
Co se (zatím) povedlo

Obec získala další dominantu v
budově bývalé fary, posléze
školky a následně obecní

hospody, jejíž rekonstrukci do
současné podoby organizoval
a financoval pan Kamil Kolek.
Provoz hospody se pozvolna
stabilizuje a dle vyjádření
současného provozovatele, je
nejbližším cílem zprovoznit
kuchyň pro stálý provoz od
10:00 do 22:00 a prodlouženou
dobou o víkendech. A pivní
štamgasti se prý mohou těšit
až na 8 druhů piva, jenž bude
běžně na čepu.
Dalším postupným cílem je

připravit venkovní plochu k
posezení i odpočinku. Zatím se
diskutují nápady a je zřejmé, že
v konečné fázi půjde o finančně
náročný projekt návsi, jenž
bude po dokončení, věříme,
chloubou obce. V letošním roce
dojde jen k úpravě prostranství
před hospodou, jeho ozelenění
a pravděpodobně uzavření
průjezdnosti po "malé straně".
Důvody jsou nasnadě, pokud
má jít o odpočinkovou část
obce.

Zastupitelstvo obce
Na svém posledním zasedání
odsouhlasilo mj. návrh na
odkoupení nemovitosti pana
Petra Klímka, určené k
demolici. I když jde o
diskutabilní investici, máme za
to, že v konečných důsledcích
je to správné rozhodnutí, které
umožní podstatným způsobem

změnit vzhled obce na příjezdu.
Důležitou okolností při
rozhodování byla i ta
skutečnost, že obec má v
současnosti možnost
bezplatného uložení velké části
sutě z této demolice.

*

Byla zpracována a podána

žádost o přidělení dotace na
pokračování výstavby
kanalizace a dokončení ČOV
na Krajský úřad.
V této souvislosti dále
očekáváme vypsání
příslušného dotačního titulu i
na příslušném ministerstvu,
abychom se i tam mohli obrátit
o podporu.

Realizujeme
V současné době probíhá
výstavba sportoviště v dolní
části obce u rybníka a to
fotbalového hřiště a tenisových
kurtů. Zároveň se zpracovává
projektová dokumentace na
výstavbu zázemí pro obě
sportoviště. V centrální části
obce dojde k úpravě pozemku
dříve pana Zimoly tak, aby bylo
možno vystavět chodník bez
zúžení silnice.Tyto akce
investuje pan Kolek. Dále
pokračují práce na rybářské
baště a to elektroinstalace,
dokončení krbu a komínu a
vnitřní omítky s cílem
kolaudace do konce května t.r.

*

Na břehu obecního rybníku
došlo k vykácení 11 topolů,
které byly shledány jako

přestárlé a dnes již nesplňující
účel. Byly nahrazeny novou
výsadbou vzrostlejších dubů.
Postupně budou takto
nahrazeny všechny přestárlé
topoly, které m.j. v době
odkvětu svým květenstvím
znehodnocovaly vodu v
rybníku. Taktéž byl proveden
ořez stromů v aleji “ke skalce”
tak, aby v budoucnu nedošlo k
ohrožení či poškození
přilehlého soukromého
majetku.

*

Odborná firma provedla
hlubinný vrt na lokalizovaném
místě, které vybrala jako
vhodný alternativní zdroj
podzemní vody pro obec.
Hloubka vrtu je 72m a zatím se
ukazuje jako vydatný zdroj
vody. Následně proběhne
čerpání vrtu a měření velikosti

zdroje. Jde již o druhý vrt, kdy
ten první se ukázal jako málo
vydatný a ihned na počátku
nesplňoval firmou garantované
průtoky.

*
V části naší obce Lipina byla
instalována úpravna vody, jenž
umožní občanům Lipiny do
konce května užívat vodu z vrtu
jako pitnou. Úpravna je
umístěna v části opuštěného
kravína, kde byla stavebně
přizpůsobena vhodná místnost.

*

Provedli jsme instalaci
anténního systému pro
Vendelín k pokrytí WiFi sítě což
umožní občanům levné
připojení do sítě Internet bez
nutnosti pevné telefonní linky.

Vážení spoluobčané,
letošní zima byla mírná a
plynule jsme přešli do jarního
období, které je zpravidla
spojeno se zvýšením aktivity
na zahrádkách a kolem domu a
je jen dobře, že se tak děje.
Většina z nás si přeje mít

kolem sebe hezké prostředí a k
jeho zlepšení dnes může
využívat množství
nejrůznějších motorových
pomocníků. Mějme však na
paměti, že jde většinou o
hlučná zařízení a zde chceme
apelovat na všechny

spoluobčany, aby jimi
neobtěžovali okolí v neděli, kdy
si mnozí z nás chtějí užívat
klidu. Takže pokud to jen trošku
půjde, zanechejte své hlučnější
pomocníky v neděli odpočívat,
jistě to přispěje ke zlepšení
prostředí nás všech.

duben 2007

Placená inzerce

Jiří Hoblík, starosta a Jiří Kapusta, místostarosta



Informujeme
K problému studní :

používání každé studny musí
být povoleno

Prodloužení povolení k
používání studny potřebují:

Prodloužení nepotřebují:

Upozorňujeme

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU

Rozlišme dva pojmy -povolení
a prodloužení povolení.
Platí jednoduché pravidlo, že

. Není to žádná
novinka, tato povinnost platí už
od 1. ledna 1955. Všechny
studny vybudované před tímto
datem se ze zákona
automaticky považují za
povolené, protože do té doby
se záznamy nevedly a jejich
zpětné provedení by bylo téměř
nemožné.
Kdo však budoval studnu
po 1. lednu 1955, třeba i s
platným stavebním povolením,
ale nezajistil si povolení k
nakládání s vodou, čerpáním
vody v jakkoliv malém
množství, dopouští se
přestupku a hrozí mu pokuta.
Výjimkou jsou studny, které
majitel vůbec nepoužívá; ty
povolení nepotřebují. Výše
sankce u fyzických osob může
v případě nedovolených odběrů
činit až 50 tisíc korun. U
podnikatelů to může být
dokonce milion korun.
Pokud se to týká i vás, měli
byste si o povolení zpětně
zažádat. Čeká vás nepříjemná
úřední procedura, dokonce
hrozí i pokuta. Když splníte
všechny požadavky a
podmínky, tak vám však úřad
vše pravděpodobně promine a
studnu povolí.

Podnikatelé i drobní
živnostníci, kteří vodu ze
studny používají pro podnikání
a jejich povolení nabylo
platnosti před 1. lednem 2002.
Zažádat musí do 1. července
2007.

- Majitelé domů, chat a chalup,
kteří vodu ze studny využívají
pouze k zásobování
domácnosti (včetně zalévání
zahrady či napouštění bazénu).
- Podnikatelé a živnostníci,
jejichž povolení nabylo
platnosti po 1. lednu 2002.
(zdroj www.iDnes.cz)

Všeobecně je zmatek v
informovanosti a také na OÚ
získáváme informace jen z
veřejných sdělovacích
prostředků, kde konstatují
naprostou nepřipravenost
informační kampaně
ministerstva zemědělství.
Jenže na to se nikdo za čas
ptát nebude. Pokud se tedy
rozhodnete žádat o povolení
čerpání vody, budete
potřebovat jednoduchou
dokumentaci, kterou zhotoví
projektant. V ní je třeba
zaznamenat číslo parcely, stáří
studny, její souřadnice, hloubku
vodního sloupce, čím je krytá.
K doložení stáří postačí např.
dokumentace ke stavbě u které
je studna umístěna, případně
různé listiny, svědecké
výpovědi či čestné prohlášení.
"Žádné plošné kontroly se však
nechystají..." podle
informačního serveru
ministerstva zemědělství
www.zanikpovoleni.cz

Tak si vyberte...

*

Do obecní rybníka byly
přeloveny ryby z naší sádky.
Možná i s ohledem na průběh
zimy byly ryby v relativně
dobrém stavu. Co však bylo
velmi zarážející, mnohé z nich
nesly poranění na hlavě a
hřbetu, způsobené
pravděpodobně ze břehu

sádky. Pokud by někdo z
občanů mohl podat informace o
tomto vandalizmu, nechť se
obrátí na OÚ. V důsledku však
musíme zvažovat oplocení
sádky pro příští zimu. A ještě k
rybníku, schválen byl nákup 7q
ryb pro zarybnění obecního
rybníku a podle sdělení rybářů,
je letos o násadu velký zájem
pro její nedostatek, tak
uvidíme.

*

, že do konce
března byl splatný poplatek za
psa. Občané, kteří dosud
poplatek neuhradili, mají
možnost tak učinit hotově na
OÚ nebo bankovním převodem
na číslo účtu 23821-821/0100.
Jako variabilní symbol platby
uveďte číslo popisné. Poplatek
činí pro důchodce 60,-Kč,
ostatní majitelé platí 100,-Kč.

*

Občanské sdružení Diakonie
Broumov ve spolupráci s OÚ
Štáblovice vyhlašuje

a to
letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské),
lůžkovin, prostěradel, ručníků,
utěrek, záclon, látek dále
domácí potřeby-nádobí bílé i
černé, skleničky vše jen
funkční. Vítány budou i péřové
či vatové přikrývky, polštáře,
deky. Sbírka proběhne
9.května v době od 8:00 do
13:00 a od 15:00 do 17:00 na
OÚ ve Štáblovicích. Věci pokud
možno zabalte do igelitových
pytlů či krabic, aby nedošlo k
poškození přepravou.
Děkujeme. Bližší informace
podá dispečink 224 316 800
případně na

Společenská kronika

Rádi zveřejňujeme tu
skutečnost, že se naše obec
může pochlubit řadou “zlatých
svatebčanů”. Za využití kroniky
jsme odhalili, že od roku 1999
zaznamenáváme celkem 16
šťastných párů, které sdílejí
svůj osud nejméně 50 let. S
jejich laskavým svolením
uvádíme jména: Leopold a
Anna Pražákovi únor 1999, Jan
a Jana Jaškovi červen 1999,
Antonín a Hermína Vajdovi září
1999, Karel a Anna Vítkovi únor
2000, Karel a Marie Hrbáčovi
srpen 2000, Karel a Emílie
Němcovi červen 2001, Jaromír
a Věra Kalusovi říjen 2001,
Vladimír a Irena Babkovi únor
2002, Vladislav a Jarmila
Tesařovi květen 2002, Josef a
Libuše Bohmovi červenec
2002, Antonín a Eliška Hoppovi

říjen 2002, Vladimír a Ludmila
Jedličkovi únor 2003, František
a Zdeňka Vajdovi listopad
2004, Karel a Ludmila
Šafránkovi září 2005, Vladimír
a Jana Víchovi září 2006,
Miroslav a Zdeňka Chlachulovi
leden 2007.

*

: Markéta a
Martina Janků, Marek Jedlička,
Frederic Kolek. Šťastným
rodičům blahopřejeme a
miminům přejeme aby z nich
vyrostli zdraví, krásní a slušní
lidé.

*

Hezké oslavil
v minulých dnech starosta obce
Jirka Hoblík. Věříme, že mu

můžeme poděkovat i jménem
všech občanů za práci pro
obec a popřát mu pevné zdraví
a ještě mnoho spokojených
kilometrů v osobním životě i na
obecním úřadu.

Jirko, děkujeme...

Noví občánci od počátku
letošního roku

životní jubileum

Kultura a sport

Tradičním pochodem masek
byla zakončena poměrně
bohatá plesová sezóna v naší
obci. Vzhledem k účasti na
jednotlivých akcích se dá
konstatovat, že to byla sezóna
úspěšná. Úplnou tečku pak
napsali naši nejmenší, kteří za
doprovodu rodičů a svých
blízkých rejdili v maskách na
tradičním dětském maškarním
plese poslední únorovou neděli
odpoledne.

*

Vzhledem k přicházejícímu
jarnímu počasí bude pro
sportování více příležitostí. I tak
si však mnozí z nás najdou
cestu do tělocvičny. Rádi

konstatujeme, že např.
tělocvičnu v Melči navštěvovaly
v zimním období týdně tři
skupiny sportujících nadšenců
z naší obce ve věku od 15 do
55 let. Volejbal, nohejbal,
fotbal a jiné aktivity jistě
přispěly k ozdravění ducha,
regeneraci sil i zlepšení vztahů.
Věříme, že se jednou dočkáme
i vlastní sportovní haly v naší
obci, ale musíme na tom začít
pracovat...

Aktivní je zde i skupina
milovníků stolního tenisu, která
se pravidelně schází u hry s
nejmenším míčkem. A vy, kteří
ještě váháte, máte na prahu
jara šanci začít a pak se přidat
třeba i v zimě. Výzvou a
motivací vám možná budou i
tenisové kurty, které podle slov

starosty Jirky Hoblíka, budou
do konce dubna hotové.
Samozřejmě ne vše bude hned
podle představ, na solidní
zázemí (šatny) si asi ještě
nějakou dobu počkáme, ale i
tak se konečně naplní snahy
několika nadšenců, započaté
před deseti lety. A věřte, že
vůbec nevadí, že tenis hrát
neumíte. Tato hra se dá začít v
každém věku a možná horší
jsou různé předsudky či stud a
nezačít vůbec.

http://www.iDnes.cz)
http://www.zanikpovoleni.cz

