Aktuálně
Dlouhodobým záměrem obce je, mít
vlastní technologické zázemí pro údržbu,
ukládání a spravování majetku či sklad
materiálu. Budova tzv. cementárny je
jednak malá a také nevhodně situovaná u
autobusové zastávky, kde je pak složitá
jakákoliv manipulace. Máme za to, že lze
také lépe využít prostory v opravené
budově pošty a provoz či spíše sklad
hasičské zbrojnice umístit jinam. Naskýtá
se možnost jednat s majitelem budovy
skladu chemie ZP Otice a.s. v bývalém
areálu zemědělského družstva o směně
budovy za pozemky v sousedství
termoskladu, jenž jsou majetkem obce a
který ZP využívá. Obec by touto směnou
získala prostor např. pro uložení
kontejneru s regulovaným provozem,
kryté místo pro uložení dřeva a jiného
materiálu, garažování pro multikáru,
možnost dobudovat dílnu pro menší
opravy apod. Zároveň však máme k
řešení požadavek pana Pasiče na
udělení dodatečného souhlasu pro

Sport
Fotbalisté SK Štáblovice nám dělají
radost svými výsledky v soutěži. Po
druhém roce účinkování sahají po
postupu do III.třídy, o kterém se možná
rozhodne v příštím kole, kdy sehrají
derby v Dolních Životicích proti místním
borcům a to v neděli 22.května od 10:00
hod. Kdo máte čas a zájem, přijeďte
naše mužstvo povzbudit !
Ani tenisový klub nezahálí a s
prvním oteplením započal s přípravou
kurtů na novou sezónu. Ta je nyní v
plném proudu, přibyli noví hráči,
odehráli jsme první soutěžní utkání na
dvorcích TJ Komárov a dlužno dodat, že

umístění vodní nádrže na parcele obce,
jenž sousedí se zámeckou zahradou. S
udělením souhla su ale zásadně
nesouhlasí majitel zámku s tím, že
mohou být zmařeny jeho investice do
rozsáhlých úprav parku, který je takto
umístěnou nádrží ohrožen. Navrhuje
proto buďto vybudování nové nádrže na
vhodnějším místě, nejlépe však postupný
úplný útlum podnikatelských aktivit pana
Pasiče v naší obci za fin anční
kompenzaci. Obci pak navrhuje výměnu
sportovně rekreačního areálu u rybníka
za pozemky v bývalém areálu družstva
včetně p rostrans tví me zi
rekonstruovanou hospodou a zámkem a
samotnou hospodu. Na pracovní poradě
byli o tomto informováni zastupitelé obce.
Na dalším jednání k tomuto tématu za
účasti starosty, jeho zástupce a pana
Pasiče s panem Kolkem pak nedošlo
zatím k žádné shodě. Schůzka byla
informativní a potvrdila, že nalézt řešení
tak, aby byly spokojeny všechny strany,
nebude jednoduché.

vítězně. Soutěž je nutno brát s
rezervou, neboť jde o hráče nad 50 let.
Možná strhnou i ty mladší !

Zpracoval ing.Jiří Kapusta, místostarosta
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Jednání zastupitelstva
Třetí veřejné jednání zastupitelstva obce
9.března 2011 bylo předznamenáno
celospolečensky opatrnou atmosférou v
očekávání, jak se dále bude vyvíjet
politická a tím i ekonomická situace v naší
zemi. Ať chceme či ne, vnímáme neustálé
vládní třenice, kdy jedna aféra nekončí a
je tu jiná a snaha o hlasování o (ne)důvěře
vlády je téměř na denním pořádku.
Výsledkem pak je nekoncepční politika,
která má dopad i na fungování těch
nejmenších správních celků, jako je naše
obec. Jako příklad program Zelená
úsporám, kdy práce na projektu zateplení
budovy základní školy a obecního úřadu a
vypracování žádosti o dotaci může být
zbyt ečná okamžitým rozhodnutí m
program zastavit. Snad se nám podaří
projekt transformovat na jiný program.
Zatímco v minulých letech jsme celkem
úspěšně spolupracovali s Úřadem práce
při získávání finanční podpory na veřejně
prospěšné práce, v letošním roce stále
nevíme, zda podporu získáme. A pokud
ano, bude asi poloviční oproti minulosti. A
ve stejném duchu úspor a škrtů jsme
museli, v souladu s vládním nařízením,
snížit také odměny zastupitelům . Zrušen
byl Výbor pro občanské záležitosti a jeho
činnost převezme Kulturní, školská a
letopisecká komise, jejíž počet členů byl
navýšen o tři. Je proto poměrně složité

Květen 2011

cokoliv plánovat pro další rozvoj obce,
protože bez finančního krytí bychom obec
zadlužovali.
Schválen byl závěrečný účet obce
za rok 2010 a zpráva o provedení
inventarizace jejího majetku za stejný rok.

Dětské hřiště
Napříč úsporným vládním škrtům a
celkové ekonomické situaci ve společnosti
chceme pokračovat v dalším rozvoji a
zvelebování obce. Byli jsme vybráni jako
úspěšní žadatelé o dotaci na projekt Hřiště
pro naše děti. Záměrně neuvádíme, že
jsme dotaci získali, pokud nemáme peníze
na účtu... Celková výše nákladů na
realizaci se pohybuje okolo půl miliónu
korun a spoluúčast obce je 30%
uznatelných nákladů. Dětské hřiště mezi
budovou školy a obecním úřadem má již
stavebně připravenou plochu, na níž bude
položen pryžový koberec a instalovány
dětské atrakce od pískoviště přes průlezky
houpačku a další prvky. Vše vybráno ve
spolupráci s certifikovanými výrobci a
samozřejmě požadavky našich dětí, jenž
se pod vedením svých učitelů výtvarně
také podílely na vzniku projektu.
Děkujeme!
V rámci úprav pro vznik hřiště pro
naše nejmenší jsme vystavěli nový plot
mezi budovami OÚ a ZŠ. Další úpravy pak

proběhnou až po dokončení instalace,
tzn. dobudování chodníků a zpevněných
ploch, osázení dřevnami.

Kolaudace KČOV
Ve středu 9.února 2011 byla zahájena
kolaudace kořenové čističky odpadních
vod za účasti zodpovědných pracovníků
referátu Životního prostředí při Magistrátu
města Opavy.
Shledány byly dílčí nedostatky
so u v i se j í c í j e d n a k v n a s t av e n í
optimálního provozního řádu, ale také
nutnost přesného geodetického zaměření
KČOV a následného zakreslení do
dokumentace. Vše potřebné jsme dodali a
9.května 2011 bylo ukončeno kolaoudační
řízení a byl vydán souhlas s užíváním k
trvalému provozu!
Samotná provozní údržba KČOV
pak představuje mj. sledování nátokových
hladin do jednotlivých rybníků, čištění
nátokových česel, odstraňování písku z

Vendelínské plastobraní
V sobotu, 26.března se Vendelíňané
sešli k jarnímu úklidu. Ač poprchávalo a
teploměr ukazoval jenom 5 stupňů,
sešla se celá pětina obyvatel Vendelína.
Nejprve zametli příjezdovou cestu a
uklidili štěrk ze sypačů, který se tam
nahromadil za celou dlouhou zimu.
Pot o m, v yba v e n i r u kav i ce mi a
igelitovým pytlem, posbírali veškerý
nepořádek v příkopech podél cesty ve
směru do Štáblovic, asi 50m pod
zastávku autobusu. A že tam toho bylo!
Plastové láhve, kusy igelitu, krabičky od
cigaret, skleněné láhve, střepy, nárazník
z auta a plechovky od piva. V těch 700
metrech nasbírali plný stolitrový pytel!
Nejhorší binec byl ale kolem zastávky
autobusu. Kdo to tam dělá? Jsou to
pravděpodobně mladí lidé, kteří tam byli
několikrát viděni s auty. Asi jsou
nevychovaní, nevědí, že odpadky mají

lapa čů, odkal ování, sekání a
kompostování biomasy z kořenových
rybníků, vývoz sedimentu z nátokové
komory. V době vegetačního klidu probíhá
proces čištění rozkladem za přispění
bakterií a dále průtokem kořenovými filtry,
které pak v době vegetace rostou ze
sedimentu. V současnosti probíhá další
výsadba stromů kolem čistících filtrů a v
administravní oblasti také příprava na
zpracování projektové dokumentace pro
retenční nádrž v lokalitě za Skalkou,
záchytného rybníka (mokřadu) pod KČOV
a kompostárny.

vyhodit někam do popelnice a ne do
příkopu nebo mají nižší IQ, popřípadě jsou
tělesně postiženi a nejsou schopni
odpadky odnést. Prostě jsou to chudáci a
nemohou za to. Možná by ale pomohl
odpadkový koš, umístěný v zastávce. Tak
teď je to tam pěkné a uvidíme, jak dlouho to
vydrží! F.V.Lichovník

Revize na vodovodním řadu
V průběhu dubna probíhala na našem
vodovodním řadu důkladná revize. Byly
dohledány a označeny všechny uzávěry
domovních přípojek a hydrantů. Mnohé z
nich byly totiž zasypány zeminou při
různých terénních úpravách, či dokonce
zaasfaltovány. Cílem je prověřit, zda
právě některý z netěsnících uzávěrů není
příčinou úniku vody. Podle sdělení
pracovníka firmy se specializací na
poruchy vodovodních řadů, toto bývá
nejčastější závadou. Specialista z
bruntálska zde prováděl pochůzku po
části rozvodu, ale výraznější únik vody při
jeho první návštěvě nebyl nalezen. Ani
další šetření nepřineslo cílený efekt,
nalézt příčinu ztráty vody. Je pravdou, že
podle jeho slov jsou 0,2lt/sec minimální a
prakticky se tím nezabývají, ale v
konečném ročním součtu to pro obec
znamená nemalou finanční ztrátu.
O pa v s k ý S m Va k se p o do b n ým i

Rybářská sezóna zahájena
Milovníci cechu rybářského samozřejmě
zahájili již dávno, ti pstruhoví koncem
dubna. Ovšem na rybníku ve Štáblovicích
se začalo o víkendu od pátku 6.května.
Chytat mohou však jen ti, jenž budou mít
platnou povolenku obecního úřadu
Štáblovice. Jednodenní stojí 150,-Kč a
úspěšný rybář si může odchytit a odnést
pouze jednu rybu za den. Ostatně
pravidla jsou neměnná oproti minulým
rokům, jen jsme se vrátili k možnosti

poruchami vůbec nezabývá a tak jsme
jen složitě hledali někoho, kdo by nám byl
schopen pomoci. Možná tak některou z
Vašich domácností potkalo či ještě čeká
krátkodobé omezení dodávky pitné vody
v době probíhající revize příslušného
tlakového pásma či
vodovodního
okruhu. Omlouváme se tímto za možné
problémy. Pokud omezení budeme
plánovat, tak se Vás pokusíme včas
informovat.

chytat od pátku do neděle a to vždy od
7:00 do 20:00 hod. Rybník je zarybněn,
dokoupili jsme 300 kg lovných ryb a spolu
s vlastní sádkou je jich v rybníce téměř
1000 kg. Ceny povolenek jsou stanoveny:
jednodenní 150,- Kč, dvoudenní 250,- Kč
a třídenní 300,- Kč. Měsíční povolenka
pak je za 800,- Kč a mládež do 15 let
50,- Kč/den. Povolenky lze koupit na
obecním úřadu Štáblovice (553 669 041)
případně mimo úřední dny u pověřeného
správce rybníku pana Lumíra Vavrečky
(728 830 141)

Anketa

Díky za iniciativu, hodnou následování...

Díky za Vaši účast ve sportovní anketě, v níž
prokazujete, že většina účastníků ankety má ke
sportu kladný vztah. A to je velmi dobře. Má tedy
smysl i nadále podporovat sportovní aktivity a
vytvářet podmínky pro další rozvoj sportu ve
Štáblovicích.
Stav ankety k 15.květnu 2011:

