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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, jsem rád, že vás
mohu opět všechny pozdravit. Uplynul
rok od voleb a udála se spousta věcí, o
kterých bych vás rád v tomto
prosincovém
vydání
Zpravodaje
informoval. Zároveň nastíním plány do
příštího roku.
V letošním roce jsme úspěšně zahájili
projekční činnost:
Pořizujeme projektovou dokumentaci
na intenziﬁkaci kořenové čističky
odpadních vod v součinnosti s dotačními
tituly.

základě připomínek členů naší zásahové
jednotky. Tímto bych chtěl za věcné a
logické připomínky kolegům ze zásahové
jednotky poděkovat.
Dále jsme si objednali projektovou
dokumentaci
na
rozšíření
naší
kompostárny.
Vyřizujeme projektovou dokumentaci na
legalizaci rybářské bašty.
Následuje projektová dokumentace na
rekonstrukci kuchyně a baru v našem
sálu.

Rekonstrukce vodovodu na Lipině je ve
fázi tvorby studie a následné projektové
dokumentace s požadavkem na dotaci.

Objednáváme projektovou dokumentaci
na rekonstrukci vybydleného obecního
bytu nad školou.

Podařilo se nám najít projektanta, který
navrhne rekonstrukci vodní nádrže za
Skalkou tak, aby nádrž byla funkční a v
souladu se zákony ČR s možností čerpání
dotací.

Pracujeme na kolaudaci plynovodu na
Záhumenní, který byl postaven téměř
před 10 lety. Věříme, že investice kterou
naši předchůdci provedli, neskončí
zakopána v zemi bez dalšího využití.

Máme rozpracovanou studii na obnovu
středu obce u pošty v místě bývalé
požární nádrže, taktéž s možností
čerpání dotace.

Nájemní smlouvy
Považuji za velice důležité, že se nám v
roce 2019 podařilo uzavřít nájemní
smlouvy s uživateli obecního majetku.
Některé obecní byty byly v minulosti
užívány v rozporu se zákonem o obcích a
některé nemovitosti obce byly užívány
bez platných nájemních smluv.

Samostatnou kapitolou jsou chodníky v
naší obci postavené v minulosti bez
stavebního povolení a v rozporu s
požadavky Správy silnic. Projektová
dokumentace na tyto chodníky je nyní ve
fázi žádosti o vydání dodatečného
stavebního povolení a je neustále
připomínkována ze strany dotčených
orgánů. Zůstáváme v této záležitosti
optimisté a věříme, že brzy získáme
všechna potřebná razítka a stavební
povolení budou vydána.
Aktuálně objednáváme projektovou
dokumentaci pro stavební povolení na
stavbu kanalizace na Záhumenní.
Další v řadě projektových dokumentací
čekajících na stavební povolení je úprava
a podepření stropu v budově školy. Cílem
projektu je zajistit bezpečnost našich
dětí.
Následuje projektová dokumentace na
hasičárnu se sběrným dvorem v areálu
bývalého JZD, která se upravovala na

Obecní vyhlášky
V oblasti obecních vyhlášek se nám také
podařilo udělat pořádek. Např. jen o
systému shromažďování odpadů měla
naše obec ještě v roce 2018 pět platných
vyhlášek. Všechny vyhlášky v platném
znění jsou dostupné na webových
stránkách obce, případně na obecním
úřadu.
Nezaplacené faktury
Další z pozitivních zpráv letošního roku je
informace, že se nám podařily vydobýt
veškeré pohledávky, které stávající
zastupitelstvo obce zdědilo po svých
předchůdcích. Jednalo se o nezaplacené
faktury v hodnotě téměř 40 tis. Kč
z období let 2015 až 2016. Všechny byly
řádně uhrazeny.

Stavba hasičárny a sběrného dvora

Za zásadní pro další ﬁnancování obce
považuji ukončení smlouvy s ﬁrmou
stavějící naši novou hasičárnu a sběrný
dvůr. Protože jsme nezískali dotaci na tak
ﬁnančně náročnou stavbu, využili jsme
možnosti jednostranného ukončení
smlouvy a stavba byla dočasně
přerušena.
Obecní vodovod
Informace týkající se ztráty vody si
přečtete v samostatném článku tohoto
Zpravodaje. Částečně jsme vás o stavu
našeho vodovodu informovali již v
minulém Zpravodaji v červnu 2019.
Vodovod jsme bohužel v minulosti
neprovozovali v souladu s požadavky
platné legislativy – nesprávně jsme
vykazovali údaje o vodovodech a zdrojích
vody; měli jsme chybějící či nesprávně
vedenou evidenci jak majetkovou, tak
provozní; nebyl zpracován a realizován
plán ﬁnancování obnovy vodovodů;
nebyly odebírány všechny vzorky, které
legislativa požaduje; nebyl aktualizován
provozní řád.
I díky tomu nám v červenci 2018
Ministerstvo
zemědělství
hrozilo
pokutou ve výši 100 tisíc Kč. V letošním
roce se nám podařilo vypořádat se se
všemi nedostatky, které uvádím výše.
Založili jsme v bance speciální účet na
ﬁnancování
obnovy
vodovodu,
kanalizace a čističky odpadních vod.
Dle platného plánu obnovy obce
Štáblovice jsme letos na účet vložili 380
tisíc Kč a budeme tak pokračovat i v
následujících letech. Peníze na tomto
účtu budou využívány pro potřeby, pro
které byl účet založen.
Původně se mělo začít šetřit již od roku
2009, ale za deset let se bohužel
nepodařilo našetřit žádné ﬁnanční
prostředky. Tyto peníze v obci chybí, a
proto bylo zastupitelstvo nuceno v roce
2019 zvýšit cenu vodného.
Pošta v obci nekončí
V letošním roce nám Česká pošta sdělila
informaci, že od roku 2020 nehodlá
provozovat pobočku ve Štáblovicích.
Museli jsme na tuto situaci rychle
reagovat. (pokračování na další straně)
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ÚVODNÍ SLOVO
Podepsali jsme novou smlouvu s
Českou poštou a výsledkem je to, že
pošta ve Štáblovicích nekončí Budeme ji
provozovat formou Pošty Partner na
obecním úřadu. Tato změna s sebou
přinese potřebu jedné úřednice obce
navíc. Výběrové řízení proběhne
začátkem příštího roku.
Kulturní život
Ani za kulturní život v roce 2019 se
nemusíme stydět. V obci se konala řada
akcí a každý si mohl vybrat tu svou.
Příležitostí bylo mnoho, tady uvádím
namátkový výčet některých: plesy
spolků, vodění medvěda, den dětí, den
obce, vítání občánků, stavění máje,
kácení máje, karmaš, volejbal, nohejbal,
fotbal, akce pořádané školou a školkou,
smažení vajec, rozsvícení vánočního
stromečku, vánoční koncert.
Co můžeme očekávat od příštího roku?
Ještě
letos
na
prosincovém
zastupitelstvu
budeme
schvalovat
rozpočet pro rok 2020. Doufám, že se
zastupitelstvo rozhodne správně a
rozpočet schválíme zodpovědně. Čekají
nás mnohé výdaje a na místě bude
maximální
ostražitost
při
všech
budoucích investicích. Kontrola nákladů
je jedním z hlavních úkolů příštího roku.
Mezi hlavní investice pro následující rok
řadíme stavbu hasičárny a sběrného
dvora, opravu obecního bytu nad
školou, rekonstrukci zastaralé kuchyně
a baru v sále, opravu části chodníků a
rekonstrukci sociálních zařízení na
baště. Dále bychom chtěli opravit
obecní cestu v úseku Štáblovice –
Benkovice a vybudovat kanalizaci na
Zahumenní.
V příštím roce nás čeká změna týkající se
poplatků za komunální odpad. Přidáme
se k narůstající řadě moderních obcí,
kde každý platí za svůj odpad tolik, kolik
odpadu skutečně vyprodukuje. Rušíme
tedy paušální poplatky a každý bude
platit podle skutečného objemu
odpadu. O této změně se můžete dočíst
na webových stránkách obce, na
facebooku, případně se dozvědět z
obecního
rozhlasu.
V
případě
jakýchkoliv dotazů se obraťte na
úřednici obce.
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I v příštím roce také plánujeme podpořit
spolkovou činnost naší obce. Rozumná
podpora všech občanů, kteří se věnují
rozvoji sportovního, kulturního a
společenského života obce si v našem
rozpočtu vždy najde své místo.
Vážení spoluobčané, závěrem mi
dovolte, abych Vám všem, kterým není
lhostejný život v naší obci, poděkoval za
věcné připomínky a podněty, které nás
posouvají dále. Je naším společným
cílem, aby byla naše obec moderní a
krásná, a aby se nám tady hezky žilo.
Děkuji Vám všem, kteří se podílíte na
rozkvětu naší obce v jakékoli oblasti či
činnosti. Děkuji zastupitelům a jejich
manželkám, děkuji našim učitelům,
pracovníkům obecního úřadu, členům
výborů. Děkuji těm občanům, kteří jsou
pro obec jakkoli užiteční. Děkuji všem,
kteří šíří dobré jméno naší obce.
Vážení spoluobčané, blíží se konec roku
2019, a proto mi dovolte, abych nám
všem popřál klidný adventní čas.
Pokusme se zapomenout na starosti
všedních dní. Zamysleme se, co děláme,
kam směřujeme a co má v životě smysl.
Zpomalme a vnímejme atmosféru
Vánoc se vším, co k nim patří.
Buďme k sobě vlídní a tolerantní a
radujme se ze života. Věnujme jeden
druhému lásku a úsměv a vzpomeňme
na ty, kteří s námi nejsou.
Nemocným přejme brzké uzdravení.
Dětem úsměv na tváři.
Přeji Vám hodně zdraví a těším na
spolupráci v roce 2020.
Tomáš Vavrečka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MELČ
Teprve nedávno vítala základní škola
půltucet nových prvňáčků, zatímco
škola mateřská 8 nových dětí a už nám
klepe na dveře adventní čas. Nové děti
a žáci si na řád školky a školy rychle
zvykli a zapojili se spolu se svými
staršími spolužáky do řady aktivit,
které
byly
svým
obsahem
a
zaměřením podobně pestrobarevné
jako podzim sám.
Ještě na konci předchozího školního
roku se děti a žáci naší školy zapojili do
výtvarné soutěže organizované Místní
akční skupinou Opavsko s tématem
„Ekologický
dopravní
prostředek“,
abychom se v polovině září těšili
z vyhlášených výsledků v podobě
úspěchu Leontýny Chodurové a
velikého
poděkování
Kryštofu
Kinčekovi,
Marii
Vavrečkové
a
Tomášovi Rýznarovi, jejichž výtvarná
dílka porotu zaujala natolik, že byla
vystavena v prostorách Obchodního
domu Breda&Weinstein.
V rámci předškolního a základního
vzdělávání se na obou školách

uskutečnila
celá
řada
činností.
V mateřské škole jmenujme kupříkladu
Den zvířat s výletem a materiální
sbírkou pro útulek v Opavě, sportovní
den Čokoládová tretra nebo prožitkové
seznámení s tradicemi sv. Martina. Ve
škole základní se žáci nejstarší zapojili
do
celostátní
soutěže
Bobřík
informatiky, kterou řešili ve dvojicích a
která poukázala na jejich obstojné
logické uvažování našich čtvrťáků,
neboť všichni získali titul úspěšný
řešitel.
Tito žáci rovněž absolvovali dopravní
hřiště v Odrách, kde se seznamovali
s různými dopravními situacemi a
sami si mohli vyzkoušet jízdu na kole
v terénu. V neposlední řadě na
základní škole proběhla hodinová
beseda s příslušnicí Policie České
republiky, kdy si žáci vyslechli policejní
pohádku, dozvěděli se něco více o
práci policistů a závěrem se zabavili
snímáním otisků prstů.
Poslední říjnový den patřil již tradiční
akci „Putování se světýlkem“, kterou

pořádá naše škola ve spolupráci s
rodiči.
Letošní strašidelná stezka vedla pod
„Benčákem“ a zúčastnilo se jí přibližně
70 dětí. Velké poděkování za toto setkání
patří všem rodičům a bývalým žákům
naší školy za přípravu jednotlivých
stanovišť. Velké poděkování patří také
Slezským... (pokračování na další straně)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MELČ
...pekárnám v Opavě za sladký
sponzorský dar a štáblovickému
obecnímu
úřadu
za
poskytnutí
reﬂexních prvků pro děti během této
akce.

setkání občanů celé obce před
nejkrásnějšími svátky v roce. O jeho
konání se dozvíte více v přiložené

pozvánce.

Karin Lhotská, Lenka Rychlá
vedoucí učitelky MŠ a ZŠ Štáblovice

Měsícem říjnem započala (z pohledu
mateřské školy) rekonstrukce stropu,
resp. (z pohledu základní školy)
rekonstrukce podlahy v části budovy
školy z důvodu bezpečného provozu
herny, která neodpovídala statickým
normám. Věříme, že se tuto nákladnou
a organizačně náročnou opravu podaří
obecnímu úřadu dokončit s nástupem
posledního kalendářního měsíce, aby
opravená
třída
Hvězdiček
a
zrekonstruovaná herna základní školy
byla pěkným vánočním dárkem pro
všechny děti a žáky. Ti se už spolu se
svými učiteli pečlivě připravují na další
veřejnou akci, kterou je adventní

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ ŠTÁBLOVICE
V učebně ve 2.NP (nad hernou
mateřské školy), která je původně
navržena pouze pro standardní výuku,
došlo ke změně užívání a žáci tento
prostor
využívají k pohybovým
aktivitám a k tělovýchově. Sezónně zde
také místní nadšenci hrají stolní tenis.
Jelikož docházelo v době pohybových
aktivit k nepříznivému kmitání stropu,
nechali jsme si zpracovat statické
posouzení stávající stropní konstrukce
a to nám ukázalo, že je strop pro dané
navýšené zatížení nevyhovující.
Tím bylo nutné strop zesílit a to tak, že
se
zmenšilo
rozpětí
stávajících
stropních ocelových nosníků. Proto byl
proveden statický výpočet, který
navrhl zesílit strop pomocí ocelové
konstrukce z HEB ocelových nosníků
(jedním podélníkem a třemi příčníky),
která zmenšila rozpětí stávajících
stropních nosníků z 6,9 m na 5,0 m.
Ocelová
zesilující
konstrukce,
provedena ze spodní strany stropu,
byla následně zakryta zavěšeným
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širokopásmovým
akustickým
kazetovým podhledem, dle požadavků
Krajské hygienické stanice Opava. Bylo
také provedeno nové osvětlení herny
MŠ LED svítidly a nová výmalba stěn.
V rámci stavebních úprav bude také ve
2.NP mezi danou učebnou a skladem
pomůcek vybourán ve vnitřní stěně
dveřní
otvor
pro
uskladnění
tělocvičných pomůcek.

Tyto stavební práce byly opravdu
logisticky náročné a pracné a časově
se nám bohužel protáhly o několik
týdnů. Představovaly také nemalé
provozní komplikace mateřské školy,
které se ale podařily bez větších
problémů překlenout. Proto bych
touto cestou chtěl poděkovat všem,
kteří se na této akci podíleli.
Standa Rippel

OSLAVENCI
Během druhé poloviny letošního roku
roznesly členky kulturního výboru 10
písemných gratulací oslavencům a
společně se členy zastupitelstva obce a
pracovnicí OÚ navštívili 6 jubilantů,
kterým předali písemnou gratulaci,
ﬁnanční příspěvek a malý dárek.
Všem našim jubilantům ještě jednou
přejeme vše nejlepší, hodně štěstí,
pevné zdraví a spokojenosti do dalších
let.

Zde uvádíme výčet našich oslavenců ve
druhém pololetí tohoto roku:

90 let - 1 oslavenec
91 let - 1 oslavenec

50 let - 3 oslavenci
60 let - 3 oslavenci
65 let - 5 oslavenců
70 let - 1 oslavenec
75 let - 2 oslavenci
81 let - 2 oslavenci
82 let - 1 oslavenec
83 let - 3 oslavenci
84 let - 1 oslavenec
87 let - 1 oslavenec

V letošním roce se ve Štáblovicích
doposud narodilo 6 nových občánků,
které společně přivítáme v neděli 1.
března 2020. Rádi bychom informovali
rodiče, kteří tak prozatím neučinili, že
pro zapsání do evidence obyvatel naší
obce a účast na vítání občánků je třeba
přinést na obecní úřad k nahlédnutí
rodný list dítěte.
Kulturní výbor

FOTBALOVÝ KLUB
Fotbalový klub
Před začátkem podzimní sezóny zažil
fotbalový tým mužů největší odliv
hráčů za poslední roky, což se
podepsalo na výkonech. Proč hráči
odcházejí? Někteří vycítili, že jsou na
vrcholu své kariéry a využili poslední
možnost zahrát si ve vyšší lize, další
zkoušejí štěstí v nově založeném klubu
v jejich blízkém okolí a nebo se z
pracovních
či
osobních
důvodů
přestěhovali a již není reálné, aby
dojížděli přes půl republiky. Takto
odešlo sedm hráčů z kostry týmu
minulé sezóny. Můžeme si položit
otázku, jak tedy funguje vedení v
tomto klubu, že si nechá odejít tolik
hráčů. Hráči, ve stanoveném období
mezi sezónami, mají právo přestoupit
bez souhlasu mateřského klubu (SK
Štáblovice), čehož někteří využili. Jiní
odešli po vzájemné domluvě, kdy se
např. jednalo o přestup hrajícího otce
za synem hrajícím v jiném klubu.

kdekoliv nebo jakkoliv osloví.
Mimo fotbalovou činnost výrazně
pozvedli aktivní členové, kteří neustále
přicházejí s novými nápady a
zlepšením. Mezi největší akce, které
jsme pořádali, řadím "karmašové
utkání" ,
"sportovní odpoledne pro
děti", brigády na údržbu areálu tzn.
oprava střídaček, oplocení, údržba
zeleně, zavlažování, výroba nových
laviček, aktivní účast na obecních
akcích,
"mikulášskou
nadílku",
"silvestrovské
utkání"
a
"ples
sportovců".
Zveme všechny
31.12.2019 v
10:15
SILVESTROVSKÉ
UTKÁNÍ

07.02.2020 ve 20:00 SPORTOVNÍ PLES
Mladší žáci SK Štáblovice
V krátkosti ještě k mladším žákům, ti
dělají všem velkou radost. Scházejí se
již dávno před začátkem tréninku a
svým přístupem a pílí jsou příslibem
do budoucna. Také zde platí, že se
mezi nás může přidat každý, kdo není
lenivý, ale naopak hravý a plný
energie, na věku nezáleží.
Mladší žáci SK Štáblovice v podzimní
části sezóny odehráli sedm utkání,
bohužel se jim nepodařilo bodovat.
Nejlepší výsledek uhráli na hřišti
Skřipova, kde se rvali o body do poslední
minuty a utkání skončilo těsně 2:1. Další
zajímavý... (pokračování na další straně)

Všechno špatné je k něčemu dobré,
proto jsme při posílení a rozšíření
kádru oslovili hráče, kteří naší obec již
reprezentovali nebo nejlépe jsou
zdejšími občany. Pár kluků naší výzvu
přijalo a tak můžeme s hrdostí říci, že
jsme docílili počtu osmi hrajících
občanů Štáblovic, kteří nastoupili v
základní sestavě. Tímto směrem
chceme doplňovat kádr i nadále a
proto zveme všechny, kteří chtějí být
součástí týmu a umí to s míčem, ať nás
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FOTBALOVÝ KLUB
... výsledek jsme uhráli na hřištiHradce
n. Moravicí, kde se nám podařilo rozvlnit
síť dokonce 4x, bohužel to na body
nestačilo. Chtěl bych poděkovat všem
hráčům a trenérům za jejich perfektní
přístup k tréninkům i zápasům, jen tak
dále!!

Štáblovice

Na závěr bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, obecnímu zastupitelstvu,
členům sportovního klubu, hráčům a v
neposlední
řadě
fanouškům
za
podporu a spolupráci v roce 2019 a s
přáním hodně zdraví, štěstí, lásky,
osobních i pracovních úspěchů vám
přejeme úspěšný rok 2020.
Ing. Petr Barteska, předseda SK

FARNÍ ÚŘAD
Blíží se konec roku 2019. Dříve, než
vstoupíme do nového roku se
zajímavým letopočtem 2020, čekají nás
ještě nejkrásnější svátky – Vánoce. Lze
pro ně použít slovo „líbezné“. Líbezné
či libé je to, co je příjemné, krásné,
milé a dobré. A takové svátky bychom
rádi letos prožili. Často záleží i na nás,
zda to budou Vánoce radostné a
krásné. Důležité jsou mezilidské vztahy
mezi námi v rodinách a v sousedství.
Umíme si odpustit a přejeme si
navzájem všechno dobré.
Také návštěva kostela o Vánocích v nás
může naladit ochotu k vyburcování
všeho toho lepšího, co v nás je.
Tradiční „Půlnoční“ bude na Štědrý

večer v úterý 24. prosince ve 21:00.
Následující den 25. prosince je
„Slavnost Narození Páně“. Mše svatá
bude dopoledne v 9:30. Také ve čtvrtek
26. prosince – „Na Štěpána“ - budou
bohoslužby v 9:30. S rokem 2019 se
rozloučíme v kostele 31. prosince
v 16:00 hodin a Nový rok přivítáme ve
středu 1. ledna v 9:30 .
Po Novém roce se bude konat, tak jako
v minulých letech, „Tříkrálová sbírka“.
Domy navštěvují děti, oblečené do
úborů mudrců od východu – tří králů.
Píšou na dveře našich domů písmena
K + M + B 2020. Vybírají dobrovolné
příspěvky pro Charitu, která získané
prostředky
používá
pro
službu

potřebným chudým, nemocným atd.
Tyto peníze nejsou zanedbatelné. Při
loňské „Tříkrálové sbírce“ se v naší
republice vybralo kolem 120 milionů
korun.
Mezi oblíbené „líbezné“ předměty,
které jsou v kostelích obvykle
vystaveny jen o Vánocích, patří
„ Betlémy“ či „Jesličky“. Jsou to ﬁgurky
se scénou Ježíškova narození. Na
betlém se chodí dívat děti. Letos
budeme mít náš „Betlém“ obnovený
díky paní Marii Ripplové, která ﬁgurky
opravuje a opatřuje novými barvami.
Jsme jí za to vděčni. Přeji všem
radostné a líbezné vánoční svátky.
P. Rudolf Friedl, farář

OBECNÍ LESY
V obecních lesích se během letních
měsíců provádělo vyžínání mladých
kultur. Vyžínání je nejprve prováděno
u sazenic dubu a borovice, toto jsou
dřeviny, které mají rády slunce.
Naopak u dřevin jako je jedle a buk
vyžínáme až na samý závěr léta (srpen,
září).
Buk je v posledních letech velice
Zpravodaj obce Štáblovice | 8

náchylný na spálení. To se nejvíce
projevuje u mladých sazenic, které
nejprve na jaře naraší a později listy
jakoby seschnou. Pravděpodobně to
svědčí o tom, že hladina UV je velmi
nízká, pro zajímavost například před
10 lety se toto nedělo vůbec.

nejsou v oplocence (na které se nám
v letošním roce podařilo dostat poprvé
dotace) natřít proti okusu zvěří. Typ
nátěru jsem letos zvolil STOPKUS,
který se vyznačuje jasnou modrou
barvou. Nátěr má fungovat odpudivě
pro spárkatou zvěř (srnčí, dančí).

S příchodem podzimu je třeba mladé
porosty, které neměly to štěstí a

Dále bylo potřeba připravit pracoviště
pro zimní těžbu, ta se začátkem roku...

OBECNÍ LESY
... bude odehrávat převážně na dvou
místech, a to na Lipinské straně v
lokalitě za kravínem, kde je potřeba
vytěžit modříny a borovice, které stíní
mladé výsadbě buku a následně na
tomto místě bude zhotovena nová
oplocenka Mikolajickými myslivci, kteří
každoročně budují jednu oplocenku v
rámci kompenzace škod zvěří na
obecním lese.

Během zimního období tyto místa
budou uklizena a spálena, abychom na
jaře mohli zalesnit.

S pozdravem a přáním pěkných a
pohodových Vánočních svátků přeje
Martínek Ondřej

Druhá lokalita s vyšším objemem těžby
bude v lokalitě zvané Hájek nad
mostem z důvodu řediny, která již
nesplňuje parametry hospodářského
lesa. Na této lokalitě bude vysazena v
jarních měsících jedle a následně
oplocena myslivci ze spolku ŠtábloviceUhlířov rovněž jako kompenzace za
škody zvěří.

MYSLIVECKÝ SPOLEK ŠTÁBLOVICE - UHLÍŘOV
Členové mysliveckého spolku mají za
sebou úspěšně končící rok 2019. I
tento rok probíhal v duchu let
minulých. Hlavním prioritou byla
starost a péče o zvěř a zlepšování
podmínek, ve kterých žije.

podpořený hojnou účastí nastupující
mladší generací honců. V letošním
roce je naplánován ještě Štěpánský
hon. Pro případné zájemce z řad
honců bude sraz 26.12. 2019 v 9:00
hod. v Uhlířově u sýpky.

Rovněž byly pořádány i
tradiční
spolkové akce, mezi které patřil i hlavní
společný hon konaný 2.11.2019,

V novém roce si Vás dovolujeme
pozvat na náš myslivecký ples, který
bude pořádán v sobotu 8.2.2020

v kulturním domě Uhlířov.
Myslivci ze Štáblovic a Uhlířova přejí
všem spoluobčanům krásné a klidné
prožití
vánočních
svátků
a
v následujícím roce 2020 hlavně pevné
zdraví a mnoho úspěchů v rodinném i
pracovním životě.
MVDr. Pavel Pokorný

TENISOVÝ KLUB
V polovině března jsme zahájili hrací
sezónu na jednom kurtu a započali se
vzájemnými zápasy na počáteční
oťukávání po zimě. Následovala
členská prázdninová soutěž, dále
okresní podniková soutěž a v
neposlední řadě se někteří z nás
přihlásili do republikové soutěže
amatérů, která se letos poprvé
uskutečnila.
Tato soutěž měla název „Hurá liga“ a
mohl se do ní kdokoliv z okresu Opava
přihlásit. Za náš TK se přihlásilo 5
hráčů, kteří skončili do sedmého místa

ze 16 přihlášených hráčů okresu.
Nutno dodat, že soutěž proběhla 2x
během roku a za tu dobu Štáblovice
navštívilo několik cizích hráčů jako
např. z Dolního Benešova, Jančí,
Opavy, Milostovic i z dalekého Krnova,
kdy někteří ani nevěděli, kde naše obec
leží. V praxi to znamená, že naší
činností se tak podílíme na zviditelnění
sportu v naší obci a i na obci samotné.
Taky se proto snažíme i údržbou
sportoviště a prostředí tomu být
nápomocni. Druhý kurt ale bohužel

zůstal bez údržby a taky podle toho i
vypadá. Malá dotace a zvýšené
náklady na provoz více neumožňují a
nezachrání to ani náš zvýšený členský
příspěvek na neuvěřitelných 1500,-Kč,
což je několikanásobně vyšší, než u
ostatních spolků.
Při letošním počasí se dalo hrát až do
poloviny listopadu, kdy poté došlo
k zazimování sportoviště. Děkuji všem,
kteří si přišli letos zahrát a děkuji všem
příznivcům tenisu za podporu tohoto
sportu. Přeji vše dobré.
Havrlant Miloslav, předseda TK
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HASIČI
V druhé polovině letošního roku se
naše jednotka podílela na různých
druzích výjezdů a byla nápomocna
našim
občanům.
Obecnímu
zastupitelstvu jsme pomáhali při
hledání zdroje úniku vody, který se jim
po dlouhém pátrání podařilo najít a
myslím si, že jim ze strany nás občanů,
patří obrovské díky.
Na konci září jsme uspořádali již 4.
ročník tradiční drakiády, které se
zúčastnilo úžasných 38 soutěžících
dětí. Jako předešlé ročníky, i letos nám
přálo skvělé počasí. Při této akci se nás
rok od roku schází čím dál více
účastníků a pevně věřím, že se i další
rok sejdeme v ještě vyšším počtu.
Naše účast nemohla chybět ani při
výlovu místního rybníka, kde jsme se

sešli v hojném počtu a společnými
silami vylovili parádní kousky kaprů,
které jste si zakoupili, či někteří hned
na místě okusili.
Touto cestou bych vám rád představil
naši „novou“ Tatru 148 CAS 32, kterou
jsme díky Obecnímu úřadu Štáblovice
získali převodem od obce Mikolajice.
Jedná se o vozidlo, které je starší, ale
pro nás vyhovující a lepší, než které
jsme měli předtím. Máme v plánu si
tuto Tatru zrekonstruovat a upravit její
nadstavbu tak, abychom při jakémkoli
výjezdu zdolali různé překážky, se
kterými
se
v
našem
katastru
setkáváme.
Nesmím zapomenout na své členy
jednotky, kteří si plní své povinnosti
nad rámec. Svědomitě se připravují a

školí, aby mohli svou pomoc bližním
plnit s co největší odpovědností a
ohleduplností. Za toto jim patří
obrovské poděkování a chvála, protože
dělat to s takovým nadšením jako oni,
vzhledem k podmínkám stávajícího
zázemí jaké máme, je opravdu
obdivuhodné.
Závěrem mi dovolte poděkovat
Obecnímu zastupitelstvu, které se nám
vždy snaží vyjít maximálně vstříc a
pomáhá nám úžasným způsobem řešit
spousty a spousty věcí, které bychom
bez jejich podpory nikdy nezvládli.
Přeji všem krásné a ničím nerušené
svátky vánoční a mnoho štěstí,
úspěchů a radostí v roce 2020.
Petr Heczko

ZAHRADKÁŘSKÝ SPOLEK
Tak jako každý z nás bilancujeme, co
nám uplynulý rok 2019 přinesl anebo
odnesl, tak i my zahrádkáři bychom
měli bilancovat, co jsme v letošním
roce 2019 uskutečnili.
V
lednu
jsme
měli
tradiční
Zahrádkářský ples. V květnu jsme
uskutečnili zájezd do Moravského
Krasu
s
prohlídkou
propasti
„Macochy“ a města Kroměříže, který se
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velmi vydařil, za což bych chtěl
poděkovat p. Janu Jaškovi ml., který se
této akce ujal a vše perfektně zajistil.
V červenci jsme provedli stříhání tújí
okolo
hřbitova,
které
je
naší
pravidelnou akcí. V srpnu jsme
uskutečnili ukázku „Letního řezu
stromů“ na prostranství vedle p.
Pruska. Ukázku vedl p. Vít Volkmer,
kterému srdečně děkuji. A tak bych

mohl jmenovat další akce, které se
naši členové zúčastnili.
Závěrem bych chtěl popřát všem
členům, ale i občanům hezké prožití
vánočních svátků a do nastávajícího
roku 2020 hodně štěstí, hlavně zdraví a
spokojenosti.
předseda ČZS Jan Vítek

AKTUALITY
Léto 2019 - Pořízení elektromobilu pro obec Štáblovice
V roce 2018 se zastupitelstvo rozhodlo pro koupi
elektromobilu s využitím státních dotací ze Státního
fondu životního prostředí ČR. Žádost o dotaci byla
akceptována a v létě 2019 proběhlo výběrové řízení na
dodavatele elektromobilu. Byly osloveny 3 ﬁrmy, z nichž
jako vítěz vyšla ﬁrma EcoFuture s.r.o. z Boskovic. V září
nám byl dodán Elektromobil zn. ALKÉ ATX340. Pořizovací
náklady činily 1.369.794,- Kč.

hlíny, převozu různých stavebních materiálů a také při
svozu plastů apod.

Projekt na pořízení tohoto vozidla je spoluﬁnancován
Státním fondem životního prostředí České republiky na
základě rozhodnutí ministra životního prostředí. Státní
fond životního prostředí ČR nám přispěl částkou
600.000,- Kč. Elektromobil bude využíván pracovníky obce
při údržbě zeleně a péči o vzhled obce, svozu trávy, listí,

2019 - Nová autobusová zastávka funguje
opravu místní zastávky. Autobusová zastávka na dolním
konci Štáblovic díky jejich šikovnosti dostala nový líbivý
plášť.
Provádělo se tzv. „podřezání“, „podkopání“, nová
hydroizolace, dále se vyměnil dlaždicový povrch za
zahradní obrubu s okrasným kačírkem, následovala
instalace nových svodů dešťové vody, poté se odstranila
promočená omítka a natáhla se nová, včetně ozdobných
oblouků a rohů.
Výběr barev ﬁnálního nátěru není náhodný, jedná se totiž
o barvy, které dominují ve znaku obce Štáblovice.
Následovat bude instalace vnitřního osvětlení, pevné
lavice a venkovní cedule s nápisem „ŠTÁBLOVICE“.
Říká se:„Když se sejde parta šikovných lidí, tak je z
poloviny hotovo.“ Svou šikovnost ukázali členové
Sportovního klubu Štáblovice, když si vzali na starost

Doufáme, že vynaložená práce, nebude znehodnocena
nežádoucím vandalismem a nový vzhled autobusové
zastávky vydrží co nejdéle.

2019 - Taneční parket u Bašty
Vážení občané, zajisté jste si při návštěvě Rybářské bašty,
např. během Karmašových oslav, všimli, že došlo k
výměně povrchu tanečního parketu. Původní dřevěný
parket vydržel bohužel jen jeden rok.
Dřevo jsme nahradili betonovou dlažbou, která lépe
odolá počasí, má mnohem větší životnost a je
pochopitelně robustnější. Také její údržba a opravy
budou snadnější.
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AKTUALITY
9. - 11.8. 2019 - Karmaš
a tancechtiví návštěvníci tak ušetřili i na vstupném.
Nedělní ráno nás už zase přivítalo sluníčkem, a po
slavnostní Mši svaté se už začalo připravovat karmašové
odpoledne. Děti si za jednorázový poplatek v hojném
počtu užily připravené kolotoče, skákací hrady, koloběžky
a autíčka, jízdu na konících a další atrakce. K dobré náladě
přispíval i hudební doprovod Tria Melecký a v
postavených stáncích si mohli přítomní zatočit kolem
štěstí či zakoupit cukrovinky a další rozmanité věci.

O prázdninovém víkendu 9. - 11. 8. se uskutečnil v areálu
Rybářské Bašty tradičně netradiční Štáblovický karmaš.
V pátek se oslavy nesly ve sportovním duchu a
odstartovaly na fotbalovém hřišti zápasem svobodných
(bílé dresy) proti ženatým (oranžové dresy) s výsledkem
5:6. Všem hráčům i fanouškům chceme poděkovat za
jejich účast! Osvěžení i něco dobrého na zub pak všichni
nalezli na Rybářské Baště a večerní program vyplnila
diskotéka se skvělým DJ Milanem.
Sobotní program byl zahájen nohejbalovým turnajem
dvojic o přeborníka Štáblovic, který vyhráli Tomáš Kříž
s Petrem Barteskou. Od 15.30 hodin byl připraven
program pro děti, kdy si mohli vyzkoušet střelbu z luků či
kuše, stříkání ze džberovek na cíl nebo si zařádit v
hasičské pěně, zajezdit si na balančních vozítkách a
následně také zazávodit na vozítkách elektrických.
Vyhlášeny byly tři kategorie podle věku i výkonu vozítek a
někdy i velmi těsné vítězství nakonec neuniklo Valentýně
Chodurové, Tomáši Rýznarovi a Leontýně Chodurové.
Od 18. hodiny se již začaly připravovat soutěže pro
dospělé v pojídání párků a pití piva na čas, s drobným
překvapením, kdy účastníci museli pivo vypít dlouhým
brčkem a soutěž zakončit malým sportovním výkonem.
Obě tyto soutěže vyhrál Daniel Kříž, který měl ovšem
velmi zdatné soupeře, včetně dvojice přítomných dam. I
když večerní počasí na karmašovou zábavu tak úplně
nepřálo, kapela VIZE většinu přítomných roztancovala a
všichni si to užili až do konce.
Příjemným bonusem byl fakt, že tato víkendová diskotéka
a zábava se letos uskutečnila díky ﬁnanční podpoře obce
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Letošnímu karmaši předcházel návrh vedení obce o
změnách ve způsobu oslav. Nastalo tak dlouhé plánování
a uvažování, jak vše pojmout tak, aby si ho v dnešní
uspěchané době užili všichni přítomní bez starostí a
v přátelské atmosféře. Po získaných zkušenostech
bereme v potaz připomínky pro ročníky budoucí a věříme,
že příští rok bude k ještě větší spokojenosti vás, občanů, a
všichni si ho užijeme tak, jak se na takové oslavy sluší a
patří.
za kulturní výbor Irena Hrbáčová a Žaneta Prejdová
(kulturni-vybor@seznam.cz)

AKTUALITY
26.10. 2019 - Výlov obecního rybníka
Dne 26.10.2019 proběhl náš tradiční výlov. Od brzkých
ranních hodin probíhaly přípravy pro zajištění zdárného
průběhu této akce, které se aktivně účastnilo 25 občanů
Štáblovic, z toho většina byla z řad nadšených
dobrovolníků zájmových složek obce. Po prvním zátahu,
vylovení a roztřídění ryb byl zahájen prodej tržních kaprů
a amurů. O čerstvě vylovenou rybu byl na hrázi velký
zájem.

Celkově velmi zdařilý a kladně hodnocený průběh všemi
účastníky výlovu nás zavazuje v pokračování společné
tradice. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci výlovu. Bezpochyby hlavní poděkování patří
porybnému p. Lumíru Vavrečkovi, správci obecního
rybníka.

Díky nádhernému podzimnímu počasí se akce zúčastnili
nejen místní občané ale i lidé z širokého okolí. Část
vylovených ryb byla ihned v zázemí rybníka zpracována.
Bylo nasmaženo neuvěřitelných 280 porcí „štáblovské
rybí pochoutky“.
V sezóně byl provozován i poplatkový způsob rybolovu,
který umožňoval rybářům sportovní vyžití při rybolovu a
rovněž přispěl ke kladnému ekonomickému výsledku
v hospodaření na našem obecním rybníku.

2019 - Stav zásobování vodou
Vzhledem k dlouho trvajícímu suchu zadalo vedení obce
vypracování studie o vydatnosti vrtu (na Staré
Vendelínské), který posiluje zásobování vodou naši obec.
V době kolaudace vrtu bylo čerpáno cca. 30 m3 za den,
ale v poslední době se čerpané množství snížilo na 20 m3
za den.Měřením autorizované osoby bylo zjištěno, že
došlo k poklesu ustálené vodní hladiny o téměř deset

výškových metrů oproti stavu v době kolaudace.
V důsledku poklesu hladiny dále dochází k velmi častému
zapínání čerpadla a nárůstu nákladů na elektrickou
energii. Z dané studie je patrné, že vedení obce musí dále
hledat nové zdroje vody a tím posílit částečnou
soběstačnost obce v zásobování pitnou vodou.

4.1. 2020 - Tříkrálová sbírka
Jako každý rok i v lednu 2020, konkrétně 4.1.2020 se
bude v naší obci konat Tříkrálová sbírka.
Skupinka koledníků v kostýmech Tří králů doprovázeny
osobou starší 15ti let se zapečetěnými pokladničkami a
vyplněnou průkazkou navštěvují domácnosti s přáním
Božího požehnání a všeho dobrého v novém roce a žádají
o dar do Tříkrálové sbírky.

Výnosy z Tříkrálové sbírky 2020 budou určeny:
• Pro nemocné seniory a pacienty v terminálním stádiu na
pořízení polohovacích postelí, kompenzačních pomůcek a
dalšího zdravotnického materiálu;
• Pro zaměstnance znevýhodněné na trhu práce svým
handicapem, kteří pracují v chráněných dílnách;
• Na rekonstrukci domu pro osoby s mentálním a
zrakovým postižením;
• Pro lidi nacházející se v krizové situaci.
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KULTURNÍ VÝBOR
Jak už věříme mnozí z Vás zaznamenali,
od března letošního roku funguje nově
sestavený kulturní výbor, který na svém
zasedání dne 25. 3. 2019 schválilo
zastupitelstvo obce. Ve spolupráci
s vedením obce by měl sloužit k podpoře
a
iniciaci
všech
kulturních
a
společenských aktivit pro děti i dospělé,
k plánování využití volného času, a také
koordinaci těchto aktivit v rámci
organizací v naší obci.
V letošním roce jsme ve spolupráci se
zastupitelstvem
obce
připravovali
Maškarní ples pro děti, jarní i podzimní
úklidovou akci v rámci „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“, včetně programu pro
děti, Slet čarodějnic a čarodějů, Vítání
občánků, Den obce/den dětí, Štáblovický
karmaš a podpořili další akce
jednotlivých spolků a sdružení ve
Štáblovicích, bez kterých by kulturní a
společenský život nebyl rozhodně tak
rozmanitý, jako tomu je. Za to všem velké
díky!
Rádi bychom Vás také pozvali ke

sledování
facebookových
stránek
„Kulturní dění v obci Štáblovice“, kde
najdete mimo jiné veškeré informace
k událostem a pokud byste rádi shlédli
fotograﬁe z uplynulých akcí, najdete je
na
webových
stránkách
obce
www.obecstablovice.cz,
v
záložce
fotograﬁe.
Našim cílem je také průběžně
informovat o plánovaných akcích.
Uvádíme zde tedy pro přehled ty
prozatím naplánované na první pololetí
příštího roku (2020). V polovině února,
14. 2. se uskuteční Obecní ples, na který
naváže 16. 2. Maškarní ples pro děti.
Únor zakončíme tradičním Voděním
medvěda s pochováním basy v sále
kulturního domu, a to 22. 2.
Na začátku března (1. 3.) přivítáme nové
občánky Štáblovic a těšit se budeme na
vystoupení dětí ze základní školy. Jarní
úklidová akce se uskuteční 4. 4, kdy
vyrazíme opět po zimě zatočit s odpadky
v našem okolí. 30. 4. bychom chtěli
pozvat všechny malé i velké čaroděje a

čarodějnice na společný
postavíme si také májku.

slet

a

Setkání občanů a obcí Mikroregionu
Hvozdnice se tentokrát uskuteční 23. 5.
v Dolních Životicích a za Štáblovice se na
něm představí děti z naší mateřské
školy. Na začátku června bychom
všechny rádi pozvali na Den obce,
spojený opět jako v letošním roce
s dětským dnem. Do kalendáře si prosím
zapište datum 6.6.
Na závěr děkujeme všem občanům,
kteří se zapojují jak svou pomocí tak i
účastí
na
pořádaných
akcích,
zastupitelstvu obce v čele s panem
starostou za ochotu vyjít nám vstříc při
plánování kulturního dění a ﬁnančním
příspěvkům na tyto akce. Do nového
roku přejeme všem hlavně zdraví, štěstí
a spokojenost, ale také plno příjemných
kulturních zážitků při společném
setkávání na akcích v naší obci.
Za kulturní výbor obce Irena Hrbáčová a
Žaneta Prejdová

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
Noční klid má být zachováván v průběhu
noci, a to v zájmu klidného spánku (viz
níže). V jeho rámci proto bývají
omezovány např. veřejné zábavy nebo
stavební práce. V Česku je noční klid
deﬁnován jako období mezi 22:00 do
6:00.

22:00 hod. do 06:00 hod., přičemž
porušení nočního klidu je dle § 5 odst. 1
písm. d) a § 5 odst. 2 písm. a) zákona o
některých přestupcích přestupkem
proti veřejnému pořádku, za jehož
spáchání lze uložit zákonem stanovený
správní trest.

Co ale dělat, když není noční klid
dodržován?

Pokud jde o samotný pojem noční klid,
ten není na rozdíl od doby nočního klidu
zákonem vymezen, nicméně pod tímto
pojmem lze chápat určitý pokojný stav
na určitém místě ve vymezenou dobu,
na jehož zachování má společnost zájem
za účelem spořádaného a poklidného
soužití.

1. Volejte Policii ČR ( 158 )
Ta má povinnost se na místo dostavit a
může na místě uložit pokutu až do výše
10 000 Kč anebo předat věc obecnímu
úřadu, který může v přestupkovém
řízení uložit pokutu až do výše 20 000 Kč.
Doba nočního klidu je regulována
zákonem, a to zákonem č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích (dále jen „zákon
o některých přestupcích“), jako doba od
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2. Co může udělat obec
Obce mohou, pokud se tak rozhodnou,
regulovat dobu nočního klidu na svém
území formou obecně závazné vyhlášky,
a to na základě ustanovení § 5 odst. 6

zákona o některých přestupcích. Obec
může obecně závaznou vyhláškou
stanovit výjimečné případy, zejména
slavnosti nebo obdobné společenské
nebo rodinné akce, při nichž je doba
nočního klidu vymezena dobou kratší
nebo při nichž nemusí být doba nočního
klidu dodržována.
Vydání obecně závazné vyhlášky o
regulaci doby nočního klidu je proto
právem obce, nikoliv povinností, a to s
ohledem na skutečnost, že je doba
nočního klidu regulována přímo
zákonem a platí automaticky na celém
území České republiky, tedy i na celém
území obce, a to bez ohledu na to, zda
obec vydala obecně závaznou vyhlášku
o regulaci nočního klidu či nikoliv. Obce
jsou tedy oprávněny obecně závaznou
vyhláškou ve výjimečných případech
upravit dobu nočního klidu odlišně ...

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU
... od zákona o některých přestupcích, a
to pouze jejím zkrácením (např. až od
01:00), neboť prodloužit dobu nočního
klidu
(např.
do
08:00)
zákon
neumožňuje.

3. Co není hluk
Za hluk se nepovažuje hlasový projev
fyzické osoby, hlasový projev zvířete,
zvuk způsobený v přímé souvislosti s
činností související se záchranou
lidského života, zdraví nebo majetku,

zvuk z akustického výstražného nebo
varovného signálu souvisejícího s
bezpečnostním opatřením či zvuk
způsobený přelivem povrchové vody
přes vodní dílo.
Petr Barteska

ZTRÁTA VODY VE ŠTÁBLOVICÍCH
V minulém vydání obecního zpravodaje
jste si mohli přečíst článek o ztrátě vody,
ke které dochází již několik let. Tímto
článkem jsme chtěli dát občanům
najevo, že tato ztráta nás nenechává
lhostejnými a snažíme se udělat
maximum
pro
vyřešení
tohoto
problému.
Jelikož
předešlé
metody
nebyly
dostatečně efektivní, rozhodli jsme se
pro vytvoření plánu pro nalezení ztráty,
který spočíval v malých postupných
krocích. Těmito kroky byly pronájem
telemetrické
stanice
s
možností
průběžného
sledování
spotřeby,
instalace několika sekčních uzávěrů, díky
kterým jsme vymezili prostor úniku na
vzdálenost cca. 300 metrů, využití služeb
odborníka v nacházení poruch na
vodovodním řadu a mnohadenní noční
sledování spotřeby z důvodu zajištění
spolehlivých informací.
Po vyhodnocení všech těchto kroků bylo
rozhodnuto provést výkopy na rozcestí
Hlavní ul. a Malé strany a pokusit se
závadu nalézt. Což se nám nakonec
podařilo. Závada byla nalezena na
křížení vodovodní přípojky a výkopu pro
uložení plynového potrubí a telefonního
kabelu. Ukázalo se, že důvodem úniku
vody byl průraz vodovodní přípojky,

avšak příčiny průrazu nelze jednoznačně
určit. Voda odtékající z vodovodního
řadu odcházela zmíněným výkopem a
postupně mizela v potoce.

zastupitelstvem obce dne 17.6.2009, kdy
zvolili variantu paušál pro všechny
občany vypočtený podle normovaného
odběru na obyvatele.

Dalším měřením bylo potvrzeno, že se
jedná o odstranění dlouhotrvajícího
úniku a nyní můžeme s jistotou říci, že se
na vedení vodovodu nenachází žádná
porucha a únik vody. Také došlo
k výraznému snížení nákupu vody od
SmVaK, což je dobrá zpráva do
budoucna.

Norma
spotřeby
podle
Českého
statistického úřadu je stanovena na 90
litrů/osoba/den, což za kalendářní rok
(365 dní) činí 32 m3 na osobu.
Výsledná cena za rok tedy je 18,- Kč x
32 m3 = 576,- Kč za 1 osobu.
Zastupitelstvo obce

Závěrem patří poděkování všem lidem,
kteří se na odstranění této závady
nejvíce podíleli. Je to v prvé řadě pan Ing.
Marek Štencel, který nám zajistil
pronájem
telemetrické
stanice
,
odbornou a hlavně technickou pomoc,
dále pracovníci obce, kteří se podíleli na
výkopových pracích a v neposlední řadě
všem občanům, kterých se dotkly časté
přerušení dodávky vody a přesto k tomu
všemu přistupovali s pochopením a
ochotou.
Výpočet výše úhrady stočného
Při fakturaci vodného a stočného jsme
narazili na problém, kdy část občanů
nerozuměla výpočtu výše stočného, a
proto se pokusíme zde vše vysvětlit.
Způsob výpočtu stočného byl schválen
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STŘÍPKY Z HISTORIE
Vážení občané, v tomto a dalších číslech
Zpravodaje obce Štáblovice bych Vás rád
provedl bohatou a velmi zajímavou
historií vaší obce Štáblovice. V dnešním
čísle se seznámíme s kulturním
kontextem, přírodním rámcem a vlastní
obcí Štáblovice, když první písemná
zmínka o ní (jak se níže dočtete) pochází z
roku 1389, v letošním roce by tedy obec
Štáblovice oslavila 630 let od prvního
záznamu o ní.
Kulturní kontext
Opavsko, představovalo historické území
opavského knížectví zformované koncem
12. století. Tato západní část českého
Slezska při severní hranici s Polskem
obsahovala
několik
starobylých
moravských enkláv vetknutých do
slezského území. Štáblovice patřily
moravské enklávě, která se vkliňovala na
Opavské ze západu od Budišova povodím
řeky Hvozdnice. Slezské území s
moravskými enklávami bylo postupně
součástí českého království, habsburské
monarchie, československého státu,
velkoněmecké říše a posléze opět
československého a českého státu.
Těžištěm osídlení na Opavsku s úrodnými
sprašovými půdami byl souvislý pás
Krnov-Opava-Hlučín. Zde se nacházely
prehistorické osady a slovanská hradiska
Holasiců /Hradec, Opava-Kylešovice,
Slavkov, Otice, Velké Hoštice/. Hlavními
nositeli kolonizačních aktivit v raném
středověku byly i na Opavsku církevní
instituce - olomoucké biskupství, církevní
řády, premonstráti z Hradiska u
Olomouce a cisterciáci z Velehradu.
Na proměně kulturní krajiny se podílely ve
13. století také města /Opava, Hlubčice/ a
soustava hradů /Hradec, Vikštejn/. Ve 14. a
15. století vyrostl i značný počet
šlechtických tvrzí, některé z nich vystavěli
šlechtičtí
vazalové
na
lánech
olomouckého biskupství, jak tomu bylo i
ve Štáblovicích. Ve sledované lokalitě se
jednalo například o tvrze v Deštném,
Dolních Povelicích, Hlince, Hrozové,
Liptáni,
Litultovicích,
Slavkově
a
Životských Horách. První zmínka o
Štáblovicích – lenním statku v ketřském
obvodu / Kietrz, dnes v Polsku / - pochází
z r. 1389 v souvislosti s Ondřejem ze
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Štáblovic, sídlícím již ve vsi při důležité
stezce /Opava, Melč, Budišov/.
Kulturní
minulost
zanechala
ve
Štáblovicích
kromě
monumentální
architektury zámku a kostela sv. Vavřince i
další
drobné
památky,
místní
pozoruhodností je 5 křížů na rozcestí
severně před obcí, údajně připomínající
události z 15. století. Tyto značně
převýšené dřevěné kříže jsou pro
Štáblovice charakteristické a nacházejí se i
solitérně na dvou místech v katastru. Sídlo
Lipina, jižně od Štáblovic, bylo vyhlášeno r.
1995 za vesnickou památkovou rezervaci
jako ucelené území s dochovaným
souborem lidové architektury.
Krajinný rámec
V širším krajinném rámci se Štáblovice
nacházejí při nižním okraji Poopavské
nížiny, ohraničené předhůřím Nízkého
Jeseníku Vítkovskou vrchovinou. Nížinu
lemuje ze západu silueta horského masivu
Hrubého Jeseníku. Severovýchodně obce,
východně od města Opavy, přijímá řeka
Opava hlavní pravobřežní přítok Moravicí
a tvoří společně otevřenou širokou údolní
nivu. Bezprostřední okolí Štáblovic
směrem k Uhlířovu, Oticím a Opavě má
většinou rovinatý charakter, zástavba
obce však již kopíruje mírně stoupající
terén severního svahu předhůří Nízkého
Jeseníku. Jednostranně, tedy ze severu, se
uplatňuje i obraz zámeckého sídla
v krajině.
Území intenzivně člověkem ovlivněné a
obhospodařované si doposud zachovalo
řadu cenných přírodních prvků, tvořících
dominanty v zemědělské krajině.
Krajinnou kompozici v okolí Štáblovic
dotvářejí stromořadí kolem cest /lípy,
ovocné stromy/, remízky a chlumy
rytmizující rozlehlou rovinu ohraničenou
kopcovitými zalesněnými masivy. Údolní
nivy menších vodotečí si uchovaly
přirozenou vegetaci – lokalita Štáblovický
mlýn jako součást přírodní rezervace
Hvozdnice.
Nenarušenost přírodního prostředí je
patrná v katastrálním území Lipina. Zde
jsou vymezeny lokální biocentra a
biokoridory vedené do údolí Melečku.
Scenérii malebné krajiny doplňují rybníky

obklopené listnáči.
Kultivovaným,
dnes
již
odborně
udržovaným krajinářským výtvorem je i
štáblovický zámecký park, o výměře 3,6
ha, nadm. výška 320 m, jehož
organizovaná koncepce francouzské
barokní zahrady byla rozvedena v anglický
krajinářský park, prostupující do volné
krajiny a doznívající akcenty statných
solitér v dálkových pohledech. V
romantickém duchu byl interiér parku
doplněn
drobnou
parkovou
architekturou, o níž pozůstaly, snad jen
kromě kamenné lavice, jen písemné
zmínky.
Chrámek Templ byl údajně situován k
lesíku dnes zvaném Raškovec, který
spojovala s parkem lipová alej, v lokalitě
Štáblovice - Pod skalkou. V osové
návaznosti na budovu zámku se nachází
zbytky pravidelné úpravy s bazénem, tato
úprava pak pokračuje mimo hodnotnou
alejí.
Z nerostných surovin, nacházejících se v
katastru obce Štáblovice je možno
jmenovat ložiska stavebního kamene,
hnědého uhlí, žáruvzdorných jílů a
cihlářských surovin z hliniště Štáblovice.
Otevřenost krajiny k Polsku a Baltskému
moři ovlivňuje klimatické podmínky,
místo patří k nejteplejším ve Slezsku s
malou srážkovostí.
Obec Štáblovice
Obec Štáblovice leží na severovýchodním
okraji České republiky uprostřed
bývalého okresu Opava, vzdálena 9 km
jihozápadně od okresního města,
územně náleží do Ostravské aglomerace.
Na východě sousedí s obcí Uhlířov, z
jihovýchodu s Hradcem nad Moravicí /
katastrální
území
Benkovice,
Domoradovice, Filipovice/.
Na západě má společné hranice s Melčí a
Mikolajicemi, na severu s Dolními
Životicemi a Slavkovem.Ke katastru obcí
Štáblovice a Lipina, mají celkovou rozlohu
1037 m2. Ke katastrálnímu území
Štáblovice patří i osada Vendelín a lokalita
Štáblovický mlýn jako součást přírodní
rezervace Hvozdnice.

STŘÍPKY Z HISTORIE
Sídlo Lipina, jižně od Štáblovic, bylo
prohlášeno r. 1995 za vesnickou
památkovou rezervaci jako ucelené území
s dochovaným souborem Lidové
architektury. Ve Štáblovicích žije okolo 600
obyvatel. Obcí prochází silnice místního
významu Štáblovice - Lipina s odbočkou
na Vendelín, silnice II. třídy Opava-Budišov
nad Budišovkou obec severně míjí.
Východní části katastru je vedena
železniční
trať
Opava-Svobodné
Heřmanice.
Přirozený urbanistický vývoj zemědělské
obce Štáblovice /Stabulova, Stabilsdorf,
Stablowitz/
nebyl
od
středověku
podstatně
narušen.
Izolovaná
zemědělská stavení s hloubkovou
dispozicí a úzkou pružinou navazovala
kolmo na bývalou hlavní cestu
procházející ve směru severojižním.
Severně obce, za menším rybníkem
lemovaným duby se cesta rozdvojila.
Vidlice dále nálevkovitě rozšířila v náves s
dominantami a na jižním okraji opět
spojila.

dochovaly množství zdobených prvků.
Patrová zámecká budova zaujímá plochu
přibližně 30x30 m v půdorysu písmene U.
Na hlavní východní křídlo se napojují boční
- severní a jižní. Předpolí čela budovy tvoří
zbytky anglické parkové úpravy, jejíž
součástí je i umělé terénní převýšení při
severovýchodním
nároží
ukončené
zídkou se sochami světců, navazující
zřejmě na bývalou hradební zeď. V této
partii se nachází i dvoupodlažní správní
budova s valbovou střechou, původně
dům správce.
Západně v ose zámku se rozléhá uvedený
podélný
útvar
komponovaného
zámeckého parku. Monumentální prvek v

protipoloze severovýchodnímu nároží
zámku představuje polygonální hmota
věže farního kostela sv. Vavřince s
cibulovitou helmicí, výšková dominanta
obce.
Součástí urbanistického těžiště sídla s
hodnotnou historickou architekturou je i
místní hřbitov, hostinec, škola, myslivna a
dům správce v předpolí zámecké budovy.
V blízkosti zámku severně se nachází
bývalý lihovar, podélný přízemní objekt s
vysokým komínem.
Jižně zámecké
budovy s parkem se rozléhá ohrazený
hospodářský
areál,
obsahující
zemědělské objekty a zahradnictví.
Kamil Kolek

V přirozeném ohnisku na úpatí mírně
stoupajícího severního svahu byla
situována i tvrz s dvorem, v proměnách
času přetvořena na zámek s parkem,
podzámčím a hospodářskými objekty. Při
hodnocení
stávající
zástavby
lze
konstatovat, že obec se řadí k méně
narušený sídlům. Po vnější straně návsi
zůstala zachována původní stavební čára,
u objektů nebyla narušena tvarová
charakteristika a na průčelích se

POŠTA ŠTÁBLOVICE
Vážení občané, od ledna r. 2020 končí v naší obci pobočka
České pošty s.p. Česká pošta tuto pobočku uzavře kvůli tomu,
že se jí nezdá její vytížení dostatečné. Roznášení listovních
zásilek a balíků mají na starosti stále zaměstnanci České pošty.
Nemusíte se ale bát, o poštu v obci nepřijdete.
V rámci služby Pošta PARTNER bude poštovní úřad provozovat
Obec Štáblovice. Přepážka pošty se přestěhuje do budovy
resp. kanceláře obecního úřadu a poprvé se otevře v pátek 3.
ledna 2020.
Jaké služby bude Pošta Partner poskytovat?
Veškeré základní služby:

• příjem a výdej listovních a balíkových zásilek
• příjem a výplatu poštovních poukázek
• vybrané bankovní služby
• výplatu důchodů, SIPO
• prodej poštovních cenin, kolků a dálničních kupónů
• dobíjení SIM karet
Jaká bude otevírací doba Pošty Partner?
Pondělí 13:00 – 16:30
Úterý
7:30 – 11:00
Středa 13:00 – 16:30
Čtvrtek 7:30 – 11:00
Pátek 7:30 – 11:00
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SUVENÝRY, KNIHY - ŠTÁBLOVICE
Prodej knih na obecním úřadě
Vážení občané, asi málo z Vás ví, že na místním obecním
úřadě si můžete zakoupit i zajímavé knihy nejen o naší obci,
ale i okrese Opava či Moravskoslezském kraji.
Aktuálně nabízíme tyto tituly:
Štáblovice – 100,- Kč
Kostel sv. Vavřince – 150,- Kč
Mikroregionem Hvozdnice – 50,- Kč
Opavsko z nebe – 350,- Kč
Moravskoslezský kraj – 650,- Kč
Při nákupu knihy obdržíte i malý dárek (do vyčerpání zásob).

Prodej propagačních (upomínkových) předmětů
Vážení občané, na obecním úřadě je možno nově zakoupit
propagační (upomínkové) předměty se znakem obce
Štáblovice.
Hrnek s krabičkou (žlutý, červený) – 115,- Kč
Kšiltovka (modrá, červená) – 85,- Kč
Polokošile (modrá, červená) – 215,- Kč
Deštník (žlutý, červený) – 210,Bavlněná taška (žlutá, červená) – 45,- Kč
USB ﬂash disk 8 GB (žlutá) – 180,- Kč
USB ﬂash disk 16 GB (modrá) – 205,- Kč
Klíčenka na krk – 30,- Kč
Kelímek s motivem obce z pevného plastu – 50,- Kč
Kuličkové pero (žluté, modré, červené) – 13,- Kč
Dotykové kuličkové pero (žluté, modré, červené) – 17,- Kč

INZERCE
Autodoprava a pracovní plošina
Nabízíme dodávkou autodopravu a pronájem pracovní
plošiny.
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David Pavlík
mobil: +420 732 700 718
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OZNÁMENÍ
Plesy:
24.1.2020
1.2.2020
7.2.2020
14.2.2020
16.2.2020
22.2.2020

Ples ČZS;
Ples včelařů v Hlavnici (odvoz / dovoz
autobusem zajištěn);
Ples sportovců;
Obecní ples;
Maškarní ples pro děti;
Vodění medvěda a pochování basy.

Termín svozu popelnic v roce 2020
14.01.2020, 28.01.2020, 11.02.2020, 25.02.2020, 10.03.2020,
24.03.2020, 07.04.2020, 21.04.2020, 05.05.2020, 19.05.2020,
02.06.2020, 16.06.2020, 30.06.2020, 14.07.2020, 28.07.2020,
11.08.2020, 25.08.2020, 08.09.2020, 22.09.2020, 06.10.2020,
20.10.2020, 03.11.2020, 17.11.2020, 01.12.2020, 15.12.2020,
29.12.2020
Termíny svozu velkoobjemového, nebezpečného a elektro
odpadu v roce 2020 budou včas zveřejněny na webových
stránkách a vývěsce obce. Každé „číslo popisné domu“ v obci
Štáblovice obdrží plastové pytle v počtu 1 ks/ 1 měsíc = 12 ks na
rok 2020.
Tip: Ledničky, televize, vyřazené elektrospotřebiče v kompletním
stavu a jiný velký odpad mohou občané zdarma odkládat v místě
zpětného odběru v Opavě na ulici Hálková, Přemyslovců a
Bílovecká.
Termíny svozu plastového odpadu v roce 2020
29.1.2020, 26.2.2020, 25.3.2020, 29.4.2020, 27.5.2020, 24.6.2020,
29.7.2020, 26.8.2020, 30.9.2020, 28.10.2020, 25.11.2020,
30.12.2020
Obvodní lékař
Praktik-Cihlářová s.r.o. Otice, Hlavní 1, 747 81,
www.praktik-cihlarova.cz
Ordinační hodiny během vánočních svátků:
23.12.2019
dovolená
27.12.2019
7 – 10 hodin Otice (MUDr. Vašíková Eva)
30.12.2019
7 – 10 hodin Slavkov (MUDr. Cihlářová Eva)
31.12.2019
dovolená
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.

Zastupující lékař během dovolené bude uveden na našich
internetových stránkách nebo v čekárně.
Nové telefonní číslo do Slavkova: 553 610 090
Informace o poplatcích
Sazba poplatku za psa pro rok 2020 činí:
a) za prvního psa 100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 150,- Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního
roku. Od tohoto poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P a osoba, které
stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Poplatek za svoz komunálního odpadu
Příští rok dojde ke změně v placení za vývoz popelnic. Od ledna
2020 již nebudete platit paušální poplatek 300,- Kč za osobu s
trvalým pobytem. Každá domácnost, ﬁrma či chata bude platit
podle skutečného počtu vývozu odpadových nádob. Čipy
z popelnic (identiﬁkační disky) není třeba odstraňovat, budou i
nadále využívány.
Občané, v případě zájmu o výsyp, přistaví popelnici v den svozu
k cestě, obsluha popelového vozu provede výsyp a zároveň čtecí
zařízení zaznamená komu a kdy byl výsyp proveden. Takto
načtené nádoby se jednou za 4 měsíce vyúčtují jednotlivým
občanům přihlašeným do svozového systému na základě
přihlášky.
Přihlášky jste obdrželi již v listopadu a jsou k dispozici i na
obecním úřadě. Fakturace bude 3x ročně, první složenky obdržíte
v květnu. Požadavek na přehození čipu nebo nové označení
popelnice nahlásí občan obecnímu úřadu.

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.

