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Pohled na "zimní" Štáblovice.

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku a s ním spojené
Vánoce. Přeji vám prožití Vánoc v ro‐
dinném kruhu se svými blízkými.
Vánoce nejsou závodem v nakupo‐
vání dárků, ale příležitostí zvolnit
tempo a oddechnout si od každo‐
denních starostí.
Těm nejmenším přeji hodně dárků a
úsměvů, nejen na jejich tvářích, ale
také na tvářích jejich rodičů. Vždyť
Vánoce jsou nejkrásnější svátky pře‐
devším pro naše nejmladší. Není nic
hezčího, než upřímně se radující
dítě s nádherně zářícíma očima před
osvětleným stromečkem plným krás‐
ně zabalených dárků.

Těm, kteří nevěří, že dárky přinesl
Ježíšek, přeji hlavně hodně dobrých
kamarádů, na které se mohou vždy
spolehnout a připomenout jim, že u
dárků nerozhoduje cena a velikost,
ale to, s jakou láskou jsou darovány.
Všem vám dospělým přeji klid a do‐
statek rodinné pohody, neboť jsme to
právě my, na kom vytvoření krásné
vánoční atmosféry závisí nejvíce.
Proto při předvánočním shonu neza‐
pomeňme na naše rodiny a blízké.
Navíc pro ty nejkrásnější dárky ne‐
musíme vůbec sahat do peněženky a
přesto nám všem udělají největší ra‐
dost. Darujme si lásku, pochopení a
vzájemnou úctu.

Přeji také těm starším z nás, hlavně
pevné zdraví a dostatek životního op‐
timismu pramenícího z bohatých ži‐
votních zkušeností. Přeji Vám, ať
nezůstanete sami, ať máte kolem se‐
be své nejmilejší a nejbližší, na které
se můžete v každé situaci spolehnout.
Do nového roku 2017 pak přeji
vám všem, milí spoluobčané ze
Štáblovic, Štáblovického mlýna,
Lipiny a Vendelína, hodně štěstí,
zdraví, dobré nálady, životního
optimismu a spoustu pěkných
zážitků.
Starosta obce

Zastupitelstvo obce
V letošním roce 2016 proběhlo pět
veřejných zasedání obecního zastupi‐
telstva ve Štáblovicích.
Jednotlivé pozvánky, programy a us‐
nesení jsou zveřejněné na oficiálních
internetových stránkách Obce Štáblo‐
vice.
Tak jak šel letošní rok po měsících:
• v lednu proběhly řádné inventury
obecního majetku;
• v únoru jsme se veselili na obecním
plese;

• v březnu jsme přivítali nové
občánky Štáblovic;
• v dubnu jsme provedli částečně
výměnu kameninového filtru na čis‐
tičce odpadních vod,
• v květnu se vydláždilo parkoviště u
kostela;
• v červnu se vybudoval chodník
směr Benkovice;
• v červenci se provedla oprava vodo‐
vodního řádu u ZŠ a MŠ s přeložením
potrubí a napojení přípojek;
• v srpnu se na stavebním obvodu č.2
provedla kanalizace a úprava po‐

vrchu místní komunikace;
• v září jsme se společně sešli na
obecním dnu;
• v říjnu proběhla oprava povrchu
obecní cesty do Benkovic;
• v listopadu se podařilo opravit kapli
na Lipině;
• v prosinci se opravil povrch obecní
cesty do Mikolajic a vrátili se po zre‐
staurovaní mučedníci z pěti křížů u
zastávky a kříže u Uhlířova.

Samozřejmě aktivit se událo mnohem
více. Není možné do detailu vyjmeno‐
vat náplň každodenní práce zastupi‐
telstva a obecních zaměstnaců, kteří
se starají o chod a vzhled naší obce a
přilehlých osad.
Celoročně je spoustu práce na naší
kompostárně, kořenové čističce od‐
padních vod, kolem obecního vodo‐
vodu ve Štáblovicích a Lipině, při
údržbě a výsadbě obecního lesa,
obecních komunikací nebo dešťové a
splaškové kanalizace.
Před očima veřejnosti je ukryto mno‐
ho administrativní práce kolem
plánování, financování, účetnictví a
provozu obecního úřadu. Řeší se
příprava projektů, zpracování žádostí
o dotaci a jednání s úřady o potřebné
souhlasy a povolení.
Na stavbu hasičárny a separačního
dvora máme zpracovaný projekt a
vydané stavební povolení. Podali
jsme letos žádost o dotaci na hasičár‐

nu, ale neuspěli. Proto počítáme
příští rok podat obě žádosti a snad
nám to tentokrát vyjde.
Projekt na dostavbu chodníků v obci ‐
dole částečným zakrytím potoka, u
kostela s vybudováním přechodu pro
chodce naproti ZŠ a MŠ, nahoře ve
vrchní části obce směr Lipina ‐ je bo‐
hužel běh na dlouhou trať. Snad se po
poslední schůzce v listopadu podařilo
najít kompromis všech zůčastněných
a po úpravě projektu dojde k posunu
a následnému povolení.
Pokračuje se v přípravě nového
územního plánu obce a v pondělí 9.
ledna 2017 v 17:00 proběhne v zase‐
dací místnosti obecního úřadu ve
Štáblovicích veřejné projednávání ve
věci návrhu Územního plánu Štáblo‐
vice a jeho Vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území.
Po prodeji dvou stavebních parcel v
majetku obce obálkovou metodou js‐
me získali prostředky, umožňující ná‐

kup bývalé prodejny Jednoty od
současného majitele Tempo Opava. Je
připravena kupní smlouva
a po
právní kontrole snad již nic nebrání k
jejímu následnému odkupu. Pak
necháme vypracovat projekt k nás‐
lednému využítí dle vyhlášených do‐
tačních programů.
Při této přiležitosti nám dovolte po‐
děkovat všem zaměstnancům obce,
kteří se starají o každodenní chod a
provoz naší obce.
Dále děkujeme všem občanům, kteří
se aktivně v době svého osobního
volna zapojují jak soukromně, tak i ve
svých organizacích k dění v obci a tím
přispívají k lepšímu životu obce.
Nakonec přejeme všem občanům
krásné prožití vánočních svátků, ve‐
selého Silvestra a mnoho úspěchů v
roce 2017.
Zastupitelé obce

Základní škola a mateřská škola Melč
ZMĚNY V OBSAHU ŠKOLSKÉHO
ZÁKONA A JEJICH PROMÍTNUTÍ DO
CHODU ŠKOLY
Vážení rodiče, s novým kalendářním
rokem 2017 vstupuje v platnost no‐
vela školského zákona, která výrazně
ovlivní chod naší instituce, a to jak ve
vzdělávání předškolním, tak i základ‐
ním. Pro lepší orientaci v nové pro‐
blematice uvádíme zvlášť změny ve
škole základní a zvlášť ve škole ma‐
teřské:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA ve víru změn
Největší úpravou pro základní školy
je změna termínu zápisu do 1. roční‐
ku. Počínaje rokem 2017 se bude zá‐
pis do 1. ročníku na všech základních
školách konat vždy v měsíci dubnu
(dosud to bylo v období od 15. ledna
do 15. února). Na štáblovské základní
škole byl řádný termín zápisu do 1.
ročníku stanoven na úterý 11. dubna
2017. Z tohoto důvodu se akce pro
předškoláky uskuteční až po Novém
roce.
Rodičům předškoláků, kteří zvažují
odklad povinné školní docházky u
svého dítěte, vřele doporučujeme,
aby tuto možnost nejdříve prokon‐
zultovali s paními učitelkami v ma‐
teřské škole. Pakliže společně
usoudíte, že by byl odklad povinné
školní docházky o jeden rok pro Vaše
dítě prospěšný, je třeba k tomuto zís‐

kat od školského poradenského zaří‐
zení
(nejčastěji
se
jedná
o
Pedagogicko‐psychologickou porad‐
nu v Opavě) a od odborného lékaře
nebo klinického psychologa (plně po‐
stačuje dětský lékař) písemné do‐
poručení.
Vzhledem k velmi dlouhým čekacím
lhůtám na vyšetření ve školských po‐
radenských zařízeních vřele do‐
poručujeme požádat o toto vyšetření
zvolenou poradnu nejpozději v lednu
2017. Žádost o odklad povinné školní
docházky spolu s výše uvedenými pí‐
semnými doporučeními je třeba totiž

podat řediteli školy nejpozději k 30.
dubnu 2017.
MATEŘSKÁ ŠKOLA ve víru změn
Úprav pro předškolní vzdělávání je
podstatně více. Zápis do všech ma‐
teřských škol bude od roku 2017
probíhat vždy v termínu od 2. do 16.
května. V mateřské škole ve Štáblo‐
vicích byl tento termín stanoven na
čtvrtek 11. května 2017, přičemž
veškeré informace k organizaci a
průběhu zápisu do mateřské školy
budou k dispozici v prostorách
mateřské školy a na webu školy
nejpozději k 3. dubnu 2017.

Přihlášky k předškolnímu vzdělávání
si budete moci vyzvednout osobně u
vedoucí učitelky ve čtvrtek 20. dubna
2017 od 13 do 16 hodin. Další novin‐
kou je zavedení POVINNÉ školní
docházky do mateřské školy pro
všechny děti, které do 31. srpna 2017
dovrší 5 let. Povinné předškolní
vzdělávání bude mít formu pravi‐
delné denní docházky v rozsahu 4
hodin, přičemž povinnost školní
docházky se nevztahuje na dny
školních prázdnin.
Bližší informace o povinné školní
docházce v mateřské škole, včetně
uvolňování a omlouvání dítěte bude
obsahovat inovovaný školní řád s
účinností od 1. září 2017. Plnit po‐
vinné předškolní vzdělávání lze ve
výjimečných případech i jinými způ‐
soby, a to individuálním vzděláváním
dítěte, vzděláváním v přípravné třídě
základní školy, resp. ve třídě příprav‐
ného stupně základní školy speciální
nebo vzděláváním v zahraniční škole
na území ČR.
Nejčastější udělovanou výjimkou bu‐
de nejspíše individuální vzdělávání.
Tu uděluje ředitel v odůvodněných
případech a na základě oznámení zá‐
konného zástupce nejpozději 3 měsí‐
ce před začátkem školního roku.
Další kroky (formu a obsah ozná‐
mení, kontrolu efektivity indivi‐
duálního vzdělávání) popisuje blíže §
34b školského zákona.
V případě jakýchkoli nejasností ne‐
váhejte včas kontaktovat vedení ško‐
ly buď prostřednictvím emailu
zsmel@zsmelc.cz, nebo telefonicky
na čísle 556 309 021.

Další informace k zápisu do 1. roční‐
ku a o předškolním vzdělávání
můžete
najít
na
webovských
stránkách školy www.zsmelc.cz, v
záložce PRO RODIČE.
Mgr. Pavel Piskovský, ředitel školy
Podzimní čas v mateřské a základní
škole
Ani jsme se nenadáli, a už jsou za ná‐
mi čtyři měsíce školních radostí a po‐
vinností. V letošním školním roce se
opět zcela naplněna kapacita mateřs‐
ké školy, tzn. 33 dětí. Do školních la‐
vic zasedlo celkem 34 žáků.
Po letních prázdninách jsme se ihned
pustili nejen do výuky, ale také do
různých zajímavých aktivit. Děti ze
školky navštívily útulek pro psy a
udělaly radost zvířecím kamarádům
různými pamlsky. Za krásného pod‐
zimního počasí se uskutečnilo tra‐
diční Putování se světýlky, tentokrát

po delší odmlce na „Benčáku“.
Naše výtvarné práce jsme mohli pre‐
zentovat na Podzimní výstavě
zahrádkářů. V podzimních dnech byli
předškoláci a žáci 1. a 2. ročníku za‐
pojeni do mezinárodně respekto‐
vaného programu MISP Masáže ve
školách, který využívá dotekových
aktivit pro podporu učení a zdravého
rozvoje sociálních a emocionálních
dovedností v rámci bezpečného
školního prostředí. Po pouštění draků
nastaly velké přípravy na Adventní
koncert.
Díky koncertu se sešla spousta
občanů v místním kostele a mohla
zhlédnout
vystoupení
našich
zpěváčků a hudební skupiny Advent‐
band.
Chtěli bychom poděkovat nejen
obecnímu úřadu, ale také všem ro‐
dičům a přátelům školy, kteří se ak‐
tivně zapojili do školních akcí a mají
chuť nám stále pomáhat, především
pak manželům Šabatkovým, ale i
dalším.
Poděkování patří také těm, kteří se
zapojili do sběru papíru, podzimních
plodů a sušené kůry. Díky výtěžkům z
těchto akcí můžeme dětem financo‐
vat některé z kulturních pořadů. Pře‐
jeme Vám všem krásný a pohodový
adventní čas!
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Newsletter Header
Karin Lhotská a Mgr. Lenka Rychlá,
vedoucí učitelky MŠ a ZŠ Štáblovice

Adventní koncert v kostele Svatého Vavřince ve Štáblovicích.

Farní úřad
Vánoce slavíme v té roční době, kdy
je venku nejvíc tmy. Slunce pozdě vy‐
chází a záhy zase zapadá. Vánoční
svátky mají projasnit toto temné ob‐
dobí.
Nejde však jen o tmu v přírodě. I v
lidském nitru bývá tma, kdy se člově‐
ku zdá, že život není na nic, že nemá
žádný smysl, že je vše marné a tudíž
smutné. To je šero a tma v srdci.
Jako toužíme, aby krásné vánoční

svátky pomohly zaplašit tmu za okny,
též nám také pomáhají odstranit
chmury temnot z našeho nitra.
Ten, jehož narození v Betlémě si při‐
pomínáme, řekl: „Kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života“.

Mše sv. se budou o vánoční době sla‐
vit takto:
• 24. prosince; 21:00 – „Půlnoční“
• 25. prosince; 9:30 – „Pastýřská“
• 26. prosince; 9:30 – „Štěpánská“
• 31. prosince; 16:00 „ Na poděkování
za uplynulý rok“
• 1. ledna; 9:30„Novoroční“.

Také okna kostela ve Štáblovicích se
o vánočních dnech rozzáří. Můžete se
přijít s dětmi podívat na Betlém a
výzdobu.

Mnoho radosti, štěstí a vnitřního jasu
o vánocích a v novém roce 2017 vám
přeje P. Rudolf Friedl, farář.

a malý finanční dárek. Nejstarší
občankou naší obce je paní Zdenka
Volkmerová a nejstarším mužem je
pan Vladimír Vícha z Vendelína.

V letošním roce se narodilo ve
Štáblovicích 11 nových občánků,
slavnostní přivítání proběhne po
ukončení kalendářního roku na jaře
2017.

Oslavenci
V druhém pololetí letošního roku
předal Obecní úřad ve Štáblovicích
23 gratulací jubilantům, z toho bylo
8 písemných gratulací a 15 občanů
bylo osobně navštíveno.
Zástupci Obecního úřadu předali při
osobní návštěvě písemnou gratulaci

Všem jubilantům ještě jednou přeje‐
me mnoho štěstí, zdraví a životního
elánu do dalších let.

Tenisový klub
V letošních okresních soutěžích nás
reprezentovaly dva týmy. V dalších
aktivitách jsme byli zdrženliví, neboť
se probírala otázka rekonstrukce
kurtů a netušili jsme, kolik prostřed‐
ků se podaří získat z grantu nadace
ČEZ.

Nakonec jsme obdrželi částku, za
kterou bylo výhodné s rekonstrukcí
začít. Proto je dnes k vidění velká
rozpracovanost a už na první pohled
dává tušit, že k dokončení bude ještě
potřeba nemalých výdajů.

Nakolik se kurty podaří zprovoznit
ukáže tedy až příští rok. Pěkné svátky
Vám všem přejí tenisté.

Za výbor TK; Havrlant M.; předseda ;

Fotbalový klub
Podzimní část fotbalové III.B třídy
ročníku 2016/2017 je již minulostí.
Spanilá jízda SK Štáblovice vzala za
své tři kola před koncem podzimu.
V prvních deseti utkáních jsme byli
vyrovnanými soupeři a drželi krok s
dvojicí favorizovaných týmů Dolních
Životic a Holasovic. Bohužel, v pos‐
ledních třech kolech soutěže jsme již
nebyli schopni bodovat a propadli se
tabulkou. Zimní přestávku přečkáme
na čtvrtém místě se skóre 44 vstře‐
lených a 28 obdržených gólů. Díky

skvělým fotbalovým podmínkám a
modernímu zázemí jsme velmi oblí‐
beným soupeřem.
Fotbalem žijí také starší žáci SK
Štáblovice. Díky poctivé účasti na tré‐
ninkových jednotkách sehrávají kva‐
litní a vyrovnaná utkání se soupeři,
kteří je v minulé sezóně poráželi roz‐
dílem třídy.
Není výjimkou, že v tréninkové dny
(úterý, čtvrtek) se na fotbalovém
hřišti pohybuje okolo 40 až 50 aktiv‐

ních fotbalistů (muži+žáci), což
potěší oko každého trenéra i rodiče.
Srdečně Vás zveme na tradiční SPOR‐
TOVNÍ PLES, který se bude konat dne
10.2.2017 v obecním sále, k poslechu
a tanci zahraje skupina BLEDULE.
Děkujeme obecnímu zastupitelstvu a
všem sponzorům za spolupráci v roce
2016.
Petr Barteska

Klub důchodců
Klub důchodců děkuje obecnímu za‐
stupitelstvu za finanční příspěvek na
kulturní činnost.
V tomto roce jsme peníze využili na
poznávací zájezd. Navštívili jsme to‐
várnu Hyundai v Nošovicích, továrnu
snů ‐ jakou jsme si nedovedli před‐
stavit. V továrně nás vozili vláčkem,
trasa prohlídky byla 3 kilometry. Vi‐
děli jsme práci dělníků, fascinovala

nás práce robotů, na začátku uložené
plechy, na konci kompletně vybavené
auto ‐ Hyundai. Každou minutu jeden
vůz!
Výlet jsme si osladili v Marlence, v to‐
várně na výrobu medových dortů.
Poseděli jsme u výborné kávy, ochut‐
nali všechny výrobky a prošli celým
areálem. Během několika minut byly
dorty nařezané, nazdobené, zabalené

v krabicích a připravené k prodeji. I
my jsme si medové dobroty vezli
domů.
Nakonec bych ráda všem členům klu‐
bu důchodců popřála do Nového roku
mnoho zdraví, štěstí a pohody.

Iva Dušková

Sokol Štáblovice
TJ SOKOL Štáblovice přeje všem svým
členům a spoluobčanům v roce 2017
hodně štěstí, zdraví a rodinné poho‐
dy.
Na závěr letošního roku jsme si pro
vás připravili Turnaj ve stolním teni‐

se, který se bude konat 27. 12. 2016
od 16:00 hodin v místní škole ve
Štáblovicích. Startovné je 30 Kč.
Dále TJ SOKOL Štáblovice již tradičně
pořádá dne 30. prosince 2016
Přednovoroční vycházku.

Sraz zájemců v 9:30 hodin u hasičské
zbrojnice. Pojďte se s námi projít
zimní krajinou v okolí naše obce. Do‐
brou náladu, něco na zahřátí a párek
na opékání sebou !
Milan Prejda

Český záhrádkářský svaz
Po celý rok 2016 měla naše základní
organizace ČZS ve Štáblovicích ve
své činnosti řadu aktivit.
Hned z kraje roku jsme uspořádali
tradiční Zahrádkářský ples. Pestrá a
bohatá tombola, příjemná nálada v
příjemném prostředí, to byla záruka
k hojné účasti. Nejen pro své členy,
spoluobčany ale i ostatní zájemce z
okolních obcí jsme uskutečnili od‐
borné přednášky, instruktáže a to v
průběhu celého roku.
V únoru to byla např. přednáška o
řezu a střihu jabloní, v březnu
aranžování květin a doplňků k Veli‐
konocům, v srpnu pak praktická
ukázka zapěstování korunky u mla‐
dých stromků a v listopadu ukázka
vazby aranžmá k vánocům.
Počet zájemců o tyto přednášky
přibývá, což je povzbuzující a příjem‐
né, zvlášť u mladších zahrádkářů. I
díky tomu jsme mohli ve spolupráci s
OÚ ve Štáblovicích využít prostory a
zázemí kulturního sálu obce k lepší
prezentaci našeho spolku. Na všech
přednáškách se dohromady zúčast‐
nilo asi 95 zájemců.

přes 4 tuny
ovoce. Provoz byl
ukončen koncem října. Také náš spo‐
lek se zapojil do příprav a zajištění
Den obce 3. září 2016.

O údržbu a zastřihávání tújí kolem
hřbitova se již tradičně staráme v
předkarmášovém čase. Máme dost
ochotných a činných členů, takže js‐
me schopni tuto brigádu zvládnout
za jedno odpoledne. Letos už s
přispění mechanizované pomoci
(obsluha+traktor+vlek) z OÚ Štáblo‐
vice.Od začátku září byl také připra‐
ven a zahájen provoz moštárny. Naši
členové "brigádníci" letos zpracovali

Naše mladé členky se věnovaly dětem
při rozličných soutěžích a dovedno‐
stech. Ti starší členové zas obsluho‐
vali stánek s občerstvením. Akce se
vydařila,což ostatně potvrdila i velmi
vysoká návštěvnost. Koncem října le‐
tošního roku jsme spolu se zájmový‐
mi
složkami
a
školskými
organizacemi v obci připravili opět
Všeobecnou výstavu ‐ ovoce, zeleniny,
výpěstků, trofejí a letos s překvapením

v podobě hraček našich dědů a ba‐
biček.
Výstavu shlédlo přes 320 návštěv‐
níků. Zde patří poděkování naší
obětavé člence paní Marii Ripplové za
skvělé provedení aranžmá celé výsta‐
vy. Po celý rok se také scházíme s os‐
lavenci a jubilanty našeho spolku s
předáním malého dárku a s poděko‐
váním k jejich životním výročím.
Náš zahrádkářský spolek (jehož členy
jsou občané Štáblovic, Uhlířova a Mi‐
kolajic)
inspiroval
naše mladší
členky sleč. Petru Vyhlídalovou, Bar‐
boru Češkovou a Kristýnu Vítkovou
k založení Mladého zahrádkáře ‐
skupinka dětí z naší obce. Přejeme
jim trpělivost, radost a vytrvalost v
jejich snažení. Výbor ZO jim chce být
nápomocen jak radou, tak i finančně.
ZO ČZS Štáblovice přeje Všem svým
členům, ale i ostatním občanům krás‐
né prožití svátků vánočních a do no‐
vého roku hodně zdraví, štěstí a
pohodu doma i na zahradě!

Karel Barteska

Všeobecná výstava ovoce, zeleniny, výpěstků, trofejí a letos s překvapením v podobě hraček našich dědů a babiček.

Myslivecké sdružení
Myslivci ze Štáblovic a Uhlířova se v
právě končícím roce 2016 účastnili
mnoha spolkových akcí. Hlavní
náplní našich brigád byla údržba
mysliveckých zařízení, především
krmelců, posedů a myslivecké chaty u
zadního rybníka v Uhlířově. Pro
ochranu mladých lesních porostů
jsme v letošním roce vybudovali dvě
oplocenky. Jednu na katastru obce
Štáblovice, druhou pak na kata‐
strálním území Uhlířova.
Aktuálně se každý člen mysliveckého
spolku aktivně stará o zvěř řádným
přikrmováním u svého krmelce, který
mu byl přidělen. V krmelcích nechybí
ječmen, seno ani pro zvěř nezbytná
sůl.Bylo pro nás milou povinností
účastnit se v letošním roce Dne obce,
kde jsme organizovali střelbu ze vz‐
duchovky a zajišťovali laserovou
střelnici.
V březnu se na katastrálním území
obce Uhlířov každoročně účastníme
tradičního
sběru
odpadu
za‐
končeného na naší myslivecké chatě
v Uhlířově opékáním špekáčků.
V roce 2016 jsme započali projekt
„voda v krajině“, kde se ve spoluprá‐
ci s Agenturou ochrany přírody a kra‐
jiny snažíme získat dotaci na
vybudování tůní v naší honitbě a za‐
jistit tak vodu pro obojživelníky i
zvěř zejména v období léta, kdy su‐
cho ohrožuje přírodu okolo nás. Pro‐

jekt plánujeme dokončit v roce 2017.
V novém roce bychom také rádi us‐
pořádali pro naše občany zvěřinové
hody spojené s přátelským pose‐
zením u muziky. Kromě našeho hlav‐
ního honu, který letos proběhl dne 5.
11. 2016, budeme organizovat ještě
tradiční Štěpánský hon. Ten se jako
každý rok ponese v duchu procházky
po honitbě. Dovolujeme si Vás rovněž

pozvat na myslivecký ples, který bu‐
deme pořádat 28.1.2017 v Uhlířově.
Členové mysliveckého spolku Štáblo‐
vice – Uhlířov přejí všem spo‐
luobčanům pěkné svátky a v
následujícím roce 2017 především
pevné zdraví a mnoho úspěchů jak v
rodinném, tak v pracovním životě.
Pavel Pokorný

Betlém
Tak, jak se již stalo tradicí, můžete si v Zámecké restaurace ve Štáblovicích OBECNÍ ÚŘAD ŠTÁBLOVICE
prohlédnout ojedinělý betlém v životní velikosti. I letos bude u betlému kasič‐
ka s možností přispět na kostel Svatého Vavřince ve Štáblovicích. Betlém si 747 82 Štáblovice, č.p. 166
+420 553 669 041
můžete prohlédnout v provozní době Zámecké restaurace.
urad_stablovice@seznam.cz
Starosta:
Jiří Hoblík
tel.: +420 602 720 913
Místostarosta:
Rostislav Jedlička
tel.: +420 724 135 848
Místostarosta:
Marie Elblová
tel.: +420 723 884 836;
ÚŘEDNÍ HODINY OÚ ŠTÁBLOVICE

Sbor dobrovolných hasičů
Novoročenka
SDH Štáblovice přeje občanům klidné a radostné vánoční
svátky v kruhu rodiny. V novém roce 2017 přeje všem pevné
zdraví, rodinnou pohodu, spoustu pracovních a osobních
úspěchů.

Plesová sezóna ve Štáblovicích 2017
13. ledna 2017
4. února 2017
4. února 2017
10. února 2017
18. února 2017
25. února 2017

– ples ZO SDH, Hasičský bál
– ples ZO ČSZ, Zahrádkářský bál
– ples včelařů, pořádají v Hlavnici (autobus zajištěn)
– ples SK Štáblovice, fotbalisté
– Obecní ples
– vodění medvěda a pochování basy

Pondělí (úřední den)
07:00 ‐ 14:00, 15:00 ‐ 17:00
Útery
07:00 ‐ 15:00
Středa (úřední den)
07:00 ‐ 14:00, 15:00 ‐ 17:00
Čtvrtek
07:00 ‐ 15:00
Pátek
08:00 ‐ 12:00
INFORMACE PRO OBČANY
Sběr plastů a svoz popelnic
Sběr plastů je každý pátek prováděn
pracovníky obce.
Svoz popelnic provádějí Technické
služby každý lichý týden v úterý.
Vodné a stočné
Vodné a stočné se fakturuje 2x ročně.
Opisy vodoměrů jsou prováděny
pracovníkem obce koncem měsíce
června a koncem prosince.
Poplatky 2016
Poplatek za svoz domovního odpadu
300 Kč/osoba.
Poplatek za psa ‐ majitel psa platí
100 Kč a za každého dalšího psa 150
Kč. Důchodci platí 60 Kč a za každého
dalšího psa 90 Kč.

Kaple na Lipině

Kaple na Vendelině

Editor: Jan Grohmann

