Pozvánky
Floriánská mše svatá
Výbor Sboru dobrovolných hasičů oznamuje svým
členům, že 3. května v 10.30 hod. bude sloužena
Floriánská mše svatá. Sraz hasičů je v 10.00 hod.
před hasičskou zbrojnicí v uniformách i v civilu.

duben 2009

Na vaši účast se těší a děkuje výbor SDH.

Cyklovýlet

Zastupitelstvo obce

Dne 1. 5. 2009 se uskuteční cyklovýlet. Sraz v 9.00 u hasičské zbrojnice. Kola a
párky s sebou. Za nepříznivého počasí se akce ruší.
Srdečně zve výbor TJ Sokol.

Zveme na zahájení rybářské sezóny na obecním rybníku od 1.května.

A nakonec něco extra z české tradice...
Hola muži, zkrátka chlapi, když Vás doma ženy trápí, vemte svoji polovici, hodíme ji na
hranici...
Sraz si dáme u školy
1.května v 15:00
v maskách i bez, projdeme se naší obcí s vysavači, košťaty anebo pěšky,
dojdeme až k baště, kde vše důkladně zapijeme a uděláme pořádný rej !!
Zvou organizátoři...
věřili, že se čarodějnice slétají na
svůj sabat a skutečně je tato noc
Pálení čarodějnic je označení
jedním z největších pohanských
pro noc z 30.dubna na 1.května.
svátků. Hlavním úkolem tohoto
Je to velmi starý a dodnes živý
starého lidového svátku byla
lidový svátek. Tuto noc se lidé
oslava plodnosti. Na ochranu
schází u zapálených ohňů a slaví před čarodějnicemi (původně
příchod jara. Na některých
před zlými duchy a démony) se
místech se staví májka. Tato noc na vyvýšených místech
byla pokládána za magickou. Lidé zapalovaly ohně. Postupem času
Jen pro úplnost dodáváme...

se z těchto ohňů stávalo „pálení
čarodějnic“. Zapalovala se
smolná košťata a vyhazovala se
do výšky. Popel z těchto ohňů
měl mít zvláštní moc pro zvýšení
úrody. Někdy se rozhrnutým
popelem vodil dobytek k zajištění
plodnosti, jindy se přes oheň
skákalo kvůli zajištění mládí a
plodnosti.

zpracoval Jiří Kapusta, místostarosta

V prvních měsících roku jsme
krom běžné agendy úřadu
provedli výběrové řízení na
realizaci rekonstrukce budovy
požární zbrojnice. Podmínkou
mj. bylo, aby vybraný
dodavatel zaměstnal při
rekonstrukci pracovníky obce,
určené na veřejně prospěšné
práce. Po důkladném
vyhodnocení tří nabídek byla
vybraná otická firma
ing.Lesáka. Následně, jsme
vypracovali a v termínu podali
žádost o státní dotaci na čtyři
startovací malometrážní byty,
jejichž realizace je součástí
projektu rekonstrukce. Pokud
na Ministerstvu pro místní
rozvoj s dotací uspějeme,
mohou být byty do roka
hotové.
*
Obec vypsala výběrové řízení
na zpracování energetického
auditu na budovu školy a
obecního úřadu. Tento audit je
povinný v případech, kdy
žádáme o státní dotaci na
komplexní zateplení budovy
(výměna oken, zateplení
fasády, výměna zdroje tepla kotle), což je v tomto případě
našim cílem. Osloveny byly 3
firmy, jenž mají inženýrskou
činnost tohoto zaměření.
Výběrová komise v čele s
jejím předsedou ing.Šmerdou

vyhodnotila jako nejvhodněší
nabídku firmy ATM PROJEKT.
Následně byla s touto firmou
uzavřena obchodní smlouva
na zpracování projektové
dokumentace a vypracování
energetického auditu do
30.června 2009. Cena díla je
177.310,-Kč včetně DPH.
Součástí dokumentace budou
povinné přílohy příslušného
dotačního titulu v rámci
programu OPŽP.
Prostřednictvím Krajského
úřadu dále žádáme o
příspěvek na zpracování této
projektové dokumentace .
*
V dubnu proběhla na našem
úřadě kontrola hospodaření a
vedení účetní agendy bez
vážnějších výhrad. Menší
spíše metodické připomínky
budeme akceptovat.
*
Pro financování dokončení
kořenové čističky odpadních
vod jsme se obrátili na úřad
Moravskoslezského kraje a v
rámci aktivního dotačního
titulu "Drobné vodohospodářské stavby" požádali o
dotaci na dofinancování
stavby. Chybí dokončit 3
kořenové filtry (rybníky)
z celkem 6, z nichž polovina již
funguje ve schváleném
zkušebním provozu.

*
Od ledna jsme zprovoznili
novou službu Czech POINT.
Jde zatím o nejpohodlnější
způsob, jak z jediného místa
komunikovat s úřady a
institucemi. Czech POINT,
neboli Český Podací
Ověřovací Informační Národní
Terminál, je asistovaným
místem výkonu veřejné
správy, kde každý člověk
může získat všechny
informace o údajích, které o
něm vede stát v centrálních
registrech a kde bude moci
také učinit jakékoliv podání ke
státu. Již nyní si můžete z
pracoviště Czech POINT na
našem úřadě odnést ověřené
výstupy z živnostenského,
obchodního rejstříku,
z katastru nemovitostí a
z rejstříku trestů či výpis
z bodového systému řidičů.
Věříme, že Czech POINT vám
snad ušetří čas, nervy i
peníze.

s umělým povrchem, určené na volejbal, nohejbal,
badminton a dále budovy pro zázemí sportovního
Výstavba splaškové kanalizace
finišuje a do konce května by měla být areálu. Výstavbu sportoviště investuje pan Kolek.
hotova. Následovat pak bude úprava
komunikací a to položení asfaltového
povrchu cest a postupná oprava
chodníků. Termín dokončení
předpokládáme do konce září.
*
Započali jsme s rekonstrukcí budovy
požární zbrojnice, kdy v prvé fázi
chceme dokončit přístavbu nové
pošty tak, aby mohla být do poloviny
roku přestěhována. Další postup,
spojený s výstavbou bytů, je závislý
na dotačních penězích. Pokud
neuspějeme s žádostí, provedeme v
letošním roce jen novou sedlovou
střechu na celé budově včetně krytiny.
*
V dolní části obce pokračuje výstavba
sportoviště a to víceúčelového hřiště

Realizujeme

Informujeme
Aktivní skupinou v naší obci
jsou také senioři. Svůj "Klub
důchodců" v obci Štáblovice
založili 2.února 2000 s 54
členy. Dnes klub navštěvuje v
průměru 40 důchodců.
Nejstarší člence je 87 let,
nejmladší 60 let, 8 členů
zemřelo, jiným nedovoluje
zdravotní stav klub
navštěvovat. Klub řídí
„demokratická vláda“ v čele s
prezidentkou, ministrem
financí, poradci, revizorem a
mluvčími, kterými jsou všichni
ostatní.
Scházíme se jedenkrát za
měsíc v sále obecního úřadu.
Program je pestrý – přicházejí
lékaři, umělci, hudebníci, ale i
vnuci a vnučky s hudebními

čísly. Vděčně přijímáme
vystoupení dětí z mateřské
školy, které přicházejí s
programem i malými dárky.
Poděkování patří pí učitelce K.
Lhotské a učitelkám, které
program připravují.
Dobrovolné peněžní příspěvky,
které mezi sebou vybereme,
přispějí dětem na hračky V
klubu slavíme narozeniny,
narození vnuků, zlaté svatby,
smažíme vejce, vzpomínáme
na naše zemřelé. Pokud klub
nenavštíví žádný host,
posedíme u vína, probereme
naše radosti a starosti. K
přátelskému posezení nesmí
chybět káva, zákusek a malá
svačina. V červnu 2006 jsme
byli hosty Mž. Kolkových na
zámku. Provedli nás
upravenými prostorami a
připravili pohoštění. Byli jsme
mile překvapeni. DĚKUJEME.

Jezdíme do lázní, v
Turčianských Teplicích jsme se
rekreovali 4x. Letos pojedeme
do Polska Zakopaného.
Vystavovali jsme své výrobky
na první obecní výstavě i letos
máme v plánu se zúčastnit. V
klubu se nikdo nenudí a na
další setkání se členové těší.
Připravujeme změny v
programu, aby skoro po deseti
letech nebyly akce stereotypní.
Jak se to podaří, záleží na nás
všech. Za důchodce chci
poděkovat obci, která nám
zdarma pronajímá sál a platí
autobus na zájezdy. Všem
členkám, které ochotně
připravují sál, pohoštění a
úklid. Zaujal vás program?
Chcete přijít mezi nás? Rádi
vás uvítáme, míst je stále dost!
Ivuše Dušková

Obecní úřad posílila nová

Kultura a sport
Období povánočního veselí,
zábavy a společenských plesů
je nenávratně za námi a
všichni si zřejmě užívají
jarního sluníčka. Ale i tak se
možná pobavíte vzpomínkou
na Masopustní průvod masek,
který již tradičně ukončil toto
období v přípravě na svátky
jara. Přejeme hodně pozitivní
energie a sluníčko na tvářích
Vás všech.

pracovnice Hana Fišerová.
Důvodem je jednak neustálý
růst objemu zpracovávané
agendy úřadu, ale hlavně ta
skutečnost, že Jana
Vavrečková se chystá na své
mateřské povinnosti. A jak
sama Jana říká, jde sice o
neplánovanou změnu, my
však věříme, že o to
radostnější. Hana pak vyšla

*
Naši fotbalisté již zahájili
mistrovské boje o body do
tabulky IV.třídy. V zimě pilně
trénovali a také absolvovali
několikadenní soustředění k
získání fyzické kondice a
určitě i k utužení kolektivu.
Vzhledem k tomu, že jsou
stále ještě nováčkem soutěže,
nevedou si špatně. V prvním
jarním utkání sice smolně

z nedávno organizovaného
konkurzu na místo úředníce
obce jako druhá nejvhodnější
kandidátka a tak byla naše
volba vcelku logická, zvláště,
když kromě dálkového studia
vysoké školy, neměla žádné
pracovní závazky. Přejme
oběma v jejich nových rolích
hodně štěstí !

prohráli 1:2 s Radkovem, ale
chuť si spravili v derby
s místním rivalem z Dolních
Životic, které vyhráli 1:0.
A právě hřiště v Dolních
Životicích je jejich dočasným
domácím hřištěm, na kterém
zřejmě odehrají všechna jarní
utkání. Hrací den je sobota a
tak budete-li mít čas a chuť,
jeďte naše borce povzbudit.
Přesné začátky utkání
naleznete na plakátech v obci.

