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Důležité upozornění

Město Staňkov vyzývá vzhledem k minimálně
jednomu potvrzenému případu výskytu
nemoci Covid – 19 na území města k 30. 3.
všechny obyvatele ke zvýšenému dodržování
všech hygienických opatření a omezení
stanovených vládou České republiky.
Děkujeme za nás všechny.

Vážení občané Staňkova, Krchleb, Ohučova a
Vránova, do velikonočního Staňkovska asi patří
jiné přání, ale v dnešní situaci bych chtěl nám
všem popřát hlavně hodně zdraví, pevné nervy
a hodně životního optimismu, abychom všichni
tuhle nelehkou dobu ustáli a přestáli. Nikdo z
nás, vyjma těch, co zažili hrůzy druhé světové
války, nic podobného a srovnatelného tomu, co
se děje dnes, nezažil. Máme všichni pochopitelný
strach z neznámého, obavu o svoje nejbližší, jsme
rozčarovaní z toho, že jsme všemožně omezováni,
že nikam nemůžeme, že se nemůžeme bavit, ale
zároveň všichni chápeme, že je to asi jediná cesta,
jak tohle nebezpečí jménem Covid – 19 překonat.
Zároveň jsme však v sobě dokázali najít obrovskou
vlnu solidarity, dokážeme si pomáhat, brát ohled
jeden na druhého, a to je obrovské plus pro dobu
po coronaviru. Já bych chtěl za tohle všem moc a
moc poděkovat. Chtěl bych také poděkovat všem
těm, co šijí roušky, dávají k dispozici látky, tkalouny,
připravují střihy, předávají si je mezi sebou či roušky
dávají k dispozici městu, které je pak předává dál,
dalším a dalším, včetně našich vietnamských
spoluobčanů. Nerad bych na někoho zapomněl.
Město v uplynulých dnech mimo distribuce roušek
mezi obyvatele Staňkova, Krchleb, Ohučova
a Vránova v pátek 27. 3. odvezlo 100 ks ručně
šitých pratelných roušek do nemocnice ve Stodě
a v následujícím týdnu je odveze i do nemocnice v
Domažlicích. Všem ještě jednou děkuji, společně to
zvládneme.
starosta

Vážení čtenáři,
současný výskyt pandemie novým coronavirem Covid
19 zásadně ovlivnil veškeré dění u nás i ve světě, a
tudíž i ve Staňkově. V silách našeho zpravodaje není
rychle informovat čtenáře o aktuální situaci. Je třeba (a
věříme, že všichni tak činí) sledovat veřejné sdělovací
prostředky – televizi, rozhlas, tisk a důvěryhodné zdroje
na internetu. Město Staňkov nyní v mnohem častějších
intervalech informuje občany o všem důležitém v obci
a každý již jistě ví, na kterém místě u jeho obydlí je
místní rozhlas nejlépe slyšet. I vytištění a roznesení
informačního letáku proběhlo velmi rychle. Když jde
do tuhého, projevuje se solidarita občanů i institucí,
čehož jsou dokladem doma či na různých pracovištích
vyráběné látkové roušky. Okamžitě po nařízení Ústřední
nákazové komise o povinném zakrývání nosu a úst na
veřejnosti začali pracovníci městského úřadu roznášet
tyto amatérsky vyráběné roušky těm nejpotřebnějším
– seniorům. Je potěšitelné, že staňkovští občané na
veřejnosti tyto roušky nosí, obchody nabízejí svým
zákazníkům provizorní rukavice, někdy i roušky.
Současná situace do jisté míry ovlivnila i obsah tohoto
čísla Staňkovska, řada akcí byla zrušena, vycházet ven
lze jen v nejnutnějších případech. Věříme a přejeme
všem, aby Staňkov a jeho občané přestáli celou
dobu nebezpečí a omezení v klidu a s co nejmenšími
zdravotními i ekonomickými dopady.

Jménem redakce Staňkovska Josef Steinbach
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Informace k vyhlášené karanténě

Město Staňkov oznamuje občanům, že v pracovní dny vždy od 09:00 do 12:00
hodin přijímá na č. 379 492 411 telefonické objednávky na ručně šité pratelné
roušky. Přihlásit se může kdokoli z obyvatel Staňkova, Krchleb, Ohučova i Vránova, včetně osob, které již roušky jednou obdržely. Následný rozvoz roušek
do místa bydliště proběhne v den objednání v odpoledních hodinách nebo v
den následující. Dále město stále nabízí starším a nemocným občanům, kteří
nemají blízké či známé, kteří by jim v téhle situaci pomohli, pomoc s nákupem
potravin, léků a základních hygienických a zdravotnických potřeb a jejich donáškou. V případě zájmu volejte na telefonní číslo – 379 492 411, a to v pracovních dnech v době od 09:00 do 12:00 hodin a sdělte svoje jméno, adresu,
telefonní číslo a seznam věcí, které nutně potřebujete. V akutních případech
mimo tuto dobu volejte na telefonní číslo 737 396 957.
Město Staňkov oznamuje občanům vzhledem k vyhlášené karanténě omezení
provozu Zdravotního střediska ve Staňkově. Rehabilitace bude zcela uzavřena
od úterý 17. 3. do odvolání. Ordinace praktických lékařů MUDr. Cihlářové a
MUDr. Gerbera budou od pondělí 16. 3. pracovat v nouzovém režimu. Veškerá
komunikace s lékaři bude probíhat pouze telefonicky nebo elektronicky, případné ošetření v ordinaci bude možné jen po předchozí telefonické domluvě.
Na základě telefonické konzultace mohou být vystaveny e-recepty, případně i
e-neschopenky. Žádáme pacienty, kteří nemají žádné akutní potíže, aby se ve
vlastním zájmu vyvarovali kontaktu s pacienty nemocnými, a proto nenavštěvovali zdravotní středisko. V případě dušnosti, vysokých teplot, kašle nebo,
pokud jste se vrátili ze zahraničí, kontaktujte hygienickou stanici. Obdobné
podmínky pro ošetření platí i pro dětskou ordinaci MUDr. Kubátové a zubařské ordinace MUDr. Řezníčka a MUDr. Štrbíkové. Případné bližší a podrobnější
informace vám sdělí příslušní lékaři telefonicky na svých telefonních číslech.
Město Staňkov oznamuje občanům na základě vyhlášené karantény a nařízení
Vlády ČR úpravu úředních hodin na městském úřadu od 16. 3. až do odvolání,
minimálně však do 11. 4., a to tak, že úřad bude pro nezbytné případy otevřen
v pondělí od 9:00 do 12:00 hodin a ve středu od 13:00 do 16:00 hodin. Zároveň
informujeme o tom, že termín pro zaplacení veškerých poplatků – popelné,
poplatek ze psů apod. je posunut do 30. 6. 2020.
Město Staňkov dále oznamuje občanům, že od 16. 3. až do odvolání, minimálně však do 11. 4., jsou pro veřejnost uzavřena veškerá sportoviště, a to ať již
venkovní nebo vnitřní, včetně dětských hřišť. Zároveň je až do odvolání uzavřen sběrný dvůr.
Pro další informace sledujte sdělovací prostředky a www.mestostankov.cz

Březen / duben 2020

Stromy

To nebyl orkán Sabine! Byl to orgán, který nemyslí na to, že lesy
umírají důsledkem velkého sucha. Vysychají studny, potoky,
rybníky. Chránit zeleň, každý zdravý strom je jediné rozumné řešení.
   Stát vynakládá obrovské částky na výsadbu milionů sazenic stromů.
   Ve Staňkově se jedné instituci zatemnilo a dělá opak. Rychlostí,jakou
byly stromy a pařezy odstraněny, byla neuvěřitelná. Žádný architekt
by v dnešní době nenechal kácet zdravé stromy, aby mohl uskutečnit
svůj architektonický záměr.
Městský úřad životního prostředí bez rozmyslu vydá
povolení. Viděli vůbec budoucí projekt? Kdyby takhle postupovali v
jiných městech, tak nebude nikde jediného stromu. Čí je to čin, lépe
řečeno zločin?
Marie Wochová
Za znechucené občany Staňkova a není jich málo.

Proč lidi mluví do toho, čemu nerozumí?

Rád bych všem vysvětlil, že jsem požádal já,
farář p. Mgr. Wojciech Pelowski, oddělení životního
prostředí Městského úřadu ve Staňkově o povolení
k poražení polosuchých stromů u nové fasády kostela. Stromy byly napadené kůrovcem a původně
byly zasazené tzv. „na divoko“, a sice u kostela,
kde neměly vůbec co dělat. Zároveň ohrožovaly
děti a starší občany, kteří kolem nich procházeli. Na
pozemku bývalého hřbitova, což je pozemek právě u kostela, nemohly ani dobře zapustit kořeny,
které stejně ohrožovaly i samotnou stavbu kostela
sv. Jakuba. Proto jsem právě požádal o schválení
pokácení těchto stromů u kostela. A jsem zastánce
té skutečnosti, že stromy patří výhradně do lesa,
nikoliv ke zdi kostela.
Ten, kdo nevidí do celkové problematiky a do
hloubky problému, by se neměl zúčastňovat žádných diskuzí, jelikož by mohl uškodit nejen sám
sobě, ale i celému okolí. Pokud není možnost spatřit i druhou stranu mince, je lepší mlčet a modlit
se. To je v dnešní době daleko důležitější a bude to
mít i větší přínos pro naší společnost.
Ve vší úctě a s pozdravem,
p. Mgr.Wojciech Pelowski.
Ve Staňkově dne 23.3.2020
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Zločinci? Když si to myslíte….
Dovoluji si reagovat za jednu zatemnělou instituci. Nechci
v tomto článku příliš moralizovat, ale je na místě se alespoň touhle
cestou bránit proti bezostyšnému útoku proti odboru životního prostředí ve Staňkově. Asi před dvěma lety, požádal pan farář zdejší
farnosti o souhlas k poražení přerostlé a nevzhledné zeleně na
pozemku, který je ve vlastnictví farního úřadu ve Staňkově a na
pozemcích města kolem. Důvodem byla pokračující rekonstrukce
kostela a plánovaná oprava fasády, do které již část nevhodně
zasazené zeleně zasahovala. Žádost směřovala původně k odstranění veškerých vzrostlých stromů a jejich nahrazení novou
výsadbou. Nakonec právě zatemnělý orgán domluvil s panem farářem, že k případnému poražení pouze jehličnatých stromů dojde
až poté, co bude opravena fasáda, a orgán nejtemnější si nechá
zpracovat posudek na zeleň kolem kostela. Ten byl v průběhu minulého roku vyhotoven a součástí byl i návrh na odborné ošetření
jasanu za cca 20 000,- Kč, které proběhlo pravděpodobně bez
povšimnutí pisatelky minulý rok. Arborista dále mimo jiné uvedl, že
jehličnaté stromy jsou do této lokality nevhodné a doporučil jejich
odstranění a nahrazení jinou vhodnější výsadbou, a to tak, aby
nepoškozovaly fasádu kostela. Jako potencionálně nebezpečný
pak označil přerostlý stříbrný smrk, který mimo jiné stojí na svahu,
ale hlavně kořeny prorůstá do staré, stále ještě používané původní
klenuté kanalizace, čím je snížena jeho stabilita a hrozí při silnějším poryvu větru pádem a ohrožením zdraví osob či poškozením
majetku. Tohle jsou prostě fakta, ať se to pisatelce líbí nebo ne.
Pokud se vrátím ještě k „umírajícím lesům v důsledku velkého sucha“, jak píše pisatelka, nejsou to převážně jen a pouze jehličnaté
stromy, které suchem umírají? A nevynakládá stát ty „obrovské
částky na výsadbu miliónů sazenic stromů“ právě na výsadbu
odolnějších, převážně listnatých stromů? Myslím si, že odpověď
známe všichni.
K samotnému poražení a neuvěřitelné rychlosti realizace
mohu jen uvést, že samotné poražení výhradně na pozemcích farního úřadu (proto dosud nebyl poražen onen stříbrný smrk, který
bude poražen na podzim) provedla jednotka staňkovských dobrovolných hasičů, kteří jsou a vždy byli velmi akční. Vzpomeňte na
jejich pomoc při, v dopise pisatelky zmiňovaném, orkánu Sabine.
Bylo to na žádost pana faráře, který nemá prostředky a hlavně
lidi, kteří by byli schopni stromy porazit, a s mým souhlasem. Následně pak technické služby odstranily kořeny, aby nehyzdily okolí
kostela. V současné době je prostor kolem kostela čistý a upravený a působí příjemným dojmem.
Škoda, že pisatelka nenapsala dopis, když jsme vysázeli
alej kolem cyklostezky do Vránova, nebo teď, když jsou vysázené
nové stromy kolem polní cesty do Křenov. Ale ono se líp kritizuje
a napadá, než že by se napsalo prosté - To se vám povedlo. A tak
zase pro jednou platí – „Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.“.
Alexandr Horák, starosta
za rozumně uvažující občany Staňkova a je jich určitě víc
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KAM SE PODĚLA
DEMONTOVANÁ STŘECHA
KOSTELA?
JAK S NÍ BYLO NALOŽENO A
KAM ZMIZELA MĚĎ?

… je všeobecně známá skutečnost, že veškeré kontroverzní názory jsou
způsobeny malou a nebo vůbec žádnou informovaností veřejnosti, což je
živná půda pro vznik naprosto nepodložených spekulací, aniž by se dotyční
diskutující a kritizující snažili nějaké informace získat a ověřit si je …
Tato situace nastala ohledně opravy střechy našeho staňkovského kostela,
barevných kovů z této střechy a i realizace vytápění kostelních lavic.
Abychom tuto celou “podezřelou záležitost“ uvedli na pravou míru a dali,
co proto všem spekulantům, budeme se muset vrátit v čase o několik let
zpátky, do roku 2015, kdy byla odstartována první etapa opravy kostela.
Jelikož bylo rozhodnuto, že střecha se uvede do původního stavu a budou
použity střešní tašky, tak bylo zřejmé, že stávající střecha (měď a mosaz)
se bude muset demontovat. Už v té době bylo na základě jednání farní a
ekonomické rady staňkovské farnosti odsouhlaseno, že plech ze střechy se
použije k částečnému zainvestování zpět do našeho kostela, a to na alespoň
částečnou úhradu předem plánovaného vytápění kostelních lavic.
Demontovaný plech byl roztříděn na zlomkový (zlomky, odřezky, ústřižky,
měděné pokrývačské hřebíky a na neidentifikovatelné zbytky) a dále potom
na klempířské pásy k případnému použití pro klempířské či pokrývačské
firmy. Takto byla celá původní střecha rozebrána a uskladněna na faře v
jedné z garáží. V té době se sháněla nejvhodnější firma, která se zabývá
výkupem kovového odpadu, dále se vyčkávalo na nejvhodnější výkupní
cenu. Zároveň se i sháněla klempířská firma, která by případně odkoupila
zmiňované klempířské pásy. Takto probíhala akce „měď“ na staňkovské
farnosti až do roku 2018, kdy se věci daly do pohybu. Na základě opětovných
jednání na F&E radě, ale i konzultování s hlavní účetní plzeňské diecéze jsme
se, mimo jiné, dozvěděli, že z prodeje kovového odpadu budeme muset
státu odvést daň 19 % a dále i 10 % plzeňskému biskupství . K odprodeji, na
základě předchozích průzkumů, byla schválena F&E radou firma vykupující
kovový odpad v Kvíčovicích. Celý odprodej proběhl ve dvou fázích:
1. fáze - 2018 – zlomkový šrot, za který se utržilo cca 70 000,- Kč, minus 19
% daň státu a minus 10 % (plzeňské biskupství). Z této částky se provedla
částečná úhrada za rekonstrukci a opravu kostelních zvonů, opravu
hodinového stroje kostelní věže a vybavení ovládání zvonů a hodin. Celková
částka výše uvedených prací byla cca 105 000,- Kč.
2. fáze - 2019 – klempířské pásy, o nabízený materiál nebyl zájem, proto
se na F&E radě rozhodlo o prodeji v Kvíčovicích. Pásy byly složeny z mědi,
ale i mosazi, kdy výkupní cena za mosaz je nižší. O tom, že materiál je
kombinovaný se po celou dobu uskladnění nevědělo, zjistilo se to na místě
při odprodeji ve výkupně kovového odpadu (Pozn,: mosaz je křehčí než
měď, praská, a i proto do kostela zatékalo!), Příjem z tohoto výkupu byl cca
110 000,- Kč, ale opět se z této částky musí odečíst 19 % (daň státu) a 10 %
(plzeňské biskupství).
Na přelomu roku 2019 a 2020 byla provedena montáž vytápění kostelních
lavic. Na základě odsouhlasení F&E rady byla ze tří různých firem vybrána
dodavatelská firma. Montáž vytápění byla provedena do všech kostelních
lavic a v místě pro obsluhu kostelních varhan. Celková cena za dodávku
činila 201 000,- Kč. Sbírkou od farníků a firem se podařilo získat 40 000,- Kč
a čistý výtěžek z 2. fáze 2019 činil cca 78 000,- Kč, což se použilo na vytápění
kostelních lavic.
EPILOG: Na veškeré transakce, práce a zakázky jsou řádné doklady,
které jsou všechny zaúčtovány a jsou k dispozici k nahlédnutí u účetní
domažlického vikariátu a nebo přímo na účetním a ekonomickém oddělení
plzeňského biskupství
Zpracoval člen ekonomické rady ŘKF, Ivo Panuš

Legionáři ve
Staňkově
Vážení spoluobčané,
jedno z témat, o kterém
se před listopadem 1989
veřejně téměř nehovořilo,
bylo téma legionářů.
Obecně se už toto bílé
místo v dějinách probíralo
a probírá, vyšly také deníky některých legionářů.
My bychom rádi popsali, jak to bylo v našem městě.
Existuje seznam Staňkováků, kteří v legiích bojovali,
ale dalších pramenů je velmi málo. Obracíme se proto
na vás, zda ve svých rodinných archivech neuchováváte
konkrétní památky na své předky – legionáře. Mohou to
být fotografie, nebo dokonce zápisky. Cenné by byly i
vzpomínky na jejich vyprávění, drobné předměty vašich
dědů a pradědů – legionářů.
Pokud vlastníte zmíněné poklady nebo jste ochotni
spolupracovat jinak, ozvěte se, prosím, na tel.
720 263 707, případně na e-mailovou adresu
steinbachova.vera@seznam.cz
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Kultura v Lidovém domě a v kině v jarních měsících z důvodu
karantény zrušena. Děkujeme za pochopení.

25. Krchlebský masopust

V sobotu 22. února (2020) se v Krchlebech opět sešly masky, aby se vydaly
již po pětadvacáté na masopustní průvod vesnicí.
Počasí bylo nádherné, a přestože byla ohlášená velká marodka, průvodu
se zúčastnilo skoro 40 masek. Nejstarší účastnici průvodu bylo přes 80 let!
A pokud bychom měřili míru aktivity, dostala by paní „Šáníková“ 100 %
jedničku. Protože na masopustní průvod jsou již šKrchlebáci zvyklí, čekalo
masky u mnoha domů vřelé uvítání s občerstvením a masky se jim zase
odměnily tancem nebo nějakou písničkou na přání. U mnoha domů je také
masopust příležitostí k přátelskému pokecu s obyvateli, a tak není divu, že
se doba průvodu poslední roky neustále prodlužuje, ale to je jen dobře.
Jménem neformálního „mluvčího“ šKrchlebského masopustu bych chtěl
poděkovat všem, kdo letošní masopust absolvovali – holkám, klukům,
pánům i paním, že se jako masky průvodu zúčastnili a dali si mnohdy velkou
práci s výrobou svých originálních převleků. Všem obyvatelům šKrchleb za
milé přivítání a občerstvení a také, muzikantům, kteří se sejdou vždy jen
jednou za rok, ale zvládnou, až na pár zaškobrtnutí, vždycky zahrát vše, o
co si zájemci řeknou.
Přeji si, aby až se příští rok opět přiblíží datum masopustu, nás už neotravoval
žádný Vir a abychom se všichni ve zdraví a s radostí opět mohli sejít a vyrazit
do již 26. masopustního průvodu.
Luboš Liška Fox
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Společenská kronika

V měsíci březnu oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Fišerová Marie, Staňkov I			
94 let		
Švamberk Miloslav, Staňkov II		
92 let
Šálková Františka, Staňkov I		
90 let		
Výrut Jiří, Staňkov II			
80 let
Egr Josef, Staňkov I			
75 let		
Steinbach Josef, Staňkov I 		
75 let
Ramsová Věra, Staňkov I			
75 let		
Černá Bohumila, Staňkov I 		
70 let
Jaklová Marie, Staňkov II			
70 let		
Lev Jan, Staňkov I		
70 let
Zahrádková Jana, Krchleby		
70 let
V měsíci dubnu oslavili nebo oslaví významné životní jubileum
tito občané Staňkova
Andrle Josef, Staňkov I			
80 let			
Moldan Jiří, Staňkov II
		
75 let
Fremrová Anna, Staňkov I			
75 let			
Jungová Květoslava, Staňkov II 		
70 let
Ježek Jaroslav, Staňkov I			
70 let			
Bastlová Marie, Staňkov I
		
70 let

Kultura

Josef Dvořák v Lidovém domě

Dalším z řady oblíbených pořadů v Lidovém domě, které mají
„hezké české“ pojmenování talk show, bylo vystoupení Josefa
Dvořáka, doprovázeného jeho dcerou Zuzanou. Zařadilo
se k večerům y vtipného vyprávění známých osobností
(vzpomeňme jen na Bohumila Klepla a Evu Holubovou, Karla
Šípa a Josefa Náhlovského, Uršulu Klukovu a Vlastimila
Harapese, Ivo Šmoldase, Apeše Cibulku s Evou Hruškovou
a Janem Přeučilem a jiné). Všechna tato vystoupení byla
docela hojně navštívena a diváci z nich odcházeli v dobré
náladě. Troufnu si říci, že Josef Dvořák patřil k tomu
nejlepšímu, co jsme zde viděli. Jeho laskavý humor, vrozený
komický talent, schopnost dělat si legraci ze sebe sama – to
vše pořadu udělalo výjimečně milý večer v Lidovém domě
19. února!
Josef Steinbach

Beková Marie, Staňkov I			
Šifnerová Maria, Staňkov II
Topinka Karel, Staňkov I			
Steinbachová Věra, Vránov

70 let			
70 let
70 let			
70 let

Blahopřání k životnímu jubileu

V minulých dnech oslavil doktor
Josef Steinbach, vedoucí redakor
Staňkovska a bývalý místostarosta
města, 75. narozeniny. Přejeme
doktorovi Steinbachovi ještě mnoho
let ve zdraví naplněných aktivitou,
elánem a optimismem...
Všechno nejlepší přejí ostatní
redaktoři.
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Dětský maškarní karneval
Nejen Tomášové, kteří tento den slavili svátek, mohli prožít
příjemné sobotní odpoledne 7. 3. 2020 v Lidovém domě ve Staňkově.
Konal se tam totiž již 27. dětský maškarní karneval, který tradičně
pořádá místní mateřská škola. Ten letošní nás přenesl „Zpátky do
pravěku“.
Akce se konala v duchu zaběhnutých tradic, a tak se všichni
účastníci mohli těšit na hudebně – pohybové vystoupení dětí z MŠ,
bohatou tombolu, soutěž masek ve čtyřech kategoriích, zajímavé
soutěže k danému tématu, veselou diskotéku, chutné občerstvení a
v neposlední řadě příjemnou atmosféru. Právě tu pomohla vytvořit
tematická výzdoba sálu, která se letos obzvlášť vydařila. Mohli
jste narazit na hnízdo s dinosauřími vejci, prohlédnout si spižírnu
pravěkého člověka, ohřát se u jeho ohně, prozkoumat původní
nástroje k lovu a také se zamotat do „opravdové“ liány. Zlatým
hřebem byl na pódiu výjev ze života pravěké rodiny.
V sále se to jen hemžilo rovněž pravěkými lidičkami oděnými
do nápaditých kostýmů ušitých většinou z kožešin. Obdobně byli
oblečeni i všichni účinkující v úvodním vystoupení, v němž jsme se za
zvuku dobových bubnů a líbivých písniček přenesli do doby DÁVNO
minulé. Atmosféru pak dokreslilo roztomilé taneční vystoupení
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malých pralidí s autentickými rekvizitami (dinosauřími kostmi) kolem
„věčného“ ohně.
Nabitý program provázel celé odpoledne. Nejprve proběhla
promenáda masek mladších a pak i starších dětí. Následovalo
vyhodnocení těch nejlepších, které vybrala nezávislá porota
sestavená z řad rodičů. Předání cen probíhalo na jevišti a také ve
vestibulu. Nechyběly ani oblíbené soutěže. Zapojit se mohly nejen
děti samotné, ale následně i rodiče. Každý si odnesl malou pozornost.
Během celého odpoledne bylo možné si vyzvednout tombolu, která
letos zaznamenala změnu. Některé losy vyhrávaly okamžitě a některé
navíc postupovaly do slosování. V něm bylo možné vyhrát opravdu
hodnotné ceny, ze kterých se těšili malí i velcí. Další novinkou bylo
to, že vedle masek jednotlivých a také skupinových byla vyhlášena
další kategorie, a to pro nejlepší tematickou masku. A věřte, že se
bylo na co dívat!
Jednotlivé aktivity byly prokládány veselými písničkami
oblíbeného DJ.
Myslím si, že každý, kdo se zúčastnil, má na co vzpomínat.
A proto chceme poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli, ať
již menší či větší měrou. Už teď známe téma dalšího (v pořadí 28.)
dětského maškarního karnevalu. Chcete ho znát? Kdepak - nechte
se překvapit.
Za MŠ Staňkov M. Přibylová
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Odbor turistiky
TJ Sokol Staňkov
si Vás dovoluje pozvat

dne 23. 5. 2020
na 39. ročník

STAŇKOVSKÉHO NEZMARA
se startem od 7:00 do 12 hodin
ve staňkovské sokolovně.

Trasy 10, 15, 25 a 30 km pro pěší
Trasy 10, 30, 50, 70 a 100 km pro cyklisty
Možnost plnění oblastních turistických odznaků Horšovskotýnsko a Radbuza.
Občerstvení zajištěno, na Vaši účast se těší pořadatelé.
Další informace na adrese:
Jiří Navrátil, PMV 542, 345 62 Holýšov, tel.: 723 237 675
e-mail:navratil.rene@seznam.cz

Akce proběhne pouze tehdy, pokud
to bude v souladu s bezpečnostními
nařízeními státu

Klidné prožití Velikonoc
a hlavně hodně zdraví
přeje redakce

Sport
V neděli 8. března sehráli fotbalisté
Staňkova úvodní jarní kolo krajského přeboru. Hostům ze Zruče
podlehli 0:2. Na snímku bojuje o
míč v modrobílém dresu František
Dolejš. Vše ale nasvědčuje tomu,
že šlo na dlouhou dobu o poslední
zápas, a to samozřejmě nejen na
staňkovském hřišti.

Vychází každé dva měsíce. Vydává město
Staňkov, nám. TGM 35, 345 61 Staňkov.
Řídí redakce: Vedoucí - Josef Steinbach,
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Marta Kastlová, 1600 ks výtisků ZDARMA.
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