Poděkování
VPOZ při OÚ Štáblovice

ZO ČZS ve Štáblovicích

Předsedkyně výboru děkuje svým členkám za
obětavou práci při plnění úkolů v roce 2008.
Přeje jim a všem občanům naší obce šťastné
a radostné prožití vánočních svátků a
do nového roku 2009 hodně zdraví, štěstí a
spokojenosti.

Poděkování za obětavou celoroční práci
v roce 2008 všem členům výboru ZO při
naplňování úkolů z plánu činnosti. Zároveň
popřát jim i všem členům ZO a všem
občanům naší obce šťastné a radostné prožití
vánoc. Do nového roku 2009 všem hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti přeje

Štáblovice

předseda ZO ČSZ Štáblovice

Přejeme

všem našim spoluobčanům
prožití krásných vánočních dnů tak, jak si
sami představují a pak vůli, sílu a zdraví

přenášet si alespoň částečky vánoční
atmosféry do každodenního, všedního
života. Jistě to pak vzájemně oceníme.
Zastupitelstvo obce

Ten z Vás, kdo někdy navštívil kancelář obecního úřadu, setkal se tam s vždy
usměvavou, ochotnou paní Annou Vítkovou. S časem však nelze bojovat a tak
nastala doba výměny generací a paní Anička, jak jsme si za ta léta zvykli ji
oslovovat, odchází z úřadu užívat si zaslouženého důchodu a jak sama říká, velmi
se již těší. Věříme, že všichni, kdo měli možnost se s ní setkat, ji přejí mnoho
spokojených dnů v té nejkrásnější části života, pevné zdraví a stálý úsměv na
rtech.

Aničko, děkujeme !

PF 2009

Vánoční bohoslužby v kostele Štáblovice:
24.12. Štědrý den, 21:00
25.12. Narození Páně, 10:30
26.12. Sv.Štěpán, 10:30
1. 1. Nový rok 10:30

Jiří Hoblík, starosta a ing.Jiří Kapusta, místostarosta

Nechť se vydáte vždy
tou správnou stopou...

ZPRAVODAJ
Zastupitelstvo obce
Sešlo se na svém posledním
veřejném zasedání v tomto
roce. Projednán a schválen
byl rozpočet obce na rok 2009
a také hospodaření
mikroregionu Hvozdnice za
prvních 8 měsíců tohoto roku.
Toto sdružení 10 obcí zatím

Ohlédnutí za rokem
Stalo se již samozřejmostí, že
v obci probíhá řada stavebních úprav či investičních akcí
a jinak tomu nebylo ani v
končím roce 2008. Ten byl
umocněn tím, že jsme získali
dotaci na splaškovou
kanalizaci a tak není asi nikdo
v obci, kdo by byl ušetřen
omezeními, spojenými s touto
investiční akcí. Práce pak
budou pokračovat na jaře
příštího roku tak, jak umožní
počasí, ale i s ohledem na
plánovaný termín dokončení v
květnu. Jde o poslední zemní
práce v obci takovéhoto
rozsahu. Všichni se pak
těšíme, jak budeme obec
konečně společnými silami
zkrášlovat. Častečně jsme již
začali v loňském roce a to

Prosinec 2008

nepracuje podle našich
představ neboť se jen složitě
hledají společná témata či
investiční akce.
*
Vzdor tomu, že již z části
pijeme vodu z našeho
zemního vrtu, bylo nutné
upravit cenu vody na 20Kč za
kubík, jako reakci na zvýšení

ceny od SMVaK Opava.
*
Jmenovány byly komise
k provedení každoroční
inventarizace majetku obce.
*
Schváleno bylo opětovné
otevření školy pro naše
nejmenší školáky od 1.září
2009 (viz. dále).

úpravami kolem školy a
následně letos před kulturním
domem. Ještě stále probíhají
práce před obecním úřadem,
kde vzniká parkovací plocha.
Veškerá elektrifikace v této
zóně byla ze sloupů
přesunuta do země tak, aby
změť drátů a sloupů nerušila
vznikající prostranství.
Konečnou úpravou pak bude
položení dlažby a výsadba
zeleně včetně vzrostlejších
stromů. Započali jsme s
rekonstrukcí budovy pošty a
hasičské zbrojnice. Práce na
přístavbě budoucí nové pošty
budou pokračovat i v zimě s
tím, že na jaře příštího roku se
rozšíří na celou budovu.
A jelikož jsme bilancovali již v
minulém Zpravodaji, tak jen ve
zkratce si shrneme další

nejvýznamnější akce v obci stavba zázemí pro tenisové
kurty a výstavba sportoviště v
dolní části obce (investuje
Gold Royal Crown pana
Kolka) - inženýrské sítě v
lokalitě Záhumení - vodní
přivaděč od zemního vrtu k
úpravně vody včetně
elektrifikace a oplocení vrtu dokončení vodovodu Lipina s
úpravnou vody a osazením
vodoměrů - kompletní
asfaltový povrch komunikací
Vendelín, Lipina a části
Mlýnek - dokončení sádky.

Ale nezůstalo jen u práce a tak
proběhla také řada kulturně
společenských akcí - tradiční
plesy, masopustní veselí
včetně vodění medvěda,
posvícenecká oslava Vavřince
patrona našeho kostela,
slavnostní vítání nových
občánků či řada soukromých
oslav významných životních
jubilejí za účasti zástupců naší

obce v řadě gratulantů. Také
sport se začíná v obci
probouzet a k tradičním akcím
místní sokolské organizace výšlapy, turnaj v minikopané,
vánoční turnaj ve stolním
tenise, se přidávají i nově
vzniklé sportovní kluby fotbalový a tenisový, jenž
nabízí další rozvoj sportovních
aktivit všem zájemcům. A to je

Anketa

jste mohli pro objektivitu jen
jednou. Hlasování je vždy
pochopitelně anonymní.
Výsledek hlasování
ukazuje, že většina z Vás
není spokojena a v příštích
volbách dáte přednost jiným
tvářím. V každém případě
budeme rádi za věcné
připomínky, co je potřeba
zlepšit, v čem je práce
špatná. Díky všem, kteří se
ankety zúčastnili a
připravíme další, takže
občas mrkněte na internet.

Je to již dva roky, co bylo
ustaveno zastupitelstvo
obce v dnešním složení.
A protože je v polovině
svého mandátu, měli jste
možnost, občané obce a
zároveň voliči, vyjádřit se po
dobu dvou měsíců v anketě
na našich internetových
stránkách

www.obecstablovice.cz
k práci zastupitelstva.
Hlasovat z Vašeho počítače

povzbudivé ohlédnutí za
končícím rokem 2008.

Zastupitelstvo obce pak
děkuje všem, kdo přispěli
k tomu, že můžeme
konstatovat: Rok 2008
byl pro obec rok dobrý.
A toto konstatujeme vzdor
následující anketě...

Stav ankety k 21.12.2008:

Změny ve sboru dobrovolných hasičů
Náš sbor dobrovolných hasičů změnil velitele. Na místo odstupujícího Jendy Urbánka se funkce
ujal Vlastimil Valík. Ten se také ihned iniciativně zapojil do sestavování nové zásahové jednotky
hasičů, velitelem které byl jmenován Michal Prejda. Všem odstupujícím děkujeme za práci ve
prospěch nás všech a těm novým přejeme, aby je dobrovolná činnost bavila a našli v ní krom
zodpovědnosti i díl seberealizace.

Fandíme
Naši fotbalisté ukončili podzimní část
svého premiérové vystoupení v
registrované soutěži dospělých výrazným
vítězstvím na hřišti rezervy Chvalíkovic.
Připsali si tak cenné body a hlavně si
dokázali, že to půjde. Po rozpačitém
začátku, kdy inkasovali jednu prohru za
druhou přišla remíza a dvě vítězství.
Dlužno dodat, že všechna utkání mužstvo
odehrálo na hřištích soupeřů.
Uvidíme, zda jarní část zase bude celá na
domácí půdě, neboť trávník ještě není v té
kvalitě, aby po zimě snesl nelítostné boje.
Zde jistě platí, nic neuspěchat.
V každém případě jde o prezentaci obce v
nejvíce sledovaném sportu a tak jsme mohli
každé úterý na stránkách Regionu zhlédnout

výsledky a tabulky všech soutěží a věru je
dobře, že je tam i mužstvo z naší obce.
Takže v zimě dobře potrénovat a na jaře
"hoši do toho..."

V rámci kulturních a společenských událostí
uvádíme kalendář nejbližších akcí v naší obci na počátku příštího roku:
17.ledna h asičský bál
24.ledna obecní ples
31.ledna ples mysliveckého sdružení Štáblovice-Uhlířov
7.února
13.února
21.února
28.února

zahrádkářský ples
ples SK Štáblovice fotbal
maškarní bál
masopustní vodění medvěda s večerním pochováním basy

Tělocvičná jednota Sokol Štáblovice
Škola ve Štáblovicích zase bude
Velmi dobrou zprávou je plánované znovuotevření školy
pro naše nejmenší žáčky. Stane se tak od 1.září 2009.
Rodiče osmi dětí se rozhodli podpořit iniciativu manželů
Kolkových, obce a ředitele školy v Melči a své děti
přivedou k zápisu do naší školy. Příslibem jim je kvalitní
zázemí školy, zkušený pedagog, nabídka několika
mimoškolních zájmových kroužků, školní družina a
hlavně téměř rodinné prostředí v místě, kde vyrůstají a
které bezpečně znají. Budou tak zatím ušetřeni od
cestování a ráno v pelíšku je každá minuta dobrá...

Vás srdečně zve na :
TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Datum konání : 29.12. 2008, Čas : 14.00, Místo : školní budova ve Štáblovicích
A také na :
PŘEDNOVOROČNÍ VÝŠLAP
Kdy ? V úterý 30.prosince, Sraz : u hasičské zbrojnice v 9:00 hod.
NA OBĚ AKCE ZVE VÝBOR TJ

