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Paliva Čermák Holýšov

PALIVA ČERMÁK HOLÝŠOV

tel. 602 475 342, 379 491 829
Osm let na trhu a odběr velkého množství tun uhlí
zaručuje spolehlivost, rychlost
a nejnižší ceny
Zdarma úklid dopravníkem za odběr 55q a více!
Nově digitální vážení s přesností 10kg.
Množstevní slevy, velký výběr druhů uhlí.
prac. doba 700- 1700, sobota 800 - 1200
Objednávky v dubnu zvýhodněny!
Uhlí od nás se Vám vyplatí!
Firma Paliva Čermák se zabývá prodejem paliva již osm
let. Za tuto dobu jsme získali dostatek zkušeností k zajištění
služeb v tomto oboru k plné spokojenosti zákazníků.
Mezi tyto služby patří zejména úklid dopravníkem do sklepů
a nyní nově digitální váha s přesností 10kg, včetně registrační
pokladny pro doklad zákazníkovi.
Náš sortiment sokolovského a mosteckého uhlí jsme rozšířili
o koks a velmi kvalitní uhlí z Bíliny, toto uhlí se vozí ve všech
frakcích.
Cenu uhlí tvoří doly a velkoobchody, dále pak doprava

Číslo 49

do Holýšova a náklady na rozvoz. Vzhledem k našim
vysokým a dlouhodobým odběrům a placení před odběrem
máme k dispozici nejnižší možné nákupní ceny, které dále
postupujeme k zákazníkům.
Pro vaši informaci uvádíme, že prodáváme automatické kotle
Varimatik, včetně uhlí ořechu II, které je určené pro tyto
kotle.
Při nejlepší vůli se stane, že kontrola na šachtě propustí uhlí
špatné kvality. Pak i my vozíme „nehořlavé“ uhlí, které kouří,
má hodně popela atd. To se dá vyřešit posláním vzorku do
laboratoře a při špatném výsledku se vrací určité procento ze
zaplacené částky zpět, v opačném případě (kdy kvalita podle
laboratorního rozboru vyhovuje) si zákazník zaplatí rozbor
sám.
Doufám, že takovýchto nepříjemností, které nemůžeme
ovlivnit, bude co nejméně a vy budete spokojeni s našimi
službami.
Miloslav Čermák
Miloslav ČERMÁK
Obchodní činnost, prodej paliv
Horní 358, 345 62 HOLÝŠOV
IČO:64404935, DIČ: 119-6106130107
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trestné činnosti za rok 2003 v obvodu
MěÚ Staňkov.

K informaci z rady dne 14.1.2004,
kterou jsme uveřejnili v minulém čísle,
doplňujeme, že na tomto jednání byla
z funkce vedoucí Odboru majetku, investic
a životního prostředí na vlastní žádost
odvolána ing. Jaroslava Harmáčková. Na
základě provedeného výběrového řízení
byl na místo vedoucího tohoto odboru
jmenován ing. Luboš Holeček
Rada města dne 28. 1. 2004
Starosta seznámil s jednáním na Fondu
životního prostředí ve věci plynofikace
Krchleb.
Starosta předložil radě k projednání
návrh na změnu výše úhrad uživatelů
mobilních telefonů a měsíčního paušálu
za používání služebních pevných
telefonních linek. Návrh na navýšení
sazeb je předkládán z důvodu převodu
těchto služeb ze snížené sazby DPH
do normální sazby. Rada zvýšení sazeb
schválila.
Rada města:
k žádosti podnikatelů, kteří mají
pronajmuty prostory v objektu č. 17
v Nádražní ulici, neschválila snížení
výše pronájmu za období, kdy byla
rekonstruována Nádražní ulice.
-schválila v souladu s nařízením vlády
č. 330/2003 Sb. s platností od 1.1.2004
nové platové výměry pro vedoucí odborů
MěÚ.
- schválila nákup 2 ks zesilovačů 500 W
s výhybkou v ceně cca 16 tis. Kč/ks pro
Lidový dům.
- k opětovné žádosti zájemců o stavební
parcely v lokalitě pod tratí trvá na
sepsání kupní smlouvy u notářky
JUDr. Matějíčkové vzhledem k nutnosti
uvedení specifických podmínek do
smlouvy a zaplacení poměrné části
geometrického plánu tak, jak vyplývá
z usnesení zastupitelstva města. El.
přípojky budou přivedeny na hranici
pozemku s ukončením ve sloupku, voda
a kanalizace budou přivedeny k hranici
pozemku. Výše uvedené inženýrské
sítě by měly být připraveny ve 3.- 4.
čtvrtletí 2004 v závislosti na finančních
prostředcích.
Rada města dne 11. 2. 2004
Rada města:
- vzala na vědomí zprávu Policie ČR,
Obvodního odd. Holýšov o nápadu

- na návrh vedoucího odboru MIŽP ing.
Holečka projednala prodej části pozemku
č. 1060/1, nově označeného geom.
plánem č. 732/3, v k.ú. Vránov, o výměře
7 m2, manž. Janě a Štefanu Mojtovým,
Nýřany, Nová ul. 1137. Pozemek č.
1060/1 je v majetku města a stojí na něm
část RD žadatelů.
- k návrhu ved. odboru MIŽP projednala
dále koupi pozemku č. 661 v k.ú.
Staňkov-ves, o výměře 2.992 m2 od p.
Jaroslava Glasera, Staňkov, Baarova 397
a p. Vlasty Kitzbergerové, Domažlice,
Kosmonautů 189. Jedná se o pozemek
nutný pro odvedení extravilánových vod.
- k žádosti REHA-CENTRUM pro
zdravotně postižené v Domažlicích,
neschválila
poskytnutí
příspěvku
města v r. 2004 na zajištění oprav
kompenzačních pomůcek.
- schválila finanční příspěvek města
do Svazku Českých měst a obcí
v česko-bavorském pohraničním prostoru
„Domažlicko“ ve výši 3,- Kč/ l obyvatele.
- k žádosti ZUŠ Staňkov schválila
pořádání
koncertu
vážné
hudby
v Lidovém domě dne 12.3.2004 s tím,
že prodej vstupenek zajistí MěÚ, vstupné
bude 50,- Kč, děti do 15 let zdarma,
vyřízení autorských poplatků zajistí ZUŠ,
příspěvek na tuto akci bude poskytnut po
předložení vyúčtování, max. výše 5.000,Kč.
- k žádosti p. Petra Gusta, Staňkov,
U Čermenského lesíka 446 schvaluje
pronájem pozemku a uspořádání
pouťových pivních slavností před Music
clubem Na Mlýnské ve dnech 23.7.25.7.2004 s tím, že hudební produkce
nebude konána po dobu bohoslužby
kostele.
Předseda inventarizační komise – člen
rady města p. Černý – přednesl zprávu
o inventarizaci majetku města a jeho
organizačních složek za r. 2003. Rada
následně zprávu o inventarizaci majetku
schválila.
Rada města dne 25. 2. 2004
Rada města:
- projednala žádost manž. Cvalínových,
Staňkov, Wenigova 275 o prodej části
pozemku p. č. 154/1, k.ú. Staňkov-ves a
konstatovala, že o žádosti bude jednáno,
až se město stane vlastníkem. Podmínkou
prodeje bude uhrazení všech nákladů
souvisejících s prodejem (geometr. plán,
notářské poplatky) žadatelem.
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- projednala návrh inv. tech. pana Baxy
na vyhlášení výběrového řízení na
poskytnutí půjčky z FRB na území města
Staňkova a spádových obcí na r. 2004.
- projednala seznam víceprací na spodní
stavbě 3. bytového domu (sekce E,F),
který staví firma KARPEM - H. Týn
(hlavní důvod je neúnosné podloží a
respektuje navýšení o 305 675,- Kč
včetně DPH, navržená výše víceprací
firmou KARPEM). Bude předloženo k
projednání zastupitelstvu.
- k žádosti ředitelky ZŠ schvaluje
prodej nepotřebného a nadbytečného
laboratorního skla a souprav skla pro
výuku chemie.
- k žádosti ředitelky MŠ schválila:
a)placení školného v MŠ předem, tj. při
nástupu do MŠ a v pololetí s tím, že
vyrovnání bude provedeno zpětně
b)placení stravného v MŠ měsíčně
předem.
- schválila pronájem místnosti v I. patře
domu č. 17 v Nádražní ulici p. Kateřině
Súkeníkové, Hlohová 128.
Rada města dne 10. 3. 2004
Rada města:
- se zabývala materiály, které byly
předloženy zastupitelům a budou
projednány na jednání zastupitelstva
města dne 17.3.2004, a navrhla program
jeho jednání.
projednala
žádost
p.
Vlasty
Vavřičkové, Staňkov, Na Tržišti 336 o
prominutí placení poplatku za odvoz
a zneškodňování odpadu z domku č.
298 v Zahradní ulici (bydlí a trvale je
hlášena u syna a řádně platí poplatek za
odvoz a zneškodňování odpadu). Rada
posoudila důvody a rozhodla poplatek
prominout.
- vzala bez připomínek na vědomí
Zprávu minist. zemědělství - Zemědělské
agentury
a
pozemkového
úřadu
Domažlice o kontrole čerpání prostředků
státního rozpočtu na akci „Přivaděč
pitné vody z HTP obce Staňkov do obce
Krchleby s napojením obce Hlohová“.
- projednala návrh ředitele ZUŠ p.
Pluháčka na výši školného v jednotlivých
oborech ZUŠ na rok 2004 a bez
připomínek jej schválila.
Starosta seznámil s dopisem p. Josefa
Schustera, Staňkov, Plzeňská 140/I
ve věci jím navrhované úpravy lokality
stavebních parcel pod tratí. Rada vzala
na vědomí s tím, že prodej stav. parcel
dle zpracovaného geometrického plánu
byl již zastupitelstvem projednán a
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schválen.

včetně vyúčtování jeho splátek ve výši - prodej parcely č. st. 120, část a) o výměře
10.980.000,- Kč,
85 m2, v k.ú. Krchleby, Mysliveckému
Rada města projednala dále žádost
sdružení Výtuň, zastoupenému panem
Zvláštní školy a Pomocné školy, - zprávu o plnění příjmů a čerpání výdajů Miroslavem Kaiglem, bytem Krchleby 8
Horšovský Týn o finanční příspěvek či rozpočtu města za rok 2003,
Navržená cena: 55,- Kč/m2.
poskytnutí propagačních materiálů na
pořádání krajského kola sportovních her - zprávu o přezkoumání hospodaření města - prodej parcely č.st. 62/3 dle KN o výměře
mládeže žáků zvláštních škol, které se Staňkov za rok 2003,
178 m2, parcely č. 2090 dle KN o výměře
bude konat 26.5.2004. Rada rozhodla
285 m2, k.ú. Staňkov-město, celkem
poskytnout pouze propagační materiály - rozpočet města na r. 2004 s tím, že 463 m2 Stavebnímu bytovému družstvu
města, finanční příspěvek neposkytovat. výdajová část činí 71.674.700,- Kč a Domažlice, Masarykova 486, Domažlice.
příjmová 58.784.600,- Kč. K dofinancování Navržená cena: 105,- Kč/m2.
Starosta seznámil s podáním stížnosti výdajů do výše 71.674.700,- Kč jsou
města ve věci uznání honitby HS Osvračín zapojeny úvěr, hypoteční úvěr včetně - prodej parcely č. st. 732/3 o výměře 7 m2,
- porušení zákona č. 449/01 Sb., § 26, vyúčtování jeho splátek a fond rezerv ve k,ú. Vránov, manželům Janě a Štefanovi
odst. 6 na MěÚ - odbor životního prostředí výši 12.890.100,- Kč,
Mojtovým, bytem Nová 1137, Nýřany.
Horšovský Týn. Rada podání stížnosti
Navržená cena 55,- Kč/m2.
schválila.
- kupní smlouvu na prodej domu č. 17 na
stavební parc. č. 24 a stav. parcely č. 24 - vykoupení parcely č. 661 dle KÚ, o
Rada města schválila realizaci nových o výměře 2080 m2, v k.ú. Staňkov-ves p. výměře 2992 m2, k.ú. Staňkov-ves, od
autobusových čekáren na náměstí ve Josefu Landštofovi, Staňkov, Jiráskova pana Jaroslava Glasera, bytem Staňkov,
Staňkově v ceně 90.000,- Kč s tím, že 423. Prodejní cena 2.300.000,- Kč + 500,- Baarova 397 a paní Marie Kitzbergerové,
stávající čekárny budou postaveny ve Kč za správní popl. + 1750,- Kč za polovinu bytem Domažlice, Kosmonautů 189.
Vránově a čekárna z Vránova na spodní nákladů spojených se sepsáním smlouvy. Navržená cena 105,- Kč/m2.
zastávku v Krchlebech. Akce je součástí
navrhovaného rozpočtu na r. 2004
- kupní smlouvu na koupi obj. č. 189 - směnu pozemků č. 78/7- část a, 78/8
na stavební parc. č. 154/1 a stavební – část b, a 82/4 – vlastník paní PhMr.
parc. č. 154/1 o výměře 1439 m2, v k. ú. Jana Herianová, Staňkov, U Radbuzy 38,
Zastupitelstvo města dne 17. března Staňkov-ves od p. Jana Heriana, bytem dle LV č. 719, celková výměra 141 m2a
2004.
Praha 6, Vietnamská 6 č. 700. Kupní cena 78/6 GP, vlastník město Staňkov, výměra
1.800.000,- Kč + 500,- Kč správní poplatek 141 m2, vše v k.ú. Staňkov-ves. Cena za
Z přijatého usnesení vyjímáme:
+ 1.750,- Kč za polovinu nákladů spojených geometrický plán: 4.405,- Kč.
se sepsáním smlouvy.
Cena za částečný výpis z KN: 100,- Kč.
Cena za výpis z KN: 100,- Kč. Uhradí p.
Zastupitelstvo města schválilo:
- prodej parcely č. 176/13 dle KN o výměře PhMr. Herianová, rovněž tak případné
m2, parcely č. st. 119 o výměře 672 další výdaje se směnou spojené
- závěrečné rozpočtové změny v 4.094
2
m
celkem
4.766 m2, v k.ú. Krchleby, panu
rozpočtu města na r. 2003 s tím, že
Antonínu
Škampovi,
bytem Krchleby 94
- prodej parc. č. 121/78 o výměře
konečný rozpočet je ve výdajové části
2
Navržená
cena:
55,Kč/m
.
Za
pozemky
792 m2, k.ú. Staňkov-ves, manželům
ve výši 101.462.800,- Kč, v příjmové
pak 90.482.800,- Kč. K dofinancování bude zaplaceno 262.130,- Kč podíl na Vlastě a Břetislavu Vaverkovým, bytem
Osvračín190. Navržená cena 350,- Kč/m2.
výdajů do výše 101.462.800,- Kč jsou výpisu z KN je 50,- Kč.
V. Žáček, J. Steinbach
zapojeny fond rezerv, hypoteční úvěr

Městské zastupitelstvo vyhlašuje dnem 17.3.2004 výběrové řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na
území města Staňkova a obcí Krchleby, Ohučov a Vránov pro rok 2004: Výběrové řízení se vyhlašuje na základě
vyhlášky města Staňkova č. 34/99 a 35/99.
Podmínky výběrového řízení poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Staňkova a spádových obcí:
1.Vyplněná žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení na území města Staňkova a spádových obcí (K dispozici na MěÚ).
2. Doklad o vlastnictví stavby - výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce.
3. Stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, pokud je toto stavebním zákonem předepsáno.
4.Příslušnou projektovou dokumentaci - jedno vyhotovení, pokud je podmínkou na uvedené práce.
5. Předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na níž je půjčka žádána s orientační cenou akce, při svépomoci odhad nákladů, které
budou při realizaci doloženy fakturami a účty. Dohoda nebo odhad nákladů budou přílohou žádosti.
6. Návrh na stanovení záruky za poskytnutou půjčku ve výši alespoň 130% předpokládaného úvěru.
7. Lhůta na podání žádosti k účasti na výběrovém řízení se stanoví na 30 dní ode dne vyvěšení podmínek tohoto výběrového
řízení.
S žadateli, kteří úspěšně projdou výběrovým řízením, uzavře město Staňkov smlouvu o půjčce.
Výběrové řízení se vyhlašuje na základě vyhlášky města Staňkova č. 34/99 a 35/99.
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2003 skutečnost

K dofinancování výdajů jsou v roce 2004 stejně jako loni zapojeny úvěr, hypoteční úvěr, půjčka ze Státního fondu životního
prostředí, částečné využití Fondu rozvoje a rezerv a Fondu rozvoje bydlení.

Zemědělství a lesnictví
Doprava, komunikace
Vodní hospodářství
Školství
Kultura
Zdravotnictví
Bytové hospodářství
Místní hospodářství
Životní prostředí
Peč. služba a soc. dávky
Požární ochrana
Vnitřní správa
Rozpočet výdajů celkem

1225
1463
25609
4247
1945
--10705
12443
1653
3607
296
8482
71675

18888
14566
25331
58785

Daňové příjmy a poplatky
Nedaňové příjmy
Dotace, invest. dotace
Rozpočet příjmů celkem

Výdaje

2004 rozpočet

Příjmy

Rozpočet města Staňkov na rok 2004 (v tisících Kč), srovnání s r. 2003
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Poplatek ze psů

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
Poplatek platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická
osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
Oznamovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů nabytí
psa do vlastnictví. Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví
má i občan, jehož pes je od poplatku osvobozen podle zákona
o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky. Tuto skutečnost
musí prokázat. Prohlášení musí být uvedeno na správcem
poplatku uvedeném tiskopise a vyplnit všechny požadované
údaje.
2) Po dovršení stáří psa tří měsíců je poplatník povinen podat
přiznání k poplatku a poplatek zaplatit podle čl. 6.
3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou
skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození a
to do 15 dní od jejího vzniku.
4) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce
poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.
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Osvobození od poplatku
1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod,
b) osoba, provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
výše uvedených osob,
c) osoba, která je držitelem speciálně cvičeného záchranářského
psa, pokud mají příslušná osvědčení,
d) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy,
e) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psy zvláštní
právní předpis (např. zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve
znění pozdějších předpisů).
2) Návrh na osvobození od poplatku je držitel povinen předložit
vždy do konce února každého roku prokázáním, že důvod pro
osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod
osvobození.

Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni,
Identifikace psů
kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do
Správce poplatku vydá držiteli psa evidenční známku pro psa
konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku
2) Zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost držitel
osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil.
psa oznámit správci poplatku nejdéle do 15 dnů.
Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa
téhož držitele. Ztrátu nebo odcizení této známky je poplatník
Splatnost poplatku
povinen správci poplatku oznámit nejpozději do 15 dnů.
Poplatek je splatný nejpozději do 31.března každého roku.
Sazby poplatku
1) Roční sazby poplatku za prvního psa :
I. Poplatek za psa chovaného v

obytných domech:
400,- Kč
II. Poplatek za psa chovaného v rodinném domě a na samostatné
zahradě ve Staňkově
250,- Kč
III. Poplatek za psa chovaného v rodinném domě a na samostatné
zahradě v Krchlebech, Ohučově a Vránově
150,- Kč
IV. Poplatek za psa , jehož držitelem je poživatel invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu
100,- Kč
2) Poplatek dle odst.1) za druhého a každého dalšího psa se
zvyšuje o 50%.

Městský úřad Staňkov
upozorňuje občany města, že do 31. března 2004 mají dle obecně
závazné vyhlášky města povinnost uhradit
- 1. splátku poplatku za likvidaci komunálního odpadu za rok 2004
- místní poplatek ze psů za rok 2004
Občané mohou poplatek platit v pokladně městského úřadu.

Staňkovsko
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Geologické zajímavosti Staňkovska (2)
Minulé vyprávění jsme ukončili popisem vyvrásnění
vysokého hercynského horstva na rozhraní mladších a
starších prvohor, táhnoucího se z dnešních Čech západním
směrem. Současně s tímto vrásněním navždycky z Českého
masivu ustoupilo hluboké moře (tzv. křídová epizoda, kdy do
severní části Čech opět proniklo na relativně krátký čas moře
však mělo zcela jiný charakter - byl to jen mělký mořský záliv
na relativně velmi plochém terénu, nikoliv hlubší a dynamické
moře tzv. geosynklinální, které se rozkládalo v Čechách ve
starších prvohorách).
Po vyvrásnění hercynského horstva začala jeho rychlá eroze a
odnos vodou. Na jeho úpatí a v údolích mezi stále se snižujícími
hřebeny vznikly v následujícím geologickém období, zvaném
svrchní karbon, četné jezerní pánve, nebo spíše bažiny, do
kterých přívalové vody snášely písčitý a jílovitý materiál z
holých horských hřebenů. Suchozemské rostliny v té době se
vyskytovaly jen v těchto údolních močálech, které zarůstaly
stromovitými přesličkami a kapraďorosty, které se v té době
rozšířily na vlhká místa kontinentů. V údolích se hromadila
organická hmota z těchto stromovitých rostlin, což po překrytí
splavovaným materiálem z hor postupně umožnilo vznik
uhelných slojí (černého neboli kamenného uhlí). Vedle největší
takové pánve na západě Čech, pánve Plzeňské, vznikaly i

pánve drobnější, z nichž jedna se zachovala ve Výtuňském
polesí (pánev Merklínská). Zde vzniklo několik slabších
uhelných slojí síly zpravidla jen několik decimetrů (hlavní
sloj jen zřídka byla silnější než 1 m), výhodou však byla dobrá
kvalita uhlí a mělké uložení slojí jen několik metrů, nejvýše
několik desítek metrů pod povrchem, a tak není divu, že v
merklínské pánvi se kamenné uhlí těžilo velmi intenzivně a
na řadě míst. S těžbou zde začal podnikatel Ziegler od samého
začátku 19.století především pro potřeby svých skláren, které
zde byly v provozu, koncem 19.století se tady do těžby uhlí
pustil i známý staňkovský důlní podnikatel František Kreysa.
Těžba uhlí (nejdéle vydržely doly u Lhoty a u Bukové) zde
skončila až počátkem 50.let minulého století, kdy provedený
geologický průzkum v merklínské pánvi konstatovat prakticky
úplné vytěžení všech dobyvatelných slojí. Stopy dolování haldy hlušiny ve Výtuňském polesí a v okolí Bukové najdeme
na řadě míst. V uhelných lupcích na těchto haldách můžeme
najít četné pohledné otisky kapraďorostů, plavuní nebo
přesliček.
Kromě uhlí se ve Výtuňské (Merklínské) pánvi vyskytovaly
a na několika místech i krátce těžily keramické jíly (mezi
Merklínem a Radostí a u dvora Bijadla) a také pískovce jako
stavební kámen (u Bukové). Největší popularitu však asi měly
zlatonosné písky a štěrky, z nichž se na několika místech
podél Srbického potoka skutečně ve středověku úspěšně
rýžovalo zlato. Nejzachovalejší jsou pozůstatky rýžování asi
v kilometrovém úseku tohoto potoka mezi silnicemi do Krchleb
a do Čermné. Zlato má svůj původ ve slepencích a pískovcích
nejspodnější vrstvy uloženin Merklínské pánve, které jsou
právě v údolí potoka nad jeho východním břehem obnaženy.
Tato několik metrů silná poloha tzv. bazálních slepenců většiny
svrchnokarbonských uhelných pánví je zlatonosná i na mnoha
jiných místech západních a středních Čech, což je celkem
obecně známo. Tam, kde vystupuje na povrch a rozvětrala
na písek a štěrk, mohlo v údolích potoků dojít k místnímu
obohacení „přirozenému narýžování“ uvolněnými zlatinkami,
což neušlo pozornosti středověkých zlatokopů. Průmyslový
význam však dnes tyto výskyty nemají.
Karel Špaček

Oznamujeme všem příznivcům motorismu, že se ve dnech
5.6. - 6.6. 2004 uskuteční 35. cesta do neznáma.
První zájemci jsou očekáváni od 7. hodin na prostranství u lávky ve Staňkově. Po zaplacení startovného 50 korun a splnění
prvního soutěžního úkolu může vše začít. Ubytování je zajištěno ve 4 , 5 a 6 lůžkových chatkách v ceně 135,-Kč za osobu a
115,-Kč za dítě do 10 let. Lze postavit i vlastní stan. V místě je možnost se zasytit i uhasit žízeň v příjemné restauraci.
Každá posádka musí do cíle dovést 4-5 ks polen 50 cm dlouhých o průměru 10-15 cm.
Zájemci o ubytování a bližší informace se mohu hlásit u pořadatele Pavla Raunera na tel. čísle 728305550 nebo večer
379492399.
Chatky je možno objednat nejpozději do 25. května.
Jménem rady AVZO automotoklubu Staňkov srdečně zve pořadatel a spol.
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Článek p. starosty A. Horáka v minulém čísle inspiroval některé naše čtenáře k napsání ohlasu na tento
článek. Uveřejňujeme je v pořadí, v jakém došly.
Slovo do diskuse.
V úvodu uvádím, že nejsem „ advokátem“ pana P.Vodičky, že mě o napsání tohoto článku nikdo nepožádal a
že jsem s páterem Vodičkou o tomto svém názoru nikdy osobně nemluvil. Důvodem k napsání následujícího
názoru se pro mě stala již po několikáté v tisku vedená diskuse okolo osoby staňkovského faráře.
Dá se říci, že k osobě duchovního ve Staňkově se v posledních letech vyjadřoval kde kdo. S čistým svědomím
však mohu prohlásit, že dotyčné osoby , ať chválily předchozího či nesouhlasily s knězem současným, jsem
málokdy viděl v kostele na bohoslužbě. Neje o to, že by tyto osoby neměly právo na svůj osobní názor na
cokoliv a právo jej veřejně prezentovat, nejsou –li pravidelnými návštěvníky kostela. Bigotní katolicizmus je
mi na hony vzdálen. Ale nelze zjednodušovat hodnocení místního faráře jen na to, jak je schopným kulturním
referentem. Kostel je totiž mnohem víc než pouhou kulturní institucí a víra víc než charitou. Přijde mi proto
trochu silné kafe hovořit o ochraně farnosti před farářem , o praktikách z dob temna atd. Ani církevní svět není černobílý.
Nechci zde hodnotit, byl-li P.Műller farářem dobrým či špatným a ani jakým je a bude P.Vodička. My křesťané máme důvěru, že to jednou
zhodnotí někdo jiný a na rozdíl od nás spravedlivě. Je však neoddiskutovatelným faktem, že každý člověk je jiný – originál. Každý člověk má své
názory, chápání, představy a není to žádná ostuda ani handicap, nejde –li o chování patologické. Moderní a kulturní společnost se dnes naopak
projevuje mimo jiné právě touto tolerancí.
Obávám se však, že ve Staňkově nám ohledně osoby faráře tato dnes tolik potřebná kulturní vlastnost chybí. Mám dojem, že není-li automaticky
P.Vodička jako P. Műller, ale má své jiné, zde záměrně neříkám, dobré či špatné představy o fungování farnosti, je bez ohledu na podstatu věci
škatulkován jako špatný. A to není fér. Od počátku je mu dáváno najevo, že je u nás nechtěný, že o něj nestojíme, že všechno dělá špatně. Navenek
je zde vyvolávána atmosféra špatného faráře. Což se ostatně dělo ještě dříve, než do Staňkova vůbec fyzicky přišel. Je to normální? Nebo jak praví
klasik, je cosi shnilého ve státě dánském?
Jaroslav Kubica

Vážený pane starosto!
V úvodu Vašeho článku ve Staňkovsku č. 48 píšete, že tento článek možná někoho pobouří či urazí. To jste předpovídal správně. Jak si můžete
dovolit, vy ateista, kritizovat kněze, když o církevním právu a církvi nevíte vůbec nic. Co je moc, to je moc! (To jsou Vaše slova.)
Jak můžete napsat, že kostel slouží jen úzkému okruhu věřících? Kostel je denně otevřen pro všechny lidi, kteří jdou kolem kostela, ne jen pro
Staňkováky. Není to však stánek ku1tury a společenského života, jak píšete Vy, ale církevní budova, která podléhá správě místní farnosti, jejímž
představitelem je v současné době P. Pavel Vodička. Jedině on, a nikdo jiný, má právo rozhodovat co a kdy se bude v kostele dít. Přiznávám, že i
já jsem si rád zašel na koncerty a pěvecká vystoupení, která se zde za P. Müllera v kostele konala. Musím však respektovat rozhodnutí, která učinil
P. Vodička. Ty doby, kdy o dění v církvi a tudíž i v kostele rozhodovali představitelé MNV a nechvalně známé strany, jsou, zaplať Pán Bůh, za
námi.
Pokud jde jen o to, že si děti chtějí zazpívat koledy v době, kdy se jim zachce, pak to mohou udělat ve škole nebo v „Liďáku“ (to je ten stánek
kultury a společenského života). Pokud však chce někdo důstojně oslavit vánoční dobu, pak si přijde zazpívat, nebo poslechnout, koledy do kostela
od Štědrého dne do Tří králů.
Pokud mají děti najít cestu k církvi (chtěl jste snad napsat k Bohu), tak k tomu musí být vychovávány již od malička především v rodině. Nemůžete
očekavat, že když zavedete dítě jednou za rok do kostela, že se začne modlit Otče náš. Ostatně, Vy bydlíte přímo u kostela, ale na mši svaté jsem
Vás ještě neviděl. Jak tedy můžete tak zasvěceně kritizovat co církev má nebo nemá dělat?
Co se týče té dlažby před kostelem, nebyla to jen taková náplast ne ránu za to, že jste nejdříve a především nechal pokácet stromy před Vaším
domem? Pokud vím, městské zastupitelstvo Vám to neschválilo.
P.S. (Vaše) Opravdu se Vám povedlo do tohoto problému „zatáhnout“ i pana biskupa. Dnes již toho jistě lituje.
Václav Živný

Reaguji na článek pana starosty Horáka „Nešlo by to trochu jinak?“
Je psaný srdcem a určitě ho psa1 člověk, kterému není lhostejné, co se v „jeho“ městečku odehrává. Chodím kolem kostela do zaměstnání a moc
mě těší, když se mohu v kostele na chvíli zastavit. Je to místo, kde může každý člověk chvilku postát a nechat na sebe působit tu klidnou atmosféru.
Jen tak stát...... Shon a starosti všedního dne se na chvilku rozplynou a ztratí svoji intenzitu. Ticho a klid, to je malý lék na stres, který přináší dnešní
uspěchaná doba.
Na informační tabuli uvnitř kostela je možno najít spoustu námětů k přemýš1ení. Nejen duchovní zamýšlení, ale i zprávy o činnosti charity
a hospiců, které jsou tolik potřebné, o adopci dětí na dálku.. Člověku pak jeho problémy připadají malicherné. Adventní koncerty a dětská
vystoupení, to jsou opravdu nezapomenutelné sváteční okamžiky. Každý člověk dobré vů1e má obzvlášť v adventním čase dobrý pocit, když může
pomoci druhým, potřebnějším, třeba jen malou finanční částkou.
Za sebe a pár mých přátel se přimlouvám a prosím, aby nám všem zůsta1y dveře do kostela otevřené.

Libuše Zverková
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O CO NÁM VE FARNOSTI JDE?
V minulém čísle Staňkovska se na str. 4 objevil článek s názvem Nešlo by to trochu jinak? Pan starosta v něm prezentuje svůj názor na
úroveň spolupráce města a staňkovské farnosti a stýská si především nad tím, že loni před Vánoci nebylo možno v kostele uskutečnit tradiční
benefiční koncert, jehož výtěžek měl být určen k pomoci postiženým dětem ve středisku Radost u Merklína.
Tento text vyvolal i mezi lidmi, kteří se k církvi hlásí, různé a nejednoznačné reakce. Pokusím-li se vyjádřit svůj názor, činím tak jako členka
farnosti i jako ředitelka místní charity, která má ve svém názvu přídomek „farní“. Přesto je to můj ryze osobní pohled.
Jak se pan starosta v závěru článku zmiňuje, pozvala Farní charita do Staňkova na ukončení lednové Tříkrálové sbírky plzeňského biskupa
Mons. Františka Radkovského. Během setkání, jehož se účastnili i pan farář s panem starostou a na němž se počítaly peníze vybrané ve sbírce, se
rozpoutala diskuse, při které se řešilo mnoho interních záležitostí farnosti. Zaznělo však i to, co se týká bezprostředně obyvatel Staňkova: problém
Koncertu pro Radost. Zatímco se pan biskup vyjádřil, že plně stojí za snahou podobné akce pořádat, pan farář poukazoval na neslučitelnost toho
s církevními předpisy, které nedovolují v adventní době koncerty v kostele provozovat.
Myslím si, že bychom se mohli společně zamyslet nad tím, jestli dodržení těchto nařízení je opravdu tím nejdůležitějším, o co nám má jít.
Rozhodně nyní nechci útočit na osobu pana faráře, konec konců nastalá situace je problémem celé farnosti a toho, jak se k ní postaví. Podle slov
evangelií však Ježíš, k němuž se křesťané hlásí, nebyl tím, kdo by právě fandil slepému zachovávání tehdejších náboženských předpisů bez otázky
po jejich smyslu. Uzdravoval v sobotu, i když se to neshodovalo s těmito nařízeními, dostával se stále do konfliktu s těmi, kteří vyžadovali přesné,
ale bezduché naplnění zákona.
Chci tedy spíše nabídnout k zamyšlení otázku po tom, co je pro nás důležitější: zda striktní vyhovění všem předpisům (jež nevyžaduje ani
diecézní biskup), nebo akt pomoci organizaci, která se stará o postižené děti? Dodržení všech náležitostí vztahujících se k adventní době, nebo
nabídnutí prostoru těm, jimž nejsou lhostejné lidské hodnoty? Nechci nijak zpochybňovat církevní pravidla, jen se pokouším zamyslet nad tím,
jestli přece jen není cosi důležitějšího, cosi, co stojí nad nimi.
Charita, v níž mohu působit, chápe svou činnost jako projev farnosti, církve. Není však zaměřena jen na věřící, ale na všechny lidi v nouzi bez
ohledu na jejich vyznání, jak jistě mohou potvrdit mnozí z těch, kterým se dostalo konkrétní hmotné pomoci z předchozích Tříkrálových sbírek.
Valná většina z nich se k církvi nehlásí. Na druhou stranu jak věřící, tak i lidé bez vyznání přispívali začátkem ledna do kasiček koledníků, aby
podpořili dobrou věc. Město poskytuje bezúplatně Farní charitě místnost k provozování její činnosti. Domnívám se, že spolupráce vzorně kvete
na obou pólech.
Myslím si, že takovýto model by mohl více určovat vztahy mezi farností a městem. Jak je vidět z vyjádření pana starosty, Staňkov měl
možnost poznat, že církev nemusí být spolkem do sebe uzavřených lidí, ale že může i nevěřícím obyvatelům našeho města něco nabídnout. Proč
by kromě zmíněné charitativní služby nemohl mezi to patřit i kostel chápaný podle slov článku A. Horáka také jako „důstojný stánek kultury a
společenského života“? Myslím si, že i toto patří k poslání církve, do níž patřím.
Přeji všem požehnané velikonoční svátky.
Ludmila Petrašovská

Staňkovští skauti zvou všechny, kterým už bylo –náct let na

ČAJOVNU PRO TEENAGERY
…tato jedinečná akce se koná každé 3 týdny,
vždy v neděli mezi 17. a 20. hodinou,
v naší útulné klubovně v komunálu v průjezdu vlevo.
Přijďte si zdarma pokecat, vypít lahodný čaj, zahrát ping-pong či stolní fotbal.
neděle 11. dubna, 2. května, 23. května, 13. června

Soukromá SOŠ BEAN s. r. o.

pořádá ve dnech 13. - 19. 6. 2004 týdenní poznávací zájezd
do Říma. Tento zájezd je možné strávit také jako týdenní pobytový v přímořském letovisku ANZIO. Cena - 7 300 Kč - zahrnuje
dopravu luxusním busem, pojištění, průvodce,
ubytování a polopenzi.
Nabízíme k obsazení několik volných míst.
Bližší informace a závazné přihlášky co nejdříve na
telefonu 379 482 146, 723 846 563.
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Stále se tu něco děje

Ano, v MŠ ve Staňkově se stále něco děje. O jarních prázdninách, kdy byl provoz školky omezen
na jednu třídu, proběhlo malování ložnic a prostoru pro zahradní hračky. Také ve slibované sauně
skončily zednické a instalatérské práce, takže nyní probíhají pouze práce se dřevem.
V pondělí 8. 3. proběhl Den otevřených dveří. Do školky přišla široká veřejnost, ale hlavně maminky
s dětmi, které budou školku v následujících letech navštěvovat.
9. 3. děti zhlédly pohádku O ševci a drakovi v plzeňském divadle Alfa. Pohádka se moc líbila, hlavně
drak s dlouhým ocasem.
10. 3. byl zápis dětí do MŠ. Zapsáno bylo 39 dětí, které dostaly dárek, popovídaly si s paní ředitelkou
a projevily se i výtvarně. Jejich dílka jsme uložili v MŠ a děti je dostanou až při odchodu do základní
školy.
11. 3. a 18. 3. jsme se byli vykoupat v bazénu v Domažlicích, kde jsme zjistili, že se nikdo z nás vody nebojí a někteří z nás jsou
hotové potápky.
Zimní akce vyvrcholily 19. března, když jsme se rozloučili se zimou. Už v jarní atmosféře se ponesou besídky u našich nejmladších
dětí. Na další měsíce plánujeme řadu zajímavých akcí pro děti i dospělé, o kterých vás budeme informovat.
Na závěr článku se musíme pochlubit opětovnou výhrou výtvarné soutěže Prázdniny, les a já, kterou vyhlásilo Sdružení praktických
lékařů pro děti a dorost zpč. regionu. Drahuška Letáková obsadila 1. místo a Kačenka Krásná 2. místo.
učitelky MŠ

V předchozím článku jsem se zmínila o Tříkrálové sbírce České katolické charity, která proběhla ve Staňkově ve
dnech 3. – 5. ledna 2004. Považuji za svou milou povinnost vám sdělit, že celková vybraná částka činí 43 664, 50 Kč.
35 % z ní poskytujeme na projekty Diecézní charity Plzeň, 65% zůstává ve Staňkově na podporu sociálně slabých a
zdravotně postižených obyvatel.
Ludmila Petrašovská
Santa Montefiore : Rodinné tajemství
Děj románu se odehrává na rozlehlém
ranči v exotické argentinské pampě.
Henry Denker : Domov pro Kathy
Příběh silné ženy, kterou nevyléčitelná
nemoc dožene před nutnost prokázat
správnost svého úsudku a chování navzdory všeobecnému mínění.
Maira Papathanasopoulou : Toxická
spojení mužského rodu
Osudy čtyř lidí se náhodně protnou a každý z nich řeší po svém vlastní problémy,
samotu, nenaplněné touhy a sny. Kniha
poskytuje ucelenou mozaiku o hledání a
nalézání místa v životě, někdy i za cenu
překročení vlastního stínu.

Nové knihy
v Městské knihovně

Michal Palmer : Smrtící infekce
Lékařský thriller z prostředí mikrobiologie nás drží v napětí od prvních
stránek až do konce knihy.
Knížka plná nápadů
Jednoduché dárky z papíru i látky zhotoví nejmenší děti za pomoci starších
kamarádů či rodičů. Výsledkem příjemně prožitého času jsou výrobky pro
radost druhých.
Michal Černík : Za pohádkou pohádka pro kluky a děvčátka
Vtipné a humorné veršované pohádky
zaujmou nejmenší čtenáře. V některých
zaznívají motivy z důvěrně známých lidových pohádek, básník jim však dává
nový děj a překvapivé vyznění.

Reinhard Musik : Nostradamus dnes
Nostradamus - nejvýznamnější věštec J.K.Rowlingová : Harry Potter a
středověku , jehož dílo obsahuje proroctví Fénixův řád
sahající až do přítomnosti. Představovaný Na další dobrodružství z bradavické
badatel byl velký pozorovatel dějin lid- školy se jistě těší děti i jejich rodiče.
stva, z nichž vyvodil přesná poučení pro Snad je neodradí 795 stránek textu.
budoucnost .
Ochotníci ze souboru Tyl by rádi rozšířili svoje řady a následujícími originálními řádky, které rádi uveřejňujeme, oslovují
potenciální zájemce:

Harold Coyle : Křest ohněm
Autor je považován za jednoho z nejlepších amerických autorů válečných
románů, mistra válečných scén a reality
bojiště. V knize se soustřeďuje na složité
vzájemné vztahy války, politiky a médií.

Divadelní kukátko
Oponu divadelní zvedáme,
nové příznivce a talenty hledáme
Ochotničina je dřina ukrutná,
kdo k ní přičichne, tomu zachutná
Nejdříve pomoc, pak menší role,
a už se točíš v divadelním kole
Miluješ-li prkna, co znamenají svět,

neváhej, přijď mezi nás hned
Jsi-li rozhodnut pevně jako skála,
zavolej našeho principála
Konečný Vladimír jeho jméno jest,
popovídat s ním bude pro tebe čest
Číslo volej hned,
ozve se ti divadelní kmet
Telefon: 379 492 413
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Velikonoce
Pomalu se blíží dny, které někdy bývají v našich představách spojeny s oslavou příchodu jara
- Velikonoce. Po krátkém zamyšlení však můžeme zjistit, že jaro je zde vedlejší, dodatečná
záležitost. Vždyť tyto svátky připadají každý rok na jiné datum, zatímco první jarní den je vždy týž.
A když neoslavujeme začátek jiných ročních období, proč by tomu mělo být jinak právě u jara.
Příčina Velikonoc je něco jiného: událost, která se – jak sám název napovídá – odehrála v noci
(kolem r. 26 po Kr., na území dnešního státu Izrael). Ta událost má pro lidstvo takový význam, že
onu noc nazývá „velikou“. Můžete se ptát: Proč? Co se tak velikého stalo?
Věřte, nevěřte – lidem se otevřela jakási pomyslná brána do lepší budoucnosti. Brána, která byla
do té doby zavřena. Brána, mimo níž bychom nemohli vejít tam, kam toužíme. Brána, kterou
nemohl otevřít nikdo jiný, než Ten, který ji onu noc otevřel – Jednorozený. Od té veliké noci může
touto branou projít každý, kdo se rozhodne respektovat pravidla zajišťující člověku život.
Tato nabídka je předložena každému z nás. Nikdo však není nucen ji přijmout. Každý se rozhoduje
sám a svobodně. Je však dobré domyslet důsledky vlastních rozhodnutí. Svoji budoucnost máme
ve vlastních rukou. Veselé Velikonoce.
Pavel Vodička, farář

Velikonoce 2004
9:30
11:00
14:30

Osvračín
Staňkov
Merklín

Ne

4. 4.

Květná (Pašijová) neděle

Po

5. 4.

Pondělí Svatého týdne

Út

6. 4.

Úterý Svatého týdne

St

7. 4.

Středa Svatého týdne

Čt

8. 4.

Zelený čtvrtek

17:00

Staňkov

Pá

9. 4.

Velký pátek

17:00

Staňkov

So

10. 4.

Bílá sobota

Ne

11. 4.

Po

12. 4.

Velikonoční Vigilie
Zmrtvýchvstání Páně
Boží hod velikonoční
Po mši žehnání pokrmů
Pondělí velikonoční

19:30
9:30
11:00
14:30
10:00

Staňkov
Osvračín
Staňkov
Merklín
Buková

17:00
9:30
11:00
14:30

Staňkov
Osvračín
Staňkov
Merklín

≈≈≈
Pá

16. 4.

Pátek velikonoční

Ne

18. 4.

2. neděle velikonoční

Požehnané Velikonoce!
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Koncert, který se uskutečnil 12. března večer v Lidovém domě byl zajímavý tím, že na
něm účinkovali hudebníci, kteří prošli místní „hudebkou“, ať už se jmenovala Lidová
škola umění, nebo Základní umělecká škola, a kteří to dotáhli tak daleko, že jsou schopni
kvalitně koncertovat. V náročných skladbách jsme si mohli poslechnout Ivu Zahořovou
- klavír, Terezu Pluháčkovou - zpěv a Karla Šlehofra - klarinet. Spolu s nimi účinkoval
klavírista a pedagog Karel Friesl. Koncert byl, myslím, velmi zdařilý – nabito sice nebylo,
výkony účinkujících byly velmi dobré a velmi příznivě byly přijaty. Já osobně jsem byl
naprosto nadšen (a podle ohlasu a aplausu jsem nebyl sám) výkonem Karla Šlehofra, ať již
hrál na samém začátku Sonatinu pro klarinet Bohuslava Martinů, nebo na závěr skladby
H. Rabouta a F.Poulence – dá se říci poměrně náročné na poslech ale zejména na přednes.
Doufám, že se nemýlím, předpovídám-li Karlu Šlehofrovi výbornou budoucnost, kterou
mu tímto upřímně přeji. Stejně přeji ostatním vystupujícím úspěšnou další hudební dráhu
a za koncert, určitě i za ostatní posluchače, děkuji.
Josef Steinbach

V době uzávěrky tohoto čísla měli fotbalisté
Staňkova za sebou úvodní dva zápasy krajského
přeboru. Úvodní zápas s Tlučnou vyhráli 1:0 brankou
Daniela Hujsy, ve druhém zápase remizovali s SK
ZČE Plzeň 2:2 (branky Hujsa, Trhlík). V nejbližších
zápasech čeká naše mužstvo několik velmi těžkých
soupeřů, chce-li se však Staňkov zachránit, musí
bodovat i proti týmům, které jsou v tabulce o několik
pater výše. Rozbíhají se i soutěže mládeže a také B
mužstva.
Největšího úspěchu v historii dosáhli futsalisté FC

Ajax Staňkov. V divizi obsadili výborné druhé místo,
což nikdo před zahájením sezony nečekal. Mužstvo
se opět opíralo o výkony střelce Aleše Kmetíka,
oporami byli i Hynek Řeháček, Pavel Gust, Miroslav
Vachtl, Petr Holar a další.
Futsalistům brzy začnou soutěže venku, Keramika
Staňkov hraje okresní I. třídu, Ajax B se pokousí
postoupit z II. třídy.
Velice vydařenou sezonu mají za sebou také stolní
tenisté Staňkova, kteří se v krajské soutěži II. třídy
propracovali až do horní poloviny tabulky. Základní
sestavu týmu tvořili Karel Mandík, Petr Mandík,
František Kubát a Jan Kubát.
Staňkovští šachisté měli možnost skončit
v regionálním přeboru na 2. místě, těsnou porážkou
s Kdyní se však o skok na tuto pozici připravili. I tak
ale zvládli soutěž dobře.
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Velikonoční aerobik aneb Den plný aerobiku

Předcvičují: Staňkovské cvičitelky a host
Začátek: 9 hodin v sokolovně (předtím prezentace)
Program: 1. lekce dance (taneční) aerobik, předcvičuje Hanka Kupková
2. lekce posilování, předcvičuje Katka Nová (host)
3. lekce power jóga (posílení + protažení), předcvičuje Petra Odvodyová
4. lekce gymbally, předcvičuje Hanka Bažantová
Jedna lekce trvá 60 minut, mezi jednotlivými hodinami desetiminutové pauzy.
Součástí Dne plného aerobiku je prodej sportovního oblečení (například značky Litex)
a cvičenky získají informace o celulitidě. Budou mít také možnost zakoupit si kosmetické
přípravky proti celulitidě značky RYOR (v jednání).
Těšíme se na vás, přijďte s námi strávit den a příjemně si zasportovat.

KČT SOKOL Staňkov vás zve na 23. ročník STAŇKOVSKÉHO NEZMARA, který
se koná dne 29. 5. 2004. Zveme vás na trasy 15 a 25 km pro pěší a na trasy
33, 50 a 72 km pro cyklisty. Start je od 8 do 11 hod. v sokolovně.
Občerstvení v cíli zajištěno, počasí zajišťují pořadatelé.

Redakce Staòkovska
pøeje svým ètenáøùm

veselé Velikonoce!
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