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Číslo 160

Tříkrálová sbírka 2022

Celkem se v Tříkrálové sbírce letos vybralo 29 845,- Kč.
Letos byla sbírka poznamenaná tím, že Tři králové ve
Staňkově byli nahrazeni pevnými
kasičkami charity na vybraných
místech. Jediné místo, kde jste
letos mohli Tři krále potkat, byl
Vránov. Díky tomu se tam vybralo celkem 3 447,- Kč.
Ve Staňkově se celkem vybralo 15 201,- Kč. Zde se nejvíce
zadařilo na Tříkrálovém koncertě
ZUŠ v kostele (2 681,- Kč). Do
pevných kasiček nejvíce občané
přispěli v prodejně ovoce - zelenina pana Becka (1 962,- Kč),
dále pak v restauraci Na Mlýnské pana Gusta (1 341,- Kč) a
v prodejně pečiva na náměstí T. G. Masaryka (1 275,- Kč).
V kostele sv. Jakuba se vybralo 1 422,- Kč. V Krchlebech
ani v Ohučově Tříkrálová sbírka neproběhla, kasičky zde
nebyly umístěny ani osobně v těchto obcích Tří králové
nechodili.

I letos se zadařilo, tradice přes covidová úskalí proplouvá a například tyto
koledníky se mi podařilo vyfotit ve Vránově.
Tři králové bezesporu patří k tradici Vánoc a byla by škoda si je nepřipomínat, i když se časem mění a vyvíjejí. Zatímco ještě nedávno - tedy v začátku
minuléhom století - si pro koledu chodily chudé děti, až od roku 2000 se koledy u nás chopila církevní charita, která s její pomocí pomáhá potřebným.
Ať je to, jak chce, já ty zpívající děti vždy rád vidím, stejně jako jejich křídu.
A propos, víte, že K+M+B neznamená Kašpar, Melichar a Baltazar, ale „Christus mansionem benedicat - Kristus žehnej tomuto příbytku.“?
Tak napřesrok! 						
FeS

Nejen kluziště, myslím...

Jistě jste zaregistrovali, že už ani ty zimy nejsou, co bývaly, a že i přes chlácholení meteorologů, že je to jen naší špatnou pamětí, prostě kdysi tradiční
kluziště na asfaltové ploše za sokolovnou nevytvoříte, ani kdybyste tam lili
vodu od rána do večera. Možná tak na dva dny, na tři. Proto, ač nebruslící,
jsem nápad na umělé kluziště, který se zrodil na staňkovské radnici, uvítal.
A říkal jsem si, že je potřeba jak nápad, tak realizaci náležitě pochválit. Která obec v okolí takový nápad dostala? A vtom mi došlo to, co nám možná
dochází ve Staňkově málokomu:
Která obec se může pochlubit umělým ledem? Ale co, ledem, která obec se
může pochlubit pravidelným dojížděním lékařského týmu k testování? Ve
které obci velikosti Staňkova se povedlo zrealizovat očkování? Co všechno
vlastně radnice dělá navíc proti ostatním obcím? Mám takový pocit, že kolem sebe vidím dost možná nedoceněných a možná přehlédnutých aktivit.
Jsem rád, že žiju zrovna tady.
FeS

Lávka u sokolovny

Lávka u staňkovské sokolovny patří k poměrně hodně frekventovaným
přechodům přes Radbuzu, a tak si jistě mnozí z nás všimli, že byla letos v
zimních měsících opatřena možná nevzhledným, zato velice praktickým
doplňkem v podobě pískového posypu. Vzhledem k tomu, že bývala pro
mnohé v zimním období obávanou kluzkou pastí, neboť mokrá namrzající
prkna opravdu ledaskoho z nás poslala nemilosrdně k zemi, je tento nápad
naprosto skvělý. Dovoluji si proto za všechny, co si zde v minulosti namleli
čumák, poděkovat.
fotografie A. KučerováFeS
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jednání městské rady
Z
Usnesení z jednání rady města dne

změnách bude činit v příjmové části
29. 12. 2021
93 197 807,24 Kč a ve výdajové
části 94 038 987,97 Kč. Financování
Rada města schvaluje
bude činit +841 180,73 Kč (změna
- návrh kalkulace na stanovení výše stavu krátkodobých prostředků na
vodného a stočného na rok 2022
bank. účtech +5 475 714,84 Kč,
předložený společností CHVaK a.s
splátky úvěrů a půjček
u vodného v částce 42,66 Kč/m3, u
-6 107 000,- Kč, úvěry a zápůjčka
stočného v částce 64,65 Kč/m3,
+1 472 465,89 Kč.)
- dodatek smlouvy č. 2 ke smlouvě o - na žádost ředitelky ZUŠ
dílo č. 95/2012 ze dne 17. 7. 2012,
1) instalaci videotelefonů – video
uzavřený mezi městem Staňkov a
zvonků pro lepší zabezpečení
AVE CZ odpadové hospodářství s.
přístupu do ZUŠ. Montážní práce
r. o., dodatek č. 2 je v souladu se
zajistí PC Servis Staňkov – uhradí
zákonem č. 541/2020 o odpadech
město Staňkov, technické zřízení
v platném znění. Nedílnou součástí bude hrazeno z prostředků
dodatku je ceník sběrného dvora –
rezervního fondu ZUŠ ve výši 67
města Staňkov,
222,26 Kč,
- přílohu smlouvy č.1 ke smlouvě
2) odpisový plán na pianino PETROF,
o dílo č. 01/01/05 uzavřenou
3) plán inventur za rok 2021,
mezi městem Staňkov a ZKS a.s.
- návrh bytové komise na přidělení
Příloha stanovuje rozsah a způsob
bytu 1+1, bytová jednotka č. 6,
poskytování služby týkající se sběru Žižkova č. p. 237 ve Staňkově panu
a svozu komunálního odpadu,
Janu Konopíkovi, bytem Hlohová 66,
manipulace se sběrnými nádobami - přidělení bytu 1+1, bytová
a kontejnery, pronájmu a údržby
jednotka č. 8, Žižkova č. p. 237 ve
nádob a kontejnerů, přepravy SKO
Staňkově paní Marcele Vyhnálkové,
k odstranění. Součástí přílohy je
bytem Staňkov Nádražní ul. 163.
stanovení ceny a platby.
Kapitační platba za jednoho občana Usnesení z jednání rady města dne
je 644,- Kč včetně DPH, cena za svoz 12. 1. 2022
z podnikatelské sféry je 165 455,40
Kč včetně DPH za rok,
Rada města schvaluje
- smlouvu o zřízení věcného
- prodloužení nájmu kluziště v
břemene – služebnosti
sokolovně do konce února 2022,
č. IE-12-0008036/VB/02 mezi
- smlouvu o budoucí smlouvě o
městem Staňkov a ČEZ Distribuce
zřízení věcného břemene mezi
a. s. Předmětem smlouvy je právo
městem Staňkov a GasNet, s. r. o.
umístit, provozovat, opravovat a
Předmětem smlouvy je uložení
udržovat zařízení distribuční
plynárenského zařízení na parc.
soustavy na pozemku parc. č. 1576
č. 2048/4, st. parc. č. 138 a st.
v k. ú. Vránov. Věcné břemeno se
parc. č. 77 v k. ú. Staňkov-město.
zřizuje za jednorázovou náhradu
Jednorázová úplata za zřízení
2 299,- Kč vč. DPH,
věcného břemene se sjednává na
- rozpočtová opatření (RO) č. 8
605,- Kč vč. DPH.
doporučená po projednání
L. Holeček, M. Kastlová, J. Steinbach
finančním výborem.
Upravený rozpočet po těchto

Poplatky 2022
dle místních vyhlášek
Poplatek za svoz komunálního odpadu
600,- Kč/TP (trvalý pobyt) či rekreační objekt
č. ú. 19-520321/0100, vs. 1340 + číslo popisné, do poznámky
uveďte vaše jméno a příjmení.
Větší množství odpadů, než je kapacita vašich nádob - kontaktujte MěÚ - technické služby města nebo odpady odvezte do
sběrného dvora:
středa a pátek 13.00 - 17.00 h,
sobota
8.00 - 13.00 h.
Poplatek za psy ve Staňkově I, II
V rodinném domě nebo na zahradě
250,- Kč
- osoba starší 65 let			
100,- Kč
V nájemním domě			
400,- Kč
- osoba starší 65 let			
100,- Kč
Za každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domku
nebo trvale na zahradě			
625,- Kč
- osoba starší 65 let			
150,- Kč
Za každého dalšího psa v nájemním domě 1000,- Kč
- osoba starší 65 let			
150,- Kč
Poplatek za psy v Krchlebech, Ohučově a Vránově
V rodinném domě nebo trvale na zahradě 150,- Kč
- osoba starší 65 let			
100,- Kč
V nájemním domě			
400,- Kč
- osoba starší 65 let			
100,- Kč
Za každého dalšího psa téhož držitele v rodinném domku
nebo trvale na zahradě			
375,- Kč
osoba starší 65 let			
150,- Kč
Za každého dalšího psa v nájemním domě 1000,- Kč
osoba starší 65 let			
150,- Kč
č.ú. 19-520321/0100 vs. 1341 + číslo popisné, do poznámky
uveďte vaše jméno a příjmení
Poplatky za pronájem hrobového místa a služeb na hřbitově
je nutné zaplatit na základě smlouvy do konce června letošního roku.
___________________________________________________
Platit je možné hotově i platební kartou v pokladně MěÚ ve
dnech pondělí - pátek nebo převodem na účet
19-520321/0100
v. s. odpad
1340 + č. p.
			
v. s. za psy
1341 + č. p.
			
v. s. za hroby uveden na smlouvě

Statistika pohybu obyvatel - pobyt osob ve Staňkově v roce 2021
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem

Přistěhovaní
2
12
7
13
3
2
3
8
7
0
6
12
75

Narození
2
3
1
2
2
3
1
1
2
4
3
4
28

Odstěhovaní
-4
-6
-11
-4
-10
-5
-5
-4
-5
-8
-2
-8
-72

Matrikou MěÚ Staňkov bylo v r. 2021 oddáno 14 manželských párů.

Úmrtí
-2
-4
-2
-3
-5
-2
-4
-2
-5
-3
-1
-3
-36

Celkem
-2
5
-5
8
-10
-2
-5
3
-1
-7
6
5
-5

Stav
3228
3233
3228
3236
3226
3224
3219
3222
3221
3214
3220
3225
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Společenská kronika

V měsíci lednu oslavili významné životní jubileum tito občané
Staňkova
Vrbová Vlasta, Staňkov I			
90 let		
Smrštík Karel, Staňkov I			
90 let
Mestl Václav, Staňkov II			
85 let		
Tolar Josef, Staňkov II			
80 let
Žáčková Marie, Staňkov I			
80 let		
Ircing Václav, Staňkov I			
75 let
Záhořová Jindřiška, Krchleby		
75 let		
Mudráková Marie, Staňkov II		
70 let
Vebrová Marie, Staňkov I			
70 let		
Fichtl Zdeněk, Ohučov			
70 let
Frantová Jiřina, Staňkov II			
70 let		
Kramerová Marie, Vránov			
70 let
Chlíbec Oldřich, Staňkov II		
70 let

Kultura
14. 2.
		

diashow cestovatele
Jiřího Kolbaby - kino Staňkov

17. 3.
Dialog dvou světů - beseda s
hercem Janem Potměšilem a houslistou a
hudebním skladatelem Václavem Návratem.
Rozhovor dvou osobností české kultury, ve
kterém se s diváky podělí o zážitky a postřehy ze svých oborů, filmového a divadelního
herectví a hry na barokní housle. Lidový dům
26. 3.
		
		

závěrečný ples tanečního kurzu s
předtančením a živou hudbou 		
Lidový dům

1. 4.
		
		

ČESKÉ NEBE - divadelní předsta		
vení staňkovských ochotníků
Lidový dům

3. 4.		
		

hudební recitál Daniela Hůlky
Kostel sv. Jakuba

9. 4.		
		

rocková taneční zábava
Lidový dům
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V měsíci únoru oslavili nebo oslaví významné životní jubileum
tito občané Staňkova
Srbová Věra, Staňkov II			
92 let		
Jedličková Marie, Staňkov I		
85 let
Boreček Stanislav, Staňkov I		
80 let		
Riegerová Marie, Ohučov			
80 let
Stauberová Anna, Staňkov II		
80 let		
Šagátová Jindřiška, Staňkov I 		
80 let
Rejnová Veronika, Krcheby		
75 let		
Záhoř Václav, Staňkov II			
75 let
Fencl Václav, Vránov			
75 let		
Fronk Pavel, Staňkov I			
75 let
Wartlíková Anna, Staňkov I		
70 let		
Felixová Anna, Staňkov I			
70 let
Macan Jan, Staňkov II 			
70 let
Oslavencům blahopřejeme.

19. 12.proběhl ve staňkovském kostele vánoční koncert
Magdy Malé a Ondřeje Krejči.
Nevěřil bych, že se v dnešní hektické a nemocné době povede něco
tak krásného a jedinečného. Kdo se nebyl podívat, těžko pochopí.
Ještě jednou děkuji, byla to opravdu skvělá akce.

23. - 24. 4. jarní výstava cibulovin ČZS
		
Lidový dům
14. 5.
Country bál
		
Lidový dům
		

foto z výuky stolování z
tanečního kurzu 2021, který
se bohužel opět nepodařilo
dokončit. Závěrečný ples se
slavnostním předtančením je
plánován na 26. 3. 2022 do
Lidového domu.

Magdu Malou asi netřeba představovat, ovšem Ondru si vybaví asi
málokdo. Jedná se o osmnáctiletého nevidomého mladíka hrajícího
na 16 hudebních nástrojů, který už doprovázel taková esa jako například Jaroslava Svěceného nebo z druhé strany hudebního světa
Kamila Střihavku.
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Chvála
stěračům

Určitě znáte starý, fousatý
vtip: Víte, co chce udělat
blondýna, když v autě
zapne stěrače? Odbočit
doprava…
Ano, automobil je věc
zapeklitá a je v něm
spousta čudlíků a hejblat –
a zdá se, že ne každý přesně ví, co k čemu se používá – alespoň podle mých
zkušeností z posledních pár let. Speciálně páčka pod volantem vlevo je mimo
jiné také k ovládání blinkrů, tedy signalizace o chystané změny směru jízdy
ostatním účastníkům silničního provozu. Nechci dělat chytrého, mám staré
auto a páčka tam je, ale dost možná v novějších typech není. Třeba nechtějí
majitele nijak omezovat a ovládání auta maximálně zjednodušit. Trochu mi
to ale nesedí s dosud platným ustanovením §30 odst. 1 zákona č. 361/2000
Sb.: Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v
jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho,
nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Jistě jste už také mockrát zažili, že jste dávali z vedlejší silnice (třeba od
mostu) přednost autu blížícímu se zleva třeba po Americké a ten šupák těsně
před vámi odbočil doprava, aniž by dal vědět blinkrem. Nebo že se nějaký
šikula nacpal doprostřed křižovatky (což i bez blinkru značí, že chci jet rovně,
pokud to jde, nebo odbočit vlevo) a při pokusu podjet jej a odbočit vpravo by
se utroubil. O výstražném zvukovém zařízení a jeho použití vědí kupodivu
všichni. Krásné je, když při projetí ucpaného mostu směrem ke kostelu před
vámi nějaké zvíře dupne na brzdu a odbočí k Mlýnské nebo v horším případě
k faře, nebo když přecházíte vedlejší silnici od lávky směrem ke kinu a řidič
vám uprostřed přecházení bez bliknutí před nosem odbočí do ulice Elišky
Krásnohorské a ještě si klepe na čelo. Dokázal bych podobnými situacemi
jen ve Staňkově popsat jistě ještě dvě strany. Třeba lidé o páčce nevědí, jinak
si to neumím vysvětlit. Mrkněte se schválně, myslím, že ji tam máte také.
Proč tedy vlastně chválím stěrače? Když vidím zoufalé oči začátečníka na
křižovatce a zaplé stěrače, v duchu ho opravdu chválím. Zatímco velká
množina ostřílených mazáků, kteří o páčce vědí, a přesto na toto základní
pravidlo silničního provozu okázale kálí, on se alespoň snaží.

Andělsky
čertovská
procházka

Po roce zas….Mikulášův tu byl čas. Aby při
čekání na něj nikdo nezahálel, připravily učitelky z
mateřské školy pro děti,
jejich kamarády a také
rodiče procházku plnou
překvapení.
Bylo třeba absolvovat rovnou dvě cesty.
Jednu plnou ticha a klidu
…. andělskou a druhou
plnou napětí a lumpačení
…. čertovskou. Tentokrát
nezáleželo na pořadí plnění
jednotlivých úkolů ani na
tom, jakou procházku si
zvolit jako první. Obě byly vedeny klidnějšími částmi Staňkova. Úkoly na stanovištích na účastníky čekaly ve dnech
26. 11. - 5. 12. 2021. Nechyběla ani malá nápověda:
start první (andělské) byl u
kostela a start druhé (pekelné) u kotelny na sídlišti. V
orientaci pomáhala mapka,
která byla k dispozici vždy u
1. úkolu.
Velice nás potěšila
zpětná vazba některých rodičů, ze které se dalo vyčíst,
Víte, že obaly od
že byli účastníci spokojeni.
mléka patří do
V době čekání na Mikuláše
prokázali andělskou trpěližlutých kontejnerů
vost a čertovskou energii. A
na plast? Ve
my děkujeme za fotografie
Staňkově jsou
a kladné SMS a e-maily.
kontejnery na plast
Ferdinand Schenk
Zapsala M. Přibylová

zároveň opatřeny
upozorněním, že
do nich patří i
nápojové kartóny,
které se ve větších
městech dávají
do kontejnerů v
oranžové barvě.
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