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Číslo 143

ROZPIS VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
14. 4. - Květná neděle
Slavnostní svěcení ratolestí v rámci mše sv. s průvodem
Osvračín 8:30 hod.
Staňkov 10:00 hod.
18. 4. - Zelený čtvrtek
Paškální svaté velikonoční triduum - mše Svatá na památku večeře
Páně
Osvračín 16:15 hod.
Staňkov 18:00 hod.
19. 4.- Velký pátek
Obřady Velkého pátku, památka umučení Páně, čtení pašije a
uctívání kříže
Osvračín 16:15 hod.
Staňkov 18:00 hod.
Adorace hrobu Páně do 21:00 hod.
20. 4.- Bílá sobota
Slavnosti vzkříšení Páně
Osvračín 16:15 hod.
Staňkov 19:00 hod.
21. 4.- Velikonoční neděle
Slavnost zmrtvýchvstání Páně
Osvračín 8:30 hod.
Staňkov 10:00 hod.
22. 4. - 9 Pondělí velikonoční
Oktáv velikonočního pondělí
Osvračín 8:30 hod.
Staňkov 10:00 hod.
Hezké a klidné prožití letošních Velikonoc Vám jménem
Římskokatolické farnosti Staňkov přeje
x.Wojciech Pelowski

Vybráno z prací žáků 7. třídy základní školy
Procházka jarní krajinou
Konečně skončila ta krutá zima a já se vydávám na první
procházku jarní krajinou.
Šlapu si to po úzké cestičce a mé podrážky obklopují tenké výhonky nové jarní trávy, v níž cupitají drobní broučci.
Ohlížím se kolem sebe a koukám na krajinu probouzející
se z tvrdého zimního spánku. Celou cestu lemuje seřazené vojsko stromových vojáků. Růžové kvítky stromů obklopili pruhovaní vězni, kteří z květů berou med. Mezi stromky
si dva ušáčci dávají závod a na uvítání jara metají kotouly
po louce. Za bělavou nadýchanou peřinou vykukuje žhavá
koule, která mě šimrá svými zlatými paprsky na nose.
Náhle slyším, jak v čirém potůčku poskakují žabky. Pod
větvičkou se culí houf bílých hlaviček drobounkých kvítků.
V lesíku se košaté stromy vytahují až do nebes a bohatou
korunou zkrášlují celý les. Pod stromky už čilí dělníci upravují svůj velký dům popadanými jehlami smrků. Ťuk, ťuk,
ťuk, to už doktor lesa léčí stromy na rozkaz matky jara.
Cestou domů ještě zahlédnu kolouška s jeho maminkou.
Jejich kaštanová očka září jako hvězdičky. Mají radost, že
si opět po dlouhé zimě mohou pochutnat na šťavnaté travičce. Než zavřu dveře domu, celá příroda mě přátelsky
pozdraví na rozloučenou.
Jaro je mé oblíbené období. Ráda pozoruji, jak se do růžova vyspalá příroda probouzí na zvuk budíčku matky přírody, která jim dává vědět, že začíná jaro.
Barbora Fichtlová, 7. B

Veselé Velikonoce
přeje čtenářům Staňkovska
redakce
Výrobky z keramických kurzů pro děti i dospělé na základní škole vznikly pod vedením paní učitelky
Čtveráčkové.
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Z jednání městské rady a zastupitelstva

Usnesení z jednání rady města dne
30. 1. 2019

Rada města schvaluje
- žádost ředitelky ZŠ o finanční
příspěvek na plavecký výcvik žáků
3. ročníku školy ve výši 536,- Kč na
jednoho žáka. Výcviku se zúčastnilo
55 žáků, částka příspěvku činí
29 .480,- Kč,
- žádost ředitelky ZUŠ o uhrazení
ztráty z fondu rezerv ve výši
25 470,- Kč,
- žádost ředitelky ZUŠ o zálohovou
fakturu z fondu rezerv ZUŠ, která
pokryje částečné financování
pořízení a montáže klimatizačních
vnitřních a venkovních jednotek,
- žádost MO ČRS o bezplatné
zapůjčení stanů a 30 pivních setů,
el. rozvaděče a osvětlení stánků pro
pořádání tradičního posezení nejen
pro rybáře,
- Smlouvu o omezení užívání
nemovitosti ve správě SÚSPK
číslo 8600001860 mezi Správou a
údržbou silnic Plzeňského kraje,
p. o. (jako správcem) a městem
Staňkov (jako investorem), kdy
správce umožní investorovi a jím
vybranému zhotoviteli, ve smyslu
ustanovení § 25 odst. 6 písm. c)
bod 3, odst. 6 písm. d) zákona o
pozemních komunikacích a dále
ustanoveních sjednaných touto
smlouvou, na části předmětné
komunikace a/nebo silničním
pozemku provádění stavebních
prací za účelem uložení nebo opravy
inženýrské sítě v rámci stavby:
Staňkov - vodovod pod tratí,
dále obdobnou smlouvu číslo
8600001861 - v rámci stavby
Bytové domy Plzeňská, Staňkov.
Jedná se o komunikaci III/19346
(včetně silničního pozemku ve
smyslu zákona o pozemních
komunikacích) umístěná na
pozemku 2047/10 o celkové výměře
3719 m2 v k. ú. Staňkov-město,
- objednávku na zpracování
rozvojového dokumentu města
Staňkov: město Staňkov objednává
zpracování výše uvedeného
dokumentu u firmy DOMOZA
projekt s.r.o. za cenu 30 000,- Kč
bez DPH,
- příkazní smlouvu na zpracování
žádosti o dotaci z programu MMR –
Podpora regenerace
brownfieldů pro nepodnikatelské
využití na obnovu brownfieldu ve
městě Staňkov s firmou
DOMOZA s.r.o. za cenu 20 000,- Kč a
2% z objemu přiznané dotace, min.
20 000,- Kč bez DPH,

- příkazní smlouvu na zpracování
žádosti o dotaci v rámci programu
MMR – Podpora obcí s 3 001 –
10 000 obyvatel – DT Podpora
obnovy místních komunikací ve
městě Staňkov s firmou DOMOZA
s.r.o. za cenu 15 000,- Kč a 2%
z objemu přiznané dotace, min.
20 000,- Kč bez DPH,
- příkazní smlouvu na realizaci
výběrového řízení projektu Město
Staňkov - efektivní veřejná
správa s firmou DOMOZA s.r.o.
za cenu 40 000,- Kč a 35 000,- Kč
bez DPH za zajištění monitoringu
projektu,
- znění veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Staňkov a obcemi v jeho
správním obvodu o zabezpečení
provedení zápisů údajů do
informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí,
- znění veřejnoprávní smlouvy mezi
městem Staňkov a obcemi v jeho
správním obvodu o vykonávání
přenesené působnosti ve věci
projednávání přestupků ve smyslu
§ 105 zákona č. 250/2016 Sb.,
v platném znění. Za projednání
přestupku poskytne příslušná obec
městu Staňkov částku 1 500,- Kč,
bere na vědomí
- oznámení ředitelky ZUŠ o
uplatnění ředitelského volna dne
29. a 30. 4., 2. a 3. 5. podle § 24
zákona č. 561/2004 v platném
znění. Důvodem je renovace
vstupního schodiště na chodbě
ZUŠ.

Usnesení z jednání rady města dne
20. 2. 2019
Rada města schvaluje
- přijetí finančního daru ZŠ
Staňkov od společnosti Pomáháme
školám k úspěchu o.p.s., se
sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha
Nusle. Dárce daruje ZŠ Staňkov
v kalendářním roce 2019 finanční
prostředky ve výši 1 290 000,- Kč,
- žádost pana Milana Khase o
finanční příspěvek ve výši
10 000,- Kč na akci EDU Staňkov
spolupořádanou ZŠ ve Staňkově.
Akce se koná 9. 3. 2019, lektoři akce
z celé ČR budou přítomni od 8. 3.
do 10. 3. 2019,
- nezvyšovat nájemné o inflaci
v budově zdravotního střediska ve
Staňkově,
- žádost SDH Ohučov o poskytnutí
příspěvku na pořádání tradičního
dětského maškarního bálu

v Ohučově konaného dne 17. 2.
2018 ve výši 3 000,- Kč,
- nezvyšovat odměny za správu
bytů dle bodu V. odst. 1. Smlouvy
o obstarání správy domů č. p. 333,
334, 339, 340, 341, 342, 335, 336
na sídlišti Na Tržišti ve Staňkově,
- žádost Asociace turistických oddílů
mládeže Stříbrná rosa Staňkov o
financování nákupu palubek na
výrobu stanových podsad, kterými
budou postupně nahrazovány staré
nevyhovující podsady. Odhadovaná
výše financování je 100 000,- Kč,
- nabídkovou cenu 225 000,- Kč na
zpracování architektonické studie
(koncepční) a přípravu zakázky na
akci Adaptace tělocvičny ZŠ a její
rozšíření,
- účast města v knize Domažlicko
z nebe ve formátu B5, barevná,
vázaná, včetně finančního
příspěvku ve výši 27 930,- Kč + DPH.
Město obdrží 70 ks knih,
- žádost firmy Coffe Point o
umístění automatu na kávu
v objektu zdravotního střediska ve
Staňkově,
- žádost BKV Holýšov z.s., běžecký
klub Výhledy o technickou,
materiální a finanční pomoc při
pořádání již 6. ročníku závodu Kozí
stezkou podél Radbuzy. Technickou
pomocí se rozumí vysekání břehů u
obou jezů na Radbuze na vytvoření
zázemí, vysekání okruhu pro dětské
závody na louce u holýšovského
jezu, pomoc při zajištění
dobrovolníků jako pořadatelů.
Materiální pomocí se rozumí
zapůjčení a postavení velkého
stanu, osmi kusů malých stánků,
zapůjčení pivních setů. Finanční dar
ve výši 10 000,- Kč,
- žádost Římskokatolické farnosti
Staňkov o poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu města Staňkov
ve výši 50 000,- Kč pro zajištění
provozu Charity sídlící v prostorách
Římskokatolické farnosti ve
Staňkově,
- žádost Římskokatolické farnosti
Staňkov o poskytnutí finanční
dotace z rozpočtu města Staňkov ve
výši 50 000,- Kč na opravu kostela
Sv. Jakuba ve Staňkově,
- finanční částku ve výši 40 000,- Kč
na zpracování monitorovací zprávy stará radnice,
- Smlouvu o poskytování odborného poradenství mezi Ing. Martinem
Rybářem, IČO 48246948, a městem
Staňkov. Předmětem smlouvy je
poradenská činnost a stanovení
výše odměny za tuto činnost - ex-

terní management projektů realizovaných v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu.
Celková cena zahrnující veškeré činnosti spojené s administrací projektu tak činí 40 000,-Kč. Poradce není
plátce DPH. Termín poskytnutí poradenské činnosti začíná podpisem
smlouvy a průběžně až do úspěšného ukončení realizace projektů,
nejdéle do 31. 12. 2020,
- Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene služebnosti číslo 7992/26
832/33210/2019 mezi ŘSD ČR a
městem Staňkov. Předpokládaná
jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene činí 10 619,- Kč
bez DPH,
- Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene služebnosti číslo 7993/26
832/33210/2019 mezi ŘSD ČR a
městem Staňkov. Předpokládaná
jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene činí 5 598,38 Kč
bez DPH,
- Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemeneslužebnosti číslo 7994/26832/33210/2019 mezi ŘSD ČR a
městem Staňkov. Předpokládaná
jednorázová náhrada za zřízení
věcného břemene činí 14 975,24 Kč
bez DPH,
- žádost o fin. příspěvek na honorář
pro cestovatele Václava a Lenku
Špilarovy na besedu pro dospělé,
která se uskuteční 2. 4. 2019 od
17.00 hodin v Městské knihovně ve
Staňkově, cena včetně dopravy
3 500,- Kč,
neschvaluje
- žádost Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých ČR z. s.,
oblastní pobočka Domažlice o
finanční dar na činnost spolku,
bere na vědomí
- informaci starosty o konání
setkání starostů okresu Domažlice
s představiteli Plzeňského kraje
a krajského úřadu, které se bude
konat dne 26. 3. 2019 od 10.00
hodin v sále kina ve Staňkově
a následovat bude prezentace firem
v sále Lidového domu ve Staňkově,
- nabídku Klubu 3. armády Plzeň,
kteří společně se spřátelenými
kluby vojenské historie tradičně
navštíví město u příležitosti
oslav osvobození města Staňkov
americkou armádou dne 3. 5. 2019
mezi 15.40 a 16.40 hodin,
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schvaluje
- příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro
Klub. 3. armády Plzeň.
Usnesení z jednání zastupitelstva
dne 20. 2. 2019
Zastupitelstvo města schvaluje
- strategický plán rozvoje města
Staňkov,
- smlouvu uzavřenou na zpracování
lesního hospodářského plánu pro
Lesní hospodářský celek s platností
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030.
Smlouva se uzavírá mezi městem
Staňkov a Plzeňským lesprojektem,
a.s., nám. Generála Píky 8,
- podání žádosti o dotaci
z programu Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na dotaci týkající se
stavební úpravy místní komunikace
k Bílému mlýnu v městě Staňkov.
Náklady dle rozpočtu akce budou
činit 8 184 769,- Kč vč. DPH,
- podání žádosti o krajskou dotaci
na obnovu dvou dílčích částí cyklostezek u obce Vránov a Vránov - Křenovy z programu Podpora výstavby
cyklostezek, cyklotras a specializované doprovodné cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji pro rok
2019. Jedná se o úsek cyklostezky
v obci Vránov úsek cyklostezky
Vránov - Křenovy. Rozpočet akce cca
8 400 000,- Kč,
- podání žádosti o dotaci ve
výši 6 000 000,- Kč z programu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na „brownfield“. Projekt brownfield
se týká demolice uhelných skladů
ve Staňkově a následná revitalizace
lokality,
- podání žádosti o dotaci z Plzeňského kraje na nová vrata staré radnice
a vnitřní dveře. Rozpočet akce cca
1 389 000,- Kč,
- koupi pozemků pod komunikací v ul. Tyršova ze strany města
Staňkov v celkové hodnotě
38 640,-Kč:
1. parcela č.728/3, 92m2 za cenu
9 660,- Kč od Emilie Pořízkové, Baarova 224, Staňkov,
2. parcela č.728/34, 79 m2 za cenu
8 295,- Kč od Hany Krejčové,
Tyršova 376, Staňkov,

3. parcela č. 728/35, 97 m2 za cenu
10 185,- Kč od Jana Varvařovského,
Tyršova 411, Staňkov,
4. parcela č. 728/37, 100 m2 za cenu
10 500,- Kč od Františka a Danuše
Mráčkových, Údolní 1272/100,
Praha,
- koupi pozemků oddělených z pozemku v k. ú. Krchleby p. č. 207/1 o
výměře 14 014 m2 část :
1. p. č. 207/8 o výměře 17 m2 - trvalý travní porost za cenu 1 785,- Kč,
2. p. č. 207/9 o výměře 83 m2 - trvalý travní porost za cenu 8 715,- Kč,
3. p. č. 176/18 o výměře 4 m2 ostatní komunikace za cenu
420,- Kč,
4. p. č. 176/21 o výměře 19 m2
ostatní komunikace za cenu
1 995,-Kč,
Vše toto od Jaroslava Glasera, Baarova 397, Staňkov a Vlasty Kitzbergerové, Chrastavice 97, Domažlice,
- dohodu mezi městem Staňkov a
CHVaK a. s. Domažlice na předplacení nájemného ve výši
18 150 000,- Kč vč. DPH. Předplacení nájemného je na dobu do 31. 12.
2023, tedy na 5 roků.
Bere na vědomí
podání žádostí o dotace
- z grantu z projektu ČEZ – Podpora
regionů:
Zažádáno o 150 000 Kč na nákup 4 5 ks elektrokol pro potřeby pracovnic Odboru sociálních služeb. Jedná
se o grant (pokud bude schválen ze
strany dozorčí rady ČEZ), kde bude
ze strany města nulová spoluúčast
při nákupu kol,
- z dotačního programu Plzeňského
kraje – Projekty obcí:
Na opravu střechy budovy čp. 10
v Ohučově - bývalá škola. Rozpočet
akce cca 570 000,- Kč. Spoluúčast
při získání dotace je pro město
Staňkov min. 30 % z celkových
nákladů,
- z dotačního programu Plzeňského
kraje – Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském
kraji v roce 2019: na projektovou
dokumentaci k výstavbě části cyklotrasy CT3 v k. ú. Ohučov - na hranici
k. ú. Dolní Kamenice. Rozpočet cca

480 000,- Kč. Spoluúčast při získání
dotace je pro město Staňkov min.
20 % z celkových nákladů,
- z dotačního programu Plzeňského
kraje – Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2019
na realizaci dokončení kompletního
oplocení městského stadionu ve
Staňkově. Rozpočet akce je cca
800 000,- Kč. Spoluúčast města
Staňkov při schválení dotace činí
20 % z celkových nákladů,
- z dotačního programu Ministerstva zemědělství - Na obnovu
kulturních prvků - oprava kapličky v
Ohučově, cena 261 000,- Kč.
Usnesení z jednání rady města dne
6. 3. 2019
Rada města schvaluje
- likvidační komisi ve složení:
Ing. Luboš Holeček, p. Bauer, p.
Dostálíková,
- dar pro sportovce Domažlicka
ve výši 1 000,- Kč na každého
vyhlášeného sportovce
ze Staňkovska. Vyhlášení proběhne
v Domažlicích dne 15. 3. 2019 od
18.00 hodin v sále MKS.
- žádost ředitelky Mgr. Miroslavy
Bartošové o poskytnutí finančního
příspěvku na provoz terénní
sociální služby Raná péče Kuk,
z.ú., Tomanova 2645/5, Plzeň, IČ
29109663, na rok 2019 na pomoc
rodině s postiženým dítětem ve výši
8 500,- Kč,
- žádost o dotaci z dotačního
programu Plzeňský kraj – bezpečný
kraj a prevence kriminality
pro rok 2019 na vybavení města
Staňkov ukazateli rychlosti na
vjezdu do města od Plzně a
od Domažlic. Nabídková cena je cca
150 000,- Kč, dotace poskytována
max. do výše 70 % předpokládaných
nákladů na realizaci projektu.
- žádost Boxerklubu ČR, územní
pobočka Staňkov o pořádání krajské
výstavy psů všech plemen dne 8. 5.
2019 na letišti ve Staňkově. Město
Staňkov zapůjčí na akci stany a
uhradí mobilní sociální zařízení,

Informace k budování kanalizace
I v roce 2019 pokračujeme v budování nové kanalizace.
V současné době jsou prováděny práce v obci Vránov a ve Staňkově v ulici Jiráskova.
Pro letošní rok se předpokládá dokončení prací ve Vránově. Ve Staňkově se dokončí ulice
Jiráskova a poté se výkopové práce přesunou do ulic Jankovského, Žižkova, Šumavská
a Soukenická.
Opětovně připomínáme, že pro připojení nemovitosti je nutné mít vyřešené napojení z
vlastního pozemku do veřejné kanalizace, a to buď projektem na základě objednávkového
listu, který lze vyzvednout na MěÚ, nebo stáhnout na internetových stránkách města, případně je možné si nechat projekt vypracovat samostatně. Připojení všech nemovitostí je
povinností ze zákona, pokud je to technicky proveditelné.
Děkujeme všem občanům za shovívavost a pochopení při budování v našem městě.
Marie Bozděchová, odbor MIŽP
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- žádost Westmusic s.r.o. o
bezplatné užívání veřejného
prostranství na náměstí
T. G. Masaryka za účelem umístění
reklamní kostky na propagaci
festivalů: Plzeňský majáles,
Metalfest, Pekelný ostrov a
Chodrockfest v termínu od 1. 4.
2019 do 18. 8. 2019,
k žádosti ředitelky ZŠ
přijetí finančního daru ZŠ Staňkov
od Diecézní charity Plzeň (Farní
charita Staňkov) ve výši 10.000,- Kč.
neschvaluje
- žádost Svazu postižených
civilizačními chorobami, z.s., ZO
Koloveč o poskytnutí finančního
sponzorského daru,
- žádost Mysliveckého spolku
Staňkov II-Výtuň o poskytnutí
finančního příspěvku na dětský den
konaný v obci Horní Kamenice,
na žádost ZUŠ Staňkov
souhlasí
- s přijetím finančního daru ve výši
5 000,- Kč na aktivity v doplňkové
činnosti Hudební hrátky rodičů
s dětmi od fyzické osoby – Emila
Hofmana – pro ZUŠ,
k žádosti Marty Hüttnerové
bere na vědomí
- žádost o poskytnutí prostor
na zřízení Dětského centra se
zaměřením pro děti předškolního
věku,
bere na vědomí
- aktualizaci jmenování členů
přestupkové komise.

L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach

Z městské
matriky 2018:
Ve Staňkově včetně
Krchleb, Ohučova a
Vránova se narodilo
14 a zemřelo 37
občanů.
Na MěÚ Staňkov
bylo oddáno sedm
manželských párů.
ORDINAČNÍ HODINY
GYNEKOLOGIE

Vzhledem k tomu, že v
květnu jsou středy 1. a 8.
státní svátek, se ordinační
hodiny přesouvají na pátky
3. a 10. května od 8,00 do
14,00 hod.
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Vážení spoluobčané Staňkova,

Příspěvky do Staňkovska

Vzhledem k tomu, že se množí příspěvky v nevyhovujících
nebo nepoužitelných formátech, které je potřeba mnohdy ručně přepisovat, prosíme přispěvatele do našeho časopisu o dodržování několika jednoduchých zásad:
- Text článku může být ve formátu doc, docx, txt nebo odt,
ale pouze v základním typu písma a bez vložených fotografií.
Čím víc typů písma, tím hůře je přehledný text, a my mnohdy
některé kreativnější typy k dispozici ani nemáme. I když se to
možná nezdá, v tomto případě platí, že méně znamená více.
Není pravda, že čím víc pruhů tepláky mají, tím jsou víc adidas. Fakt.
- Fotografie nejlépe ve formátu jpg musí mít dostatečné rozlišení, aby fotka vypadala slušně. Orientačně je dostačující formát, který má minimální objem 1 MB dat pro malý formát, pro
větší 3 - 5 MB.Tyto fotografie posílejte zvlášť, tedy ne vložené
do textu. Například z programu Word je lze ve slušné kvalitě
do našeho sázecího programu vypreparovat opravdu těžko.
Jo, a obzvláště starší telefony opravdu nemůžete považovat
za fotoaparáty. Co na facebooku vypadá opravdu skvěle, musí
mít pro tisk zhruba čtyřikrát lepší kvalitu.
- Pokud už něco posíláte ve formátu pdf, mělo by to mít hotovou korekturu. Velmi často se stává, že v těchto souborech
jsou gramatické chyby, které bohužel nejsou v tomto formátu
opravitelné, a za pologramotné jsme po zveřejnění těchto souborů považováni my v redakci. Vždy se snažíme, aby naše
texty byly po gramatické stránce v pořádku, a snažíme se poctivě texty kontrolovat a opravovat a tyto námi neopravitelné
věci nás drtí.
- Závěrem prosím o trochu zamyšlení, než nám pošlete hotový
plakát nebo pozvánku. Snažíme se grafickou úroveň držet v
jistých hranicích a bohužel se stává, že do redakce dostaneme
dílka úrovně, která se nám do těchto hranic těžko vejdou. Rádi
vám klidně i po dohodě navrhneme, jak by pozvánka mohla
vypadat i bez deseti druhů použitých písem v osmi barvách
tak, aby při prvním pohledu do časopisu neměl čtenář pocit,
že v něm někdo omylem vylisoval pizzu...
Děkuji za pochopení.			
Ferdinand Schenk

chceme touto cestou poděkovat panu Luboši Jaklovi za
dlouholetou péči o okolí Staňkova a vytváření zajímavých
odpočinkových a rozhledových míst v našem městě a jeho
blízkém okolí. Poslední takovéto vyhlídkové místo vzniklo
na území tzv. Babích dolů, kde L. Jakl instaloval další
pěknou lavičku zapadající do přírody. K lavičce se dostanete
cestou okolo zahrad nad areálem JZD a dále pak přes nově
vybudovaný most cestou směrem vpravo na Ohučov. Pokud
tuto lavičku navštívíte a využijete jejího pohodlného posezení,
naskytne se vám opravdu krásný výhled na naše město
s pozadím Šumavy.
Přejeme Lubošovi ještě mnoho realizací takto povedených
míst, kde se každý rád zastaví a načerpá při rozhledu do okolí
pozitivní náladu.
Moc děkují důchodci Valečkovi, Brožovi, Kaprovi a další…

Slovo dělá muže

Před časem mne požádala paní Kristina Heinzová z Ohučova, abych
uveřejnil ve Staňkovsku článek s poděkováním starostovi Alexandru
Horákovi.
Na jaře se totiž v Ohučově konalo setkání občanů s vedením
města, kde se projednávala plynofikace obce a starosta oznámil,
že do podzimu bude do Ohučova plyn zaveden. Schůze se konala
v době, kdy byla cena uhlí nízká, a bylo by tedy výhodné je nakoupit
pro příští zimu již nyní. Paní Heinzová se tedy opakovaně ptala, jestli
plyn opravdu bude zaveden, a po ujištění ze strany starosty, že ano,
se zeptala, kdo jí koupí dražší uhlí před zimou, pokud plyn zaveden
nebude. A starosta kavalírsky odpověděl: „Třeba já!“ Paní Heinzová
na to sdělila: „Tak já se ozvu, až mi uhlí dojde!“ Přátelé z Ohučova se
smáli a s jedinou výjimkou nikdo nevěřil, že příslib bude vyplněn.
Čas běžel, plyn zaveden nebyl, paní Heinzové došlo uhlí
v půli ledna, a tak zavolala na staňkovskou radnici – starosta nebyl
přítomen a paní Kučerová z podatelny byla požádána, aby panu
starostovi vyřídila vzkaz od paní Heinzové, že jí uhlí došlo. Po krátké
době, kdy bylo třeba zjistit, jakým uhlím paní Heinzová topí, bylo
uhlí na místě v Ohučově.
Takže můžeme toto poděkování s klidným svědomím
uveřejnit.
		
J. S.

Dodatek k článku o Tříkrálové sbírce:

Zapomněla jsem poděkovat sponzorům!
Děkuji (omlouvám se, že opožděně) Pekařství Petr
Kotačka za velkorysé nakrmení všech koledníků
Tříkrálové sbírky. Ti byli obdarování velkým
množstvím koláčků a pizza rohlíků. Také děkuji
obchodu zelenina Beck za pohotové poskytnutí
vitamínové dodávky v podobě mandarinek.
Na účtu staňkovské charity přibylo 41 tisíc,
které jsou připraveny na okamžitou pomoc těm
nejpotřebnějším.
Jana Vacíková
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Práce na rekonstrukci staré radnice na náměstí pokračují – toto jsou snímky z 22. března 2019

Společenská kronika
V měsíci březnu oslavili významné životní
jubileum tito občané Staňkova:
Fišerová Marie, Staňkov I		
93 let
Švamberk Miloslav, Staňkov II 		
91 let
Bílková Věra, Staňkov I		
85 let
Herianová Anna, Vránov		
85 let
Pitrová Marie, Krchleby		
80 let
Vacík Václav, Krchleby		
80 let
Byrtus Josef, Staňkov II		
80 let
Bek Antonín, Staňkov II		
75 let
Moldanová Božena, Staňkov II		
70 let
Janská Jana, Staňkov II		
70 let
Fenclová Marie, Vránov		
70 let
Charvát František, Staňkov I		
70 let

V měsíci dubnu oslavili nebo oslaví významné
životní jubileum tito občané Staňkova:
Kohoutová Anna, Staňkov II		
80 let
Smazalová Ingeborg, Staňkov I
80 let
Štván Miroslav, Staňkov II		
80 let
Landštofová Anna, Staňkov I
80 let
Nohavec Jan, Staňkov I		
80 let
Rivai Sjukri, Staňkov II
80 let
Vaňousová Jitka, Staňkov I		
75 let
Vojtová Marie, Staňkov II
75 let
Coufalová Růžena, Ohučov		
70 let
Smazalová Anna, Staňkov I
70 let
Michelová Motlíková Jiřina, Staňkov I 70 let
Konopík Václav, Krchleby
70 let

Český zahrádkářský svaz Staňkov ve spolupráci
s městem Staňkov pořádá

9. jarní výstavu květin

JARO NA ZAHRADĚ
ve dnech 27. 4. - 28. 4. 2019
v Lidovém domě ve Staňkově
Součástí výstavy bude prodej jiřinek, mečíků a dalších zahrádkářských výpěstků (skalničky, letničky ...).
Vystavovat budou členové ZO a hosté. Výstava bude
otevřena: v sobotu dne 27. 4. od 9.00 do 17.00 hod.
v neděli dne 28. 4. od 9.00 do 17.00 hod.

V lednu 2019 byli v obřadní síni MěÚ přivítání
tito noví občánkové města Staňkova:
Zdeněk Voves
Natálie Kunešová
Eliška Šlehoferová
Martin Topinka
Marek Váchal

Ke slavnostní atmosféře se připojily děti z MŠ,
kterým tímto děkujeme.
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ČZS ve Staňkově otevřel dne 18. 3. 2019
opět prodejnu zahrádkářských produktů,
přebytků, zahrádkářských potřeb a doplňkového zboží.

Blíží se jaro, Velikonoce, takže máme za to, že každý objeví u nás něco
co udělá radost nejen jemu, ale i jeho blízkým.
Otevřeno bude v úterý - pátek od 14.00 hod. - 17.00 hod, ve středu i
dopoledne.
Dovolujeme si oslovit občany, pokud budou mít na svých zahrádkách
přebytky zeleniny, ovoce, květin, rostlin (i pokojových), můžou u nás
tyto v prodejně nabídnout k prodeji.
Příjem je vždy v úterý, středu, čtvrtek od 13.00 do 14.00 hodin. Českému zahrádkářskému svazu se z prodaného zboží odvádí 20 %. Členové
odvádí 10 %.
Bližší informace dostanete na prodejně nebo na čísle tel.čísle 607 867
824 p. Šperlové nebo na čísle 724 337 394 p. Kucharičové.
Dále oslovujeme své spoluobčany i občany z blízkého okolí, kteří by
chtěli vstoupit mezi nás do spolku ČZS, že je velice rádi přivítáme.
Naše členská základna stárne, ubývá členů a byla by škoda, aby ČZS
ve Staňkově zanikl. Má dlouholetou tradici, byl založen v 60. letech
minulého století a určitě většina z vás již navštívila nejednu z tradičních výstav květin, kterou každoročně pořádal, původně v sokolovně,
v současné době v LD.
Při procházkách po městě i okolí není nic hezčího než se pokochat
krásnou přírodou, hezky upravenými zahrádkami, které můžeme
vidět u stále většího počtu domků, a to i u těch, které obývá mladá
generace. Není lepší relaxace v dnešní uspěchané době než práce na
zahrádce.
Členství má své povinnosti (pomoc při pořádání výstav, kulturních akcích, v prodejně ...), ale i nesporné výhody, např. účast na zájezdech za
zvýhodněné ceny, výkup přebytků jen s 10 % odvodem, při kulturních
akcích vstup zdarma atd...
Přihlášku si můžete vyzvednout v zahrádkářské prodejně. Budeme se
na vás těšit.
Zároveň mně dovolte vás pozvat na jarní výstavu cibulovin a ostatních
květin Jaro na zahradě. 			
J. Kucharičová

Z archívu
Jak šel život v nové republice – rok 1920

Ještě i další rok po skončení velké války se nesl ve znamení nedostatku,
drahoty a nespokojenosti obyvatelstva s hospodářskými poměry. Dále
fungoval lístkový systém, vydávaly se lístky na cukr, mouku i chléb.
Dodávky do obcí se poskytovaly podle předepsaného rozvrhu, v kraji
se v létě rozšířila slintavka, proto byly zakázány trhy na dobytek.
Nicméně alespoň bavit se lidé již mohli zcela volně, navštěvovali
zábavy, plesy a divadla.
Dne 7. března oslavil své sedmdesáté narozeniny prezident
Masaryk a s ním celá země. Školní kronika uvádí, že „všechny domy
ve Staňkově byly okrášleny prapory čestných barev“. Obzvláště školy
se připravily na tuto oslavu pečlivě. V obecné a měšťanské chlapecké
škole žáci sehráli divadelní hru Pro tatíčka prezidenta a v dívčí škole
se konala přednáška o životě TGM, zpívala se hymna a píseň Hej,
Slované. Zároveň se uskutečnila sbírka ve prospěch Masarykovy ligy
proti tuberkulóze. (Organizace vznikla z podnětu Československého
červeného kříže v roce 1919 a reagovala na rozšíření tuberkulózy
v důsledku válečného strádání. Její předsedkyní se stala Alice
Masaryková.)
Ženy, a nejen ty staňkovské, poprvé uplatnily své volební
právo v parlamentních volbách (v obecních již o rok dříve), a to při
volbách do poslanecké sněmovny 18. dubna a do senátu 25. dubna
1920.
V roce 1920 byly ve Staňkově zahájeny práce na dvou
význačných stavbách, které slouží Staňkovským dodnes. Dne 23.
března začalo bourání starého dřevěného mostu přes Radbuzu, který
vbrzku nahradil nový železobetonový most vybudovaný firmou Müller
a Kapsa podle plánů Eduarda Viktory. Finančně se na úhradě nového
mostu podílel stát a samosprávný okres. Již 18. listopadu 1920 bylo
ohlášeno dokončení stavby, která byla slavnostně otevřena v únoru
následujícího roku. (O staňkovském mostu přes Radbuzu jsme psali
již v Staňkovsku v červnu 2006.)
Druhou význačnou stavbou, jejíž realizace začala dva roky
po skončení války, byla stavba sokolovny. Obdobně jako v jiných
sídlech se stala zdejší sokolovna objektem, jenž představoval výrazný
orientační bod, a stavbou, jež sloužila sportu i kultuře. Budovy
sokoloven v Čechách jsou pozoruhodné nejen svou rozmanitostí a
kvalitou provedení staveb, ale i tím, že mnohé vyrostly v ekonomicky
nepříliš příznivém období – krátce po válce nebo jiné na začátku 30.
let. Je třeba si za tím představit houževnatost sokolské organizace. Ve
Staňkově byla výstavba zahájena v srpnu 1920, na místě staveniště se
přitom ještě v květnu konalo okrskové sokolské cvičení. O materiál
k výstavbě žádali sokolové rovněž obecní zastupitele. Prosbu o
poskytnutí dřeva zastupitelstvo odbylo s tím, že „v obecním lese se
nenalézá dříví vhodné ku stavbě“, žádosti o povolení k dobývání písku
zastupitelstvo vyhovělo v tom případě, že na staveništi už se písek
nebude nacházet. O rok později byla výstavba dokončena.
Kromě Sokola byla ve Staňkově (Vsi) činná Dělnická
tělovýchovná jednota. Jen pro pousmání uvedeme, že v červnu
1920 žádala zastupitele Staňkova Vsi, aby jejím členům umožnili
podniknout výlet do obecního lesa. Zápis z jednání zastupitelstva
pak uvádí, že: „žádosti DTJ se vyhovuje pod podmínkou, že se les
poškoditi nesmí, jakož i pod tou, že mravnost tím neutrpí.“ Z iniciativy
DTJ byla zahájena výstavba pomníku padlým vojínům. V roce 1920
zastupitelstvo Staňkova Vsi odsouhlasilo poskytnutí místa pro pomník
a převzalo jej do obecní správy.
Také ve staňkovském školství došlo krátce po válce k velkým
změnám. Nejprve byla ve Staňkově Vsi zřízena měšťanská chlapecká
škola ve školním roce 1919/1920 a posléze bylo 12. srpna 1920
povoleno otevřít následující rok i měšťanskou školu dívčí v městečku.
Ke konci roku 1920 požádal o zdravotní dovolenou a v březnu příštího
roku odešel do důchodu řídící učitel Jan Trnka, staňkovský rodák,
který působil ve staňkovském školství čtyřicet let. Odstěhoval se do
Prahy a správu školy převzal prozatímně Vojtěch Vacek.
Radka Kinkorová
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10. března vystoupil ve staňkovském kostele komorní soubor COLLEGIUM
MUSICUM STAŇKOV s přednesem duchovní skladby G. B. Pergolesiho:
Stabat Mater.
Stabat Mater dolorosa (Matka bolestná stála) je některými křesťany
považována za jednu ze sedmi největších latinských hudebních sekvencí
všech dob. Je založena na proroctví Simeona, podle kterého meč
probodne Srdce Matky Ježíše Krista (Lk 2:35). Jímavá slova vyjadřující
bolest matky nad ztrátou syna se stala inspirací pro umělecké vyjádření
všech žánrů v celém průběhu historie od 13. století do současné doby.
Skladatelů, kteří zhudebnili tento text, je do dneška více než 600. Snad
každý si alespoň název Stabat mater spojuje se jménem Antonína Dvořáka.
I autor České mše vánoční, Jakub Jan Ryba zhudebnil jednou latinský text a
český dokonce dvakrát.
Skladbu za doprovodu Ivy Zahořové na varhany přednesl soubor se
sólistkami Janou Vacíkovou (soprán) a Annou Vacíkovou (alt) a dalšími
členkami Vendulou Fronkovou, Dagmar Pluhařovou, Romanou Pluhařovou,
Janou Terelovou a Evou Zvonečkovou.
Josef Steinbach (s použitím údajů z Wikipedie)

26. DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Než jsme se stačili rozkoukat, otočil se rok a opět se přiblížil dětský
maškarní karneval, který tradičně pořádá naše mateřská škola. Pro
občany města Staňkova se tato akce stala neodmyslitelnou součástí
kulturního dění. A nejen pro ně. Sjíždějí se sem rodiny s dětmi z
blízkého i vzdálenějšího okolí, a to jen proto, aby se zúčastnily této
akce, která, jak samy říkají, nemá chybu! Neumíte si představit, jak
nás, všechny zaměstnankyně MŠ, tahle pochvala povzbudí do dalšího
ročníku. Protože kdo nezažil, neuvěří, co práce a starostí příprava
takového karnevalu dá. Zahrnuje spoustu drobných či větších úkolů
(jako např. domluvit vhodný termín, zajistit hudbu, vyřídit všechna
potřebná povolení pro konání karnevalu, sehnat vhodný odvoz pro
přesun dekorací atd.). A pak také plno větších náročnějších a někdy i
nepopulárních úkolů, bez kterých by se karneval nemohl uskutečnit.
Mezi ně patří např. obcházení sponzorů, výroba dekorací, nácvik
tanečního a pěveckého vystoupení… A tady bych chtěla zdůraznit,
že i když je poslední zmiňovaný bod velice zajímavý a těší se velké
oblibě, často se při jeho uskutečňování vyskytnou komplikace. Zrovna
letos to byla vysoká nemocnost dětí, která nám zabránila v časném
nácviku tohoto vystoupení. Chřipkové prázdniny MŠ dokonce na čas
uzavřely. Takže jsme na nácvik měli velmi krátkou dobu. Je však třeba
vystupující děti pochválit, protože i tak to zvládly na výtečnou.
Karneval s podtitulem muzikantský se konal v sobotu 9. 3.
2019 a účast byla hojná. Sál se hemžil dětmi v nápaditých kostýmech
bez rozdílu věku. A to od těch nejmenších, které se pohybovaly krůčky
ještě hodně nejistými, až po ty, co už pár let navštěvují základní školu.
Promenáda masek proběhla bez problémů a ty nejnápaditější se mohly
těšit z hodnotné výhry. Porota složená z rodičů byla spravedlivá a
nestranná.
Také soutěže tematicky zaměřené k danému ročníku se
těší velké oblibě. Letos to byla hudební překážková dráha, soutěž s
kytarami a velmi žádaná židličková. Ta rozhodně nesměla chybět!

Také tombola byla bohatá a byla rozebrána během krátké
chvíle, což svědčí o její oblibě.
Odpoledne příjemně uplynulo a myslím si, že domů odcházeli
spokojení malí i ti velcí. Slova chvály od zúčastněných nás mile
překvapila. A my zase na oplátku děkujeme všem, kteří se na pořádání
karnevalu podíleli.
M. Přibylová
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KULTURNÍ AKCE
Vávrovanka - koncert
Rocková taneční zábava
Rocková taneční zábava
„Na plný coole“- Zd. Izer
Rocková taneční zábava
ELEKTROBAND Pavla 		
Zedníka - koncert
Rocková taneční zábava
v sokolovně, popř. v LD

Fotografií se vracíme k bláznivé komedii Natěrač, kterou 15. března
v Lidovém domě předvedli s velkým úspěchem Leoš Noha, Barbora
Mottlová a Eva Decastelo

www.bigbitstankov.cz

3.5.

od 19:00

30. 4.
Pálení čarodějnic – Májka na
		
Mastníku
27. - 28. 4. Jarní výstava cibulovin
3. 5.
Oslava osvobození – konvoj
		
Klub 3. armády Plzeň
Oslavy osvobození - již tradičně město
Staňkov navštíví Klub 3. armády Plzeň
společně se spřátelenými kluby vojenské historie. Příjezd na náměstí 3. 5.
2019 v 15.40 hodin.
8. 5. 		
Krajská výstava psů
		
letiště Staňkov
25. 5.
Staňkovský nezmar
		
sokolovna - akce Sokola
2. 6.
Dětský den - sokolovna

Sobota

11. 4.
13. 4.
20. 4.
3. 5.		
4. 5.		
9. 5.		
		
10. 5.
		

Staňkov
Lidový dům

„Sešli jsme se s Cibulkou“, a to nejen s ním, ale i se
spisovatelkou a herečkou Ivankou Devátou a herečkou
Ivanou Andrlovou. Všichni tři nám připravili milý a vtipný
večer 27. února.

Březen / duben 2019

Program Noci kostelů 24. května 2019
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Ve středu 9. května proběhne i ve Staňkově opět
mezinárodní Noc literatury, a to díky městské
knihovně a ZUŠ. Časové podrobnosti sledujte na
charakteristických plakátech nebo na webu města.
Můžete se opět těšit na průřez evropskou současnou
literaturou. Interpreti budou vybírat z 19 úryvků knih,
které vyšly převážně v loňském roce.
Jana Vacíková

17:30 - 18:15 Hra pro děti

Hra je vhodná pro zvídavé děti, které již umějí číst. Prosím přijďte včas. Můžete se přihlašovat jako 4 - 5členné týmy nebo jako
jednotlivci. Pro menší děti je připraveno malování barevnými křídami.

17:30 - 20:00 Krámeček Diakonie

Benefiční prodej výrobků klientů Diakonie Západ. Přijďte si nakoupit krásné šperky, bytové doplňky, tašky apod.

18:15 - 19:00 Koncertík dětí

Vystoupení talentovaných dětí s vlastním programem.

19:00 - 19:30 High Grass

Skupina High Grass z Horšovského Týna - bluegrassy a gospely

19:30 - 20:00 Koncert holýšovského souboru Hlas
Břetislav Habernal a company

20:00 - 21:00 Zpívání

Jiří Černý, Richard Seethaler
Vzácný host z Prahy, velmi známý písničkář Jirka Černý, opět
zavítá mezi nás s vlastní tvorbou (Effatha, Mé dlaně zvednuté,
Do stínu křídel Tvých, Eucharistia). Tentokrát s přítelem Richardem Seethalerem, takže to bude hlasitější.

21:00 - 21:30 Pěvecké sdružení Jany Lengálové

Přivítáme spřátelený sbor z nedalekého Horšovského Týna.

21:30 - 22:00 Mariánský koncert souboru Collegium
Musicum
Místní hudební uskupení Collegium Musicum přednese koncert
ke cti a chvále Panny Marie.

22:00 - 22:10 Závěrečná přímluvná modlitba a požehnání
Doprovodný program
Benefiční prodej výrobků klientů Diakonie Západ. Vyhlídka z kostelní věže. V Betlémě čajovna a výstavka starých farních kronik,
bohoslužebných předmětů, rouch a knih.
Kostel bude volně přístupný od 17:30 do 22:15 hodin. Po domluvě lze také prohlédnout dvě křížové cesty akademického malíře
Jana Kutry. Součástí nabídky je též výstup na věž a čajovna v
prostorách „Betléma“, bývalé stodoly na farní zahradě, kde budou k vidění farní kroniky, bohoslužebné předměty a jiné pamětihodnosti.
Kontaktní osoba pro Noc kostelů: Jana Vacíková
Pozn.: V pátek 24. května proběhne i ve staňkovském kostele
sv. Jakuba Staršího mezinárodní Noc kostelů.. Při té příležitosti
jsou zvány šikovné děti, které by chtěly vystoupit v rámci bodu
programu „Koncertík dětí“, aby se do 3. května přihlásily prostřednictvím svého učitele na ZŠ nebo na ZUŠ nebo přímo paní
Janě Vacíkové (j.vacikova@volny.cz), aby mohly být zařazeny
do programu. Neváhejte, příležitost přeje odvážným.

Pamatuj 2019

V koncentračním táboře Osvětim - Birkenau bylo zavražděno v noci
z 8. na 9. března 1944 3 792 terezínských vězňů včetně 256 dětí
- na 3 000 terezínských žen a dětí v noci z 10. na 11. července 1944
- zbývajících přibližné 3 500 vězňů z Terezína v noci z 11. na 12.
července 1944.
Jednalo se v naprosté většině o české Židy a byla to největší
hromadná vražda československých občanů v dějinách.
Iniciativa připomenout tento den vznikla již v roce 2013, ve Staňkově se happening k připomenutí této události konal již 6. března
pošesté. V kině tuto akci zahájil zpěv izraelské a české hymny. Přednáška PhDr. Ing. Václava Freda Chvatala se letos týkala zvláštností
a zajímavostí týkajících se stravování a předpisů s ním spojených
v židovském náboženství. Přednáška zaujala všechny přítomné, o
čemž svědčilo množství dotazů. Závěr patřil ochutnávce typických
židovských jídel.				
Josef Steinbach
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Májka 2019

Město Staňkov si Vás dovoluje pozvat na vítání jara
a pálení čarodějnic

30. 4. od 17 hodin
na hřišti kynologického klubu

NA MASTNÍKU

PROGRAM:
		
		
		

18:30 Šermířský souboj skupiny historického šermu Kargen
19:00 DOA rock
po setmění ohnivá show skupiny historického šermu Kargen
slavnostní zapálení hranice

UVEDENÉ ČASY JSOU ORIENTAČNÍ

Občerstvení

Sport

*

Stan

Staňkovští fotbalisté
atakují čelo I. A třídy
Po pěti jarních kolech a tedy
odehraných dvou třetinách sezony
patřilo fotbalistům FK Staňkov
3. místo v tabulce I. A třídy.
Připomeňme si, že vstupovali do
soutěže v roli nováčka, takže se

*

WC

*

Posezení

*

jedná o vskutku pozoruhodný
výkon. Je důležité, že na jaře svou
hrou navazují na velice vydařený
loňský rok. Odvetnou část Staňkovští
zahájili penaltovým vítězstvím nad
Košutkou, následovala porážka 3:5
v Kaznějově, poté opět vítězství po
penaltách nad Černicemi a tříbodový

ZAJIŠTĚNO

Ve čtvrtek 28. března vystoupila
v Lidovém domě ve Staňkově Malá
Slovácká dechová hudba Sadovanka,
která má čtyři muzikanty a jednoho
lidového vypravěče – Slávka Kubíka.
Známé písničky, výborné hlášky a vtipy
znamenaly vydařený večer.
J. S.

úspěch 2:1 ve Starém Plzenci.
V sobotu 6. dubna přišel dosavadní
jarní vrchol v podobě vítězství 5:0
nad rezervou Rokycan v přímém
souboji o třetí příčku. V této fázi se
již jistě dá konstatovat, že výsledky
a tabulkové postavení staňkovského
mužstva není dílem náhody.

V neděli 21. dubna se uskuteční další
velice atraktivní fotbalové utkání,
na našem hřišti se představí tým ze
sousedního Holýšova. Naši fotbalisté
se pokusí oplatit soupeři podzimní
porážku a ještě víc zamíchat pořadím
na špičce tabulky. Zápas začíná v 16
hodin a jsou zváni všichni fanoušci
dobrého fotbalu.

VÝZVA

Pomozte při práci na vydání
publikace

STAŇKOV
FOTBALOVÁ KRONIKA

Máte-li doma historické
fotografie, zápisky, zápasové
vstupenky, dokumenty apod.
týkající se fotbalu ve Staňkově
(zejména z období 20.–70. léta),
ozvěte se prosím na tel. číslo
723 773 612, případně na
e-mailové adrese
v.steinbach@seznam.cz
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