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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
je mou milou povinností uvést první
zpravodaj obce Štáblovice ve volebním
období 2019-2022. Je mnoho témat o
naší obci, na která bych rád upozornil
a podělil se o nich s vámi. Ne všechna
jsou optimistická a radostná. Rozhodl
jsem se ale, že vás dnes nebudu
unavovat úkoly a problémy, které
téměř denně řešíme s kolegy
zastupiteli. Svých problémů máme
každý dost, a proto bude podle mého
názoru lepší, abychom nyní, před
letními dovolenými mysleli pozitivně a
radovali se z blížících se prázdnin a
slunečného počasí.

někde. Že stojí v obci, jejíž historie se
píše téměř 800 let. Přál bych si, aby
noví občané, kteří se do naší obce
přistěhují, cítili z nás „starousedlíků“,
že jsme hrdí na to, kde žijeme. Že
nedovolíme, aby kdokoliv špinil dobré
jméno naší obce. Že jeden druhému
umíme pomoci. Že nejsme příměstská
obec, kam se lidé přistěhují a používají
obec pouze k přespání. Že dodržujeme
tradice. Že se všichni známe. Že se
všichni
zdravíme.
Že
umíme
spolupracovat.

Na tomto místě chci poděkovat za vše
dobré, co v minulých letech vykonalo
vedení obce. Samozřejmě veřejně
kritizovat je snadné a proto to dělat
nebudu. Každý za posledních 20 let
měl šanci se starat o věci veřejné
Štáblovic a každý měl šanci něco
změnit, včetně mě. Dívejme se tedy na
věci
s
nadhledem,
jmenujme
problémy, ale spíše než hledání viníků,
hledejme řešení. Dívejme se dopředu,
ne zpět.

Když jsem v listopadu loňského roku
převzal pomyslné žezlo starosty,
uvědomil jsem si, že jeden z hlavních
úkolů, který mě čeká, je okamžitě začít
komunikovat s okolím. Komunikace
směrem k vám, občanům naší obce, je
proto jedním z mých hlavních úkolů. K
dispozici vám jsou obecní webové
stránky, obecní facebook, obecní
zpravodaj a hodně se snažím vás
informovat o dění v obci při jednáních
zastupitelstva obce v bodu „informace
o činnosti orgánu obce“. Nebráním se
ani osobním setkáním s respektem k
mé rodině.

Rád bych vám napsal něco o tom, co
cítím, když se řekne starosta obce
Štáblovice. Pozici starosty obce jsem
přijal po zralé úvaze. Jakmile jsem měl
souhlas těch nejdůležitějších lidí v
mém životě, mé rodiny, dohodl jsem
se s kolegy zastupiteli na spolupráci.
Chci poděkovat především oběma
Pavlům, bez kterých bych tak
významnou funkci, kterou starosta
bezesporu je, nechtěl dělat. Pavlovi
Pokornému hlavně za jeho nadhled při
strategických rozhodnutích, Pavlovi
Kociánovi za jeho každodenní „černou“
práci.
Samozřejmě
děkuji
všem
zastupitelům za práci a čas, který
věnují řízení obce Štáblovice.

Pozice starosty mi dává mandát
rozhodovat o mnoha věcech bez
souhlasu ostatních zastupitelů. Můj
profesní život mě ale naučil, že je
dobré
o
věcech
přemýšlet
a
vyslechnout si názory ostatních. Víc
než kde jinde tady platí známé
pravidlo, že „víc hlav víc ví“. Proto se
snažím, aby na pracovních schůzkách,
které máme s kolegy zastupiteli
minimálně každé pondělí a středu, byli
všichni zastupitelé informováni o
všem, co se v obci děje. Aby se všichni
měli možnost k dané problematice
vyjádřit a aby, a to je pro mě zásadní,
nesl
za
své
rozhodnutí
každý
zodpovědnost.

Funkce starosty obce je pro mě
především obrovský závazek vůči vám,
občanům naší obce. O to víc se cítím
zavázán, když mluvíme o obci, která
má tak dlouhou historii.

Nejsme obec, jejíž rozpočet může bez
problémů
pokrýt
naše
potřeby.
Nemáme dokončeny a zkolaudovány
chodníky, stavíme novou hasičárnu a
sběrné
místo,
máme
nefunkční
vodovod na Lipině, musíme opravit a
zvýšit
kapacitu
naší
zapáchající
kořenové čističky odpadních vod,

Přál bych si, aby každý, kdo vstoupí na
území naší obce, cítil, že nestojí jen tak
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nefunguje malá vodní nádrž za
Skalkou,
musíme
nově
postavit
vybydlený obecní byt nad školou,
vodovod ve Štáblovicích vykazuje
každou hodinu ztrátu 625 l vody,
nefunguje plynovod na záhumení,
musí se opravit sál (bar, židle, stoly,
kuchyň, vybavení kuchyně), sociální
zařízení na rybářské baště odporuje
hygienickým požadavkům, na baště
jsou
nefunkční odpady, vrt na
Vendelínu
není
provozuschopný,
kupujeme novou multikáru, musí se
začít s opravami uvnitř budovy školy,
musíme postavit obchod, střed obce
nám hyzdí budova bývalé jednoty,
musíme vyřešit prostor u nefunkční
bývalé požární nádrže u pošty, atd.
Čeká nás proto mnoho práce při
získávání státních dotací, bez kterých
se neobejdeme. Budeme potřebovat
součinnost s mnoha úřady a úředníky.
Musíme si uvědomit, že pokud chceme
něčeho dosáhnout, musíme najít
společnou
řeč
i
se
zdánlivě
neústupným státním aparátem.
Do zastupitelstva naší obce jsem šel
proto, abych zde pracoval. S kolegy
zastupiteli máme společnou a podle
mého
názoru
hrozně
důležitou
ﬁlozoﬁi: než dělat něco polovičatě, to
raději vůbec. Nerad dělám sliby. Jedno
vám ale slíbím. O obecní majetek se
budu v následujících letech starat tak,
jako by byl můj vlastní. Protože já
jsem tady doma a mám to tady rád.
Přeji
vám
krásné léto.
Tomáš
Vavrečka

Ing. Tomáš Vavrečka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MELČ
Ohlédnutí za druhým
školního roku 2018/19

pololetím

Cílem každé školy je předat co nejvíce
znalostí a dovedností potřebných k
životu
svým
malým
i
větším
svěřencům a nejinak tomu je i v
případě mateřské a základní školy ve
Štáblovicích. Výsledky svého snažení
uvidí již brzy každé dítě na svém
pochvalném listě či vysvědčení, o
zhodnocení
uplynulého
pololetí
školního roku 2018/19 celé štáblovické
školy se pokusíme na následujících
řádcích.
Všichni učitelé štáblovické školy usilují
o to, aby děti škola bavila a aby do ní
chodily rády. Proto standardní výuku,
která vychází ze školních vzdělávacích
programů, doplňují o celou řadu
doprovodných, poučných a tematicky
pestrých činností. Základy počítačové
gramotnosti, čtenářských dovedností
nebo zájem objevovat něco nového
mohli žáci rozvíjet v rámci školní
družiny a mimoškolních aktivit díky
projektu Škola místem podpory a
kvalitního vzdělání II.
Fyzickou zdatnost utužovaly děti hned
několikrát – účastnily se plaveckého
kurzu, lyžařského výcviku, děti ze
školky změřily své síly s dětmi z Melče
ve Sportovních hrách mateřských škol
a žáci ze školy zase absolvovali

cyklistický závod. O hygienu dětské
duše
se
„postaral“
mezinárodní
program MISP (Masáže na školách),
který je v mateřských školách a školní
družině
pro
děti
příjemnou
samozřejmostí.
Myslíme i na preventivní akce pro děti,
mezi tradiční již patří Hasík, ale zcela
nově proběhla beseda se zdravotními
sestrami nebo program s názvem
„Nebuď darebák“. Kulturní povědomí v
dětech pěstujeme skrze nejrůznější
divadelní představení a neopomínáme
ani na hluboké tradice spjaté se
zemědělským
rokem, jakým
byl
například
Netradiční
masopustní
týden.
S obrovským ohlasem se setkalo
květnové veřejné vystoupení Voda –
zdroj života, jímž děti a žáci podpořili
evropský projekt W.A.T.E.R. – in other
ways, který řeší naše škola v úzké
spolupráci se školami z Portugalska,
Španělska, Chorvatska, z italské
Sardinie a pobaltské Litvy. Závěr
školního roku patřil poznávání nových
míst, a to skrze školní výlety, přičemž
žáci vyměnili štáblovickou školu za
školu obecnou, a to v Rožnově pod
Radhoštěm, zatímco děti z mateřské
školy navštívily zoologickou zahradu v
Ostravě.

školy svědčí nejeden úspěch v
soutěžích, a to v rámci opavského
regionu. Jednak uspěli ve výtvarné
soutěži „Pocit bezpečí“, kdy práce
Klaudie Bajgarové, Marie Vavrečkové a
Leontýny Chodurové byly mezi třemi
nejlepšími, jednak v soutěži „Požární
ochrana očima dětí 2019“, kdy
pomyslné stříbro získala ve své
kategorii opět Marie Vavrečková,
zatímco Bruno Vítek skončil na 3.
místě. Na bronzovém stupínku se
Bruno Vítek ocitl ještě jednou, a to
svou výtvarnou prací v soutěži „Voda
pro život“.
Ve škole se událo za uplynulý půl rok
opravdu hodně věcí, především
příjemných, ale i nečekaných. Podařilo
se nám je nakonec všechny zvládnout
a ustát, a to především proto, že jsme
na ně nebyli sami. Kdykoli jsme se
mohli obrátit na vedení školy, na
štáblovický obecní úřad či na rodiče
dětí a žáků, neboť nám byli v našem
konání
vždy
velkou
a
nepostradatelnou oporou. Proto jim
patří naše veliké poděkování za
vstřícnou spolupráci, stejně jako
upřímné přání pohodově strávených
nadcházejících letních a pro děti
prázdninových měsíců.
Učitelky základní školy a mateřské školy
ve Štáblovicích.

O šikovnosti dětí a žáků štáblovické

Vystoupení dětí v Kulturním domě
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OSLAVENCI
Během uplynulého pololetí tohoto
roku
navštívili
osobně
členové
zastupitelstva obce a pověření občané
14 jubilantů, kterým předali písemnou
gratulaci, ﬁnanční příspěvek a malý
dárek a členky kulturního výboru
roznesly v naší obci 13 písemných
gratulací oslavencům.

narozeniny a nejstarším občanem je
pan Vladimír Vícha z Vendelína, který
oslavil 90. narozeniny.
Všem našim jubilantům ještě jednou
přejeme vše nejlepší, hodně štěstí,
pevné zdraví a spokojenosti do dalších
let.

Nejstarší občankou je paní Anna
Pražáková, která oslavila své 91.

50 let - 4 oslavenci
60 let - 8 oslavenců
65 let - 7 oslavenců
70 let - 3 oslavenci
75 let - 2 oslavenci
80 let - 1 oslavenec
82 let - 3 oslavenci
84 let - 1 oslavenec
87 let - 1 oslavenec
90 let - 1 oslavenec
91 let - 1 oslavenec

FOTBALOVÝ KLUB
Jak to bylo s fotbalem ve
Štáblovicích
Jelikož na vesnici byla nouze o
organizované sportovní aktivity a
chyběl týmový duch, rozhodlo se pár
nadšenců pro založení Sportovního
klubu Štáblovice. Psal se podzim roku
2008.
Zakládající členové: Předseda Jasoněk
Petr;
další členové: Vítek Petr, Vítek Jan,
Hrbáč Radek, Rippel Jiří, Sedláček Jan.
Po rozpačitém začátku, kdy jsme
prohrávali vysokým rozdílem, se nám
již v první sezóně podařilo několikrát
zvítězit. Je potřeba dodat, že jsme
celou sezónu byli nuceni odehrát na
hřištích soupeřů, jelikož hřiště ve
Štáblovicích se teprve budovalo. Každý
začátek je těžký, ale chuť a nadšení nás
neopouštělo..
Z tradičních účastníků pátečních
fotbálků na "starém hřišti" se rázem
stali registrovaní fotbalisté, kteří měli
dveře do velkého fotbalu otevřené.
Několik sezón jsme odehráli ve
stejném složení a to:
Nohel Petr, Kříž Tomáš, Rippel Jiří,
Rippel Stanislav, Vaněk Daniel, Čevela
Marek, Jasoněk Petr, Grohmann Jan,
Grohmann Jiří, Barteska Petr, Jedlička
Stanislav, Jedlička Rostislav, Lhotský
Erik, Lhotský Marek, Sedláček Jan,
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Sedláček Martin, Bém Jan, Hrbáč
Radek.
Samozřejmě vše se netočilo jen okolo
fotbalu. Sportovní klub Štáblovice se
pomaličku zapojoval do kulturního
dění v obci. SK Štáblovice pořádá
každoročně Sportovní ples, Sportovní
den, utkání " svobodných proti
ženatým", Mikulášskou
nadílku,
karmašové
zábavy
a
spoustu
jednodenních výletů do okolí,
výjimkou nebyly ani víkendové chaty a
vinné sklípky, které nás pořádně
stmelily. Největší odměnou však bylo,
že si občané při sobotní odpolední
procházce vždy našli cestu na
fotbalové hřiště.
V nejlepších letech mělo SK Štáblovice
až 60 členů z řad občanů .
Předsednictví obhájil Jasoněk Petr. S
chodem klubu pomáhali Tesař Tomáš,
Tesařová Lenka, Grohmann Jiří a
Štibraný Kamil. Z řad hráčů přibyli do
týmu Urbanec Petr, Tesař Daniel,
Kotásek Petr, Včelka Martin, Urbanský
Přemysl, Holuša Petr, Kubín Ondřej,
Podešva František, Vícha Lukáš a
Stanke Daniel. Tým se připravoval pod
vedením trenérů Miroslava Rubého a
Ivo Heisera, kteří dovedli tým ke třem
druhým místům v letech 2011 - 2013.
Bohužel postoupit ze IV.třídy se týmu
SK Štáblovice nepodařilo ani po
dobrovolné výměně trenéra. Tým pod
vedením
Jana
Mařádka
a
předsednictví
pana
Miroslava

Lhotského omládl, došlo k obměně
kádru, což s sebou přineslo bohužel
odliv štáblovských hráčů a přiliv hráčů
z různých koutů okresu Opava.
Nesmíme
zapomenout
také
na
založení týmu starších žáků, kteří se
dvě sezony statečně rvali v okolních
vesnicích, aby si mohli zařvat jejich
pověstný vítězný pokřik.
Momentálně máme ve Štáblovicích
nejvíce dětí, pro které je fotbal
sportem číslo 1, ve věku 6 - 12 let.
Vedeme je snad zábavnou formou
tréninku k pohybu, slušnému chování
a disciplíně. Tito bojovníci jsou teprve
na začátku a s trenéry čekají na první
úspěchy, které se určitě dostaví!
Podmínky, které ve Štáblovicích mají
místní fotbalisté, mohou závidět v
širokém okolí. Vhodně situované hřiště
v klidové části obce s výhledem na
rybník, zázemí v podobě prostorných
šaten, klubovna s výčepem, horká
sprcha po zápase, studené pivo a
domácí klobása stejně tak.
Proto je třeba poděkovat všem bývalým
i současným sponzorům, obecním
zastupitelům, činovníkům sportovního
klubu, předsedům a v neposlední řadě
fanouškům, kteří podporují Sportovní
klub Štáblovice již první desítku let.
Za všechny ing. Petr Barteska, současný
předseda SK Štáblovice

FARNÍ ÚŘAD
Evropa je světadíl, v němž je patrný
silný vliv křesťanství, sahající až do
dávné historie. Nejen ve městech, ale i
v menších obcích stojí starobylé
kostely, kaple i drobná sakrální
architektura. Tak je tomu i v našem
kraji. Obec Štáblovice se může chlubit
výraznou starobylou stavbou kostela
sv. Vavřince. I v přilehlých osadách
stojí kaple. Osada Vendelín má kapli
sv. Vendelína a na Lipině stojí kaple
Nejsvětější Trojice.
Je dávným zvykem slavit v těchto
svatyních bohoslužby v době, na
kterou připadá památka svatého,
jemuž je kostel či kaple zasvěcena.
Podle zasvěcení se takový kostel také
nazývá. Letos připadá taková slavnost
„karmáš“ ve Štáblovicích na neděli 11.
srpna, protože svátek sv. Vavřince je
10. srpna. Slavnost se pak koná o
blízké neděli. Jako v minulých letech
tak i tentokrát budou v kostele sv.
Vavřince dvě mše sv. Nejprve ráno v

8:00 hod. a pak druhá v 9:30 hod.
Svatého Vavřince považujeme za
člověka milosrdného a statečného.
Milosrdného proto, že měl na starosti
péči o chudé a potřebné lidi v Římě,
kde žil. Statečného proto, že odvážně
čelil mocným tohoto světa a raději
podstoupil krutou smrt, než by se
podřídil jejich přání. Zveme vás tedy
na tyto slavné bohoslužby do kostela
sv. Vavřince, kam o „karmáši“ přichází
více lidí a to i někteří, kteří do Štáblovic
přijeli na návštěvu příbuzných.
Co se týká bohoslužeb v kaplích v
osadách Vendelín a Lipina, ty se tam
konají pouze jedenkrát za rok. Letos je
mše sv. na Lipině již v neděli 16.
června ve 14:00 hodin, kdy je slavnost
Nejsvětější Trojice. V osadě Vendelín
bude mše svatá poslední neděli v
srpnu, tedy 25. srpna ve 14:00 hodin.
Sv. Vendelín byl velmi prostý a
pokorný pasáček, který měl rád Pána

Boha a o samotě v přírodě s ním
rozmlouval. Mnozí lidé ze Štáblovic si
udělají procházku a jdou vzhůru do
těchto osad. Tak se zvýší počet
účastníků bohoslužeb v těchto kaplích,
neboť samotných obyvatel v těchto
místech není mnoho. Ty, kdo přijdou
do kostela sv. Vavřince, bych chtěl
upozornit na sadu čtrnácti obrazů v
krásných rokokových rámech, visících
na stěnách kostela.
Malby pocházejí z konce 18. stol. Jedná
se o čtrnáct zastavení „Křížové cesty“.
Obrazy znázorňují utrpení a smrt
Ježíše Krista od jeho odsouzení Pilátem
přes nesení kříže na popravčí místo
zvané Golgota, ukřižování, smrt a
pohřbení. Rozmanité podoby „Křížové
cesty“ jsou snad ve všech katolických
kostelích a v mnoha kaplích.
P. Rudolf Friedl, farář

SOKOL ŠTÁBLOVICE
Jako každoročně, tak i letos jsme
zahájili
naši
činnost
Valnou
hromadou, na které byl zvolen nový
výbor TJ.V měsíci březnu jsme si byli
zahrát bowling v Panském mlýně. V
dubnu nám výbor připravil výlet do
Raabovy štoly v Zálužné a rozhlednu
ve Starých Těchanovicích.
Ve spolupráci s Kulturní komisi obce se
nám podařilo připravit Dětský den s
bohatým programem a následně jsme
tradičně prodávali párek v rohlíku a
pití pro děti. Letos chceme dodělat
opravu oplocení kolem umělého
hřiště. Apeluji proto na rodiče dětí, aby
dohlídli na své ratolesti, aby oplocení
kolem umělého hřiště neničili, jednou
oni budou po nás provozovat aktivity
na hřišti.

Sokolská akce MOVE Week

Milan Prejda
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MYSLIVECKÝ SPOLEK ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV
Březnem nám uplynul myslivecký rok
2018. Tento rok byl zase bohatý na
pořádané spolkové i mimo spolkové
akce, kterých se naši členové aktivně
účastnili. Na jaře roku 2018 se myslivci
zúčastnili úklidu okolí obce Uhlířov,
zakončení této akce bylo na naší
myslivecké chatě Lesek u zadního
rybníka, kde došlo i na opékání buřtů.
Na jaře jsme stavěli v obecním lese
oplocenku, která má zabránit škodám
zvěří na nové výsadbě, brigády se
zúčastnili téměř všichni členové.
Dvě největší brigády nás čekaly při
odstranění dosluhujících kazatelen a
na jejich místech výstavbě zcela
nových v lokalitě Staviska. Zde patří
dík celému spolku, neboť to byly dvě
náročné akce, jak časově tak
ﬁnančně, které prověřily
naši
akceschopnost.
Práce
byly
provedeny kvalitně, neboť obě
kazatelny přežily jarní extrémní
poryvy větru.

Od října začínáme přikrmovat srnčí
zvěř do krmelců, základ je kvalitní
ječmen, sůl a seno. V minulém období
bylo zajištěny 5 ks samokrmítek, do
kterých kde se vejde dostatečné
množství jadrného krmiva a zvěř si
bere sama dle potřeby.
Počátkem listopadu byl pořádán náš
hlavní hon na zajíce a zvěř černou,
opět za příkladné účasti štáblovských i
uhlířovských
občanů
v
podobě
ukázněných honců. Bez této podpory
se úspěšný hon nedá ani pořádat.
Odměnou byla pro všechny účast na
poslední leči se všemi mysliveckými
tradicemi (pasování nejlepšího lovce,

nejlepšího honce, proběhl myslivecký
soud i tombola) na rybářské baště ve
Štáblovicích.
Naši hlavní kulturní akci roku byl opět
únorový
myslivecký ples tradičně
pořádán v kulturním zařízení v Uhlířově.
Ples byl vyprodán téměř do posledního
místečka. Zvolení již tradiční kapely,
výborná obsluha v baru a myslivecké
kuchyni byla zárukou vydařené akce o
níž
vypovídají jeho pravidelní a
spokojení hosté.
Členové myslivecké spolku Štáblovice –
Uhlířov přejí všem spoluobčanům krásné
prožití léta.

Další brigády následovaly při
údržbě a zvelebování myslivecké
chaty a jejího okolí, která je
pravidelně využívána pro pořádání
akcí ostatních složek a občanů jak
ze Štáblovic tak Uhlířova.
Květnem nám začíná odlov srnců,
plánovaně lovíme 9 ks srnců,
provádí se průběrný odlov slabých a
nemocných kusů. V průběhu celého
roku myslivci lovili zodpovědně
lokálně přemnoženou černou zvěř z
důvodu minimalizace škod na
polních a lesních kulturách. Odlov
byl zaměřen především selata a
lončáky.
Oproti
loňskému
mysliveckému roku je pozorován v
odlovu černé zvěře znatelný pokles,
podařilo se nám ulovit 17 ks
divočáků.
Podzimem nám začal odlov srnčí
holé zvěře. Snažíme se k němu
přistupovat zodpovědně, protože
srnčí zvěře v našem okolí pomalu
ubývá
vlivem
zvyšujícího
se
civilizačního tlaku – neukázněným
návštěvníkům lesa, polí a luk.
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Hon na zajíce

ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ
V měsíci lednu letošního roku se náš
spolek opět aktivně zapojil do
kulturního dění v obci. Hned z kraje
roku jsme uspořádali tradiční
"Zahrádkářský ples" tentokrát ve
Štáblovicích. Pestrá a bohatá tombola,
příjemná nálada v pěkném prostředí,
to byla záruka k hojné účasti.
V březnu se pak naši členové sešli i se
svými partnery na Výroční členské
schůzi naší ZO. Zde jsme probrali
činnost za minulý rok, hospodaření
spolku a připravili plán práce na tento
rok. Také se volil nový výbor na další 5
leté období. Poděkování za svou práci
a předání dárků si zasloužili starší

členové výboru,kteří ukončili svou
aktivní činnost. Ještě jednou - Dík.
V dubnu v naší obci proběhla akce
"Uklízíme Česko", kde jsme se zapojili i
my coby spolek do sběru odpadků
kolem cest a z příkop. Také jsme již
prostříhali koruny sliv na cestě k ČOV a
na "Mikolajské". V plánu máme ještě
předkarmášové zastřihnutí tújí kolem
hřbitova a obecního úřadu.
Pro své členy a protějšky jsme
uspořádali autobusový zájezd na
Macochu a na výstavu Floria Jaro 2019
v Kroměříži. Celou akci si vzal na
starost náš nový člen výboru př.Honza

Jašek ml. Organizace a celkové
zaměření zájezdu bylo dobře vybráno
a všichni zúčastněni byli spokojeni.
Díky ﬁnancování z obecních dotací
jsme mohli takto nákladný výlet
uskutečnit. Na pořádání "Dnů obce",
která proběhla nedávno jsme i my jako
spolek vypomáhali se zajištěním
provozu a s občerstvením.
Na závěr přejeme všem našim členům,
ale i spoluobčanům ze Štáblovic v
době krásného letního počasí dopřát si
trochu pohody, klidu a odpočinku v
blízkosti svých nejbližších.
Karel Barteska - zahrádkáři

Autobusový zájezd na Macochu

HASIČI
Letošní rok jsme začali zásahem u
požáru kontejneru v obci BrumovicePocheň. Máme za sebou 11 výjezdů
technické pomoci – převážně čištění
kanálů v obci, doplňování vody
cisternou atd.
Podíleli jsme se na kulturních akcích
v obci, stavěli jsme máj (po dlouhých
letech jsme mohli májku i skácet, po
důkladném zabezpečení nám konečně

vydržela), zajišťovali jsme uzavření
cesty při vánočním koncertu abychom
zajistili bezpečný přesun občanů
z kostela do zámecké restaurace, na
dnu obce jsme měli pro naše nejmenší
připravenou pěnu a postarali jsme se
o výdej kýty.
Již tradičně jsme byli na Floriánské mši,
okresní setkání
Praporů, oslavě
založení sboru v Mikolajicích. Pustili

jsme se svépomoci do nutných oprav
naší hasičské tatry (vyčištění nádrže,
oprava kabiny, výměna výfuku).
Tímto bych chtěl poděkovat všem
členům
jednotky
za
práci
na
technice.Děkuji hlavně zastupitelstvu
obce za podporu, bez které bychom
nemohli fungovat.
Michal Prejda
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AKTUALITY
2019 - Stříhání stromů

2019 - Tůně fungují

Obecní úřad děkuje Zahrádkářům
za vzorně ostříhané stromy na
„staré Mikolajské“ a u kořenové
čističky odpadních vod. Zahrádkáři
pomocí „výchovného řezu“ vhodně
upravili
a
vytvarovali
koruny
stromů. Výchovný řez zajišťuje u
stromů rovnováhu mezi růstem a
optimální násadou plodů.

Myslivci ze Štáblovic a Uhlířova v
roce 2017 postavili čtyři tůně v
obecních lesích Štáblovic a Uhlířova.
Tři tůně leží ve Staviskách a jedna v
Křížové zahradě. Budování tůní
nahrazuje přirozený proces jejich
vzniku tím se navrací krajině její
původní tvář. Vracíme tedy do
přírody něco, co sem odedávna
patřilo a patří, a co lidé tisiciletým
zkulturňováním krajiny odstranili.
Hlavním úkolem tůní je zadržování

28. 2. 2019 - Poděkování
Paní
Eliška
Kapustová,
která
pracovala
na
obecním
úřadě
Štáblovice, odešla do důchodu.
Děkujeme za práci pro obec.

Eliška Kapustová

17. 3 . 2019 - Stavba oplocenky
Myslivci ze Štáblovic a Uhlířova
postavili v obecním lese obce
Uhlířov oplocenku. Vysazené nové
stromky uvnitř oplocenky jsou
chráněny před zvěří (zajíci, srny).
„Ta oplocenka je křivá až hrůza. Je
mi jasné, že až budeme stavět
oplocenku ve štáblovickém lese, tak
si dají štáblovičtí myslivci více
záležet!“
počastoval
kritikou
štáblovské myslivce pan Miroslav
Montag z Uhlířova.
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vody, což je v posledních letech (a
bude v následujících) velmi aktuální
téma.
Budování tůní je navíc jedním z
jednorázových
nejefektivnějších
nástrojů (poměr cena / efekt) pro
podporu biologické rozmanitosti. V
tůni se začínají prakticky okamžitě
objevovat
nejrůznější
drobní
živočichové (např. obojživelníci). Tůň
také využívá ptactvo a zvěř.

17. 2. 2019 - Maškarní ples
V polovině února od 15:00 se
uskutečnil v kulturním domě tradiční
dětský maškarní ples. Děti se
převlékly do různorodých kostýmů a
užily si vystoupení klauna s mnoha
veselými soutěžemi a písničkami,
zažily trošku napětí při losování
bohaté tomboly a mohly se nechat
vyfotografovat ve fotoboxu s celou
rodinou a mít tak krásnou památku
na tuto akci.
Bavili se jak hlavně děti, tak také
dospělí, a společně strávili společně
krásné odpoledne a
odcházeli plni zážitků.

Maminka Pavla Šromová k tomu
uvedla: „Letošní dětský Štáblovský
karneval byl jako vždy velký zážitek
pro naše nejmenší. V programu byl
opět klaun, který umí vždy zaujmout
naše ratolesti a vymyslet jim pěkné
soutěže. Jako maminka od dětí
oceňuji letošní skvělou organizaci a
tombolu, která byla smysluplná a ne
naplněná sladkostmi a hloupostmi.
Už teď se těšíme na další Štáblovský
dětský
karneval
plný
zábavy,
pohodové a domácké atmosféry.
Děkujeme.“

2. 3 . 2019 - Vodění medvěda
Začátkem března v naši obci
proběhlo tradiční vodění medvěda
po celé naši obci. Když se přitom
všechny masky přesunuly na spodní
obce
a
přišly
ke
konec
Grohmannům, byl připraven jako
pohoštění mimo jiné tatarský biftek
a horké topinky. Někdo podotkl: ta
paní
Grohmnannová
je
snad
kouzelník. Ona má i ty topinky (v
množství pro 20 lidí) horké. Jak to
mohla tak rychle stihnout?
Ale proč se vlastně vodí medvěd na
masopust? Tradice vodění medvěda
spadá až do středověku, protože
medvěd je původním symbolem síly
a plodnosti. Byl a dodnes zůstává
hlavní postavou všech masopustních
průvodů. Jeho doprovod tvoří čerti,
kominíci, masky zvířat, cikánky,

ponocný a různá strašidla s
doprovodem muzikantů.
Průvod chodí od domu k domu a
medvěd tančí s hospodyněmi i s
náhodnými dívkami. Také tropí
různé taškařice. Za to bývá odměněn
koláči,
koblihami
a
dalším
pohoštěním, k nimž patří i štamprle
alkoholu.
Tyto
odměny
jsou
tradičním
odrazem štědrého období před
dobou půstu. Vodění medvěda se
zpravidla odehrává v odpoledních
hodinách,
před
večerním
pochováním basy. Pochování basy
deﬁnitivní
tečku
za
udělá
masopustními bály, hodováním a
zábavami.

AKTUALITY
13. 4 . 2019 - Uklid klestu
13. dubna proběhl úklid plochy od větví po vytěžených
stromech a pálení klestí v obecním lese obce Štáblovice.
Dobře připravená lesní plocha je důležitá pro
bezproblémové zalesnění novými sazenicemi stromů.
Každopádně všichni se museli poprat s drsným počasím.
Proto velké poděkování všem zúčastněným. Postesknutí

nad fotbalisty, kteří se až na jednoho člena nezúčastnili.
Přišli sokolové, hasiči, myslivci, tenisté, zahrádkáři a
dobrovolníci.

28. 4 . 2019 - Vítání občánků
V neděli 28. dubna 2019 se
uskutečnilo v kulturním domě ve
Štáblovicích
slavnostní
vítání
občánků, tentokráte narozených v
kalendářním roce 2018. Tato krásná
tradice má u nás již 40 roků dlouhou
historii.
Pan místostarosta obce MVDr. Pavel
Pokorný všechny přítomné přivítal a
přednesl svůj slavnostní projev. Po
krásném vystoupení dětí z mateřské
školy se rodiče podepsali do pamětní
knihy
obce,
převzali ﬁnanční i
věcné
dary,
pamětní listy a
maminky malou
kytičku.
Pozitivní je, že na
vítání
občánků
bylo
letos
pozváno rekordní
počet
12 dětí:
Karolína Lazecká,
Emily
Stecová,
Šimon
Lazecký,
Sebastián
Potíž,
Antonín
Holuša,
Matyas
Prejda,
Nikolas
Balnar,
Tomáš Šrom, Ema
Veverková,
Markéta
Šmajstrlová,
František Najser a

Denis Drašák.
„Děkuji zástupcům obce Štáblovice a
samozřejmě děvčatům z kulturního
výboru za přípravu a realizaci krásné
akce, která se již stala tradiční
součástí kulturního kalendáře obce.
Účastním se jí již podruhé a i
tentokrát musím vyzdvihnout její
připravenost a celkovou úroveň a
atmosféru. Velice se mi líbilo
vystoupení dětí z MŠ a možnost
využití služeb pana fotografa, který

nám vytvořil krásnou vzpomínku na
celou událost. O tom, jakou máme
radost z dárků, snad ani nemusím
hovořit a věřím, že i dcerka je velice
ocení, až přijde ten pravý čas. Nejsem
milovníkem oﬁcialit, tuto akci ale
vnímám jako symbolické vyjádření
zájmu a podpory obce směrem k
nám rodičům dětí a toho si cením
velice,“
uvedla
maminka
Lucie
Veverková.

Vítání občánků

1.5. 2019 - Výsadba stromů
První květnový den byly u rybářské
bašty vysazeny nové stromy, které
jednak nahradí schnoucí staré
stromy, jednak doplní volná místa v

aleji lemující příjezdovou cestu k
dolnímu rybníku.
Pro výsadbu byly zvoleny medonosné
dřeviny poskytují hojnost nektaru, ze

kterého včely vytváří med. Tímto
děkujeme
našim
včelařům
za
výsadbu nových stromů.
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AKTUALITY
7.5. 2019 - Pálení čarodějnic
Dne 7.5. proběhlý svého druhu první
společný přelet všech účastníků nad
obcí Štáblovice za doprovodu hudby z
obecního rozhlasu s přistáním u
fotbalového hřiště, zapálení vatry s
čarodějnicí, soutěže pro děti s

odměnou (přeskok na koštěti, hledání
havěti, vaření lektvaru, hod pavoukem
na cíl), dětská diskotéka, opékání
špekáčků a pitíčka pro děti (špekáčky
a pití zdarma od obce). Největší
radost měly děti z vaření divotvorných

8.5. 2019 - Stavba oplocenky

11.5. 2019 - Ořez větví

Dne 8. 5. Myslivci ze Štáblovic a
Uhlířova postavili v obecním lese
Štáblovice
oplocenku.
obce
Vysazené nové stromky uvnitř
oplocenky jsou tak chráněny před
zvěří (zajíci, srny), která okusuje,
ohryzává nebo otloukává novou
lesní výsadbu, jejíž ochrana je
zákonnou
povinností
každého
majitele lesa.
Díky oplocence stromy rychleji
odrostou škodám zvěří a nemusí se
ochraňovat před zvěří individuálně
(malými plůtky kolem každého
stromu). Pan Tomáš Šmíd, když
viděl, jak silné a dlouhé kůly
připravili
zaměstnanci
obce
Štáblovice, glosoval: „Ti chlapi
nemají rozum, to jsou kůly, jako
kdyby ve Štáblovicích byli jeleni a ne
srnci a zajíci.“

Dne
11.
5.
členové
Sboru
dobrovolných hasičů Štáblovice i
členové zastupitelstva zajistili ořez
suchých větví a výřez suchých
stromů u štáblovského rybníka a
kolem místních komunikací v obci.
Kromě vizuálního hlediska se výřez
suchých větví provádí především z
důvodu bezpečnosti, tedy aby
padající suchá větev nebo strom
nemohla zranit kolemjdoucí nebo
poškodit majetek.
Patří
velké
uznání
všem

lektvarů.
„Líbilo se nám vařit lektvary a
perníčky, které jsme dostali za splnění
úkolů,“ neskrývala radost čtyřletá
Ninuška Hrbáčová.

zúčastněným,
především
dobrovolným
hasičům
Michalu
Prejdovi, Janu Hulvovi (i těm
nejmenším dobrovolným hasičům) a
členům
zastupitelstva
Petru
Barteskovi, Pavlu Pokornému a
Tomášovi Vavrečkovi.
„Ještě, že jste ty stromy ořezali, už
jsem chtěl jít za starostou, ať to
urychleně zařídí, protože mi to
ohrožuje plot,“ řekl přihlížející pan
Radim Vajda.

1.5. 2019 - Dětské hřiště
Od 1.5. je veřejné dětské hřiště u
školy otevřeno také pro veřejnost –
návštěvní hodiny najdete na vstupní
brance. Otevřením dětského hřiště

pro veřejnost se plní podmínky
udělené dotace, ze které proběhla
úprava dětského hřiště. Doposud
využívala hřiště jen škola.

31.5. 2019 - Děn dětí a den obce
Víkendu 31.5. a 1. 6. byl nabitý zážitky
pro děti i dospělé. V pátek se sešli děti
i rodiče na Rybářské Baště, aby
zahájili oslavy Dne dětí. Počasí nám
přálo, a tak nic nebránilo tomu,
postavit stanové městečko a těšit se
na večerní promítání ﬁlmů. Jako
zpestření programu bylo připraveno
kácení máje a aby nikdo nešel spát s
prázdným žaludkem, byly připraveny
buřty k opékání. Ráno už na všechny
čekala vůně míchaných vajíček a
dalších dobrot k snídani a děti se
mohly vrhnout na připravené soutěže
ke Dni dětí. Na všechny čekala po
startu
stezka
s
poznáváním
pohádkových postaviček a tajenkou s
přáním, a po splnění sportovních
disciplín, v rámci Sokolské akce MOVE
Week, dostaly děti od obce balíček s
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dárečky a popřáli jsme jim, ať si svůj
den náležitě užijí. Děti, kterým se ve
své kategorii nejvíce dařilo, dostaly
také krásné medaile a diplomy.
"Děkujeme moc za všechno, bylo to
super, ani trasa nebyla pro děti moc
dlouhá a všichni si to dopoledne užili,"
řekla maminka Gábina.
Odpoledne už se začalo okolí
Rybářské Bašty plnit atrakcemi pro
děti a přicházející návštěvníky Dne
obce jistě nalákala také linoucí se
hudba a vůně rozmanitého jídla. Děti
si zařádily na skákacím hradu, v
hasičské pěně i v aquazorbingové
kouli a nebo odcházely s krásným
obrázkem namalovaným na obličeji.
Odvážní chlapi si zahráli fotbal v kouli
a s dětmi si zastříleli ze vzduchovky. V
rámci programu bylo připraveno také

malé překvapení, a to gratulace paní
Ivuši Duškové, která je kronikářkou
obce od roku 1970. Od roku 1960
učila v místní škole, kde se ve školním
roce 1986/87 stala její ředitelkou. V
letech
1994
2006
byla
místostarostkou obce a podílela se na
vydání knih 100 let Štáblovické školy a
Štáblovice (ke 400. výročí založení
kostela
sv.
Vavřince).
Během
odpoledne byl také vyhlášen soutěžní
tip od Mysliveckého sdružení na váhu
paroží, který vyhrála s přesností na
0,01 kg paní Vendula Schmidová.
Večerní program vyvrcholil skvělým
vystoupením skupiny BT NOVA.
Oslavili jsme svátek všech dětí, ale
také Den naší krásné obce, a za to
patří velké díky všem, kteří se na této
velkolepé akci podíleli.

NOVÝ HAJNÝ LESŮ ŠTÁBLOVICE
Od ledna 2019 obecní lesy Štáblovic
spravuje nový hajný pan Ondřej
Martínek.
Požádali
jsme
pana
Martínka, aby občanům Štáblovic
pověděl pár slov o sobě a především o
situaci v našich lesích.
Nejprve několik zajímavých údajů a
informací o obecních lesích:
• Plocha obecních lesů Štáblovice činí
56,09 ha (560 900 metrů čtverečních);
• Zastoupení dřevin: smrk 38%,
borovice 15%, dub 16%, modřín 11%,
lípa, bříza, buk, topol 20%;
• Zásoba dříví je 21 290 m3 z toho
jehličnatých dřevin 14 184 m3 a
listnatých 7106 m3;
•
Těžba
na
desetiletý
Lesní
hospodářský plán (LHP) na období
2014 – 2023 je naplánovaná na 3279
m3, ročně tedy maximálně 328 m3.
Letošní těžba k 1.6.2019 činí 256 m3;
• Průměrná zásoba na jeden hektar
obecního lesa je 170 m3, což svědčí o
mimořádném zastoupení mladých
porostů. Zásoba dříví v mýtním
porostu (dospělém, určeném k těžbě)
se pohybuje od 400 do 700 m3;
Z toho nám také vyplývá ﬁnanční
hospodaření v obecním lese.
V posledních letech se propadly ceny
dřeva na minimum a například
smrkové dříví je na hranici rentability
(cena výroby se téměř rovná ceně
prodeje). Obecní lesy jsou již pár let
vysazovány především listnáči a
jedlemi, které do našich nadmořských
výšek patří a bude se jim zde dařit.
Po pravdě nebýt krajských a státních
dotací na hospodaření v lese, těžko by
se nám dařilo les obnovovat a
vychovávat pro příští generace bez
zapojení
obecního
ﬁnančního
rozpočtu. Proto našim hlavním cílem je
nezatěžovat obecní pokladnu a v
maximální možné míře využít dotace.
Letos se nám podařilo získat dotace
jak na jarní zalesňování, tak stavbu
kilometr dlouhých nových oplocenek,
které chrání mladé kultury před zvěří.
Díky tomuto si troufáme odhadnout,
že rok zakončíme se ziskem okolo 100

000 Kč. Tyto peníze však budou využity
v příštích letech, kdy již podpora státu
nebude tak štědrá.
A nyní již předáváme slovo našemu
novému hajnému:
Jmenuji se Ondřej Martínek a v
lesnictví na různých pozicích pracuji již
16 let. Bydlím v Uhlířově a obecní lesy
obce Uhlířov spravuji od roku 2010.
Za tuto dobu se stejně jako obecní lesy
potýkám celé roky s kůrovcovou
kalamitou, která začala na Opavsku již
v 90. letech minulého století a trvá
dodnes.
Les, který je ve vlastnictví obce
Štáblovice je les hospodářský a již od
tohoto slova se dá odvodit, že je
potřeba v něm řádně hospodařit.
Musím
se
držet
lesního
hospodářského
plánu,
který
se
vypracovává na deset let dopředu a
určuje mi kromě těžeb i místa, kde se
mají dělat výchovné zásahy, jako jsou
prořezávky či probírky.
Abychom mohli správně hospodařit,
potřebujeme i ﬁnanční zázemí pro tuto
činnost. Z části nám ji hradí dotace, o
které
žádáme
na
Krajském úřadě, ale zčásti
si musíme pomoci sami a
to prodejem dříví z těžby,
kterou někteří lidé vnímají
jako ničení lesa. Například
letošní
zimní
těžba
přestárlých
dubů
v
lokalitě zvané Staviska.
V mladých porostech se
tyčily 150 leté duby, které
jsem si dovolil vykácet s
nejlepším vědomím a
svědomím, dyť dubová
kulatina
je
jedna
z
nejcennějších
dřevin,
které u nás rostou. Dalším
důvodem těžby bylo to, že
lesní plány pro dřevinu
dub jasně určují dobu
životnosti
jednotlivých
dřevin a u dubu je to 100
let, takže tyto stromy

přesluhovaly a bylo na čase, aby
udělaly prostor pro mladý les. Stromy
byly vykáceny odborníkem tak, aby
okolní les zůstal zachován a duby
nezpůsobily svým pádem zbytečné
škody.
Pár stromů jsem musel v rámci
provozu vytěžit, ale pozitivní je, že
nových 10 tisíc stromečků jsme do lesa
letos na jaře zpátky zasadili. Tyto
stromky teď budeme muset do doby
takzvaného zajištění (doba cca sedm
let) chránit před zvěří a trávou. Tyto
náklady nám nikdo nenahradí a proto i
v dalších letech budeme muset starý
les kácet, abychom mohli vysazovat
mladý.
Jsem jako budoucí spoluobčan jeden z
vás a mohu vás ujistit, že v žádném
případě není mým zájmem jakkoliv les
nás všech poškozovat. Pokud budete
mít trochu času, udělejte si procházku
z Uhlířova na Slavkovské hřiště nebo
přímo za vaše domy na lokalitu zvanou
Kopec. Tam je práce lidí, se kterými
spolupracuji více jak deset let, jasně
vidět.
S pozdravem a přáním pěkných letních
dnů Ondřej Martínek

Ondřej Martínek
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VODOVOD, ČISTIČKA A CENA VODY
Ukončení spolupráce
V listopadu 2018 ukončila obec
spolupráci s paní Kocurkovou, která
dlouhá
léta
dozorovala
provoz
vodovodu ve Štáblovicích.
Dodržování legislativy
Obec Štáblovice uzavřela smlouvu s
novým,
ze
zákona
ustanoveným
zástupcem, panem Štenclem. Bylo
nutné rychle jednat, jinak obci hrozila
pokuta až tři miliony Kč. Pan Štencel
zjistil, že obec nedodržuje zákony v
následujících bodech:
• nesprávně vykazované údaje o
vodovodech a zdrojích vody;
• chybějící nebo nesprávně vedená
evidence;
• nedodržování plánu ﬁnancování
obnovy vodovodů;
• nedodržování odběru vzorků vody,
které legislativa vyžaduje;
• nebyl aktualizován a schválen provozní
řád.
Zásadní informace je ta, že obec se v
roce 2009 zavázala k dodržování zákona
ve
smyslu
ﬁnancování
obnovy
vodovodu,
kanalizace
a
čističky
odpadních vod. K tomuto zákonem
stanovenému závazku bohužel nikdy
nedošlo. Obec měla mít podle zákona
(zák. č. 274/2001 Sb. § 8 a §11) ke konci
roku 2018 naspořeno 7,7 milionu korun
na obnovu vodovodu, kanalizace a
čističky odpadních vod. Ve skutečnosti
se nepodařily našetřit žádné ﬁnance.
Navíc v roce 2018 přišel na obec dopis
od Ministerstva zemědělství (MZe) s
upozorněním, že obec nedodržuje
zákon ve věci ﬁnancování obnovy
vodovodu. MZe hrozí obci pokutou ve
výši 100 tisíc Kč.
S panem Štenclem jsme urychleně
vytvořili a schválili zákonem stanovený
plán obnovy. S tím souvisí nový výpočet
ceny vodného .
Financování vody
Jelikož obci se za devět let nepodařilo
naspořit žádné ﬁnanční prostředky na
obnovu zdrojů vody, tj. vlastní vrty,
kanalizace a čističky odpadních vod, a
zároveň se za 20 let neuspořily ﬁnanční

11 |Zpravodaj obce Štáblovice

prostředky na obnovu vodovodu
(vodovod se začal stavět v roce 1997),
museli jsme zvýšit cenu vodného i
stočného.
Vyšší cena stočného nám pomůže
vyrovnat se s minulostí, investovat do
zkvalitnění technického stavu vodovodní
infrastruktury Štáblovic, a připravit se
tak na probíhající klimatické změny,
které mohou vést ke zmenšení objemu
vody v naší krajině.
Aby občané nemuseli doplácet za věci,
které se udály v minulosti, přikročili jsme
k sociální variantě stanovení výše
vodného:
Zvýšili jsme cenu vodného ze 30 Kč/m3
na 40 Kč/m3 a stočné jsme zvýšili z 10 Kč/
m3 na 18 Kč/m3. Nutno dodat, že ani
tato varianta obci nezajistí 100% objemu
peněz na obnovu. Do konce životnosti
vodovodu a čističky naspoříme pouze 70
% peněz na obnovu. V roce 2077, kdy
skončí životnost našeho vodovodu, bude
chybět 5,02 milionu Kč. Problém
výsledné chybějící částky není přitom jen
v tom, že se nic doposud „nespořilo“, ale
také byla podhodnocena cena majetku
(špatně vypočtena hodnota původně
9,89 milionu Kč, dnes 21,81 milionu Kč).
Zbylé peníze si budou muset naši
následovníci vypůjčit. Pokud bychom
přistoupili k druhé variantě stanovení
výše vodného, variantě standardní,
zatížili bychom občany částkou 54 Kč/
m3 za vodné a 45 Kč/m3 za stočné. K
této
standardní
variantě
jsme
nepřistoupili. Ve standardní variantě by
obec naspořila do konce životnosti
vodovodu, kořenové čistírny odpadních
vod (KČOV), vlastních vrtů a kanalizace
100% ﬁnančních prostředků na obnovu.
Po pěti letech se musí udělat aktualizace
plánů ﬁnacování.
Abychom zprávu o vodovodu a čističce
skončili optimisticky, chceme občanům
sdělit:
• Pokud se podaří zvýšit odběr vlastní
vody (vodovod na Vendelíně a vodovod
na staré vendelínské)
• a zároveň se nám podaří snížit ztrátu
vody z obecního vodovodu (každou
hodinu se v obci ztratí neuvěřitelných

625 l vody)
•
a
zároveň
nezdraží
vodu
Severomoravské vodovody a kanalizace
(SmVak) můžeme věřit tomu, že se
vodné ani stočné již zvyšovat nebude.
Mizející voda
Malé zastavení ke ztrátě vody.
Neuvěřitelné číslo 625 l (25 Kč při
sociální variantě výpočtu, 34 Kč při
standardní) ztráty za hodinu v roce 2018
je zajímavé v tom, že se voda neztrácí v
noci, ale pouze přes den. V nočních
hodinách (mezi 1. a 4. hodinou ranní) je
odběr vody v naší obci blížící se nule.
Tuto skutečnost jsme si ověřili
několikerým nočním odečtem. Pokud by
byla porucha na vodovodu, tak by se
logicky voda ztrácela kontinuálně ve dne
i v noci. Když ale ke ztrátám dochází
pouze přes den, je to zvláštní. Zlí
jazykové tvrdí, že se voda jednoduše
krade, ale je otázka, kdo (nebo kolik lidí)
potřebuje 625 litrů za hodinu?
Dodejme, že ročně se tak ztratí ze
štablovského vodovodu voda za cca 150
000 Kč. V každém případě pracujeme na
řešení, jak ztráty odhalit a zamezit jim.
Chybějící stavební povolení
K 31. 12. 2018 jsme zjistili, že obec nemá
stavební povolení na 3,5 km vodovodu.
Dále není stavební povolení (tedy jde o
černou stavbu) na vrt na Vendelínu.
Voda na Vendelínu obsahuje pesticidy,
tedy není poživatelná – možná bude
stačit odčerpat vrt a utěsnit jej tak, aby
do něj netekla povrchová voda z polí
plná pesticidů. Uvidíme v budoucnu,
jestli vrt bude zdrojem pitné vody.
Voda na Lipině
Vodovod na Lipině je ve stavu, kdy
máme
návrh
řešení
na
jeho
rekonstrukci.
Proč
uvažujeme
o
rekonstrukci?
Podle výsledku rozboru vzorků surové
vody (tj. neupravená voda z podzemních
či povrchových zdrojů) z vrtu, který
zásobuje obec Lipinu, tato obsahuje
nadměrné množství železa a manganu,
které je nutno snížit ﬁltrací. Úpravna
vody
v
prostorách
lipinského
zemědělského
objektu
obsahuje

zařízení na regulaci čerpání vody z vrtu a
dvě ﬁltrační jednotky na její úpravu.
Odtud je upravená voda rozváděna
koncovým odběratelům.
Rekonstrukce je nutná z několika
důvodů:
• výměnné ﬁltrační vložky ﬁltru hrubých
nečistot se již nevyrábí a proto je nutná
jejich každodenní čištění;
• úpravna vody vzhledem ke svému
umístění
neodpovídá
hygienickým
předpisům pro manipulaci s pitnou
vodou;
• celé zařízení, které zajišťuje úpravu a
distribuci vody, je velice citlivé na
jakoukoliv poruchu či jiný výpadek;
• používaná technologie čerpání surové
vody zvyšuje podíl pevných nečistot
obsažených ve vodě.
Nová technologie úpravy a distribuce
vody by měla zajistit plynulé a pozvolné
čerpání vody bez větších rázů, dále
rovnoměrnější tlakové poměry v
systému díky vybudované nádrži, ze
které se bude upravená voda rozvádět k
jednotlivým přípojkám. Jelikož probíhá
na celém území Opavska období sucha,
bude rovněž při této příležitosti ověřena
vydatnost vrtu pro další
zásobování vodou.
Kapacita vrtu na Lipině
Zdroj vody vrt Lipina je
hydraulicky
přetěžován
a
technologie
čerpání
vody
způsobuje jeho poškozování.
Vodovod Lipina a úpravna
vody je denně kontrolován a je
zaznamenávána
denní
spotřeba.
Při
měřeních
vydatnosti vodního zdroje byla
naměřena kapacita 0,2 l/s, to
odpovídá denní spotřebě cca
17 m3. S příchodem teplého
počasí dne 01.06.2019 došlo k
neúměrnému
zatížení
a
nadměrnému odběru vody,
kdy
spotřeba
vystoupala
průměrně na 0,32 l/s. Tato
nadměrná spotřeba způsobila
zvýšené čerpání pevných částic
a ucpávání ﬁltrů v úpravně
vody. OÚ ve Štáblovicích v
reakci na tuto situaci upozornil
občany Lipiny na nevhodnost
tohoto chování (používání
pitné vody k napouštění
bazénů, zalévání zahrad a mytí
vozidel) pomocí letáků.

Bohužel tato praxe se však objevuje
každý víkend, a proto bylo vedení obce
nuceno požádat vodoprávní úřad
Opava, aby z titulu své funkce vydal
formou
veřejné
vyhlášky
zákaz
používání pitné vody k napouštění
bazénů, zalévání zahrad a mytí vozidel.
Tato závazná vyhláška byla vydána dne
20.06.2019 a bude k nahlédnutí na
úřední desce obce. Je smutné, jak
někteří občané obce Lipina reagují na
situaci s nedostatkem vody a svým
nezodpovědným a sobeckým chováním
poškozují zdroj pitné vody pro tuto
obec.
Vodoměry
Musíme vyměnit veškeré vodoměry v
obci, protože:
• doba, po kterou je zaručeno přesné
měření přístroje, je šest let;
• technické řešení zapojení některých
vodoměrů
neodpovídá
příslušným
normám;
• nedokonalá evidence vodoměrů a
jejich zabezpečení;
• snaha o omezení ztrát;
• absence vodoměrů na některých
přípojkách;
• nově montované vodoměry jsou buďto

zcela nové, nebo prošly opravou a
ověřením
správnosti
měření
v
certiﬁkované
laboratoři.
Součástí
montážního
listu
bude
rovněž
informace, kdy proběhne další výměna,
a tudíž uplyne doba záruky na správnost
měření.
Zásobování pitnou vodou patří mezi
základní výdobytky naší civilizace.
Tekoucí čistá voda z kohoutku však není
samozřejmostí. Aby všichni měli čistou a
kvalitní vodu, je nutné celou štáblovskou
vodovodní infrastrukturu, i systém
dodávek vody, udržovat v perfektním
technickém i organizačním pořádku.
Ostatně každý z nás zná ten vnitřní
neklid, když je dlouhé období sucha,
neprší a krajina doslova usychá. Je to
pradávny instinktivní neklid, který si
zcela oprávněně vypěstovali naši
předkové. Aby tento vnitřní neklid
neovlivňoval kvalitu našeho života, či
dokonce jsme se nemuseli strachovat o
vodu, musíme všichni získat vnitřní
jistotu,
že
štáblovská
vodovodní
infrastruktura je připravena na výzvy
následujících roků a dekád.

Kořenová čistička odpadních vod
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ZRUŠENÍ VJEZDU ZA KOSTELEM
Následující
řádky
jsou
reakcí
zastupitelstva obce Štáblovice na dotazy
občanů, zejména Pavla Duška a Pavla
Kociána, ohledně zrušení vjezdu na
cestu za kostelem (pod hřbitovní zdí).
Vjezd je nově zatrasen chodníkem s
vysokým
obrubníkem,
který
neumožňuje projetí autem.
Vysvětlení zatarasení: Obec Štáblovice
požádala v roce 2016 prostřednictvím
společnosti J+J STUDIO o Zrušení
připojení místní komunikace p. č. 677 k
silnici III/44340 (p. č. 681/1). Příslušný
dokument, jakožto i kladné vyjádření
Správy silnic Moravskoslezského kraje

naleznete
na
webových
(www.obecstablovice.cz)
nebo
facebookových
stránkách
Štáblovic
(www.facebook.com/obecstablovice).
Důvod zaslepení vjezdu je na místní
komunikaci p. č. 677 (za kostelem) je
popsán následovně: „Důvodem je
napojení MK [místní komunikace] na
třech místech, jedno napojení tedy bude
uslepno a v místě napojení bude
vybudován nový chodník.“
Zastupitelstvo obce Štáblovice v roce
2019 požádalo příslušné orgány, na
základě námitek dotčených občanů, aby

došlo k opětovnému napojení místní
komunikace na státní silnici.
Odpověď státní správy však byla
zamítavá: Podle aktuálně platných
norem a legislativy České republiky
takovéto
napojení
nesplňuje
bezpečnostní nároky silničního provozu
a nedovoluje tedy propojení místní
komunikace na státní silnici.
Státní
správa
minulé
napojení
tolerovala, ale dle současných zákonů
neexistuje legální cesta, jak vjezd
obnovit.

KOŘENOVÁ ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD
Zastupitelstvo obce Štáblovice ve svém
usnesení ze dne 17.12.2018 zadalo
vypracování studie „Prověření stavu a
údržby KČOV“. Důvodem zadání celé
studie byl problém se zanášením
štěrkových ﬁltrů a častý zápach, který
znepříjemňuje život občanům, žijících v
blízkosti KČOV a návštěvníkům Rybářské
bašty.
Vypracování
hodnocení
kořenové
čistírny
odpadních
vod
(KČOV)
ŠTÁBLOVICE se ujala ﬁrma qdq services,
s.r.o.
zabývající
se
projekcí
vodohospodářských
staveb.
Závěry
jejich zjištění lze shrnout do několika

bodů:
• Stávající KČOV Štáblovice je hydraulicky
přetížená;
•
Provozně
je
KČOV
v
části
mechanického
předčištění
a
štěrbinových
nádrží
technologicky
zastaralá a vyžaduje velké množství
lidské práce;
• Se souvisejícím rozvojem obce si
stávající KČOV vyžádá rekonstrukci a
dostavbu příslušných objemů, aby
zvládla proces čištění odpadních vod.
Celkové doporučení je realizovat
rekonstrukci čističky odpadních vod
(ČOV)
na
klasickou
mechanicko-

biologickou
ČOV
s
kapacitou
odpovídající nárůstu obyvatel.
Po vyhodnocení těchto závěrů se vedení
obce zabývá tím, jak celou situaci vyřešit
a jednou z možností je zakoupit mobilní
mechanicko-biologickou
ČOV
kontejnerového typu, která nevyžaduje
velké stavební úpravy a je kapacitně
dostačující, aby zvládla vyčistit odpadní
vody vyprodukované v obci.
Pořízením této ČOV by zároveň vznikl
prostor pro rekonstrukci stávající KČOV,
aby mohla být dále využívána a plnila
správně svoji funkci.

VODNÍ NÁDRŽ
Téma vodní nádrže za Skalkou zajímá
mnoho občanů v obci. Zejména fakt,
proč v nádrži není voda.
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 17. 12. 2019 schválilo, že prověří
stav investiční akce „Malá vodní nádrž
Štáblovice“, dále jen MVN.
Byl osloven znalecký ústav qdq services,
s.r.o. (společnost zapsána v seznamu
kvaliﬁkovaných pro znaleckou činnost
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vedeném u Ministerstva spravedlnosti
ČR, mimo jiné pro znalecké obory stavby
vodní), který vytvořil znalecký posudek
na MVN.
Výsledkem šetření znaleckého ústavu
jsou následující fakta:
• Obec Štáblovice zaplatila za stavbu ke
dni 31.12.2018 celkově 889 593 Kč (dle
účetnictví obce);
• Stavba byla prováděná v letech 2013,
2014 a 2015 (dle účetnictví obce);

• Závažné porušení: Odběrný objekt se
nachází na jiné parcele, než na které
bylo vydáno stavební povolení. Je tedy v
rozporu se stavebním povolením.
Odběrný objekt neobsahuje opěrné
zídky tl. 500 mm, česle, kanalizační
šoupě a je opatřeným jiným výtokovým
potrubím, než je uvedeno v projektové
dokumentaci;
•Závažné porušení: Dno hráze je z hlíny,
struskopísčiné
vrstvy
a
stěrku
jílovitohlinitého. Stavební povolení a

územní rozhodnutí stanovuje, že dno
má být zpevněno lomovým kamenem
do
betonového
lože,
což
není
provedeno.
Není
zajištěna
nepropustnost dna;
•Závažné porušení: Bezpečnostní přeliv
není proveden.
Bod č. 4 je důvod, proč není v nádrži
voda.
Návrh řešení a cenová nabídka na
provedení dodatečné izolace dna „Malé
vodní nádrže Štáblovice“:
Návrh technického řešení stávajícího
stavu č.1
Svahy nádrže jsou izolovány z PE folií v tl.
cca 0,2 mm. Tato izolace nevhodná pro
tuto
aplikaci
a
je
tam
velká
pravděpodobnost
jejích
netěsností
jednak z titulu jejího poškození při
provádění obkladu z lomového kamene
do betonového lože a jednak netěsnosti
ve spojích, protože fólie v těchto
tloušťkách se i problematicky na stavbě
svařují.
Doporučujeme dodatečnou izolaci dna
provést z HDPE folie tl. 1,5 mm
svařované, která bude oboustranně
chráněná
geotextilií
–
podkladní
geotextilií o plošné hmotnosti 300 g/m2,
ochrannou
geotextilií
500
g/m2.
Podkladní vrstva pod izolační souvrství
dna musí být z jemnozrnné zeminy bez
ostrých kamenů, kořenů apod. a musí
být zhutněná.
Napojení nové izolace dna na stávající
izolaci svahu se provede následovně –
provede se vybourání spodní paty
kamenného obkladu po obvodě celého
dna až na stávající izolaci svahů – obnaží
se izolace po obvodě celého dna v šířce
min 50 cm, na tuto izolaci se položí po
celém obvodě pás bentonitové rohože o
plošné hmotnosti min. 5 kg/m2 v šířce 1
m, na styku ze stávající izolaci svahu se
provede mezi bentonitovou rohoží a
stávající
izolaci
ještě
prosypání
práškovým bentonitem v množství cca 3
kg/bm, dodatečně prováděná nová
izolace dna z HDPE fólie se pak zatáhne
s přesahem na 0,5 m na stávající izolaci
(na bentonitovou rohož) na takto
připravený spoj a opětovně se prosype
práškovým bentonitem.
Následně se provede přitížení spoje
opětovným
obkladem
spodního
základového prahu obkladu z lomového

kamene do betonového lože. Nově
provedená izolace dna nádrže z HDPE
folie tl. 1,5 mm oboustranně chráněná
geotextilií se pak shora ochrání vrstvou
kameniva nejlépe těženého frakce 8/16
mm nebo 16/32 mm v tl. min. 20 cm
nebo se její ochrana provede zásypem
jemnozrnnou zeminou v tl. min. 30 cm.
Cenová nabídka (plocha dna cca 1900
m2):
• Dodávka a montáž podkladní
geotextilie 300 g/m2 – jednotková cena
35,00 Kč/m2 bez DPH, tj. pro cca 1900
m2 66500 Kč bez DPH;
• Dodávka a montáž HDPE fólie tl. 1,5
mm hladké – jednotková cena 198,00 Kč/
m2 bez DPH, tj. celkem pro cca 1900 m2
376200 Kč bez DPH;
• Dodávka a montáž ochranné
geotextilie 500 g/m2 – jednotková cena
49,50 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem pro cca
1900 m2 94050 Kč bez DPH;
• Dodávka a provedení napojení na
stávající izolaci – pás bentonitové rohože
š. 1 m s oboustranným prosypáním
bentonitovým práškem – 2 x 3 kg/bm –
nabídková cena 238,00 Kč/bm bez DPH,
tj. celkem pro cca 180 bm 42840 Kč bez
DPH.
Celková nabídková cena v Kč bez DPH
dosahuje výše 579 590 Kč bez DPH.
Výše uvedená nabídka je platná do 31. 8.
2019. Cenová nabídka neobsahuje
žádné zemní práce a dále neobsahuje
obnažení izolace (vybourání spodního
základového prahu obkladu svahů) a
jeho zpětné provedení, dále
nezahrnuje
provedení
ochranné vrstvy na dně
nádrže z jemnozrnné zeminy
nebo kameniva.

izolace dna toto udělat v rámci nových
izolaci dna – nabídková cena za
provedení opracování izolace z HDPE
fólie okolo výpustného objektu ze
železobetonu je 9500 Kč bez DPH.
Na provedené práce je záruka v délce
trvání 36 měsíců – vztahuje se na
těsnost a funkčnost nově provedené
izolace dna nádrže včetně napojení na
stávající izolaci. Na těsnost celé nádrže
záruku
nemůžeme
poskytnout
vzhledem k tomu, že jsme izolaci svahů
nádrže neprováděli.
Těsnost izolace svahů nádrže by možná
šla
zkontrolovat
elektrofyzikálním
monitorovacím
systémem
za
předpokladu, že nad izolací není v
souvrství žádná armatura – souvrství
lomový kámen do betonového lože.
Tuto zkoušku lze provést při vypuštěné
nádrži.
Ideální technické řešení č.2
Toto řešení spočívá v tom, že se odstraní
kamenná dlažba z návodního líce hráze,
provede se následně dohutnění a
dosypání svahu a dna. Poté se položí
fólie na návodní líc a dno nádrže.
Následně se v celém rozsahu provede
dlažba z lomového kamene. Toto řešení
je by zcela jistě zajistilo vodotěsnost
nádrže.
Dotační řešení č.3
Zastupitelstvo obce aktuálně řeší získání
dotace na nádrž. Není to úplně bez
problémů, ale existuje teoretická šance,
že většinu z opravy MVN zaplatí stát.

Izolaci dna nádrže je možné
provést ve dvou etapách z
titulu možnosti přístupu při
provádění ochranné vrstvy
dna a zpětné betonáže
základového
prahu
kamenného obkladu svahů.
Montáž HDPE izolace bude
provedena svářením, všechny
svary budou odzkoušeny.
Neznáme, jak je provedeno
opracování izolace okolo
výpustného
objektu.
Doporučujeme
provést
kontrolu tohoto utěsnění
nebo v rámci provádění

Malá vodní nádrž
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INZERCE
Obec Štáblovice hledá pracovníky obce: Uklízečka - správce sálu:
• Vaší pracovní náplní bude uklid zasedací místnosti, vč. kuchyňky; předávání a úklid kulturního sálu;
• Nástup možný ihned;
• Zájemci se mohou přihlásit e-mailem nebo osobně na obecním úřadu.
Obec Štáblovice hledá pracovníky obce: Pracovník údržby obce:
Druh práce
• Jednosměnný provoz;
• Pracovní doba ﬂexibilní (změny při úklidu sněhu apod.);
Vykonávaná činnost
• Provozování úklid a údržba majetku ve vlastnictví obce;
Pracovní poměr
• Na dobu určitou s možností prodloužení a se zkušební lhůtou 3 měsíce;
• Předpokládaný nástup dle dohody;
Místo výkonu práce
• Katastr obce Štáblovice;
Požadavky pro vznik pracovního poměru
• Bezúhonnost;
• Základy všestranných řemeslných dovedností pro údržbu obecního majetku
(zeleň, komunikace, budovy, motorová technika, ČOV, kompostárna apod.);
• Dobrá fyzická kondice;
• Časová ﬂexibilita, spolehlivost a aktivní přístup;
• Řidičské oprávnění skupiny „B“, „T“;
Uchazeči předloží písemnou přihlášku:
• Strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a
dovednostech;
• Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;
originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starším než tři měsíce
• Přihlášku doručte osobně nebo poštou na adresu
Obec Štáblovice, Štáblovice 166, 74782.
Další informace na OÚ nebo 733 617 333
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodů zrušit toto výběrové řízení
kdykoliv v jeho průběhu.

Jak nakládat se stavebním odpadem?
Předkládáme výňatek z obecně závazné vyhlášky č.
2/2019, kde je v článku 7 napsáno: Stavebním odpadem
se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním. Stavební odpad lze použít,
předat či odstranit pouze zákonem stanoveným
způsobem. Pro odložení stavebního odpadu je možné
objednat obecní kontejner. Objednávky přijímá obecní
úřad. Prosíme občany, aby nevozili stavební odpad
na parcelu pod kompostárnu.
Jaký odpad lze ukládat na kompostárnu?
V kompostárně je možné zpracovávat pouze následující
odpady: tráva, listí, větve a další rostlinný materiál, dřevní
štěpkam větve ke štěpkování, ovoce, zelenina, další
biologicky rozložitelný odpad.
Jak se zúčastnit vítání občánků?
Prosíme rodiče, kterým se tento rok narodilo nebo
narodí dítě, aby přinesli na obecní úřad k nahlédnutí
jeho rodný list. Na základě rodného listu bude dítě
zapsáno do evidence obyvatel naší obce a může být
pozváno na vítání občánků.

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ
Pondělí (úřední den)
7:00 – 14:30 15:00 – 17:00
Úterý
7:00 – 15:00
Středa (úřední den)
7:00– 14:30 15:00 – 17:00
Čtvrtek
7:00 – 15:00
Pátek
7:00 – 12:00

OÚ ŠTÁBLOVICE
747 82 Štáblovice, č.p. 166
T: +420 733 617 333
E: urad_stablovice@seznam.cz
STAROSTA:
Ing. Tomáš Vavrečka
MÍSTOSTAROSTA:
MVDr. Pavel Pokorný
MÍSTOSTAROSTA:
Pavel Kocián st.

