Vážení spoluobčané,
v tomto sloupečku přicházíme většinou s
nějakým apelem, který vychází od Vás
jako problém, na který chcete upozornit.
Bylo tomu tak v případě nepříjemného
hluku v neděli od travních sekaček,
motorových pil, fréz a jiných pomocníků,
což se setkalo s velkým porozuměním a
kladnou odezvou. Věříme, že nejinak
tomu bude i v další výzvě, ve které se
obracíme hlavně na všechny majitele
psích miláčků. Vězte, že jen velmi těžko
někomu budete vysvětlovat, že ten Váš
pejsek, který pobíhá po vesnici, je hodný
a nikomu by nic neudělal... Pro okolí je
každý volně pobíhající pes velmi
nepříjemný a lidé, hlavně děti, se právem

cítí ohroženi. Upozorňujeme, že majitel je
zodpovědný za svého psa a je povinen
mít jej zajištěného tak, aby nemohl utéci
ze svého výběhu a na vycházce na
vodítku a s náhubkem. Zvláště to platí u
větších plemen psů, které majitelé na
vycházce rádi nechávají volně pobíhat,
kdo ví proč, bez náhubku i tam, kde lze
předpokládat pohyb lidí. Pokuste se,
vážení chovatelé vlčáků, rotvajlerů,
x...teriérů a dalších podobných miláčků
vžít do role dítěte, kterému se znenadání
dívá do očí cizí nezajištěný pes. A pak si
zkuste uvědomit, že to dítě, jehož akci
můžeme jen těžko předvídat, natož pak
reakci pejska, je dítětem Vaším, vnukem,
jinak blízkým. Snad pochopíte.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s místním obecním úřadem
vyhlašuje ve dnech od 12.5. - 16.5.2008

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
* letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) především kabátů a bund,
* lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek,
* domácích potřeb, nádobí bílé i černé - vše jen funkční,
* peří, péřových přikrývek a polštářů, dek a přikrývek obyčejných (vatovaných),
* hraček a školních potřeb, časopisů, knih,
* nepoškozené obuvi, kabelek, tašek, batohů.
Věci, které vzít nemůžeme:
* lyžařské boty, oděvy z umělých vláken (silon, nylon, dederon), ledničky, televizory,
počítače, nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky (transportem se znehodnotí)

Štáblovice

ZPRAVODAJ
www.obecstablovice.cz
Zastupitelstvo obce
Na svém posledním zasedání 10.března
t.r. byl m.j. schválen plán práce na rok
2008 a vězte, že je velmi náročný a to
jsme ještě ani netušili, že nám bude
schválena dotace na vybudování
kanalizačních řádů a kanalizačních
přípojek v celkové výši 25'191'709,-Kč!
O dotaci jsme žádali již po třetí, poprvé
však na Státním zemědělském
intervenčním fondu, jenž spravuje peníze
z Evropské unie a pro letošní rok vyhlásil
příslušný program. Že získat peníze z EU
není tak snadné svědčí i to, že se tímto
zabývá spousta specializovaných firem.
A nás může těšit, že jsme to dokázali
sami a za to patří dík všem, jenž se
podíleli! Podepsali jsme příslušnou
smlouvu o podmínkách čerpání dotace a
od 21.dubna již započne firma KGW,
která vzešla jako vítěz z výběrového
řízení v r.2006, se samotnou výstavbou
kanalizační sítě. A teď zpět k dalším
plánům pro letošní rok.

Věci zabalené do igelitových pytlů či krabic přineste v uvedeném termínu v úředních
hodinách na OÚ Štáblovice, kde budou shromažďovány.
Děkujeme!

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!
Za přispění spoluautorů zpracoval ing.Jiří Kapusta, místostarosta

Duben 2008

Pravděpodobně charakteristický obrázek
v obci pro nejbližší měsíce.

Plán práce pro letošní rok
Vybudování prostranství před obecním
úřadem. Tato akce je již v plném proudu.
S využitím pracovníků určených na
veřejně prospěšné práce z Úřadu práce,
je již hotový nový plot a budou
pokračovat zemní práce. Vznikne zelený
osázený ostrůvek tak, aby se dalo
pohodlně zajíždět k úřadu, zaparkovat a
stejně pohodlně odjet. Takový malý
kruhový objezd. Konečnou úpravu
zadlážděním provedeme až po ukončení
všech zemních prací v okolí úřadu kanalizace, pokládka el.vedení do země.
*
Vybudování inženýrských sítí na lokalitě
"Záhumení". Tyto práce byly zahájeny ve
druhém dubnovém týdnu a v první fázi
půjde o elektrifikaci všech parcel ze
strany zahrad. Měli jsme v úmyslu
provést jeden širší výkop zároveň pro
přivedení vodovodního řádu a pokládku
kanalizace pro povrchovou vodu, ale
nevstřícnost nájemníka pole, které by
bylo dotčeno v pásu o šířce cca 2-3m
podél cesty, v tom prováděcí firmě
zabránila. Ve druhé fázi, tak jak bude
postupovat budování kanalizace, dojde i
zde k dostavbě inženýrských sítí, tj.
vodovodního řádu kanalizace a
plynofikaci. Cílem je zpřístupnit tuto
krásnou lokalitu pro bydlení, vždyť první
domky již stojí...
*

Jistě uznáte, že požární zbrojnice již
dávno není chloubou obce a tak jsme se
rozhodli, přistoupit k její postupné
rekonstrukci. V prvém kroku půjde
o jednopodlažní přístavbu (směrem
k požární nádrži), do které přestěhujeme
poštu. Až potom přistoupíme k opravě
stávající budovy. Ještě letos dostane
novou střechu s klasickým krovem a
vzniklé půdní prostory, spolu s uvolněnou poštou plánujeme využít pro
malometrážní byty k pronájmu, ale to až
napřesrok.
*
Od počátku roku probíhají projektové a
schvalovací řízení kolem přivaděče vody
z hloubkového vrtu, o kterém jsme
informovali v loňském roce, jakožto
o doplňkovém zdroji kvalitní pitné vody.
Jakmile získáme stavební povolení,
zahájíme práce. Přivaděč bude končit
v regulační stanici nad vesnicí, kde bude
přes úpravnu napojen na stávající
vodovod z "Hůrky".
*
Ve spolupráci s investorem Gold Royal

Obecní rybník
se stal v poslední době velmi
diskutovaným tématem. Je to asi proto,
že velmi výrazně ovlivňuje ráz krajiny a
je jakousi bránou do obce. O obnově
přestárlých topolů na jeho břehu již toho
bylo řečeno i napsáno mnoho a jak už to
tak bývá, kolik lidí tolik názorů. O tom
většinovém však vypovídá stav ankety,
která probíhá na internetových stránkách
obce, kde se převážná většina vyslovila
pro obnovu stromů (viz. obrázek). Nová
výsadba dubů je již hotova a tak si jen
přejme, aby rostly a jejich koruny tak
brzy dotvořily malebný pohled při sjezdu
k vesnici.
Koncem března proběhlo zarybnění a to
část z vlastní sádky kolem 300kg ryb a
dokoupením asi 500 kg ryb. Zároveň
připravujeme nová pravidla pro samotné

Crown pana Kolka pokračuje již od
počátku roku výstavba sportoviště v
dolní části obce. Po dokončení bude
k dispozici fotbalové hřiště soutěžních
rozměrů včetně šaten a příslušenství a
také hřiště pro volejbal či nohejbal.
Zároveň se dokončuje tenisový areál se
dvěma kurty, cvičnou zdí a zázemím.
*
V místní části Mlýnek plánujeme opravu
části komunikace v rozsahu schválených
finančních možností obce.
*
Větší úpravy prostranství sice proběhnou
až po kompletním dokončení kanalizace,
přesto chceme položit dlažbu na
parkovišti u hřbitova.
*
V místním pohostinství se dokončuje
rekonstrukce a rozšíření sklepních
prostor, které poslouží z části jako sklad,
ale podle vyjádření investora pana Kolka
zde bude i stylová vinárna. Pokud se vše
bude dařit, o posvícení uvidíme...
rybaření tak, aby se tento koníček více
zpřístupnil a zároveň nezatěžoval v
takové míře dobrovolné rybáře.
Shodněme se, že tečkou za tématem topoly,
bude výsledek internetové ankety, jejíž stav
k 16.4.2008 přetiskujeme. Anketa probíhala
téměř po 2 měsíce na www.obecstablovice.cz

Provoz v místní knihovně

Vážení čtenáři a milovníci dobré četby,
ne všichni asi víte, že naše obec má
knihovnu, která je umístěna v budově
obecního úřadu. Vchod je ze strany
zdravotního střediska.
Každou středu od 15,00 do 17,00 si
tak můžete půjčovat knihy za roční
poplatek 20,- Kč dospělí a 10,-Kč děti.

Tenisový klub Štáblovice
Přátelé tenisu ve Štáblovicích, na vzdory
nepříznivé zimě bez sněhové peřiny
tenisové kurty dobře přečkaly svou první
zimu. Dali jsme vše do pořádku a nyní
se již může hrát. A jak bude vypadat
provoz na kurtech, kdo se bude o ně
starat a mnohé další otázky si možná
kladou zájemci o tuto hru ve
Štáblovicích. Pokusím se zde některé
otázky ozřejmit.
Předně bych uvedl za přípravný výbor,
že je registrován tenisový klub
s názvem TK Štáblovice pod
identifikačním číslem IČO 226 77 518 a
může začít fungovat. To značí, že může
přijímat členy, uzavírat smlouvy,
organizovat či zúčastňovat se soutěží
atd. V průběhu května proběhne valná
hromada, na které si členové zvolí
výkonné orgány. Členem TK se může
stát každý, kdo se ztotožní se stanovami
klubu a uhradí členský příspěvek ve výši
1000,-Kč/rok resp. 500,-Kč/rok pro žáky
a studenty. Členství v TK bude mj.
opravňovat k využívání tenisových kurtů
po předchozí internetové registraci.
Každý člen TK obdrží klíč od tenisového
areálu a může si zahrát kdykoliv, má-li
provedenou registraci na internetu nebo
tenisový dvorec není obsazený
registrovaným hráčem. Vždy bude platit,
že hráč s platnou rezervací má přednost.
Přístup do rezervačního systému na
internetových stránkách obdrží každý
člen TK pod svým jménem a heslem,

Původní sortiment knihovny je
doplňován novinkami z Městské
knihovny P. Bezruče v Opavě a rovněž
z obecního rozpočtu již byly a dále
budou dokupovány knihy nové. Takže
pro stálé a také pro nové čtenáře je to
malé zpestření a důvod k návštěvě!
Božena Lichovníková

které si zvolí. Samozřejmostí musí být
důkladná údržba dvorce hráči po
ukončení hry. Hráč, který nebude členem
TK musí uhradit poměrnou část z ceny
za pronájem. Maximální délka rezervace
je 2hod denně. Údržba areálu bude
zcela v režii členů TK, kteří se musí v její
prospěch zavázat bezplatně odpracovat
cca 20 hod ročně. Případní zájemci o
členství v TK Štáblovice se mohou již
nyní přihlásit na e-mail: jikap@volny.cz.
Veškeré informace naleznete vždy
na www.obecstablovice.cz v sekci
"TENISOVÝ KLUB".

Výsadba okrasných dřevin
Pravděpodobně neušla Vaší pozornosti
poměrně rozsáhlá výsadba jehličnanů
převážně v dolní části obce. Jde o
dřeviny ze zahradnictví Pasič v Dolních
Životicích, kde majitel připravuje
rekonstrukci ploch a za velmi výhodnou
cenu dřeviny vyprodával.

