Volby 2013
Pro první přímé prezidentské volby byl stanoven v naší obci jeden volební
okrsek a to v zasedací místnosti obecního úřadu. První kolo voleb
proběhne (?) 11. a 12. ledna v pátek od 14:00 - 22:00 hod a v sobotu od
8:00 - 14:00 hod. Druhé kolo pak o 14 dní později ve stejných časech. A
tak si premiéru nenechejte ujít !

Praktické
Svoz plastu v příštím roce zůstává
na středy a to 27.února, 24.dubna,
26. června, 28.srpna, 30.října a
18.prosince.

Ordinační hodiny MUDr.Vašíkové
27.-28.12. 8:00-10:00 Otice
pouze akutní případy.
31.12. neordinuje, zástup 11-12:30
MUDr.Skalička ve Stěbořicích

Vánoční strom
Ti z Vás, kdo si našli chvilku a zúčastnili se rozsvícení našeho vánočního
stromu určitě nelitovali. Mohli shlédnout působivé vystoupení dětí z
místní školy pod vedením jejich učitelů, vyslechnout koledy v podání těch
starších, zahřát se punčem či svařeným vínem a nastavit se tak v sobě na
čas vánoční. Děkujeme všem, kdož možná dali základ pro další hezkou
tradici v naší obci.

a bohoslužby ve svátky vánoční
24.12. Po 20:00 hod. (půlnoční)
25.12. Út 10:00 hod.
26.12. St 10:00 hod.

31.12. Po 16:00 hod.
1. 1. Út 10:00 hod. Nový rok

A pokud neplánujete navštívit kostel v uvedených časech,
tak zajděte jindy i se svými dětmi. K vidění bude betlém,
který ze své sbírky zapůjčil pan Kamil Kolek.

Příjemnou atmosféru Vánoc a ta
nechť Vás provází i v Novém roce
přeje
zastupitelstvo obce
Vyhlašme si rok 2013 rokem vzájemné tolerance, tedy alespoň ve Štáblovicích. A jak by
mohl takový rok vypadat? Například Váš soused, jenž Vás pravidelně v neděli obtěžuje
hlukem sekačky bude tak dojatý Vaší netečností a pochopením, že namísto svého trávníku
poseká v pondělí ten Váš...
Zpracoval ing.Jiří Kapusta, místostarosta

Štáblovice

ZPRAVODAJ
www.obecstablovice.cz

Zastupitelstvo obce
Na zářijovém jednání zastupitelů
byly projednány organizační
záležitosti obce, kdy došlo k přijetí
rozpočtového opatření, jenž odráží
skutečné finanční toky v
hospodaření obce oproti
plánovanému rozpočtu, schváleno
bylo předání přístavby školy do
správy Masarykovy základní školy
v Melči a opakovaně byl schválen
prodej pozemků firmě Agrotrans a
Vlastimilu Pasičovi. Opakovaně
proto, jelikož v původním
geometrickém plánu pro prodej
pozemků, byly dílčí nedostatky v
řádu jednotek metrů čtverečních a
geometrický plán musel být
upraven, záměr se neměnil.
Program jednání obsahoval i tolik
diskutovanou směnu pozemků
mezi obcí a firmou Gold Royal
Crown a.s. (dále jen GRC). Tento
bod však byl z projednávání
vyřazen s tím, že zde byly
pochybnosti o budoucím
vypořádání pozemků mezi GRC a
TJ SOKOL a také nebylo dořešeno

Prosinec 2012

přeložení vodovodního řadu tak,
aby ten byl veden mimo
směňované pozemky.
Poslední veřejné jednání
zastupitelů proběhne v době, kdy
tento zpravodaj bude již v
distribuci. A na jeho programu
bude m.j. opět směna pozemků.
Jak dopadne nelze předvídat, je to
stále citlivá věc. Zastupitelé obce i
OÚ však již mají k nahlédnutí kopii
smlouvy mezi GRC a TJ SOKOL
Štáblovice o vzájemném
vypořádání a také jsme obdrželi
návrh dohody mezi obcí a GRC o
garantování přeložky vodovodního
řadu do 30.června 2013
společností GRC včetně
profinancování. Jak tyto
skutečnosti ovlivní další vývoj v
této věci se ukáže. Dobrou
zprávou, kterou vzalo
zastupitelstvo na vědomí, bylo
potvrzení o přidělení dotace na
výměnu oken budovy školy a
dotace na kompletní zateplení
budovy OÚ včetně výměny oken.
Ale o tom dále.

Ohlédnutí
Končící rok 2012 byl z pohledu
obce tím klidnějším, alespoň pokud
jde o investiční akce většího
rozsahu. Je to však pochopitelné,
rozpočet je omezený a každá
investice, byť je financována z
nějakého dotačního titulu, nese s
sebou i spoluúčast obce. Ale i tak
jsme pokračovali v činnostech na
zvelebení obce. Pokračuje
postupná výstavba chodníků v
souladu se stavebním povolením
na jednotlivé úseky. Problematická
je zatím spodní část od "Dolního
knězovce" po můstek. Střetávají se

Výhled na rok 2013
Co plánujeme v roce příštím je
patrné z návrhu rozpočtu, který je k
nahlédnutí na internetových
stránkách obce. Zásadní bude
rekonstrukce budovy obecního
úřadu (Obecního domu), jenž
představuje výměnu oken a
vstupních dveří, zateplení pláště
budovy a také nový krov. Půjde o
to, spojit zateplení budovy, na které
jsme obdrželi dotaci, s částečnou
rekonstrukcí, na kterou se dotace
nevztahuje. Bylo by neefektivní
nejprve opravit obvodní zdi včetně
omí t k y a p a k v b u d o u cn u
opravovat střechu, která již
dosluhuje. Věc sice logická se ale
může zdát problematická z
pohledu určení finančních toků.
Výměna oken a vstupních dveří na

zde požadavky dopravců na šířku
silnice s vodohospodáři z Povodí
Odry, jenž preferují odkrytý vodní
tok. Ale i zde se stanoviska sbližují
a projektant má reálné zadání.
Upravena byla horní část silnice
"Záhumení", kde se v případě
deště nedalo prakticky projít. Před
posvícením proběhla úvodní
rekultivace "Kozlovy louky" tak,
aby se koloto če a s nimi
návštěvníci neutopili v blátě. Dále
pak jsme v průběhu roku prováděli
takové přípravné kroky a činnosti,
jenž povedou k dalším investičním
akcím pro rozvoj naší obce.

školní budově bude další akcí,
podporovanou z dotačních fondů.
Na vydání stavebního povolení pak
čeká mokřadní tůň v areálu ČOV,
která m.j. poslouží pro potřeby
rybářů či jako menší přírodní
plocha. Náklady na toto dílo by
měly být hrazeny z 90% také z
dotačního titulu stejně tak, jako
retenční nádrž za "Skalkou".
Pokračovat budeme ve stavbě
chodníků v úseku kolem kostela
včetně nových přechodů pro
chodce. Usilujeme o získání
spoluúčasti na profinancování
opravy hlavní silnice obcí, je to
však ruku v ruce s dokončením
chodníkových obrubníků.
Postupně upravujeme objekt
bývalého skladu hnojiv.

Životní mezníky
90 let věku dělí naše nejmenší spoluobčánky, které jsme slavnostně
přivítali koncem listopadu, a paní Zdenku Volkmerovou. A již 60 let
společného života potvrdili v říjnu Eliška a Antonín Hoppovi na své
diamantové svatbě. Inu lepší příklad vyváženého života, věrnosti a
vzájemné tolerance pro naše nejmenší (a nejen pro ně) bychom hledali
jen ztěží. Rodičům miminek gratulujeme a všem přejeme pevné zdraví a
spokojený život ve Štáblovicích!

a ačkoliv se to nezdá,
ale odchodem do starobního důchodu ukončil pracovní poměr na obci pan
Lumír Vavrečka. Určitě však neukončí spolupráci a v případě potřeby se
podělí o své dlouholeté zkušenosti. Lumíre, děkujeme za práci pro obec a
přejeme Ti vše dobré pro další životní etapu !

Plán společenských akcí a plesů počátkem r.2013
12.1. rezervace sálu pro obecní ples
19.1. hasičský bál
26.1. ples zahrádkářů
2.2. myslivecký ples

2.2. včelařský ples Hlavnice
doprava tam i zpět zajištěna
9.2. vodění medvěda
16.2. ples SK Štáblovice

Pozvánka
Tradiční pozvánkou na Vánoční turnaj ve stolním tenise se prezentuje
TJ Sokol Štáblovice. Na účastníky se těší 27.prosince od 15.00 hod ve
školní budově pořadatelé. Startovné je symbolické 30,- Kč. A ještě TJ
Sokol zve všechny zájemce na přednovoroční výšlap 29.prosince.
Sraz účastníků (s párkem na opečení) v 9.00 u hasičské zbrojnice !

