
Vážení spoluobčané,
v dubnovém zpravodaji jsme
Vás oslovili s žádostí být
ohleduplní ke svému okolí a
začít už tím, že nebudeme

využívat v době pracovního
klidu hlučné nářadí a zahradní
techniku. Ve velké míře se
tento apel setkal s pochopením
a jistě jste to poznali na
poklidných nedělních dnech a

snad i ocenili. Všem z Vás,
kteří jste se připojili, moc
děkujeme ! A pro ty, kteří nutně
musí posekat trávník v neděli
odpoledne, zkuste zvážit, zda
je to nezbytné...

Zastupitelstvo obce

K veřejnému jednání se
zastupitelstvo obce sešlo od
dubnového zpravodaje celkem
ve dvou měsících k projednání
vesměs běžných provozních
záležitostí.

*
V měsíci květnu proběhla
kontrola na hospodaření obce a
na vedení účetní agendy
nadřízeným orgánem. Výsledek
kontroly byl bez vážnějších
připomínek. Zároveň jsme

schválili závěrečný účet
hospodaření za rok 2006.

*

Schválen byl návrh na vznik
věcného břemene ve prospěch
elektrárenských rozvodů pro
elektrifikaci “Záhumení”.
Je s podivem, že ne všichni
majitelé přilehlých zahrad
souhlasí s umístěním přípojky.
V budoucnu pak bude jen velmi
obtížné přípojku získat a pokud
ano, pak za nesrovnatelně
vyšší náklady.

*

Uzavřeli jsme
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pozemky mezi zámkem a
pohostinstvím, na kterých
proběhnou v souladu s
územním plánem stavební
úpravy nákladem nájemce. viz.
další článek.
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Realizujeme

Jistě nikomu z Vás neunikl
stavební ruch kolem školy a
pohostinství. Děje se tak v
souladu se schváleným
územním plánem obce, který
řeší prostranství mezi zámkem
a pohostinstvím jako klidovou
neprůjezdnou zónu, kde by lidé
mohli posedět bez obav z
projíždějících aut či mnohdy
bezohledných motorkářů. V
první etapě dojde v této části
jen ke skrývce asfaltové silnice,
návozu hlíny a zatravnění
plochy. Prostor mezi školou a
pohostinstvím bude vydlážděn
a dlažba bude pokračovat
kolem školy až ke vstupu do
kulturního domu. Původní

dlažbu využijeme v jiné části
obce pro chodníky. Následovat
bude posunutí zídky podél
cesty zvětšením poloměru
zatáčky před kostelem tak, aby
vznikl pás podél hřbitovní zdi
pro vybudování chodníku bez
zúžení vozovky.
V další etapě, která určitě
nebude v letošním roce, pak
dojde ke konečnému ztvárnění
centrální návsi. Vzniknou
propojovací chodníky, po
uložení el.vedení do země
budou odstraněny sloupy, dojde
k osazení soliterů, osvětlení.

*
Protože budování centra obce
nebylo ve finančních
možnostech a prioritách
obecního úřadu na několik
nejbližších let, rozhodl se

majitel zámku věc uspíšit a
provést na vlastní náklady.
Obecní úřad v rámci možností
může přispět využitím
pracovníků na veřejně
prospěšné práce, jejichž mzda
je z části pokryta z prostředků
obce a z části úřadem práce.

*
Majitel zámku plánuje zahájit
ještě v letošním roce opravu
budovy bývalého obecního
úřadu a v budoucnu i
rekonstrukci bývalé cihelny,
jenž v počátcích své existence
sloužila jako malý pivovar.
Úmysly majitele s touto stavbou
neznáme, ale s ohledem na
jeho snahu až vášeň o
navrácení věcí do původního
stavu...(?)

červenec 2007

Placená inzerce

Jiří Hoblík, starosta a ing.Jiří Kapusta, místostarosta

Přerušení výuky v ZŠ
Je sice doba prázdnin a tak
titulek nikoho z nás nepřekvapí.
Problém však je, že dveře školy
pro naše děti zůstanou zavřené
i po prázdninách a to nejméně
do roku 2009. Důvodem je
malý počet žáků, které jejich
rodiče na naší školu přihlásili
(4). Snahou obecního
zastupitelstva sice bylo provoz
školy udržet i za cenu
ekonomické nerentability, ale

vše má své meze. A tak je nám
líto těch malých capartů, kteří si
budou muset každé ráno
přivstat a vypravit se do
vzdálené školy, kterou jim
rodiče vybrali. Přejme jim i
rodičům, aby se naplnily jejich
tužby za vzděláním a
hlavně, ať se cestou do školy a
zpátky domů nic zlého
nepřihodí. Ironií zůstává, že
děti, jenž přecházely na vyšší
stupeň opavských škol z té
naší, byly vesměs velmi

pozitivně hodnoceny. A tak
zbývá jen poděkovat
odcházející paní učitelce Lence
Marošové za dobrou práci.

lepším

Přejeme dětem hezké prázdniny a Vám všem, kteří se teprve chystáte, pohodovou dovolenou!

www.obecstablovice.cz

http://www.obecstablovice.cz


*
V nejbližší době začne také
stavba opěrné zídky kolem
roubenky a položení chodníku.
Zároveň vzniknou po dohodě s
majitelem pozemku nová
parkovací místa mezi
roubenkou a hřbitovní zdí a
spojovací silnice bude značená
jako jednosměrná.
Pozemek na chodník i
parkoviště převede bezúplatně
majitel na obec, která pak bude
realizovat i financovat vlastní
stavbu.

*
Dále plánujeme vybudovat
samostatný vstup pro
mateřskou školu tak, aby po
prázdninách provoz ve školce
nebyl rušen provozem ve zbylé
části budovy školy. Ta bude
nadále využívána pro bydlení, a
místnost, dříve upravená pro
cvičení, již dnes slouží
zájemcům o aerobic a hlásí se i
stolní tenisté. Opuštěná třída
viz. jiný článek o přerušení
provozu školy, čeká na své
využití. Zvažujeme možnost
lehké sádrokartonové
konstrukce k vybudování dvou,
tří malometrážních bytových
buněk např. pro osaměle žijící
spoluobčany.

Občané Lipiny se konečně
dočkali pitné vody z
vodovodního řádu. Poté, co
specializovaná firma
nainstalovala úpravnu vody,
mohlo dojít k instalaci
vodoměrů a používání vody
jako pitné. Věříme, že vody ze
zemního vrtu bude dostatek a
nedojde k výpadkům v
dodávce, jako tomu bylo ve
zkušebním provoze, kdy se
voda odebírala bezplatně jako
užitková. Problémem zatím

zůstává nedokončené překrytí
části mistní komunikace
živičným povrchem po výkopu
vodovodního řádu, ale nakolik
jde o poměrně nákladnou
záležitost, nebylo v možnostech
obce toto ihned řešit.
V souvislosti s úrovní státní
silnice na Lipinu, budeme se
v nejbližších dnech obracet na
příslušnou správní organizaci
se žádostí o komplexní oprav
u silnice.

*

Zvykli jsme si na pojem
, kterým

označujeme malou stavbu
u dolního rybníka a tak u toho
zůstaneme, vzdor tomu, že si
mnozí z nás představují
rybářskou baštu úplně jinak. Z
původního záměru, zbudovat
na břehu rybníka malý sklad
pro krmivo ryb a nějaké to
nářadí k jeho údržbě, jsme došli
k současné podobě asi
způsobem "když už tak už".
Zase zde bude nekonečná
polemika, jak mělo vypadat.
Pokud si připomeneme dobu
před pár lety, tak se jistě
shodneme, že rybník byl jako
přirozená lokalita jakousi
nedílnou součástí obce a při
tom si málokdo našel cestu k
posezení na jeho břehu (žádná
lavička) či procházce kolem
(z větší části zarostlý kopřivami
a bodláky). Vždy zjara a na
podzim se objevila skupina
cizích rybářů. Zjara, aby rybník
napustila a zarybnila a na
podzim, aby rybník vylovila a
vypustila. Málokdo z nás však
tyto akce vysledoval a většinu
to ani nezajímalo a rybník tak
byl v našem podvědomí jen
jako místo, jenž vnímal od
příjezdové silnice ve smyslu

. Cílem obecních

zastupitelů není v tomto
případě nic jiného, než
zatraktivnit tuto malebnou část
obce širšímu využití pro
odpočinek i zábavu. Jak se to
daří, posoudíte sami. Rybník je
v péči místních rybářů a každý
si může zkusit štěstí
s rybářským prutem vždy v
neděli dopoledne.

Na rybářskou baštu bylo
vydáno kolaudační rozhodnutí
mj. s možností provozovat tzv.
kioskový prodej. Zastupitelstvo
na svém posledním jednání pak
schválilo záměr k pronájmu. Do
doby než se najde vhodný
zájemce, bude provoz rybářské
bašty omezen na víkendy pod
hlavičkou obce.
Veřejná kolaudace již také
proběhla o posledním
červnovém víkendu a ti z Vás,
kteří si udělali čas a přišli se
podívat i pobavit, snad uznají
snahu o plnění výše uvedeného
cíle. Všem, kteří se zasloužili o
toto dílo, touto formou
děkujeme a zvláště těm, kteří
přiložili ruku ve svém osobním
volnu.

Máte-li zájem o provozování,
můžete podat svou žádost na
OÚ s uvedením Vašich
představ, zejména plánovanou
otevírací dobu, rozsah
nabízených služeb apod.

rybářská bašta

to

už
jsme doma

Informujeme
Vodovodní řád pro Lipinu

Rybářská bašta

Úřední hodiny na OÚ

Jelikož se objevují stížnosti
stran nedostupnosti úřadu
v pracovní době, je nutné
ozřejmit, že starosta i jeho
zástupce jsou funkce
neuvolněné. Oba vykonávají
své povinnosti, spojené s tímto
úřadem až nad rámec své
pracovní doby a nemohou být
permanentně k dispozici
na úřadě. Administrativní
pracovník, jenž pracuje na
zkrácený pracovní úvazek, pak
má kromě běžné kancelářské
práce i řadu jiných povinností
mimo kancelář úřadu. To vše je
dáno ekonomickými možnostmi
obce. Je však pravdou, že když
se někdo z Vás na úřad vydá a
narazí na zamčené dveře, tak
je rozladěný. To se však

nestane, pokud si naplánujete
návštěvu v úřední hodiny:

Pondělí 15.00 - 17.00

Středa 10.00 - 12.00
15.00 - 17.00

Děkujeme za pochopení a
těšíme se na Vás.

*

Zemní vrt jako alternativní
zdroj pitné vody

Odvoz komunálního odpaduObdrželi jsme výsledky rozboru
vody ze zemního vrtu a byli
jsme velmi příjemně překvapeni
naměřenými hodnotami. Tyto
ve všech ukazatelích zdaleka
splňují předepsané normy!
Podle vyjádření dodavatele vrtu

Mgr.Kůrky, "jde o zcela
vyjímečnou kvalitu vody s jakou
se setká u jednoho vrtu ze sta".
Pro obec to znamená mj. další
významnou úsporu za úpravnu
vody a zdá se i její zkvalitnění
pro občany. Na svém
posledním jednání
zastupitelstvo obce schválilo
zadání projektové
dokumentace pro přivaděč a v
současné době probíhájí práce
na tomto projektu.

*

Bude nadále dle sdělení
Technických služeb probíhat v
úterý a to v sudých týdnech. Je
to změna trvalá oproti pátku
v minulosti.

Kultura a sport
Tenisové kurty

Tak jsme se konečně dočkali
(tedy alespoň někteří sportovní
nadšenci) a dva tenisové
dvorce jsou již v permanenci!
Po úvodním zkušebním týdnu,
je možno konstatovat, že
tenisové kurty jsou téměř
hotovy, zbývá vybudovat jen
půlkurt s cvičnou hrací zdí a
terénní úpravy. Všichni
sportovci, kteří se ztotožní
s , je mohou
využívat. Hrací jednotka trvá
60min. a cena za jednotku je
dopoledne 30,-Kč a odpoledne
50,-Kč. je přístupný
na našich internetových
stránkách nebo přímo
na tenisových kurtech. Zahrát
si můžete o prázdninách
od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 20.00.
Správcem dvorců bude
na zkušební dobu Michaela
Urbanová, kterou zájemci
zastihnou na tel. 731 152 694

případně na č.p.71 Pavel Šrom
ml. Přijďte si zasportovat !

*

Někdy před deseti lety z
iniciativy několika nadšenců
začala strastiplná cesta k
tenisovým kurtům ve
Štáblovicích. Vytipován byl
tehdy nevyužitý pozemek za
výrobnou květináčů, zarostlý
pýrem a plevelem. V době, kdy
svépomocí a z nadšení vznikl
základ dvou kurtů a chyběla již
jen konečná patentní vrstva
před vlastní antukou, zasáhly
do vývoje události, spojené
s prodejem zámku a snahou
nového majitele o postupnou
obnovu zámeckého parku.
Slovo dalo slovo a my jsme
majiteli zámku tehdy uvěřili, že i
když původní kurty již nikdy
nedokončíme, "příští rok" si
zahrajeme na nových. Ten
"příští rok" se však poněkud
protáhl, no snad to nějak
doženeme...

Dlužno dodat, že stavbu
současných tenisových kurtů
kompletně financuje firma
GOLD ROYAL CROWN a.s.
pana Kolka. Pokud na
dokončení kurtů pracovali i
zaměstnanci obce, určení pro
veřejně prospěšné práce, pak
to bylo dáno tou skutečností,
že po dokončení budou
tenisové kurty předány
bezúplatně obci a to na
základě již dříve uzavřené
smlouvy z roku 2004.

Hracím řádem

Hrací řád


