování odpadu, zejména pak o
situaci kolem zdravotního střediska, kde jsou
místní lékařky v nájmu. Byly naznačeny
nejrůznější aspekty této situace a i možnosti
jejího řešení.

Rada dne 4. 9. 2002
Starosta informoval o podepsání limitky na
státní dotaci na výstavbu 22 bytů v Plzeňské
ulici ve výši 8,8 mil. Kč se Státním fondem
rozvoje bydlení ČR. Dále informoval o
jednání na Ministerstvu zemědělství ČR ve
věci
realizace
vodovodu
Staňkov
a
vodovodního přivaděče do Krchleb. MUDr.
Zimmermann, hejtman Plzeňského kraje,
zaslal obci dopis, ve kterém vyslovuje
poděkování všem, kteří se podíleli na
záchraně a likvidaci povodňových škod v naší
obci.
Rada vyslovila souhlas s tím, aby p.
František Macháček, Holýšov a p. Josef
Hůla,
Krchleby
provedli
odkanalizování
průsakové
vody
z
horního
rybníka
v Krchlebech do obecní kanalizace. Rada
doporučuje nájemci utěsnění hráze v místě
průsaku vody.
Rada dne 18. 9. 2002
Starosta
seznámil
radní
s
termínem
kolaudace novostavby 18 bytů v Plzeňské
ulici. V této souvislosti zjistí rada názory
ostatních zastupitelů na název ulice u nově
budovaného objektu 18 bytových jednotek.
Z rady vzešly dva návrhy:
a) přičlenění k Plzeňské ulici
b) nová ulice s názvem U Pošty
K žádosti manželů. Strouskových, Nádražní
65, Horšovský Týn o odkoupení části poz.
parc. č. 728/21 (cca 75 m2) nemá rada
námitek s tím, že bude svoláno předem
místní šetření a město si ponechá pruh v
šířce 2 m od hrany živičného koberce
komunikace.
Pozemkový fond ČR požádal radu města o
vyjádření k převodu pozemků v k.ú. Vránov
dle zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách
převodu zemědělských a lesních pozemků z
vlastnictví státu na jiné osoby, ve znění
pozdějších předpisů.Jedná se o pozemky
parc. č. 2030/4, 2028/6 a 2035/2. Rada nemá
námitek.
Byl projednáván návrh zastupitele Josefa
Jiříka na změnu osvobození od placení části
poplatku za odvoz a zneškodňování odpadu.
Starosta předložil rekapitulaci nákladů za
uložení komunálního odpadu za léta 1999 až
do poloviny roku 2002 Na základě neustále
se zvyšujících nákladů v této oblasti rada
nedoporučí zastupitelstvu přijmout návrh p.
Jiříka na úlevy z placení poplatků.
Za účasti ing. Harmáčkové bylo projednáno
vyjádření města k restitučním nárokům, které
byly
předloženy
Pozemkovým
úřadem
Domažlice.
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Rada vyslovila souhlas města jako vlastníka
sousední parcely k demolici č. 106 na
pozemku č. 5/2 v k.ú. Staňkov – ves,
vlastníkem stavby je Ladislav Blacký,
Staňkov, Wenigova 100
a souhlasí
s
návrhem varianty č. 2 p. Blackého, o směnu
části pozemků v majetku p. Blackého a
1045/3 v majetku města.
Pro volby do zastupitelstva obce nebude
vyčleňována žádná speciální plocha pro
vylepování plakátů
Rada 1.10.2000
Ing. Pátý, místostarosta, informoval o
jednání,
které
bylo
svoláno
kvůli
plánovanému hnojišti poblíž vzletové plochy
staňkovského letiště. Hnojiště tam mělo být
vybudováno v návaznosti na stavbu nového
kravína. Z jednání vyplynulo, že tato stavba
odporuje leteckým předpisům a nebude moci
být realizována. Členové rady schválili
rozhodnutí bytové komise o přidělení bytu
v domě č. 95.
O konkurzu na místo nové ředitelky Mateřské
školy informoval předseda konkurzní komise,
ing. Pátý, zástupce města v pětičlenné
komisi. Komise konstatovala, že všechny
čtyři uchazečky v konkurzním řízení obstály.
Rada se seznámila se zápisem z konkurzu a
hlasováním těsně rozhodla doporučit na
místo nové ředitelky MŠ paní Marii
Němcovou. O souhlas se jmenováním bude
požádán Krajský úřad Plzeňského kraje.
Starosta města Jan Jiřík poté radu seznámil
se smlouvou o uzavření budoucí kupní
smlouvy mezi prodávajícím – městem
Staňkov a kupujícím Zpč. plynárenskou a.s..
Předmětem koupě bude středotlaký plynovod
a přípojka na lokalitě plánovaných parcel na
výstavbu rodinných domků ve Staňkově II
(pod hřbitovem – bývalé církevní pozemky).
Rada jednomyslně navrhla Pozemkovému
fondu vyloučit pozemek parc. č. 694 k.ú.
Staňkov ves z převodu z vlastnictví státu na
jiné osoby podle §2 zák. č. 95/99 Sb.
Členové rady se seznámili se návrhem
novostavby zdravotního střediska, které by
se postavilo za poštou a novými byt.
jednotkami. V týdnu od 7.10. bude tento
návrh
ing.
Hájka
konzultován
se
staňkovskými lékařkami (viz článek na jiném
místě listu).
Krátce před uzávěrkou tohoto vydání
Staňkovska jsme obdrželi informaci od
starosty, že se podařilo získat další dotaci na
výstavbu vodovodních řadů ve výši více než
2.400.000,- Kč (pro roky 2002 a 2003)!
V. Žáček, J. Steinbach

Podmínky pro uzavírání písemných smluv
o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem
V souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb. bude CHVaK a.s. Domažlice uzavírat v nejbližší
době písemné smlouvy o dodávce pitné vody se všemi odběrateli ve Staňkově i přičleněných částech, tj. Krchlebech, Vránově a
Ohučově.Ve Staňkově bude navíc součástí smlouvy i odvádění odpadních vod.
Podrobné podmínky po uzavírání těchto smluv byly schváleny představenstvem CHVaK a.s. Domažlice dne 18.9.2002. Pro
velký rozsah zde nebudou tyto podmínky uvedeny, ale budou vyvěšeny v plném znění na městských informačních tabulích.
Ve stručnosti uvedu, že výše zmíněné zákony nařizují dodavateli uzavřít s odběratelem písemnou smlouvu. Ve smlouvě budou
kromě všeobecných údajů uvedena práva a povinnosti odběratele a práva a povinnosti dodavatele.
Odběratel je povinen prokázat vlastnictví pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. Pro tento případ je nutné
mít připravený list vlastnictví, tj. výpis z katastru nemovitostí KÚ Domažlice. Stáří výpisu není důležité, ale rozhodující je, aby údaje
byly v době uzavírání smlouvy platné. V případě spoluvlastnictví uzavírá smlouvu jeden ze spoluvlastníků. V zájmu každého
odběratele je seznámit se před podpisem se zněním smlouvy.
Představenstvo CHVaK a.s. Domažlice rovněž schválilo
reklamační řád pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Ten bude vytištěn v některém z příštích čísel, aby každý občan
(odběratel pitné vody) znal, jak postupovat při reklamaci této služby.
František Pátý
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Koncem září proběhlo dokončení výstavby domu s 18 bytovými jednotkami
v Plzeňské ulici. 20.9. proběhla kolaudace, 26.9. se uskutečnil „den otevřených
dveří kdy se mohli občané podívat do celého domu a prohlídnout si byty, které
jsou prakticky připraveny k nastěhování. Jednotliví obyvatelé bytů si mohli
částečně nechat upravit byty podle svého vkusu či potřeb. Týkalo se to nejen typu obkladů, podlah a sanitárních zařízení, ale i umístění příček a
rozdělení místností v jednotlivých bytech. Vznikly tak do jisté míry originály a návštěvníci mohli posoudit nejen hezké architektonické řešení
celého domu a jednotlivých bytů, ale zdá se i kvalitní řemeslnou práci firmy KARPEM. 30.9. se uskutečnilo slavnostní otevření bytovek včetně
přestřihnutí pásky, kterého se vedle představitelů našeho města zúčastnili zástupci projekčních i dodavatelských firem, přednosta Okr. úřadu
Mgr. Pavel Faschingbauer a řada starostů měst a obcí našeho okresu.

Zdravotní středisko ve Staňkově
Jak je asi všeobecně známo, neboť takovéto zprávy se šíří rychle,
dostaly nájemnice zdravotního střediska ve Staňkově – naše lékařky, od
majitele nemovitosti, firmy Alfa, výpověď z nájmu ke dni 31.10.2002.
Stále tak nekončí dlouholetý příběh, který bychom mohli nazvat
„Středisko story“, kdyby nešlo o velmi vážnou věc.
A jako skoro vždy není záležitost nijak jednoduchá a každý zúčastněný
má na věc jiný názor a svoji pravdu.
Všechno začalo vydáním zákona o restitucích, kdy se původním
vlastníkům začaly vracet majetky zabavené minulým režimem. Mezi
tyto vlastníky patřil i pan Grotte, majitel domu, ve kterém vzniklo
někdy v 70. letech zdravotní středisko ve Staňkově. Podle tehdy
platného zákona nesměly být mnohé instituce, mezi jinými i
zdravotnické, po dobu deseti let i přes zprivatizování z těchto objektů
„vyhozeny“. Z toho plynuly dvě skutečnosti: 1. Majitel nemohl se svým
majetkem dělat, co by chtěl, mohl však dostávat nájem. 2. Lékařky
měly jistotu, že deset let mají své pracoviště zajištěno. Zde je nutno
zdůraznit, že naše lékařky jsou provozovatelkami soukromé praxe a je
v podstatě na nich samých, kde a jak svou praxi vykonávají. Na rozdíl
např. od nemocnic, kde je vlastníkem objektů, provozovatelem a
zaměstnavatelem lékařů i ostatního personálu stát (okresní úřad,
lékařské fakulty, případně města apod.).
Je celkem pochopitelné, že tehdejší vlastník, již starší pán, považoval za
nejvýhodnější objekt prodat a mít pohromadě dosti vysokou sumu – na
rozdíl od sice trvalého, leč podstatně nižšího příjmu za nájem (a starosti
o objekt k tomu). Ze zákona o obcích vyplývá, že obec má povinnost
zajistit pro své obyvatele mimo jiné zdravotní péči – není sice řečeno
jak, ale vzhledem k tomu, že lékařky zájem si budovu koupit samy
neměly, je samozřejmé, že tehdejší vedení obce opakovaně a velmi
intenzivně s majitelem, panem Grottem začalo jednat. Jako asi vždy,
jde-li o peníze, nebyla jednání jednoduchá, obec se současně snažila na
nákup objektu získat dotaci, jednání se prodlužovala, byl i dohodnut
jistý harmonogram splácení, protože i pro obec to tehdy byly poměrně
vysoké sumy, zejména když se tenkrát Staňkov „zgruntu“ začal
zcivilizovávat – neměli jsme vodu, kanalizaci ani plyn, jako mnohé jiné
stejně velké obce. A v té chvíli do hry vstoupila firma Alfa a o objekt
zájem projevila rovněž. To byl tehdy silný konkurent, přesto pan Grotte

přislíbil, že než by prodal budovu někomu jinému, oznámí to
předem obci, o které sám jako o kupci celou dobu uvažoval. Dnes
se těžko zjišťuje, jak to tehdy bylo, faktem je, že objekt byl prodán
firmě Alfa.
Obci se tenkrát do jisté míry ulevilo, lékařky měly pracoviště
zajištěno a jejich obavy z nového majitele byly uklidněny, jak
11. června 1997 napsal deník Domažlicko. Nyní několik citátů
z tehdejšího tisku:“ Několik týdnů trvající dohady o dalším osudu
zdravotního střediska ukončila firma Alfa sama, když pozvala
k jednání nejen dotyčné lékaře, ale také zástupce města a tisku.
Zástupce firmy Jan Herian ujistil zejména přítomné zdravotníky, že
bude ctít skutečnost, že v budově na malém městě byly lékařské
ordinace „odjakživa“. Přislíbil, že nové smlouvy o nájmech s nimi
podepíše v červenci. Podle jeho slov se firma chystá do budovy
investovat v letošním a následujícím roce na deset milionů korun.
Se záměrem vybudovat v budoucnu z této budovy jakési
zdravotnické centrum, které bude kromě základní lékařské péče
nabízet třeba také kosmetické služby, manikúru, pedikúru či
rehabilitaci v prostorách, kde budou např. bazénky, se svěřila
dcera J. Heriana, Jana.…
…Pozvané lékařky se zajímaly také o výši budoucího nájmu po
vlastnické změně objektu a také v tomto případě byly slovy
zástupců firmy uklidněny. Zvyšovat nájem se nebude, spíše se
počítá s jeho snížením. Firma Alfa je podle slov jejího zástupce
připravena spolupracovat s lékaři v případě financování
technického vybavení ordinací….
…Staňkovský starosta Mestl aktivitu firmy vítá a v budoucnu
přislíbil pomoc obce v rámci možností. Mrzí ho jen skutečnost, že
nový majitel střediska se s obcí neporadil dříve a mohl tak zabránit
šíření různých poplašných zvěstí a fám mezi veřejností. V tomto
období nejistoty se MÚ dokonce snažil na poslední chvíli shánět
náhradní prostory pro zdravotníky, přiznal starosta. Zástupci firmy
podali vysvětlení v tom smyslu, že nemohli své záměry zveřejnit
dříve, než byla podepsána platná kupní smlouva.
Na dotaz jedné z lékařek, proč MÚ otálel s koupí zmíněné budovy,
starosta odpověděl, že složitá jednání o poskytnutí finančních
prostředků s různými institucemi vedl průběžně, ovšem firma Alfa
zkrátka město předešla…“
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Již v září 1998 však došel na adresu městské
rady dopis, v němž lékařky podávají informaci
o problémech zdravotnictví ve Staňkově, s tím,
že firma Alfa ihned po převzetí domu a
vystavení první smlouvy podepisované
v jarních měsících zvýšila nájem. Nyní zvyšuje
nájem o 100% s tím, že nynější nájemné je
poslední možné, které jsou schopny zaplatit. A
dopis končí tím, že dojde-li k dalšímu zvýšení
nájemného, budou nuceny svou lékařskou
praxi ukončit a to bude konec zdravotnictví ve
Staňkově. V podobném smyslu vyzněl článek
v Domažlickém deníku dne 14. 9. 1998.
Firma Alfa, resp. pan Jan Herian na tento
článek zareagoval dopisem „Kolik platí lékaři
ve Staňkově“. V něm popisuje nutné
rekonstrukce, které byly v budově provedeny –
kotelny a topných zdrojů v místnostech,
vybudování plynové přípojky. Celkové
náklady vyčísluje na 250 – 300 000 Kč. Tyto
náklady chtěl majitel promítnout do ceny
spotřebovaného topného media, zemního plynu
o zvýšení 20%. Lékařky však toto zvýšení
dopisem odmítly. V dopise jsou pak
zmiňovány kalkulace celkových poplatků
lékařů a srovnání skutečných nákladů při
topení koksem, ohřevu teplé vody elektrickou
energií a pak plynem. Uvádí, že nebyla
započtena inflace, zvýšení cen topných médií o 17%, úpravu DPH z 5%
na 22% a vyjmenovává všechny náklady, které provoz budovy
vyžaduje. Ve svém dopise odhaduje příjem schopného lékaře na 40.000
Kč měsíčně a jím uvažované náklady na ordinaci představují asi 8.000,Kč, zatímco ve Staňkově hradí lékařky kolem 4.000,- Kč měsíčně.
Uvádí se zde, že zná lékaře., který platí za ordinaci 43 m2 17.000,- Kč
měsíčně, jinde porovnává (v Plané nad Lužnicí) poplatky za
podnikatelskou činnost kolem 3000,- Kč/m2 za rok, zatímco ve
Staňkově lékařky platí do 750,- Kč za m2 ročně. P. Herian srovnává, že
běžný staňkovský občan za byt v panelovém domě včetně médií zaplatí
zhruba stejně jako zdejší lékařky, které však v těchto prostorách
podnikají. Navíc si stěžuje, že tento „humbuk“ byl vyvolán v době,
když byl mimo území státu. V závěru svého dopisu srovnává nárůst
částek, jaký požaduje za rok 1998 oproti roku 1997 (rok 1997 3025,- až
4764,- Kč měsíčně, rok 1998 4000,- až 5708,- Kč měsíčně za výměry
64 až 107 m2, to je 640 až 750,- Kč ročně za m2).
Od té doby se nic podstatného navenek neudálo, lékařky zvýšení nájmu
akceptovaly, odmítly však stále zaplatit navýšení ceny plynu za topení
ještě před uzavřením smlouvy. Navíc si lékařky stále stěžují na špatnou
regulaci tepla v ordinacích – přetápění v zimě a tudíž zvýšené náklady
na topení, které by asi sotva kdo chtěl platit.
Věc zdravotního střediska však žila svým životem dál – možná si
vzpomenete na studii arch. Tomáše N. Macka, podle které se uvažovalo
o využití bývalé kotelny, resp. uhelny Na Tržišti s tím, že by spodek byl
přebudován na zdravotní středisko a vršek na byty. Studie tehdy velmi
občany zaujala, jednalo se již o státním příspěvku na vybudování
bytových jednotek. Ten byl přislíben. Jeho příjem je však vázán
dodržením termínů výstavby a v této době zasáhli obyvatelé okolních
domků, kteří sepsali petici, v níž tuto stavbu odmítli. Aby bylo možno
státní dotaci na výstavbu tolik potřebných bytů využít, vzniklo náhradní
řešení a bytové domy se začaly stavět u pošty. O tom, že se povedly, na
jiném místě Staňkovska. Zájem, zejména o větší byty je velký a to nejen
od občanů Staňkova, ale i z okolí, např. z Holýšova, roli zde určitě hraje
i nižší cena než v jiných městech.
Ale vraťme se zpět k tématu: Že situace se zdravotním střediskem není
ideální, že existují střety mezi pronajimatelem a nájemníky, bylo
známé. Uskutečnila se tedy jednání s lékařkami (někdy počátkem roku)
a tehdy padla myšlenka o rekonstrukci uhelny na samotné středisko –
arch. Macek tehdy určitý návrh zpracoval a zdál se přijatelný. Bohužel,
lékařky tehdy nedokázaly s určitostí potvrdit, že do nově zbudovaného
střediska s určitostí půjdou. Je totiž pravděpodobné, že hrozilo-li by to,
současný pronajimatel by se patrně snažil jim podmínky zlepšit, hlavně
finanční,a za této situace by asi bylo hazardem z obecní pokladny
vysázet několik milionů a pak se na novou budovu jen dívat.
V poslední době však se situace vyhrotila natolik – viz výpověď, že
řešení a to velmi rychlé musí následovat.

strana 5

Jednání s lékařkami, teď již daleko
vážnější, již probíhají.
Řešení jsou různá :
1. Odkoupit stávající středisko od p.
Heriana a ponechat věci tak jak
jsou. Výhody – kontinuita provozu.
Nevýhody – dle sdělení samotných
lékařek středisko funguje a je
povoleno hygienou jen proto, že je
tam již provoz. Jinak technická
úroveň je několik desítek let za
současným
standardem
(např.
bezbariérový přístup je dnes
nutností, sociální zázemí apod.), čili
nutnost investic nelišící se příliš od
představ pana Heriana z roku 1997.
2. Přebudovat kotelnu Na Tržišti.
Výhody – zdravotní středisko
v místě
nejvyšší
koncentrace
obyvatelstva, využití nepotřebného
objektu. Nevýhody – vysoké
náklady na přestavbu – prostorově
zjevně objem budovy nestačí, objekt
je vzdálen centru Staňkova a je tam
daleko k hromadným dopravním
prostředkům. Řada pacientů k nám
na středisko dojíždí. Navíc kolují
zprávy, že i tady se zdvihne odpor
obyvatel sídliště, že se zvýší provoz, že nebude kde parkovat
a pod.
3. Vystavět zbrusu nové středisko „na zelené louce“ poblíž
centra Staňkova, jeden námět je v prostoru mezi novými
bytovkami, slibovaným fit-centrem (nyní rodinným domkem)
a řekou. Výhody - možnost vybudovat moderní, stávajícím
požadavkům vyhovující objekt. s dobrým přístupem a
možností parkování. Nevýhody – finanční náklady.
4. Nechat lékařky, ať se jako soukromé podnikatelky starají
samy a ať si třeba středisko koupí samy. Výhody – žádné
náklady pro městskou kasu a tím žádné omezování
předpokládaných výdajů v příštích rozpočtech, které
každoročně plynou do vody, komunikací, plynu, kanalizace
atd. Nevýhody – asi je to jasné, toto v našem případě nelze
akceptovat, neboť lékařky samy říkají, že pak by šly jinam. I
když se jedná o soukromě podnikající subjekty, je zde
dozajista rozdíl mezi tím, když například skončí provoz
sklenářství, nebo hospody a tím, když zanikne ordinace. Jako
v prvém případě i tady by se dříve nebo později usadil
soukromý lékař(lékaři), ovšem město si nemůže nějakou delší
dobu bez zdravotnictví dovolit, to je zase trumf v rukách
současných lékařek.
Konat je v tomto případě nutno co nejrychleji a v městské radě
převládl záměr varianty 3 – tedy vybudováním nového zdravotního
střediska. V městské pokladně samozřejmě jen tak pár milionů
navíc není, bude proto nutno uzavřít další půjčku a po dobu dalších
několika let tak rozpočet města zatížit jejími splátkami. Otazníkem
je zda se nepodaří nějakým způsobem na tuto akci získat alespoň
část příspěvku z rozpočtu státu nebo kraje. Je třeba uvážit i
možnost, zda by se na případné výstavbě neměly podílet i okolní
obce, jejichž občané služeb zdejších lékařek rovněž využívají.
Řada dotací na současně prováděné investiční akce se v minulém
volebním období získat podařilo – bez nich by nebylo možné
stavět byty, přistavovat školu, budovat plyn, vodovod. Tyto dotace
nespadly z nebe a za jejich získáním je nespočet jednání starosty a
místostarosty na nejrůznějších institucích, ministerstvech, umění
orientovat se v nejrůznějších programech rozvoje apod. V návrhu
je, aby lékařky, jako samostatně podnikající subjekty, jejichž
služeb však město potřebuje, se podílely na výstavbě finančně,
alespoň zčásti, podobně, jako se dnes obyvatelé nových bytů
podílejí na jejich výstavbě.
Závěr tohoto článku, sloužícího pro obecnou informaci však může
končit ujištěním všech občanů, že o své lékařky nepřijdou a tím ani
lékařky nepřijdou o své pacienty.
J. Steinbach
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Vážení občané,
Jelikož již po několikáté se ve „Staňkovsku" objevuje jméno pí. Šálková, myslíte si, „To je ale nespokojená ženská, stále se jí něco
nelíbí a chce být středem pozornosti." Nejdříve si vymyslí chodník a nakonec couvne, proč?
Ba naopak, opakem je pravda, kterou se Vám teď budu snažit vysvětlit. Začalo to tím, že se občas ráda ve večerních hodinách
procházím po Staňkově a dívám se na upravené domy a zahrádky. Zašla jsem i na Mastník do nové vilové čtvrti (pod lesem) a
před jedním rodinným domem jsem viděla chodník ze zámkové dlažby. Dále pak vlevo a vpravo již nepokračoval.
Napadla mě proto myšlenka, že bych mohla na vlastní náklady udělat dlažbu před restaurací. V té době se však rušila zámková
dlažba ve škole, a proto jsem žádala o tento materiál s tím, že obrubníky a práci budu hradit sama. Žádost byla podána 27.5.2002
a 29.5.2202 rada města schválila vybudování chodníku. Měla jsem velikou radost, protože po dobu pěti let stále zametám kameny.
Zajistila jsem si ihned firmu, která mně bude provádět tuto práci. Jednalo se o pana Rezka, bývalého pracovníka DLAZEPU, který
dělal chodníky ve Staňkově a termín provedené práce byl do 10.7.2002. Toto mi město zamítlo a už se to táhlo tím, že od 10.7. do
26.7. nebylo schopno sehnat a zajistit firmu, která by 6 metrů chodníku položila.
Proto jsem odmítla náklady platit a řekla si, že si počkám, až bude město dělat chodníky na vlastní náklady.
Chodník jsem chtěla mít hotový do pouti, kdy do Staňkova přijíždějí návštěvy, a aby bylo vidět, že se stále něco opravuje a
vylepšuje.
Proč město opravuje Lidový dům, proč zametá ulice, proč dává písek na náměstí, proč, proč? Protože přijela pouť !!!!
I já jsem chtěla něco málo. Chtěla jsem pouze schválení a to jsem dostala a vše bych si zařídila sama. Ale toto město nepotřebuje
schopné lidi. Místo pomoci o nás raději napíší a já si připadám jako „vyvrhel". Nejsem typ lidí, kteří se chtějí hádat, chci vše po
dobrém a raději zůstávám v ústraní. Víte, když jsem pracovala v hotelu jako stálý zaměstnanec, vždy jsme to nejhorší odnesli my.
Ale ti, co přišli jako sezonní zaměstnanci se měli dobře. Tak to platí i nyní. Domorodci, platící daně, nezmohou nic, ale zelenou
mají krátkodobé „náplavy".
Na svoji obhajobu jsem musela tento dopis napsat, abyste občané věděli co je pravda a co není pravda. Vidíte, obec nestojí o
sebemenší sponzorský dar od podnikatelů. Asi má přebytek financí...
Věřím, že město sjedná nápravu a tento chodník zde vytvoří do letošních voleb.
Děkuji všem, kdo tento příspěvek budou číst.
Šálková

Že by se jednalo jen o 6 metrů chodníku, nebo ...... ?
Přestože v zásadě odmítám diskutovat s občany prostřednictvím tisku, ale vždy dávám přednost vzájemnému dialogu, byl jsem vyzván
redaktorem Staňkovska, abych se vyjádřil k dopisu paní Šálkové, který je uveden na jiném místě tohoto listu.
Na to, že se v této tiskovce pravidelně uveřejňují informace z jednání rady města si čtenáři již zvykli a já jsem přesvědčen, že je to
dobře, neboť jsou tak informováni o práci orgánu, jehož jednání jsou ze zákona neveřejná. V těchto informacích jsou uváděna mimo jiné i
jména osob a názvy organizací, jejichž záležitosti se projednávají. Tak se také na stránky tohoto listu dostalo jméno paní Šálkové a to v
souvislosti s její žádostí o provedení části chodníku před její restaurací v Dělnické ulici s nabídkou finanční spolupráce. Rada tuto iniciativu
přivítala a rozhodla vyjít žadatelce vstříc s tím, že bude proveden chodník v rozsahu od Lidového domu až po křižovatku s Wenigovou ulicí.
Paní Šálková by se samozřejmě spolupodílela na financování pouze uvedených šesti metrů. Tento způsob byl zvolen z toho důvodu, aby bylo
možno osazením nových obrubníků po celé délce této trasy vyřešit problémy s různými výškami vjezdů na soukromé pozemky. Tyto problémy
již nastaly několikrát při stavbě chodníků a byly příčinou někdy velmi komplikovaných jednání s občany. Práce byly proto zadány místní firmě
pana Krause, která má s těmito problémy v našem městě již své zkušenosti. Firma přislíbila provést zakázku na přelomu měsíců července a
srpna letošního roku s tím, že z výše uvedených důvodů nejprve osadí obrubníky po celé délce a poté bude pokládat vlastní zámkovou dlažbu.
Paní Šálková na tento postup reagovala tak, že pokud nebude část chodníku před její restaurací provedena do letošní pouti, bere svoji žádost o
spolupráci zpět. O této rezolutní podmínce však v původním návrhu nebyla ani zmínka. Rada toto její oznámení vzala na vědomí a rozhodla
provést chodníky v původně schválených lokalitách (ulice Plovární, Americká a Plzeňská). Z tohoto pohledu se tedy nejednalo o 6metrů
chodníku, ale asi o 80 metrů.
Člověk jistě nemůže mít paní Šálkové za zlé, že chce mít zvláště o pouti okolí své nemovitosti pěkně upravené, ale proč se tedy ve svém
dopisu podivuje nad tím, že město ve stejné době zametá ulice, v možných mezích upravuje náměstí a provedlo opravu fasády Lidového domu,
která po tom již dávno volala ???
Dále mi není jasné které krátkodobé „náplavy“ mají u nás zelenou, na úkor domorodců. Mohu zodpovědně prohlásit, že za poslední čtyři
roky nikdo ze současné rady ani zastupitelstva města nikdy nic takového nepodporoval, ani neprosazoval.
Zarážející je i závěrečné vyjádření paní Šálkové, že „město chodník vytvoří do letošních voleb“. Po zkušenostech, které jsem za
uplynulá léta nabyl, jsem přesvědčen, že všichni volení zástupci města rozhodují na základě svého přesvědčení zodpovědně, bez ohledu na to
zda právě byly, nebo brzy opět budou volby. Rozhodnutí, která by padala na základě takových úvah by jistě byla vzhledem k některým občanům
populární, ale ve skutečnosti populistická a velmi nezodpovědná.
Na závěr bych chtěl zdůraznit, že město se podobné spolupráci s občany i organizacemi nebrání, ale naopak ji vítá. Musí se však
uskutečnit tak, aby byla přijatelná pro obě strany, zvláště co se týče stránky technické a termínové. Tímto postupem se zabrání takovým
nepříjemnostem a problémům, jaké vznikly například v osmdesátých létech v části ulice Jiráskova, kde si občané v dobré víře, ale bez
spolupráce s městem a stavebním úřadem, vybudovali vjezdy na své parcely tak, že v současné době se v tomto prostoru prakticky nadá provést
chodník pro pěší.

Jan Jiřík, starosta města

Městský úřad připomíná občanům, kteří si placení rozdělili do dvou splátek, že do 30. září měly být zaplaceny
poplatky za ukládání a zneškodňování domovního odpadu (tzv. „popelné“) za 2. pololetí! V případě prodlení
hrozí zvýšení poplatku. Připomínáme, že osoba s trvalým pobytem ve Staňkově má za povinnost zaplatit ročně
360,- Kč. Poplatek je možno uhradit v pokladně Městského úřadu.
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Letošní srpen se v dějinách země zapsal černým písmem.
Povodně monumentálního rozsahu postihly velkou část území
našeho státu a díky podrobným informacím všech sdělovacího
prostředků jsme věděli, jak to vypadalo na řadě míst republiky.
Původně jsme měli v úmyslu popsat podrobněji i situaci, jaká
nastala ve Staňkově ve dnech po 12. srpnu t.r. Vzhledem
k hrůzám, které napáchala voda v jiných oblastech a obcích, byla situace ve Staňkově téměř idylická, i když několik postižených ve Staňkově,
Ohučově a Vránově ví své. Ve Staňkově povodňový štáb fungoval nepřetržitě, byl ve stálém spojení s místními hasiči – ti čerpali vodu ze
zaplavených objektů nepřetržitě na mnoha místech, řada dobrovolníků pomáhala celou noc při stavění hrází z pytlů s pískem, (které okamžitě na
požádání dodalo místní zemědělské družstvo), firma Vetop, někteří „civilkáři“, restaurace „U Šimků“ celou noc poskytovala občerstvení pro
mokré a unavené dobrovolníky a podobně. Pravda je, že úroveň hladiny Radbuzy překonala své historické maximum o půl metru a v časných
ranních hodinách 13.8. dosáhla úrovně 364 cm (dosud 312 cm). Integrovaný záchranný systém fungoval na dobré úrovni – op ět se osvědčily
mobilní telefony a bylo znát, že jich je již více než při povodních v roce 1997. Zvláštní poděkování zaslouží místní sbor dobrovolných hasičů,
jejichž velitel byl pozván do městské rady a obdržel pro svou jednotku odměnu 15.000,- Kč, se kterou mohli hasiči naložit jakkoli a oni se
rozhodli, že za ně vylepší svoje technické vybavení, tady klobouk dolů! Všem, kteří se na povodňových akcích ve Staňkově podíleli, patří dík a
uznání. V této souvislosti je třeba poděkovat i všem občanům, kteří jakoukoli formou posílali peníze i věcnou pomoc na nejrůznější povodňová
konta. Solidarita v našem státě i v zahraničí byla a je veliká a to značí, že to s námi jako občany není až tak zlé, jak to někdy vypadá.
J. Steinbach
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Památka všech zemřelých.
Za moře si neodešla, nejsi ani za horami,
jenom hrstka polní trávy roste mezi námi.
Přes to moře ptáče letí, přes ty hory vítr táhne,
ale tou hrstkou trávy ruka ruku nedosáhne.

Verše J. V. Sládka vyjadřují smutek, úzkost a strach, který prožívá člověk stojící nad hrobem svého blízkého. Slova „ruka ruku nedosáhne“
však také dávají tušit jistou hradbu, zeď, která nedovoluje podat si ruce. Lidé se od nepaměti snažili proniknout skrze tuto stěnu. Existují báje o
těch, kteří sestoupili do podsvětí. Dodnes jsou lidé, kteří pomocí spiritistických sezení chtějí zesnulého alespoň na chvíli přivést zpět do tohoto
světa.
A jindy zas se skutečnost smrti tají. Již v životopise Budhy čteme, že jeho okolí mu chtělo existenci smrti zatajit.
Všechny tyto postoje v různých variacích i se svými důsledky žijí dodnes.
Nabízí se však ještě jeden pohled. Je jím perspektiva budoucnosti, jež sahá za čas a prostor. Hledisko věčnosti nám lidem neubírá na bolesti
z rozloučení, ale nabízí světlo naděje. Pokorné a tiché naděje, která však dává sílu přijmout rozloučení a prozářit život. Křesťané se modlí:
„Bože života, vyslyš naše prosby za naše zemřelé bratry a sestry a posilni naši naději, že jako tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k novému
životu i my a že se u tebe znovu shledáme.“ Tato víra dovoluje nepohřbívat touhu po štěstí a víru v lásku. Je to krásná víra a nezdá se mi
lacinou. To proto, že nás zavazuje, abychom se usilovali o takové vztahy, které mohou pokračovat i na věčnosti. A pokud v našich vztazích je
něco, co je nezdravé a nemocné, pak se pokusme nalézt způsob k usmíření a odvahu k odpuštění. Odpuštění vždycky očišťuje. A také navzdory
smrti. A zesnulým lze odpustit a tak se těšit na opětovné setkání za hranicemi smrti. Mohu-li, prosím, popřemýšlejme o tom.
Památku všech zemřelých si připomeneme 2. listopadu mší svatou v 9.00 hodin ve Staňkově. Na hřbitově pak v Osvračíně v 14.00 hodin a ve
Staňkově v 16.00 hodin.
Vladimír Miller

Z činnosti farní charity
V únoru tohoto roku jsme vás informovali o činnosti farní charity, mimo jiné také o adopci na dálku, díky níž se stala dvanáctiletá dívka Chaya
Bhandari z Indie naší adoptivní dcerou. Právě v těchto dnech jsme od Chayi dostali dopis, kde nám děkuje za to, že jsme jí umožnili studovat.
Na této adopci se podílí též staňkovští skauti a někteří občané, kteří nám také přispěli.
V květnu jsme zorganizovali zájezd do kláštera Klokoty a na zámek Bechyně. Myslím, že se prohlídka kulturních památek všem líbila.
25. května byl ZŠ ve Staňkově poskytnut příspěvek pro děti ze sociálně slabých rodin ve výši 3.260,- Kč a částka 300,- Kč dětem v Hlohové. 10.
nám pan ing. Pátý udělal přednášku o Thajsku – dobrovolný vstup byl odeslán na konto Dominika. Tato dívenka je nemocná leukémií. Odesláno
bylo 2.700,- Kč.
18. června jsme pořádali zájezd do ZOO Plzeň pro děti, které se zúčastnily Tříkrálové sbírky. Také jsme s dětmi zašli do podzemí plného
strašidel, kde se dětem velmi líbilo.
V červenci jsme zakoupili přístroj s masážní poduškou pro velmi nemocného chlapce z Puclic, jemuž byl přístroj zapůjčen.
V srpnu, kdy mnoho měst a vesnic zastihla velká voda, přišlo hodně rodin o přístřeší a ocitlo se v neutěšených podmínkách. Farní charita spolu
s městem vyhlásila sbírku na pomoc lidem postiženým povodněmi. Sbírka trvala čtyři dny a po celou dobu lidé přinášeli materiální pomoc,
hlavně desinfekční prostředky, gumové rukavice, mýdla, toaletní potřeby atd. Díky ing. Pátému se věci včas dostaly k potřebným. K materiální
pomoci se připojily také obce Hlohová a Osvračín. Ve Staňkově nám lidé také přinášeli finanční dary. Sčítání peněz se zúčastnili pan starosta
Jiřík, pan Kubica, pan Baxa a pan farář Müller. Celkem bylo napočítáno 43.856,- Kč. Tyto peníze byly předány řediteli plzeňské charity panu
ing. Lodrovi, aby byly použity tam, kde jich je nejvíce potřeba.
9. září jsme odeslali 113 krabic oblečení i bot do střediska humanitární pomoci.
Ráda bych poděkovala všem za vaši materiální a finanční pomoc. Také pracovníkům charity vyjadřuji svůj dík za pochopení a nelehkou práci
v charitě.
Šatník charity může navštívit každý z vás, kdo chce přinést oblečení a obuv, nebo si zde vybrat věci pro sebe a svoji rodinu. Otevřeno je každý
druhý týden a to:
sobota 12.10. od 9 do 11 hod., čtvrtek 24.10. od 15,30 do 17 hod.
sobota 9.11. od 9 do 11 hod.. čtvrtek 21.11. od 15,30 do 17 hod.
sobota 7.12. od 9 do 11 hod.
Těšíme se na vás!
Za farní charitu
Ludmila Petrašovská
S platností od 1.8.2002 platí nové, vyšší hodinové sazby za pronájem Lidového domu na prodejní akce:
období od 1.5. do 30.9.
sál
270,- Kč
přísálí přízemí
80,- Kč
předsálí
50,- Kč
jeviště
10,- Kč

období od 1.10. do 30.4.
sál
420,- Kč
přísálí přízemí
120,- Kč
předsálí
80,- Kč
jeviště
30,- Kč

Pro ostatní akce zůstávají v platnosti sazby schválené radou města dne 22.8.2001
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Plot nadvakrát
V minulém týdnu bylo na stavební úřad předloženo ohlášení drobné stavby – plotu . To by nebylo samo o sobě nic zajímavého, pokud by se
nejednalo o druhý plot, postavený ve vzdálenosti 15 cm od již postaveného plotu sousedem. Pokud by taková stavba byla vůbec technicky
proveditelná, působil by samotný pohled na dva ploty poněkud komicky. Přitom se jedná o osoby pokrevně příbuzné.
Stavební úřad problémy s oplocením řeší velmi často. Bylo by proto možná vhodné připomenout si pár hlavních zásad:
1. Oplocení je stavba a podléhá režimu stavebního zákona.
2. Oplocení je drobná stavba na ohlášení. V odůvodněných případech stavební úřad rozhodne, že stavba může být provedena pouze na
stavební povolení.
3. Oprava plotu může být provedena bez ohlášení (nutno zachovat místo, tvar a materiál plotu a včas o opravě informovat souseda !).
4. Povinnost oplotit svůj pozemek po pravé straně nemá podporu v zákoně. Lidově řečeno – plotí ten, kdo potřebuje plotit. Pouze soud
může rozhodnout o nařízení provedení oplocení.
5. Povinnost vlastníka plotu je udržovat ho v náležitém stavu a sousedu vzniká povinnost umožnit mu za účelem oprav vstup na svůj
pozemek.
6. A to nejdůležitější: dobré vztahy se sousedem jsou k nezaplacení.
A jak to dopadne v našem případě s druhým plotem? Stavební
úřad rozhodl, že stavba plotu může být pouze na stavební
povolení a ve stavebním řízení se pokusí o dohodu. V případě
nedohody se bude muset jedna strana obrátit na soud. Není to
však zbytečné !?!
Vedoucí stavebního úřadu
Jaroslav Kubica

A vo tom to je...
Vím, že koncem října psát o pouti je již jaksi skoro mimo mísu,
ale protože jsem dosud neměl prostor k tomu si šťournout, činím
to až nyní. A začnu zeširoka. Když pračlověk praštil klackem
jiného pračlověka proto, aby z něj vyrazil jeho příděl mamutího
stejku, měl napadený celkem asi dvě možnosti. Buď mu flákotu
odevzdaně odevzdal, aby měl pokoj, a tím riskoval, že kolega
přijde se stejným klackem i příště, nebo mu ránu oplatil také
proto, aby měl pokoj, a riskoval pro změnu to, že se protivník
vrátí s kamarády a větším klackem. Postupem času se pomalu
kultivoval jak pračlověk, tak jeho klacky. Mamutí stejky, jako příklady nejdůležitější potřeby, se rozvinuly v celý soubor potřeb, a stejně tak se
rozvinul počet jejich uchazečů s klacky. Také vzájemná komunikace se rozvinula. Než vás dneska někdo praští, nadělá se obvykle kolem toho
spousta řečí. Co se snad od té doby nezměnilo, jsou ty dvě možnosti co s tím dělat.
Mě osobně například „praštili klackem“ o letošní pouti. Ne, že by mi přímo brali krůtí řízek z talíře, ale nevyvezli mi popelnici.
Řeknete si, že je to prkotina, proti životně důležitému mamutímu plecku naprosté nic, ale mě se to přesto dost dotklo. Na pouť jsem měl
pozvané hosty a příbuzenstvo a chtěl jsem je jaksepatří uctít. Začal jsem obludně zapáchající popelnicí u vrátek. A nebyl jsem sám. Smrděl nám,
prosím, celičký Staňkov.
Vzhledem k tomu, že si zdejší odpadkový pidimonopol na radnici diktuje ceny i podmínky svozu a nikdo proti tomu nic nedělá, beru
tuto ránu ne jako úder přes hlavu, nýbrž přímo jako ránu pod pás. Ne, nezlobte se na mě, ale já ten svůj stejk tak lacino nedám. To raději sáhnu
pro ten svůj klacek, než abych se příště dočkal toho samého.
Mám k tomu naprosto ideální příležitost u komunálních voleb. A nejen já. A také od toho tady ty volby jsou. A také „vo tom to je“.
Ferdinand Schenk

!!!!MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA!!!!

NOVÉ KOBERCE DOVEZENÉ ZE SRN
PŘÍZNIVÉ CENY

Firma BAVARIA, Jankovského ul. 15, Staňkov, Vás zve k nákupu koberců za mimořádně výhodné ceny:
Koberce (šíře 4 a 5 m)......................................cena 150,- Kč / m2
Současně probíhá doprodej koberců......................cena od 80,- K2 /m2
Prodejní doba Po - Čt 8°° - 16°°
Pá
8°° - 12°°
tel.: 379492427
Těšíme se na Vaši návštěvu !!!!
Dne 20. září obdržel městský úřad dopis, kde se mimo jiné píše: „ Vážení, v pozůstalosti našeho otce Bonaventury Boušeho OFM se nachází
krásné album fotografií rodiny prof. dr. Karla Weniga, pocházející z vašeho města. Je datováno rokem 1899, obsahuje řadu dobových fotografií
rodiny Wenigových i Staňkova. O. Bonaventura ho dostal od prof. Weniga darem v r. 1965.
Domníváte-li se, že album bude přínosem do historického archivu města, rádi vám ho věnujeme. Lze si je vyzvednout, po telefonické domluvě u
nás v klášteře, resp. bychom se pokusili vám ho příležitostně nějak dopravit (má velký formát asi 50x30x5).
S přáním pokoje a dobra
Jeroným František Jurka OFM
provinční vikář
Provincie bratří Františkánů
Jungmannovo nám. 18, Praha1“
Starosta J. Jiřík toto album při příležitosti návštěvy Prahy vyzvedl a dopravil do Staňkova. Je to velmi zajímavý historický dokument, zejména
dosud nepublikovanými starými obrázky a fotografiemi Staňkova z přelomu 19. a 20. století.
St.
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Pohled na divadelní a loutkovou scénu ve Staňkově
Divadelní soubor „Tyl“ připravuje hru F. Šamberka „Rodinná vojna“.
Hry F. Šamberka se v posledních létech na staňkovském jevišti hrály již několikrát a vždy s úspěchem. Věříme tomu, že i výběr této hry se setká
také s velkým úspěchem, jako např. hra „Na letním bytě“ a „Jedenácté přikázání“. Představení se připravuje na 6., 7., 26. a 27.12.
Cimrmanologové si také přijdou na své: Příležitostné divadlo připravuje hru z dílny Z. Svěráka a L. Smoljaka „Záskok“. I o tuto hru
bude zajisté velký zájem, jako tomu bylo v minulosti.
Také staňkovská loutková scéna připravuje pro naše nejmenší diváky soubor tří pohádek od M. Kubátové „Pohádky o Kubovi“
S. Krstev

Taneční
21. září byl zahájen kurz tance a společenské výchovy. Dvacet tanečních párů se bude po dobu několika měsíců snažit o co
nejlepší zvládnutí tanečních kroků.
Taneční kurzy probíhají vždy v sobotu od 18.00 hod. První prodloužená je připravena na 26. října. Druhá prodloužená bude
22. listopadu a závěrečná je připravena na 14. prosince.
Věříme, že se naše taneční páry naučí i ty nejtěžší tance co nejlépe.
S. Krstev
Nabídka nových knih

neskrývanou
mlčením okolí.

nedůvěrou

a

tvrdošíjným

Marie Kubátová: Sny pod kloboukem
Barvité, dojemné a hluboce lidské příběhy
přibližují svět zralých žen. Známá autorka je
věnuje "matkám a babičkám, aby nebyly pro
chvíle nespánku se svými starostmi samy".

Gerald Durrell: Bafutští chrti
Historky zvířat z divoké přírody v Africe jsou
psány s humorem a vyzařuje z nich autorova
láska k přírodě.

Eva Hudečková: Sedmihlásek
Pohádkové příběhy čerpají z autorčina dětství.

Martina Cole: Královna zločinu
Kniha
nás
zavádí
do
zločineckého podsvětí.

Iva Hercíková: Zrada
Dvě mladé ženy, modelky, díky vzájemné
podobě "zaskakují občas jedna za druhou, dělí
se i o lásku jednoho muže."
Stanislav Motl: Prokletí Lídy Baarové
Životní příběh české herečky ve světle nově
objevených
archivních
a
autentických
vzpomínek.
Barbara Wood : Volání minulosti
Dobrodružný příběh plný záhad. Při pátrání
po minulosti se hlavní hrdinka setkává s

Wilbur Smith: Leopard loví v temnotách
Napínavý román se snaží odhalit příčiny a
mechanismus
černého
obchodu
se
slonovinou.

KROMĚ ZHODNOCENÍ VAŠICH
ÚSPOR
MŮŽETE OD LIŠKY ZÍSKAT NAVÍC:
Roční státní podporu až 4 500 Kč
Kartu klienta ke zvýhodněným nákupům
Úvěr s výhodnou roční úrokovou sazbou 4,8%
Meziúvěr s ročním úrokem již od 6,3%

kontakt:
Elgrová Anna, tel. 602 170 325

Keint Spence: Velká encyklopedie hudby
Kniha je pomůckou pro hudbymilovné mladé
lidi. Poskytuje široký rozhled po světě
hudby,od nejstarších dob až po současnost.

londýnského

Philip Vandenberg: Nefertiti
Zkušený autor románů s tematikou z dávné
historie předkládá poutavě napsaný životopis
nejznámější egyptské královny.

Marion Bradley : Mlhy Avalonu

Otevíráme
legendu
o
králi
Artušovi.
Pokračováním je Paní z Avalonu a Kněžka
z Avalonu Knihy této avalonské ságy se staly
předlohou filmového zpracování.

Josef Tesařík: O maceše a dobrých vílách
Autor seznamuje mladé čtenáře s pověstmi a
pohádkami z Moravy.
Jacqueline Wilson: Vadí nevadí
Desetiletá dívka,která žije v dětském domově
si přeje žít se skutečnou rodinou.Splní se jí
sen ?
Rosie Rushton: Olivie
V životě čtrnáctileté dívky se stále něco
děje.Vlastní zklamání a nejistoty ji učí dívat se
kolem sebe i na sebe jinýma,chápavějšíma
očima.

SPORT
První třetinu nového fotbalového ročníku odehráli fotbalisté staňkovského A
mužstva nad očekávání dobře. Po deseti kolech jim v krajském přeboru
patřila výborná 4. příčka. Tým se po neúspěšném minulém ročníku dal
dohromady, změny kádru prospěly a na předváděný fotbal se dá dívat.
Věřme, že naše první mužstvo bude v úspěšném tažení pokračovat, aby se
neopakovaly záchranářské obavy z minulých let.
Béčko provází ve II. třídě poněkud nevyrovnané výkony, to samé platí i o
sousedech z Krchleb. Céčko předvádí ve IV. třídě asi to, co se od něj čekalo.
Z mládežnických celků Staňkova si nejlépe vedou dorostenci, ovšem je
jasné, že mají velké rezervy. Někteří z hráčů by si měli uvědomit, že
ponocování a divoké tahy večer před zápasem výkon na hřišti rozhodně
nezlepší. Starší žáci pocítili odchod velmi silné generace a ve své soutěži to
mají velice těžké. Musí se smířit, že v této sezoně je čeká jen boj o
záchranu. V jejich sestavě pravidelně nastupuje řada hráčů, patřících věkově
ještě mezi mladší žáky. Ti hrají okresní přebor a po podzimu jsou na 4.
místě. Minižáci bohužel nenavázali na vydařenou minulou sezonu, také v
tomto týmu trenéři řeší generační výměnu.
O mistrovské body již hrají stolní tenisté, šachisté, chodskou ligu zahájili
hokejisté. Ve futsalových soutěžích okresu hrají tři celky ze Staňkova, Real
působí v I. lize a Keramika s Ajaxem B ve II. lize. Keramika má reálnou šanci
postoupit do vyšší soutěže. První tým Ajaxu začíná divizní boje 3. listopadu,
domácí hřiště má tentokrát v Domažlicích.
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