
Zastupitelstvo obce
Od posledního červencového
zpravodaje proběhla veřejná
jednání zastupitelstva
v měsících září a listopad a
kromě toho se zastupitelstvo
sešlo na dvou pracovních
poradách. Z nejdůležitějších
bodů jednání...

*
Schválena byla zpráva o hos-
podaření obce k 31.8.2007 a
přijato rozpočtové opatření.

*
Po předchozích peripetiích

jsme schválili prodej pozemku
parcelní číslo 107 zahrada o
výměře 681 m pro výstavbu
rodinného domku s následnou
podmínkou kolaudace RD do
4 let od podpisu kupní
smlouvy.

*
Schválen byl také prodej
pozemku 575/32 travnatá
plocha v intravilánu Štáblovice
želez. zastávka za účelem
postupného vybudování
turisticky přitažlivé zóny
soukromým podnikatelem, se

zaměřením na chov koní a
rekreační jezdectví.

*
Také pronájem rybářské bašty
byl schválen k provozování
tzv.kioskového prodeje.

*
Jmenovali jsme komisi
k provedení každoroční
inventarizace majetku

*
Byl projednán návrh
rozpočtu na rok 2008 a
rozpočtový výhled na léta
2008 až 2013.

2

Ohlédnutí za rokem
Podobně jako v předchozích
letech jsme si i pro tento rok
naplánovali několik projektů a
mnoho a mnoho úkolů s
jediným cílem a to přispět ke
zkvalitňování života v obci.
Vysvědčení obdržíme až po
ukončení funkčního období od
Vás voličů, ale již teď se dá
hodnotit. A jelikož je zde
konec roku, malá bilance.

*
Byl dokončen vodovodní řad
v části obce Lipina včetně
úpravny vody a občané této
části se tak dočkali toho, co je
pro většinu z nás již tak
samozřejmé - pitné vody
u hranice pozemku.

*
A u pitné vody ještě zůstane-
me. Za účasti odborné firmy

jsme provedli hlubinný vrt v
katastru obce a jak ukázala
měření, jde o vydatný
rezervoár s velmi kvalitní
vodou. Zadali jsme vypraco-
vání odborného projektu na
přivaděč tak, aby v příštím
roce mohl být tento zdroj
připojen na současný přivaděč
pitné vody.

*
V součinnosti s firmou Gold
Royal Crown pana
Kolka jsme provedli
vydláždění spojnice mezi
pohostinstvím a školou až ke
kulturnímu domu. V
návaznosti pak cit. firma řídila
a financovala úpravu
prostranství mezi zámkem a
pohostinstvím. Konečné
podoby bychom se měli
dočkat v příštím roce.

Pamatováno bude na
bezbariérový přístup i z horní
části, i když tomu opěrná
zídka, budovaná v jedné linii,
zatím nenasvědčuje.
Ve vhodném místě však bude
rozebrána a dojde k napojení
na chodníky, které protnou
současnou zelenou plochu.

Díky pochopení pana Kolka,
jenž na své náklady nechal
rozebrat a posunout opěrnou
zídku, lemující pozemek

(GRC)

Vážení spoluobčané,
zima se již hlásí o své panství
a již v listopadu ukázala, co
dovede. Nedá se
předpokládat, že bude stejně
mírná, jako ta minulá. A tak
buďme raději připraveni na
zimu s návaly sněhu, které
sice udělají radost dětem,

lyžařům i romantikům. Ale
všem zodpovědným přidělá
starost s jeho odklízením.
Každý podle svých možností
sníh uhrnuje a pokud sněhu
nepadá mnoho a často, tak to
bere i s humorem. Mysleme
však, prosím i na to, že sníh
je nutno odklízet i z veřejných
komunikací

. Můžeme tomu být
nápomocni už jen tím, že
budeme parkovat svá auta
tak, aby nebránila této údržbě!
Je totiž velmi složité sníh
shrnovat a nakládat v úzké
ulici, kde stojí zaparkovaná
auta a o těch nákladních ani
nemluvě.

a je to v našem

zájmu

Jiří Hoblík, starosta a ing.Jiří Kapusta, místostarosta

Štáblovice

ZPRAVODAJ Prosinec 2007
Děkujeme všem spoluobčanům za
podporu a projevenou přízeň v končícím
roc e 2007 a p řejeme v tom to
předvánočním čase co nejméně shonu,

svátky prožité v klidném a přátelském
duchu a nadcházející rok 2008 plný
radosti, pevného zdraví a spokojených
dnů.

PF 2008

Vánoční bohoslužby v kostele Štáblovice:
24.12. Štědrý den, 19:30
25.12. Narození Páně, 10:30
26.12. Sv.Štěpán, 10:30



roubenky, jsme mohli vybudo-
vat chodník kolem této zídky,
který plánujeme v příštím roce
prodloužit dále kolem hřbitovní
zdi a pokročit tak v propojení
obce souvislým chodníkem.

*
Dokončili jsme výstavbu dvou
tenisových kurtů,
financovanou společností
GRC pana Kolka, jenž mj.
plánuje v příštím roce dokončit
sportovní areál v dolní části
obce dostavbou fotbalového

hřiště, cvičné stěny pro tenis,
hřiště na volejbal či nohejbal
včetně nezbytného zázemí.
Věříme, že tyto iniciativy
přispějí ke zvýšení sportovních
aktivit nejen občanů Štáblovic,
ale i jeho okolí a že se
dočkáme nějaké registrované
soutěže v obci.

*
Ne vše se ale daří tak, jak
bychom si přáli. Ani v letošním
roce jsme neuspěli se svou
žádostí o dotaci na

vybudování spláškové
kanalizace v obci. Již podruhé
jsme byli zařazeni jako první
náhradník za těmi
šťastnějšími. Dlužno dodat, že
vždy požadujeme částku,
která by odčerpala valnou část
dotace, určenou pro celý kraj.
A tak úředníci raději rozdělí
více obcím menší částky a na
větší projekty zatím peníze
nejsou. V listopadu jsme proto
podali novou žádost, ale
tentokrát se obracíme na
ministerstvo zemědělství, jenž

Blahopřejeme rodičům
k narození dětí, které jsme
slavnostně uvítali v sobotu
7.října. Zřejmě poprvé
navštívili společenský sál se
svými rodiči Markéta a Martina
Janků, Marek Jedlička,
Frederic Kolek, Beata
Schmidová, Dominik Šrom,
Filip Štibraný, Leona
Grygarová, Veronika Lazecká.

Přejeme jim i touto cestou,
aby ve Štáblovicích prožili
krásné a spokojené dětství a
mnoho štěstí do života!

Již tradiční událostí
se na sklonku podzimu stává
výlov obecního rybníka. I přes
relativní nepřízeň počasí
(vzpomeňme na loňský rok)
byla celá akce velmi zdařilá.
Věříme, že ti z Vás, kdo přišli,
nelitovali. Kaprů bylo dost jak
k prodeji, tak i smažených
přímo v rybářské baště. Mnozí
účastníci se nám svěřili, že se
každo-ročně moc těší a pídili
se po receptuře na úpravu
kapra. Tu samozřejmě znají
jen kuchařky a slíbily, že
neprozradí. Všem, kdo se
podíleli, patří velké díky!

Velmi povedenou a nápaditou výstavku
tvořivosti, zálib, pěstitelských úspěchů i loveckých trofejí
jsme mohli navštívit v prvním listopadovém víkendu.
V příjemném prostředí kulturního sálu se organizátorům
podařilo vytvořit velmi vkusné, poutavé aranžmá z různých
oborů činnosti našich spoluobčanů, jenž působilo, podle
ohlasů, velmi příjemně na všechny návštěvníky. A tak patří
díky všem, kteří tuto zdařilou akci organizovali, všem, jenž
přispěli svými exponáty a bylo jedno, zda šlo o zahrádkáře,
hasiče, myslivce, včelaře či naše předškoláky. Zvláštní
poděkování pak náleží panu Milanu Pruskovi, který vše
důkladně zdokumentoval a předal pro naši fotogalerii

a Jendovi Vítkovi, jenž byl duší celé výstavky.
(k nahlédnutí na internetových stránkách www.obecstablovice.cz)

V rámci kulturních a společenských událostí v našem okolí uvádíme
kalendář nejbližších akcí na počátku příštího roku:

12.ledna , Štáblovice

18.ledna Obecní ples, Mikolajice
19.ledna

26.ledna ples nejen podnikatelů a živnostníků, Štáblovice
26.ledna ples mysliveckého sdružení Štáblovice-Uhlířov, Uhlířov

zahrádkářský ples
12.ledna ples Červený kříž, Uhlířov

hasičský bál, Štáblovice

Tělocvičná jednota Sokol Štáblovice

Vás srdečně zve na :

27.12. 2007, 14.00, škola ve Štáblovicích, 30 Kč

A taky na :

V sobotu 29.prosince, u Zámecké restaurace, v 8:59:59 hod.

dobrou náladu,párek na opékání, zkapalněný vzorek z vlastnízahrádky

Datum konání : Čas : Místo : Startovné :

Kdy ? Sraz : F kolik ?

Nezapomni

NA OBĚ AKCE ZVE VÝBOR TJ

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

PŘEDNOVOROČNÍ VYCHÁZKU

http://www.obecstablovice.cz)

