Mějme se rádi

Štáblovice

ZPRAVODAJ
www.obecstablovice.cz

Zastupitelstvo obce

a žijme tak, ať lež a nenávist nezvítězí...
Bohoslužby ve svátky vánoční
24.12. So 20:00 hod. (půlnoční)
25.12. Ne 10:00 hod.
26.12. Po 10:00 hod.

31.12. So 16:00 hod.
1. 1. Pá 10:00 hod. Nový rok

Pf 2012
Děkujeme všem, kdo přispívají k dobrému životu v naší obci
a těšíme se
z těch, kdo tak hodlají činit i nadále.
Pěkné Vánoce a spokojený rok 2012 všem našim
spoluobčanům přeje zastupitelstvo obce.
Zpracoval ing.Jiří Kapusta, místostarosta

Na svém posledním veřejném
jednání byl schválen rozpočet obce
na rok 2012, který předpo-kládá
hospodaření na straně příjmů i
výdajů v částce 6,3 mil. korun.
Vedle provozních nákladů za chod
obce plánujeme jako nejvyšší výdaj
investici do zateplení budovy školy
a o b e cn í h o ú ř a d u , f o r m o u
spoluúčasti pro získání dotace ze
strukturálních fondů. Celková
investice by měla být okolo 5,1 mil.
Kč při 20 až 30% podílu obce. Výše
procenta je závislá na různých
f a kt o r e c h , v z e š l ý c h z t z v.
energetického auditu obou budov a
vyhlášených hodnotících kritérií
příslušného dotačního titulu.
Samotné zateplení znamená
předně výměnu oken, zateplení
pláště budov a také výměnu zdroje
tepla (kotle). Plánujeme
pokračovat ve výstavbě chodníků
včetně odstavného parkoviště u
polesí tak, aby bylo možno
bezpečně tj. po chodníku projít obcí
podél hlavní komunikace, která by

Prosinec 2011

také měla dostat nový povrch. V
současné době probíhá na tyto
ak ce zp raco vání p roje kto vé
dokumentace (PD) a to včetně
změny úhlu napojení výjezdu z
obce na silnici III.tř Opava-Melč
(kolmo), či způsobu zajíždění
autobusů směrem z Opavy, bez
nutnosti přecházet vozovku.
Pracujeme na přípravě PD pro
vybudování kompostárny při ČOV
a také PD pro realizaci mokřadu v
lokalitě nad skalkou. Půjde o sypanou hráz, jenž umožní vznik
menší vodní plochy s využitím
např. pro naše rybářství či k
relaxaci. Na všechny projekty
budeme žádat o finanční podporu z
dotačních programů či jiných
zdrojů. Nezapomínáme ani na
naše kulturní památky a plánujeme opravu kaple, jenž je součástí
památkově chráněné oblasti
Lipina. Zastupitelstvo dále schválilo složení inventarizační komise
pro plánovanou kontrolu a evidenci
majetku obce.

Ohlédnutí
Hodnotit končící rok 2011 z
pohledu obce není jednoduché. Ne
snad proto, že chybí seznam
dobrých počinů, vždyť zkolaudovali jsme ČOV, budujeme chodníky, postavili jsme krásné hřiště
pro naše nejmenší, umíme se
společně bavit na plesech či
pochovat basu, uspořádat dětský
karneval, zahrádkářskou výstavu,

Dětské hřiště
I když počasí na počátku prosince
zrovna nevyzývalo k návštěvám
venkovních hřišť, dočkali jsme se
d ok o nče ní hř išt ě p r o na še
nejmenší. V úterý 6.prosince
starosta obce za nepředstírané
radosti i zvědavosti dětí z naší
mateřské školky i základní školy
dětské hřiště slavnostně otevřel.
Samotný provoz asi začne až v
jarním období a do té doby

vyhrát fotbalové utkání i tenisový
zápas, či vyjít si společně a opéct
buřta nebo nezapomenout na
tradici posvícení či smažení vajec v
přírodě. Umíme toho společně
mnoho, ale zdá se, jako by se
vytrácel Genius loci naší obce, ten
duch ta atmosféra, která nás či
n aše pře dky sem přivedla.
Nenechme si vzít Genius loci
tohoto místa!

Aktivní kalendář na internetu
Velmi často se občané ptají, zda je např.volný
sál, či kdy je svoz plastů, popelnic apod. Na
našich internetových stránkách již od poloviny
roku je k dispozici aktivní kalendář akcí, jenž
souvisí s děním v obci. Je-li příslušné datum
červeně, znamená to, že eviduje pro tento den
nějakou informaci. Najetím myši (kurzorem) na
toto datum se vypíše aktualita, jako v příkladě
pro den 28. je to svoz plastového odpadu.
Vyzkoušejte !

připravíme provozní řád tak, aby
hřiště sloužilo i mimo školní hodiny.

Tříkrálová sbírka
Po roce se na naší obec obrací Charita Opava s prosbou o pomoc při
organizaci Tříkrálové sbírky. Koledníčci možná navštíví i Vás ve dnech
6.-7.ledna 2012. Doprovázet je bude osoba starší 15 let s vyplněnou
průkazkou a zapečetěnou pokladničkou. Výnos sbírky 2011 byl použit na
zkvalitnění péče o seniory resp. část na výměnu střešních oken v Domově
sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách

Plán společenských akcí a plesů počátkem r.2012
Výlov obecního rybníka
I v letošním roce vydal náš rybník své bohatství v podobě téměř jedné tuny
ryb převážně kaprů. Část z nich si odnesli příchozí, případně si pochutnali
na smažené specialitě a část se vrátila zpět do vody jako násada na příští
léta. Je s podivem, jaké množství rybího potěru rybník každoročně
produkuje a tak se musíme zamyslet nad tím, jak co možná nejcitlivěji
provést jeho vyčištění a odbahnění. Pro letošní zimu pak zůstane rybník
napuštěný, aby co největší množství násady bylo uchováno.

Cena za vodné a stočné
V důsledku zvýšení sazby DPH jsme byli nuceni upravit cenu za dodávku
pitné vody. Vodné tak bude od 1.ledna 2012 činit 23,-Kč/m3 a pro Lipinu
20,-Kč/m3 (jen voda z vrtu). Stočné se nemění tzn. 10,-Kč/m3

7.1. hasičský bál
21.1. ples SK Štáblovice
28.1. ples zahrádkářů

4.2. obecní ples
18.2. vodění medvěda

Pozvánka
TJ Sokol Štáblovice pořádá Vánoční turnaj ve stolním tenise. Tradiční
akce proběhne v prostorách ZŠ ve středu 28.prosince. Prezentace od
14.30, startovné 30,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
Zástupci TJ Sokol Štáblovice zvou také všechny své členy a příznivce na
přednovoroční výšlap v pátek 30.prosince. Sraz účastníků v 9.30 u
hasičské zbrojnice. A důležitý vzkaz: klobásku na opečení s sebou !
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