
Zastupitelstvo obce

Činnost v letošním roce

V posledním Zpravodaji jsme Vás
informovali o plánech na letošní rok a již
je zde doba bilancování. Kdo sleduje
naše internetové stránky, tak ví průběžně
o dění v obci. A pro ty, jenž počítačům
tolik neholdují, budeme dál podávat
informace touto tištěnou formou, leč
nebudou tak časté.

Zastupitelsto obce se od dubna sešlo
při veřejném zasedání třikrát. Na tom
květnovém jsme mj. schválili přijetí
dotace na vodovod Lipina ve výši
2'609'400,-Kč od Krajského úřadu. Také
jsme rozhodli změnit způsob prodeje
povolenek k rybolovu v obecním rybníku
a to jednodenní za 150,-Kč, víkendová
za 350,- Kč a měsíční za 1000,-Kč.
Rybář si přitom smí ponechat jen jednu
rybu v den chytání.
Červencové zasedání bylo vzhledem k
prázdninám neplánované, ale bylo
potřeba schválit přijetí krátkodobého
úvěru v souvislosti s profinancováním
dotace na kanalizaci. Při poměrně
složitých a zdlouhavých jednáních o
podmínkách dotace jsme dospěli ke
stavu, kdy bylo nutno nejdříve zaplatit v
termínu do 15.června cca 13mil. Kč
dodavatelské firmě, ale peníze z fondů
EU byly uvolněny až v průběhu září (a to
byl věru ještě dobrý termín). Podle
sdělení kompetentních pracovníků
ministerstva, jde o standardní postup

tedy nejdříve zaplaťte dodavateli 50% a
my Vám pak peníze z dotace dáme. Díky
korektnímu jednání Komerční banky
jsme pak překlenovací úvěr včas získali.
Dlužno dodat, že dnes je již vrácen, byť
obec na úrocích zaplatila nemalou
částku.
Na zatím posledním zasedání v září byl
mj. schválen prodej části pozemku zvaný
" " za účelem výstavby
rodinného domku v linii ulice "

". Zároveň jsme přijali
rozpočtová opatření, která z valné části
souvisí s výstavbou kanalizace a
profinancováním vodovodu Lipina.

Nejdůležitější stavební akcí v obci je v
současnosti bezesporu výstavba
kanalizace. Zdá se, že probíhá celkem
bez problémů, jen bychom si dovedli
představit rychlejší postup. Termín
květen příštího roku je sice ještě relativně
daleko, ale delší zima může plány
nabourat. Takže zde obzvláště platí, "co
můžeš udělat dnes..." Podle vyjádření
majitele firmy KGW pana
Romana Karhana nedojde v letošním
roce k uzlovému propojení již
vybudované kanalizace v horní části
obce na páteřní síť v úseku nad
hřbitovem. Důvodem je technologický
zábor staveniště na státní silnici, který
plánují až na jaře příštího roku.

Kozí louka
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Obecní rybník
se stal již tradičním tématem a nemůže
tomu být jinak ani tentokrát. Blíží se totiž
jeho tradiční výlov, v pořadí již IV. Takže
všichni jsou srdečně zváni, neboť kde
jinde uvidíte v akci celé obecní
zastupitelstvo a mnohdy i za podpory
rodinných příslušníků? Všichni se
budeme snažit, aby spokojenost
příchozích byla co největší. Takže se
uvidíme 25.října u rybníka.

Prodej dřeva
Jarní vichřice si zle zařádila v okolních
lesích a ušetřen nezůstal ani les obecní.
Došlo k vývratu stovek kubíků dřevní
hmoty, kterou bylo nutno co nejdříve
odtěžit a zpracovat. V regionu tak vznikla
najednou velká zásoba dřeva a s tím
pochopitelně klesla i jeho výkupní cena
Rozhodli jsme se proto, dřevo z obecního

lesa za nízké výkupní ceny neprodávat a
po dohodě s majitelem pojízdné pily,
kmeny postupně zpracovávat. V areálu
družstva tak můžete již od počátku
prázdnin vidět o víkendových dnech
brigádníky při řezání hranolů, fošen,
desek coby zásobu řeziva. Řezivo je také
k volnému prodeji stejně tak odkory
v ceně 100,-Kč za prostorový metr.

Sportovní dění
S radostí konstatuji, že aktivní sport se
stává nedílnou součástí každodenního
života v obci. Prakticky denně probíhaly
po celé léto tenisová utkání na našich
kurtech, které se dočkaly solidního
zázemí. Dokončeny jsou šatny včetně
sprchy, technická místnost s el.bojlerem
na teplou vodu, čerpadlem vody ze
zásobníku pro zavlažování kurtů a
osvětlení jednoho z nich.
Příští rok dokončíme i přilehlé okolí
včetně chodníku a zelených ploch tak,
abychom se nemuseli stydět přihlásit
do amatárské soutěže tenisových

družstev a pozvat tak okolní hráče k
utkání.

*
A co je velmi potěšitelné, máme v obci
snad první registrovanou soutěž a to
nejnižší IV. třídu fotbalistů. Vzhledem
k probíhající výstavbě hřiště, odehrají
letošní zápasy tj. podzim na hřiších
soupeřů. Celou jarní část soutěže pak
zase budou hrát na domácím trávníku a
my ostatní tak budeme mít možnost je
sledovat a také povzbuzovat. Výsledky
zatím nejsou kdoví jaké, ale doma je
doma, tak uvidíme. Držíme palce!

Zpracoval ing.Jiří Kapusta, místostarosta

Štáblovice
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Velmi rádi přivítáme Vaše náměty a ještě lépe vlastní příspěvky do Zpravodaje, které můžete poslat
e-mailem nebo doručit osobně na obecní úřad. Buďte objektivně kritičtí či souhlasní, ale hlavně
aktivní a staňte se spoluautory našeho nepravidelného periodika!

www.obecstablovice.cz

http://www.obecstablovice.cz


Anketa
Malým ohlédnutím za tradičním
srpnovým posvícením je anketa, která
probíhala téměř po 2 měsíce na našich
internetových stránkách

Tady asi máme co napravovat, ale
jinak věříme, že se Vám doma vše
podařilo a prožili jste příjemný víkend
se svými blízkými.

www.obecstablovice.cz

Vítáme
naše nejmenší spoluobčánky a
přejeme všem, aby prožili šťastné
dětství, nejlépe v naší obci, kterou pak,
věříme, nebudou chtít v dospělosti
opustit. Pozvání ke slavnostnímu

uvítání v sobotu 5.října přijali všichni
šťastní rodiče dětí a to Václava
Slaniny, Báry Palasové, Robina Salvy,
Ondřeje Beka, Terezy Jedličkové,
Nikolase Pruska a Filipa Šroma.

Naše farnost
Po dvacetiletém působení odchází z
naší farnosti duchovní otec P.Antonín
Kolář. Spravoval štáblovickou farnost
od smrti P.Františka Zigala v lednu 1988.
V letošním roce dovrší věku 68 let a
nadále si ponechává hradeckou farnost,
kde působí již 34 roků.
Za dobu působení v naší farnosti pokřtil
158 dětí, sezdal 16 párů, pohřbil 200 lidí.
Příkladně se staral o církevní majetek
farnosti, zajistil kupříkladu zbudování
vzdušného kanálu kolem kostela, nové
perlitové omítky v kostele a sakristii
(1993), pokrytí věže kostela měděným
plechem (1994), výměnu střešní krytiny
na kostele (1997-8), restaurování
interiéru kostela hlavních i bočních
oltářů, soch, obrazů, Piety, varhan.
V roce 2003 jsme slavnostní mši svatou
oslavili 400. výročí posvěcení kostela
sv.Vavřince. Ještě před slavností byla
na jaře provedena nová fasáda kostela,
opraveny kostelní dveře a okenice
na věži. O rok později byly opraveny
kostelní lavice. Letos byla vyměněněna
krytina na farní budově spolu s opravou
komínů.

Náklady na tyto a další práce přesáhly
částku 2 mil. Kč, převážně z darů
farníků, sponzorů a příspěvku Obecního
úřadu ve Štáblovicích.

Děkujeme mu i tímto za jeho kněžskou
službu, za vše dobré, co vykonal pro
farníky i farnost.

Jeho nástupcem byl jmenován
Mgr.P.Václav Koloničný, mladý kněz,
jenž před svými studiemi v Římě byl
administrátorem ve farnosti Slavkov.
Přejme mu, aby navázal na vše dobré
svého předchůdce.

Neméně významnou stavbou bylo
vybudování inženýrských sítí v lokalitě
"záhumení". Jsou hotovy veškeré
výkopové práce, proběhla kolaudace
elektropřípojek, v zemi je technologie pro
plynofikaci, vodovod, spláškovou
kanalizaci a odvod povrchových vod.
Zbývá dokončit zokruhování
vodovodního řádu, rozdělení do dvou
tlakových pásem a sítě zkolaudovat.
Naším přáním pak je, aby co nejdříje
došlo k naplnění a využití jejich účelu.
Ale to již záleží na jednotlivých majitelích
pozemků, jak budou vstřícní při
jednáních. Zájemců o stavební místa je
mnoho a myslíme si, že právem...

*
Další probíhající stavební akcí je
přivaděč z vodního vrtu, coby
alternativního zdroje kvalitní pitné vody
pro naši obec. Přivaděč je praktický
hotov, v těchto dnech probíhá realizace
elektropřípojky, kdy bylo nutno přidat
sloup elektrického vedení pro překlenutí
silnice na Lipinu a od sloupu pak v zemi
přípojku dokončit.

Samotné výkopové práce probíhaly v
náročném kamenitém terénu, který se
ke konci měnil de facto ve skálu.
A paradoxně možná i proto může dál
probíhat renesance štáblovického
kamene, coby kvalitního a estetického
stavebního materiálu, nyní při stavbě
zázemí pro fotbalové hřiště. Ale zase i
zde platí, všeho s mírou...

Velkou radost velmi spontálně vyjádřili
obyvatelé Lipiny a Vendelína, když se
dočkali nového asfaltového koberce na
všech místních komunikacích. "Konečně
si budeme moci doma vyvětrat", nechal
se slyšet jeden z nich s narážkou, na
velkou prašnost staré cesty. Faktem je,
že obě lokality jsou nyní jako z cukru.
Možná to bylo umocněno i doznívajícím
krásným babím létem, ale docela jsem
jim v tu chvíli záviděl...

*
A abychom nezapomněli, opravy silnice
se dočkali i v části Mlýnek, ale nejsem si
jistý, zda radost u některých z nich
převýší nevraživost , se kterou jsem měl
možnost se setkat. Moc bych si přál, aby
převážila vzájemná úcta a tolerance.

*
Dokončený byl sádek u rybníka, takže
letošní výlov, o kterém si přečtete dále,
může začít a bude mít solidní zázemí.

*
Není zde prostor a ani důvod vyjmenovat
zde vše, co jsme v letošním roce stihli až
dosud v obci vybudovat, postavit či
opravit. Ten kdo má zájem to vidí. A i když
ještě není konec roku a dokončit chceme
ještě přístavbu nové pošty, patří se již nyní
poděkovat všem, kdo se o to zasloužili, od
lidí na veřejně prospěšné práce, které
jsme si vybrali z Úřadu práce, přes
zaměstnance obce až po starostu, který
v š e z va ln é čá s t i o r ga n i z uj e .

http://www.obecstablovice.cz

